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In haar boek ‘De Communautaire Leegte’ (zie
vraaggesprek blz. 16-19) beschrijft Kamerfractieleidster Barbara Pas de vaandelvlucht van de
N-VA en geeft zij een verbijsterend lang overzicht van de Vlaamse dossiers waarin De Wever
& co aan hun plicht verzaken.
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De lijst is ellenlang: van de oogverblinding met
het zogenaamde ‘confederalisme’ en het veelgeblaat-weinig-wol in Vlaams-Brabant. Van
de gespleten tong van Bourgeois inzake ‘een
Grondwetswijziging in 2019’, over de communautaire omerta die de volksvertegenwoordigers van de N-VA opgelegd krijgen (op straffe
van defenestratie, cfr. de Kamerleden Vuye en
Wouters), tot de volkomen abdicatie van de
nieuwbakken Belgische excellenties Jambon,
Vandeput, Sleurs, Van Overtveldt en Francken.
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Nu is De Wever natuurlijk niet de eerste politicus die zijn programma verraadt. We hadden
een Verhofstadt (VLD) met zijn vrij rechtse
en zelfs Vlaamsgezinde ‘Burgermanifesten’, we
hadden de “vijf minuten politieke moed” van Leterme (CD&V), maar... met De Wever hebben
we nu een zelfverklaarde Vlaams-nationalist
die precies hetzelfde doet!
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elkom in Tremelo
Aantonen hoe onverdraagzaam en racistisch de Vlaming
wel is. Dat was het doel van de ophefmakende Tremeloreportage die de VRT in de Vlaamse huiskamers wierp.
En daarbij werden uiteraard kosten noch moeite gespaard,
laat staan enige deontologie gerespecteerd.
Het was afgelopen maand even schrikken voor de inwoners van het anders zo rustige Tremelo. Twee medewerkers van het Eén-programma Pano
hadden zich een week lang voorgedaan als gelovige moslims die een handelszaak wilden openen. Om zeker te zijn de ‘duistere krachten’ van Tremelo te onthullen, werd er met verborgen camera’s gewerkt, werden er
woorden in de mond gelegd en volgde de ene suggestieve vraag de andere
op. Kortom: de journalistieke deontologie bij de VRT blijft waar ze zat:
onder het vriespunt. Sta me toe te betwijfelen of de VRT dezelfde uitlokkings- en spionagetechnieken zou gebruiken om de reacties te zien bij de
opening van een joodse supermarkt in Molenbeek of een straatreceptie
tijdens de ramadan in Borgerhout.

MOHAMMEDAANSE INTOCHT

“DE JOURNALISTIEKE
DEONTOLOGIE BLIJFT
WAAR ZE ZAT: ONDER
HET VRIESPUNT”

De Vlaams-Brabantse gemeente werd overigens specifiek uitgekozen omwille van haar ‘blank en autochtoon karakter’. Sowieso een erg foute boel
voor de Reyerslaan. Dat de Tremelonaars na 307 doden op Europese bodem als gevolg van islamitisch geweld ietwat kritisch zouden staan tegenover de Mohammedaanse intocht was al even voorspelbaar als een olifant
die zich een bult verschiet om een muis. Het is dan ook opmerkelijk dat
ze net moslims en geen christelijke Senegalezen of boeddhistische Tibetanen op pad stuurden om hun grote gelijk te halen. In dat tweede en derde
geval zouden de reacties immers veel gematigder zijn geweest. In De Standaard (14/10) getuigde een Italiaanse dame die al 27 jaar in de gemeente
woont dat ze “nog nooit last had gehad van racisme. Iedereen is hier altijd
supervriendelijk tegen mij.”

FOUTE CONCLUSIE
De conclusie dat de Tremelonaars verwerpelijke racisten zijn, is met andere woorden niet alleen een flagrante leugen, het is een compleet foute
interpretatie van de feiten. Die luidt immers dat de Vlaming eerder wantrouwig staat tegenover de islam. Toeval of niet, op de dag van de uitzending pakte het weekblad Humo uit met een grootschalig onderzoek bij
‘Belgische’ moslims waaruit bleek dat één op vijf moslims begrip heeft
voor de gruweldaden van Islamitische Staat. Foei Tremeloonaar om uw
achterdochtigheid!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
1 OP 6
Waar vroeger vooral de grootsteden
en de Rand werden geconfronteerd met een enorme influx van
anderstaligen, breidt het probleem
- als gevolg van massa-immigratie
- verder uit over heel Vlaanderen.
Uit cijfers van onderwijsminister
Crevits blijkt dat het aantal kinderen en jongeren uit het basis- en
secundair onderwijs in Vlaanderen dat thuis geen Nederlands spreekt, blijft stijgen.
Niet minder dan 1 op 6
leerlingen is onze taal
onmachtig. In verschillende steden is zelfs
sprake van een verdubbeling (!) op acht jaar
tijd. Reden genoeg om
de kraan eindelijk toe te
draaien.

lisch actie aan de Frans-Belgische
grensovergang in Adinkerke. Door
de nakende ontruiming van de ‘Jungle van Calais’, waar zo’n 10.000
illegalen verblijven, staat het (bij
ongewijzigd beleid) immers in de
sterren geschreven dat Zeebrugge

VROLIJKE
WETENSCHAP

“PAS DE CALAIS”
AAN ONZE KUST
Voorzien van een metershoge slagboom voerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, Vlaams
parlementslid Stefaan Sintobin en
een aantal partijmilitanten symbo-

“Wij willen geen tweede Calais aan
onze Vlaamse kust. Als in Brussel het
leger ingezet wordt om de veiligheid
te garanderen, moet dat in de huidige
omstandigheden ook hier kunnen.”

de nieuwe trekpleister zal worden
voor de ‘grote oversteek’. Naast
grensbewaking pleitte Sintobin onder meer voor de inzet van het leger.

€ 2.500 per dag. Dat is het
bedrag dat prinses Elisabeth zal krijgen wanneer
ze de leeftijd van 18 jaar
bereikt. Gezien de verhoogde belastingdruk
en de massieve besparingen een exuberante
uitgavenpost.
Toen
Kamerlid Jan Penris
hierover een vraag wilde
stellen in het parlement
werd dit echter geweigerd door Kamervoorzitter
Siegfried Bracke, waarop Penris in zijn onnavolgbare stijl zijn
verbazing uitdrukte. “Het verbaast
me dat een prominent lid van een
republikeinse partij het nodig vindt
om het hof uit de wind te zetten. Ik
neem daarvan akte, maar doe dat in
de vrolijke wetenschap dat uw kiezer
het daar grondig mee oneens is.”

Vlaams Belang voerde actie aan de
Frans-Belgische grensovergang
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1 OP 5 MOSLIMS
SYMPATHISEERT
MET IS
Dat een aanzienlijk deel van de
moslimgemeenschap
sympathie
heeft voor IS bleek eerder al uit onderzoek van VUB-professor Mark
Elchardus. Een breed opgezet onderzoek van Humo bevestigt nu
die conclusie. Daaruit blijkt dat
niet minder dan 1 op 5 moslims
begrip heeft voor de beulen van
Islamitische Staat. Berekend op de
moslimpopulatie in België betekent
dat concreet dat 157.444 moslims
sympathiseren met de terreurgroep.
Een huiveringwekkend cijfer.

Vlaams Belang-kamerlid Barbara
Pas opvroeg bij minister De Block
(Open VLD). Voetbalclubs genieten nochtans een fiscaal gunstregime en hun sociale zekerheidsbijdragen zijn begrensd. Zo worden de
sociale bijdragen (RSZ) berekend
op het minimumloon. “Dat bepaalde clubs - ondanks de fiscale cadeaus
die ze krijgen - hun sociale lasten niet
betalen, is een slag in het gezicht van
de supporters die daar de rekening
voor krijgen gepresenteerd”. Pas vroeg
de minister spoed te zetten achter
de invordering van de schulden.

“Waarom wachten we in België
altijd tot het te laat is.”
Justitiejournalist Lars Bové over
de gevaarlijke gevolgen van het
personeelstekort bij de Staatsveiligheid in De Tijd,
5 oktober 2016
“Wallonië heeft een elektroshock
nodig. Op elk vlak hinken we
achterop.”
Waals parlementslid Pierre Yves
Jeholet in De Tijd,
30 september 2016
“Moslims, wat doen die behalve
klagen en kebab verkopen?”

VOETBAL EN RSZ

Jihadexpert Montasser Alde’emeh in Het Laatste Nieuws,
6 oktober 2016

Voetbalclubs uit eerste, tweede
en derde klasse hebben in totaal
943.000 euro schuld bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ). Dat blijkt uit cijfers die

“Ons wettelijk pensioenstelsel
staat op instorten als we niet snel
ingrijpen.”

In Memoriam Mia Brans-Dujardin
Onlangs overleed op
88-jarige leeftijd Mia
Brans-Dujardin. Mia was
één van de medestichters van onze partij. Destijds verliet ze met Karel
Dillen de Volksunie om
samen met een kleine
schare van principiële
nationalisten de fundamenten te leggen van
de VNP, wat later het
Vlaams Blok zou worden.
Los van haar partijpolitiek engagement was Mia Brans-Dujardin
tot voor kort ook actief in heel wat Vlaams-nationale verenigingen: vzw IJzerwake, Vlaams-nationale Debatclub, NVOS… om er
maar enkele te noemen. We wensen de ganse familie veel sterkte
toe bij dit verlies.

5

VUB-professor Jef Vuchelen
naar aanleiding van zijn nieuw
boek ‘Het grote pensioenbedrog’
in Het Nieuwsblad,
5 oktober 2016
“Het amateurisme van onze regering zit veel dieper dan velen ooit
hebben durven denken.”
Luk Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 3 oktober 2016
“Inzake immigratie hebben de
Europese elites elke voeling met
de realiteit verloren.”
Vaclav Klaus, voormalig president van Tsjechië, tijdens een
persconferentie in Brussel,
18 oktober 2016

Aftocht op alle fronten
Vorige maand brachten zowel de federale als de Vlaamse regering in
de respectievelijke parlementen hun jaarlijkse goednieuwsshow bij de
start van het politieke jaar.
Nadat de N-VA twee jaar geleden
haar Vlaams programma in de
diepvriezer stopte, konden haar
kiezers alleen maar hopen dat er
toch op andere vlakken (het sociaal-economische! veiligheid! immigratie!) vooruitgang zou worden
geboekt...
Maar wat bleek: ook op die fronten
blies N-VA de aftocht.

VLAAMSE REGERING
Minister-president Geert Bourgeois was fier dat de Vlaamse
begroting “in evenwicht werd gebracht”. Dat dit slechts lukte mits
een resem boekhoudkundige trucs
werd er niet bijgezegd.
En getrouw aan het ordewoord van
de Grote Leider, hield Bourgeois
zijn mond over welke Vlaamse
verzuchting dan ook. VB-fractievoorzitter Chris Janssens kapittelde hem: “Helaas niets over de
schandelijke jaarlijkse transfer van
12 miljard euro naar het zuiden van
het land, niets over initiatieven tegen de voortschrijdende verfransing
van Vlaams-Brabant, niets over het
feit dat Brusselse gemeenten massaal
hun voeten vegen aan de taalwetgeving door Nederlandsonkundig personeel aan te werven, niets over een
noodzakelijke verdere uitbreiding
van de Vlaamse bevoegdheden. Uw
auto met draaiende motor waarover
u zo graag spreekt, is niet alleen geen
zwart-gele auto, er plakt ocharme
zelfs geen VL-stickertje meer op.”
Op sociaal vlak doet de Vlaamse
regering al niet beter: rusthuizen
die steeds meer kosten, 105.000
gezinnen die vele jaren wachten op
een sociale woning, vermindering
van de woonbonus, hogere onderwijsfacturen, verdubbeling van de
zorgverzekeringspremie, duurder

water, hogere verkeersbelasting,
stijgende tarieven bij De Lijn, Turteltaks...
Chris Janssens verweet de minister-president ook dat hij weigert
in te zien dat onze samenleving ten
gevolge van de massa-immigratie
groot gevaar loopt: geen woord over
Erdogan-Turken die rel schoppen,
over de pakken belastinggeld voor
Turkse staatsmoskeeën, over het
bloedbad dat moslimextremisten
op 22 maart aanrichtten, over de
islamisering van ons onderwijs...

BELGISCHE REGERING
Barbara Pas wou op haar beurt van
leer trekken in het federaal parlement. Na de dagenlange verwijten
tussen regeringspartners N-VA,
VLD en CD&V was daar alle reden toe. Maar dat was buiten de
Belgische waard, Kamervoorzitter
Siegfried Bracke (N-VA) gerekend.
Die bestond het om na de tussenkomsten van de ‘grote partijen’ het
debat stil te leggen om premier
Michel zo de kans te geven reeds
rond 19 u. - tegen het avondjournaal! - te reageren. Omdat de kleinere fracties hierdoor monddood
gemaakt werden, verlieten zij uit
protest tegen deze verkrachting van
het Kamerreglement het halfrond.
Onze fractieleidster in de Kamer
had nochtans een en ander te zeggen: “Meneer de premier, collega’s
van de meerderheid, wat u bindt is
het feit dat u elkaar niets gunt. Dat
u zich vastrijdt in symbooldossiers
in plaats van aan de lange termijn
te denken. U bent het er alleen over
eens dat er in de heikele dossiers geen
akkoord is. ‘Agree to disagree’. In geen
van de drie conflictdossiers werd een
beslissing genomen. Uitstel tot een later onbeslist tijdstip, want u kan zelfs
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niet akkoord gaan wanneer er over
die dossiers een beslissing zal vallen.”

GEEN KOMMA
Dat er in de regering-Michel/De
Wever nog geen Vlaamse komma
mag geplaatst worden wisten we
dus, maar dat er dan ten minste
sociaal-economisch orde op zaken
zou gesteld worden... bleek niet
echt uit de beleidsverklaring. Onze
fractieleidster in de Kamer was van
plan dit falen te hekelen: “Als u er
werkelijk voor wil zorgen dat de economische situatie in dit land stabiel
is, dat investeren loont, u hier eindelijk voor een ondernemingsvriendelijk klimaat wil zorgen, dan doet
u dat zeker niet door een verlaging
van de vennootschapsbelasting op
de lange baan te schuiven en door
– nogmaals - een verhoging van de
roerende voorheffing tot 30%. Die
belasting is op 6 jaar tijd maar liefst
verdubbeld [...] De beloofde kracht
van verandering was nochtans dat
de ‘cijfertjes op orde zouden komen’
tijdens deze legislatuur. N-VA heeft
er de inzet van deze regering van gemaakt. Het begrotingsevenwicht was
de voorwaarde, de reden waarom
het communautaire jarenlang de
koelkast ingaat. N-VA heeft van het
budgettair aspect eigenlijk haar handelsmerk gemaakt; het is als het ware
de bestaansreden van deze coalitie.
In uw beleidsverklaring houdt u nu
nog vast aan een begrotingsevenwicht
in 2018, maar er is niemand meer
die gelooft dat het op deze manier
gaat lukken.”
Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: er wordt géén werk wordt
gemaakt van echte besparingen.
Bijvoorbeeld inzake de miljardentransfers naar de EU, de gigantische kost voor het “Wir-schaffendas”-beleid dat Theo Francken
slaafs uitvoert (1,5 miljard euro/
jaar), de schandelijke miljardendeal met Turkije (omdat wij onze
eigen grenzen blijkbaar niet zelf

Chris Janssens: “Op de auto van de minister-president
kleeft zelfs geen VL-sticker meer.”
willen bewaken), de islamterreur
die onze economie zware klappen
toebracht (luchthaven, toerisme,
investeringen).
Barbara zou haar redevoering besluiten als volgt: “Echte sociaaleconomische hervormingen zullen er
zonder institutionele hervormingen
niet komen. U weet dat. Maar u kiest
ervoor om niet het betonrot in de
fundamenten aan te pakken, maar
om de voordeur een nieuw verflaagje
te geven. U geeft het zelfs nog een tricoloor kleurtje. Het is uiteraard niet

omdat er over gezwegen wordt dat
die communautaire problemen verdwijnen. De transfers gaan ondertussen onverminderd verder, ze dikken
zelfs nog aan. De Vlaming betaalt de
factuur. En ondertussen confronteert
u diezelfde modale Vlaming al twee
jaar met belastingenverhogingen en
soms pijnlijke besparingen.” Maar
door toedoen van grote Belg Bracke mocht dit alles dus niet gezegd
worden.
Kortom, van de resem verkiezingsbeloften van de N-VA blijft niets

over: nul Vlaamse winst (moeilijk
bij diepvriestemperaturen!) en zelfs
niet het - in ruil beloofde - sociaal-economisch herstel. Om over
de beloften inzake veiligheid, de
asieltsunami en immigratie in het
algemeen niet te spreken.
We zijn werkelijk benieuwd wat
De Wever bij de volgende verkiezingen als palmares wil voorleggen.

Filip De Man

Barbara Pas: “In plaats van het betonrot in de fundamenten aan te pakken, geeft deze regering de voordeur een nieuw verflaagje.”
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Artsenquota:
Walen geven geen garanties
De voorbije maanden is er heel wat te doen geweest omtrent de zogenaamde artsenquota. Een typisch Belgisch communautair verhaal
dat draait om het toekennen van RIZIV-nummers aan afgestudeerde
artsen, waardoor zij toelating krijgen om in dit land hun beroep te
kunnen uitoefenen.

stellen naar 56,5% N tegen over
43,5% F. Wat er in feite op neer
zou komen dat de brave leerling
wordt gestraft (de Vlaamse studenten die niet aan hun studie konden
beginnen), terwijl de stoute leerling
wordt beloond (de Franse Gemeenschap die haar voeten veegt aan de
quota). In ruil daarvoor zou de
Franse Gemeenschap wel voortaan
ook een ingangsexamen moeten organiseren. Deze koehandel is echter
zo grof, dat dit zelfs voor CD&V
en de sinds 2 jaar in slaap gevallen
Vlaams-nationalisten van de N-VA
erover was. Onder druk van beide
regeringspartijen moest De Block
dan ook terugkeren naar de oude
60/40-verhouding. De vraag is nu
of de Franstaligen daarmee genoegen zullen nemen en zich aan het
invoeren van het beloofde ingangsexamen zullen houden.

EIGEN BOONTJES DOPPEN
Het is een ingewikkeld verhaal.
Kort gesteld komt het hierop neer.
Om een overaanbod aan geneesheren te vermijden, bepaalt de federale overheid sinds 1997 elk jaar hoeveel Vlaamse en Franstalige artsen
een RIZIV-nummer krijgen. Het
zijn echter de Gemeenschappen
die de artsenopleidingen verzorgen
en die dus bepalen hoeveel artsen
er afstuderen. Om een en ander op
elkaar af te stemmen, organiseerden de Vlamingen, altijd de beste
leerlingen van de klas, meteen een
toelatingsproef voor eerstejaarsstudenten. De Franstaligen daarentegen, lieten en laten iedereen die dat
wil toch met de artsenstudie beginnen. Resultaat: aan Vlaamse kant
konden veel studenten niet aan
hun artsenstudie beginnen, maar
bleef alles min of meer binnen de
vooropgezette perken. Aan Franstalige kant daarentegen liep het de

spuigaten uit, zodat er momenteel
1300 Franstalige artsen te veel zijn
afgestudeerd. Waarvoor de Franstaligen nu eisen dat zij allemaal toch
een RIZIV-nummer zouden krijgen om hun beroep uit te oefenen.

SLECHTE LEERLING
BELOOND
Om daarbij de kool en de geit
te sparen, werden diverse Belgische compromissen uit de hoed
getoverd. In Wallonië werden al
toekomstige
RIZIV-nummers
uitgedeeld en het aantal RIZIVnummers werd opgetrokken (zodat meer Franstaligen een nummer
kunnen krijgen). En onlangs stelde
minister van Volksgezondheid
Maggie De Block (Open VLD)
zelfs voor om de verdeelsleutel (tot
nog toe 60% Nederlandstaligen
versus 40% Franstaligen) bij te
8

Deze vaudeville is hoe dan ook
een typisch voorbeeld van Belgische loodgieterij. De conclusie van
Barbara Pas aan het einde van het
Kamerdebat daarover was dan ook
zeer pertinent: “Er is maar één manier om daarover niet meer in communautair verband te discussiëren,
namelijk de onmiddellijke regionalisering van de sociale zekerheid. In
dat geval hoeven er geen discussies
meer gevoerd te worden over een
60/40-verhouding. Het is dan 100
% Franstalig en 100 % Nederlandstalig. Aan Franstalige zijde doet de
Franse Gemeenschapsregering met
het beleid dan zelf wat ze wilt, maar
dan draagt ze er ook zelf de kosten
voor.” Maar allicht is die oplossing
te simpel - en vooral voor Wallonië
te duur - om in België te worden
toegepast.
Peter Lemmens

Politicologen: “Vlaams Belang
moet mee kunnen besturen”
Foto: Flickr - Bibliotheek Kortrijk

In een omvattende bijdrage van de krant De Morgen pleiten verschillende politicologen om het cordon sanitaire ten grave te dragen.
“Het Vlaams Belang moet mee kunnen besturen”, klinkt het unisono.
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageerde verheugd op
het democratische noodsignaal.

een evidentie hoort te zijn, is het
in het verstikkende en politiekcorrecte België een verfrissend signaal van vrijheid. De vrijheid van
het volk om politici te kiezen die
op een gelijkwaardige manier worden behandeld. Ook op bestuursniveau.

MOEDIG SIGNAAL

Carl Devos, hoogleraar politieke
wetenschappen aan de Universiteit Gent
Partijen als het Vlaams Belang
die de democratische rechtsstaat
respecteren, mogen niet worden
uitgesloten van de macht. Dat is
de kernboodschap van een aantal voorname politicologen na
een vragenronde van De Morgen
(22/9) over de politieke bestuursboycot tegen het Vlaams Belang.

Naast Carl Devos (UGent) verdedigen ook Dave Sinardet (VUB),
Cas Mudde (Universiteit Georgia)
en Chantal Mouffe (Universiteit
Westminster) de beleidsdeelname
van het Vlaams Belang.
Hoewel de machtsdeelname van
een democratisch verkozen partij

In een reactie stelde Tom Van Grieken de moed van de professoren op
prijs. “Wie tot hiertoe zijn hoofd tot
boven het maaiveld stak wanneer het
ging over de politieke uitsluiting van
het Vlaams Belang, werd in het verleden vaak professioneel, maatschappelijk en sociaal gedefenestreerd. Dat
vooraanstaande politicologen dit nu
toch doen, is een toonbeeld van moed
en democratische verantwoordelijkheidszin.”
Hij drukte zijn hoop uit dat het
niet bij een academische denkoefening blijft en riep de andere politieke partijen op zich te beraden
over dit democratische signaal.
Klaas Slootmans

Twee maten en twee gewichten
In tegenstelling tot het Vlaams
Belang, dat steeds in woord en
daad een democratische partij
is geweest, hebben de traditionele partijen nooit enig ‘cordon
sanitaire’ ingesteld tegen de
communistische PvdA, die per
definitie wél als een antidemocratische partij moet worden
beschouwd.
Zo zagen sp.a en Groen er geen
enkel probleem in om in 2012

voor de districtsraad van Borgerhout een bestuursakkoord
met de PvdA af te sluiten. Maar
ook in de Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben de
linkse partijen er absoluut geen
moeite mee om zaakjes met de
PvdA te doen. Het FDF (DéFi
heet dat tegenwoordig), EcoloGroen, cdH, PS en sp.a, kortom
heel verzameld links, zien er immers geen graten in om samen
met de communisten wetsvoor-
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stellen of voorstellen van resolutie in te dienen en hen deze
mee te laten ondertekenen.
Het maakt nog maar eens duidelijk dat het ‘cordon sanitaire’
niets met ethiek of het vrijwaren van de democratie te maken heeft, maar alles met een
politieke strategie van links om
rechts te verzwakken.

Is de
immigratiecrisis
voorbij?
Alle hoera-berichten ten spijt, feiten blijven feiten. Dit land blijft wat
het was: een topbestemming voor immigratie vanuit alle windstreken.

“INSTROOM ONDER
CONTROLE”
In de eerste negen maanden van
dit jaar werden welgeteld 13.812
asielaanvragen geregistreerd. Dat
is een halvering in vergelijking met
2015, toen het aantal aanvragen
het hoogste niveau bereikte in vijftien jaar. Een eerste kanttekening
daarbij is dat deze evolutie zich
ook in de ons omringende landen
voltrekt. Ze is dan ook niet het resultaat van enige verstrakking van
het Belgische immigratiebeleid,
maar hoofdzakelijk het gevolg van
de sluiting van de zogenaamde Bal-

kanroute - een initiatief van enkele
Centraal- en Zuid-Oost-Europese
landen waaraan deze regering geen
enkele verdienste heeft.
Een tweede en minstens even belangrijke bedenking is dat de globale immigratiedruk in dit land
hoe dan ook veel te hoog blijft.
Los van de asielcrisis kwamen
vorig jaar welgeteld 124.557 immigranten dit land binnen, wat
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Bron: Migratie in cijfers en rechten, Myria, p. 135

Als we de regering mogen geloven,
is de asiel- en immigratiecrisis in
dit land bezworen. Het volstaat
enkele feiten op een rijtje te zetten
om tot de vaststelling te komen dat
de opeenvolgende zegeberichten
vanuit de Wetstraat volledig misplaatst zijn.

betekent dat de reguliere instroom
niet daalde, maar zelfs nog toenam!
Gezinshereniging - vorig jaar goed
voor 55.176 ‘nieuwkomers’ - blijft
onverminderd het grootste immigratiekanaal. Aangezien deze regering naliet de regels voor gezinsherenging van erkende asielzoekers te
verstrakken - wat zelfs volgens de
lakse EU-richtlijnen mogelijk was
geweest - valt te verwachten dat dit
cijfer nog verder de hoogte zal ingaan...
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Bron: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/,
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“UITSTROOM VERGROOT”
Een ander blijvend pijnpunt in de
Belgische asiel- en immigratiepolitiek is het terugkeerbeleid. “Vorig
jaar werden in totaal 10.081 illegalen en afgewezen asielzoekers gerepatrieerd naar hun land van herkomst.
Een stijging van vijftien procent”,
luidt het triomfantelijk. Om te
beginnen, moeten de cijfers die
N-VA-staatssecretaris Theo Francken met veel poeha wereldkundig
maakte, sterk worden gerelativeerd.
Ze blijken immers kunstmatig opgekrikt doordat de zogenaamde
‘terugdrijvingen aan de grens’ (in
de praktijk gaat het hier om mensen die een ‘no go’ krijgen van de
lucht- en zeevaartpolitie) voor
het gemak bij de gedwongen repatriëringen worden geteld. Op
die manier doet Francken precies
hetzelfde wat hij zijn voorgangers
verweet: hij zet mensen ‘uit’... die
nooit in het land zijn geweest. In
totaal ging het vorig jaar om 1.649
gevallen, wat betekent dat het werkelijke aantal repatriëringen beduidend lager ligt dan de 10.081 waar
deze regering het over heeft. In de
praktijk werden slechts 8.432 illegalen gerepatrieerd.

uitstroom waarop Theo Francken
tijdens zijn oppositieperiode terecht hamerde, is hoe dan ook geen
sprake. Een fundamentele verbetering lijkt er op dat vlak overigens
niet onmiddellijk aan te komen.
Met het voornemen om dit jaar
zo’n 1500 illegale immigranten extra te repatriëren, werd de lat wel
bijzonder laag gelegd. Gelet op de
verdubbeling van de asielinstroom
en in de wetenschap dat zowat de
helft van de asielaanvragen wordt
afgewezen, zouden 10.000 extra
repatriëringen een veel correctere
ambitie zijn geweest.

“REGULARISATIES
GEHALVEERD”
In dat scenario is niet eens rekening gehouden met de vele illegale
vreemdelingen die al veel langer
in dit land verblijven. Precieze
cijfers zijn niet voorhanden, maar
op het kabinet van staatssecretaris
Francken werd hun aantal begin
dit jaar reeds geschat op 40.000

tot 140.000. Op het kabinet van
minister van Binnenlandse Zaken Jambon (eveneens N-VA)
ging men er dan weer vanuit dat
er zich “tussen 50.000 en 150.000
en misschien zelfs 200.000 illegalen” in dit land bevinden (Humo,
12.01.2016). In ieder geval staat
nu reeds vast dat het hier niet bij
zal blijven en het leger illegalen in
onze steden - bij gebrek aan een geloofwaardig uitwijzingsbeleid - nog
zal aangroeien. De N-VA mag er
dan al prat op gaan dat het aantal
regularisaties vorig jaar met 45%
daalde, maar in de feiten organiseert zij vandaag wat ze gisteren officieel bestreed: een nieuwe massale
regularisatieronde.

VOORBARIG EN
MISPLAATST
Beweren dat deze regering het afgelopen jaar letterlijk niets heeft
ondernomen, zou oneerlijk zijn.
Beweren dat de minimalistische
maatregelen die deze regering nam
en (vooral) aankondigde een kentering zullen teweegbrengen, is dat
nog meer. Van een trendbreuk in
het immigratiebeleid is absoluut
geen sprake. Ook de beste publiciteitscampagne kan niet verhelen
dat de immigratiekranen in dit
land blijven openstaan. Om het tij
te keren, zal heel wat meer nodig
zijn dan de klassieke politiek van
‘window dressing’. Een politiek
waarin deze regering haar voorgangers naar de kroon steekt.
Dirk De Smedt

Uitstroom vs instroom
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Zelfs als de cijfers die de bevolking
worden voorgeschoteld, zouden
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Asielinstroom

Geen oplossing, fout signaal
De volgende weken worden enkele honderden gedetineerden vervroegd vrijgelaten. Niet echt een originele maatregel. Een duurzame
oplossing al evenmin.
Al vele jaren kampt dit land met
een nijpend tekort aan gevangeniscellen. In plaats van werk te maken
van bijkomende gevangeniscapaciteit kozen de opeenvolgende regeringen ervoor het probleem van de
overbevolking ‘op te lossen’ door
de instroom te beperken (minder
celstraffen moeten effectief worden
uitgezeten) en de uitstroom te versnellen (gevangenen worden vervroegd op vrije voeten gesteld). Op
die manier werd het strafbeleid in
dit land steeds verder omgebouwd
en uitgehold, tot er bijna niets
meer van is overgebleven.

STRAFKORTING
Ondertussen deed ook deze regering haar duit in het zakje. In september kondigde Justitieminister
Geens (CD&V) immers aan dat
enkele honderden gedetineerden
met een celstraf tot drie jaar de facto een strafkorting zullen krijgen
van enkele weken tot twee maanden. Alhoewel verkocht als een

tijdelijke maatregel, valt te vrezen
dat deze vervroegde vrijlating de
heersende indruk van laksheid en
straffeloosheid nog zal versterken.
Niet bepaald het signaal waarop de
samenleving zat te wachten.

KORDATE AANPAK WERKT
De vervroegde vrijlating van criminelen is niet alleen een slecht signaal; ze levert ook geen duurzame
oplossing voor het probleem van de
overbevolking in onze gevangenissen. Nederland, dat ooit met een
gelijkaardige problematiek werd
geconfronteerd, koos er jaren geleden voor àlle opgelegde straffen
daadwerkelijk uit te voeren. Daardoor werd de boodschap de wereld
ingestuurd dat straffeloosheid niet
langer bestond. Het gevolg van
deze politiek: dalende criminaliteitscijfers en leegstaande cellen.
De Nederlandse praktijk toont
dan ook aan dat wie duurzame
oplossingen wil, niet moet kiezen
voor een (nog) lakser beleid, maar

integendeel voor een verstrakking
ervan.

CRIMINEEL TOERISME
Het kan tenslotte geen kwaad er
nog eens aan te herinneren dat
liefst 47% van de gevangenisbevolking bestaat uit vreemdelingen
(‘nieuwe Belgen’ niet inbegrepen).
Vanuit die optiek verdient het
dringend aanbeveling dat eindelijk
werk zou worden gemaakt van een
beleid dat ervoor zorgt dat buitenlandse criminelen hun straf in het
thuisland moeten uitzitten. Dat
zou niet alleen een aardige besparing opleveren, maar meteen ook
een oplossing bieden voor het aanslepende probleem van de overbevolking in onze gevangenissen. Het
vooruitzicht een gevangenisstraf te
moeten uitzitten in eigen land zou
bovendien een sterk ontradend effect hebben op potentiële criminele
toeristen. Helaas blijft zo’n beleid,
dat al meer dan tien jaar geleden
werd aangekondigd, tot op heden
grotendeels dode letter.
Dirk De Smedt

Vervroegde vrijlatingen: de deur open voor
nog meer straffeloosheid?
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Tewerkstelling mensen met
handicap: gemeenten schieten tekort
Volgens het Vlaams Belang moet de overheid inzake tewerkstelling
van mensen met een handicap het goede voorbeeld geven. Uit cijfers
die Guy D’haeseleer bij de Vlaamse regering opvroeg blijkt echter dat
veel gemeenten en OCMW’s nauwelijks inspanningen leveren.

dan de helft. De tewerkstelling
door de OCMW’s is zo mogelijk
nog dramatischer. Een andere vaststelling die uit de cijfers blijkt, is
dat heel wat gemeentebesturen
zelfs geen enkele persoon met een
arbeidshandicap in dienst hebben.
In Oost-Vlaanderen is dit zelfs een
vierde van alle steden en gemeenten.

WETGEVEND INITIATIEF

Mensen met een handicap hebben
het vaak niet gemakkelijk in onze
samenleving. Ze geraken bijvoorbeeld moeilijker aan een job. Als
sociale volkspartij vindt het Vlaams
Belang het dan ook niet meer dan
normaal dat overheden initiatieven
nemen om de tewerkstelling van
mindervaliden te ondersteunen.
Dit bevordert de integratie van
deze mensen in de maatschappij,
draagt bij tot het opkrikken van
hun eigenwaarde en haalt hen uit
het sociale isolement. Werkgevers
die personen met een handicap in
dienst nemen, kunnen daarvoor
een premie krijgen en dat is meer
dan terecht.

VOORBEELDFUNCTIE
Men zou er dus van mogen uitgaan

dat de overheden met betrekking
tot de tewerkstelling van mensen
met een handicap het goede voorbeeld geven. Uit cijfers die Vlaams
parlementslid Guy D’haeseleer
bij Vlaams minister van Gelijke
Kansen Homans (N-VA) opvroeg,
blijkt echter dat onze gemeentebesturen over het algemeen maar
weinig inspanningen doen om die
mensen tewerk te stellen. Nochtans
werd afgesproken dat gemeenten
moeten streven naar een aandeel
van 2% mensen met een handicap
in hun personeelsbestand.
In de praktijk wordt dit streefcijfer maar zelden behaald. In WestVlaanderen en Antwerpen haalt
amper de helft van de gemeenten
deze doelstelling. De overige provincies scoren zelfs een pak minder
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Vlaams volksvertegenwoordiger
Guy D’haeseleer, die de cijfers
bekend maakte, stelt vast dat het
opstellen van streefcijfers en het
sensibiliseren van gemeenten en
OCMW’s blijkbaar onvoldoende
effect ressorteert. Hij vroeg daarom
aan bevoegd minister Homans om
wetgevende initiatieven te nemen
om van de huidige vrijblijvende
aanbeveling een dwingende norm
te maken. Desgevallend moet het
zelfs mogelijk zijn financiële sancties op te leggen aan de steden en
gemeenten die niet voldoen aan de
2%-norm.
Guy D’haeseleer wil dat steden en
gemeenten een sleutelrol gaan spelen in de tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap: “Als
wij in 2018 toetreden tot een lokaal
bestuur, zullen wij hier trouwens een
breekpunt van maken”. Dat meer
dan een tandje moet worden bijgestoken met betrekking tot de
tewerkstelling van mensen met een
beperking, maken overigens ook de
werkloosheidscijfers duidelijk. Uit
statistieken van de VDAB blijkt
immers dat het aantal werkzoekenden met een arbeidshandicap het
voorbije jaar met maar liefst 3,2%
gestegen is.
Wim Van Osselaer

Betoging tegen
Afrikaans geweld
De Denderstreek, en vooral Denderleeuw, wordt de jongste jaren
in toenemende mate opgeschrikt
door steeds driestere vormen van
criminaliteit. Handtasdiefstallen
en fysieke agressie behoren er tot
de dagelijkse kost. Telkens zijn de
daders Zwart-Afrikaanse ‘nieuwe
Belgen’. Enkele weken terug
maakten de bendes twee slachtoffers op één weekend: een poging
tot aanranding en een diefstal

met geweld. Reden genoeg voor
Vlaams Belang-boegbeeld Kristof
Slagmulder om aan de noodrem
te trekken. Via sociale media riep
Slagmulder de inwoners op een
signaal te geven dat de maat vol
was. En die oproep kreeg gevolg:
zo’n 300 Denderleeuwenaars
trokken de straat op om symbolisch een vuist te maken tegen
de piekende criminaliteit in hun
streek.

Foto: Denderleeuwonline
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Afgang voor Orban?
Oost-Europa de les lezen als het over democratie gaat, is gemakkelijk.
Zichzelf de betere democraat tonen, is heel wat moeilijker.

Toen de resultaten bekend waren,
ging een zucht van opluchting door
de ivoren torens van de Europese
Commissie. De opkomstdrempel
van 50% was immers niet gehaald,
waardoor het referendum niet geldig was. ‘Een oorvijg voor Orban’,
was de overheersende teneur van
de berichtgeving in de media.

degenen die wél kwamen opdagen
(goed voor 3,3 miljoen Hongaren)
tégen verplichte immigratiequota
stemde. Het was de Oostenrijkse
minister voor Buitenlandse Zaken
Sebastian Kurz die er op de avond
van 2 oktober in een debat op de
Duitse televisiezender ARD fijntjes
op wees dat dit er nog altijd meer
zijn dan het aantal Hongaren dat
in 2003 voor de toetreding tot de
Europese Unie stemde. Vergeleken
met de Europese verkiezingen van
twee jaar geleden, toen amper 29%
van de kiesgerechtigde Hongaren
zijn stem uitbracht, zijn het er zelfs
véél meer.

98,3%

NIET ALLEEN HONGARIJE

Een opkomst van 43% is weliswaar
niet de uitslag waarvan eerste minister Viktor Orban had gedroomd,
zoveel is duidelijk. Dat resultaat
echter afdoen als een nederlaag
voor de Hongaarse regering - en
een overwinning voor de Europese
immigratiepolitiek - is echter wel
erg kort door de bocht. Daarmee
gaat men immers vlotjes voorbij
aan het feit dat liefst 98,3% van

Kurz had al evenzeer gelijk toen
hij stelde dat niet alleen Hongarije,
maar ook andere lidstaten “niet
gelukkig zijn met de gevoerde immigratiepolitiek”, zoals hij het diplomatisch uitdrukte. Dat geldt ondertussen ook voor zijn eigen land
dat - na bijna een jaar lang gedwee
als piccolo van het Duitse ‘Hotel
Asiel’ te hebben gefungeerd - meer
en meer in de richting van Orban

NAGELS MET KOPPEN
Voormalig Europees ‘president’
Herman Van Rompuy sloeg nog
niet zolang geleden ongewild nagels met koppen toen hij erop wees
dat “de publieke opinie in Oost- en
die in West-Europa niet zo verschillend zijn, wel de houding van
de regeringen ten aanzien van het
immigratievraagstuk.” (De Tijd,
13.09.2016). Zoals in elk opinieonderzoek wordt aangetoond,
gaapt er in heel wat West-Europese
landen - niet in het minst in eigen
land - een immense kloof tussen
hetgeen de bevolking denkt en hetgeen de regering doet.
In tegenstelling tot de Hongaren
kreeg de bevolking in onze contreien nog niet de kans zich in een
referendum uit te spreken over
de gevoerde immigratiepolitiek.
Oost-Europa de les lezen als het
over democratie gaat, is gemakkelijk. Zichzelf de betere democraat
tonen, is kennelijk heel wat moeilijker.
Dirk De Smedt

Foto: European People’s Party - Flickr

Bent u het ermee eens dat de EU
Hongarije verplicht niet-Hongaarse burgers op te nemen zonder dat
het Hongaarse parlement daarmee
instemt? Dat was de vraag die op
2 oktober aan de Hongaarse bevolking werd gesteld.

is opgeschoven.

Viktor Orban: niet alleen in het verzet
tegen Europa zonder grenzen.
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e commu
Door de afkondiging van een vijfjarige communautaire stilstand bij de federale regeringsvorming ontstond er volgens Barbara Pas een diepe
communautaire vergeetput. Of beter nog: “een
communautaire Bermudadriehoek”. Allemaal om
België mee overeind te houden. Zij nam zich dan
ook voor om het smeulende communautaire vuur
telkens weer aan te wakkeren om de mensen te
doen inzien dat Vlamingen blijvend onrecht zullen ervaren zolang zij meedraaien in het Belgisch
constitutioneel systeem. Om haar initiatieven ter
zake even op te lijsten, schreef ze een heuse ‘Wetstraatkroniek’ die loopt van 11 oktober 2014 het aantreden van de federale regering Michel/
Dewever - en 11 oktober 2016. Het resultaat is
indrukwekkend.
‘De communautaire leegte’ legt de vinger op de
wonde…?
‘De communautaire leegte’ is een kroniek van hoe
onze partij al twee jaar, als enige, de vinger op de
communautaire wonde legt. Geen enkele andere
Vlaamse partij wil of mag nog aandacht besteden
aan de miljardenstranfers en alle andere onrechten
die de Vlamingen ondergaan. Vorige maand verscheen een vrije tribune van professor Maddens in
De Standaard, ondermeer over de noodzaak van het
oppoken van het communautaire vuur. “Dat is wat
Barbara Pas met veel ijver doet, maar ze wordt doodgezwegen in de media”, schreef hij daarbij. Het bevestigde voor mij het nut van een boek waarin eens
opgelijst wordt hoe nefast de gevolgen zijn van de
communautaire stilstand. Het boek is meteen ook
een manier om ruchtbaarheid te geven aan ons alternatieve verhaal richting Vlaamse onafhankelijkheid
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unautaire leegte
en om het huidige communautaire waakvlammetje zoveel mogelijk
aan te wakkeren.
Worden uw initiatieven
ook door de N-VA bestreden of afgewezen?

“

overheidsdiensten, dat is niet
meer dan het toepassen van bestaande wetgeving! Maar zelfs dat
schuiven de N-VA-regeringsleden
schaamteloos opzij voor de regeringsdeelname. N-VA heeft voor
die participatiestrategie gekozen,
maar dan zou je toch verwachten
dat ze binnen die krijtlijnen, die
al heel beperkt zijn, de machtsposities die ze daarin bezet inschakelt om Vlaams onrecht recht te
zetten waar ze dat kan? Zelfs dat
is niet het geval! Werkelijk alles
moet wijken voor de ‘communautaire vrede’. Terwijl er helemaal
geen communautaire vrede is: aan
Franstalige kant wordt de zogenaamde ‘federale loyauteit’ uit het
regeerakkoord helemaal niet zo
scrupuleus nageleefd. Recent nog
riep minister Marghem op om de klimaatbevoegdheden te herfederaliseren...

Sinds N-VA in
de regering zit
worden er door
hun kamerleden
geen communautaire vragen meer
gesteld.”

Dat is zowat het enige
waar ze consequent in
zijn: zonder uitzondering alle communautaire
initiatieven
wegstemmen! De communautaire omerta aan
Vlaamse kant is totaal.
De zwijgplicht geldt niet
alleen voor de regeringsleden, maar ook voor de
parlementsleden. Sinds
N-VA in de regering zit worden er door hun kamerleden geen communautaire vragen meer gesteld...

Ziet u parallellen met de Volksunie destijds, toen
zij aan de Belgische regering deelnam?

U zegt dat de N-VA-excellenties meer zouden
kunnen doen in het gewoon rechttrekken van bestaande misstanden, zoals bijvoorbeeld het negeren van de taalwetgeving in Brussel. Zijn zij bang
van hun eigen schaduw?

Helaas wel, met als grote verschil dat de VU destijds - weliswaar ruim onvoldoende - maar toch
nog iets communautair uit de brand had gesleept
in ruil voor de regeringsdeelname. Ook N-VA heeft
ervoor gekozen om binnen de Belgische lijntjes te
blijven kleuren, maar met een communautaire stilstand als voorwaarde. In plaats van het betonrot in
de fundamenten aan te pakken kiest ze ervoor om de
voordeur een nieuw laagje verf te geven. ‘De com-

In het laatste hoofdstuk van mijn boek illustreer ik
met talrijke voorbeelden voor elke N-VA-minister
en -staatssecretaris dat zij elk potentieel communautair conflict angstvallig uit de weg gaan. Iets doen
aan het negeren van de taalwetgeving in Brussel en
elders, of aan de scheefgetrokken taalkaders op de
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Barbara Pas: “Het warrige confederalismeverhaal
doet meer kwaad dan goed”
het adres van de regeringspartijen en hen een alternatief te bieden voor wat ze fout doen. Bovendien
toont mijn boek juist aan dat in het streven naar
Vlaamse onafhankelijkheid N-VA jammer genoeg
geen bondgenoot is.

munautaire leegte‘ toont aan dat het een tricolore
verflaag is geworden... Toen Maurits Coppieters in
1989 de Volksunie verliet bij de regeringsdeelname
van die partij zei hij: “De roeping om de bouwers van
het nieuwe Vlaanderen te zijn, werd ingeruild voor de
kleinburgerlijke en kleurloze ambitie managers van de
Belgische crisis te worden.” En nog: “Tien jaar geleden
predikte men de Vlaamse staat, drie jaar geleden het
confederalisme. Vandaag hoort niemand daar nog van.
Er wordt geen enkel perspectief geboden voor de periode
na dit regeringsavontuur.” Die woorden zijn vandaag
akelig actueel.

Hebt u het gevoel dat N-VA met een wazig confederalismeverhaal het onafhankelijkheidspleidooi
tracht te verstikken?
Ja, dat is zo. Het warrige confederalismeverhaal doet
meer kwaad dan goed. N-VA doet het oprechte streven naar onafhankelijkheid af als chaos. Ondertussen laat ze haar agenda door de Franstaligen bepalen
terwijl ze zich zelf braaf houdt aan een communautaire stilstand. Door dit stilzwijgen, door te handelen
alsof het communautaire plots niet meer belangrijk
is, is de natievormende dynamiek compleet stilgevallen. Alsof een galactisch zwart gat alle jarenlang
opgebouwd flamingantisme opslorpte en deed verdwijnen. De vraag is hoe je het communautaire weer
op de agenda zet als je de bevolking er eerst gewoon
aan hebt gemaakt om erover te zwijgen. Alsof je een
draagvlak creëert door het woord onafhankelijkheid
niet meer in de mond te durven nemen.

Voelt u dat de flamingante N-VA-achterban onrustig wordt? Krijgt u schouderklopjes vanuit die
hoek?
Zeker en vast. Ik voel aan dat de ongerustheid bij
hun Vlaamse achterban heel groot is. Het is ook logisch dat vele Vlaamsgezinden teleurgesteld zijn. Ik
krijg ook heel vaak vanuit die hoek berichten dat het
juist is wat ik doe en dat het goed is dat het gezegd
wordt. Dat het gevoelig ligt, blijkt ook uit gepikeerde
reacties van N-VA-partijsoldaten die daarover geen
enkele kritiek verdragen. Zij hebben een blind geloof
in een warrige ‘geheime strategie’ en vinden het ‘not
done’ dat ik de balonnen van ‘Vlaamse bondgenoten’
doorprik. Dat is natuurlijk onzin, het is mijn taak
als oppositielid om terechte kritiek te formuleren aan

U spreekt in uw boek over een ‘septemberrevolutie’ binnen N-VA…
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De kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters
hebben na enkele revolutionaire septemberdagen de N-VA verlaten omdat zij binnen
hun partij monddood werden gemaakt.
Zij mochten hun communautaire verhaal niet vertellen. Ik nodig hen uit
om dat samen met ons nu wel te
doen. Wij hebben in het parlement
al heel wat communautaire expertise
opgebouwd en ik ben ervan overtuigd
dat de achterban van de Vlaamse Beweging het zou
toejuichen dat er eindelijk eens samengewerkt wordt
en de politieke spelletjes zouden ophouden. We hebben buiten het Vlaams-nationale kamp al vijanden
genoeg.
Naast uw boek verschijnt nog een complementair
‘kijkboek’. Wat is daarvan het opzet?
Het boek ‘De Angsthazen’
is inderdaad complementair aan mijn boek. Het
past erbij, niet alleen omdat mijn broer het tekende, maar vooral omdat ze
inhoudelijk samen horen.
Terwijl ik de vinger op de
wonde leg met een politieke analyse, doet Fré dat
met het wapen van de humor. In ‘De Angsthazen’
beperkt hij zich niet tot
de loze communautaire
beloftes van N-VA, maar
neemt hij ook hun talrijke
andere loze beloftes op de

“

Je creëert geen
draagvlak
door over het
communautaire
te zwijgen.”

korrel. In zijn g e k e n d e
stijl: spottend, soms bijtend en
cynisch maar altijd grappig.
Met rake cartoons kan je de
Vlamingen beter wakker schudden dan met een lange tekst.
Ik vind het boek nog beter dan
zijn vorige, al ben ik ervan overtuigd dat Bart De Wever en
consoorten het niet zo geestig
zullen vinden. (lacht)
Opgetekend door Paul Meeus

Samen met ‘De communautaire leegte’ verschijnt een nieuwe cartoonbundel van Fré. De Angsthazen is een themaboekje geworden, waarin
de tekenaar de N-VA’ers op hun gebroken verkiezingsbeloften en
niet nagekomen programmapunten wijst.
In de hoop op ergens een beetje beterschap, kan het soms nuttig
zijn mensen eens met de neus op de feiten te drukken. Vandaar dat
het een zeer nuttig boekje geworden is voor onze N-VA-vrienden, en dat
het in die zin door hen kan gezien worden als een wake upcall, een
vriendelijke knipoog of een sympathiek schouderklopje.
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Vlaamse energie in Vlaamse handen!
Het Vlaams Belang is blij dat de deal tussen Eandis en het Chinese
State Grid alsnog is afgesprongen. Onze partij is van mening dat energiedistributie een strategische sector is die Vlaams verankerd moet
worden.
Bijna had China zich ingekocht in
onze Vlaamse energiedistributie.
Een deal tussen de energie-intercommunale Eandis Assets en het
Chinese staatsbedrijf State Grid
Europe Limited moest de Chinezen een minderheidsparticipatie
van 14% bezorgen in de grootste
distributeur van energie in Vlaanderen. De 830 miljoen euro die
gemoeid was met de deal moest
Eandis de nodige financiële ruimte
geven om de nodige investeringen
te kunnen doen in het kader van de
overgang van fossiele brandstoffen
naar duurzame energiebronnen en
de uitbouw van een ‘slim netwerk’.
De bekrachtiging van de deal op de
buitengewone algemene vergadering van Eandis op 3 oktober leek
aanvankelijk maar een formaliteit.
De deal met de Chinezen werd uiteindelijk echter luttele dagen voor
de vergadering gekelderd door de
Antwerpse intercommunale Imea.
Om de zaak te laten doorgaan,
moesten immers zeven intercommunales - waaronder Imea - tot
Eandis Assets fusioneren. De fusie
zou echter als gevolg hebben dat
overal eenzelfde distributienettarief zou moeten gehanteerd wor-

den en dit was voor Antwerpen
- waar de tarieven lager liggen - onverteerbaar. Zonder de Antwerpse
intercommunale kon de fusie niet
doorgaan en bijgevolg ook de deal
met State Grid niet.

INHOUDELIJKE
BEZWAREN
Het Vlaams Belang is tevreden
dat de deal alsnog afsprong. Onze
partij was echter van oordeel dat
er ook voldoende inhoudelijke bezwaren waren tegen de deal. Het
gemeentelijk energiedistributienet
maakt immers deel uit van de publieke dienstverlening. Energie en
de energiebevoorrading zijn strategische sectoren die volgens onze
partij in Vlaanderen verankerd
moeten blijven. De toenemende
behoefte van onze maatschappij
aan elektriciteit benadrukt het strategisch belang steeds meer.
Dat deze deal moest worden afgewezen was voor het Vlaams Belang
van meet af aan duidelijk. Clausules in de overeenkomst zouden de
Chinezen ook met een participatie
van 14% een relatief grote invloed
in Eandis bezorgen. De Staatsvei20

ligheid bevestigde in een brief aan
enkele ministers bovendien het
vermoeden van het Vlaams Belang
dat State Grid banden zou hebben
met de Chinese inlichtingendiensten en dat technologische spionage wel eens de drijfveer van de
Chinezen zou kunnen zijn om te
participeren in ons net.

VLAAMS PARLEMENT
Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin kwam in het Vlaams parlement actief tussen in het Eandisdebat. Hij haalde daarbij onder
meer zwaar uit naar N-VA, een
partij die in het verleden pleitte
voor verankering, maar nu koste
wat kost de deal erdoor wilde
drukken. Volgens Sintobin maakte
de chaos met betrekking tot de
deal ook duidelijk dat het onverantwoord is om het beheer van het
distributienet nog langer over te laten aan de gemeenten. Het Vlaams
Belang wil nu dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid ter
zake opneemt. Dat deze strategische sector voor het Vlaams Belang
Vlaams verankerd moet worden,
hoeft voor onze partij een samenwerking met de privésector overigens niet uit te sluiten.

Wim Van Osselaer

Taalonevenwicht
Wie een goed geheugen heeft, zal zich misschien nog herinneren dat
de Franstaligen in 2010 enorm kabaal maakten over het feit dat er in
het hogere kader van het leger iets meer dan 60% Nederlandstaligen
waren. Meteen werden zij op hun wenken bediend. Er werd een speciale werkgroep opgericht die zich drie jaar over het probleem boog en
in 2013 een lijvig rapport van 217 pagina’s produceerde met tal van
aanbevelingen.
Eén van de voornaamste aanbevelingen van de werkgroep bestond
erin om zo veel mogelijk een verhouding van 60% Nederlandstaligen tegenover 40% Franstaligen
in het leger na te streven en dat op
alle niveaus, dus van opperofficieren tot manschappen. Want tijdens
het onderzoek was ook gebleken
dat er, in tegenstelling tot de kleine
groep van officieren, bij de veel
talrijkere groep onderofficieren en
manschappen veel te veel Franstaligen waren. Het parlement beval
de minister van Defensie in 2013
dan ook aan deze onevenwichten
op alle niveaus weg te werken.

GEEN EVOLUTIE
In de regering-Michel/De Wever kwam Defensie eind 2014 in
handen van de N-VA’er Steven
Vandeput. Men zou dus verwachten dat deze als Vlaams-nationalist
versneld werk zou maken van het
wegwerken van de grote tekorten
langs Nederlandstalige kant, want
het gaat om een paar duizend jobs
die de Vlamingen worden onthouden. Wie dat had gedacht, komt
evenwel bedrogen uit, zo blijkt uit

een vraag die Barbara Pas aan Vandeput stelde. Onder zijn bewind
heeft er namelijk nog geen enkele
evolutie ten goede plaatsgegrepen.
Zowel op 1 januari 2015 als op
1 mei 2016 lagen de taalverhoudingen bij de officieren op 61%
Nederlandstaligen tegenover 39%
Franstaligen, bij de onderofficieren op 57% N en 43% F, en bij
de manschappen zelfs op 51% N
tegenover 49% F. Vandeput zelf
kon niet anders dan toegeven dat
dit niet goed was.
Pas diende in het parlement dan
ook een aanbeveling in om deze
scheeftrekkingen op korte termijn
weg te werken. Maar wat deed de
N-VA? Die stelde bij haar kamerlid
Peter Buysrogge dat hij zeer tevreden was met de ‘inspanningen’ van
de minister en stemde de aanbeveling van Pas mee weg.
Ga met zo’n mannen maar eens
naar een communautaire oorlog;
de nederlaag is op voorhand verzekerd!
Peter Lemmens

Feiten
&
cijfers
Dit land verstrekt visa aan buitenlandse priesters en imams om hier
erediensten te komen verzorgen. In
2015 werden in dat verband niet
minder dan 1.075 visa uitgereikt.
Dat is 65% meer dan 5 jaar eerder
(schriftelijke vraag nr. 545 van Barbara Pas aan de minister van Buitenlandse Zaken)
***
Criminele vreemdelingen die hier
veroordeeld werden en gevangen
zitten, kunnen hun straf in eigen
land gaan uitzitten. In 2015 werden slechts 9 gevangenen, allen uit
landen van de Europese Unie, aldus
overgedragen aan hun land van herkomst (schriftelijke vraag nr. 756
van Filip Dewinter aan de minister
van Justitie)
***
De Belgische feestdag kostte, alleen al aan het Departement van
Landsverdediging, in 2015 570.171
euro (schriftelijke vraag nr. 797 van
Barbara Pas aan de minister van
Defensie)
***
In 2015 werd geen enkele sociale
huurder veroordeeld wegens domiciliefraude. In 2014 waren het er 3
(schriftelijke vraag nr. 536 van Guy
D’haeseleer aan de minister van
Wonen)

Foto: Flickr - 7th Army Training Command

***

Defensie: blijvend taalonevenwicht.
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De Moslimexecutieve kreeg van de
Vlaamse regering tal van bevoegdheden en subsidies toegewezen. Dat de
ondervoorzitter van deze Executieve
in een krant liet optekenen dat moslimmeisjes “geen badpak of bikini
mogen dragen”, is volgens inburgeringsminister Homans (N-VA) “zijn
recht”. Ze is niet van plan hieraan
gevolgen te koppelen (schriftelijke
vraag nr. 686 van Chris Janssens
aan de minister van Inburgering)
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NSV veertig jaar jong!
De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) vierde in oktober
haar 8ste lustrum. Veertig jaar eerder, op 4 oktober 1976, stelde een
groep Antwerpse studenten een nieuwe studentenvereniging voor
aan de pers in ‘t Blazoen. De studenten kwamen allen uit het KVHVAntwerpen, dat ze na interne strubbelingen over de te varen ideologische koers hadden moeten verlaten. De groep werd geleid door Edwin
Truyens, tot dan toe praeses van KVHV-Antwerpen.
De nieuwe vereniging noemde zichzelf resoluut nationalistisch en wilde zich inschrijven
in de rijke Vlaams-radicale
studententraditie.
Hoewel
dat in den beginne verre van
zeker was, slaagde de NSV er
in zich staande te houden en
een belangrijke plaats in de
Vlaamse studentenbeweging
in te nemen. In mijn boek
‘Hier komt het Oud SintJorisgild’ zei Truyens daarover
het volgende: “Wetende dat
studentengeneraties
wisselen
na vier à vijf jaar en dat weliswaar niet alle afdelingen een
ononderbroken bestaan hebben
gekend, (...) mogen we toch wel
stellen dat de NSV een constante waarde is geworden in het
hoger onderwijs in de zuidelijke Nederlanden. Het KVHV
kan dan wel verwijzen naar
een geschiedenis van intussen
ruim meer dan honderd jaar, maar
ik denk dat de NSV met zijn dertig
jaar al op een onbedreigde tweede
plaats komt van hoogstudentenverenigingen in de Vlaamse of Nederlandse Beweging.”
Onmiskenbaar zijn de tijden sinds
1976 veranderd, maar een vereniging als de NSV is aan onze universiteiten en hogescholen nog altijd

broodnodig. Weliswaar behoren
de harde fysieke confrontaties met
onverdraagzaam links tot het verleden, zonder de dissidente stem
van groepen als de NSV zou het
politiek-correcte eenheidsdenken
(helemaal) vrij spel hebben in het
intellectuele landschap in Vlaanderen.
De ‘grijze petten’ hadden dus alle

reden om het vat aan te slaan en
een stevige viering op poten te zetten. Volgens gekend stramien werd
gestart met een academische zitting waarop oud-studenten Karl
Van Camp (hoofdredacteur van ‘t
Pallieterke), een bijwijlen lyrische
Jan van Malderen, Jurgen
Ceder en Edwin Truyens het
woord voerden. Voor de muzikale omlijsting zorgde Bart
‘de Bard’ Coutteneye. Opvallend was de aanwezigheid
van nagenoeg alle stichtende
leden.
Na de zitting was er een bierreceptie en kon het talrijk
opgekomen gezelschap plaatsnemen aan de dis voor een
verkwikkende maaltijd. Eens
de magen goed gevuld, toog
men naar de 12de verdieping
waar (met prachtig zicht over
de Koekestad) de traditionele
cantus plaatsvond. Die werd,
onder de leiding van jonge en
iets minder jonge cantores uit
diverse afdelingen, zoals vanouds een mix van plezier, lichte anarchie, kameraadschap
en ontroering. Na de Oude
Roldersklacht keerden vele
commilitones tevreden huiswaarts
of trokken ze naar de legendarische
‘Beest’ voor een ‘rolling’ tot in de
vroege uurtjes.
De ploeg die het festijn organiseerde, kon alleszins terugblikken
op een bijzonder geslaagd lustrum.
Op naar de vijftig!
WvD

Lustrumviering 40 jaar NSV!
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VBJ voert actie aan Refugee Walk
Op zondag 2 oktober organiseerde ‘Vluchtelingenwerk Vlaanderen’ in Genk de Refugee Walk. Omdat de organisatie lobbyt
voor illegale asielzoekers en ongecontroleerde migratie, besloten de Vlaams Belang Jongeren een tegengeluid te laten horen.
Voor dag en dauw stonden onze
militanten op, om bij het startschot van de wandeling paraat te
staan aan een bruggetje over de
wandelroute. Gewapend met een
spandoek ‘Fort Europa’, rookpotten en een megafoon werden de
Gutmenschen welkom geheten…
Niet alle deelnemers waren opgezet met onze actie, maar noemenswaardige incidenten bleven gelukkig uit.
De kern van de boodschap van de
VBJ’ers? Dat het hypocriet is om
migranten te blijven importeren,

terwijl Vlaanderen haar
verzadigingspunt
reeds
lang heeft bereikt - en terwijl één op tien Vlamingen zelf onder de armoededrempel leeft. Een ‘Fort
Europa’ dat haar grenzen
in eigen handen heeft, is
essentieel om de veiligheid, welvaart en toekomst van onze generatie
te vrijwaren!

Jeroen Bolckmans

Vlaams Belang Jongeren op de
bres tegen massa-immigratie
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Politiek niet correcte roman over
vluchtelingeninvasie
overhoop. Hij informeert
bij de politiecommissaris,
die een vriend van hem
is, maar kan zich niet van
de indruk ontdoen dat
die hem een en ander verzwijgt. Hij gaat dan maar
zelf verder op speurtocht
en zo ontrafelt zich het
hele verhaal van de ‘muzikale vluchteling’.

De jongste tijd verschijnen her en der kritische
publicaties over de vluchtelingeninvasie en de
vervreemding van onze
westerse
samenleving.
Doorgaans gaat het dan
om non-fictieliteratuur.
De fictie bleef ter zake
ver achter, zeker in het
Nederlandse taalgebied,
waar de politieke correctheid bij onze literatoren
heer en meester is.

De plot van de roman is
mooi opgebouwd, waarbij het verhaal afwisselend
wordt verteld vanuit de
belevingswereld van twee
ik-figuren: enerzijds Leo
Kirsch, en anderzijds de
achternicht voor wat de
reconstructie van het verhaal met de ‘vluchteling’
betreft.

Aan dat grote stilzwijgen
van onze romanciers is nu
een einde gekomen met de
roman De muzikale vluchteling van de hand van Jef
Rademakers. Rademakers
is geen onbekende. Hij
doceerde eerst Nederlands aan de Universiteit
van Amsterdam, tot hij
midden de jaren ’70 overschakelde naar het televisiemedium, waarvoor hij
ettelijke succesvolle programma’s maakte. Begin
de jaren ’90 besliste hij daarmee te stoppen, vestigde
zich in Brasschaat en ging zijn tijd besteden aan onder
meer het schrijven van gedichten, kritieken en romans.

Naast roman is dit boek
echter vooral ook, zij het
doorgaans op de achtergrond van het verhaal,
een striemende aanklacht
tegen de uitwassen van de
vluchtelingeninvasie, die onze samenleving op haar
grondvesten doet daveren. Rademakers laakt daarbij
de medeplichtigheid van het politiek correcte establishment, hun doofpotpolitiek, en het wegkijken van
de beleidsverantwoordelijken. We durven deze roman,
die knap is geschreven en spannend blijft tot op het
einde, dan ook gerust aan te bevelen. Te meer omdat
waar gebeurde feiten eraan ten grondslag liggen, Rademakers’ politiek correcte traditionele uitgever weigerde het boek uit te geven en de regimepers deze roman
vakkundig doodzwijgt.

Een dergelijke achtergrond staat borg voor een degelijke roman en dat is De muzikale vluchteling dan ook.
Het verhaal speelt zich af in een voorstadje van een
Duitse stad en situeert zich kort na de gebeurtenissen
van nieuwjaar 2016 in Keulen, waar horden asielzoekers honderden Duitse vrouwen hebben aangerand.
Leo Kirsch is een zestiger, is voor de tweede maal gelukkig getrouwd, en gaat in feite zorgeloos door het
leven. Familie heeft hij niet meer, behalve een halve
achternicht, waar hij verder niets van afweet. Kort na
de feesten wordt hij echter naar de plaatselijke notaris geroepen, die hem meedeelt dat hij een erfenis van
deze nicht in ontvangst mag nemen, hoewel zij nog
maar op middelbare leeftijd was. Kirsch geraakt stilaan
in de ban van deze achternicht, wil weten wat er met
haar gebeurd is en dat haalt heel zijn rustige leventje

Peter Lemmens
Jef RADEMAKERS.
De muzikale vluchteling. Roman.
Groningen, De Blauwe Tijger, 2016, 147 p.
ISBN: 978-94-92161-19-2.
Prijs: € 17,50
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‘Zwarte Zondag’,
24 november 1991
Van 1978 tot 1987 had het Vlaams Blok slechts één verkozene in het
parlement: Karel Dillen. Pas in 1987 behaalde de partij twee zetels in
de Kamer en één in de Senaat. In 1989 kwam daar nog een Europese
zetel bij. Maar pas op 24 november 1991 kwam de grote doorbraak:
de partij behaalde in één klap twaalf zetels in de Kamer en vijf in de
Senaat. Onze vijanden, bijna iedereen in de media en het politieke
establishment dus, noemden dat ‘Zwarte Zondag’.
Het Vlaams Blok dat toen de verkiezingen won, was een heel andere partij dan het Vlaams Belang
nu. Het Vlaams Blok was net zoals
nu een seculiere partij, maar ze had
wel nog een sterke en invloedrijke
conservatief-katholieke
vleugel,
net zoals de CVP toen ook nog
een Vlaamsgezinde vleugel had. In
de eerste jaren na ‘Zwarte Zondag’
kende ik Franstalige, belgicistische
Brusselaars die op onze partij stemden omdat die als enige een barri-

ère probeerde te vormen tegen de
algemene decadentie. Onze duidelijke standpunten tegen de legalisering of maatschappelijke aanvaarding van abortus, pornografie,
drugs, pedofilie en homoseksualiteit waren toen nog een electorale
en morele kracht, geen remmende
factor. Dat de CVP in 1990 onder Martens VIII haar toch al verdorde christelijke wortels helemaal
had afgehakt door de abortuswet
goed te keuren, was zelfs voor veel
hondstrouwe CVP-kiezers de druppel die de
emmer van capitulaties
en verraad deed overlopen. Ook dat droeg
bij tot onze overwinning in 1991. Ook
zuiver politiek gezien
handhaafden we toen
nog
standpunten
die intussen op de
achtergrond geraakt
zijn, zoals amnestie,
solidarisme en de
Groot-Nederlandse
gedachte. De partij
was nog probleemloos voor kernenergie, voor de Navo
en voor ZuidAfrika. Niet dat
we de Apartheid
zo ideaal vonden,
maar het leek ons
binnen de Afrikaanse context
het best haalbare
systeem.
Het
mindere kwaad
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vergeleken met de bloedige chaos
die het zwarte zelfbestuur elders in
Afrika had ontketend. Terwijl de
Volksunie na drie regeringsdeelnames en vele belgicistische compromissen een zwalpend schip was,
had het Vlaams Blok al duidelijk
gekozen voor de Vlaamse onafhankelijkheid en bij de Vlaams-nationalistische kiezers plukten we daar
op ‘Zwarte Zondag’ de vruchten
van. Met dank aan het geknoei van
de vele regeringen-Martens en aan
de institutionele atoombom van
Moureaux (PS).

NIEUW THEMA
Ortega y Gasset schreef ooit dat
de Romeinen achterwaarts door
de geschiedenis gingen: ze maakten geen toekomstplannen, zoals
moderne mensen dat doen, maar
zochten voortdurend naar parallellen met het verleden. De naoorlogse Vlaamse Beweging in de
jaren ’80, vóór ‘Zwarte Zondag’,
liep ook achterwaarts door de geschiedenis. Ze zat nog grotendeels
gevangen in de trauma’s van collaboratie en repressie, en ze zag alles doorheen dat prisma. ‘Zwarte
Zondag’ was een eerste breuk, een
eerste stap in… nee, niet in het
vergeten van het verleden, maar in
het loskomen uit de verlammende
trauma’s en het dwangmatige herkauwen ervan.
Met zijn scherpe kritiek op de immigratie had het Vlaams Blok voor
het eerst een echt nieuw thema
aangeraakt, waarbij men niet kon
terugvallen op de klassieke denkpatronen van de Vlaamse Beweging. Landen als Hongarije, Spanje
en Griekenland hadden een bittere
geschiedenis van onderdrukking,
roof en vernedering door islamitische overheersers. Dat is een on-

derdeel van hun nationale bewustzijn geworden. Vlaanderen had die
historische ervaring niet. Voor het
eerst betraden we een nieuw politiek territorium. Voor het eerst
liepen we niet meer achterwaarts
door de geschiedenis. En zelfs
toen, in de jaren kort vóór en kort
na ‘Zwarte Zondag’, was de islam
als onderliggende religieuze ideologie in onze argumentatie over
migratie nog slechts in embryonale
vorm aanwezig, al zou dat snel veranderen.

SOCIALE BIJSTURING
De Vlaamse Beweging was na de
ondergang van het Daensisme
grotendeels vervreemd van de arbeidersklasse. Arbeiders stemden
meestal voor de socialisten of voor
de ACV-vleugel van de CVP. Maar
de socialisten trokken steeds meer
de kaart van de moskee en steeds
minder die van het volkshuis. Met
‘Zwarte Zondag’ stapten voor het
eerst in héél lang weer massa’s arbeiders over naar een Vlaams-nationalistische partij. Dat was dank
zij het immigratiethema, en die
nieuwe kiezers werden natuurlijk
niet als bij toverslag flaminganten.
Maar ze kwamen wel opnieuw in
contact met de Vlaamse Beweging
en ze hoorden en lazen, misschien
voor het eerst, weer Vlaams-nationale argumenten in hun oorspronkelijke vorm, en niet meer alleen
de boosaardige karikatuur die de
socialisten ervan hadden gemaakt.
Het terugwinnen van de arbeiders
is natuurlijk een proces van lange
adem. Maar een ander proces voltrok zich veel sneller: vóór ‘Zwarte
Zondag’ was het economisch en
sociaal terrein van onze partij in
praktijk eerder liberaal, ondanks
het feit dat het solidarisme nog
prominent in de statuten stond.
Op ethisch vlak zijn we natuurlijk
nooit liberaal geweest. Dat economisch liberalisme was niet programmatorisch of dogmatisch. Het
was in de jaren ’80 als vanzelf zo
gegroeid. Paul Beliën zei toen met
een boutade dat het Vlaams Blok
“katholieker moest zijn dan de CVP,

liberaler dan de VLD en Vlaamser
dan de Volksunie”. Maar de plotse
toevloed van arbeiders - en werklozen! - in ons kiezerskorps, dwong
ons meer aandacht te besteden aan
sociale thema’s. Zolang het maar
niet tot socialisme ontaardt, zolang
sociale voorzieningen valnetten
zijn en geen hangmatten, is dat een
positieve ontwikkeling. Vrijhandel
en vrije markt zijn meestal positief, maar ze kunnen dramatisch
ontsporen en dan zijn er correcties
nodig.

HATELIJK EN
ANTIDEMOCRATISCH
Het merkwaardige aan deze overwinning was, dat zij met zo weinig
middelen was bereikt. De partij
had geen grote campagnes kunnen
voeren. Ze was niet of nauwelijks
aan bod gekomen op de toenmalige BRT en dan alleen nog in negatieve zin. Ze had geen zuilorganisaties. Geen enkele krant steunde
haar. Haar enige propagandisten
waren de trouwe militanten, maar
ook... de sjoemelende en liegende
belgicistische politici en last but
not least de vele Marokkaanse en
Turkse delinquenten, vooral jongeren, die hier ongestraft grote sier
konden maken.
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Het werd een triomf van de democratie: een oppositiebeweging die
geweldloos tegen de machten van
het establishment in was doorgebroken. Maar dat establishment
ging tekeer alsof Hitler en Goebbels tegelijk uit hun graf waren opgestaan en een staatsgreep hadden
gepleegd. In werkelijkheid kwam
die sluipende staatsgreep achteraf,
toen de democratie na ‘Zwarte
Zondag’ ernstig werd ingeperkt en
verkracht door de hatelijke, autoritaire en antidemocratische reacties van onze vijanden. In de tien
jaar die volgden, werden onder
het mom van ‘antiracisme’ censuurwetten ingevoerd. De vrijheid
van meningsuiting werd ingeperkt.
De Gazet van Antwerpen werd als
rechtse krant kapotgemaakt. De
media werden gestroomlijnd (zie
de Terugblik: De liquidatie van de
vrije pers) en ingeschakeld als propagandamachines voor het multiculturalisme en tegen het Vlaams
Blok. Men maakte ‘snel Belg’wetten en immigranten kregen
stemrecht, om als stoottroepen te
dienen tegen de Vlaamse kiezers.
En nu slaan die stoottroepen aan
het muiten…

Marc Joris

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 zaten met z’n vieren beteuterd te kijken op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken. Er tikten
er met hun vingers zenuwachtig op tafel, een andere beet op zijn nagels en eentje probeerde met zijn tong zijn
neus te raken. De ministers van Financiën en Landsverdediging, de staatssecretarissen voor Asiel en Migratie,
en die van Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid wachtten gestresseerd op de vicepremier, zaten erbij en keken ernaar.
De tijd dat de ‘club van vijf ’ wekelijks bij elkaar kwam om met de kaarten te spelen, overgoten met een goed
glas en enkele stevige Vlaamse marsliedjes, had een andere dimensie gekregen. Ze kwamen nog wel, maar
meer om elkaar wat aan te porren en elkaars miserie te aanhoren dan wel om er enkele stonden van Vlaamsnationale leute van te maken. Het was duidelijk dat het Belgische avontuur waarin ze zich samen hadden
gestort, alleen maar doffe ellende en zever met zich had gebracht. En elk op zijn domein ondervond dat meer
dan dat ze ooit hadden durven denken.
Toen de vicepremier eindelijk binnenkwam, zakte de barometer nog een stuk, want hij zei hijgend en zwetend
te hebben moeten wachten in Laken tot de koning eindelijk zin had hem te spreken. Hij was dat soort fratsen
‘van die pipo’ kotsbeu.
Een schemerlamp verlichtte het kabinetsvertrek maar pover en de grote zak chips op de salontafel was ondertussen al op. De wijn was nauwelijks aangeroerd, want niemand had er echt zin in. Hoelang houden we de
Belgisch ellende nog vol, was de vraag. Want met al de miserie die het land had getroffen de jongste tijd, gaande
van bomaanslagen over een asieltsunami en een groeiende armoede, was er niet veel lol meer te rapen. En zij
hadden de butsen mogen schudden. Met heimwee dachten ze aan de oppositiedagen, toen er nog gestookt kon worden over de Vlaamse verzuchtingen.
Maar helaas was dat door hun eigen chef absoluut verboden, want
België moest overeind gehouden worden. Waarom eigenlijk? Ze
wisten het zelf niet goed…
Hoe moest dat de volgende verkiezingen aflopen? Zouden ze al
aan hun zwanenzang bezig zijn? De rillingen liepen over
hun rug en hun armen bij de gedachte alleen al…
Laten we toch maar een kaartje trekken, zei Theo, om
de miserie te verdrijven. Algauw bleek dat er gefoefeld
was met de kaarten, want er doken maar liefst vijf
‘zwarte pieten’ op. Ze keken elkaar stomverbaasd aan.
Tot plots de telefoon ging. Het was de premier.
Die had weet van hun kaartavonden en vroeg
met een brede glimlach tot achter de oren of iemand de ‘zjokkeir’ al had getrokken… Er klonk
een luide vloek. Zelfs tot in hun eigen kantoren worden ze ‘gesjareld’ waar ze bij staan…
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Stuur uw oplossing
voor 21 november
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Vlaams Belang-Redactie
• Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of
puzzel@vlaamsbelang.org
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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
VRIJDAG 4 NOVEMBER
BRASSCHAAT. Kaas- en wijnavond in
zaal Born, Gemeentepark om 18u. Inl.:
Paul Demeyere, 0486 15 26 03.
ZATERDAG 5 NOVEMBER
BOOM. Kip-frietavond met VBJvoorzitter Bart Claes in Parochiezaal,
Hoogstr. 19 om 18u. Inl.: Hans Verreyt,
0496 53 31 38.
MAANDAG 7 NOVEMBER
ANDERLECHT. Voorstelling Griekenland-reis 2017 met Hilde Delobel
in zaal Familia, A. Willemijnsstr. 113
om 14u. Org.: Vlaams Belang Brabants
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis
Bogemans, 0499 31 80 86.
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 met Filip
Dewinter in De Wilgenhoeve, Wilgenhoevestr. om 17u. Org.: Vlaams Belang
Ekeren. Inl.: Kurt Van Noten, 03 216 92
13.
WOENSDAG 16 NOVEMBER
EDEGEM. Debat ‘Heeft deze EU nog
toekomst?’ met Gerolf Annemans en
Ivo Belet in Hotel De Basiliek, Trooststr. 22 om 20u. Org.: De Debatclub en
VVB. Inl.: Debatclub.org, 0498 77 48
71.
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.
BREENDONK. Stoofvleesavond in
Zaal Centrum, Jan Hammeneckerstr.
32, Puurs om 18u. Org.: Vlaams Belang
Klein Brabant i.s.m. Vlaams Belang Willebroek. Inl.: Glenn Colman, 0468 15 46
92 of Francis Colman, 0479 89 02 49.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 21 november

ZATERDAG 19 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 10e Leeuwetentje - Pensenkermis in ‘t Pauwke, Joseph Depauwstr. om 11.30u. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
KALMTHOUT. Ontmoetingstreffen
met Tom Van Grieken in ‘t Centrum,
Heidestatieplein 8 om 14u. Inl.: Koen
Vanhees, 0486 83 03 12.
KONTICH. Herfstbuffet met Stefaan
Sintobin in Kantine FC Kontich, Duffelsestwg. 73 om 18u. Org.: Vlaams
Belang Kontich-Waarloos. Inl.: Marleen
Van den Eynde, 0476 47 43 33 of Vera
Stappaert, 0495 42 12 76.
ZONDAG 20 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. 10e Leeuwetentje - Pensenkermis in ‘t Pauwke, Joseph Depauwstr. om 11.30u. Inl.: Hilde
Lanckmans, 0486 76 26 36.
DEURNE. Breugheltafel in Zaal Familia, Karel Govaertsstr. 53, Antwerpen om
12.30u. Org.: Vlaams Belang Deurne.
Inl.: Jan Van Wesembeeck, 0477 20 86
06.
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 met
Ortwin Depoortere in Zaal ‘Nieuw gemeentehuis’, Kachtemsplein 13, Izegem
om 20u. Inl.: Stefaan Sintobin, 0495 36
00 75.
ZONDAG 27 NOVEMBER
MUIZEN. Afdelingsetentje Mechelen
in Zaal Rerum Novarum, Sint-Lambertuslaan, Mechelen om 12u. Inl.: Frank
Creyelman, 0495 24 42 09.
ASSE. Asbeekwandeling (5,5 km). Vertrek: Kespier 23 om 14u. Org.: Vlaams
Belang Asse en Ternat. Inl.: Roger Vandendriessche, 0477 23 42 57.
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ZATERDAG 3 DECEMBER
SINT-NIKLAAS. Busreis naar de kerstmarkt van Düsseldorf. Vertrek om 8u.
Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
ZONDAG 4 DECEMBER
DENDERLEEUW. 4de Sinterklaasfeest
in Café Standaard, Guido Gezellestr. 3
om 14u. Inl.: Kristof Slagmulder, 0476
22 64 97.
ZATERDAG 10 DECEMBER
LEDE. Boekvoorstelling ‘Quid Nunc?’
met Gerolf Annemans in Huize Moens,
Markt 5 om 19u. Org.: Vlaams Belang
regio Aalst-Oudenaarde. Inl.: Kristof
Slagmulder, 0476 22 64 97.
ZONDAG 11 DECEMBER
MOL. Stand op kerstmarkt. Omgeving Corbiestraat en Rondplein om 12u.
Org.: Vlaams Belang Mol en Balen. Inl.:
Jan Haepers, 0494 93 54 13.
VRIJDAG 16 DECEMBER
HEIST-AAN-ZEE. Kerstmaal in Royal
aan zee, Vlamingstr. 18, Knokke-Heist
om 13u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Regio Brugge. Inl.: Renaat Van
Steen, 0495 79 35 36.
ZATERDAG 17 DECEMBER
EKEREN. Stand ‘De Leeuw van Vlaanderen’ op de Ekerse kerstmarkt in
Veltwijckpark, Ekeren-centrum. Org.:
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt Van
Noten, 03 216 92 13.

