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Maar het blijft een schande dat binnen de
oude media een kleine kliek van linkse journalisten - eerder activisten - elke deontologie
blijft miskennen.
Filip De Man
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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warte september
Ondanks de economische triomfberichten van de regering gingen in
de eerste twee weken van september niet minder dan 4.280 banen
voor de bijl. Dat zijn er evenveel als bij de sluiting van Ford. Michels
deuntje ‘jobs, jobs, jobs’ klinkt hoe langer hoe valser.
Axa: 650 ontslagen, Douwe Egberts: 274, MS Mode: 220, Caterpillar:
2.200… De lijst van bedrijven die afgelopen maand de Belgische deur
toetrokken of massaal saneerden, is amper bij te houden. Rode draad
doorheen de sociale bloedbaden is de torenhoge last op arbeid. Ironisch
genoeg was net dat het strijdpunt van De Wever toen die in 2014 naar de
kiezer trok. Alles moest wijken om het ondernemingsklimaat te optimaliseren en banen te creëren. Hoe verder de bestuursperiode vordert, hoe
holler (ook) die belofte klinkt.

“CIJFERS VAN EUROSTAT BEWIJZEN DIT.
EEN UUR ARBEID IS
IN DIT LAND NOG
STEEDS 10 PROCENT
DUURDER DAN IN DE
BUURLANDEN”

Cijfers van Eurostat bewijzen dit. Een uur arbeid is in dit land nog steeds
10 procent duurder dan in de buurlanden. Elke ondernemer weet dat
hier het verschil wordt gemaakt in de bikkelharde concurrentiestrijd die
vandaag woedt.
En hoewel de regering er alles aan doet om de oorzaak van de sociale
rampspoed te wijten aan een gebrek aan innovatie, globalisering of extreem winstbejag is het toch opmerkelijk dat bedrijven vaak kiezen om
net de Belgische bedrijfspoorten te sluiten en bijvoorbeeld niet de Nederlandse of de Duitse. Toeval is dat allerminst. Als grote wereldspelers
verhuizen, is dat maar om één reden: de kostprijs. En die ligt in dit land
nog steeds een pak te hoog.
Pleit het Vlaams Belang dan voor een race to the bottom, waarbij sociale rechten worden ontnomen en lonen gedecimeerd? Nee, alles behalve.
Maar de torenhoge lasten op arbeid moeten naar omlaag. Met het geld
dat Vlaanderen jaarlijks in de Waalse putten stort kunnen we de loonkosten structureel doen dalen, aansluiten bij het Europese koppeloton én
ons welvaartsmodel behouden. Meer dan ooit is de keuze voor Vlaamse
onafhankelijkheid een sociale keuze.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
WAAL DUBBEL ZO
VAAK ARBEIDSONGESCHIKT DAN
VLAMING
Van de 173 miljoen euro die de sociale zekerheid in 2015 uitbetaalde
aan uitkeringsgerechtigden voor
blijvende arbeidsongeschiktheid
ging er 96 miljoen naar inwoners van het Waals Gewest.
Voor Vlaanderen was dat 74
miljoen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belangkamerlid Barbara Pas
opvroeg bij minister
voor Sociale Zaken
De Block. Hoewel het
Waals Gewest met zijn
3,5 miljoen inwoners
zowat de helft van het
aantal inwoners telt van
Vlaanderen, gaat ruim de
helft van het totale budget
richting Wallonië. Waar een
Vlaming per hoofd van de bevolking gemiddeld 12 euro kost
aan permanente arbeidsongeschiktheid is dat voor een Waal 27 euro.
Een scheeftrekking die volgens Pas
niet te verantwoorden valt en die
schreeuwt om een splitsing van de
sociale zekerheid.

MANNENDISCRIMINATIE
In Hasselt is er tumult ontstaan
omdat een moslimmeisje weigert
les te krijgen van een mannelijke
leerkracht. De leerkracht in kwes-

Dat de man nu geconfronteerd
wordt met de gevolgen van het immigratiebeleid waarvoor zijn eigen
partij verantwoordelijk tekent, is op
z’n minst ironisch te noemen.

KUL ILLUSTREERT
KLOOF

tie, Ivo Konings, is toevallig ook
gemeenteraadslid voor SP.a en geeft
al geruime tijd bijles aan ‘leerlingen
met beperkte kansen’ die zich op
het hoger onderwijs voorbereiden.

In Hasselt weigerde een moslima les te krijgen van een
mannelijke leerkracht.
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Wie niet werkt of zich niet
aanpast aan de Belgische
manier van leven mag
geen toegang krijgen tot
sociale voorzieningen.
Zo denkt de modale
Vlaming, blijkt uit een
onderzoek van de KU
Leuven. Twee derde
van de Vlaamse kiezers
wil het recht op sociale voorzieningen alleen
voor migranten die zich
aanpassen aan onze manier
van leven. Volgens bijna evenveel Vlamingen moeten migranten eerst werk hebben alvorens ze
toegang krijgen tot de sociale zekerheid. Of hoe opnieuw wordt aangetoond dat de kloof tussen wat de
Vlaming denkt en wat zijn of haar
politieke vertegenwoordigers beslissen steeds dieper wordt.

“Is er nog een verschil tussen Di
Rupo en Michel?”
Marc Hooghe, politicoloog, over
de penibele begrotingstoestand.
deredactie.be, 26 augustus 2016

De beveiliging van het koningshuis kostte
afgelopen jaar 15,2 miljoen euro.

KOSTELIJKE
KONING
De belastingfactuur voor de beveiligingsopdrachten van het koningshuis loopt hoog op. Uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid
Barbara Pas bemachtigde bij minister van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon (N-VA) blijkt dat de kost
vorig jaar 15,2 miljoen euro bedroeg. Hoeveel hiervan dient voor
de beveiliging van koning Filip en
hoeveel voor prins Laurent, Astrid
of Albert wou Jambon niet kwijt.
Volgens het Vlaams Belang is dat
nochtans cruciale informatie. “Net
zoals in een aantal Scandinavische
monarchieën is het de taak van de
overheid om het staatshoofd te beschermen, niet zijn volledige bloed-

lijn. Die geldkraan moet dicht”, reageerde Pas.

POSITIEVE PEILING
Uit een peiling van de krant La Libre Belgique blijkt dat het Vlaams
Belang fors klimt. Indien er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou
onze partij 13,1 procent halen. Ook
eerdere peilingen toonden reeds
een sterk opwaartse trend. Ook in
de pop-poll gooit Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken hoge
ogen. Hij klimt naar de 18de plaats
en laat onder meer minister-president Bourgeois en Justitieminister
Geens achter zich.

“De opeenvolgende aankondigingen van bedrijfsherstructureringen waarbij honderden jobs
sneuvelden, scheppen het beeld
dat er een ernstig werkgelegenheidsprobleem is.”
Stefaan Michielsen, journalist
De Tijd, 16 september 2016
“Een parlement van een soevereine lidstaat kan niet buitenspel
gezet worden door een aantal
ministers van Binnenlandse Zaken.”
Zoltan Kovacs, woordvoerder
van de Hongaarse premier
Orban over de oppermacht van
Europa.
De Standaard, 20 september
2016
“Ofwel kampt de N-VA met een
existentiële crisis. Ofwel is de
keuze al gemaakt – en daar lijkt
het op – en is er beslist om communautair de handdoek in de
ring te gooien.”
Bart De Valck, voorzitter
Vlaamse Volksbeweging
De Tijd, 20 september 2016
“De uitwijzing van illegalen verloopt bijzonder moeizaam”
Dries Bervoet, journalist, over
het beleid van Theo Francken
De Tijd, 20 september 2016
“Zonder een intellectuele renaissance kan het islamitische
bewustzijn alleen maar richting
geweld varen.”
Afshin Ellian, rechtsgeleerde
Elsevier, 12 september 2016
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Vlaams Belang verbannen van uw
beeldscherm
Het is opvallend dat de Vlaamse media, die vaak terechte kritiek uitbrengt op het totalitaire mediabeleid van Erdogan in Turkije, consequentie lijken te missen als het over henzelf gaat. Uit cijfers die Vlaams
parlementslid Anke Van dermeersch opvroeg bij mediaminister Gatz
blijkt dat het Vlaams Belang doelgericht wordt uitgesloten.
“Een politicus die niet in de media
komt, bestaat politiek niet.” De wijze
woorden van voormalig Vlaams
parlementsvoorzitter Norbert De
Batselier (SP.a) blijken op de redacties van de VRT verheven tot een
redactionele ideologie. Gevraagd
naar welke partijen het afgelopen
jaar aan bod kwamen in de televisieprogramma’s
(uitgezonderd
nieuwsprogramma’s) van de openbare omroep kwam Anke Van dermeersch te weten dat het Vlaams
Belang afgelopen jaar welgeteld 0
keer aan bod kwam. Ter vergelijking: N-VA kwam 27 keer aan bod,
Open VLD 23, Groen 17, SP.a 16
en CD&V 15 keer. In de radioprogramma’s eenzelfde stramien.
Terwijl CD&V-politici welgeteld
50 en N-VA 32 keer werden opgevoerd, kreeg het

Vlaams Belang amper 4 keer het
woord.

DE ZEVENDE DAG
Eerder dit jaar pakte mediawatcher
en politiek analist Filip Van Laenen
al uit met een gestoffeerde studie
over de aanwezigheid van politici in
het debatprogramma De Zevende
Dag. Van Laenen nam de seizoenen van afgelopen vijf jaar onder
de loep en kwam tot de conclusie
dat “het Vlaams Belang sterk ondervertegenwoordigd is”. In een knap
grafisch overzicht visualiseert Van
Laenen de immense scheeftrekking
tussen het kiezersaantal van de partij en het spreekrecht dat daar tegenover staat.
Wie echter dacht dat enkel de
openbare omroep zich laat
verleiden tot
censuurpolitiek komt
bedrogen
uit. Ook de
commerciële omroep VTM schuwt
het cordon mediatique

niet. Een eenvoudige telling van
de politieke gasten bij VTM van
het afgelopen jaar leert ons dat
het Vlaams Belang amper 1 keer
werd ontvangen, terwijl N-VA er
17 keer een forum kreeg, VLD 13
en CD&V 12 keer. Hoewel het
Vlaams Belang momenteel rond de
13 procent schommelt in de peilingen reflecteert zich dat niet in de
berichtgeving.
Indien we deze lijn zouden doortrekken naar de totale politieke berichtgeving is de disproportie zelfs
nóg groter. Zo kwam het Vlaams
Belang – ondanks de pertinente
standpunten ter zake – in geen enkel asiel- of terreurdebat aan bod.
Ook de permanente reactiemogelijkheden waarop oppositiepartijen
Groen en SP.a kunnen rekenen, gelden niet voor het Vlaams Belang.

NOORD-KOREAANS
Volgens Van dermeersch zijn de cijfers haast Noord-Koreaans te noemen. “Ik pleit niet voor berichtgeving
waarbij aandacht voor partijen met
een apothekersschaaltje wordt afgewogen, maar dit is te gortig. Geen enkel argument kan deze systematische
uitsluiting rechtvaardigen”, stelde
zij in een persreactie. Het is bovendien opmerkelijk dat de partij die
als eerste de thema’s die vandaag het
nieuws beheersen heeft aangekaart
en tot zijn corebusiness rekent,
wordt uitgesloten uit het publieke
debat.
De diversiteit die stelselmatig door
de media wordt gepredikt, en die
vooral tot uiting komt in kleurschakeringen en moslimomroepen, is
in de praktijk een dode mus. Van
échte politieke pluraliteit is geen
sprake.
Klaas Slootmans
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VRT op vingers getikt na
klacht Vlaams Belang
Er is “een gebrek aan onpartijdige nieuwspresentatie bij de berichtgeving”. Zo oordeelt de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)
na een klacht van het Vlaams Belang over een uitzending van De
Afspraak.
Op 17 mei bracht De Afspraak
een item over de selfies die de
jonge moslima Zakia Belkhiri
had genomen in Antwerpen.
Het Vlaams Belang hield daags
voordien een protestactie aan de
Muslim Expo in Antwerpen. Op
de selfies poseerde de jonge moslimvrouw met Filip Dewinter en
andere Vlaams Belang-manifestanten.
In haar welbekende ijver om het
Vlaams Belang in een slecht daglicht te stellen, ging de VRT op
zoek naar het meisje. Ze ging hierbij echter danig uit de bocht. Zo
vond de journaliste in de reportage het nodig onze partijleden
voor te stellen als ‘labbekakken’
(sic) en probeerde ze vruchteloos
het ene (negatieve) woord na het
andere in de mond te leggen van
de moslima in kwestie. Van enige

kans op wederwoord van een vertegenwoordiger van het Vlaams
Belang was traditiegetrouw geen
sprake.

“PARTIJDIGE
NIEUWSPRESENTATIE”
Hoewel we wel wat gewoon zijn
van de VRT, werd hier een nieuwe grens overschreden. Vlaams
Belang-kamerlid Jan Penris diende dan ook een klacht in bij de
Vlaamse Regulator voor de Media. Die stelt het Vlaams Belang
nu in het gelijk en legt de VRT
een ‘waarschuwing’ op.
“Het hele item, met inbegrip van
de inleiding en het nawoord van de
presentator heeft een ondertoon die
niet als onpartijdig en evenwichtig
kan worden beschouwd. Met name
door de suggestieve woordkeuze en
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de vooringenomen vraagstelling,
waarbij onvoldoende onderscheid
is gemaakt tussen commentaar en
feitelijke berichtgeving, geeft het
programma-item de indruk een
boodschap uit te dragen die partijdig is ten nadele van het Vlaams
Belang”, klinkt het in de eindbeslissing van de VRM. De mediaregulator stelt ook dat er sprake
is “van een gebrek aan onpartijdige
nieuwspresentatie bij de berichtgeving van de VRT”.
De VRT heeft de plicht onpartijdig informatie te verstrekken
en wordt daar door de Vlaamse
belastingbetaler ook aardig voor
betaald. De VRT moet met andere woorden de omroep zijn
van àlle Vlamingen. Ook van die
Vlamingen die voor het Vlaams
Belang stemmen. Het is goed dat
de Vlaamse Mediaregulator de
openbare omroep daar nog eens
op wijst.
Lees hier het eindoordeel van de
VRM (http://bit.ly/vrm-vrt)

Faciliteitenschole
Begin dit jaar interpelleerde Chris Janssens de minister van Onderwijs over een dossier dat de Vlaamse regering liefst onder de mat lijkt
te willen schuiven: het Franstalig faciliteitenonderwijs in Vlaanderen.
Rond de elf miljoen euro aan omkadering en werkingsmiddelen
kostten ons het afgelopen schooljaar de Franstalige basisscholen in
de zes faciliteitengemeenten rond
Brussel. Elf miljoen waarmee de
Rand verder wordt verfranst. Dat
is dubbel zoveel als de toelage die
vzw De Rand ontvangt om het
Vlaams karakter van de regio te
verdedigen.
Om maar te zeggen.
Vlaanderen investeert heel wat in
het bijbrengen van het Nederlands
aan allerhande inwijkelingen,
maar aan de francofielen uit de
Rand wordt carte blanche gegeven.
De Vlaamse overheid kan niet eens
nagaan of de wettelijk verplichte
uren Nederlands in de faciliteitenscholen effectief worden verstrekt,
laat staan dat ze zich zou kunnen
vergewissen van de kwaliteit ervan. De pedagogische inspectie
wordt namelijk uitgevoerd door...
de Franse Gemeenschap. Dat is
zo sedert er in de jaren zeventig
binnen de Belgische regering een
‘convenant’ werd afgesloten tussen de minister bevoegd voor het
Nederlandstalig
respectievelijk
Franstalig onderwijs, en dat bleef
onveranderd toen onderwijs later
een
gemeenschapsbevoegdheid
werd.

CREVITS BELOOFT...
Vorige legislatuur keurde het
Vlaams parlement dan toch het
zogenaamde interpretatiedecreet
goed, waardoor voortaan de

Vlaamse eindtermen voor de faciliteitenscholen zouden gelden, de
leerlingen niet langer door Franstalige maar door Vlaamse centra
voor leerlingenbegeleiding zouden
worden opgevolgd en het toezicht
op de onderwijskwaliteit voortaan
door de Vlaamse pedagogische inspectie zou worden uitgevoerd.
Het Grondwettelijk Hof stak echter stokken in de wielen. Het wees
onder andere het toezicht door de
Vlaamse Onderwijsinspectie af.
De Vlamingen mogen (moeten)
weliswaar de faciliteitenscholen
betoelagen, maar of dat geld goed
besteed wordt, daar hebben ze
het raden naar. Weliswaar blijft
de oude bepaling bestaan dat de
Franse Gemeenschap een vertaling
van haar inspectieverslagen aan de
Vlaamse onderwijsadministratie
moet bezorgen, maar begin dit
jaar kwam Chris Janssens er achter
dat zelfs dat nooit gebeurde.
De bepaling dat de betrokken
scholen een overeenkomst moeten
aangaan met een Vlaams Centrum
voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
werd door het Grondwettelijk Hof
niet geschrapt, maar bleef tot nog
toe dode letter. Onderwijsminister Crevits beloofde dat daar verandering in zou komen. De administratie zou de inspectieverslagen
opvragen, er zou geïnformeerd
worden naar de wettelijk verplichte lessen Nederlands en wat Voeren betreft zou gevraagd worden
of de Franstalige privéschool (die
onwettelijk door de Franse Ge-
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meenschap wordt gesubsidieerd)
ook wordt geïnspecteerd.

…MAAR LEVERT NIET
Vijf maanden later werd er uit
Franstalige hoek evenwel nog altijd niets vernomen, zo blijkt.
Daarover voor het zomerreces opnieuw aangesproken door Chris
Janssens suste Crevits: “intussen is
er een herinneringsbrief gestuurd”.
Ze zou bovendien ook nog een
persoonlijk gesprek hebben met
haar Franstalige collega Schyns,
die de ontslagnemende Joëlle Milquet is opgevolgd. De noodzakelijke aanvragen tot gelijkwaardigheid
werden door de faciliteitenscholen
wel al ingediend, maar werden tot
dusver niet goedgekeurd door de
Vlaamse regering. Crevits zegt wel
dat ze vragende partij is “om hier
eindelijk een oplossing voor te verkrijgen”, maar ze gaat niet in op
de vraag welke die oplossing dan
wel is. Er werden evenmin beleidscontracten afgesloten tussen de
Franstalige faciliteitenscholen en
Vlaamse CLB’s. Zelf lijkt ze bereid
om het nodige daartoe te doen,
maar “het veronderstelt van de kant
van de scholen de bereidheid om met
een Vlaams CLB samen te werken”.
Die bereidheid langs Franstalige
kant is erg twijfelachtig. Het gaat
in de meeste gevallen om gemeentescholen en de meeste betrokken
gemeentebesturen zijn er immers
op uit om hun Vlaamse gemeenten verder te verfransen. Ze staan
ronduit vijandig tegenover Vlaanderen en het Nederlands.
Dat blijkt bijvoorbeeld eens te

en: stop subsidies!
meer in Kraainem. Daar kennen
de cursussen Nederlands een dergelijk succes dat de ruimte in het
Vlaams gemeenschapscentrum De
Lijsterbes te beperkt is gebleken.
Toen de organiserende vzw ‘de
Rand’ aan het gemeentebestuur
vroeg om vanaf het nieuwe schooljaar gebruik te kunnen maken van
leslokalen van de gemeenteschool
voor NT2-cursussen werd dat
geweigerd, zogezegd omdat het
huurreglement zulks niet toelaat.
Een vraag tot aanpassing van het
reglement werd in de gemeenteraad verworpen. Toch verklaarde
eerste schepen Caprasse in de media dat ze aan haar diensten de
opdracht zou geven om het regle-

ment alsnog aan te passen. Vooralsnog is daar niets van in huis gekomen. Andermaal niet.

WAAROM NOG BETALEN?
Dat is de vraag die ieder zinnig
mens zich toch wel moet stellen.
Het geduld van de opeenvolgende
Vlaamse regeringen ten aanzien
van Franstaligen die wetten en
voorschriften naast zich neerleggen, die gerechtelijke uitspraken
negeren en een ronduit antiVlaams beleid voeren, lijkt wel
onuitputtelijk.
Terwijl in Wallonië de taalwetgeving - zeker wat het onderwijs
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betreft - gewoon wordt genegeerd.
Terwijl de Franstaligen de Vlaamse school in Komen in de kou laten staan.
Terwijl ze in Voeren onwettig
Franstalig onderwijs organiseren...
blijft de Vlaamse regering zich superlegalistisch opstellen.
De oplossing is nochtans eenvoudig: draai de geldkraan dicht,
weiger nog langer financieel op te
draaien voor dat faciliteitenonderwijs.
Zo bijzonder is dat niet eens. Zoals gezegd, de Franstaligen doen
dat al jaren!
Luk Van Nieuwenhuysen

Het betere bochtenwerk
U weet het nog: twee jaar geleden - meteen NA de verkiezingen
- gooide Bart De Wever zijn communautair programma overboord. Na de ’bocht van Bracke’ gingen alle Vlaamse eisen
in de diepvriezer voor vijf jaar. In ruil zouden de Vlamingen een regering-Michel krijgen die de economische
puinhoop van Di Rupo (PS) zou opkuisen.
Het was toen verbazingwekkend
dat De Wever plots geen link meer
zag tussen het communautaire en
het sociaal-economische in België.
Dat was toch dezelfde man die
jarenlang verklaarde “dat ALLES
in dit land communautair is” en
dat “er geen problemen konden
opgelost worden zonder communautaire aanpak”?

HELAAS: NOG EEN BOCHT!
Het zou niet de laatste bocht van
de N-VA zijn: daar waar men een
begroting in evenwicht beloofde
tegen 2018, blijkt nu ook deze
belofte waardeloos. Die ‘bocht
van De Wever’ raakte publiek in
L’Echo de la Bourse, de Franstalige
zakenkrant van het Belgisch establishment.
Het Vlaams Belang reageerde meteen: “Voor de verkiezingen zei De
Wever dat de PS-staat, die meer uitgeeft dan hij ontvangt, hét recept is
voor sociaal-economische rampspoed.
Nu hij zelf aan de knoppen zit, installeert hij die zelf ”, aldus voorzitter Tom Van Grieken. Tekenend in
dat verband zijn de cijfers die de
N-VA telkens weer onder de neus
wreef van de regering-Di Rupo.
Welnu: op geen enkel vlak is de
situatie na twee jaar N-VA-beleid
verbeterd, integendeel. Zo neemt
de Belgische staatsschuld intussen Zuid-Europese proporties aan
(109% bbp). Enkel Griekenland,
Italië en Portugal doen nog slechter. Volgens Van Grieken maakt De
Wever een kapitale fout door de
begrotingsteugels te lossen: “Een
land met een staatsschuld van 417
miljard euro, 54 procent van het bbp
aan overheidsbeslag en een kampi-

oenstitel in
belastingdruk, is virtueel failliet. Nog
extra schulden bijmaken, komt neer op
het doorschuiven van een
schuldenatoombom naar de
volgende generaties.”
Het Vlaams Belang waarschuwt
al sinds het aantreden van deze
regering voor zwaar overschatte
inkomsten en imploderende rekeningen. Voorspellingen die overigens bevestigd werden door de Europese Commissie én de Nationale
Bank: “De door N-VA-minister van
Financiën Van Overtveldt gecontroleerde federale begroting hangt met
meer plaktouw en fictieve cijfers aan
elkaar dan die onder paarsgroen”,
aldus Van Grieken. “Op de grote
begrotingsuitdagingen zoals de financiering van de vergrijzing, het
verminderen van de staatsschuld
en de kolossale asielfactuur biedt
de regering-Michel niet het minste
antwoord. Of hoe de problemen niet
opgelost, maar wel vooruitgeschoven
worden.”

TOT 2024
Over zijn intenties na de verkiezingen van 2019 is De Wever duidelijk in L’Echo: “Als de kiezer het toelaat, doen we verder zonder de PS.
Dwingt de kiezer ons met de PS te
spreken, dan zullen we ons communautair programma op tafel leggen.
Zo eenvoudig is het.”
Inderdaad, dit is klaar en duidelijk:
als hij met Michel aan de macht
kan blijven, laat De Wever de
Vlaamse eisen nog vijf jaar langer
in de diepvriezer. Tot 2024.
En zo komt het dus dat na de bocht
van Bracke (90°) én de bocht van
De Wever (nog eens 90°) de N-VA
haar kar helemààl (180°) gekeerd
heeft.
Filip De Man
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Steeds meer immigratiekanalen
Een aantal gelukszoekers uit de derde wereld doet er werkelijk alles
aan om een verblijfsvergunning in dit land (en bij uitbreiding WestEuropa) te bemachtigen. Daarbij worden ze steeds vindingrijker en
gaan ze driester en immoreler te werk.
Schijnhuwelijken zijn al geruime
tijd bekend. Het komt erop neer
dat iemand met de Belgische nationaliteit tegen betaling of onder dwang een huwelijk met een
vreemdeling aangaat. Het enige
opzet ervan is op die manier een
verblijfstitel voor de vreemdeling
in dit land te bekomen, en niet het
stichten van een duurzame levensgemeenschap. Een schijnhuwelijk
is evenwel redelijk omslachtig en
bovendien is de strijd ertegen de
jongste jaren wat verbeterd, zodat
men op zoek is gegaan naar gemakkelijkere alternatieven.

dit in 2014 naar 75 gevallen en in
de eerste jaarhelft van 2015 naar
150 dossiers. Tegelijkertijd zien we
een daling in het aantal schijnhuwelijken.

VERSCHUIVING

IMMORALITEIT

Zeer recent is daar dan ook het fenomeen van de schijnwettelijke
samenwoning bijgekomen, dat
snel aan populariteit aan het winnen is. Dat blijkt althans uit een
antwoord dat Barbara Pas kreeg
van de minister van Binnenlandse
Zaken. Werd er in 2013 in Vlaanderen nog maar tegen twee schijnwettelijke samenwoningen een
proces-verbaal opgeteld, dan steeg

Eerder kwam ook al aan het licht
dat er steeds vaker gevallen opduiken van ‘verblijfsbaby’s’ en schijnerkenningen. Daarbij wordt een
kind verwekt door een illegaal bij
een partner met de Belgische nationaliteit (of omgekeerd) om vervolgens automatisch verblijfspapieren
te krijgen. Eens een verblijfsstatus
op zak, verdwijnt de betrokkene
met de noorderzon.

Het ziet er dus naar uit dat hier
een verschuiving plaatsgrijpt van
het ene naar het andere. Dat is
ook enigszins begrijpelijk. Een samenlevingscontract afsluiten kan
snel en kosteloos gebeuren en kan
bovendien onmiddellijk worden
beëindigd. De controle erop was
tot voor kort ook zo goed als onbestaande.

Een variant is dat een man met de
Belgische nationaliteit (tegen betaling) een kind erkent waarvan
hij evenwel niet de echte vader is,
maar wat wel tot gevolg heeft dat
moeder en kind hier verblijfsrechten krijgen. Zo signaleerde het
Oost-Vlaamse parket dat een Angolees met de Belgische nationaliteit 17 kinderen bij 16 vrouwen
had erkend!
Deze schrijnende praktijken wijzen op een toenemende immoraliteit vanwege illegalen in hun zoektocht naar verblijfspapieren. Het
Vlaams Belang heeft er dan ook bij
monde van Barbara Pas op aangedrongen om dit fenomeen krachtig
aan te pakken. Inmiddels zit er wat
dat betreft een wetsontwerp in de
pijplijn.
Verder vindt het Vlaams Belang
dat er een wettelijke regeling moet
komen om vreemdelingen, die betrapt worden op immigratiefraude,
het verblijfsrecht automatisch te
ontnemen. Dat betekent onder
meer dat er een afschaffing moet
komen van de automatische koppeling tussen het ouderschap en
het verkrijgen van een verblijfsstatus.
Peter Lemmens

Het aantal vastgestelde feiten van
schijnwettelijke samenwoning stijgt pijlsnel.

11

Vlaams drama in ruime rand rond
Brussel
Tijdens de jongste IJzerwake vroeg gastspreker Bart Laeremans bijzondere aandacht voor de schrijnende toestand in de ruime Vlaamse
rand rond Brussel, waar de ontvlaamsing systematisch verder schrijdt
en inmiddels dramatische vormen heeft aangenomen.
Laeremans haalde daarvoor de cijfers aan die jaarlijks door Kind en
Gezin worden verstrekt over de
thuistaal van kinderen en van hun
moeder. Dat zijn inderdaad zeer revelerende cijfers.
Er zijn ook nog andere gegevens
die een indruk kunnen geven van
de bevolkingsevoluties die daar
plaatsgrijpen. Zo vroeg Barbara Pas
de cijfers op over de taal waarin de
aanslagbiljetten voor de personenbelastingen in de zes randgemeenten worden uitgereikt. Daaruit
blijkt dat er in 2010 nog 13.324
mensen uit de zes een Nederlandstalig aanslagbiljet kregen; in 2015
was dit gedaald tot 12.041 personen, of een achteruitgang op 6

jaar tijd met 10%. Aan Franstalige
kant daarentegen steeg het aantal
aanslagbiljetten er van 31.629 naar
32.525 of een aangroei met 2,8%.
Pas vroeg ook de gegevens op over
de evolutie van het aantal pensioentrekkenden in deze gemeenten.
Ook daar zien we dat het aantal
Vlaamse gepensioneerden op zes
jaar tijd met 5,3 % achteruitboert,
terwijl er langs Franstalige kant een
toename is van niet minder dan
16,1%.

VERPLETTERENDE
VERANTWOORDELIJKHEID
Alle gegevens wijzen onmiskenbaar in dezelfde richting: in de
Rand rond Brussel zijn de Vlamin-

gen ingevolge verdringing door
Frans- en anderstaligen aan het
uitsterven. Het mag duidelijk zijn
dat de Vlaamse regering daarvoor
een zware verantwoordelijkheid
draagt omdat zij over de hele lijn
faalt om deze dramatische situatie
te keren. En het is even duidelijk
dat een even grote verantwoordelijkheid daarvoor bij de N-VA ligt:
deze partij levert immers al twee
jaar de Vlaamse minister-president
én is binnen de Vlaamse regering
al 7 jaar verantwoordelijk voor het
randbeleid. Zij heeft dus alle kansen (gehad) om een krachtig randbeleid te voeren, maar bakt er in
werkelijkheid niets van.
Het Vlaams Belang van zijn kant is
ervan overtuigd dat de situatie daar
nog terug recht kan worden gezet.
Dat dit forse inspanningen zal vergen, willen we echter niet verhelen.
Peter Lemmens

Bloemenhulde voor
de oorlogsslachtoffers

Bart Laeremans,
gastspreker op de IJzerwake

Wim De Wit,
voorzitter IJzerwake
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Ruilen illegalen
Calais voor
Westkust?
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Van brandende paletten tot gewapende hold-ups. De feiten waarmee
vrachtwagenchauffeurs op de E40 nabij de jungle van Calais worden
geconfronteerd, worden steeds grimmiger. Terwijl Frankrijk de totale
ontruiming aankondigt, vreest de Westkust een massale instroom van
illegalen. Met alle gevolgen van dien.

verdachten uit Pakistan en zwart
Afrika.

Het pervers effect van deze kordate
maatregel is echter dat heel wat illegalen de oversteek nu vanuit de
haven van Zeebrugge zullen proberen te maken. Een fenomeen dat
zich overigens reeds voordeed bij de
eerdere (gedeeltelijke) ontruiming
van het kamp. De vrees voor een

Intussen maakte Binnenlandse Zaken bekend dat in de eerste acht
maanden van dit jaar al 5.500
transitmigranten werden opgepakt
in de kuststreek. Een forse stijging
ten opzichte van het jaar voordien
toen er in een heel jaar 3.389 werden onderschept. Pijnlijk is echter

Nadat ‘de jungle’ in mei gedeeltelijk werd ontruimd, staat het
‘bewonersaantal’ opnieuw op recordniveau. Zo’n 10.000 illegale
immigranten wagen er hun kans
om het Kanaal over te steken.
Steeds vaker nemen ze hun toevlucht tot uiterst agressieve methoden om de voorbijrijdende
trucks tegen te houden, aan boord
te klimmen en zo het beloofde
Britse eiland te bereiken.
De voor hun leven vrezende chauffeurs trokken begin september de
straat op en eisten een betere beveiliging en een totale ontruiming
van het kamp. Dat de protestactie massaal gesteund werd door
de geterroriseerde buurtbewoners
zegt veel over de oprechte angst
die door de Franse havengemeente
woedt. Mensen worden er dagelijks belaagd, verkeerslichten
worden omvergeduwd en ruiten
aan diggelen geslagen. De eens zo
vredige Opaalkust lijkt bij wijlen
op oorlogsgebied. Daarnaast is er
nog de economisch schade. Volgens transportfederatie Febetra
kost het illegalenprobleem aan de
Kanaaltunnel de Belgische transportsector minstens 450.000 euro
per dag.

MUUR
Naast een totale ontruiming van
‘de jungle’ kondigde de Britse
premier van Migratie, Robert
Goodwill, aan een 4 meter hoge
betonnen muur te bouwen langs
weerszijden van de ringweg van
Calais. Tegen het eind van het jaar
dienen de werken afgerond te zijn.
Hoewel er vanuit NGO’s klinkt
dat dit geen structurele oplossing
is, kan men er niet omheen dat
het voor de illegalen wel een pak
moeilijker wordt gemaakt om hun
‘reisplannen’ te voltooien.

UITWIJZEN IS
ENIGE OPLOSSING

Dagelijks tafereel voor honderden
vrachtwagenbestuurders die het Kanaal moeten oversteken.
kopie van Calais langs de Vlaamse
kust klinkt ook bij de politiediensten. In een radio-interview waarschuwde de korpschef van de zone
Westkust, Nico Paelinck voor een
massale influx van illegalen en het
hiermee gepaard gaande explosiegevaar. “Vuurwapens en criminele
bendes hebben ondertussen hun ingang gevonden. Recent werden er
tijdens een routinecontrole nog drie
politiemensen aangevallen.” (De
Standaard, 16.09.2016). De verklaringen van Paelinck worden ook
bevestigd door Europol. Dit jaar
verschenen al 7.000 verdachten op
hun radar: 95 procent waren mannen met een gemiddelde leeftijd
van 36 jaar. Naast mensensmokkel
is er ook in een op de vijf gevallen
sprake van drugstrafiek. Opvallend
is dat er een sterke toename is van
15

dat er buiten een papieren bevel
om het land te verlaten, geen actie wordt ondernomen om over te
gaan tot effectieve uitwijzing. Is er
iemand die gelooft dat mensen die
er een reis van 12.000 kilometer
hebben opzitten rechtsomkeer maken na een dergelijk bevel?
Het Vlaams Belang pleitte in het
parlement dan ook om korte metten te maken met de illegalenoverlast aan onze kust. Illegalen – die
per definitie onze immigratiewetgeving overtreden – moeten systematisch worden opgepakt en ondergebracht in een gesloten centrum met
het oog op uitwijzing. Zolang dát
niet gebeurt, blijft het dweilen met
de kraan open.
Klaas Slootmans

“

ournalisten zi
uit angst voor
De Vlaamse geschiedkundige Jan Neckers was
meer dan tien jaar afdelingshoofd van de boekhouding van de VRT en 21 jaar programmamaker en –journalist bij de openbare omroep. Als
columnist van ‘t Pallieterke neemt hij geen blad
voor de mond. De stapels binnen- en buitenlandse kranten op zijn salontafel verraden dat hij de
media op de voet volgt. “Maar ik betaal niet voor
die kranten hoor, wie zou daar geld aan willen
geven?”, zet Neckers de toon van dit interview.
Hoe kijkt u terug op uw leven?
Ik ben een kind van het proletariaat. Bij de toenmalige programmamakers en journalisten van de VRT
was ik, denk ik, de enige die écht uit een achterbuurt
kwam. Ik was de enige van wie de familie nog altijd
arbeiders zijn. In de straat waar ik vandaan kwam,
de Poelstraat in Mechelen, zie je vandaag vrijwel alleen buitenlandse namen. Dat betekent dat ik ook
veel gevoeliger was voor die invasie van Marokkanen, Turken, Assyriërs, noem maar op, dan al die
collega’s-kinderen van zelfstandigen, leraars, die allemaal uit de betere wijken kwamen en die de multiculturele maatschappij toch zo boeiend vonden. Ik
ben ook een kind van de schoolstrijd. Dat betekent:
christelijk, maar altijd in het rijksonderwijs, want
dat was gratis. Net zoals alle jongens in mijn straat:
we gingen allemaal naar de mis, maar wel naar het
rijksonderwijs. De universiteit konden mijn ouders
niet betalen. Ik werd regent Nederlands-EngelsEconomie. Op latere leeftijd ben ik dan naar de universiteit gegaan, die van de vrijmetselaars [de VUB,
SvR].
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ijn vaak politiek-correct
r jobverlies”
Kan men spreken van
dé media?

“

bestuur. Ik zie ze daar nog staan,
de journaliste die een gloedvolle
toespraak hield waarin ze de tsjeven, de kattenkoppen, verweet
een extra premie te willen voor
de vrouwen die thuiszitten om
kinderen te krijgen. “Kameraden!”, riep ze. “De bedoeling van
de vrouw is om gelijkwaardig met
de man te gaan werken.” En “kameraden,” was haar laatste argument, “in Hitler-Duitsland, daar
kregen vrouwen die zoveel kinderen
hadden een decoratie.” Uitbundig
applaus van heel het congres! Dát
was inderdaad linkse taal. En 36
jaar later is dat extreemrechtse
taal. Want 36 jaar later moet je
ineens wel respect hebben voor
een verachtelijke mentaliteit die
vrouwen thuishoudt, die zegt,
zoals Bismarck zei: keuken, kerk,
kinderen. Nu dus keuken, moskee, kinderen.
Een ‘renversement des alliances’. Dat vind ik erg.

In de straat
waar ik vandaan kwam, de
Poelstraat in
Mechelen, zie je
vandaag vrijwel
alleen buitenlandse namen.”

Ja. Maar wanneer je in
Vlaanderen spreekt over
de media, dan heb je
het over De Standaard,
Knack, De Morgen en de
VRT. Iets minder dus
Het Laatste Nieuws. Die
media doen me denken
aan mijn grote inspiratie, de Joods-Nederlandse historicus Jacques
Presser, die zei: “Als de
fascisten terugkomen, dan
noemen ze zichzelf antifascisten.” Ik zeg niet
dat alle journalisten fascisten zijn, maar ze hebben wel een flink deel
van die mentaliteit. Ze
huilen mee met de politiek correcte wolven in
het bos. Ik heb het gevoel dat ze tachtig jaar geleden langs die ándere politiek correcte zijde zouden
gestaan hebben. Het is die mentaliteit van: wij zijn
moreel superieure mensen, wij weten het beter. Dat
de VRT zo is, is het ergste. Je bent niet verplicht om
De Morgen en De Standaard te kopen, maar voor de
VRT, radio en televisie, betaal je als belastingbetaler.

Zijn de media de vierde macht?
Ja. Ze zijn zéér machtig. Ze zijn erin geslaagd, en dat
is bijna een directe referentie vind ik, om te doen
wat Adolf Hitler en Joseph Goebbels continu deden.
Die riepen voortdurend: “De Joden zijn de daders en
de Duitsers zijn de slachtoffers.” Net zoals die mainstream media: “De Vlamingen zijn de daders, de Marokkanen, Turken, Afghanen, Syriërs zijn de slachtoffers.” Zij stellen permanent de daders als slachtoffers

Links is rechts geworden, en andersom?
Ja. Ik herinner me nog goed het congres van de socialistische vakbond van de VRT. Ik was lid van het
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voor en andersom. Het dagelijkse racisme vanwege
Marokkaanse snotneuzen en Turkse boeven, wordt
nooit omschreven, maar is er wel. Daardoor zijn de
mensen massaal naar Vlaams
Belang en N-VA getrokken, omdat zij met racisme
geconfronteerd werden. De
media zijn er met hun leugens in geslaagd, en dat zie
je goed aan de reacties op
het forum van Het Laatste
Nieuws, om mensen zich telkens vooraf te laten verontschuldigen met het zinnetje:
“Ik ben geen racist maar…”.
De media zijn er ook in geslaagd valse etiketten te kleven. Niet het Vlaams Belang
of N-VA, maar Groen, SP.a
en PVDA zijn de extreemrechtse partijen. Het zijn die partijen die andere mensen, met name het klootjesvolk dat niet voor hen wil
stemmen, uitsluiten.

als VRT-journalist ooit aan een hooggeplaatste televisieverantwoordelijke van de VRT geschreven: “Al
liegend bent u hier binnengekomen, al liegend zult u
hier vertrekken.” Dat zou
vandaag niet meer kunnen,
want je kunt van vandaag op
morgen je C4 krijgen. Ik heb
nog contact met mensen die
bij de VRT werken. Er heerst
een cultuur van de angst.
Daardoor huilt iedereen bij
de VRT mee met de wolven
in het bos. Een reportage
maken met als invalshoek
dat niet de moslim, maar de
Vlaming het slachtoffer is, is
dus ondenkbaar.

Ook beleidsmakers worden door de media beïnvloed…

Wat zou er moeten gebeuren om dit te veranderen?

“

80% van de
journalisten,
zeker bij de
openbare omroep,
is groen of rood.”

Er is ook een overaanbod
aan journalisten, dus iedere
dissident is direct vervangbaar. Journalisten zijn met
andere woorden vaak ook politiek correct uit angst
om hun baan te verliezen.

De enige manier om de openbare omroep recht te
trekken - de socialistische vakbond heeft daar trouwens een paar jaar geleden nog voor gepleit, ere wie
ere toekomt - is opnieuw examens organiseren, zodat kandidaten van álle strekkingen een kans maken.
Men moet dus zeker niet doen wat de toenmalige
minister van Media Geert Bourgeois (N-VA) heeft
gedaan die, uit domheid of naïviteit, in de beheersovereenkomst van de VRT netjes heeft laten schrijven
dat de VRT zélf mag rekruteren. Élke Vlaming zou
de kans moeten hebben om bij de openbare omroep
te werken. Dat zou een sociale maatregel zijn én het
zou de heersende pensée unique doorbreken. Het zou
de VRT écht divers maken.

Absoluut. Hoe bijvoorbeeld mensen van de N-VA,
ik denk aan een Liesbeth Homans, kronkelen om
maar niet te zeggen dat het dagdagelijkse racisme
bij de allochtoon oneindig veel sterker is dan bij de
autochtoon. Wie dat wel openlijk durft te zeggen,
wordt door de media doodgeklopt. Terwijl het échte
racisme het disproportioneel aantal criminele daden
is dat door Mohammed en Ahmed op Jan en Sofie
wordt gepleegd. Hoe vaak gebeurt dat andersom? Zowel de beleidsmakers als de media negeren het echte
racisme.
Hoe komt het dat de media zo zijn?
Tachtig procent van de journalisten, zeker bij de
openbare omroep, is groen of rood. Vergeet ook
nooit dat men bij de VRT sinds 1995 geen enkel examen meer wil organiseren. Dat is dus al 21 jaar dat
men weigert om aan die zes miljoen Vlamingen, die
ervoor betalen, de mogelijkheid te geven om bij de
VRT te gaan werken. Er wordt dus al 21 jaar, middels zogenaamde ‘assessments’, eenzijdig in één ideologische richting gerekruteerd. Terwijl de VRT een
afspiegeling zou moeten zijn van alle kanten en lagen
van de bevolking.

Hebben we überhaupt een openbare omroep nodig?

Sociale media spelen daar een nefaste rol in, in die
zin dat men via Facebook en dergelijke goed kan nagaan welke achtergrond of ideologie iemand heeft,
om op te selecteren. Vergeet ook niet dat sinds 1995
bij de VRT de vaste benoeming is afgeschaft. Ik heb

Hoe is het bij VTM gesteld?

Ja, één kanaal. Zonder de platte rommel die commerciële omroepen doorgaans uitzenden. Er moet
iets zijn dat een beetje niveau biedt wat kunst, films,
series, sport enzovoort betreft. Maar een openbare
omroep moet vooral gewoon aan nieuwsgaring doen
en sec verslag brengen van wat er gebeurt. Dus geen
duiding zoals Terzake enzo. Ik geloof niet in de ambtenaar-journalist.

Mijn indruk is dat het minder erg is dan bij de VRT,
maar per slot van rekening komt een groot deel van
de werknemers wel van de VRT. VTM zal iets minder
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‘vluchtelingen’ gebruiken. Over de bekende verdronken Syrisch-Koerdische peuter Aylan zei Martine Tanghe gewichtig op de VRT: “Het kind is het
slachtoffer van oorlog en geweld.” Terwijl het kind het
slachtoffer was van een klootzak van een vader die
vanuit Turkije, waar hij en zijn gezin veilig waren, een
onverantwoord risico nam.

radicaal liegen dan VRT, maar ze volgen evengoed
hetzelfde mainstream-pad.
Wat bedoelt u met liegen?
Het is vooral zaken weglaten en zeer selectief te werk
gaan. Wat niet in het politiek correcte kraam past,
laat men links liggen. Een voorbeeld: inzake de jihad-aanslag met vrachtwagen in Nice ondervraagt
de VRT die ene mohammedaanse familie van wie de
moeder is doodgereden, en niet de familie van een
van de 80 Franse doden. De VRT wil aantonen: het
heeft niets te maken met het mohammedanisme.

Zijn er andere thema’s waarover de VRT duidelijk
stelling inneemt?
De Vlaamse identiteit. Wanneer de VRT een straatinterview doet in Brussel, zal doorgaans een Franstalig iemand worden gekozen om toch maar te tonen:
“Ce sont des compatriotes.” Ook de sportwereld, met
name het voetbal, wordt door de VRT aangegrepen
om het belgicisme te promoten.

Een paar dagen geleden hetzelfde, inzake Calais. Terwijl heel Calais die migrantenjungle daar weg wil,
interviewde de VRT die ene dame die stelde dat er
geen grenzen moeten zijn, dat we medelijden moeten
hebben enzovoort. Dat is liegen en ze weten het! Je
kunt daar het oude marxisme-leninisme in zien: ter
wille van het ideaal is alles geoorloofd, wij hebben
geen moraal, de moraal is het ideaal. Het doel heiligt
met andere woorden de middelen.

Wat is het meest politiek correcte medium in
Vlaanderen?
Naast de openbare omroep is vandaag De Standaard
het meest politiek correcte, leugenachtige medium.
Dat ziet men vooral ook op de opiniepagina’s, waar
onder andere Abou Jahjah een vaste column heeft.
Mia Doornaert is er de uitzondering op de regel. Ze
is, met alle respect, de excuustruus van De Standaard.
De Morgen is er iets op verbeterd doordat de krant
veel stukken overneemt van de Nederlandse De Volkskrant. Maar De Morgen kan er ook wat van hoor, met
politiek correcte ‘newspeak’ zoals de term ‘Turkse
Vlamingen’. Terwijl de meeste Turken met hun hoofd
en hart in Turkije zitten. Zij wonen hier wel, maar
dat is alles.

Spelen internet en sociale media geen positieve,
corrigerende rol?
Absoluut. Zij zorgen ervoor dat men niet alles kan
verbergen of in de doofpot kan steken. Zouden die
massale aanrandingen door moslims in Keulen naar
boven zijn gekomen zonder het internet?
Is het daarom dat steeds meer journalisten zoveel
kritiek hebben op sociale media zoals Twitter?
Zij noemen het een open riool en ergeren zich aan
de zogenaamde toon. Veel journalisten kunnen niet
tegen kritiek. Ze kunnen er niet tegen dat hun kunstmatig ideaal, hun typische medialeugens worden
doorprikt.

In interviews en commentaren zijn journalisten ook
veel kritischer voor zogenaamd rechts dan voor zogenaamd links. De grens tussen ‘facts’ en ‘opinion’,
feiten en meningen, is weg. Dat zie je vandaag meer
dan ooit aan de berichtgeving over Donald Trump.
Media in Vlaanderen zijn in wezen inwisselbaar. Het
is een incestueus wereldje waar een groep redacteurs
van het ene medium naar het ander hopt, zoals recent
Isabel Albers van De Tijd naar Het Laatste Nieuws verhuisde. In De Tijd moet men trouwens alleen Koen
Meulenaere en Rik Van Cauwelaert lezen.

Typische medialeugens, zoals?
Het taaltje dat de media gebruiken. Ik denk aan Victor Klemperer met zijn boek over de nazi-taal. Dat
vind ik ook in onze Vlaamse media. Men spreekt
bijvoorbeeld altijd over ‘multiculturaliteit’. Men zegt
dat zij uit ‘een andere cultuur’ komen, wetende dat
wanneer Vlamingen ‘cultuur’ horen, ze aan Dostojevski of Gaudí denken. De media zullen nooit zeggen: zij hebben ‘een andere mentaliteit’. Want het is
geen cultuur. Het probleem met een groot deel van
de mohammedanen is juist dat ze geen cultuur hebben!

Opgetekend door Sam van Rooy

Een ander voorbeeld, dat we nu elke dag horen, zijn
‘de vluchtelingen’. Maar een groot deel is helemaal
geen vluchteling. En toch blijft men maar de term
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Dieren martelen toegelaten!
Zoals elk jaar heeft het Vlaams Belang zich ook nu weer verzet tegen het onverdoofd slachten van dieren. Dat gebeurde zowel in het
parlement als op straat. De hypocrisie van politieke partijen die het
islamitisch kiesvee willen paaien, is stuitend.
Ook inzake het onverdoofd slachten is het Vlaams Belang de enige
consequente partij. De traditionele
partijen rijden al jarenlang een bijzonder dubieus parcours dat kan
worden verklaard door de vrees om
hun islamitisch kiesvee voor het
hoofd te stoten. Hun liefde voor de
islam is groter dan hun liefde voor
het dier. Parlementslid Hermes
Sanctorum keerde om die reden
Groen de rug toe, wat aantoont: de
islam is uiteindelijk altijd en overal
een splijtzwam, het is vergif voor
een samenleving.

HYPOCRIET
Ook de N-VA gedraagt zich hypocriet. Aan de Lange Lobroekstraat
te Antwerpen opende de moslimgemeenschap speciaal voor het
zogenaamde ‘Schapenfeest’ een
islamitisch slachthuis. Hoewel de
Vlaamse en de stedelijke overheid
voor zulke tijdelijke slachtvloeren
een verbod uitvaardigden, werd

aan dit islamitisch martelhuis toch
een vergunning verleend. Terwijl
N-VA-minister voor dierenwelzijn Ben Weyts hierover moord en
brand schreeuwde, leverde de federale regering met daarin de N-VA
als grootste partij de vergunning
af. Antwerps N-VA-burgemeester
Bart De Wever bleef oorverdovend
stil, terwijl het Mechelse stadsbestuur met N-VA-schepen voor
diversiteit en integratie en Vlaams
parlementslid Marc Hendrickx
zelfs een oproep aan de moslimgemeenschap deed om in Antwerpen
schapen te gaan martelen!

VERBOD OMZEILD
Dat de moslimgemeenschap het
verbod op tijdelijke slachtvloeren
handig heeft weten te omzeilen,
laat wederom zien dat de moslimgemeenschap de islamitische regels
superieur acht en onze samenleving
wil islamiseren. Het toont ook aan
wat de Nederlands-Marokkaanse
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auteur Hafid Bouazza stelt: “Moslims zijn niet creatief, maar wel goed
in het overnemen van termen en
trucjes. Zolang ze hun beschimmelde
religie maar in leven kunnen houden
(al was het maar met een gesubsidieerde fietspomp). Westerlingen helpen
wel een handje.”

IEDEREEN HALAL
Steeds meer dieren worden onverdoofd geslacht: in Vlaanderen liefst
94% van de schapen, 48% van de
kalveren en 21% van de runderen.
Meer en meer Vlamingen eten dus
zonder het te weten vlees van onverdoofd geslachte dieren.

‘HALALISERING’ =
ISLAMISERING
‘Halal’ is een islamitische term die
‘rein’ of ‘toegestaan’ betekent. ‘Haram’ betekent het tegengestelde:
‘onrein’ of ‘verboden’. Beide termen zijn voor moslims van fundamenteel belang omdat ze aangeven
welke producten en handelingen
door de islam al dan niet zijn
toegestaan. De regels voor halal
en haram zijn afgeleid uit de tot

ingediend. Eerst vroeg N-VA uitstel
om ‘overleg te plegen met de andere
meerderheidspartijen’. Dit leidde
echter tot niets. Daarna stuurden
CD&V, N-VA en Open VLD ons
voorstel naar de Raad van State, wat
de stemming opnieuw uitstelde. En
ten slotte stelde minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) Piet
Vanthemsche aan als ‘onafhankelijk
tussenpersoon’ voor nog maar eens
een nieuw rondje dialoog met de
verschillende geloofsgemeenschappen.
Ben Weyts, die als bevoegd minister
nochtans geacht wordt het dierenwelzijn actief te verdedigen, weet intussen niets anders te verzinnen dan dat
de kwestie ‘moet worden geregeld in
het volgende regeerakkoord’.”

haat- en geweld oproepende Koran
en Hadith (de handelingen en uitspraken van de islamitische profeet
Mohammed). Halal en haram zijn
dan ook een fundamenteel onderdeel van de inhumane islamitische
wet, de sharia, die volgens de islam
ook van toepassing is op ons, nietmoslims.

OP STRAAT EN IN HET
PARLEMENT
Op zondag 11 september demonstreerde het Vlaams Belang aan het
islamitisch slachthuis in Antwerpen. Anke Van dermeersch en ikzelf hielden er een toespraak. Van
dermeersch concludeerde: “De islam respecteert geen dieren, de islam
respecteert evenmin ongelovigen en
vrouwen.”

Sam van Rooy

Feiten
&
cijfers
In 2015 werden er niet minder dan
35.319 Visa D inzake gezinshereniging uitgereikt. Dat is 6,2%
méér dan in 2014. (schriftelijke
vraag nr. 761 van Barbara Pas aan
de minister van Buitenlandse Zaken)
***
In de eerste jaarhelft van 2016 ging
staatssecretaris Theo Francken over
tot de regularisatie van 543 illegalen die onwettig in dit land verbleven (schriftelijke vraag nr. 759
van Filip Dewinter aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie)
***

In de commissie Dierenwelzijn
van het Vlaams parlement diende
VB-fractievoorzitter Chris Jansens een voorstel van decreet in
ter invoering van een verbod op
de onverdoofde slacht. Hij klaagt
de houding van de andere partijen
aan die met vertragingsmanoeuvres een stemming over een verbod
steeds weer uitstellen: “Mijn voorstel is al meer dan een jaar geleden

A2-RitueelSlachten.ind
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De spoorwegpolitie telt in Vlaanderen 138 personeelsleden, in
Wallonië 130 personeelsleden en
in Brussel niet minder dan 323
personeelsleden. Voor wat deze
laatste betreft moeten de jobs gelijk verdeeld worden tussen Nederlands- en Franstaligen en bovendien moeten zij wettelijk gezien
tweetalig zijn. In de praktijk zijn er
slechts 89 Vlamingen (27,5%) en
234 Franstaligen (72,5%). Daarenboven is van deze 89 Vlamingen
85% effectief tweetalig; van de 234
Franstaligen heeft slechts 16% een
brevet over zijn kennis van het Nederlands. Dit departement staat
onder het gezag van N-VA’er Jan
Jambon. (schriftelijke vraag nr.
1412 van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken)
***

Het Antwerps stadsbestuur verleende
alle medewerking aan de slachtpartij
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In 2015 werden 169 gezinnen die
illegaal in het land verbleven ondergebracht in terugkeerwoningen met het oog op uitzetting naar
hun land van herkomst. Slechts 45
van hen (27,9%) werden effectief
verwijderd. (schriftelijke vraag nr.
703 van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Asiel)

Onderzoek terreuraanslag
Zaventem: pas pour les flamands!
Een half jaar nadat ze het slachtoffer werden van de bloedige islamitische terreuraanslag in de luchthaven van Zaventem, worden de slachtoffers geconfronteerd met de totale absurditeit van het onland België.
Want hoewel het terreuronderzoek
in eerste instantie in het Nederlands gebeurde - wat niet meer
dan logisch was aangezien Zaventem zich op Vlaams grondgebied
bevindt - beslisten de onderzoeksrechters en het federaal parket om
het onderzoek naar de aanslag in
Zaventem samen te voegen met
dat naar de aanslag in Maalbeek in het tweetalige Brusselse gewest
- en het enkel verder te zetten in…
het Frans.

weer maar eens aanpassen aan de
francofone dictaten uit de nochtans officieel tweetalige hoofdstad.
In dit land zijn de rechten van de
daders namelijk belangrijker dan
die van de slachtoffers. Het gevolg
van deze absurde situatie is dat de
Nederlandstalige slachtoffers het
dossier dus niet in hun eigen taal
kunnen inkijken. Want zelfs een
Nederlandse vertaling van het onderzoek is niet wettelijk verplicht,
en dus niet beschikbaar.

DICTAAT UIT BRUSSEL

WEL POOLS, GEEN NEDERLANDS?
“Waarom kan de procedure niet
meteen in beide landstalen worden
gevoerd?” vroeg één van de advocaten zich in De Standaard af. Wel,
om een procedure te voeren in de
beide landstalen is om te beginnen
een wetswijziging nodig. Wat nu
wel al kan zonder de wet te veranderen, is dat de onderzoeksrechter

Het trieste gevolg is dus dat Vlaamse slachtoffers of hun nabestaanden
van een aanslag in het Vlaamse Zaventem door de starheid van het
Belgische gerecht het onderzoek
niet in hun eigen taal kunnen opvolgen. En zo toont de realiteit ons
dag na dag waarom dit onland België beter zou verdwijnen…
Stijn Hiers
Foto: Ketevan Kardava

De Belgische taalwet bepaalt namelijk dat een strafproces in Brussel gevoerd wordt in de taal die de
verdachten verstaan. Het Frans dus
in dit geval. Dat het gaat om een
aanslag in Vlaanderen, met ook
Nederlandstalige slachtoffers, was
en is daarbij duidelijk van geen tel.
Door het samenvoegen van beide
onderzoeken (Zaventem en Maalbeek) moeten de Vlamingen zich

toestaat de relevante stukken uit
het onderzoek in het Nederlands
te vertalen. De onderzoeksrechter
kan dat natuurlijk ook uit vrije wil
doen, maar aangezien het ‘maar’
om Nederlandstaligen gaat, heeft
de Franstalige onderzoeksrechter
dat tot op dit moment nog steeds
niet gevraagd. Een Europese richtlijn verplicht de lidstaten nochtans
om essentiële gerechtelijke stukken
te vertalen voor slachtoffers die uit
andere EU-landen komen en de
taal van de procedure niet spreken.
Maar ook dat is België: wat zou
moeten kunnen voor Hongaren,
Grieken, Portugezen en Polen is
blijkbaar teveel gevraagd voor Vlamingen.
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Massaal fraude bij ‘minderjarige’
vreemdelingen
Het statuut van zogenaamd ‘niet begeleide minderjarige vreemdeling’
(NBMV) is een zeer gegeerd statuut. Vooral omdat het zoveel voordelen biedt en de poort tot gezinshereniging in dit land openzet.

den (meer dan een verzesvoudiging
met een jaar eerder!). Bij 32% van
die gevallen (1.630 personen) twijfelde de overheid of het wel om
minderjarigen ging en liet zij een
onderzoek instellen. Van die 1.630
jongeren bleken er uiteindelijk
1.089, of twee derden, met zekerheid meerderjarig te zijn. Minstens
één op vijf van alle NBMV’s was
dus een fraudeur wat zijn leeftijd
betreft. En dat is wellicht nog een
onderschatting.

AFGHANISTAN

Leeftijdsbepaling door middel van een botscan
NBMV’s zijn personen jonger dan
18 jaar (in de regel van buiten de
Europese Unie) die zich in dit
land alleen aanmelden om hier te
verblijven, al dan niet in het kader
van een asielaanvraag. Dat statuut
is zeer interessant omdat het bijzondere bescherming verleent en
het daardoor moeilijk is om de betrokkenen uit te wijzen. Het opent
bovendien op termijn de mogelijkheid om in dit land aan gezinshereniging te doen.
Het is dus interessant voor gezinnen uit derdewereldlanden om een
minderjarig kind alleen naar hier te
sturen. Een gezin dat daarin slaagt,
heeft een kans om met succes naar
hier over te komen om dan doorgaans verder te leven op kosten van
onze gemeenschap.
Aangezien dit statuut zo in trek is,
wordt er ook enorm mee gefraudeerd. Heel wat vreemdelingen
bieden zich aan als minderjarige,

hoewel ze dat niet meer zijn. En
aangezien ze zich vaak aandienen
zonder officiële papieren, kan hun
leeftijd niet onmiddellijk worden
vastgesteld.

BOTSCAN
Dankzij de medische wetenschap
kan daar evenwel een mouw aan
gepast worden. Voor personen
die zich als NBMV aandienen en
waarvan de overheid op basis van
hun fysieke ontwikkeling twijfelt
of zij wel minderjarig zijn, laat men
een botscan uitvoeren waarmee de
leeftijd kan worden bepaald. Ten
minste als de NBMV daarmee instemt, want blijkbaar kan hij dat
weigeren.
Filip Dewinter vroeg in dat verband een aantal cijfers op bij de
minister van Justitie en die zijn
toch wel veelzeggend. In 2015 waren er niet minder dan 5.047 NBMV’s die zich in dit land aandien23

Het is dus duidelijk dat er heel wat
oneigenlijk gebruik wordt gemaakt
van dit statuut en ook dat er in bepaalde landen een circuit bestaat
dat daar welbewust op inspeelt.
De overgrote hoop (twee derden)
komt immers uit Afghanistan. Uit
dat land werd in 2015 circa 37%
van de NBMV’s als meerderjarig
bevonden. Maar het kan nog straffer. Uit Somalië was ongeveer 78%
van de NBMV’s die zich in 2015
aandienden meerderjarig en uit
Guinée zelfs circa 98%! Het toont
aan hoe grootschalig de misbruiken zijn.
Filip Dewinter pleit dan ook voor
een uitbreiding van het uitvoeren
van een botscan tot alle minderjarigen die aangeven 15, 16 of 17
jaar te zijn. Nu gebeurt dat eerder
uitzonderlijk. Ook wil hij de toestemmingsvoorwaarde afschaffen.
Het is immers al te gek dat men
potentiële fraudeurs goedkeuring
moet vragen voor de test. Als sluitstuk wil hij dat asielzoekers die betrapt worden op leeftijdsfraude het
recht op asiel wordt ontnomen,
iets wat nu niet eens het geval is.
Peter Lemmens

Mokerslag voor Merkel
In september vonden in Duitsland twee deelstaatverkiezingen plaats.
Twee keer kreeg de regerende coalitie van christendemocraten en socialisten rake klappen. Twee keer won de AfD spectaculair.

AfD-voorzitter Frauke Petry
Foto: Flickr - Metropolico.org

Op 4 september kregen de 1,3
miljoen stemgerechtigde kiezers
in de noordoostelijke deelstaat
Mecklenburg-Vorpommern de gelegenheid hun stem uit te brengen.
Normaal gezien hebben deelstaatverkiezingen in deze landelijke en
dunbevolkte regio maar weinig
nationale, laat staan internationale, weerklank. Maar dat was nu
wel even anders. Het feit dat deze
verkiezingen plaatsvonden in de
thuisbasis van Angela Merkel en
dat exact één jaar nadat ze de Duitse grenzen had opengesteld, gaf ze
een groot symbolisch karakter.

naar uit de stembusslag. Alle andere partijen verloren, in het bijzonder de socialistische SPD die
terugviel op 30,6 procent (-5) en
de christendemocratische CDU.
De partij van Merkel deed het met
19 procent (-4) niet alleen historisch slecht, maar werd – voor
het eerst in de geschiedenis van
de Bondsrepubliek – langs rechts
voorbijgestoken. De tweede fractie
in de landdag in Schwerin is voortaan de AfD.

EÉN WINNAAR

Twee weken nadat Merkel in haar
woonkamer een zware nederlaag
had geleden, vonden verkiezingen
plaats in het politieke zenuwcentrum van Duitsland. Op 18 september trokken immers de Berlijners naar de stembus. Ook deze

De resultaten lieten bovendien
maar weinig ruimte tot interpretatie. De AfD veroverde in één klap
20,8 procent van de stemmen en
kwam daarmee als enige overwin-

“ERST SCHWERIN,
DANN BERLIN”
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keer zaten socialisten en christendemocraten in de hoek waar de
klappen vielen. Met respectievelijk
21,6 procent (-6,7) en 17,6 (-5,7)
vestigden zowel de SPD als de
CDU een absoluut diepterecord.
Grote overwinnaar was andermaal
de AfD die het met 14,2 procent
verrassend goed deed.
Degenen die het resultaat van de
Berlijnse AfD trachten te minimaliseren omdat de partij het twee
weken eerder nog beter deed, gaan
voorbij aan het feit dat het landelijke Meckelburg-Vorpommern in
geen enkel opzicht te vergelijken
is met een traditioneel ‘rode’ metropool zoals Berlijn. Tijdens de
campagne kreeg de AfD het overigens hard te verduren, gaande van
de systematische vernieling van
verkiezingspropaganda tot brutale
aanvallen op militanten en partijfunctionarissen. Grotere verkiezingsbijeenkomsten konden door
de niet aflatende dreigementen van
gewelddadige linkse extremisten
niet eens plaatsvinden.

GEEN GEÏSOLEERD
INCIDENT
De indrukwekkende scores die de
AfD in Berlijn en MecklenburgVorpommern neerzette, kunnen in
ieder geval niet langer weggewuifd
worden als ‘geïsoleerde incidenten’. Na de verkiezingsoverwinningen in Rheinland-Pfalz (12,6%),
Baden-Württemberg (15,1%) en
Sachsen-Anhalt (24,2%) eerder
dit jaar, zette ze vorige maand haar
electorale opmars onverminderd
verder. Ondertussen is de partij die
nog geen vier jaar geleden boven de
doopvont werd gehouden, vertegenwoordigd in tien van de zestien
Duitse deelstaatparlementen. Een
prestatie zonder voorgaande.
Dirk De Smedt

Noodkreet van een politieagente
migratieachtergrond die strafbare feiten plegen vooral de jongemannen uit islamitische landen
opvallen.” Dat heeft niets met
racisme te maken, maar het is
“gewoon een feit dat sommige
bevolkingsgroepen bij bepaalde
vormen van gedrag en bepaalde
strafdaden oververtegenwoordigd zijn.”

Met haar getuigenis over de
toenemende
criminaliteit
onder migrantenjongeren
doorbrak de Duitse politieagente Tania Kambouri een
taboe. Haar boek werd in een
mum van tijd een bestseller
en verscheen onlangs in een
Nederlandse vertaling.
Oktober 2013. Na een zoveelste incident met een immigrant is voor Tania Kambouri
de maat vol. Nog dezelfde
nacht schrijft de dertigjarige
politieagente van Griekse origine een vlammende brief naar
het ledenblad van de Duitse
politievakbond. In haar openingszin komt ze meteen ter
zake: “Hoe ziet de toekomst in
Duitsland eruit als delinquente
migranten (blijven) weigeren
de regels van dit land te accepteren?”

TEGENMAATSCHAPPIJ
Het probleem is echter nog
groter en complexer dan de
oververtegenwoordiging in de
criminaliteitsstatistieken. Volgens Kambouri is er namelijk
sprake van “een bredere, fundamentele ontwikkeling die de
hele maatschappij beïnvloedt.”
Ze wijst in dat verband op de
getto’s die in de loop der jaren
in heel wat Duitse steden zijn
ontstaan en waarin openlijk
een soort tegenmaatschappij
wordt gepredikt én geleefd: “Ik overdrijf niet als ik stel
dat er zich een hele schaduwmaatschappij heeft ontwikkeld met eigen structuren die nauwelijks meer terug te
draaien is. Wij hebben als maatschappij, als politie, als
rechterlijke macht en ook als politiek te lang passief toegekeken.”

BOM
De brief sloeg in als een bom. In enkele dagen kreeg
Tania Kambouri honderden reacties van collega’s “van
de Noordzeekust tot aan de Alpen” - voor 99 procent
positief. Niet echt verbazend, want eindelijk zegde
iemand luidop wat velen wisten en dachten, maar
niet durfden uit te spreken. De grote respons op haar
brandbrief zette Kambouri ertoe aan haar bevindingen
en bijwijlen schokkende ervaringen als politieagente
in Bochum te boek te stellen. Het verscheen in oktober vorig jaar – twee maanden voor de schande van
Keulen – onder de titel ‘Deutschland im Blaulicht’
(Duitsland in het zwaailicht). Wekenlang stond het
boek hoog op de Duitse bestsellerlijsten en daar was
een reden voor: Tania Kambouri houdt geen blad voor
de mond.

EEN SOORT KETTING
Tania Kambouri haalt dan ook zwaar uit naar de ‘cultuurrelativisten’ en de politieke correctheid die “een
soort ketting is geworden – niet alleen voor agenten, al is
de keten voor hen wel extra zwaar.” Precies omdat ze een
deel van het probleem is, moet de cultuur van wegkijken en stilzwijgen doorbroken worden, aldus nog
Kambouri. Daartoe heeft de moedige politieagente
met haar getuigenis alvast een eerste, belangrijke bijdrage geleverd.

MEER DAN OPVALLEND

Dirk De Smedt

Volgens Kambouri is het toenemende gebrek aan respect en de groeiende agressiviteit in de Duitse steden
meer dan opvallend te noemen: “Er worden meerdere
grenzen overschreden: geen respect voor vrouwen, geen
respect voor de politie, geen respect voor het land waarin
we leven.” Daarbij, zo gaat ze verder, kunnen we niet
om de vaststelling heen dat “onder de personen met een

Tania KAMBOURI.
Vrouw in het blauw.
Noodkreet van een politieagente.
Meppel/Aalst, Just Publishers/Agora, 2016, 256 p.
ISBN: 97890 8975 6015
16,95 euro
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De Nederlandstalige
universiteit in Gent
De vernederlandsing van
de Gentse universiteit
was al lang vóór 1914 een
Vlaams strijdpunt, waarrond massaal werd gemobiliseerd.
Bij de beroemdste voortrekkers ervan waren de liberaal
Louis Franck, de katholiek
Frans van Cauwelaert en de
socialist Camille Huysmans,
die de ‘drie kraaiende hanen’
werden genoemd. Het illustreert ook hoe de Vlaamse
Beweging toen medestanders had in alle strekkingen
in het politieke spectrum.
Maar toen gouverneur-generaal Moritz von Bissing in
1915 in het kader van zijn
Flamenpolitik een Nederlandstalige universiteit oprichtte - sinds 1830 de eerste
in België! - leidde dat binnen
de Vlaamse Beweging tot grote
verdeeldheid.

FREDERICQ EN PIRENNE
Professor Pirenne was een belgicist
en een rasechte Waal. Het is dus
niet verbazend dat hij de Nederlandse universiteit afwees. Eerlijkheidshalve: hij had voor de oorlog
wel gepleit voor een tweetalige universiteit in Gent. Op dat punt was
hij minder fanatiek dan vele andere
franskiljons die helemaal geen Nederlands als academische taal wilden. Maar ook professor Fredericq
weigerde alle medewerking. Hij
had nochtans een voortrekkersrol
gespeeld in de liberale vleugel van
de Vlaams Beweging. Hij was voorzitter van de lokale afdeling van het
Willemsfonds. In 1894 stichtte hij
‘Hooger Onderwijs voor het Volk’,
dat cultureel gericht onderwijs
organiseerde voor ‘gewone men-

slag omdat hij de hatelijke
anti-Vlaamse drijverijen niet
meer aankon. Wij hebben
emotioneel de neiging aan de
kant van de Activisten in de
Eerste Wereldoorlog te staan
en ‘passivisten’ als Fredericq
als ruggengraatloze, CVPachtige
karnemelkflaminganten te beschouwen. Maar
zulke parallellen zijn onvermijdelijk
anachronismen.
Fredericq was wel degelijk
dapper. De ‘passivistische’ afkeer van en het wantrouwen
tegenover de Duitse bezetter
waren zeker niet altijd op
lafheid of belgicisme gebaseerd. Als grote mogendheden elkaar in een vlaag van
waanzin verscheuren, zoals
tijdens de Grote Oorlog,
dan kunnen kleine volkeren
zich misschien beter schuil
(collectie AMVC) houden. Ja, in vredestijd zijn
sen’, meestal in bovenzalen van ‘gematigdheid’ en ‘voorzichtigherbergen. Hij had zich zijn leven heid’ meestal flauwe excuses voor
lang ingezet om het Nederlands te opportunisme, belgicisme, regelaten aanvaarden in het Belgische ringsdeelname en gewone lafheid.
onderwijssysteem. Hij had altijd Maar in die verschrikkelijke oorgepleit voor de vernederlandsing logsjaren waren voorzichtigheid en
van de Gentse universiteit. Zijn afzijdigheid misschien wijze overleinzet voor de Vlaamse zaak was vingstactieken.
boven elke twijfel verheven. Maar
hij vond in eer en geweten dat de MINIMALE SLAAGKANSEN
Vlamingen geen gunsten mochten
aannemen van de bezetter. Von Wie op langere termijn dacht, had
Bissing wilde hem tot rector laten al in 1915 alle redenen om zich
benoemen, maar Fredericq weiger- zorgen te maken over de toekomst
de, en hij werd samen met Pirenne van de Nederlandstalige univergedeporteerd en opgesloten in een siteit. De term ‘vernederlandsing’
interneringskamp in Duitsland. is trouwens misleidend: de oorOok bij vele voorstanders van de spronkelijke Franstalige universiNederlandstalige universiteit zette teit in Gent bleef bestaan, los van
de deportatie van Fredericq kwaad de nieuwe Nederlandstalige. De
bloed. Hijzelf was na zijn terug- overlevingskansen van die nieuwe
keer een gebroken man. Hij werd universiteit hingen af van militaire
na de oorlog nog even rector in en diplomatieke ontwikkelingen
de oude Franstalige universiteit in waarop niemand in Vlaanderen
Gent, maar hij nam verbitterd ont- vat had. Een geallieerde overwin26

ning zou vrijwel zeker tot de ontmanteling en herverfransing van
de universiteit leiden, maar een
volledige Duitse overwinning
waarschijnlijk tot een verduitsing.
Zou een triomferend keizerrijk zijn
beloften loyaler nakomen dan Albert I zijn impliciete beloften aan
de Vlamingen in 1914? Het beleid
van het koninkrijk Pruisen en het
Duitse keizerrijk tegenover minderheden kennende, is dat hoogst
onwaarschijnlijk. De geannexeerde
Poolse gebieden waren vóór 1914
nog meedogenlozer verduitst
dan Vlaanderen was verfranst. In
Oostenrijk-Hongarije had de heersende elite - overigens alleen de
Oostenrijkse, niet de Hongaarse
- wèl begrepen dat men de loyauteit van minderheidsvolken binnen
het grote rijk kon
versterken door
hen culturele autonomie, eigen
parlementen en
onderwijs in hun
eigen taal te gunnen.
Maar in België,
Rusland, Frankrijk of het Duitse
keizerrijk dacht
men niet langs
zulke lijnen. Daar
geloofde men in
gedwongen verfransing, verduitsing of russificatie. Von Bissing
zelf heeft ons tijdens de bezetting beschermd tegen
vele excessen, zoals plunderingen
en deportaties van arbeiders, maar
zijn Flamenpolitik was slechts een
tussenstation naar zijn echte einddoel: een volledige annexatie van
België in het keizerrijk, waarmee
hij overigens herhaaldelijk in botsing kwam met rijkskanselier von
Bethmann-Hollweg, die België
wilde laten voortbestaan als Duitse
satellietstaat. Niemand in Duitsland maakte écht plannen voor
een onafhankelijk Vlaanderen. De
enige kans voor de Nederlandstalige universiteit lag waarschijnlijk in

een compromisvrede, waarbij België, of eventueel alleen Vlaanderen,
een satellietstaat van Duitsland zou
worden, maar geen geannexeerd
gebied. In zo’n compromis zouden
mogelijk garanties en evenwichten
gegarandeerd kunnen zitten voor
de rechten van de verschillende
volkeren. Maar een compromisvrede op zich was al heel onwaarschijnlijk, laat staan een vrede
waarin zulke delicate evenwichten
ingebouwd zouden zijn.

De Vlamingen hadden natuurlijk
het volste recht met Von Bissing
samen te werken bij de oprichting
van een Nederlandstalige universiteit in Gent. Daar was niets oneerbaars aan. Maar was het ook een
verstandige zet om van dat recht
gebruik te maken onder supervisie
van de Duitsers?

EPILOOG

In 1918 werd de nieuwe universiteit - natuurlijk! - opgedoekt. Het
Dezelfde overwegingen kan men zou nog tot 1930 duren voor de
overigens maken over de slaagkan- Gentse Rijksuniversiteit eindelijk
sen van de Raad van Vlaanderen, Nederlandstalig werd. Universiteiof over de Duitse beloften tot het ten zijn als locomotieven die een
herstel van een – heel klein! - Pools lange culturele trein meeslepen,
koninkrijk en de oprichting van vooral in het onderwijs, met waeen Poolse universiteit. Het ko- gonnetjes in alle lagere en middelbare scholen.
Als een taal
niet op academisch niveau wordt
gebruikt,
dan
daalt
ook de motivatie om
ze in het
onderwijs
aan te leren
en ernstig te
nemen. Dat
komt neer
op een culturele onthoofding.
Pirenne en Fredericq samen tijdens hun
gedwongen verblijf in Duitsland

ninkrijk Polen onder Duitse supervisie heeft alleen op papier bestaan,
maar de universiteit kwam er echt,
ook in 1915. Alle grote mogendheden dachten toen in sociaal-darwinistische termen: een totale overwinning waarbij ‘the winner takes it
all’. Behalve de VS, maar die waren
toen nog geen grote mogendheid
en president Woodrow Wilson
werd met zijn principes over een
compromisvrede, de Volkerenbond en het zelfbeschikkingsrecht
der volkeren als een naïeve dwaas
beschouwd.

De Vlaamse
Beweging
had dat al in de negentiende eeuw
begrepen. Onze Belgische vijanden ook: zij wilden die ‘staat van
onthoofding’ handhaven. Maar nu
lijken we dat vergeten te zijn. Nu
kijken we bijna werkloos toe hoe
het Nederlands als academische
taal wordt vervangen door het Engels. De activisten én de passivisten
zouden zich, voor één keer eensgezind, omdraaien in hun graf.
(collectie UGent)

Marc Joris
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Maatpakken voor heren

Privé dineren op onze locatie op afspraak
van 6 tot 45 personen
- Menu in overleg 0485 73 08 18 - feestaannemer@gmail.com

Retouche bij verkoop

Leuvensesteenweg 4,
1210 Brussel
02 230 90 53
aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

hans.couttenye@telenet.be

10% korting bij vertoon van deze advertentie

installatie,
onderhoud &
herstellingen

Manuel elst

t 0499 61 31 77

Sanitair en centrale verwarming - loodgieterij
manuel.elst@telenet.be - regio noord Antwerpen

u zoekt een vakman?
voor een moeilijke klus of lastige karwei?
Help! uw man is een klusser?
aan een eerlijke en betaalbare prijs?
en liefst zo snel mogelijk?

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang

Karweiwerken - www.tibo.eu

twitter.com/vlbelang

Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,
Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

www.vlaamsbelang.org

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

youtube.com/VlaamsBelang
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Kommer en kwel in het koninkrijk
Door Nerdom

Ze hadden in alle stilte het autocircuit van Francorchamps afgehuurd. Neen, niet dat van Zolder, want dat
zou te hard opvallen. Het was een bloedhete zomerse dag midden in het parlementaire reces, toen zelfs alle testen oefenritten afgelast waren. Het parcours lag er godverlaten bij, net zoals de Wetstraat. Ze hadden slechts
enkele eigen technici meegebracht alsook hun eigen auto’s, of beter: hun limousines die ze van de overheid
mogen gebruiken om zich te (laten) verplaatsen. Noblesse oblige, nietwaar?
Siegfried stond hen op te wachten, want hij had ‘baanbrekend’ werk verricht in deze discipline, waardoor deze
ook naar hem vernoemd was: de ‘bocht van Bracke’. Het was door het nemen van die bocht dat hij zijn partij
naar de regering had kunnen loodsen. Zijn twee collega’s die het hem hadden nagedaan – het bochten nemen
dus – kwamen aangereden en begroetten hem hartelijk en erkenden in hem een gewaardeerde ervaringsdeskundige. Hendrik - de professor - en Bart - de grote baas en leider - waren sjofel gekleed. Het leek wel of ze
er steeds meer zin in kregen. Ze zouden het circuit helemaal afrijden, naast elkaar, en trachten simultaan de
bochten te nemen, zoals zij dat in de politiek ook hadden gedaan om hun partij op de baan van de regering
te houden.
En ja, hoor, het werkte. In grote vaart stoven ze vooruit en namen feilloos alle bochten. Het ging altijd maar
naar meer smaken. De bocht van Bracke, de bocht van Vuye en de bocht van De Wever… Het werd een
beproefde techniek én tactiek, en uiteindelijk één grote bocht. Ze waren er van overtuigd dat er zeker nog
partijgenoten waren die in aanmerking zouden kunnen komen in deze gewiekste discipline. Zou het niets voor
Peter of Jan zijn? Of Liesbeth of Benneke? Het viel te bekijken.
Toen de drie bochtenpiloten hun limousines verlieten, schudden ze elkaar de hand. Toen werden ze opgeschrikt
door een eenzaam luid applaus op de lege tribune. Jawel,… niemand minder dan hun nieuwe vriend Filip
uit Laeken was hen komen toejuichen en kwam spoorslags op hen afgestapt: “Het werkt, het werkt!” riep hij
kirrend. “Jullie hebben de bochten van Vlaanderen naar België probleemloos gepakt. Ik moet mij geen
zorgen maken met zo’n model-piloten!” juichte hij en schudde hen de hand.
Achter hem kwam de minister van Binnenlandse Zaken wat bedeesd aangehinkt: “Ja, jongens,” zo zei hij
haastig en verontschuldigend, “ik moest hem om staatsveiligheidsredenen hierover inlichten, en toen
was hij niet meer te houden…” Waarop grote baas Bart vroeg om de zaak stil te houden en aan deze dag
geen ruchtbaarheid te geven, want de
Vlaamse media in het algemeen en de etters van de
Vlaamse Beweging in
het bijzonder zouden
er alleen maar leedvermaak mee hebben
en het op hoongelach
onthalen.
“Beloofd!”, zei de
koning terwijl hij al
op zijn ‘smartphone’
aan het tokkelen
was… Tweettweet!
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Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.
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Kalender
DINSDAG 4 OKTOBER
EDEGEM. Debat met Filip Dewinter
en Theo Francken in Hotel De Basiliek,
Trooststr. 22 om 20u. Org.: De Debatclub en VVB. Inl.: Debatclub.org, 0498
77 48 71.
ZATERDAG 8 OKTOBER
EPPEGEM. Kippenfestijn in Parochiezaal Eppegem, Zenneweg 7, Zemst om
17u. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496
62 42 54.
BOORTMEERBEEK. Varken aan het
spit met buffet in Café ‘t Klein, Dorpsplaats 8 om 15.30u. Org.: Vlaams Belang Boortmeerbeek. Inl.: Eddy Mortier,
0486 29 46 49.
ZONDAG 9 OKTOBER
SINAAI. Natuurwandeling. Vertrek:
Liniedreef, Sint-Niklaas om 14u. Inl.:
Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
DONDERDAG 13 OKTOBER
HAMONT. Uitstap naar Noord-Limburg en bezoek tentoonstelling ‘De
Groote Oorlog ‘14-’18’. Samenkomst
parking Achelse Kluis, De Kluis 1, Hamont-Achel om 10u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Limburg. Inl.: Koen
Ooms, 0497 02 50 49.
ZATERDAG 15 OKTOBER
LANAKEN. Spaghettifestijn en dansavond in Zaal Chevaljee, Koning Albertlaan 47 om 18u. Inl.: Leo Joosten, 0476
36 37 93.
GENT. Oldies- en Schlageravond in
Zaal De Buurtloods, Patrijsstr. 10 om
19u. Inl.: Joris De Rynck, 0495 60 82 16.
ZELZATE. Eetfestijn met Tom Van
Grieken in voetbalkantine GREKO,
Zeestr. om 19u. Org.: Vlaams Belang
afdeling Assenede-Zelzate. Inl.: Guy
D’haeseleer, 0498 46 43 79, guy.dhaeseleer1@telenet.be of Stijn Van Hamme,
0486 20 06 43, stijnvanhamme@hotmail.com.
TREMELO. Steakdag in Zaal Paloma,
Schrieksebaan 47 om 16.30u. Org.:
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Verschaeren, 0474 69 10 70.
ANDERLECHT. Pannenkoekennamiddag in Zaal Familia, Adolphe Willemijnsstr. 113 om 14u. Org.: Vlaams Belang Brabants Seniorenforum. Inl.: Louis
Bogemans, 0499 31 80 86.
WESTVLETEREN. Kaas- en wijnavond in Vleterranch, Kruisstr. 6, Vle-

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 17 oktober

teren om 19u. Org.: Vlaams Belang afdeling Poperinge-Vleteren. Inl.: Martine
Vanbrabant, 0499 71 65 00.
VRIJDAG 21 OKTOBER
BRUGGE. Gespreksavond met Gerolf Annemans in Joseph Ryelandtzaal,
Achiel Van Ackerplein 3 om 20u. Inl.:
Provinciaal secretariaat West-Vlaanderen, 051 33 60 30.
ZATERDAG 22 OKTOBER
LENNIK. Mosselfestijn in Parochiezaal
Ons Huis, Markt om 11.30u. Inl.: Filip
Rooselaers, 0476 92 81 84.
DOORNZELE. Breughelfestijn met
Barbara Pas in Zaal Ter Gulden Celle,
Dries 57, Evergem om 19.30u. Inl.: Fernand Deliaert, 0468 14 10 94.
DINSDAG 25 OKTOBER
SINT-NIKLAAS.
Seniorennamiddag met bingo in Lokaal Steenstraete,
Nieuwstr. 86 om 14u. Inl.: Hugo Pieters,
0479 64 16 49.
VRIJDAG 28 OKTOBER
ANTWERPEN. Albrecht kookt mosselen in Van Maerlant, Van Maerlantstr.
14 om 12.30u. Inl.: Caroline Drieghe,
03 321 08 45.
ZATERDAG 29 OKTOBER
WILSELE. Herfsteetfestijn in Zaal
Pacem, Hagelandstr. 4, Leuven om
17.30u. Org.: Vlaams Belang Leuven.
Inl.: Jean Holemans, 0499 32 50 76.
ZONDAG 30 OKTOBER
ELVERSELE. Eetfestijn met Tom Van
Grieken in Emiel Naudtszaal, Hof ter
Elst 1, Temse om 12u. Inl.: Annemie
Muyshondt, 0478 34 87 12.
GRIMBERGEN. Herfstwandeling van
8 km. Vertrek op de parking van sterrenwacht Mira (Abdijstraat 22) om 10u.
Org.: Seniorenwerking Vlaams-Brabant.
inl.: 0477 23 42 57
ZATERDAG 5 NOVEMBER
STEENOKKERZEEL.
Regionaal
spaghetti-etentje in Parochiezaal Humelgem, Billastr. 37 om 11.30u. Org.:
Vlaams Belang regio Halle-Vilvoorde.
Inl.: Provinciaal secretariaat Vlaams-Brabant, 02 582 91 75.
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BOOM. Kip-Frietavond met VBJvoorzitter Bart Claes in Parochiezaal,
Hoogstr. 19 om 18u. Inl.: Hans Verreyt,
0496 53 31 38.
VRIJDAG 11 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarktstand aan de kerk van de Rink, centrum
vanaf 7u. Inl.: Hilde Lanckmans, 0486
76 26 36.
ZATERDAG 12 NOVEMBER
KAMPENHOUT. Wildfestijn in Parochiezaal, Bogaertstraat, Nederokkerzeel
om 11.30u. Inl.: Marleen Fannes, 0496
55 73 36.
EKEREN. Herfstbarbecue in De Wilgenhoeve, Wilgenhoevestr. om 17u.
Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt
Van Noten, 03 216 92 13.
VRIJDAG 18 NOVEMBER
HEULE. Gespreksavond: Racismedebat = valstrik met Filip De Man in
Buurthuis Molenheem, Izegemsestr. 205,
Kortrijk om 20u. Inl.: Jan Deweer, 0486
22 90 43.
ZATERDAG 19 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 10e Leeuwetentje - Pensenkermis in ‘t Pauwke, Joseph Depauwstr. om 11.30u. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
ZONDAG 20 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 10e Leeuwetentje - Pensenkermis in ‘t Pauwke, Joseph Depauwstr. om 11.30u. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
DINSDAG 22 NOVEMBER
KOOIGEM. Spelnamiddag met bingo
& Klaaskoeken in Café-feestzaal Casino, Kooigemplaats 4, Kortrijk om
14.30u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 0477 21 61 85 of Jan Deweer,
0486 22 90 43.
VRIJDAG 25 NOVEMBER
ANTWERPEN. Barbara Pas maakt
‘kippenvideeke’ in Van Maerlant, Van
Maerlantstr. 14 om 12.30u. Inl.: Caroline Drieghe, 03 321 08 45.
KACHTEM. Hutsepotfestijn in Zaal
‘Nieuw gemeentehuis’, Kachtemsplein
13, Izegem om 20u. Inl.: Stefaan Sintobin, 0495 36 00 75.
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Boekvoorstelling door Václav Klaus

18 oktober, 20u.

Zuilenzaal, Vlaams Parlement
De illegale immigratie naar Europa heeft het karakter van een
ware volksverhuizing aangenomen. Een duurzaam en efficiënt
antwoord blijft echter uit.
De onwil van de politieke elites
om de massa-immigratie een halt
toe te roepen, staat in schril contrast met de wil van het overgrote
deel van de publieke opinie. Die
gelooft immers niet langer in holle
frases – genre “Wir schaffen das”
– en wil dat er letterlijk en figuurlijk
grenzen worden gesteld.
Met de publicatie van zijn brandbrief Volksverhuizing ontpopte de
voormalige Tsjechische president
Václav Klaus zich onomwonden tot
een woordvoerder van ‘de man en
vrouw in de straat’.
Als vooraanstaand Europees staatsman schrikt hij er niet voor terug enkele ongemakkelijke waarheden uit
te spreken en heel wat gemakkelijke
onwaarheden te weerleggen. Dat
maakt van Volksverhuizing een verfrissende bijdrage aan het – door politiek correcte taboes gedomineerde
– publieke debat.

Inschrijven verplicht
www.uitgeverijegmont.be
info@uitgeverijegmont.be - 0472 603 552
Václav Klaus (Praag, 19 juni 1941) was van
2003 tot 2013 president van Tsjechië en lag
mee aan de basis van de splitsing van TsjechoSlowakije. Zijn indrukwekkende politieke loopbaan wordt gekenmerkt door een belangrijke
drijfveer: vrijheid.

