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The Donald onder de loep

Het overgrote deel
van de Amerikaanse
media en peilinginstituten deed er
alles aan om Trump
in de grond te boren, de linkse New FBI pleit Clinton vrij
York Times en dito
Washington Post op kop. Zo gaf de NYTimes
nog op verkiezingsdag Clinton 84% kans op
de overwinning. Men deed dit doelbewust
en maandenlang, om de rechtse kiezer te demotiveren én tweedracht te zaaien in het Republikeinse kamp. Hetzelfde gebeurt bij ons:
hoeveel maal werd het Vlaams Belang niet
onderschat in de peilingen? Hoe poogde men
niet de voorstanders van de Brexit te ontmoedigen? Houden de peilers straks in Nederland
rekening met de ‘gordijnbonus’? Door de laster
over Wilders durven kiezers immers niet zeggen dat ze voor hem stemmen...
maandag 07/11/2016
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Nieuwe e-mails geen reden tot vervolging van Democratische kandidaat
R E MY AMKR E UTZ

Hillary Clinton hoeft niet vervolgd te
worden. Tot die conclusie komt de FBI
nadat de nieuwe e-mails, die anderhalve
week geleden opdoken, zijn onderzocht.
‘In een paar cruciale staten kan dit het
verschil maken.’

“Onze conclusies zijn niet veranderd ten opzichte
van de conclusies in juli.” Zo meldt FBI-directeur
James Comey in een brief aan het Congres dat het
onderzoek naar de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton is afgerond. De nieuwe
e-mails, die anderhalve week geleden opdoken,
hebben geen nieuwe informatie aan het licht
gebracht. Het betekent dat Clinton wordt vrijgepleit. Wel blijft de FBI erbij dat ze “bijzonder
onvoorzichtig” is geweest.
Comey meldde eind oktober in een brief aan het
Congres dat zijn bureau op informatie was gestoten
die ‘pertinent’ leek voor verder onderzoek (DM
29/10). Concreet ging het om berichten die waren
aangetroffen op een laptop van Huma Abedin,
Clintons vertrouweling, en haar ex-man en oudCongres-lid Anthony Weiner. De mails werden ont-

dekt tijdens het onderzoek naar het sextingschandaal rond Weiner. Toen stelde Comey dat hij niet
wist hoe lang het nieuwe onderzoek zou duren.
“Sinds mijn brief heeft het onderzoeksteam van
de FBI dag en nacht gewerkt om een groot volume
aan e-mails te verwerken en analyseren”, zo schrijft
Comey, die onder grote druk stond en de afgelopen
week felle kritiek kreeg. Sinds zijn eerste brief keerden de kansen van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump op dramatische wijze.
Terwijl het kamp van Clinton eerder al in een zegeroes leek te verkeren, moesten zij opeens toezien
hoe Trump de achterstand in de peilingen fors wist
te verkleinen.
De conclusie van de FBI komt anderhalve dag

‘Trumps
belangrijkste troef
is hem plots ontnomen’
CHARLES GROENHUIJSEN
AMERIKA-KENNER

voor de verkiezingen. Hoewel nogal wat
Amerikanen al gestemd hebben, meent
Amerika-kenner Charles Groenhuijsen,
die jarenlang als VS-correspondent voor
de Nederlandse publieke omroep werkte,
dat Clinton opgelucht kan ademhalen.
“Dit is het best denkbare nieuws op het
best denkbare moment. In een paar cruciale staten kan dit het verschil maken.
Het betekent dat de retoriek van Trump,
die Clinton consequent omschrijft als
‘crooked’ of ‘corrupt’, doorprikt kan worden. Zijn belangrijkste troef is hem plotsklaps ontnomen. Hij kan nu alleen nog
hopen dat de peilers het bij het verkeerde
eind hebben.”
In de entourage van Clinton werd de
tweede brief van Comey enthousiast onthaald. Een woordvoerder stelde dat zij er
altijd van overtuigd waren dat Clinton zou worden vrijgepleit. “We zijn blij dat deze zaak tot een
einde is gekomen.”
Trump sprak zich gisteren niet rechtstreeks uit
over de brief. Hij gaf tijdens een verkiezingsmeeting
wel aan dat Clinton “beschermd wordt door een
corrupt systeem”.
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Vertel dit voort: het gaat om een uitgekiende
en aanhoudende campagne om de patriottische bewegingen tegen te houden. Sommige
linkse fanatici gaan daarbij zelfs helemaal uit
de bocht, zie voorpagina hierboven.
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enoeg woorden,
nu daden!
Uw portefeuille vormt wellicht het beste bewijs dat de verkiezingsbeloftes
van de regeringspartijen omgekeerd evenredig zijn met hun daden. In
plaats van de beloofde verlaging van de BTW op elektriciteit werd ons
een forse verhoging voorgeschoteld. In plaats van een streng migratiebeleid ontvingen we 50.000 asielzoekers. In plaats van confederalisme
kregen we vijf jaar communautaire stilstand. Op werkelijk geen enkel domein slaagde deze regering erin haar beloftes waar te maken.

“VAN DE BELOOFDE
BREUK MET HET
VERLEDEN IS GEEN
SPRAKE”

Ook het striemend rapport van de Europese Commissie over de etterende Belgische begroting toonde pijnlijk aan dat er van de beloofde breuk
met het verleden geen sprake is. Meer zelfs: zowel de staatsschuld als het
begrotingstekort stijgen tot boven het niveau van de regering-Di Rupo.
Hiermee ligt de enige verkiezingsbelofte die door de regering nog staande
werd gehouden ook aan diggelen. Een grotere blamage is moeilijk denkbaar.
Op ons congres van vorige week confronteerden we de regeringspartijen
met deze flagrante woordbreuk. Onder het motto ‘Genoeg woorden,
nu daden’ hielden we de regeringspartijen een spiegel voor. Uw massale
komst en de vele steunbetuigingen zijn niet alleen een hart onder de riem,
ze bewijzen ook de juistheid van onze boodschap. Een boodschap die we
ook in 2017 strijdlustig voor u zullen blijven vertolken. Ik wens u op weg
daarnaar alvast heel fijne eindejaarsfeesten toe.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
1 OP 100
Om verblijfspapieren te bekomen,
maken illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers steeds vaker gebruik
van het huwelijk als immigratiekanaal. Hoewel er jaarlijks zo’n 1.700
PV’s worden opgesteld over schijnhuwelijken, vloeien er gemiddeld
amper 12 veroordelingen uit voort.
Dat is minder dan 1 procent. De
cijfers raakten bekend na een
vraag van Vlaams Belangkamerlid Barbara Pas aan
justitieminister
Geens
(CD&V).
“Moesten
schijnhuwelijken even
hard aangepakt worden
als chauffeurs die 51
rijden in de bebouwde
kom, zouden we al een
pak verder staan”, reageerde Pas scherp.

Amper 4 op 10 Vlamingen noemt
zich nog voorstander. Dat blijkt uit
een grootschalig onderzoek van het
Instituut voor Sociaal en Politiek
Opinieonderzoek (ISPO). Voor
het eerst in 25 jaar zakt het aantal
Vlamingen dat het koningshuis

LE PEN PIEKT
IN PEILING

DRAAGVLAK
BEREIKT
Een minderheid van de Vlamingen
staat nog achter de Belgische monarchie.

veelbesproken draagvlak waar men
al zo lang naar op zoek is eindelijk
is bereikt. Ook opmerkelijk: in
Wallonië steunen bijna 7 op 10 inwoners het onverkozen staatshoofd
wel. Of hoe de enige lijm die dit
land nog bijeen probeert te houden, steeds verder verwaterd.

steunt onder de helft. Het lijkt er
met andere woorden op dat het

Hoewel de peilers er de
afgelopen
maanden
pijnlijk naast zaten als
het op nationalistische
stemmen
aankomt,
wijst een nieuw verkiezingsonderzoek op
een eclatante overwinning voor Marine Le Pen
bij de eerste ronde van de
Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. 1 op 3
Fransen zegt nu al zijn of haar
stem aan Marine Le Pen te geven.
Hiermee scoort ze een pak beter
dan de mogelijke tegenkandidaten
van de PS en Les Republicains die
20 procent halen of minder. Of hoe
Tom Van Grieken het onlangs in de
VRT-studio’s formuleerde: “De patriottische lente is ingezet. Niemand
houdt ons nog tegen.”

RESTAURANTTIP
Mélanie Englebin van restaurant
Cécila in Brussel werd afgelopen
maand door restaurantgids Gault
& Millau verkozen als één van de
drie jonge Chefs van 2016. Doet de
naam Englebin niet meteen een belletje rinkelen? Niet erg, wij frissen
graag even uw geheugen op. Nadat
de Brussels PS-burgemeester Yvan
Mayeur de toegang tot het Brussels
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centrum zowat onmogelijk had
gemaakt
voor al
wat op
w i e len rijdt,
klaagde de
restaurantuitbaatster dit aan
met een geslaagde affiche-campagne waarop Mayeur werd
geafficheerd op een verbodsbord.
Toen de Brusselse burgemeester er
alsnog een hapje wou gaan eten,
werd hij door mevrouw Englebin
eigenhandig aan de deur gezet. Weinigen die het haar na zouden doen.
En meteen ook een goede aanrader
voor wie gastronomisch Brussel wil
verkennen.

€1,5 MILJOEN VOOR
ONDERZOEK NAAR
VALLENDE BLAADJES
Een Antwerpse onderzoeker krijgt
een Europese beurs van maar liefst
1,5 miljoen euro om vijf jaar lang
in heel Europa het vallen van de
bladeren te bestuderen. Matteo
Campioli, als ecoloog verbonden
aan de universiteit van Antwerpen,
legde in Het Laatste Nieuws uit
waarom dat belangrijk is. “Omdat
we niet snappen waarom de bladeren
vallen en waarom ze net in de herfst
vallen.” Leerden wij in de lessen
biologie niet dat dat was omdat de
dagen korter worden in de herfst en
de bomen minder licht krijgen? U
merkt het: uw belastinggeld wordt
goed besteed.

EEN EU-KRITISCHE STEM
Gerolf Annemans laat als enige Vlaamse politicus een stem horen
tegen de alsmaar verdere uitbreiding van de Europese Unie. De
andere partijen variëren van eurokritisch-in-woord-maar-niet-indaad tot ronduit eurofiel. De N-VA praat rechts maar voert links
uit, CD&V en SP.a verliezen zich in EU-techniciteiten en Open VLD
streeft bij monde van ene Guy Verhofstadt naar een ‘Verenigde
Staten van Europa’ zondermeer. De brochure ‘Een Europa van
Naties en Vrijheid’ vat de werkzaamheden van Gerolf Annemans
samen gedurende het tweede jaar van zijn mandaat in het Europees parlement. Economische en monetaire perikelen stonden
centraal in zijn parlementaire tussenkomsten, maar het zal u niet
verbazen dat het mismeesterde asiel- en
migratiedossier dit jaar ook bovenaan zijn
politieke agenda stond.
De publicatie is op eenvoudige
vraag verkrijgbaar op het nationaal secretariaat, telefonisch
via 02-219 60 09 of via e-post
info@vlaamsbelang.org. De
brochure wordt u kosteloos
opgestuurd.
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“Eigenlijk is het cordon sanitaire
tegen de kiezers zeggen: jullie
zijn niet slim genoeg. Wij zullen
wel bepalen hoe dit land moet
gerund worden.”
Alex Agnew in De Afspraak, 22
november 2016
“Wij zijn met handen en voeten
gebonden aan alle mogelijke internationale wetten en verdragen. De mensenrechten worden
nu gebruikt tégen de mensen.”
Wim Van Rooy, auteur,
De Morgen, 23 november 2016
“Het Pietenpact is een uiting van
een eenzijdige kijk op ‘inleving’
en tolerantie. Het is een onnodige, gratuite geste die een zelfgenoegzame elite een goed gevoel
geeft, en het zogeheten gewone
volk weer in de hoek zet. Dat
versterkt bij veel mensen het gevoel dat ze niet meer in hun eigen
land leven.”
Mia Doornaert, columniste,
De Standaard, 14 november 1016
“Er is werkelijk niets in deze regering dat werkt.”
Rik Van Cauwelaert, politiek
journalist, De Afspraak,
18 november 2016
“Ik heb voor het eerst het gevoel
dat Europa uiteen kan spatten.”
Frans Timmermans, eerste ondervoorzitter Europese Commissie, Knack, 16 november 2016
“Mensen die me willen stoppen,
zullen me eerst moeten vermoorden!”
Geert Wilders in de Nederlandse
rechtbank, 23 november 2016

Niek
Lootens

Barbara
Pas

Wat was in 2016
de belangrijkste
politieke gebeurtenis in dit land
en waarom?

De bomaanslagen van 22 maart
op de luchthaven van Zaventem
en in de Brusselse metro hebben
het failliet van het Belgische veiligheids- en immigratiebeleid op
een pijnlijke manier blootgelegd.

De gruwelijke aanslagen van 22
maart omdat die het gevolg zijn
van het negeren van hetgene
waarvoor onze partij reeds lang
waarschuwt.

Wat was volgens
u de belangrijkste politieke
gebeurtenis in de
wereld in 2016
en om welke
reden?

De Brexit, de opstand van het
volk tegen de ondemocratische
EU. De Britten die hun land zelf
willen besturen, en niet willen
overlaten aan een paar onverkozen wereldvreemde eurocraten.
Daar kunnen we als Vlamingen
wat van leren.

De illegale massa-immigratie
naar Europa en de onwil van de
politiek correcte machthebbers
om iets aan deze ware volksverhuizing te doen.

Wie was de
slechtste politicus
van 2016?

Zonder twijfel Angela Merkel en haar
‘Wir schaffen das’. Terwijl haar land en
heel Europa overspoeld werd en wordt
door honderdduizenden illegalen, en geconfronteerd wordt met een nooit geziene
golf van seksueel en ander geweld, bleef
ze nog beweren dat alles goed ging.
Merkel is de Comical Ali van Duitsland.

Politieke ‘analisten’ zoals Björn
Soenens die ons uitlegden waarom Trump nooit de Republikeinse
kandidaat voor de Amerikaanse
presidentsverkiezingen kon worden...

Wat was uw
favoriete boek
van het
afgelopen jaar?

Uit een door John Williams bijzonder
knap geschreven historische roman
over keizer Augustus en een indrukwekkende biografie van dezelfde
Augustus van de hand van Adrian
Goldsworthy concludeerde ik dat het
politieke bedrijf er 2000 jaar geleden niet fundamenteel anders uit zag.

‘Magpie Murders’, het nieuwste
spannende detectiveverhaal van
mijn jeugdheld Anthony Horowitz.

Welke film (TV,
bioscoop…)
is u in 2016
het meest
bijgebleven?

Niveau 4, de tv-reeks die de politiediensten van de zone BrusselWest op de voet volgde. Het is
goed dat de hoofdstedelijke realiteit ook eens te zien is in de
rest van Vlaanderen. Alleen hopen dat de kijker nu ook de juiste
conclusies trekt.

De humoristische animatiefilm
‘Zootropolis’, de enige film die
ik in 2016 met mijn kindjes in de
bioscoop zag...
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De terreuraanslagen op eigen
bodem en de toenemende interesse voor Vlaams Belang:
respectievelijk gevolg van en
reactie op de islamisering van
Vlaanderen en Europa.

De IS-aanslag op de luchthaven
van Zaventem. De valse indruk
werd gewekt dat ons land immuun was voor dergelijke terreuraanslagen. Deze aanslag zorgde
ervoor dat de ogen van heel wat
mensen werden geopend omtrent
de ware aard van de islam.

Het hele jaar 2016 bracht gewoon de bevestiging dat alles
in dit land communautair is en
blijft, hoewel de N-VA haar best
doet om bij de bevolking het tegendeel te doen vermoeden.

Brexit en Trump: miljoenen Britten en Amerikanen lieten zich
niet gijzelen of brainwashen
door elite, media, opiniepeilers,
artiesten… en kozen voor vrijheid en échte verandering.

De verkiezingsoverwinning van
Donald Trump. Als presidentskandidaat heeft hij de verkiezingsstrijd
in de VS opengebroken en zorgde
hij ervoor dat politiek correcte taboes werden doorbroken en thema’s zoals immigratie en islam op
de agenda werden geplaatst.

De Brexit: een wake-up call voor
de Europese Unie, maar ook
mede een aanzet tot wat er zou
gebeuren bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten
later op het jaar.

De vertegenwoordigers van de
EU-elite kijken machteloos toe
terwijl hun eurofiele luchtbel uiteenspat en voelen de hete adem
van rechts-nationale politici in
hun nek.

Hilary Clinton. Ze is/was het
symbool van de oude machtspolitiek, het softe multiculbeleid met
ideeën van het verleden en politieke correctheid.

Europees
Commissievoorzitter
Jean-Claude Juncker, die het
symbool wordt van de vergane
EU-glorie, middenin het ontstaan
van de nieuwe tijden.

Fictie: ‘Een klein leven’ van Hanya Yanagihara en ‘Al die tijd de
duivel’ van Donald Ray Pollock.
Non-fictie: ‘De communautaire
leegte’ van Barbara Pas.

‘Waarover men niet spreekt’ van
Wim Van Rooy

‘De euro. Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van
Europa bedreigt.’ van Joseph
Stiglitz. Een bevestiging uit onverdachte bron dat de euro niet
meer te redden valt.

Ik kijk zelden TV en zag in de
bioscoop enkel animatiefilms met
mijn petekindjes, maar daar is er
mij geen enkele van bijgebleven
;-)

‘De
Premier’.
Schitterende
Vlaamse thriller die moeiteloos
de concurrentie met dure Hollywood-producties aankan.

‘13 Hours: The Secret Soldiers of
Benghazi’, over de aanval van
Libische jihadisten op het Amerikaanse consulaat in 2012.
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Guy
D’haeseleer
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De aanslagen in ons land. Het illustreerde op pijnlijke wijze het
failliet van het veiligheidsbeleid
in ons land en bij uitbreiding in
Europa. Het bewijst ook dat we
met halfslachtige maatregelen de
oorlog tegen de radicale islam
nooit kunnen winnen.

Het CETA-debat over het al of
niet aanvaarden van de door
Europa opgelegde handelsakkoorden met Canada. Wallonië
was de enige deelstaat die de
middelvinger opstak naar de Eurocraten (even toch).

Het feit dat het VB op vele vlakken gelijk kreeg, in analyse én
oplossingen. We werden lang
genegeerd, uitgelachen en zelfs
voor de rechtbank gesleurd,
maar we blijven opkomen voor
‘eigen volk eerst’.

De verkiezing van Donald Trump. De stem
van het volk heeft de politieke correctheid
een uppercut van jewelste verkocht. De wereldvreemde pers en de multicul-lobby liggen k.o. op het Canvas. Dit zal ook bij de
volgende verkiezingen in Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en hopelijk ook Vlaanderen ongetwijfeld navolging krijgen.

Het terugdringen van IS. Dat gebeurde op het terrein door zowel
de onafhankelijke Koerden als
het Russische leger. De radicale
islam, gesteund door de Arabische Golfstaten (en Turkije),
mocht eindelijk eens aangepakt
worden.

De politieke correctheid werd
aan diggelen geslagen door de
presidentsverkiezingen in de VS.
Politici moeten zeggen wat mensen stilletjes denken en niet opleggen wat ze moeten denken!

De instellingen van de EU in zijn geheel.
Die zijn er in geslaagd om voor geen
enkel acuut probleem een oplossing te
vinden. De vluchtelingencrisis, economische crisis, internationale conflicten…
Ze leveren dag in dag uit het bewijs dat
deze geldverslindende instellingen in hun
huidige vorm best ontbonden worden.

De N-VA in zijn geheel. “Luister
naar onze woorden, kijk alstublieft niet naar onze daden!”

Hillary Clinton: Zij symboliseert
het corrupte, politiek correcte
systeem dat macht misbruikt voor
een eigen agenda tegen de wil
en belangen van de bevolking
in.

Ik hou van boeken die ingaan tegen de politieke correctheid en,
zonder taboes, de realiteit afzetten tegen wat ons door de strot
wordt geramd. ‘Volksverhuizing’
van Václav Klaus is daar een
perfect voorbeeld van.

Ik vond het vertaalde boek van
Václav Klaus (‘Volksverhuizing’)
bijzonder lezenswaardig.

‘Sterke meisjes huilen niet: vijf
jaar in de handen van een tienerpooier’, van Lore T. en Frauke
Joossen over het misbruik van
jonge, kwetsbare meisjes door
islamitische migranten.

Ik kijk zelden TV en heb geen tijd
voor de bioscoop.

Mag het iets luchtiger? Als crimifan vond ik de recente verfilming van de boeken van ‘Father
Brown’ echt het volgen waard.

‘Hitman’s Bodyguard’ met Ryan
Reynolds. Huurmoordenaar en
bodyguard, beiden al jaren aan
de tegenovergestelde einden
van de kogel, gaan samen de
strijd aan om te kunnen getuigen
in het Internationaal Strafhof.
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Ortwin
Depoortere

Stefaan
Sintobin
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Van Grieken

Zorgwekkendste tendens: het
buitenspel zetten van het volk. Bij
ons mag men zich niet uitspreken
over asiel, de EU of vrijhandelsakkoorden. Gelukkig komt loontje altijd om zijn boontje…

De ‘val’ van Geert Bourgeois tijdens
De Gordel…;-) Nee, het lijkt misschien
futiel, maar het recent weer afgevoerde
‘pietenpact’. Dit ‘pietenpact’ was een
zoveelste aanval op onze samenleving,
onze beschaving en onze tradities. Zelfs
een onschuldig kinderfeest ontsnapt niet
meer aan de politiek-correcte waanzin.

We kunnen er niet omheen: de
aanslagen in Brussel. Na zoveel
jaren leidde de wegkijkmentaliteit van het politieke establishment tot bloedvergieten op eigen
bodem. Jammer genoeg lijkt enkel het Vlaams Belang daar de
juiste conclusies aan te koppelen.

Aanslagen die werden gepleegd in
naam van de islam op onschuldige burgers maken duidelijk dat het vrije Westen in oorlog is. Volgende terreurdaden
werden o.a. opgeëist door IS: Brussel
(22 maart), Nice (14 juli), Würzburg
(18 juli), Ansbach (25 juli), Seine-Maritime (26 juli), Charleroi (6 augustus).

Na Brexit, uiteraard de Amerikaanse
presidentsverkiezingen. Wat mij nog
het meest ‘plezierde’ aan de verkiezing
van Trump was om te zien hoe opiniepeilers, zogenaamde Amerikakenners,
politiek correcte politici en vooral de
media, zeker ook in Vlaanderen, op
hun ‘bek’ gingen. Zalige TV…

De revolte van de gewone man
tegen de corrupte politieke elite. De Brexit, Donald Trump als
president van de VS, de indrukwekkende scores van onze zusterpartijen in peilingen én verkiezingen… Het doet me zin krijgen
in de toekomst.

De dictator dicht bij ons deur: de
Turkse president Erdogan. Na de
mislukte staatsgreep (op 15 juli) trad
Erdogan ongemeen hard op: censuur op media, oppositieleden, academici en burgers opsluiten, toegang
tot sociale media blokkeren. Geen
deals met dergelijke sujetten!

Ik kies resoluut voor mijn stadsgenoot
en minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Nadat hij op 11 juli
2015 deelnam aan een iftar-maaltijd in Gent, deed hij het, n.a.v. de
ramadan, ook dit jaar nog eens over
in de (niet-erkende) Attakwa moskee
in Kortrijk. Te gek voor woorden.

De grootste verzameling narren
zit bij de media en de opiniepeilers. Keer op keer slaagden zij
er het afgelopen jaar in om de
mening van de burger volledig
verkeerd in te schatten, waarna
die burger hen in het stemhokje
een neus zette.

‘Onder de Radar’ van Lee Child. Wie
houdt van thrillers uit het niet-politiek
correcte genre, moet zeker eens een
boek lezen van Lee Child. Hoofdpersonage Jack Reacher zwerft als
ex-militair rond in de VS en lost op
eigen houtje (als een soort literaire
Clint Eastwood) de misdaden op.

‘Fighting in Flanders’ van de Amerikaanse correspondent Edward Alexander Powell, die in 1914, als één van de
eerste, het Belgische front afreisde en
zich redelijk vrij kon bewegen in de oorlogszone. Vanuit die unieke positie doet
hij verslag van de eerste oorlogsmaanden, o.a. over de val van Antwerpen.

‘Volksverhuizing NV’. Op een
heldere manier sloopt oud-president van Tsjechië Václav Klaus
de heilige huisjes betreffende het
immigratiebeleid van de Europese Unie. Jammer genoeg nog
steeds actueel.

Naar mijn smaak komen er weinig goede films uit. Ik kijk wel
naar de betere thrillerreeksen,
o.a. ‘The Five’ en ‘Les Revenants’.

Ik kies voor de BBC-reportage Checkpoint
over de aanloop naar de Brexit waarbij zowel het leave- als het remain-kamp werden
gevolgd. Fascinerend om te zien hoe de
arrogantie van het remain-kamp de laatste
dagen voor het referendum omsloeg in paniek. Zelfs Obama werd er bijgehaald om
het tij alsnog te doen keren….

‘The Siege of Jadotville’. Als geen
ander toont deze film aan op
welke manier men in de internationale politiek allerlei potjes gedekt tracht te houden en daarbij
bereid is over lijken te gaan. Ook
de achterkamerpolitiek van België
in Congo komt aan bod.
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CETA: nefast voor onze boeren,
streekproducten én gezondheid
Het Vlaams Belang heeft zich de voorbije maanden stevig verzet tegen de CETA-akkoorden. In tegenstelling tot de PS, waar het ‘verzet’
slechts schone schijn was en al snel werd ingetrokken, had en heeft
het Vlaams Belang heel wat inhoudelijke argumenten om de akkoorden van de hand te wijzen.
Wat de liberale partij N-VA durfde
te omschrijven als het simpelweg
exporteren van appels en peren
naar Canada, is in realiteit het faciliteren van sociale dumping en
het openzetten van onze markt
voor producten die gefabriceerd
kunnen worden zonder
rekening te
houden met
onze ecologische, sociale
en welzijnsnormen,
en
is in feite de
doodsteek voor
onze
eigen
landbouwers en
streekproducten.

SCHIMMIGE
TRIBUNALEN
CETA is opnieuw een verdrag dat
werd uitgewerkt door technocraten: 1.600 pagina’s nieuwe internationale wetgeving die knibbelt
aan onze nationale soevereiniteit
en waarover de bevolking niet de
minste kans krijgt zich uit spreken.
CETA gaat veel verder dan louter
het stimuleren van handel. Het
gaat ook over het uit handen geven
van democratische macht en soevereiniteit aan allerlei schimmige
tribunalen.
Want net als TTIP, het voorziene
handelsakkoord met de VS, voorziet CETA in een investeerdersgerecht (Investement Court System of
ICS) dat klachten van internatio-

nale bedrijven zal behandelen. Die
bedrijven gaan nu namelijk klacht
kunnen indienen wanneer zij door
onze milieu- of gezondheidsnormen minder
winst

zouden
maken. Het wordt
dus een soort parallelle justitie,
opgezet door een niet-verkozen administratie om grote bedrijven toe
te laten wetgeving van staten aan te
vechten. Netjes op maat gemaakt
voor de Monsanto’s van deze wereld bijvoorbeeld. Voor alle duidelijkheid: onze eigen bedrijven
zouden in eigen land géén gebruik
kunnen maken van dat tribunaal.
Opnieuw een ongelijkheid die niet
te aanvaarden valt.

HORMONEN, KOOIVARKENS, CHLOORKIPPEN
Zo willen Canada en vooral de Verenigde Staten de opheffing van het
moratorium op groeihormonen
voor de vleesimport en het vergemakkelijken en versnellen van de
toelatingsprocedure voor geneti10

sche gemanipuleerde organismes.
Volgens het voorzorgsprincipe in
de EU mogen (chemische) stoffen alleen worden toegelaten na
uitvoerig onderzoek dat aantoont
dat ze onschadelijk zijn voor milieu, dieren en mensen. In Canada
en de VS volgt toelating meestal 6
maanden na aan-

melding op basis van kwalitatief twijfelachtig onderzoek,
uitgevoerd door de industrie zelf.
Met de invoering van een ICS zou
Europa dus gedwongen worden
om de eigen regels voor de Amerikaanse en Canadese bedrijven
te versoepelen. Dat is niet alleen
oneerlijke concurrentie voor onze
eigen producenten, maar vooral
ook nefast voor de kwaliteit van
het voedsel dat we hier op ons bord
zullen krijgen.
Het Vlaams Belang kiest duidelijk
voor een open economie, zoveel
mag duidelijk zijn. Maar die mag
niet ten koste gaan van onze eigen
producenten, onze gezondheid,
onze ecologische regels en onze
soevereiniteit. Met de creatie van
de EU-moloch hebben we wat dat
betreft al meer dan ons deel gekregen.
Stijn Hiers

Ook communautair
stap terug
Los van de inhoudelijke discussie over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada, kregen een aantal aspecten van het
intern Belgische conflict dat het CETA veroorzaakte (te) weinig aandacht.
Het gaat dan niet alleen over de
vaststelling dat andermaal is gebleken dat er in dit land altijd wel
een meerderheid is die wordt geneutraliseerd. Hoeveel beslissingen
werden er hier al niet genomen die
ingaan tegen de meerderheid van
de Vlamingen - die door allerlei
grendels en bijzondere meerderheden worden geneutraliseerd - en/
of tegen de meerderheid van de
Walen.

IN FORO INTERNO IN
FORO EXTERNO
Het jongste voorbeeld van dat laatste is dus de ondertekening door
België van het CETA-verdrag.
Maar er is meer, of je nu al dan niet
begrip voor en/of bedenkingen
hebt bij het verzet van de Waalse
regering, de hele toestand heeft
aangetoond dat zelfs dat beetje
aan bevoegdheden dat in dit land
de jongste decennia aan de regio’s
werd toebedeeld, geen verworvenheid is. ‘In foro interno in foro
externo’ is de Latijnse uitdrukking
waarmee wordt aangegeven dat de
deelstaten internationaal bevoegd
zijn voor die materies waarvoor
ze verantwoordelijkheid dragen.
De federale overheid kan - anders
gezegd - geen afbreuk doen aan de
bevoegdheid van de deelstaten om
de internationale samenwerking te
regelen, met inbegrip van het sluiten van verdragen voor die aangelegenheden waarvoor de gewesten
bevoegd zijn. Buitenlandse handel
is een regionale bevoegdheid en
derhalve moeten de gewesten zich
over internationale handelsverdragen kunnen uitspreken.

Dat commissievoorzitter Juncker
naar aanleiding van CETA openlijk suggereert dat België die regeling best zou herzien - versta om
die internationale bevoegdheid
van de gewesten in te perken - is
een regelrechte bemoeienis in de
interne aangelegenheden van een
lidstaat. De EU hanteert dan wel
begrippen als subsidiariteit, in de
praktijk willen de bureaucraten dat
de - in hun ogen - ondergeschikte
besturen hun dictaten zondermeer
goedkeuren en toepassen. Na de
liberale pleidooien om buitenlandse handel te herfederaliseren
mogen we ons verwachten aan een
offensief om het internationale
verdragsrecht van de deelstaten te
kortwieken.

BRUSSELSE VOLMACHT
AAN WALLONIË
Er is echter nog reden tot bezorgdheid. Het was niet alleen Wallonië
dat weigerde het vrijhandelsakkoord te ondertekenen. Als het leek
alsof alleen de Waalse minister-president Paul Magnette er zich tegen
verzette, dan was dat omdat de
Brusselse gewestregering de Waal
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een mandaat had gegeven om ook
namens Brussel te onderhandelen.
Het ongrondwettelijke Wallo-Brux
kon zich daarmee ook ongehinderd internationaal als een entiteit
profileren. Geopolitiek geen onbelangrijke zet naar de toekomst toe.
De Vlaamse politiek heeft dat feit
genegeerd. Ook de Vlaamse politici in Brussel keken de andere kant
uit. Niet alleen zetten VlaamsBrusselse ministers Vanhengel
(Open VLD) en Debaets (CD&V)
hun pro CETA-overtuiging en die
van hun partij aan de kant, de regering waar ze deel van uitmaken gaf
bovendien een volmacht aan het
Waalse gewest om in haar naam
te onderhandelen, wat impliceert
dat de beide Vlaamse ministers het
daar uitdrukkelijk mee eens waren.
De Vlaamse belangen noch die van
de Brusselse Vlamingen zijn nooit
echt hun prioritaire bezorgdheid
geweest. Maar het blijft verwonderlijk dat Gwendolyn Rutten nog
maar eens haar Kamerlid Luk Van
Biesen op het matje riep, terwijl ze
Guy Vanhengel, die als minister
regelrecht tegen de partijstandpunten inging, rustig zijn gang liet
gaan.
Iedereen heeft natuurlijk zijn - of
in dit geval haar - prioriteiten.
Luk Van Nieuwenhuysen

Vandaag Zwarte Piet.
Morgen Sneeuwwitje?
Zelfs het kinderfeest bij uitstek is niet meer veilig voor het oeverloze
geëmmer van beroepsgekwetsten en professionele antiracisten.
De multiculturele samenleving
heeft het leven er niet gemakkelijker op gemaakt, zoveel is duidelijk.
Dat bleek de voorbije weken nog
maar eens uit het feit dat nu ook
al de intrede van de Sint voor controverse zorgde. Aanleiding daarvoor was deze keer het vermeende
racistische karakter van ‘Zwarte
Piet’. Dat de brave man zijn zwarte
aangezicht dankt aan zijn beroep
en niet aan zijn huidskleur, én dat
hij stamt uit een eeuwenoude zelfs voorchristelijke - traditie,

speelt geen rol. Het feit dat enkele
beroepsslachtoffers en professionele antiracisten, die duidelijk geen
kaas hebben gegeten van onze tradities, zélf een verband leggen dat
er niet is (racisme, slavernij en zo)
volstond om nu ook ons kinderfeest bij uitstek te vergallen.

‘PIETENPACT’
Naar aanleiding van de nakende
komst van de Sint kwam vorige
maand een ‘debat’ op gang dat
zelfs resulteerde in een oplossing
voor een probleem dat niet bestaat.
In een heus ‘Pietenpact’ werd overeengekomen dat er, omwille van
‘raciale stereotyperingen’, voortaan best alleen nog maar roetveegpieten, regenboogpieten of
gewoon ongeschminkte pieten
naast de Sint zouden lopen. Na
een storm van protest werd het
fameuze ‘pact’ weliswaar in de
koelkast gestopt, maar dat
belet geenszins
dat het in de
praktijk
(en dan
in het
b i j zonder
in de
m e d i a
en het onderwijs…)
overeind zal
blijven.

SNEEUWWITJE
Het was overigens
niet de eerste keer
dat het Sinterklaasfeest
werd
belaagd door de
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politiek-correcte zeurpieten. Eerder al belandde ook de Sint zelf
in het oog van de storm omwille
van het kruis op zijn mijter. Aangezien dat wel eens ‘aanstootgevend’/
‘kwetsend’/’beledigend’… (u kan
het rijtje ondertussen zelf al wel
aanvullen) zou kunnen zijn voor
bepaalde “medelanders”, wordt het
christelijke symbool al op heel wat
plaatsen gewoon weggelaten ofwel
vervangen door een omgekeerde T
of een streep.
De politiek-correcte kwezelarij
begint in ieder geval steeds engere
vormen aan te nemen. Gisteren
was het Sinterklaas. Vandaag is
het ‘Zwarte Piet’. Morgen is het
de Kerstman. En overmorgen is
wellicht ook Sneeuwwitje aan de
beurt.

WEG MET ONS
De afgelopen jaren hebben we
moeten vaststellen hoe in naam
van de ‘tolerantie’ steeds meer werd
toegegeven aan geïmporteerde gewoonten en gebruiken die ons volslagen vreemd zijn en soms zelfs
haaks op onze opvattingen staan.
Tegelijk worden in naam van diezelfde ‘tolerantie’ eeuwenoude, gedeelde Europese tradities in vraag
gesteld of aangevallen omdat er
altijd wel een of andere ‘minderheid’ is die zich gediscrimineerd,
gekwetst of beledigd zou kunnen
voelen (of omdat hen dat zo wordt
aangepraat). Als het zo doorgaat,
belanden we stilaan op het punt
waarop hier zowat alle culturen
thuis zijn - behalve de onze. Dat
heeft niets met tolerantie te maken,
maar alles met zelfverloochening.

Dirk De Smedt

De inhoud van The Donald
Links haalde werkelijk alles uit de kast om Donald Trump uit het
Witte Huis te houden: van ‘racisme’ over een verongelijkte pornoactrice tot oude ‘pussy-toogpraat’. Tevergeefs. Maar waar stààt The
Donald voor? Laten we het eens over inhoud hebben.
Als ik de standpunten van Trump
en Clinton naast elkaar leg, valt
meteen op hoe zij mooi de kloof
tussen links en rechts illustreren.
Immigratie: Trump wil de Mexicaanse grens afsluiten, het aantal
grensbewakers verdubbelen en
wijst straks 2 tot 3 miljoen criminele illegalen het land uit. Wie op
Amerikaans grondgebied geboren
is, zal niet meer automatisch de
Amerikaanse nationaliteit krijgen.
Clinton wilde extra asielzoekers en
steunde Barack Hussein Obama
om vier miljoen illegalen een verblijfsvergunning te geven.
Belastingen: Trump voert verlaging door (0% voor jaarinkomen
onder 25.000 $, oplopend naar
10%, 20% en 25%). Verlaagt de
belastingschaal voor bedrijven tot
15%. Clinton wilde hogere belastingen, tot 43,6%.
Buitenlandse politiek: Trump wil
niet langer dat de VS ‘politieman

van de hele wereld’ speelt; gedaan
met de oorlogen in het MiddenOosten die vele mensenlevens en
miljarden dollars kosten. IS moet
wel vernietigd worden, in samenwerking met Poetin en Assad. Van
Clinton mag men zonder overdrijven stellen dat ze van Irak, over Syrië tot in Libië de jihadisten in de
kaart gespeeld heeft.

Clinton was niet tegen de doodstraf, maar slechts in zeer beperkte
federale rechtszaken.
Handel: Trump meent dat de internationale
handelsverdragen
niet goed onderhandeld zijn en
nadelig voor de economie van de
Verenigde Staten. Als minister van
Buitenlandse Zaken onderschreef
Clinton de vrijhandelsverdragen.

GEEN POLITIEK CORRECT
GEZEVER

Wapenbezit: Trump verdedigt het
recht op wapenbezit voor de burger (Second Amendment), Clinton
wou een strengere regelgeving rond
wapens.

Als men hier nog bijtelt dat de
nieuwe president baalt van politiek
correct denken. Dat hij tot woede
van links Amerika én Europa zelfs
de baas van Breitbart (de stem van
altright, alternatief rechts in de VS)
als raadgever benoemde. Dat hij
zich verzet tegen economisch globalisme en open grenzen. Dat hij
meer respect wil voor politiemensen en militairen... dan zult u licht
aannemen dat ondergetekende alle
succes toewenst aan de presidentelect.

Doodstraf: Trump is voor en wil
die zelfs verplicht maken voor
moordenaars van politiemensen.

Filip De Man

Klimaatopwarming:
Trump
noemt de hele zaak een ‘hoax’ en
wil de Amerikaanse verplichtingen
binnen het klimaatakkoord heronderhandelen. In tegenstelling tot
Clinton steunt hij de ontginning
van steenkool en schaliegas.
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Doodsteek voor
tweede pensioenpijler
De combinatie van meer gepensioneerden met een hogere
levensverwachting en minder
mensen die bijdragen aan het
systeem, zet het wettelijk pensioen (de eerste pensioenpijler)
onder druk. Een aanvullend
pensioen, de tweede pensioenpijler, is dan noodzakelijk om
werknemers toe te laten hun
levensstandaard enigszins te
handhaven. En net daar zet deze
regering nu het mes in.
Aangezien in België het wettelijk
pensioen in verhouding met het
laatste loon tot de laagste behoort
van Europa, kan het belang van de
tweede pensioenpijler nauwelijks
worden overschat. In ons land sparen zo’n 2,6 miljoen werknemers
via een groepsverzekering een aanvullend pensioen bijeen. Een deel
wordt van hun loon afgehouden,
de rest legt hun werkgever bij.

VAARWEL
PENSIOENGARANTIE
De stevige rendementsgarantie en
de collectieve bescherming van
de tweede pijler is al sinds jaar
en dag één van de parels van ons
pensioenstelsel. Maar net daar wil
pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) vanaf 2018 komaf mee
maken door het systeem ‘te individualiseren’. Werknemers zullen
dan zelf hun pensioenbeleggingen
moeten regelen, met alle risico’s
van dien. Bij individuele beleggingen en verzekeringen legt de overheid dergelijke garanties immers
niet op. Zo ontstaat het risico dat
het nieuwe aanvullende pensioen
tussen wal en schip valt: zonder
minimale rendementsgaranties,
maar ook zonder bescherming van
de individuele consument.

Opbrengst na 40 jaar pensioensparen
aan 2.000 euro per jaar
		
		

Oude
3,25%
regeling
0,75%

39 jaar

tot aan pensioen

30 jaar

tot aan pensioen

20 jaar

tot aan pensioen

€ 164.832

€ 164.832

€ 164.832

€ 98.081

€ 130.019

€ 151.216

Mogelijke 1,50%
scenario’s
1,75%
nieuwe
regeling 2,50%

€ 113.724

€ 138.715

€ 154.852

€ 119.657

€ 141.911

€ 156.144

€ 139.994

€ 152.511

€ 160.278

3,75%

€ 184.408

€ 174.144

€ 168.122

rendement

Het eindbedrag bij de nieuwe scenario’s is steeds de som
van de al bestaande spaarpot aan het oude rendement plus
de nieuwe spaarpot aan het nieuwe rendement.

JEUGD DE PINEUT
Maar ook voor de bestaande contracten wil de pensioenminister snijden door het rendement
voor de bestaande contracten te
doen kelderen. Tot eind vorig jaar
bracht zo’n groepsverzekering een
vast rendement op van 3,75 procent. Vorig jaar verlaagde de regering dit al tot 1,75 procent, maar
het kabinet-Bacquelaine broedt op
plannen om zelfs die bodemrente
nóg verder te verlagen tot 0,75
procent. Indien dat gebeurt, is dat
een financiële ramp voor jongeren
die pas aan de slag zijn. Zij staan
immers het verst af van hun pensioen en zullen dus ook vele jaren
langer aan die minder voordelige
rente sparen. Voor een twintiger die nu begint te werken, loopt het verlies op
tot zo’n 90.000 euro.

GARANTIE OP
NÓG MEER PENSIOENARMOEDE
Als sociale volkspartij
verwerpt het Vlaams Be14

lang de asociale plannen van de regering met klem. Individuele beleggingen aanmoedigen en sociale
rendementsgaranties afbouwen,
zorgt voor een verdere ontrafeling van de welvaartsstaat. Na de
verhoging van de pensioenleeftijd,
de indexsprong, de btw-verhoging
op elektriciteit en de verschillende
taks- en accijnsverhogingen is met
de pensioenplannen van Bacquelaine de garantie op nog meer ouderdomsarmoede nog maar eens
vergroot.
Maar ook politiek is de demarche
van Bacquelaine op z’n minst opvallend te noemen, aangezien zowel CD&V als N-VA in hun verkiezingsprogramma plechtig
de vrijwaring van de tweede
pijler beloofden. Dat zij Bacquelaine vandaag geen strobreed in de weg leggen, wijst
erop dat het lijstje met loze
beloften binnenkort nog
verder kan worden aangevuld.
Klaas Slootmans

Uitgeverij Egmont naar Feiten
&
cijfers
de rechtbank
De uitgever van onder meer de boeken van Vlaams Belang-politici
vecht het verbod van deelname aan de Boekenbeurs aan.
De Antwerpse boekenbeurs zit er
alweer even op. En zoals algemeen
geweten mocht Uitgeverij Egmont
ook nu weer geen stand bemannen
op dit evenement. Eenvoudigweg
omdat haar steeds het lidmaatschap tot de V.U.V., de Vlaamse
Uitgeversvereniging, wordt geweigerd. En zonder dit lidmaatschap
geen deelname aan de beurs.
Als gevolg van de aanvragen tot
lidmaatschap die Egmont in het
verleden deed, heeft men, heel
pervers, bij de V.U.V. zelfs de statuten gewijzigd. Het is nu zo dat
er een geheime stemming over de
toelating beslist, zodat geen enkel
individueel lid zich dus nog hoeft
te verantwoorden. De laatste weigering dateert van 30 mei jongstleden, toen de aanvraag werd afgewezen met 6 stemmen voor, 17
tegen en 19 onthoudingen.
Een motivatie voor de weigeringen
werd uiteraard nooit gegeven. Objectieve redenen zijn er per slot van
rekening ook niet: Egmont voldoet aan alles om een stand te kunnen bemannen en is niet kleiner of
minder productief dan menig op
de beurs aanwezige standhouder.
Daarnaast is het ook zo dat verscheidene privéfirma’s de vorige

jaren een stand konden krijgen.
Net als Amnesty International en
allerhande NGO’s… Soms wordt
er niet zo strikt gekeken op het al
dan niet lid zijn van de V.U.V.

DISCRIMINATIE
Momenteel lijkt er wel iets aan het
veranderen te zijn. Zelfs een De
Morgen-journalist als Joël De Ceulaer stoorde zich dit jaar openlijk
aan de boycot van de boeken van
Gerolf Annemans en Vaclav Klaus.
En daarnaast werd Egmont zonder
problemen toegelaten op de grootste aller boekenbeurzen: de Frankfurter Buchmesse.
Dat auteurs van het niveau Kristof
Calvo of Abou Jahjah wel prominent aanwezig zijn op de beurs
is uiteraard geen probleem. Vrije
meningsuiting moet er zijn! Maar
tegenover Egmont gaat het om
ongeoorloofde verkoopweigering
en zelfs om discriminatie zonder
meer.
Reden waarom eerstdaags een gerechtelijke procedure wordt opgestart.
Frederik Pas

In het gerechtelijk jaar 2013-2014
(laatst beschikbare gegevens) gaf de
federale overheid 4.096.358 euro
uit aan pro deo-advocaten voor
asielzoekers in de Nederlandstalige procedure. Extrapoleert men
dit gegeven naar het aantal asielzoekers in de Franstalige procedure, dan loopt het totaal bedrag op
tot 7.668.160 euro. (Schriftelijke
vraag nr. 799 van Barbara Pas aan
de minister van Justitie.)
***

In 2014 inde de federale staat in
het kader van de vennootschapsbelasting zo’n 12,248 miljard
euro. In 2015 steeg dat bedrag tot
13,378 miljard euro of een stijging
met 9,2%. (Schriftelijke vraag nr.
1182 van Barbara Pas aan de minister van Financiën.)
***
In 2014 (laatst beschikbare gegevens) was er per ziekenhuisbed
van de openbare ziekenhuizen
in Vlaanderen voor 385 euro aan
onbetaalde facturen. In Wallonië
lag dat bedrag op 905 euro en in
Brussel op niet minder dan 1.971
euro. (Schriftelijke vraag nr. 734
van Barbara Pas aan de minister
van Volksgezondheid.)
***
Op twee jaar tijd (van september
2014, het begin van de legislatuur, tot september 2016) steeg
het aantal Syriërs in de Vlaamse
werkloosheidscijfers met 243%,
het aantal Afghanen met 40%
en het aantal Irakezen met 63%.
(Schriftelijke vraag nr. 20 van Guy
D’haeseleer aan de minister Werk)
***

Vlaams Belang-actie tegen censuur
op de Antwerpse boekenbeurs
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“

e kan toch n
bevolking ju
voor hun op
Prof. dr. Paul Cliteur (Amsterdam, 6 september 1955) is rechtsgeleerde, filosoof, publicist
en auteur. Hij is hoogleraar Encyclopedie van
de Rechtswetenschap aan de Universiteit van
Leiden. Hij schreef heel wat artikelen, essays en
boeken die verband houden met atheïsme, vrijheid (van meningsuiting), verlichtingswaarden,
rechtsstaat, dierenrechten, secularisme, cultuur,
mensenrechten en religie. Vandaag staat hij volop
in de belangstelling als getuige-deskundige in het
aan gang zijnde proces tegen Geert Wilders. Het
is een hele eer om deze moedige, intelligente en
minzame man te mogen interviewen.
U heeft onlangs twee boeken gepubliceerd: Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders. Gerechtelijke vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees (De Blauwe Tijger, 2016) en The Fall
and Rise of Blasphemy Law (Leiden University
Press, samen met Tom Herrenberg, 2016). Verder
bent u als getuige-deskundige opgetreden in het
Wilders-proces. Wilders is door het Openbaar
Ministerie aangeklaagd vanwege het aanzetten tot
haat en het aanzetten tot discriminatie op grond
van ras. Ook wordt hem groepsbelediging ten
laste gelegd. Dat lijkt genoeg om over te praten.
U heeft zich, in 2004 als ik me niet vergis, even
teruggetrokken uit het publieke debat inzake islam, integratie, multiculturele samenleving. U
werd toen ook van racisme beticht. Op de vraag
of het ooit nog goed komt met het ‘open debat’,
antwoordde u toen:
“Je mag hopen dat er met het verstrijken van de
tijd meer vrijheid komt. Het is deels een generatiekwestie. Ik zie aan mijn studenten dat ze gemak-

Paul Cliteur
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niet de helft van de
uridisch gaan vervolgen
pvattingen?”
kelijker over dit soort
zaken discussiëren dan
de babyboomers. Ik
hoop ook dat mensen als
Ayaan Hirsi Ali, Afshin
Ellian en Hafid Bouazza toonaangevend worden in het debat. Zij
kennen de gevaren van
het multiculturalisme.
Zij hebben het aan den
lijve ervaren.”

“

“Het enige dat
strafbaar zou
moeten zijn is
het aanzetten tot
geweld”

kan brengen. Ik richt mij dus niet
zozeer op de samenleving als wel
op de ivoren toren van de universiteit. Maar goed, soms kom ik
daar wel even uit, ja. Maar ‘helemaal terug’, nee, dat niet.
Waarom bent u getuige-deskundige in het Wilders-proces?

Naar mijn idee moest ik dat wel
doen. Uit burgerplicht en uit professionele plicht. Ik denk dat ik de
rechters kan uitleggen waarom zij
geen enkele valide grond hebben
om Geert Wilders te veroordelen op basis van zijn
uitgesproken wens tot “Minder, minder Marokkanen”
in Nederland en Den Haag. Het staat iedereen wettelijk vrij om minder van welke nationaliteit dan ook in
Nederland te wensen: minder Amerikanen, minder
Spanjaarden, minder Syriërs en dus ook minder Marokkanen. Nationaliteit is geen speciaal beschermde
categorie in de Nederlandse strafwet. Wel beschermd
is: ras, godsdienst, seksuele voorkeur, handicap en geslacht. En nationaliteit dus niet. Einde verhaal. Maar
goed, daar wil het openbaar ministerie natuurlijk
niet aan. Wat men probeert, is de term ‘ras’ zodanig
op te rekken dat daar ook nationale afkomst onder
kan worden verstaan. Daarvoor beroept men zich op
opvattingen in het internationale recht over de betekenis van ‘ras’, maar ook op de wetsgeschiedenis.
Ik ben me daar natuurlijk van bewust, maar ik heb
geprobeerd de rechters ervan te overtuigen dat zij zich
moeten houden aan de letterlijke tekst van de wet en
van ras geen nationaliteit te maken en van nationaliteit geen ras.

We zijn nu meer dan
tien jaar later, ziet u effectief de verbetering waar u toen op hoopte?

Helaas is het niet veel beter geworden. Toen in november 2004 Theo van Gogh werd vermoord hadden
we misschien nog de illusie dat het om een incident
ging, hoewel ik pessimistisch gestemd was. Maar inmiddels kunnen we met de moord op de cartoonisten
van Charlie Hebdo in januari 2015 dat soort optimisme niet meer hebben. We hebben stevige problemen met wat ik noem islamistisch theoterrorisme en
onze politici hebben amper een idee hoe ze dat aan
kunnen pakken.
Het lijkt erop dat u weer helemaal terug bent in
het publieke debat: klopt dat en hoe komt dat?
Nou nee, althans ik hoop het niet, want ik ben wel
een beetje debat-moe. Ik ga ook nooit in op een verzoek om aan een ‘debat’ mee te doen. Wat ik wel hoop
te bereiken is dat ik in mijn eigen beperkte omgeving
van de universiteit een paradigmawisseling tot stand
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Paul Cliteur: “Postmodernisten zijn waarderelativisten.
Zij ondermijnen onze weerbaarheid tegenover de gevaren die ons bedreigen.”
rechtbank: veroordeel dhr. Wilders niet, ga niet mee
met de argumentatie van het Openbaar Ministerie.

Uw voornaamste argument betrof, denk ik, de uitholling van de term tolerantie. U stelde: “Het is
jammer dat de erosie van tolerantie een vertaling
lijkt te krijgen in Nederlandse jurisprudentie.”

Met dit als begin van een redenering heb ik ook betoogd dat we de klassieke tolerantie in ere moeten
herstellen. Ook in mijn boek Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders is dat een belangrijk thema. Oneens met Wilders? Prima, maar dan ga je met hem
in debat. Je moet niet proberen via gerechtelijke weg
een spreekverbod voor hem uit te lokken. Die 6400
aangiftes tegen hem zijn dus geen manifestaties van
een bewustwording bij de Nederlandse bevolking van
racisme, maar een erosie van tolerantie.

Ik heb geprobeerd een juridische argumentatie te
volgen tegen de achtergrond van een verhaal over
de context die de rechters in acht moeten nemen bij
hun waardering van de zaak. Het juridische punt is:
nationaliteit is geen ras. Dan zegt de officier: maar
‘ras’ kan worden opgerekt. Dan zeg ik: “Dat kan,
maar dat moeten we niet doen.” Waarom moeten we
dat niet doen? Omdat niet alleen dhr. Wilders, maar
ook mensen als Salman Rushdie, de cartoonist Kurt
Westergaard, de kunstenaar Lars Vilks en vele anderen blootstaan aan dreiging vanwege het internationaal terrorisme. De theoterroristen hebben als doel
het vernietigen van de vrijheid van expressie. Daarin
zijn zij tamelijk succesvol en onze politici hebben dat
helemaal niet door. Die zien alleen maar onverklaarbare “incidenten”. Fatwa over Rushdie? Een incident.
Moord op Theo van Gogh? Een incident. Moord op
cartoonisten? Incidenten. Onze politici zien geen patroon. Dat patroon moet je gaan zien. En pas als je
dat patroon ziet, zie je ook dat we als democratische
rechtsstaten onze belangrijkste waarden en instituties
moeten verdedigen. Als gevolg daarvan adviseer ik de

U zegt dat men van nationaliteit geen ras moet
maken. Betekent dit dat mocht iemand zeggen
‘minder zwarten’ of ‘minder Aziaten’ te willen, dit
wél strafbaar zou moeten zijn?
In ieder geval is wat Wilders heeft gezegd niet strafbaar volgens de Nederlandse wet, en hij moet dus
niet veroordeeld worden. De rechtsstaat geldt ook
voor dhr. Wilders. In het algemeen denk ik dat men
heel ver kan gaan in het “minder wensen” van welke
categorie dan ook in Nederland. Je kan ook zeggen
dat je minder vrouwen wil, of minder mensen uit Saoedi-Arabië, of minder gehandicapten of Aziaten. Te18

gen al die uitspraken kan je wel morele argumenten
aanvoeren, maar ik zie niet zo goed in hoe je iemand
juridisch kan verbieden dit soort opvattingen te hebben en daarvan getuigenis af te leggen.

Zouden er dan geen specifieke wetten moeten
worden gemaakt om het haatzaaien vanuit islamiseringsoogpunt, zoals gebeurt door imams, te
bestraffen? Moet bijvoorbeeld het zogenaamde
‘salafisme’ en zijn uitingen en symbolen worden
verboden?

In uw boek The Fall and Rise of Blasphemy Law
wordt betoogd dat politici zich vaak laten misleiden door de ideologie van het multiculturalisme
of postmodernisme. Wat is het probleem?

Het punt is dat salafisten aanzetten tot geweld. Het
duidelijkste is natuurlijk de fatwa over Rushdie. Ayatollah Khomeini zegt: u moet Rushdie vermoorden.
Duidelijker kan het niet. Maar gesteld dat Khomeini
had gezegd dat je Rushdie moet haten, dat je zijn
boeken niet moet kopen, maar dat je geen enkel geweld tegen hem mag gebruiken, dan zouden zijn uitlatingen niet strafbaar moeten zijn, naar mijn idee.

Er zijn vele problemen met postmodernisme. Postmodernisme berooft democratische rechtsstaten van
trots op hun eigen fundamenten. Een postmodernist
zegt: “Oh, democratie, ach dat is ook maar een keuze.”
Of: “Mensenrechten, tja, dat zijn maar onze preoccupaties.” Postmodernisten zijn waarderelativisten. Zij
ondermijnen onze weerbaarheid tegenover de gevaren
die ons bedreigen. Niet dat zij kwaad doen in de zin
van dat zij zelf de agressors
zijn, maar zij doen kwaad
omdat zij onze weerbaarheid tegenover het kwaad
ondermijnen.
Er is dus de fall (neergang) maar ook de rise
(opgang) van blasfemiewetten: welke van de
twee is aan de winnende
hand?

Is dat niet het grote probleem? Dat islamisering
evenzeer plaatsvindt door uitspraken die hatelijk
zijn, maar niet oproepen tot
geweld?

“

Getuigen in
het Wildersproces is mijn
burgerplicht en
professionele
plicht”

Volgens mij komen we dan
bij het punt van de weerbare
democratie. Een weerbare democratie is een democratie die
zichzelf beschermt tegen haar
eigen afschaffing. Men moet
stellen dat in het algemeen democratische besluitvorming de
norm is, maar dat men voor één
meerderheidsbesluit geen respect moet hebben, namelijk het
besluit om de democratie op te
heffen. Dus je kan niet bij meerderheid de democratie opheffen.
Dat heeft ook gevolgen voor de
vrijheid van expressie. Volgens
mij mag je ook ideologieën of
bewegingen die het expliciete doel hebben de democratie om zeep te helpen beperken in hun vrijheid
van expressie. Dat willen salafisten bijvoorbeeld. Die
gaan uit van de theocratie en niet van de democratie.
Die willen de democratie van binnenuit uithollen om
die te laten overnemen door een theocratie. Dat mag
je verhinderen. Democratie is geen suïcidaal systeem,
althans zou dat niet moeten zijn. Hier ligt ook een
verschil met een salafistische partij en een partij als
de PVV. Op het moment dat de PVV zou stellen dat
men de democratie wil afschaffen (of dat dit het uiteindelijke doel zou zijn), dan heb je het recht de PVV
in zijn uitingen te breidelen.

De terugtocht van de blasfemiewetgeving betekent
dat in de meeste democratische rechtsstaten blasfemie is gedecriminaliseerd:
het is uit de strafwet gehaald. Maar tegelijkertijd
wordt blasfemie bestreden door ‘lynch-mobs’: door
bijvoorbeeld de gebroeders Kouachi die de Franse
Charlie Hebdo-cartoonisten hebben vermoord. Dat
is in feite de executie van ‘veroordeelden’ in een ‘informeel blasfemie-proces’. En omdat we geen adequaat antwoord hebben op die lynch-mobs zijn ze
aan de winnende hand.

U stelt dat waar blasfemiewetten zijn verdwenen
of blasfemie gedecriminaliseerd is, nu wetten die
‘haatzaaien’ of ‘belediging’ bestraffen worden gebruikt om islamcritici te bestraffen. Moeten deze
wetten worden afgeschaft?
Niet helemaal. Het moet wel strafbaar blijven om aan
te zetten tot geweld. Maar aanzetten tot haat zou alleen strafbaar moeten zijn als die haat overvloeit naar
geweld. Ik vind ook dat aanzetten tot discriminatie
niet strafbaar zou moeten zijn. Dat moet allemaal vallen onder de vrijheid van expressie.

Opgetekend door Sam van Rooy
Dit is de eerste helft van het interview.
De rest van het interview kunt u lezen op:
www.vlaamsbelang.org/cliteur
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Václav Klaus over de
‘Volksverhuizing’
“Ook de grootste voorstanders van immigratie zouden moeten inzien
dat de massale migratiegolf die Europa in 2015 bereikte en de komende
jaren nog verder zal aanzwellen, een fataal fenomeen is.” Zo luidde de
boodschap die Václav Klaus enkele weken geleden bracht in Brussel.
Toen vorig jaar de zogenaamde
vluchtelingencrisis uitbrak, wees
het Vlaams Belang erop dat Europa geconfronteerd werd met niets
minder dan een volksverhuizing.
‘Volksverhuizing’ luidt niet toevallig ook de titel van de brandbrief
die voormalig Tsjechisch president
Václav Klaus naar aanleiding van
de immigratiecrisis publiceerde.
Daarin spreekt hij niet alleen enkele ongemakkelijke waarheden
uit, maar weerlegt hij ook heel wat
gemakkelijke onwaarheden. De
bijdrage die hij daarmee aan het
publieke debat in Europa leverde,
was voor het Vlaams Belang te belangrijk om ze aan het Nederlandstalige lezerspubliek te onthouden.
Naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling
was Klaus op vraag van Uitgeverij
Egmont te gast in het Vlaams parlement, waar hij uitgebreid zijn visie toelichtte.

VAN ALLE TIJDEN?
Klaus is duidelijk: individuele migratie mag dan al van alle tijden
zijn, massa-immigratie is dat niet.
Volgens de voormalige president
is de massale immigratie naar Europa enkel te vergelijken met de
volksverhuizing die 1.500 jaar geleden het Oude Rome ten gronde
richtte. “De voortdurende, massale
immigratiegolf - die haar hoogtepunt
helaas nog niet heeft bereikt - is vergelijkbaar met de vroegere invasies in
de Antieke Wereld”, aldus Klaus.
Zelfs toen midden vorig jaar voor
iedereen zichtbaar was geworden
dat de migratie naar Europa onge-

ziene proporties had aangenomen,
bleven efficiënte maatregelen uit
om de stroom in te dammen. De
onverantwoorde en eenzijdige politiek van Angela Merkel werkte
bovendien als een brandversneller.
Het officiële Europa keek werkloos
toe. Klaus: “Sinds het prilste begin
van deze massamigratie wordt - zowel door de Europese Commissie als
door de machtigste regeringsleiders in
de EU - maar over één zaak gesproken, met name over de vraag hoe de
migranten binnen de EU ‘verdeeld’
moeten worden. Over het stopzetten
van de migratie wordt niet gediscussieerd.” Nog volgens Klaus zag de
heersende EU-klasse in de ongeziene immigratiestroom - die ze
door haar eigen laksheid zelf mee
heeft georganiseerd - bovendien
een gunstige gelegenheid om nog
meer macht en bevoegdheden van
de lidstaten naar ‘Europa’ over te
hevelen en zodoende de nationale
soevereiniteit verder uit te hollen.

POLITIEKE KLASSE EN
PUBLIEKE OPINIE
Klaus herinnert er aan dat geen
enkele regering in Europa - en al
zeker niet de Europese Commissie
- over een democratisch mandaat
beschikt om de poorten voor massale immigratie open te zetten. Het
beleid van de Europese Commissie
(net zoals dat van de Belgische regering overigens) gaat, aldus Klaus,
lijnrecht in tegen de wil van de
publieke opinie. Die wil namelijk
dat er - ook in de meest letterlijke
betekenis van het woord - grenzen
worden gesteld. Er bestaat onder
de Europeanen een uitgesproken
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vrees dat de massa-immigratie onze
manier van samenleven aantast.
Dat ze er door de massa-immigratie niet alleen sociaal-economisch,
maar ook cultureel op achteruit
zullen gaan. Dat bepaalde verworvenheden en vrijheden die wij als
evident beschouwen, op de helling komen te staan. Kortom, dat
de veelgeroemde ‘verrijking’ in de
praktijk een verarming is, en dat
in alle betekenissen van het woord.
Klaus wijst erop dat het standpunt
van de overgrote meerderheid van
de bevolking in het publieke debat alleen vertegenwoordigd wordt
door partijen die buiten het ‘aanvaarde’ politieke spectrum staan en
moedige enkelingen die de druk
van de politieke correctheid durven trotseren. Tot die eerste categorie behoort een partij zoals het
Vlaams Belang. Tot de tweede categorie behoort ontegensprekelijk
Václav Klaus zelf.

BLIJVEND ACTUEEL
Men hoeft het uiteraard niet altijd
eens te zijn met alle standpunten
die Klaus inneemt, maar men kan
er niet omheen dat hij regelmatig nagels met koppen slaat. Zijn
boodschap is bovendien nog altijd
actueel. Wie beweert dat de immigratiecrisis voorbij is, maakt zichzelf immers wat wijs.
Dirk De Smedt

(Nog) geen verbod op
onverdoofde slacht
Foto: Youtube - Vlaams Parlement

partij in het Vlaams parlement en
had in deze de sleutel in handen
om een verbod goedgekeurd te
krijgen. Ook Groen en (een deel
van) SP.a stemden immers voor een
verbod. Indien ook N-VA pro had
gestemd, was het verbod goedgekeurd geweest.

NIETSVERMOEDENDE
CONSUMENTEN

Vlaams parlementslid Chris Janssens diende een voorstel
in om het onverdoofd slachten te verbieden.
Op 26 oktober werd een verbod op de onverdoofde slacht in het
Vlaams parlement weggestemd door meerderheidspartijen CD&V,
N-VA en Open VLD.
Die dag stonden in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams
parlement twee voorstellen op de
agenda die een verbod wilden invoeren op het onbedwelmd slachten van dieren: een voorstel van
onafhankelijk parlementslid Hermes Sanctorum en een voorstel van
Vlaams Belang-fractievoorzitter
Chris Janssens. De stemming over
de voorstellen was reeds verschillende keren uitgesteld.
De meerderheidspartijen hadden
het voorbije jaar immers alles uit
de kast gehaald om de bespreking
zo lang mogelijk uit te stellen. Begin mei werd een stemming voor
de eerste maal uitgesteld omdat
de meerderheidspartijen eerst ‘onderling wilden overleggen’, daarna
stuurden ze het voorstel naar de
Raad van State en vervolgens werd
andermaal uitstel gevraagd omdat
minister van Dierenwelzijn Weyts
(N-VA) Piet Vanthemsche het veld

had ingestuurd om te ‘bemiddelen’
met de moslimgemeenschap.

OMGEKEERDE WERELD
Ook nu verscholen de meerderheidspartijen zich achter die bemiddelingsopdracht om het verbod
weg te stemmen. De dag ervoor
had N-VA-minister Ben Weyts ook
de parlementsleden van zijn eigen
partij opgeroepen het verbod te
verwerpen. Chris Janssens noemde
het feit dat uitgerekend de dierenwelzijnsminister een dergelijke oproep deed “de omgekeerde wereld”.
Opnieuw zijn de dieren dus het
slachtoffer van een gebrek aan politieke moed van CD&V, N-VA
en Open VLD. Vooral de houding
van N-VA in deze is verwerpelijk.
De partij laat immers op regelmatige basis in de media uitschijnen
voorstander van een verbod te zijn.
N-VA is bovendien de grootste
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Een verbod is nochtans meer dan
ooit nodig. Uit een onderzoek
van deze zomer blijkt immers dat
steeds meer dieren in Vlaanderen onverdoofd worden geslacht.
Het is overigens een misvatting
dat dit onverdoofd slachten enkel
zou gebeuren ter gelegenheid van
het ‘Offerfeest’. Onverdoofd ritueel slachten vindt dagelijks plaats
in onze slachthuizen. Maar liefst
94% van de schapen, 48% van de
kalveren en 21% van de runderen
worden in Vlaanderen zonder verdoving geslacht. Veel van dat onverdoofd geslacht vlees komt op
het bord van nietsvermoedende
Vlaamse consumenten.
Ondertussen is de multiculturele
samenleving zodanig ontspoord
dat het niet langer de moslim is
die zich aanpast aan ons, maar de
Vlaming die zich dient te schikken
naar de voorschriften van de islam.
Het Vlaams Belang blijft er verder
naar streven dat ook Vlaanderen
het rijtje vervoegt van beschaafde
landen die het dierenwelzijn belangrijker vinden dan obscure religieuze regels. Op dit moment
is een verbod op de onverdoofde
slacht al van toepassing in Zweden,
Noorwegen, Zwitserland, Denemarken, Slovenië en IJsland.
Wim Van Osselaer

Nieuwkomersverklaring: lege doos!
Dezer dagen pronkt staatssecretaris Francken (N-VA) met de zogenaamde ‘nieuwkomersverklaring’. Veel heeft deze maatregel evenwel
niet om het lijf. De vraag is zelfs of ze ooit uitvoerbaar zal zijn, meer
nog: of het wel dít is wat we nodig hebben.
Op 24 november keurde het parlement de zogenaamde ‘nieuwkomersverklaring’ goed. Deze
maatregel komt erop neer dat de
vreemdeling die een aanvraag indient om hier meer dan 3 maanden te verblijven, een verklaring
moet ondertekenen waarin hij
aangeeft dat hij onze waarden en
normen begrijpt en ernaar zal handelen. Verder moet hij inspanningen leveren om zich te integreren.
Wie dat laatste niet doet, kan de
eerste vijf jaar van zijn verblijf zijn
verblijfsvergunning verliezen.

LAKS
Dat klinkt op het eerste zicht redelijk goed, maar de praktische
invulling van deze principes is zo
laks gebeurd, dat dit in de praktijk
voor een groot stuk een lege doos
zal blijken. Om te beginnen is deze
wet enkel van toepassing op nieuwe immigranten en niet op de vele
honderdduizenden
niet-geïntegreerde allochtonen die hier al zijn.
Maar lang niet alle ‘nieuwkomers’
vallen
hieronder:
zo zijn EU-burgers,
Turken, asielzoekers
en mensen met een
subsidiaire bescherming, vreemde studenten, minderjarige
vreemdelingen en hun
ouders en nog enkele
andere categorieën - de
grote meerderheid van
de ‘nieuwkomers’ dus
- per definitie niet aan
het toepassingsgebied
van deze wet onderworpen. Voor hen dus geen
‘nieuwkomersverklaring’
en geen integratieverplichting.

Maar zelfs als men een ‘nieuwkomersverklaring’ moet tekenen en
daarmee de vernoemde engagementen moet aangaan, dan nog
zijn er mogelijkheden te over om
er aan te ontsnappen. Zo zijn de
integratiecriteria die de wet hanteert en die als bewijs dienen voor
de geleverde integratie-inspanningen zo ruim en zo vaag opgevat,
dat men het al zeer bont moet maken om hier niet aan te voldoen.
Wie actief is in het ‘verenigingsleven’, bijvoorbeeld in een of andere
islamitische organisatie in dit land,
heeft volgens deze wet in principe
al inspanningen geleverd om aan
zijn integratieverplichting te voldoen...

PS IS NODIG
Probleem voor Francken is ook,
zoals de Raad van State heeft opgemerkt, dat het aan de gemeenschappen toekomt om te bepalen
wat onze waarden en normen zijn
die in de tekst van de ‘nieuwko-
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mersverklaring’ moeten staan.
Francken wil dat deze tekst voor de
twee gemeenschappen identiek is,
wat betekent dat zij daarover een
samenwerkingsakkoord moeten
afsluiten. Zonder de PS dus geen
‘nieuwkomersverklaring’ en zonder verklaring is de hele wet dode
letter. Of dit ooit uitvoerbaar zal
zijn, is dus ten zeerste de vraag.
Het grootste bezwaar tegen deze
regeling is evenwel dat men ervan
uitgaat dat Vlaanderen een immigratieland is en in de komende
jaren ook zal blijven. Dat is niet
waar wij van uitgaan. Voor het
Vlaams Belang is dit land meer
dan vol en is er dringend nood aan
een totale immigratiestop, waardoor een ‘nieuwkomersverklaring’,
zoals ze nu is opgevat, eigenlijk totaal overbodig is.
Dat is dan meteen ook het fundamentele verschil tussen de N-VA
en het Vlaams Belang in dit dossier.
Peter Lemmens

Brusselse regering:
puur anti-Vlaams incivisme!
gen, wat op zich een goede zaak is.
Maar en passant wordt daarbij ook
het taaltoezicht voor een stuk afgebouwd. Wat dus in strijd is met de
voornoemde garanties.

AFSCHUIVEN

In 1980 werd het regeringstoezicht over de Brusselse gemeenten en
OCMW’s van de federale regering overgeheveld naar de Brusselse regering. Dat was voor de Brusselse Vlamingen een rampzalige beslissing.
Dat toezicht houdt immers ook in
dat wordt nagegaan of de personeelsbenoemingen in de Brusselse
plaatselijke besturen wel wettelijk
zijn, onder meer wat de kennis van
de tweede landstaal betreft. Is dat
niet zo, dan moeten die ongedaan
worden gemaakt. Van oudsher
heeft de Brusselse regering overtredingen op dat vlak evenwel massaal
door de vingers gezien, waardoor
gemeenten en OCMW’s aan de
lopende band eentalig-Franstalige
ambtenaren aanwerven. Het gevolg is dat de Brusselse Vlamingen
vaak niet in hun eigen taal een
beroep kunnen doen op de lokale
dienstverlening. Nochtans is de
Brusselse regering wettelijk verplicht om deze onwettige benoemingen ongedaan te maken.

ZWAK WEERWERK
De Vlamingen hebben tot nog toe
slechts heel zwak weerwerk tegen
dit incivisme verricht. Eén van de
weinige maatregelen ter zake werd
in 2001 genomen in het kader van
de vijfde staatshervorming. Daardoor mag de Brussels regering geen
maatregelen nemen die afbreuk
doen aan de taalkundige garanties
die er bestaan voor de Vlamingen
in Brussel.
En dat is nu net wat de Brusselse
regering midden dit jaar wél heeft
gedaan. Zij heeft namelijk een
hervorming van haar toezicht op
de gemeenten doorgevoerd. Die
strekt ertoe dit te vereenvoudi-

Indien zoiets gebeurt, dan kunnen die maatregelen worden aangevochten bij het Grondwettelijk
Hof. Tot op heden is dat nog nooit
gebeurd, maar dit voorval is alvast
een goede gelegenheid om te testen
in hoeverre deze waarborgregeling
efficiënt en werkbaar is. Barbara
Pas vroeg minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) dan
ook of hij ter zake een initiatief
zou nemen, vermits de taalwetgeving in Brussel tot zijn bevoegdheden behoort. Zijn antwoord is
typisch N-VA nieuwe stijl: hij zal
een advies vragen aan de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht en
suggereerde verder dat Pas zélf naar
het gerecht zou stappen. In plaats
van zijn verantwoordelijkheid op
te nemen, schuift hij de hete aardappel dus door naar een ander. In
tegenstelling tot de N-VA, neemt
het Vlaams Belang de handschoen
op en ondernemen we zélf gerechtelijke stappen.
Peter Lemmens

Illegale benoemingen Brussel: van kwaad naar erger
Onlangs gaf de vicegouverneur
van Brussel de resultaten vrij
over zijn controles in het jaar
2015 omtrent de wettigheid
van de personeelsbenoemingen
in de Brusselse plaatselijke besturen voor wat hun kennis van
de tweede taal betreft. Daaruit

blijkt onder meer dat 65% van
de benoemingen in de Brusselse
gemeenten illegaal waren; in de
OCMW’s loopt dat zelfs op tot
bijna 90%! Welgeteld 1 (één) illegale benoeming werd door de
Brusselse regering vernietigd.
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Barbara Pas ondervroeg ook
hierover minister Jambon. Die
betreurde deze gang van zaken,
maar neemt wel geen enkel initiatief om daar paal en perk aan te
stellen, hoewel hij daartoe alle
bevoegdheden heeft. De N-VA
ten voeten uit.

Heilige identiteiten.
Op weg naar een shariastaat?
plaatsvindt (zo bestaat er een
zevenstappenplan). Wij mogen
niet de fout maken ons te veel
te laten afleiden door het jihadistische geweld van Al Qaida,
Islamitische Staat en consorten.
De sluipende islamisering, de
‘stealth jihad’ (jihad onder de
radar), met name van de Moslimbroederschap, is veel gevaarlijker. Zees boek is dan ook een
waarschuwing voor islamisering
via gettovorming, shariaraden,
halal, moskeeën, Koranscholen
enzovoort.

In 2015 promoveerde drs.
Machteld Zee met haar thesis ‘Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic Fundamentalism and British Sharia
Councils’ (Universiteit Leiden). Haar promotor was de
bekende rechtsgeleerde en
filosoof Paul Cliteur (zie interview op p. 16-19). In maart
van dit jaar gaf de Nederlandse een toespraak op ons colloquium ‘Vrijheid’.
Haar pas verschenen boek
‘Heilige identiteiten. Op weg
naar een shariastaat?’ zorgde in
Nederland reeds voor publicatie voor heel wat ophef. In
een interview in het Algemeen
Dagblad vloekte Zee immers
twee keer in de politiek correcte
kerk: ze stelde dat er sprake is
van islamisering én dat daar ook
een plan achter zit. “Pas als je de
kennis bezit, zie je wat er gaande
is”, ging Zee rechtdoorzee. En Machteld Zee hééft die
kennis. Toch krijgt ze vanwege de politiek correcte
wegkijkers heel wat bagger over zich heen.

Zee kaart de hypocrisie aan van
‘progressieve
multiculturalisten’. Die zijn immers muisstil
over barbaarse islamitische gebruiken en islamisering, maar
laten wel naar hartenlust strijdbaarheid en “het vermogen een
onderscheid tussen goed en kwaad
te maken” zien “bij het afkeuren
van destijds Pim Fortuyn, nu
Geert Wilders en de PVV, en in Vlaanderen het Vlaams
Belang”. Machteld Zee ziet de bestrijding van islamisering als een universele plicht en, zo moedigt ze aan:
“Zwicht alstublieft niet uit angst voor labels als racisme
of islamofobie”. Zee citeert ook vele ervaringsdeskundigen met wortels in de islamitische wereld, zoals de
Pakistaans-Canadese Raheel Raza: “Je maakt je zorgen
of je racist wordt genoemd? So what! Van racist genoemd
worden ga je niet dood. Maar als je vanwege die angst
geen kritiek uit gaat er misschien wel iemand anders
dood.”

In haar boek noemt Zee man en ‘baard’ over de islam,
over de wil en het plan van moslimfundamentalisten
om onze samenleving te islamiseren, alsook over de
‘nuttige ongelovigen’ die dit faciliteren. Voor haar thesis verrichtte Zee het nodige veldwerk door zittingen
van shariaraden in Groot-Brittannië bij te wonen.
Ook met haar boek toont ze dat ze als wetenschapster
niet in een ivoren toren zit. Het blijkt ook - en als kennis van haar kan ik dat beamen - dat ze gevoel voor
humor heeft. Zees boek leest zeer vlot en bevat naast
sterke inhoud, een prima mengeling van islamitische
theorie enerzijds en islamitische praktijk anderzijds,
ook geestige noten. Het is aan te raden voor iedereen
die een beknopt (167 pagina’s) overzicht wil van het
fenomeen waar Pim Fortuyn al in 1997 voor waarschuwde, namelijk de islamisering van onze cultuur.

‘Heilige identiteiten. Op weg naar een shariastaat?’ is
een must-read voor wie niet al te veel tijd heeft en toch
wil begrijpen waarom wij pleiten voor het de-islamiseren van onze samenleving.
Sam van Rooy
Machteld ZEE.
Heilige identiteiten. Op weg naar een shariastaat?
Uitgeverij Querido, 2016, 168 p.
ISBN: 9789021403687
Prijs: € 18,99

Als een van de weinigen ziet Machteld Zee in hoe de
islamisering in het Westen, maar bijvoorbeeld ook in
Maleisië, vooral op geweldloze wijze en stap voor stap
25

De ineenstorting van
de Sovjetunie
In 1986 beloofde de gloednieuwe partijsecretaris Gorbatsjov perestroika en glasnost, ‘hervorming’ en ‘openheid’. Nu weten we dat hij
hiermee ongewild de ondergang van het Sovjetsysteem inluidde, maar
toen was dat nog niet zo duidelijk.
Sinds de dood van Breznjev hadden àlle nieuwe partijsecretarissen hervormingen aangekondigd,
vooral saneringen in de landbouw,
en daar was nooit iets van in huis
gekomen. De landbouw was nog
steeds een rampgebied en de Sovjetunie moest miljoenen tonnen
graan invoeren, vooral uit de VS.
De zoveelste hervorming leek in
aanvang slechts de herhaling van
een oud en inhoudsloos ritueel.
Maar dit keer volgde er een kettingreactie van gebeurtenissen.

Foto: Wikipedia

In 1987 moesten de Sovjets zich
na zware verliezen terugtrekken
uit Afghanistan, waar zij tevergeefs
hadden geprobeerd een communistisch marionettenregime te installeren. Het volgende jaar werd
Gorbatsjov staatshoofd. In Hongarije begon een prille democratisering en in Polen ging het zelfs nog
sneller dankzij het moedige verzet
van de vrije vakbond Solidarnosc,

die met de steun van Ronald Reagan, de Poolse katholieke kerk en
paus Johannes Paulus II, altijd
had standgehouden, zelfs in de bitterste jaren van de noodtoestand.
Het voorbeeld werkte aanstekelijk. Toen Gorbatsjov in 1989 tot
ieders verbazing de terugtrekking
aankondigde van de Russische bezettingstroepen uit Oost-Europa,
was het hek helemaal van de dam.
Iedereen zag nu dat de Sovjetunie
verzwakt en besluiteloos was.
Hetzelfde jaar nog sneuvelden de
communistische dictaturen in Tsjechoslowakije, Bulgarije, de DDR
en Roemenië. Alleen in dat laatste
land kregen de tirannen echt hun
verdiende loon. Ceaucescu werd
geëxecuteerd en een deel van zijn
gehate geheime politie Securitate
werd afgemaakt in achterhoedegevechten van het regime tegen
de opstandelingen. De Sovjetunie
was nu al haar marionettenregimes

Michail Gorbatsjov aan de Berlijnse muur

in Oost-Europa kwijt. Alles wijst
erop dat Gorbatsjov dit niet had
gewild en niet had voorzien. Waarschijnlijk had hij gehoopt, met de
typische blindheid van leiders die
zijn opgegroeid in totalitaire staten, dat de communistische regimes in Oost-Europa ondanks alles
populair en soepel genoeg waren
om zichzelf te hervormen en op eigen kracht te overleven. Hij heeft
waarschijnlijk nooit ten volle beseft hoe gehaat die regimes waren.
Maar het strekt hem tot eer dat
hij geen geweld heeft gebruikt om
Oost-Europa binnen het Sovjetimperium te houden.
Maar het zag er nog altijd uit dat de
Sovjetunie zelf zou blijven bestaan.
Dat veranderde pas in 1991, toen
enkele kopstukken van de oude,
harde Sovjetlijn, zowel politici als
militairen en KGB’ers, een staatsgreep pleegden. Maar die mislukte
al na drie dagen, vooral dankzij
het moedige optreden van Boris
Yeltsin, toen nog president van de
deelstaat Rusland, van enkele officieren die zijn kant kozen en van
duizenden anonieme burgers die in
Moskou heel dapper op de barricaden klommen. Intussen was ‘onze’
Spitaels van de PS al begonnen de
staatsgreep goed te praten…
De mislukte coup leidde tot de
versnelling van een beweging die al
eerder begonnen was: alle deelstaten van de vroegere Sovjetunie riepen nu de onafhankelijkheid uit.

EEN VERRASSING?
Ik had ‘Haalt de Sowjetunie 1984?’
van Amalrik gelezen en ‘La chute
finale: Essais sur la décomposition
de la sphère Soviétique’ van Emmanuel Todd. Die boeken dateren van
1969 en 1973 en ze bleken ach26

Nochtans waren de tekenen aan de
wand er inderdaad. De Sovjetunie
was het enige industrieland waar
de gemiddelde levensverwachting
in de jaren zestig begon te dalen,
en dat ondanks de spectaculaire
vooruitgang in de medische wetenschap en ondanks de gratis gezondheidszorg. Gratis, inderdaad, maar
wel erbarmelijk. Voor de Sovjetelite, de zogenaamde nomenclatura,
waren er luxeziekenhuizen van een
veel hoger niveau, die voor een
gewone Sovjetonderdaan ontoegankelijk waren. Maar dat systeem
kon men niet overeind houden,
zelfs niet uit puur eigenbelang.
Tenslotte lieten de Sovjetbonzen
medische ingrepen voor zichzelf
of hun familieleden uitvoeren in
peperdure westerse ziekenhuizen.
Niet alleen voor gespecialiseerde
operaties - daarvoor moeten wij
soms ook naar het buitenland maar zelfs voor gewone medische
routinezaken als bevallingen. Het
lijkt een detail, maar het is veelzeggend: het systeem was zo krakkemikkig dat het zelfs zijn meest bevoorrechte elite aan de top van de
machtspiramide niet meer behoorlijk kon verzorgen. Het Sovjetschip
was al heel lang aangevreten door
roest, lekken en defecte machines.
De economische ineenstorting
die volgde op de ondergang van
de Sovjetunie, was alleen maar
een versnelde voorzetting van die
trend. Hun schip zonk niet meer
langzaam, het kapseisde. In de
DDR werd de privatisering geleid
door de Treuhand, waarin westerse economen en investeerders
een hoofdrol speelden. Een debat
over de verdiensten, misbruiken
of fouten van Treuhand valt buiten dit bestek, maar in Rusland
was er geen tegenhanger van Treuhand. De privatisering was een
intern-Russische aangelegenheid
en dus liep het slecht af. De gie-

Foto: Wikipedia

teraf profetisch te zijn, maar toen
geloofde ik er niet in. Ik dacht dat
de val van zo’n grootmacht alleen
na een verloren oorlog mogelijk
zou worden.

Boris Jeltsin spreekt staande op de tank de
bevolking toe na de staatsgreep in 1991.
ren die op de vette brokken uit het
economische kadaver afkwamen,
waren Russen, bijna allemaal uit
de vroegere nomenclatura: vroegere directeurs van staatsbedrijven,
kopstukken uit het partijapparaat,
het Rode Leger en de inlichtingendiensten. De staatsbedrijven werden grotendeels ingepalmd door
dezelfde mensen die onder het
Sovjetbewind de lakens hadden
uitgedeeld. De Sovjetideologie was
ingestort, maar de Sovjetpotentaten hielden de meeste economische
hefbomen in handen. Volgens de
Russische propaganda was de ellende die uit de economische chaos
en de roofridderachtige privatiseringen volgde, de schuld van het
westen dat Rusland had vernederd
en aan de bedelstaf gebracht. Het
past heel mooi in het Sovjetdogma
dat de staat nooit fouten maakt en
dat rampen dus per definitie het
werk moeten zijn van sabotage en
buitenlandse inmenging. Maar dat
is historisch gezien onjuist. Bij de
privatiseringen in de DDR zijn
mogelijk ook westerse roofbaronnen actief geweest, maar in Rusland waren het allemaal Russen.

GEEN VERNEDERING
De vroegere Sovjetrepublieken
werden na 1991 onafhankelijke
staten. Volkomen terecht natuurlijk. Rusland moest zijn veroveringen uit de Sovjettijd en de tsaristische periode opgeven. Maar het
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moest geen Russische gebieden
prijsgeven. Aan de grenzen die de
Russen als dominante natie binnen
de Sovjetunie zeer royaal voor zichzelf hadden vastgelegd, werd niet
getornd. Duitsland was na 1918
vernederd en aan de bedelstaf gebracht. Het land werd geruïneerd
door herstelbetalingen. Vrijwel alle
historici zijn het erover eens dat dit
de kiemen van de volgende oorlog
in zich droeg. Maar Rusland werd
niet op dezelfde manier vernederd
en gestraft. Er werd geen morzel
Russisch grondgebied bezet of geannexeerd. Er kwamen geen herstelbetalingen, zelfs niet aan de
Oost-Europese landen, die daar
zeker recht op hadden. Rusland
moest niet ontwapenen. Niet één
van de beulen, massamoordenaars
en christenvervolgers werd door
een internationale of een Russische rechtbank veroordeeld. Ook
de KGB’ers niet die overal ter wereld terreurgroepen hadden bewapend en getraind. Er kwam geen
desovjetisering, naar analogie met
de denazificering in Duitsland na
1945. Er waren tijdens het Sovjetbewind minstens veertig miljoen
mensen afgemaakt. Het equivalent
van vierhonderd Hirosjima’s in zeventig jaar tijd. Maar niemand wilde de schuldigen straffen. Veertig
miljoen doden. Zand erover. We
praten er niet meer over.
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

Het was herfst geworden en de koning keek op de vooravond van Allerheiligen vanuit zijn luie zetel naar
het gure weer dat ook zijn achtertuin in de greep had. Hij slurpte een fristi leeg tot op de bodem en liet zich
nadien een beetje onderuit zakken. Hij was tevreden. Na de begrotingsperikelen was de regering toch overeind
gebleven en bijgevolg ook La Belgique en dus ook zijn troon. Het zat allemaal wel mee…
Hij zat al af te tellen naar het voorjaar, want reizen deed hij wel graag. Liefst in het kader van een officiële
missie of zending, want dan was het op de kosten van de staatskas. En in het gezelschap van ministers en zakenlui voelde hij zich altijd erg belangrijk en op zijn gemak. En ja, met die minister-president van Vlaanderen
met zijn Franse naam trok hij er graag op uit. Die wauwelde altijd wel over Vlaanderen zus en Vlaanderen
zo, maar uiteindelijk ging die altijd graag met hem onder de Belgische vlag staan. Wat laten pruttelen, maar
uiteindelijk keurig in de pas lopen van Het Edel Land der Belgen. Dat zijn mannen naar zijn hart. Hij vond
dat hij niet mocht klagen, want die staatshervormingen van de voorbije decennia hadden dan misschien wel
wat regionale reflexen doen ontstaan, maar in wezen was alles een mooi Belgisch verhaal gebleven. Zelfs toen
men Buitenlandse Handel had overgeheveld naar de gewesten, was er nog altijd – op zijn eigen vraag overigens
– nog een belangrijke Belgische poot gebleven. En nog een kleinigheidje vond hij ook leuk: die Vlaamse man
was een even saaie, kurkdroge piet als hijzelf en dus klikte het altijd wel.
Tijdens zijn overpeinzingen werd hij plots opgeschrikt door het aanstormende geweld van de minister van Binnenlandse Zaken. Die stond plots voor hem, uitgedost in rood-geel-zwarte kapmantel en een zwart sportpak
met op de buik een Vlaamse leeuw. Tevens had hij een Zorro-maskertje op en toonde grijnzend twee lange
scherpe hoektanden en op zijn hoofd droeg hij een wijnrode Vlaamse studentenpet. Hij riep: “Immer vooruit,
dappere Belgen, moedig en vrij, vast hand in hand. God omsluit in
zijn zegen der Belgen vorst en land.” De koning snakte naar adem en
zijn kabinetschef hield de handen voor de ogen. De minister lachte ijzingwekkend en riep uiteindelijk: “Grapje! Halloween!”
en klopte de opgeschrikte vorst amicaal op zijn schouders. De
onderlip van de koning trilde nog na wanneer hij een eerste
schuchter glimlachje liet zien. De boomgrote minister lachte
eens smakelijk. Ja, hij was altijd al een grapjas geweest die niet
altijd te berekenen was.
Toen de koning hem vroeg wat hij kwam doen, zei hij gewoon dat hij meende even het Halloweensfeertje te komen
oproepen. Gewoon voor de lol… Er was immers al genoeg
kommer en kwel in het koninkrijk, zo vond hij nog schokschouderend.
De koning zuchtte even diep en dacht aan zijn Vlaamse
reisgezel met wie hij zo ongedwongen saai kon zijn.
Gelukkig was deze minister - ook met een Franse
naam - minister van Bínnenlandse Zaken en
moest hij daar dus geen verre reizen mee ondernemen. Toen deze grappend en met de tanden bloot vroeg of de koning met hem mee naar
Transsylvanië wilde reizen, spurtte de koning
alsnog gillend naar buiten. De kabinetschef deed teken dat het nu
welletjes was geweest…
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Stuur uw oplossing
voor 19 december
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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.

vogelkooi

Kalender
DONDERDAG 8 DECEMBER
BUGGENHOUT. Boekvoorstelling
‘Quid Nunc?’ met Gerolf Annemans in
ACC (Raadszaal), Nieuwstr. 2 om 20u.
Inl.: Steven Creyelman, 0495 24 57 14.
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.
WOENSDAG 14 DECEMBER
ANTWERPEN. Kerstmarkt in secr.
Van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 van
11u-17u. Org.: OCJVM. Inl.: Caroline
Drieghe, 03 338 83 75.
DONDERDAG 15 DECEMBER
ANTWERPEN. Kerstmarkt in secr.
Van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 van
13u-18u. Org.: OCJVM. Inl.: Caroline
Drieghe, 03 338 83 75.
VRIJDAG 16 DECEMBER
ANTWERPEN. Kerstmarkt in secr.
Van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 van
10u-17u. Org.: OCJVM. Inl.: Caroline
Drieghe, 03 338 83 75.
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.
TREMELO. Kerstmarktstand in centrum om 17u. Inl.: Alain Verschaeren,
0474 69 10 70.
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.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 19 december

ANTWERPEN. Kerstmarkt in secr.
Van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 van
13u-17u. Org.: OCJVM. Inl.: Caroline
Drieghe, 03 338 83 75.
BRAKEL. Stand op de jaarlijkse kerstmarkt om 17u. Inl.: Veronique Lenvain,
0478 79 68 85.

ZONDAG 29 JANUARI
LANAKEN. Boekvoorstelling ‘De
Communautaire Leegte’ en ‘De Angsthazen’ met Barbara en Fré Pas in Zaal
De Ché, Koning Albertlaan 47 om 15u.
Org.: Vlaams Belang Limburg. Inl.: Annick Ponthier, 011 23 33 49.

ZONDAG 18 DECEMBER
ANTWERPEN. Kerstmarkt in secr.
Van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 van
13u-17u. Org.: OCJVM. Inl.: Caroline
Drieghe, 03 338 83 75.

ZONDAG 5 FEBRUARI
TREMELO. Breughelbuffet met Tom
Van Grieken in Zaal Paloma, Schrieksebaan om 17u. Inl.: Alain Verschaeren,
0474 69 10 70.

ZONDAG 8 JANUARI
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met
Stefaan Sintobin in Café Tivoli, Dr. E.
Moreauxlaan om 11u. Inl.: Christian
Verougstraete, 0477 62 75 53.

ZATERDAG 11 FEBRUARI
STEENOKKERZEEL. Regionaal etentje in Parochiezaal Humelgem, Billaststr.
37 om 17u. Org.: Vlaams Belang HalleVilvoorde. Inl.: Coördinator VlaamsBrabant, 02 582 91 75.

VRIJDAG 13 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Barbara
Pas in Zaal De Lispenaar, Voetbalstr. 23
om 20u. Org.: Vlaams Belang Lier-Koningshooikt. Inl.: Bart Verhoeven, 0496
28 32 06.
VRIJDAG 27 JANUARI
AAIGEM. Nieuwjaarsreceptie met Gerolf Annemans in café ‘t Hoefijzer (zaaltje), Langemunt 89, Erpe-Mere om 20u.
Org.: Vlaams Belang Haaltert en ErpeMere. Inl.: Pieter De Spiegeleer, 0477 56
73 59.
SINT-KATELIJNE-WAVER. Nieuwjaarsreceptie in het zaaltje van IJssalon
De Joppe op de markt, Dorp om 19u.
Inl.: Jos Moeyersons, 0477 95 48 92.
ZATERDAG 28 JANUARI
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie in Café
De Ceres, Neerstr. 6 om 19.30u. Inl.: Veronique Lenvain, 0478 79 68 85.
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ZATERDAG 18 FEBRUARI
NEDERENAME. Receptie in Zaal Paviljoen, Oudstrijdersstr. 68, Oudenaarde
om 18.30u. Inl.: Michèle Rédelé, 0495
49 27 82.
ZATERDAG 25 FEBRUARI
LOT. 15e Stoofvleesfestijn in Gemeenteschool Blokbos, Blokbos 5, Beersel
van 12u. tot 22u. Org.: Vlaams Belang
Beersel-St.-Genesius-Rode. Inl.: Klaas
Slootmans, 0479 76 37 51.
HANSBEKE. Eetfestijn in Gemeentezaal Hansbeke, Hansbekedorp 33, Nevele om 19u. Inl.: Olaf Evrard, 0475 73
02 45.
VRIJDAG 3 MAART
SINT-KATELIJNE-WAVER. Kaas- en
wijnavond in Parochiezaal van Hagelstein, Patersweg (vlak naast politiegebouw op de Berlaarbaan 227) om 19u.
Org.: Vlaams Belang Sint-Katelijne-Waver. Inl.: Jos Moeyersons, 0477 95 48 92.

Bestel nu

uw kalender voor 2017!

In 2017 is het Vlaams Belang 40 jaar
jong. Ter gelegenheid van deze verjaardag
geeft onze partij eenmalig een originele
kalender uit. Gezien de beperkte oplage is
dit unieke tijdsdocument in ieder geval een
absoluut ‘hebbeding’ voor verzamelaars. De
opbrengst van de verkoop gaat bovendien
integraal naar een goed doel. Niet twijfelen
dus en vandaag nog bestellen!

www.vlaamsbelang.org/webwinkel

