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‘dIscrImInatIe’
De linkse en schijnrechtse partijen voeren de 
strijd tegen ‘discriminatie’ hoog in het vaan-
del. Zij ontwaren zowat overal dit prangend 
probleem en voerden zelfs heuse strafwetten 
in om deze ‘plaag’ uit te roeien. 

Maar waar staat het begrip eigenlijk voor? 
‘Discriminatie’ werd ontleend via het Franse 
discriminer uit het Latijnse discrīmināre: on-
derscheid maken. 

Nu is het ontegensprekelijk zo dat iedere 
mens op deze aardbol onderscheid maakt 
tussen de andere mensen, dat hij of zij voor-
keuren heeft ten opzichte van deze of gene 
groep. De sfeer van die voorkeuren strekt zich 
concentrisch uit rondom de eigen persoon, 
het hemd is zoals bekend nader dan de rok. 
Eerst komen kinderen en de geliefde, vervol-
gens de bloedverwanten, goede vrienden en 
ideologisch gelijkgestemden, collega’s en ken-
nissen, het eigen volk, zij die behoren tot de-
zelfde taalgroep en/of cultuur, de mensheid 
en tenslotte - voor de milieubewusten onder 
ons - de gemeenschap der aardbewoners, 
compleet met aardwormen en aardvarkens.

Veel menselijke interacties komen dus neer 
op discriminatie, want ze steunen op keuze, 
voorkeur én uitsluiting: familiebanden, liefde 
en vriendschap bijvoorbeeld. 

Excellenties zoals Liesbeth Homans (N-VA, 
Vlaams minister voor Gelijke Kansen die 
het Minderhedenforum subsidieert) en Elke 
Sleurs (N-VA, Belgisch staatssecretaris voor 
Gelijke Kansen die het Gelijkekansencen-
trum subsidieert) mogen dan al veel tijd en 
belastinggeld besteden aan de ‘strijd tegen 
discriminatie’... het is wel eigen aan de men-
selijke natuur.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Bij het begin van het nieuwe jaar struikelen de voorzitters van de traditi-
onele partijen over elkaar om met de meest straffe uitspraken en beloftes 
de media te halen of de kiezer trachten te paaien. Bart De Wever (N-VA) 
schoot dit jaar de hoofdvogel af door kurkdroog te stellen dat men “geen 
andere keuze heeft dan te besparen op de sociale zekerheid”. Onwillekeurig 
moet ik daarbij terugdenken aan zijn coalitiepartner in de federale re-
gering Kris Peeters (CD&V), die doodleuk verklaarde dat “we allemaal 
boven onze stand leven”. 

Ik zou de heren De Wever, Peeters en consorten alvast een goede raad 
willen geven voor 2017: kom eens uit die ivoren torens van de Wetstraat 
en luister naar wat leeft bij de bevolking. Terwijl deze regering de ene na 
de andere belastingverhoging al dan niet stilzwijgend doorvoert, blijft ook 
de armoede in Vlaanderen stelselmatig toenemen. Uit de ‘Armoedebaro-
meter 2016’ bleek dat vandaag een op de acht kinderen in Vlaanderen 
opgroeit in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. Dat aantal groeit 
alleen maar. En daarmee ook de terechte ontevredenheid en angst voor de 
toekomst bij de Vlamingen. 

De evolutie van de armoede in Vlaanderen kennende, zijn de beleids-
keuzes van deze regering wraakroepend. Nog steeds vloeien er jaarlijks 
miljarden van Vlaanderen naar Wallonië. Miljarden die we in Vlaanderen 
goed kunnen gebruiken. 

Ook de aanpak van asielcrisis laat te wensen over. Het Vlaams Belang 
waarschuwde dat de aan de gang zijnde immigratievloedgolf niet combi-
neerbaar zou zijn met onze verzorgingsstaat. Men moet dus een duidelijk 
keuze voor het een of het ander maken. 

Wij weten alvast waarvoor wij kiezen. Wij doen niet mee aan eindeloos 
besparen op de kap van de gewone Vlaming om de geldverslindende 
immigratie-industrie in stand te houden. Het Vlaams Belang kiest vast-
besloten voor het tegenovergestelde: ons sociaal systeem mag immers niet 
neergehaald worden om de massa-immigratie te ‘sturen’, maar de massa-
immigratie moet worden stopgezet om ons sociaal systeem overeind te 
houden!
 

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Besparen op de  
sociale zekerheid? 
Neen bedankt!

“ONS SOCIAAL  
SYSTEEM MAG NIET 

NEERGEHAALD  
WORDEN OM DE 

MASSA-IMMIGRATIE 
TE ‘STUREN’, MAAR DE 

MASSA-IMMIGRATIE 
MOET WORDEN STOP-

GEZET OM ONS  
SOCIAAL SYSTEEM 

OVEREIND TE  
HOUDEN!”
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NIEUW RECORD

Tijdens de eerste elf maanden van 
2016 werd in België een record-
aantal van 14.241 asielzoekers er-
kend als vluchteling. Dat is ruim 
een derde meer dan vorig jaar, zo 
blijkt uit cijfers van het Commis-
sariaat-Generaal voor de Vluch-
telingen. Met december erbij, zal 
dat cijfer vlot boven de 15.000 
klimmen; een record. 

Voor een goed begrip 
voegen we eraan toe 
dat daarmee het einde 
nog niet in zicht is. 
Erkende asielzoekers 
hebben immers recht 
op gezinshereniging, 
waardoor de totale 
instroom ten gevolge 
van de asielcrisis aan 
het einde van dit rit nog 
beduidend groter zal zijn. 
Het plaatst de voortdurende 
hoeraberichten van staatssecre-
taris Theo Francken in een ander 
perspectief.

93 PROCENT GAAT 
VRIJUIT

Vorig jaar werd het binnendrin-
gen in havens strafbaar gesteld. 

Uit het antwoord op een vraag van 
Vlaams Belang-Kamerlid Barbara 
Pas blijkt dat de federale scheep-
vaartpolitie sindsdien niet minder 
dan 1016 overtredingen heeft vast-
gesteld. Daarvan werden amper 
69 personen gerechtelijk vervolgd. 

Dat betekent dat nauwelijks 7 pro-
cent van de ‘transmigranten’ die de 
havenfaciliteiten probeerden bin-
nen te dringen effectief een sanctie 
riskeert. 

Daarbij kan men zich de grootste 

vragen stellen over het effect van 
de opgelegde straffen. Ze bestaan 
over het algemeen immers uit zes 
maanden gevangenisstraf - die zo-
als bekend niet worden uitgezeten 
- en 100 euro geldboete. Een zo-
veelste dode mus dus. Zolang de 
opgepakte illegalen niet effectief 
uit het land worden gezet en zelfs 
amper risico lopen op een daad-

werkelijke sanctie, zullen onze 
havens geconfronteerd blijven 

met het fenomeen van in-
brekende illegalen.

1 OP 23

Volgens de staatsvei-
ligheid zouden er zo’n 
450 ‘geradicaliseerden’ 

in de Belgische cellen 
verblijven, met onder 

hen heel wat jihadisten. 
Voor een goed begrip: dat 

is 1 op 23 gevangenen. On-
langs bracht de krant Het Laatste 

Nieuws anonieme getuigenissen 
van cipiers over het moslimextre-
misme in de gevangenis. Huive-
ringwekkende verhalen over hoe 
op signaal van de ‘leiders’ tientallen 
jihadisten met bijna militaire tucht 
plots beginnen te bidden. Hoe een 
cipier in elkaar werd geslagen door 
moslimextremisten... Hoe cipiers 
zwijgen uit angst voor vergelding 
van deze extremisten, maar ook 
van hun leidinggevenden... Recent 
werd in een van de cellen zelfs een 
gedetailleerd terreurplan aange-
troffen met instructies voor het 
maken van een bom. 

In het Vlaams Parlement stelde 
Vlaams Belang-fractieleider Chris 
Janssens dat deze toestanden niet 
bepaald geruststellend zijn: “Hoe 
kan men er vanuit gaan dat de over-
heid het moslimextremisme in de 
samenleving onder controle heeft, als 

ACTUA KORT

93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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ze niet eens de baas is in de gevange-
nissen?” De enige vraag die volgens 
Janssens moet gesteld worden, is 
niet hoe men die jihadisten kan 
‘deradicaliseren’, maar wél wat die 
jihadisten eigenlijk nog in het land 
doen.

WOORD EN DAAD 

Wie dacht dat er met de N-VA een 
einde zou komen aan de zelfbedie-
ningscultuur, komt bedrogen uit. 
Nu de partij ook federaal aan de 
vleespotten zit, draait ze immers 
vrolijk mee op de politieke benoe-
mingscarrousel. Deze keer was het 
de beurt aan voormalig NMBS-
topman Mark Descheemaecker, 
die voor de N-VA in de Raad van 
Bestuur van de spoorwegmaat-
schappij mag gaan zetelen.

Dat de N-VA de vrijgekomen 
posten bij overheidsbedrijven een 
na een binnenrijft, is nochtans 
flagrant in tegenspraak met haar 
verkiezingsprogramma van 2014. 
Daarin kondigde de partij immers 
aan dat ze komaf wilde maken met 
“de koehandel rond de politieke be-
noemingen” aangezien “gestuurde 
benoemingen vriendjespolitiek doen 
vermoeden”. Juist! 

Het is natuurlijk niet de eerste 
keer dat er een wereld van verschil 

blijkt te gapen tussen wat de N-VA 
zegt en wat de N-VA doet. Het 
minste wat echter mag verwacht 
worden, is dat Descheemaecker nu 
afziet van zijn vertrekpremie die 
hij destijds kreeg toebedeeld. “Dat 
iemand die eerst vertrok met een af-
scheidspremie van 1 miljoen euro (!) 
opnieuw langs de politieke achter-
deur komt binnengewandeld, is een 
slag in het gezicht van al degenen 
die het - in tijden van besparingen 
en verkapte belastingverhogingen - 
almaar moeilijker hebben de eindjes 
aan mekaar te knopen”, aldus Tom 
Van Grieken.

DANK

In de laatste week van 2016 over-
handigde Vlaams Belang-voorzit-
ter Tom Van Grieken een cheque 
van 3.897 euro aan de presentato-
ren van Music For Life.

Het bedrag werd bij elkaar gehaald 
door de verkoop van unieke jaar-
kalenders die werden uitgegeven 
ter gelegenheid van het veertig-
jarig bestaan van onze partij. De  
opbrengst gaat deze keer inte-
graal naar de hulporganisatie Het 
Vlaamse Kruis. 

Aan iedereen die zijn steentje bij-
droeg tot het welslagen van deze 
actie: een welgemeende dank!

“Dit is geen machtswissel tussen 
twee presidenten, maar de wissel 
van de macht tussen Washington 
en het volk.”

Donald Trump, sinds vrijdag 20 
januari 2017 officieel president 

van de Verenigde Staten

“In 2016 is de Angelsaksische we-
reld wakker geworden. Ik ben er 
zeker van dat 2017 het jaar wordt 
waarin ook continentaal Europa 
zal ontwaken.” 

FN-voorzitster Marine Le Pen in 
haar toespraak in Koblenz, waar 
de Duitse partij AfD officieel tot 

onze Europese fractie toetrad, 
zaterdag 21 januari 2017

“Niemand heeft ons begeleid naar 
welke dienst dan ook, gezegd wel-
ke dossiers we moesten opstellen, 
waar we hulp konden krijgen. We 
moesten alles helemaal zelf uit-
zoeken. Dat is gewoon inhumaan, 
daar ben je fysiek en mentaal niet 
toe in staat.”

Slachtoffers van islamitische 
aanslagen in Brussel tijdens de 
parlementaire onderzoekscom-

missie, 18 januari 2017  

“In plaats van blij te zijn en ge-
noegen te nemen met een nieuwe 
opening van een Ikea, kunnen we 
beter inzetten op Vlaamse maak-
ateliers die eigen meubilair weten 
te vervaardigen.”

Professor Jonathan Holslag op de 
nationale Nieuwjaarsreceptie van 

de VVB, 21 januari 2017 

“Als twintiger leefde ik in Berlijn 
en nam ,s nachts de metro. Dat 
zou ik vandaag niet meer durven. 
Het straatbeeld is hier danig ver-
anderd. Het ergert me. Duitsland 
is mijn heimat, hier zou ik me vei-
lig moeten voelen.”

Eén van de vele antwoorden in een 
recente enquête uitgevoerd in op-
dracht van de Duitse krant Bild.
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Jaar van de hoop
2017 wordt het jaar van de hoop. Dat stelden zowel partijvoorzitter 
Tom Van Grieken als Vlaams fractieleider Chris Janssens op de nieuw-
jaarsreceptie van het Vlaams Belang.

Op 21 januari vond in Brussel de 
traditionele nieuwjaarsreceptie van 
het Vlaams Belang plaats. Chris 
Janssens beet de spits af. In zijn ge-
vatte en niet van humor gespeende 
welkomstwoord nam hij de traditi-
onele partijen op de korrel. “Men 
heeft het vaak over de angst van de 
‘bange, blanke man’, die zou ge-
voed worden door partijen zoals het 
Vlaams Belang.” “Welnu”, zo keerde 
hij de rollen om, “ik zie vooral angst 
bij het establishment. Angst voor de 
opmars van nationalistische partij-
en. Angst voor de kiezer. Angst voor 
het volk. Angst voor de toekomst.” 
Partijen zoals het Vlaams Belang 
zijn geen partijen die angst zaaien, 
maar die hoop geven. Zinspelend 
op de belangrijke verkiezingen die 
dit jaar in verschillende Europese 
landen plaatsvinden, noemde Jans-
sens 2017 dan ook niet het jaar 
van de angst, maar van hernieuwde 
hoop.

KLEIN HUISHOUDEN, 
GROTE MELKKOE

“Het jaar is nog maar drie weken 
jong, maar nu al staat vast dat 2017 

een jaar van nieuwe besparingen 
en belastingen zal worden”, stak 
Tom Van Grieken van wal. Nu al 
is immers duidelijk dat de modale 
Vlaming opnieuw in zijn porte-
monnee zal mogen tasten om het 
gat in de begroting dicht te rijden. 
Hoe men het ook draait of keert: 
“Ook onder deze regering blijft het 
kleine huishouden de grote melk-
koe.” “Daarbij kunnen we niet om 
de vaststelling heen dat de politiek 
ondertussen al op zowat van alles 
heeft bespaard, behalve op zichzelf ”, 
zo ging Van Grieken verder. Ter 
zake verwees hij naar het voortbe-
staan van een peperdure en com-
pleet overbodige instelling zoals 
de Senaat én het feit dat “dit land 
van amper 11 miljoen inwoners zich 
60 ministers, 9 parlementen, 8 re-
geringen, 10 provinciebesturen, 11 
gouverneurs en meer dan 600 parle-
mentsleden permitteert.”

VLAANDEREN RENDEERT, 
WALLONIË VERTEERT

Vervolgens hekelde de Vlaams Be-
lang-voorzitter de blijvende com-
munautaire omerta. Het feit dat 

deze regering de communautaire 
kwestie voor vijf jaar in de diepvries 
heeft gestoken, betekent absoluut 
niet dat de problemen voor vijf jaar 
zijn verdwenen. De economische 
verschillen tussen Vlaanderen en 
Wallonië blijven wat ze waren, en 
‘dus’ ook de beruchte transfers van 
Vlaanderen naar Wallonië - een 
jaarlijkse welvaartsoverdracht die 
nérgens ter wereld bestaat. “Maar 
op het hetzelfde moment dat de Vla-
ming steeds dieper in de buidel moet 
tasten, zwijgen de Vlaamse partijen 
(de N-VA incluis!) in alle talen over 
deze - als solidariteit verkochte - mil-
jardendiefstal. Begrijpe wie kan”, al-
dus Van Grieken.

DE FACTUUR  
VAN DE MULTICULTUUR

Een laatste taboe is en blijft de 
kostprijs van de immigratie. Van 
Grieken herinnerde eraan dat het 
Vlaams Belang er altijd op gewe-
zen heeft dat een lakse immigra-
tiepolitiek uiteindelijk cash wordt 
betaald, en wel door degenen die er 
niet voor gekozen hebben: de man 
en vrouw in de straat. Ter illustratie 
stelde hij dat de kostprijs voor de 
opvang van asielzoekers vorig jaar 
opliep tot 1,3 miljard euro, zowat 
het bedrag dat in 2015 in de so-
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Tom Van Grieken Chris Janssens

ciale zekerheid werd bespaard. Het 
zijn cijfers en feiten die te denken 
geven, zeker wanneer men weet dat 
ondertussen één op zeven landge-
noten de eindjes niet meer aan me-
kaar kan knopen. In die zin is het 
ronduit wrang de N-VA vandaag 
opnieuw te horen pleiten voor nog 
meer besparingen in de sociale ze-
kerheid, aldus nog Van Grieken. 
En hij herhaalde: “De Vlaamse eco-
nomie is gezond genoeg om een sterke 
sociale zekerheid overeind te houden. 
Niet om blijvend de bodemloze put-
ten van Wallonië te vullen. En niet 
om met het geld van de Vlamingen 
het OCMW van de wereld te blijven 
spelen.”

MAATSCHAPPELIJKE  
KLIMAATVERANDERING

In navolging van Chris Janssens 
noemde Tom Van Grieken 2017 

echter ook een jaar van hoop. 
Overal in Europa voltrekt zich 
immers een maatschappelijke kli-
maatverandering. De kalender-
wijsheden en vermanende vinger-
tjes van het establishment zullen 
niet langer volstaan om dit proces 
te keren, net zomin als haar aan-
gekondigde kruistocht tegen het 
zogenaamde ‘nepnieuws’. Deze 
‘strijd’ is immers compleet onge-
loofwaardig vermits “het gevestigde 
bestel zélf de grootste verspreider van 
nepnieuws is geweest”. “De pensi-
oenen zijn  veilig”, “De koopkracht 
is gestegen”, “De immigratiecrisis is 
onder controle”, “Massa-immigratie 
leidt niet tot verhoogde terreurdrei-
ging”, “De multiculturele samenle-
ving is een verrijking”, “Ze zullen 
onze pensioenen betalen”,… Het 
zijn stuk voor stuk schoolvoorbeel-
den van nepnieuws gebleken, aldus 
Van Grieken. 

40 JAAR VLAAMS BELANG

Aan het slot van zijn betoog wees de 
partijvoorzitter er nog op dat 2017 
ook een feestjaar is. Dit jaar viert 
het Vlaams Belang immers zijn 
veertigjarig bestaan. In die afgelo-
pen veertig jaar heeft het Vlaams 
Belang altijd een ondubbelzinnige 
boodschap gebracht, menig taboe 
doorbroken en het debat grondig 
beïnvloed en gestuurd. Het Vlaams 
Belang heeft echter niet alleen een 
verleden, maar ook een toekomst, 
besloot Van Grieken: “Het zijn 
onze thema’s die de politiek in dit 
land en in Europa de komende ja-
ren zullen beheersen. Daarom is er 
ook morgen nood aan de partij wier 
naam en programma één en hetzelf-
de zijn: Vlaams Belang.”

Dirk De Smedt
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Personeelsbeleid Vlaamse regering 
discriminerend voor Vlamingen
Terwijl pers en politiek met een vergrootglas speuren naar gevallen 
van discriminatie van allochtonen, zijn er andere vormen van discri-
minatie waar niemand over bericht. Behalve dan het Vlaams Belang. 
Wist u dat allochtonen in aanwervingsprocedures ‘positief worden ge-
discrimineerd’ tegenover autochtone Vlamingen? 

Het door de 
Vlaamse re-
gering goed-
g e k e u r d e 
‘Vlaams per-
s o n e e l s s t a -
tuut’ bepaalt 
immers dat 
wanneer een 
a u t o c h t o n e 
Vlaming en 
een alloch-
toon gelijk 
scoren bij sol-
licitatieproe-
ven van de 
Vlaamse over-
heid en er bij 
a anwe r v ing 
tussen beiden 
gekozen moet 
worden, de allochtoon wél en de 
autochtone Vlaming níet wordt 
aangeworven. De allochtonen 
worden immers beschouwd als een 
‘doelgroep’ in de zin van het per-
soneelsstatuut, net als personen 
met een handicap, aan wie voor-
rang moet worden verleend. Voor 
het Vlaams Belang is een dergelijk 
beleid duidelijk discriminerend. 
De federale en deelstaatregerin-
gen pompen gigantische budget-
ten in Unia (7,8 miljoen euro voor 
2015), zogenaamd om ‘discrimi-
natie’ te bestrijden. Nu blijkt dat 
de Vlaamse regering doodleuk zelf 
discrimineert, met autochtone 
Vlamingen als slachtoffer.

Chris Janssens, fractievoorzit-
ter van het Vlaams Belang in het 
Vlaams Parlement, wilde van Lies-
beth Homans (N-VA) - bevoegd 

voor het personeelsbeleid van de 
Vlaamse overheid - wel eens we-
ten waarom ze een dergelijk beleid 
voert en ook hoeveel Vlamingen er 
op deze manier al een job door de 
neus geboord zagen ten voordele 
van een allochtone kandidaat. Hij 
diende hierover dan ook een par-
lementaire vraag in. Homans kon 
(of wilde?) de cijfers echter niet 
meedelen, want - zo antwoordde 
ze - “de monitoring is nog niet ope-
rationeel”. 

WERELDVREEMDE  
RECHTERS

Volgens Liesbeth Homans zou het 
voorrang geven aan allochtonen 
bij gelijke scores bij aanwervings-
proeven géén discriminatie zijn, 
want - zo argumenteert de minister 
- “aangezien het hier gaat over gelijk-

waardige kandidaten op een gedeelde 
eerste plaats in de eindselectie, is er 
geen sprake van discriminatie, in 
welke vorm ook”. Ter verantwoor-
ding beroept ze zich op arresten 

van het Eu-
ropees Hof 
van Justitie 
die stellen dat 
een derge-
lijke praktijk 
g e o o r l o o f d 
is. Het is te-
kenend dat 
Homans een 
beroep moet 
doen op ar-
resten van 
wereldvreem-
de Europese 
rechters om 
haar perso-
neelsbeleid te 
verdedigen. 

Chris Janssens 
is het aller-

minst eens met minister Homans 
dat er in dit geval geen sprake is 
van discriminatie en argumenteer-
de dat het “volledig te verdedigen is 
dat bij gelijke score op aanwervings-
testen voorrang wordt gegeven aan 
personen met een handicap, maar 
dat het niet aanvaardbaar is dat in 
hetzelfde geval voorrang wordt gege-
ven aan personen met een migratie-
achtergrond die geen enkel objectief 
concurrentieel nadeel hebben”. Mis-
schien is dit voor Liesbeth Homans 
en de rest van het politiek correcte 
establishment niet het geval, maar 
voor het Vlaams Belang is het aan-
wervingsbeleid van de regering wél 
ondubbelzinnig discriminerend 
tegenover autochtone Vlamingen.

Wim Van Osselaer
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Nieuwe stijging stroomfactuur: 
schande! 
Hebt u de Turteltaks al verteerd? Wel, ondertussen is de volgende ver-
hoging van de stroomfactuur al op komst. 70% van uw factuur be-
staat nu uit taksen en lasten, maar de regering vindt dat er gerust nog 
wel wat bijkan. 

Recent maakte de Vlaamse Re-
gulator van de Elektriciteits- en 
Gasmarkt (VREG) bekend dat de 
stroomfactuur van gezinnen en 
kmo’s in 2017 opnieuw de hoogte 
zal ingaan. Dat is een gevolg van 
een verhoging van de distributie-
nettarieven. Die tarieven zullen 
volgend jaar stijgen tot het hoogste 
aandeel ooit in de stroomfactuur 
van een gezin. De verhoging is vol-
gens de VREG een gevolg van het 
feit dat de energie-intercommuna-
les bepaalde externe kosten door-
rekenen, zoals de vergoeding voor 
de groenestroomcertificaten en de 
beslissing van de federale regering 
om de intercommunales aan ven-
nootschapsbelasting te onderwer-
pen. De consument draait dus eens 
te meer op voor regeringsbeslissin-
gen van zowel de Vlaamse als de 
federale regering.

ONAANVAARDBAAR

Uit recent onderzoek blijkt dat 
meer dan 1 op de 10 gezinnen nu 
al onvoldoende budget heeft om 
de alsmaar stijgende energiefac-

tuur te betalen. Voor het Vlaams 
Belang is deze zoveelste factuur-
verhoging dan ook onaanvaard-
baar. Stefaan Sintobin kaartte de 
problematiek van de hoge stroom-
facturen in het Vlaams Parlement 
aan bij minister van Energie Bart 
Tommelein (Open Vld). Hij wees 
de minister er onder meer op dat 
de Ombudsman voor Energie in 
2016 31 procent meer klachten 
had ontvangen dan het jaar ervoor. 
Volgens de Ombudsman was die 
toename “voornamelijk te wijten 
aan een aantal beleidsmaatregelen 
die in 2015 en 2016 de elektrici-
teitsfactuur, vooral in Vlaanderen, 
gevoelig hebben doen stijgen”. Hij 
noemde daarbij de btw-verhoging 
naar 21%, de afschaffing van de 
gratis elektriciteit, de Turteltaks 
van 100 euro en de verhoging van 
de distributienettarieven. 

SOCIAAL TARIEF

Vlaams volksvertegenwoordiger 
Stefaan Sintobin vroeg minister 
Bart Tommelein (Open Vld) of hij 
- gezien de duurdere energiefactu-

ren waar zijn regering verantwoor-
delijk voor is - ook in Vlaanderen 
bijkomende sociale maatregelen 
zou nemen om de betaalbaarheid 
van energie te garanderen. De mi-
nister wenste daar echter niet op 
in te gaan. Meer nog, omdat Sin-
tobin had durven verwijzen naar 
Wallonië en Brussel die ter zake 
wel initiatieven namen, kreeg hij 
allerlei verwijten naar het hoofd 
geslingerd. “Het grote voorbeeld zit 
aan de overkant”, foeterde de mi-
nister. “Het Vlaams Belang schuift 
nu blijkbaar de PS als voorbeeld 
voor het energiebeleid naar voor”, 
sneerde een CD&V’er. “U bevestigt 
dat u aanleunt bij de socialisten”, 
schimpte een N-VA’er. 

Sintobin reageerde gevat: “Blijk-
baar ligt u dus niet wakker van de 
zwakkeren in de samenleving. Dat 
de energiefactuur zo duur is, is in de 
eerste plaats uw verantwoordelijk-
heid. Nog maar 30% van de factuur 
is de energie zelf. De rest zijn taksen 
en lasten.” Hij voegde er nog aan 
toe: “Als u geen geld hebt voor deze 
mensen, dan kan u misschien bespa-
ren op asiel en immigratie en op ons 
veel te dure politieke systeem.”

Wim Van Osselaer 
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Eerst immigratiestop,  
dan betonstop
In de pers en het Vlaams Parlement was veel te doen over de zoge-
naamde ‘betonstop’. De Vlaamse regering wil de bebouwing van open 
ruimte in de toekomst beperken. Niemand repte echter met een woord 
over de belangrijkste oorzaak van het verdwijnen van open ruimte, 
namelijk de massa-immigratie. Behalve uiteraard het Vlaams Belang. 

In december keurde de Vlaamse 
regering een akkoord goed over het 
zogenaamde ‘Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen’, dat in de pers al gauw 
werd bestempeld als “betonstop”. 
Volgens de Vlaamse regering moe-
ten de Vlamingen voortaan kleiner 
en in de eerste plaats in stads- en 
dorpskernen gaan wonen. Op dit 
moment wordt in Vlaanderen im-
mers elke dag nog zes hectare open 
ruimte volgebouwd. Het aansnij-
den van open ruimte moet volgens 
de regering vanaf 2025 beperkt 
zijn tot drie hectare per dag en van-
af 2040 mag er zelfs helemaal geen 
bijkomende ruimte meer worden 
bebouwd. De Vlaamse regering wil 
in dit kader tal van woonuitbrei-
dingsgebieden met reservebouw-
gronden schrappen. 

320.000 IMMIGRANTEN

Het Vlaams Belang is het zeker 
eens met het principe dat onze 
open ruimte in Vlaanderen niet 
meer aan dit tempo kan blijven 
verdwijnen en dat er zuinig mee 
moet worden omgesprongen. 
Ter gelegenheid van een debat in 
het Vlaams Parlement vertolkte 
Vlaams Belang-parlementslid Ste-
faan Sintobin echter de ongerust-
heid van burgers die nu een stuk 
grond hebben op het platteland dat 
ze binnenkort niet meer zouden 
mogen bebouwen. Maar Sintobin 
klaagde ook aan dat de regerings-
partijen weliswaar het verdwijnen 
van open ruimte willen beperken, 
maar niet durven spreken over 
de belangrijkste oorzaak van het 

verdwijnen van die open ruimte, 
namelijk de aanhoudende massa-
immigratie naar Vlaanderen. De 
immigratie is zelfs quasi de enige 
oorzaak van de bevolkingstoename 
in Vlaanderen. De natuurlijke aan-
groei is immers bijna nul.

Elk jaar vestigen zich 50.000 im-
migranten in Vlaanderen. Zonder 
de immigratie naar Brussel erbij te 
tellen. Elk jaar komt er in Vlaande-
ren meer dan de bevolking van een 
stad als Turnhout, Vilvoorde of Ie-
per bij, enkel door immigratie. Op 
nauwelijks 6 jaar tijd - van 2010 
tot en met 2015 - werd Vlaanderen 
(volgens de officiële statistieken 
van Statbel) geconfronteerd met 
een instroom uit het buitenland 
van niet minder dan 320.000 im-
migranten. Dit opengrenzenbeleid 
wordt overigens verdergezet tot op 
de dag van vandaag.

IMMIGRATIESTOP

Stefaan Sintobin confronteerde de 
andere partijen met de harde reali-
teit: “De massa-immigratie is een be-
langrijke oorzaak van de stadsvlucht 
en dus ook van het aansnijden van 
alsmaar meer open ruimte. Een be-
leid ontwikkelen over ruimtebeslag 
zonder de oorzaken te erkennen, is 
niet alleen hypocriet, maar zelfs sur-
realistisch. Wanneer u het allemaal 
werkelijk meent met de bescherming 
van onze open ruimte, kiest u niet 
alleen voor een betonstop, maar des 
te meer voor een immigratiestop.” 

De andere partijen in het parle-
ment zwegen. Want ze weten dat 
het Vlaams Belang gelijk heeft. 

Wim Van Osselaer 

Stefaan Sintobin: Wanneer u het werkelijk meent met de  
bescherming van onze open ruimte, kiest u niet alleen voor een 

betonstop, maar des te meer voor een immigratiestop. 
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Vlaamse subsidies voor Turkse  
spionagemoskeeën 

Het Vlaams Belang klaagde al herhaaldelijk aan dat de Vlaamse re-
gering Turkse staatsmoskeeën laat betoelagen met ons belastinggeld. 
Minister Homans (N-VA) had nooit oren naar deze kritiek. Recent 
pakte Knack.be echter uit met een brief waaruit bleek dat deze mos-
keeën spioneren voor Erdogan. 

In de brief van het Turkse regime 
aan de Turkse Diyanetmoskeeën 
krijgen deze moskeeën de op-
dracht om rapporten op te stellen 
over critici van het Turkse regime. 
Vlaams Belang-fractievoorzitter 
Chris Janssens kaartte dit in het 
Vlaams Parlement aan bij Liesbeth 
Homans die als minister van Bin-
nenlands Bestuur bevoegd is voor 
de erkenning van moskeeën. 

NOTA’S VOOR ERDOGAN 

Ons parlementslid wees minis-
ter Homans de voorbije maanden 
en jaren al meerdere keren op de 
problematiek van de Turkse Diy-
anetmoskeeën. De gebouwen van 
deze moskeeën zijn eigendom van 
de Turkse staat. Hun imams staan 
op de loonlijst van het Erdogan-
regime en moeten de opdrachten 
van deze mensenrechtenschender 
dus onverkort uitvoeren. Deze 
moskeeën zijn de facto - ook in 
verkiezingstijd - een soort van pro-

pagandakantoren van Erdogans 
fundamentalistische AK-partij. 
Homans koos er al die jaren niet 
alleen voor om doof te blijven voor 
deze feiten, waarbij ze de moskeeën 
vrolijk verder liet betoelagen, maar 
leidde zelfs procedures in om nog 
meer Turkse moskeeën te erken-
nen.

Nu wordt bovendien - niet verras-
send - bewezen dat de verantwoor-

delijken en imams van deze mos-
keeën functioneren als spionnen 
voor Erdogan en nota’s moeten op-
stellen over tegenstanders van het 
Turkse regime. Deze nota’s worden 
vervolgens door de Turkse tiran 
gebruikt om zijn tegenstanders in 
de cel te werpen. In maar liefst 38 
landen zouden Turkse moskeeën 
rapporten hebben opgesteld voor 
Erdogan. Chris Janssens riep de 
minister op om nu eindelijk wél te 
doen wat zij al die jaren had nage-
laten, met name de erkenning en 
subsidiëring van de 13 erkende 
Diyanetmoskeeën in Vlaanderen 
intrekken en hun imams uitwijzen. 
Minister Homans antwoordde ons 
parlementslid dat zij de Moslim-
executieve naar haar visie had ge-
vraagd en ook getelefoneerd had 
met de ambassadeur in Turkije met 
het oog op een gesprek. Ze voegde 
eraan toe dat “als zou blijken dat er 
problemen zijn” ze “onverwijld zou 
overgaan tot de intrekking van de er-
kenning als dat moet”.

CONTROLE ONTBREEKT

Voor Chris Janssens toonde de 
kwestie aan hoezeer het met de 
controle op de erkende moskeeën 
mank loopt. Want inderdaad, de 
Vlaamse regering verplicht de pro-
vincies om moskeeën te betoela-
gen, zogenaamd omdat ze er dan 
controle zou kunnen uitoefenen. 
Maar nu blijkt dat er al maanden-
lang spionageactiviteiten plaats-
vinden zonder dat de minister op 
de hoogte is, laat staan dat er actie 
wordt ondernomen. “Wat hebt u 
dan nog meer nodig om de subsidies 
voor deze moskeeën in te trekken?”, 
wierp Chris Janssens minister Ho-
mans voor de voeten. 

Wim Van Osselaer

“DE TURKSE  
DIYANETMOSKEE-
EN ZIJN DE FACTO 

PROPAGANDA-
KANTOREN VAN 

ERDOGANS FUNDA-
MENTALISTISCHE 

AK-PARTIJ.”

Chris Janssens
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Het Vlaams Belang begon het nieuwe jaar niet alleen met goede voorne-
mens, maar voegde meteen de daad bij het woord. 

Op donderdag 12 januari voerden 
militanten en parlementsleden in 
Brussel actie naar aanleiding van 
de toekenning van een eredoctoraat 
aan Angela Merkel. Het Vlaams Be-
lang vond het immers onbegrijpe-
lijk dat de politica die niet bepaald 
de kleinste verantwoordelijkheid 
draagt voor de grootste immigra-
tiecisis uit de recente Europese ge-
schiedenis, daarvoor door de groot-
ste twee Vlaamse universiteiten in 
de bloemetjes werd gezet.

DEMOCRATISCHE RECHTS-
STAAT?

Wie beweert dat Bondskanselier 
Merkel “de politica bij uitstek is die 
de waarden van de westerse, democra-
tische rechtsstaat vertegenwoordigt” - 
zoals KUL-rector Rik Torfs meende 
te moeten doen -, zet de wereld op 
zijn kop. Precies het omgekeerde is 
het geval. In zijn brandbrief ‘Volks-
verhuizing’ herinnerde voormalig 
Tsjechisch president Vaclav Klaus 
er terecht aan dat geen énkele Eu-
ropese regering over een democra-
tisch mandaat beschikt(e) om de 
poorten open te zetten voor massale 
immigratie. Gezaghebbende Duitse 
grondwetspecialisten toonden bo-
vendien aan dat Merkel met haar ei-
gengereide optreden het parlement 
miskende en zonder meer geldend 
recht brak. Respect voor de demo-

cratische rechtsstaat ziet er anders 
uit. 

SYMBOOL

Haar optreden werd aan de andere 
kant van de Middellandse Zee be-
grepen als een collectieve uitnodi-
ging en heeft als brandversneller 
gewerkt. De fameuze Willkommens-
politik is dan ook het symbool ge-
worden voor een ongebreidelde im-
migratie die de fundamenten van 
de Europese samenleving dreigt te 
ondergraven. Het gaat hier niet al-
leen over de import van jihadisten 
(cfr. de recente aanslag in Berlijn) of 
specifieke vormen van criminaliteit 
(cfr. ‘Keulen’). Zoals peilingen aan-
tonen, leeft onder de bevolking ook 
de uitgesproken vrees dat de massa-
immigratie onze manier van samen-
leven zal aantasten. De vrees dat we 
er door de massa-immigratie niet 
alleen sociaaleconomisch, maar ook 
in cultureel opzicht op achteruit te 
zullen gaan. De vrees dat bepaalde 
verworvenheden en vrijheden die 
wij vandaag als evident beschou-
wen, op de helling zullen komen te 
staan. De vrees kortom, dat de veel-
geroemde ‘verrijking’ in de praktijk 
een verarming zal zijn. 

Dit alles in acht genomen, is de 
uitreiking van het eredoctoraat aan 
Bondskanselier Angela Merkel niet 

alleen onbegrijpelijk, maar ook mis-
plaatst.

KAMPIOEN  
BOCHTENWERK

Met zijn actie wilde het Vlaams 
Belang eveneens de dubbelhartige 
houding van de N-VA aan de kaak 
te stellen. De prominente aanwezig-
heid van Vlaams minister-president 
Geert Bourgeois op deze plechtig-
heid stond immers in schril contrast 
met de herhaalde kritiek die N-VA-
voorzitter Bart De Wever op het be-
leid van Merkel heeft geleverd. 

Als het de N-VA menens was ge-
weest met die kritiek, had ze op 
de uitreiking van het eredoctoraat 
moeten wegblijven. De verklaring 
van De Wever dat Merkel ondertus-
sen in daden dicht bij de N-VA-lijn 
zit, maakt maar weinig indruk. In 
daden heeft de N-VA immers altijd 
dicht bij de Merkel-lijn  gezeten. In 
de praktijk heeft deze regering de 
immigratiestroom eerder beheerd 
dan beheerst. Stoere woorden voor 
de camera’s dienden hooguit om een 
gebrek aan daden in de regering te 
camoufleren. Ingrijpende maatrege-
len bleven uit. 

Het parcours dat de N-VA in de 
immigratiekwestie heeft afgelegd, 
overtreft ondertussen het betere 
bochtenwerk van Formule 1-we-
reldkampioen Michael Schumacher 
in zijn gloriejaren.

Onbegrijpelijk en misplaatst
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Keulen: één jaar later
In tegenstelling tot vorig jaar verliep de overgang van oud naar nieuw 
in Keulen deze keer overwegend vreedzaam. Eén essentiële vraag blijft 
echter overeind.  

Vorig jaar vormde Keulen tijdens 
de oversgang van oud naar nieuw 
het decor voor ongezien massaal 
seksueel geweld, bijna zonder uit-
zondering gepleegd door ‘jongeren 
van vreemde ori-
gine’. Om te voor-
komen dat deze ta-
ferelen zich dit jaar 
zouden herhalen, 
werd een indrukwek-
kende politiemacht 
– goed voor 1700 
manschappen – op 
de been gebracht. 
Niet zonder reden, 
zo bleek al snel. 

‘VESTING  
KEULEN’

Ondanks het feit dat 
de politie ruim op 
voorhand had aan-
gekondigd massaal present te zijn, 
duurde het niet lang voor groepen 
dronken Noord-Afrikaans, respec-
tievelijk Arabisch uitziende jonge-
ren werden gesignaleerd die zich 
agressief gedroegen. Aangezien het 
nu net zulke groepen waren die 
verantwoordelijk tekenden voor 
wat zich vorig jaar in de Rijnme-
tropool afspeelde, besloot de poli-
tie niets aan het toeval over te la-
ten. Omstreeks 22 uur maakte ze 
via Twitter melding van het feit dat 
aan het centraal station een dui-
zendtal ‘Nafris’ (de Duitse afkor-
ting voor Noord-Afrikanen) werd 
ingesloten en gecontroleerd. Na af-
loop van de oudejaarsfeesten stelde 
de politie in duidelijke bewoordin-
gen dat het tot een herhaling van 
de toestanden van vorig jaar had 
kunnen komen indien ze niet met 
zoveel manschappen ter plaatse 
was geweest.

DAAR GAAN WE WEER…

“Eind goed, al goed”, denkt men 
dan. Maar zo hadden sommigen 
het niet begrepen. Amper nadat be-

kend was geraakt dat de overgang 
van oud naar nieuw in de ‘Vesting 
Keulen’ grotendeels vreedzaam was 
verlopen, kwam stank voor dank. 
Het begon met opmerkingen over 
het gebruik van de term ‘Nafri’ en 
eindigde met de beschuldiging van 
‘racial profiling’. 

Met die laatste term wordt een 
praktijk omschreven waarbij 
mensen alleen op grond van hun 
huidskleur en zonder enige verdere 
verdenking of concrete aanleiding 
worden gecontroleerd. Daarvan 
is duidelijk geen sprake wanneer 
grotere groepen georganiseerd een 
plaats opzoeken en bovendien door 
hun gedrag toch wel opvallend veel 
gelijkenis vertonen met het profiel 
van de daders die 365 dagen eerder 
Keulen terroriseerden – en waarvan 
het overgrote deel nota bene nog 
altijd vrij rondloopt. Veel reden 
om aan te nemen dat deze laatsten 

ondertussen gelouterd aan de Dom 
waren opgedaagd om zich massaal 
te komen verontschuldigen, had 
de politie niet. En op wie had de 
politie zich in deze speciale nacht 
op deze speciale plaats en gezien 
de toch wel speciale ervaring die ze 
er eerder opdeed dan wel moeten 
focussen? Grijsharige opa’s? Jonge 

vrouwen? Gezinnen 
met kinderen? Zoals 
bekend, waren dat 
niet bepaald de groe-
pen waaruit vorig 
jaar het leeuwendeel 
van de daders kwam. 
Het zijn vragen die 
door de criticasters 
natuurlijk niet wor-
den gesteld. Net zo-
min als de vraag wat 
er zou gebeurd zijn 
wanneer de politie 
niet had ingegrepen. 
Geloven ze eigenlijk 
zélf dat de politie 
door haar optreden 
alleen maar de feest-

stemming heeft verpest en ervoor 
gezorgd heeft dat deze oudejaars-
nacht niet is uitgemond in één 
groot intercultureel straatfeest? 

ESSENTIELE VRAAG

Het is hoe dan ook opmerkelijk te 
noemen dat diegenen die er deze 
keer als de kippen bij waren om de 
politie te bekritiseren vorig jaar iets 
meer tijd nodig hadden om hun 
verontwaardiging uit te spreken. 
Daarnaast blijft natuurlijk nog de 
vaststelling dat het ‘debat’ dat zij 
op gang brachten alleen maar goed 
was om de aandacht af te leiden 
van de kern van de zaak. De vraag 
met name waarom vreedzame fees-
ten in steden zoals Keulen onder-
tussen door een indrukwekkende 
politiemacht beschermd moeten 
worden. 

Dirk De Smedt

Twitterbericht van de Duitse politie
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ij willen nieuws zo objectief 
mogelijk brengen”

Jonas Naeyaert (°1989) woont in Gent. Hij be-
haalde een master politieke wetenschappen en 
een bachelor criminologie aan de Universiteit 
Gent, is geëngageerd oud-lid van KVHV-Gent 
en werkte voor de Vlaamse Volksbeweging. Sinds 
kort is hij hoofdredacteur van SCEPTR.net, een 
gloednieuw online nieuws- en analysemedium. 
Voor me zit een gedreven man die weet waarover 
hij spreekt, en hij heeft een missie: “SCEPTR.net 
moet een referentie worden wat politieke verslag-
geving betreft.”

Mag ik zeggen dat u gebeten bent door de politiek?

Die politieke microbe was al vroeg aanwezig. In het 
secundair onderwijs las ik kranten en ging ik de dis-
cussie aan met leraren, zoals die van geschiedenis en 
godsdienst. Dat komt wel vaker voor, denk ik, bij 
mensen zoals ik die zich aan de rechterkant van het 
politieke spectrum bevinden.

En nu bent u een heuse hoofdredacteur.

Dat klopt. Van SCEPTR.net, dat overigens in de-
zelfde groep zit als ’t Pallieterke, maar met geschei-
den redacties. 

Wat is het verschil met ’t Pallieterke?

SCEPTR.net bestaat alleen online en boort een an-
der, jonger publiek aan dan het weekblad ’t Pallie-
terke, dat ook een uitgesproken opinie en kleur heeft. 
Ik kan u misschien wel een primeur geven: ’t Pallie-
terke zal zich binnenkort vernieuwen met onder an-
dere een volledig vernieuwde website en een nieuwe 
invalshoek op papier.

“

Jonas Naeyaert
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middellange termijn, 2018-2019, 
bepaalde inhoud betalend maken. 
Dat zullen nieuwe journalistieke 
projecten zijn, want alles wat we 
nu hebben, blijft gratis en wordt 
nog serieus uitgebreid. Er komt 
dus geen betaalmuur. Het beta-
lende deel zou specifiek gericht 
zijn op professionals, mensen die 
intensief bezig zijn met politiek en 
op zoek zijn naar specifieke infor-
matie. Ik denk bijvoorbeeld aan 
fiches van politici met uitgebreide 
informatie.

Ik zag dat Telenet niet bij SCEP-
TR.net wil adverteren omdat 
jullie ‘extreemrechts’ zouden 

zijn…

Da’s slechts een miniprobleem met een zeer kleine 
financiële impact. We hebben Telenet daar wel over 
gecontacteerd en het is geen permanente beslissing. 
Ze waren wel wat voorbarig, want toen men dat be-
sliste... waren we nog niet gelanceerd.

Telenet denkt dat jullie een soort Breitbart.com 
(een rechtse Amerikaanse nieuwssite) zijn. Is 
SCEPTR.net ergens mee te vergelijken?

Op lange termijn is het onze ambitie om eerder de 
politico.com dan de Breitbart van onze regio te wor-
den. Dat wil zeggen: politieke, geopolitieke en maat-
schappelijke analyses van hoog niveau. Het is natuur-
lijk geen geheim dat heel wat van onze medewerkers 
zich eerder aan de rechterkant van het politieke 

“We zien vaak dat  
onze reguliere 
Vlaamse pers 

klakkeloos zaken 
overneemt uit de 

Amerikaanse regu-
liere media. 

ij willen nieuws zo objectief 
mogelijk brengen”

Slaagt u er in een jon-
ger publiek aan te bo-
ren?

Dat is al grotendeels ge-
lukt. Natuurlijk is dat 
nog bescheiden omdat 
we nog maar net bezig 
zijn. 2.300 likes op Face-
book, een 1.500-tal vol-
gers op Twitter… dat is 
OK om te starten. Maar 
we merken dat het een 
beduidend jonger pu-
bliek is. Ons nieuwsvo-
lume moet groter en de 
kwaliteit van de analyses 
moet verbeteren. Daar-
voor moeten we nieuwe middelen aanboren om ons 
product te verbeteren. We gaan zeker niet op onze 
lauweren rusten, we zijn trots op het werk dat we al 
hebben geleverd.

Op SCEPTR.net worden donaties gevraagd. Zijn 
er nog andere pistes om nieuwe middelen aan te 
boren?

We willen het geven van donaties stimuleren en den-
ken aan actieve crowdfunding gericht op een aantal 
journalistieke projecten. In 2017 zijn we ook van 
start gegaan met advertenties. We hebben nu tus-
sen de 5.000 en de 10.000 paginaweergaves per dag. 
Daarmee kunnen we al redelijk wat advertentie-in-
komsten genereren. Dat zijn voorlopig alleen video-
advertenties. We gaan ook actief op zoek naar mensen 
die grotere giften willen doen. Tenslotte willen we op 
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spectrum bevinden. Maar dat wil niet zeggen dat we 
rechtse propaganda of tendentieus nieuws maken. Te-
lenet kwam denkelijk tot die foute conclusie door een 
tendentieus artikel over ons in De Standaard, waarbij 
dingen in mijn mond werden gelegd. Maar ere wie 
ere toekomt: in De Morgen stond er een kritisch maar 
correct artikel over SCEPTR.net.

SCEPTR.net wil een gat opvullen in de ‘main-
stream media’. Betekent dat niet per definitie het 
nieuws anders kleuren en dus evenmin objectief 
zijn?

Ik denk dat het gat in de ‘mainstream media’ juist 
‘objectief nieuws’ betreft. En dat willen wij proberen 
op te vullen. 

Hoe komt het dat de 
mainstream media 
nieuws niet op ob-
jectieve wijze brengt?

Da’s geen kwestie van 
complotten in de me-
dia ofzo. Het is ener-
zijds een ideologische 
concentratie: 57 procent van de journalisten denkt 
links tot uiterst links. In Nederland is dat zelfs 79 
procent. Dat vertaalt zich in journalistieke keuzes 
en selecties. Ze gaan onbewust op zoek naar eerder 
emotionele verhalen en naar verhalen vanuit mensen-
rechtenperspectief. Dat zijn belangrijke verhalen. Ik 
heb er niks op tegen dat die worden gebracht, maar 
dat zorgt er wel voor dat wij heel eenzijdig nieuws 
krijgen.

Geef eens een voorbeeld.

Wanneer we iets te zien krijgen over Syrië, dan zijn 
dat huilende moeders en kinderen. Dat is allemaal 
hartverscheurend, ik vind dat ook, maar dat helpt de 
burger niet om het conflict te begrijpen. Wij willen 
dat soort zaken eerder vanuit een militaire en poli-
tiek-strategische invalshoek belichten.

Pas dat eens toe op binnenlands nieuws.

Criminaliteit, migratie… er wordt altijd vooral een 
emotioneel verhaal gebracht. We zien de mensont-
erende zaken in asielcentra en persoonlijke levensver-
halen van asielzoekers, maar bijvoorbeeld het financi-
ele plaatje - hoeveel kosten al die zaken? - dat wordt 
veel minder of zelfs niet gebracht. En dat is toch ook 
heel belangrijk? Wij willen het plaatje vervolledigen. 
Heel wat mensen zitten daar op te wachten.

Mag ik concluderen dat jullie berichtgeving en 
analyse koeler en rationeler zijn?

Precies. Waar onze links-progressieve journalistiek 
vaak kiest voor thema’s die eerder in hun waarden-
schema liggen, doen wij dat omgekeerd. Daarom niet 
op een propagandistische of tendentieuze manier, op 
een zo objectief mogelijke manier en wel met de se-
lecties in die thematiek die wij hebben doorgevoerd. 
Migratie bijvoorbeeld krijgt een grote portie van onze 
aandacht, maar daarom gaan wij er nog geen opinie-
stukjes over schrijven.

Ik zie op SCEPTR.net zes categorieën: België, Ne-
derland, Buitenland, Geopolitiek, Maatschappij, 
Opinie. Jullie willen de scheidslijn tussen nieuws, 
analyse en opinie duidelijk leggen?

Absoluut. Wij houden ‘opinie’ ook zeer beperkt. Dat 
zijn voornamelijk columns van een aantal columnis-
ten, zoals de bekende auteur Theodore Dalrymple. 
Wij willen ons vooral toeleggen op nieuws en ana-
lyse. De hoofdthema’s waar we ons op toeleggen, zijn 
migratie, integratie, partijpolitiek, recht en misdaad, 
geld en economie en het communautaire. Ook over 
‘culture war’ en het neofeminisme kun je bij ons te-
recht. In de toekomst willen we ook over Nederland 
meer gaan berichten. Daarvoor zullen we meer Ne-
derlandse medewerkers aantrekken.

Op SCEPTR.net staan al een dertigtal medewer-
kers.

Er zijn er nog op komst. Straks zijn het er meer dan 
veertig en de ambitie is om tegen eind 2017 honderd 
medewerkers te hebben. Dat wil niet zeggen dat onze 
werkingskost omhoog zal gaan, we zullen vooral het 
werk over meer mensen spreiden. De garantie dat we 
een bepaald onderwerp volledig kunnen afdekken, 
wordt dan beter. Concreet: als iemand niet kan schrij-
ven omdat hij of zij ziek of op reis is, is er meer kans 
dat iemand anders het kan overnemen. Mochten we 
meer budget vergaren, dan zullen we met meer mede-
werkers ook meer artikels produceren.

Worden de medewerkers betaald?

We hebben een betalingssysteem waarbij journalisten 
worden betaald per artikel naargelang het een nieuws-
bericht, analyse of uitgebreid onderzoek betreft. Dat 
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“ Ik maak me 
ook wel zorgen 

over het uit-
filteren van fake 

news. Wie gaat 
bepalen wat fake 

news is?

zijn geen enorme bedragen. Het komt ongeveer over-
een met het betere uurloon van een studentenjob, 
maar we willen dat in de toekomst wel proberen te 
verhogen. We zijn alleszins zeer dankbaar dat onze 
medewerkers, niet van de minsten, dat voor die kleine 
bedragen willen doen.

Ik speel even de linkse journalist: uw medewerkers-
team ziet er vooral mannelijk en blank uit.

Dat klopt. Wij staan niet weigerachtig tegenover an-
dere medewerkers, maar wij merken dat de interesse 
bij een aantal groepen beduidend lager is. SCEPTR.
net is een medium dat nieuws verslaat over politiek, en 
om een aantal redenen is het engagement van vrouwen 
blijkbaar lager. Dat zie je ook in elke politieke partij en 
hun jongerenorganisaties. Het is een onderkend feit 
in de politieke wetenschappen; ook politicoloog Carl 
Devos heeft dat al gebracht 
in zijn syllabussen. Wat de 
kleur betreft: dat ligt eerder 
aan de gebrekkige integra-
tie van veel allochtonen 
dan aan onze selectie.

Ik zie dat sommige van 
uw medewerkers actief 
zijn in de politiek, is dat 
geen probleem?

De zaken die ze verslaan 
mogen uiteraard geen ver-
band houden met hun 
hoofdberoep van bijvoor-
beeld parlementair mede-
werker. We vermelden ook 
de job eerlijk en bloot.

Publiceert SCEPTR.net 
vrije tribunes?

Voorlopig niet. Ook omdat we niet willen concurre-
ren met Doorbraak.be. We hebben momenteel alleen 
een aantal vrije tribunes die de partijvoorzitters bij de 
opstart van SCEPTR.net hebben geschreven. Alleen 
PVDA en Groen wilden helaas niets insturen...

Het valt me op dat SCEPTR.net inzake Rusland 
heel andere dingen schrijft dan de ‘mainstream me-
dia’.

We zien vaak dat onze reguliere Vlaamse pers klak-
keloos zaken overneemt uit de Amerikaanse regu-
liere media. Dat gebeurt met name inzake Trump en 
Rusland. Zoals recent met de ‘Golden Shower Gate’, 
waarbij werd beweerd dat Trump prostituees zou heb-
ben ingehuurd om te urineren op het bed van Obama 
in een hotel in Moskou. Of inzake het zogenaamde 

‘hacken’ en dus vervalsen van de Amerikaanse verkie-
zingen door Rusland. Zolang er geen serieuze bewijzen 
van zijn, moet de pers dat ofwel niet brengen ofwel 
met de nodige duiding.

Zonder te vervallen in complottheorieën: zit daar 
ook een strategie achter of is het vooral een soort 
nonchalance?

Niet zozeer een strategie, maar eerder een impliciete 
‘bias’ (vooringenomenheid of partijdigheid, SvR). Wie 
journalisten aandachtig volgt op sociale media, kan dat 
goed vaststellen. Er is ook nonchalance: er wordt door 
onze pers veel gekopieerd en geplakt. Enkele jaren ge-
leden liet het televisieprogramma Basta zien hoe jour-
nalisten en kranten een nepbericht vol met nonsens 
zonder enige controle overnamen en verspreidden. 
Fake news of nepnieuws dus. Ook een probleem is dat 

er in België en Nederland maar 
drie grote persgroepen zijn die 
zowat alle kranten en magazines 
in handen hebben. Eén ervan, 
het Mediahuis, gaat straks dan 
nog de grote Nederlandse Tele-
graaf Media Groep overnemen. 
Daardoor is er op zijn zachtst ge-
zegd een groot risico op verschra-
ling van informatievoorziening.

Is fake news een van de strijd-
punten van de toekomst?

Ik denk het wel. Ik maak me ook 
wel zorgen over het zogenaamd 
uitfilteren van fake news. Wie 
gaat bepalen wat fake news is? 
De mensen van Facebook? Met 
welke maatstaven? Ik sta daar 
sceptisch tegenover. Bewust fake 
news verspreiden, is uiteraard 
zeer laakbaar.

De toekomst is dus aan SCEPTR.net?

Zeker. Er is een grote verschuiving aan de gang in het 
gedrag van nieuwsconsumenten die zich losweken 
van traditionele kranten en televisiezenders. Papier 
gaat achteruit en de digitalisering gaat onverminderd 
voort. Steeds meer mensen zijn ook de politieke cor-
rectheid beu, bijvoorbeeld inzake moslimterreur en 
criminaliteit. Onze medewerkers zijn geen social jus-
tice warriors. Voor SCEPTR.net bestaan geen taboes. 
Dus in die zin zijn wij een politiek incorrect medium 
van de toekomst. Ik ben gedreven, gepassioneerd en 
professioneel en ik geloof in SCEPTR.net.

Opgetekend door Sam van Rooy
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Een peperdure, overbodige instelling
Omdat een aantal francofoon-Bel-
gische oude krokodillen in 2012 
niet de moed hadden om de Senaat 
af te schaffen, werd deze instelling 
met de zesde staatshervorming 
dan maar hervormd. Het resultaat 
daarvan is dat we sindsdien met 
een peperdure, maar voor het ove-
rige totaal nutteloze instelling op-
gescheept zitten. Gemeenschaps-
senator Anke Van dermeersch zette 
in dat verband een en ander even 
op een rij en de cijfers zijn inder-
daad indrukwekkend. 

De Senaat kostte in 2016 welgeteld 
49.950.000 euro. Voor dat bedrag 
vergaderde zij in dat jaar plenair 21 
uur en 30 minuten. Omgerekend 
komt dat neer op een kostprijs van 
38.720 euro per minuut vergade-
ren. Dit bedrag is op zichzelf al 
schandalig, maar is dat nog meer 

als men kijkt naar de prestaties 
van deze instelling. Er werden in 
2016 immers welgeteld 6 dossiers 
ten gronde besproken, maar alle-
maal over onderwerpen waarvoor 
de Senaat absoluut niet bevoegd is 
en waarop overigens niemand zit te 
wachten. Verder werden twee wet-
ten gestemd. In totaal finaliseerde 
de Senaat dus 8 documenten, het-
zij 625.801 euro 
per document. 
Politiek gespro-
ken is de relevan-
tie van de Senaat 
bijgevolg zowat 
nul en houdt ze 
zich vrijwel uit-
sluitend bezig 
met bezigheids-
therapie. 

Als men in deze 

tijden van budgettaire krapte en 
sociale afbraak dus naar een ge-
rechtvaardigde en gemakkelijke be-
sparing zoekt, dan komt de Senaat 
daarvoor alvast als eerste in het vi-
zier. Maar allicht is dat te eenvou-
dig voor onze politieke kaste om er 
concreet werk van te maken.

Peter Lemmens
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Guy Verhofstadt wil (zichzelf de)  
Europese geschiedenis (in) schrijven.
De Commissie Constitutionele 
Zaken van het Europees Parle-
ment keurde het rapport van Guy 
Verhofstadt goed dat een verdere 
overheveling van bevoegdheden 
en macht naar de Europese Unie 
beoogt.

Bij ons kennen wij Verhofstadt 

als de liberale leider en eerste mi-
nister die steeds hervormingen te-
genhield. In Europa is hij een felle 
hervormer in de richting van steeds 
meer EU. Hij stelt een boodschap-
penlijstje op van o.a. een banken-
unie, energie-unie, defensie-unie, 
een EU-minister van Financiën, 
een EU-minister van Buitenlandse 

Zaken én uiter-
aard een geza-
menlijk Europees 
migratiesysteem.

Verhofstadt wil 
zichzelf de ge-
schiedenis in-
schrijven. Dat 
heeft hij echter al 
gedaan als de pre-
mier die in zijn 
land verantwoor-

delijk is geweest voor de invoering 
van het vreemdelingenstemrecht, 
de regularisatie van honderddui-
zenden illegalen, de invoering van 
de nationaliteit zonder voorwaar-
den en voor de grootste immigra-
tiestromen sinds de Tweede We-
reldoorlog.

Bij zoveel wereldvreemdheid be-
sloot Gerolf Annemans namens de 
ENV-fractie: “Alleen een stopzetten 
van deze agressiviteit ten aanzien 
van de lidstaten en een herstel van de 
nationale soevereiniteit kan verder 
onheil voorkomen. Alleen daardoor 
kan ook opnieuw worden aange-
knoopt bij de uitslag van zoveel ge-
negeerde of opzij geschoven referenda 
over de Europese toekomst.”

Dimitri Hoegaerts
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Teruggave belastingen 
aan... asielzoekers!

In de Belgische fiscaliteit heerst al vele jaren lang de absurde toestand 
dat asielzoekers, zonder dat zij ooit één euro aan belastingen hebben 
betaald, een teruggave van de belastingen kunnen krijgen wanneer 
ze kinderen ten laste hebben. Dat komt omdat zij als Rijksinwoners 
werden beschouwd en die moeten per definitie een belastingaangifte 
indienen, ook als ze geen inkomsten hebben. 

Daardoor kunnen zij evenwel ook 
een beroep doen op wat men in 
ons fiscaal stelsel ‘terugbetaalbare 
belastingkredieten’ noemt. De re-
gering heeft daar nu eindelijk een 
einde aan gesteld door asielzoekers 
voortaan fiscaal als niet-Rijksinwo-
ners te beschouwen, waardoor zij 
niet meer per definitie een belas-
tingaangifte moeten indienen.

Dit land zou evenwel niet België 
heten, moest de genomen maatre-
gel geen grote achterpoort bieden 
om toch terug van die terugbeta-
ling te kunnen genieten. Het is na-
melijk zo dat wie hier, ook al is het 
maar een halve dag, heeft gewerkt, 
opnieuw een belastingaangifte 
moet doen. In dat geval betaalt hij 
weliswaar nog altijd niet één euro 
belasting omdat zijn belastbare be-
roepsinkomsten in dat geval veel 
lager liggen dan de belastingvrije 
som, maar hij krijgt daardoor wel 
opnieuw recht op de terugbetaal-
bare belastingkredieten…

WETTELIJK

Asielzoekers mogen de eerste vier 
maanden van hun verblijf wel-
iswaar niet werken in dit land, 
maar daarna ligt er voor hen dus 
opnieuw een grote boulevard aan 
mogelijkheden open om op een 
gemakkelijke en volledig wettelijke 
manier geld terugbetaald te krijgen 
van de belastingen zonder ooit aan 
het belastingsysteem te hebben 
bijgedragen. Het zal immers niet 
moeilijk zijn om snel Gutmenschen 
of malafide allochtone onderne-
mers te vinden die in dat verband 
een circuit op poten willen zetten 
om van deze mogelijkheid gebruik 
te kunnen maken.

Het Vlaams Belang merkte deze 
grote leemte in het wetsontwerp 
van de regering op en diende dan 
ook een voorstel van tekstwijziging 
in om deze achterpoort te sluiten. 
Alleen het duo Vuye&Wouters had 
de politieke moed om dit Vlaams 
Belang-voorstel te steunen.

Peter Lemmens

Van januari tot november 2016 
werden er in de Vlaamse scholen 
72 arbeidsongevallen geregis-
treerd waarbij leerkrachten een 
letsel opliepen ten gevolge van 
(fysieke) agressie van leerlingen, 
hun ouders of derden. Tot nu toe 
werden alle gevallen in der minne 
geregeld. Geen enkel dossier werd 
voor de rechtbank gebracht (schrif-
telijke vraag nr. 157 van Chris 
Janssens aan de minister van On-
derwijs)

***

In 2015 werden niet minder dan 
272 bankrekeningen overgemaakt 
aan de bevoegde overheden wegens 
ernstige aanwijzingen van finan-
ciering van terrorisme. Dat is 45 
percent meer dan in het voorgaan-
de jaar (schriftelijke vraag nr. 1184 
van Barbara Pas aan de minister 
van Financiën)

***

Begin 2014 werd een protocol 
afgesloten tussen de Staatsveilig-
heid en de Vlaamse onderwijsad-
ministratie inzake islamisme en 
‘radicalisering’ in het onderwijs. 
Sindsdien heeft de Staatveiligheid 
daarover 54 vragen ontvangen van-
wege de Vlaamse onderwijsadmi-
nistratie (schriftelijke vraag nr. 998 
van Barbara Pas aan de minister 
van Justitie)

***

De federale overheid kende in 2014 
aan de politiezones een basistoe-
lage uit van in totaal 1.074 mil-
joen euro. Omgezet in uitgaven per 
inwoner ging hiervan 79 euro per 
inwoner naar Vlaamse politiezones, 
107 euro per inwoner naar Waalse 
politiezones en niet minder dan 
159 euro per inwoner naar Brus-
selse politiezones (schriftelijke vraag 
nr. 1052 van Barbara Pas aan de 
minister van Binnenlandse Zaken)

&Feiten  cijfers
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Inspectie faciliteitenscholen: door-
braakje blijkt pyrrusoverwinning
Sedert de goedkeuring in 2009 door het Vlaams Parlement van het 
zogenaamde ‘interpretatiedecreet inzake het faciliteitenonderwijs’, 
gevolgd door de verminking ervan door het Grondwettelijk Hof, ge-
beurde er weinig. Zelfs die onderdelen van het decreet die overeind 
werden gelaten, bleven tot dusver dode letter.

Chris Janssens riep onderwijs-
minister Hilde Crevits vorig jaar 
herhaaldelijk ter verantwoording, 
laatst nog in november. Omdat de 
bepaling dat de Franstalige facili-
teitenscholen in Vlaanderen voort-
aan door de Vlaamse onderwijsin-
spectie moest gebeuren door het 
Grondwettelijk Hof uit het decreet 
werd geschrapt, drong de Vlaams 
Belang-fractievoorzitter erop aan 
dat op zijn minst de taalwetgeving 
inzake onderwijs zou worden na-
geleefd. Die schrijft voor dat de 
Franse Gemeenschap een vertaling 
van haar inspectieverslagen aan de 
Vlaamse onderwijsadministratie 
bezorgt. Dat gebeurt al tientallen 
jaren niet en Crevits beloofde dat 
haar administratie ze zou opvra-
gen. 

HOERA… OF TOCH NIET

Thans meldt ze dat de verslagen 
werden ontvangen. Bij nader toe-

zien blijkt dat een maat voor niets. 
Het is immers onmogelijk om er 
uit op te maken of de faciliteiten-
scholen waar voor hun (Vlaams) 
geld afleveren. Om te beginnen 
voert de Franstalige onderwijsin-
spectie geen doorlichtingen uit op 
schoolniveau. Enkel een aantal in-
dividuele leerkrachten worden be-
oordeeld. Volgens Crevits kan op 
basis daarvan worden uitgemaakt 
dat de kwaliteit van het onderwijs 
voldoet voor aspecten zoals lezen, 
schrijven, Frans, taalvaardigheid, 
vraagstukken en zedenleer. Echter, 
ze geeft toe dat over de kwaliteit 
van de lessen Nederlands tweede 
taal er op basis van de aangele-
verde verslagen geen uitspraak kan 
worden gedaan. Zo kan over een 
bepaalde school bijvoorbeeld wel 
worden afgeleid dat de koppeling 
tussen het lezen en schrijven, of dat 
de mondelinge taalvaardigheid in 
de kleuterklas voldoet, maar meer 
ook niet. Terwijl de essentie van 

het faciliteitenonderwijs is dat het 
om overgangsscholen gaat waarvan 
de leerlingen na de lagere school 
perfect in staat moeten zijn om 
vlekkeloos over te schakelen naar 
middelbaar onderwijs in de streek-
taal, het Nederlands. Niemand die 
vandaag gelooft dat de Franstalige 
faciliteitenscholen dat presteren. 
Van inspectieverslagen van de door 
de Franse gemeenschap onwet-
tig georganiseerde lagere school 
in Voeren is er overigens helemaal 
geen sprake.

LIEFDE MAAKT BLIND

Daarmee staan we geen stap verder 
dan toen in 2009 het interpretatie-
decreet tot stand kwam, om even 
later door het Grondwettelijk Hof 
als het ware te worden ontmand.

In het jongste nummer van Vlasko, 
het blad van de Vlaamse School 
Komen, staan een aantal brieven 
afgedrukt die dateren van 1979, 
toen het wettelijk vereiste aantal 
Vlaamse ouders bij het gemeente-
bestuur van de Waalse faciliteiten-
gemeente Komen een Nederlands-
talige faciliteitenschool aanvroeg. 
Die kwam er heel even, maar ze 
werd door de overheden en Wallin-
ganten weg gesaboteerd en geterro-
riseerd. De Vlaamse overheid be-
taalt nu voor die school, in plaats 
van de Franse Gemeenschap. Van 
enige wederkerigheid is er m.a.w. 
geen sprake. Het belet de Vlaamse 
regering niet om ieder jaar weer 
zonder verpinken zo’n 11 miljoen 
euro aan omkadering en werkings-
middelen voor de Franstalige faci-
liteitenscholen in de zes Vlaamse 
randgemeenten rond Brussel te 
pompen. En ook nog in Ronse. 
Blindelings als het ware.

Luk Van Nieuwenhuysen
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Dicht bijeen is warm….
Dichter bij mekaar en meer boven elkaar gaan wonen, zo luiden de 
richtlijnen voor de toekomst. Kippen in legbatterijen kweken is uit 
den boze, mensen in blokkendozen steken daarentegen…

Vlaanderen geraakt vol, dat weet 
iedereen. Dat de Vlaamse regering 
daarover nadenkt is lofwaardig, ze 
bekijkt het thema echter louter ur-
banistisch en knijpt één oog dicht, 
waardoor ze niet ziet dat de belang-
rijkste reden voor de grotere vraag 
naar woningen en voor de stads-
vlucht bij de bevolkingstoename 
moet gezocht worden. En die is 
niet natuurlijk, maar het gevolg 
van het immigratiebeleid dat hier 
al decennialang wordt gevoerd. 

De Vlaamse regering heeft wél 
oor naar het discours van Leo Van 
Broeck, de Vlaamse bouwmees-
ter die de overheid adviseert en 
begeleidt en die optimistisch ver-
kondigt dat er in Vlaanderen nog 
voor een zes miljoen extra mensen 
plaats is “zonder nog een vierkante 
meter open ruimte bij te moeten be-
bouwen”. Het lijkt wel de Vlaamse 
versie van ‘Wir schaffen das’. Vol-
gens de minister-president geeft de 
bouwmeester blijk “van een samen-
hangend, helder, doordacht en gemo-
tiveerd beeld op deze functie” en kan 
hij met “zijn wervend discours en 
verbale bevlogenheid anderen aan-
trekken, bezielen”. Dat geeft toch 
wel aan dat de Vlaamse regering en 
Van Broeck op dezelfde lijn zitten. 

STALINISTISCH

Het verplaatsen van bevolkings-
groepen en het stimuleren van de 

herlokalisatie van mensen naar 
stedelijke centra (door bv. het op-

leggen van een hoger kadastraal 
inkomen voor wie buiten de stad 
woont) getuigt van een typisch 
socialistische aanpak. Heel wat 
Vlamingen zien het nochtans niet 
zitten om (terug) naar de stad te 
gaan wonen. We zijn nu eenmaal 
honkvast. Maar laat ons ook maar 
een kat een kat noemen: als voor 
veel Vlamingen steden onaantrek-
kelijk zijn als woonplaats, dan 
heeft dat niet weinig te maken met 
de gevolgen van het toenemende 
aandeel van vreemdelingen in de 
bevolkingssamenstelling, met de 
vervreemding die daarmee gepaard 

gaat, een groot onveiligheidsge-
voel, een verminderd zorgaanbod, 
de onmogelijkheid of zelfs on-
wenselijkheid om aan een sociale 
woning te geraken, een kwalitatief 
minder efficiënt onderwijs,... 

TOP NOORDRAND  
TERUG

Er zijn nog andere prangende 
overwegingen. Vorig jaar was er 
nogal wat te doen rond de ‘proe-
ve’ van het Territoriaal Ontwik-
kelingsprogramma Noordrand, 
om tienduizenden nieuwe appar-
tementen te gaan bouwen in de 
Noordrand rond Brussel. Vlaams 
Belang wees er toen op dat de 
uitgangspunten van het Vlaamse 
Randbeleid daarin totaal werden 
genegeerd. De bouw van duizen-
den bijkomende flats zou daar 
immers de ontnederlandsing en 
internationalisering in de hand 
werken. 

Minister Schauvliege (CD&V) 
relativeerde die kritiek. Het zou 
slechts om een denkoefening 
gaan van de ambtenarij en er was 
nog ruimte voor inspraak. Maar 
thans duikt het stokpaardje van 
de bouwmeester dus terug op, met 
duidelijke ruggensteun van minis-
ter-president Bourgeois (N-VA). 
Weliswaar niet specifiek gericht op 
de Vlaamse Rand, maar het ene 
kan natuurlijk perfect in het an-
dere worden ingepast. 

Luk Van Nieuwenhuysen
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1917: Vlaamse bewustwording aan 
het IJzerfront
In 1917 ging de Eerste Wereldoorlog zijn vierde oorlogsjaar in. Het 
Belgisch leger zat toen al geruime tijd verschanst achter de IJzer en 
was daar door de vele taalwantoestanden in conflict gekomen met de 
Vlaamsgezinde soldaten. Op 11 februari 1917, nu precies 100 jaar 
geleden, verbood de legeroverheid in dat verband alle soldatenvereni-
gingen. Een beslissing die niet zonder gevolgen bleef.

Toen Duitsland in augustus 1914 
het neutrale België binnenviel, 
leidde dat tot grote verontwaar-
diging bij de bevolking. Heel wat 
vrijwilligers, waaronder ook heel 
wat Vlaamsgezinde studenten, 
meldden zich dan ook spontaan 
aan bij het Belgisch leger om de 
invaller te bestrijden. De eerste 
maanden van de oorlog was een be-
wegingsoorlog, waarbij het zwakke 
Belgische leger uiteraard niet opge-
wassen bleek te zijn tegen het veel 
sterkere Duitse leger. Het grootste 
deel van het land moest dan ook 
worden prijsgeven. Pas tegen eind 
1914 kon het front in een overblij-
vend stukje van West-Vlaanderen 
enigszins worden gestabiliseerd 
en begon voor het Belgische le-
ger een jarenlange periode van de 
stellingen oorlog achter de IJzer.

VERVELING 

Daarmee waren de grote gevechten 
voor het Belgische leger voor ge-
ruime tijd achter de rug en heerste 
er militair gezien een relatieve rust. 
Meteen dook ook de verveling op. 
Tevens veroorzaakte het frontle-
ven een verruwing van de zeden. 
Om daaraan iets te doen, werden 
door een aantal intellectuelen in 
het leger spontaan verschillende 
initiatieven genomen. Er werden 
studiekringen en bibliotheken 
opgericht om de minder ontwik-
kelde soldaten de mogelijkheid te 
geven zich verder te bekwamen 
of zich minstens bezig te houden. 
Heilig Hartbonden en andere re-
ligieuze bijeenkomsten zagen het 

levenslicht aangezien Vlaanderen 
toen nog in grote mate diepgelo-
vig katholiek was. En om wat men 
toen ‘de immoraliteit’ noemde te 
bestrijden, werd in februari 1916 
het Secretariaat der Katholieke 
Vlaamse Hoogstudenten (SKVH) 
opgericht, dat zich in de eerste 
plaats richtte op het massaal ver-
spreiden van ‘zedelijke’ brochures. 
Het waren allemaal initiatieven die 
politiek gezien volkomen onschul-
dig waren en tot op zekere hoogte 

steun kregen van de militaire auto-
riteiten.

BELGISCHE  
WANTOESTANDEN

De meeste van deze initiatieven 
waren het werk van Vlaamsgezinde 
aalmoezeniers of intellectuelen die 
zich als vrijwilliger in het leger had-
den aangediend. Het mag dan ook 
geen verbazing wekken dat in deze 
studiekringen en soldatenvereni-
gingen allerhande ook de taalwan-
toestanden die in het leger heersten 
ter sprake kwamen. Het Belgisch 
parlement had immers op 2 juli 
1913 een taalwet inzake het leger 
goedgekeurd die bepaalde taalrech-
ten voor de Vlamingen vastlegde, 
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maar in de praktijk bleef deze 
grotendeels dode letter. Het Bel-
gische legerkader was namelijk in 
overgrote meerderheid Franstalig 
én francofiel en boycotte in grote 
mate deze taalwet. De Vlaamse sol-
daten werden dan ook doorgaans 
in het Frans bevolen, begrepen dat 
niet altijd, met soms nare gevol-
gen van dien. Bovendien keek het 
bevelvoerend kader vaak neerbui-
gend op de gewone Vlaamse sol-
daten neer en vond het de terechte 
taalklachten die door de Vlaamse 
intellectuelen werden geuit vaak 
een teken van opstandigheid en 
elke Vlaamsgezinde uiting aan het 
front als landverraad. Wie daarover 
morde of voor zijn Vlaamsgezinde 
mening uitkwam, liep de kans om 
disciplinair of op een andere ma-
nier te worden gestraft.

VLAAMSGEZINDE ACTIE

Dat een dergelijke situatie voorbe-
stemd was om tot een conflict tus-
sen de legerleiding en de Vlaams-
gezinde intellectuele manschappen 
te leiden, lag dan ook voor de 
hand. Reeds in 1914 waren er via 
allerlei kanalen klachten te noteren 
geweest van Vlaamsgezinde solda-
ten over al deze wantoestanden. 
Maar de legertop trad uiteraard 
niet op om daar verbetering in te 
brengen. De regering en de koning 
deden dat evenmin omdat zij in 
oorlogstijd ervoor beducht waren 
het legerkader voor het hoofd te 
stoten. Het leidde tot steeds meer 
ongenoegen bij een aantal Vlaamse 
soldaten. Vanaf midden 1916 sta-
ken enkele Vlaamse intellectuelen 
ten gevolge daarvan regelmatig de 
koppen bij elkaar en zo ontstond 
stilaan de Frontbeweging, het ge-
organiseerde verzet tegen de taal-
wantoestanden in het leger.

REPRESSIE

Bestond er tijdens de eerste oor-
logsjaren nog een zekere welwil-
lende houding van het Belgisch 
leger ten aanzien van de solda-
tenverenigingen, dan kwam daar 

met het overlijden van luitenant-
generaal Wielemans, de stafchef 
van het Belgisch leger, begin 1917 
plots een einde aan. Wielemans 
was een Gentenaar en was de 
weinig politieke initiatieven van 
de Vlaamsgezinde militairen niet 
ongenegen. Dat was echter abso-
luut niet het geval voor zijn opvol-
ger, de Waalse luitenant-generaal 
Louis Ruquoy. Hij was een uitge-
sproken francofiel en had niet de 
minste sympathie voor welkdanige 
Vlaamsgezinde actie dan ook, hoe 
onschuldig ze ook mocht zijn. Van 
hem waren naar verluidt de gevleu-
gelde woorden: “Wie deelneemt aan 
de taalbeweging, die zal ik breken.” 
Hij voegde kort na zijn aantreden 
in alle geval de daad bij het woord 
door op 11 februari 1917 bij leger-
dagorder alle verenigingen binnen 
het leger simpelweg te verbieden. 

VERSTREKKENDE  
GEVOLGEN

Dat dit niet zonder gevolgen zou 
blijven, lag voor de hand. Het was 
immers duidelijk dat de hoofdbe-

doeling er in bestond om de stu-
diekringen en de Vlaamsgezinde 
stromingen in het leger de mond te 
snoeren. Maar uiteraard pakte dit 
anders uit. In plaats van de situatie 
te ontmijnen, werd ze integendeel 
verscherpt. Een aantal studiekrin-
gen en bonden doekten zichzelf 
inderdaad op, enkele werden nog 
oogluikend gedoogd, maar andere 
weigerden aan dit verbod gevolg te 
geven en gingen clandestien verder. 
De maatregel van Ruquoy was in 
alle geval een zweepslag om de taal-
spanningen aan het front te doen 
escaleren en ervoor te zorgen dat 
de geest van menige Vlaamse sol-
daat radicaliseerde. Ook de Front-
beweging hield niet op te bestaan, 
maar ging integendeel eveneens 
ondergronds. Bovendien verstrakte 
zij haar standpunten en zou voort-
aan ook politieke eisen aan het Bel-
gische regime gaan stellen. Met het 
verbod van 11 februari 1917 werd 
dan ook een van de aanzetten ge-
geven voor wat na de oorlog zou 
uitgroeien tot het partijpolitieke 
Vlaams-nationalisme.

Peter Lemmens

De leiding van de Frontbeweging, met vlnr Filip de Pillecyn,
Adiel de Beuckelaere, Frans Daels, Hendrik Borginon  

en Victor Vangramberen.
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Geen megamoskee in Antwerpen!
Ook onder burgemeester De Wever en de N-VA-regeringen blijven 
Antwerpen en Vlaanderen voort islamiseren. De Wever verschilt daar-
in niet van de vorige burgemeester, de socialist Patrick Janssens. De 
moskee is veel meer dan slechts een gebedshuis, het is een belangrijk 
bouwkundig en ideologisch symbool van de islam(isering). Daarom 
maakt Vlaams Belang Antwerpen een groot strijdpunt van een zoveel-
ste nieuwe moskee.

NIEUWE EN GROTERE 
MOSKEEËN = ISLAMISE-
RING

Op ongeveer dezelfde plek (Noor-
derlaan Antwerpen, wijk Lucht-
bal) werd een aantal jaren geleden 
al een megamoskee gepland, maar 
o.m. door verzet van het Vlaams 
Belang kwam die er uiteindelijk 
niet. De nu geplande (Marok-
kaanse) megamoskee zal niet min-
der dan 1000 m2 innemen en moet 
plaats bieden aan vele honderden 

moslims. Moslims doen allerlei ac-
ties en oproepen om 850.000 euro 
bij elkaar te krijgen. Dit dossier is 
een typisch voorbeeld van de isla-
misering van onze samenleving: 
eerst was er in de buurt een kleine 
garageboxmoskee, vervolgens bood 
het stadsbestuur de voormalige po-
litieschool aan om de moskee te 
huisvesten en nu verhuist de mos-
kee naar een gebouw van 1000 
m2 voor vele honderden moslims. 
Ondanks de islamitische aanslagen 
en de aanhoudende verhoogde ter-

reurdreiging, gaat de islamisering 
onze samenleving dus gewoon 
voort. 

Hoeft het te verbazen dat mos-
limterrorist Anis Amri, die op 19 
december 2016 in Berlijn met een 
vrachtwagen een bloedige jihad-
aanslag op een kerstmarkt pleegde, 
vaak naar België reisde omdat - zo 
stellen Duitse media - dit land “een 
sterke islamistische scene” heeft? 
Wie moskeeën zaait, zal sharia en 
jihad oogsten!

FAKKELTOCHT: DOE MEE!

Ook de meeste bewoners van de 
betreffende wijk in Antwerpen 
(Luchtbal) willen geen imperia-
listisch symbool van de islam in 
hun buurt. Zelfs een Marokkaanse 
buurtbewoonster (zonder hoofd-
doek) maakt zich grote zorgen 
omdat ze angst heeft van de im-
pact van de imam en de groeiende 
sociale controle van moslims die 
zo’n moskee met zich meebrengt. 
Inderdaad: wie voor de vrijheid is, 
moet de islam(isering) bestrijden.

Na een protestactie ter plaatse, 
een verzetsavond in het nabijge-
legen café ‘De Luchtbal’ en een 
petitie (zie: www.petities24.com/
geen_megamoskee_aan_de_noor-
derlaan_in_antwerpen) organi-
seert Vlaams Belang Antwerpen nu 
een fakkeltocht. Verzet u tegen de 
islamisering van onze samenleving 
en doe mee op dinsdag 21 februari 
om 20u (parking Havanastraat-G. 
Simondslaan)! Er is gratis busver-
voer om 19u aan Berchem-kerk 
en om 19.30u aan ons secretariaat 
Van Maerlantstraat (inschrijven 
via: 0498 76 54 14).

Facebookevenement:  
www.facebook.com/events/ 
1010586979045377/ 

Sam van Rooy

GEEN MOSKEE

OP LUCHTBAL

www.vlaamsbelangantwerpen.be

F A K K E L
T O C H T

DINSDAG 21 FEBRUARI 2017  • 20.00u 
SAMENKOMST PARKING HAVANASTRAAT/G.SIMONDSLAAN (RECHT TEGENOVER LUCHTBAL KAZERNE)
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ZWEEDSE PUZZEL
C

onform
 de wetgeving van 8 decem

ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om
 m

et u in com
m

unicatie te treden. U
 kunt ons steeds kosteloos 

laten weten dat u geen verder contact wenst. D
it kan per brief naar V

laam
s Belang, M

adouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
TESTBEELD

stuur uw oplossIng 
voor 20 februarI  

met vermeldIng van 
naam en adres naar 

vlaams belang-redactIe 
• madoupleIn 8 bus 9 • 

1210 brussel of  
puzzel@vlaamsbelang.org

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND

Robert Toklowicz, Maasmechelen
Herwig Baeyens, Sint-Martens-Latem
Liliane Olthof, Merksem
Stijn Van Hamme, Boekhoute 
Karel Peys, Meerhout
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hans.couttenye@telenet.be

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

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 
twitter.com/vlbelang

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelang

Recepties Communiefeesten

Evenementen Trouwfeesten

Zakenlunches Privé diners

traiteursigrid@hotmail.com
Vloeyenbergdreef 24

2970 Schilde

+32 (0)485 73 08 18

 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?

Karweiwerken - www.tibo.eu
Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,  

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

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

installatie,
 onderhoud &

 herstellingen

Manuel elst t 0499 61 31 77
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VRIJDAG 3 FEBRUARI 
BEVEREN. Boekvoorstelling ‘Quid 
Nunc?’ met Gerolf Annemans en aan-
sluitend receptie in OC Boerenpoort, 
Grote Baan 183 om 20u. Inl.: André 
Buyl, 0477 55 58 46. 

ZONDAG 5 FEBRUARI 
TREMELO. Breugelbuffet met Tom 
Van Grieken in Zaal Paloma, Schriek-
sebaan om 12u. Inl.: Alain Verschaeren, 
0474 69 10 70.

MAANDAG 6 FEBRUARI 
GENT. Bingonamiddag met gratis 
koffie en taart in De Buurtloods, Pa-
trijsstraat 10 om 13u30. Org.: Vlaams 
Belang Muide-Meulestede. Inl.: Joris De 
Rynck, 0495 60 82 16. 

ZATERDAG 11 FEBRUARI 
STEENOKKERZEEL. Regionaal eten-
tje in Parochiezaal Humelgem, Billaststr. 
37 om 17u. Org.: Vlaams Belang Halle-
Vilvoorde. Inl.: Coördinator Vlaams-
Brabant, 02 582 91 75. 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 
NEDERENAME. Receptie met Bar-
bara Pas in Zaal Paviljoen, Oudstrij-
dersstraat 68, Oudenaarde om 19u. Inl.: 
Michèle Rédelé, 0495 49 27 82. 

ZONDAG 19 FEBRUARI 
MARIAKERKE. Aperitiefgesprek met 
Tom Van Grieken in Kollekasteel, Groe-
nestaakstraat 68, Gent om 11u. Inl.: Jo-
han Deckmyn, 0476 26 97 38. 

ZATERDAG 25 FEBRUARI 
LOT. 15de Stoofvleesfestijn in Gemeen-
teschool Blokbos, Blokbos 5, Beersel om 
12u. Org.: Vlaams Belang Beersel-St.-
Genesius-Rode. Inl.: Klaas Slootmans, 
0479 76 37 51. 
HANSBEKE. Eetfestijn in Gemeente-
zaal Hansbeke, Hansbekedorp 33, Ne-
vele om 19u. Inl.: Olaf Evrard, 0475 73 
02 45. 

VRIJDAG 3 MAART 
SINT-KATELIJNE-WAVER. Kaas- en 
wijnavond met Chris Janssens in Paro-
chiezaal 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. 

ZONDAG 5 MAART 
BOORTMEERBEEK. Eetdag in De 
Gildezaal, Hanswijkstraat 2a om 11u30. 
Inl.: Eddy Mortier, 0486 29 46 49. 

VRIJDAG 10 MAART 
SINT-NIKLAAS. Bingoavond in Lo-
kaal Steenstraete, Nieuwstr. 86 om 20u. 
Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49. 

MAANDAG 13 MAART 
KACHTEM. Driedaagse lentereis naar 
de Elzas en Straatsburg. Org.: Vlaams 
Belang Seniorenforum West-Vlaanderen. 
Inl.: Hilde De Lobel, 0478 48 68 18 of 
Jan Deweer, 0486 22 90 43. 

VRIJDAG 17 MAART 
GREMBERGEN. Knaptandkwis in 
Café De Sportvriend, Dokter Haekstr. 
1, Dendermonde om 20u. Inl.: Frederik 
Pas, 0475 39 06 06. 

ZATERDAG 18 MAART 
WIJNEGEM. Voorjaarsreceptie met 
Chris Janssens in Conferentiezaal, CC 
‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 om 
15u30. Org.: Vlaams Belang Wijnegem-
Schilde. Inl.: Glenn Gené, 0496 95 90 
21. 
IDDERGEM. 25ste Stoempfestijn in 
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Anto-
niusstraat 1, Denderleeuw om 18u. Inl.: 
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97. 

ZONDAG 19 MAART 
BRAKEL. Eetfestijn in Zaal De Vierkla-
ver, Groenstraat 1 om 11u30. Inl.: Vero-
nique Lenvain, 0478 79 68 85. 
IDDERGEM. 25ste Stoempfestijn in 
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Anto-
niusstraat 1, Denderleeuw om 11u30. 
Inl.: Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97. 
KORTRIJK. Bezoek Revue ‘De Spat-
jes zient oal vrandr’n’ in Par. Centrum 
Sint-Elooi, Sint-Amandsplein 5 om 16u. 
Org.: Vlaams Belang Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 
0477 21 61 85 of Jan Deweer, 0486 22 
90 43. 

DINSDAG 21 MAART 
BISSEGEM. Creatief: Memohouder 
in Atelier Chris Vannieuwenhuyze, 
Meensestwg. 465, Kortrijk om 14u30. 
Org.: Vlaams Belang Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Chris Vannieuwen-
huyze, 0486 34 94 92. 

ZATERDAG 25 MAART 
GENT. 11de Steakfestijn met Johan 
Deckmyn in De Buurtloods, Patrijsstr. 
10 om 19u. Org.: Vlaams Belang Koepel 
Gent. Inl.: Johan Deckmyn, 0476 26 97 
38. 

ZONDAG 26 MAART 
WEERDE. Ontbijtgesprek met Philip 
Claeys in d’ Oude School, Damstr. 46, 
Zemst om 10u. Inl.: Patrick Van Den 
Bosch, 0496 62 42 54. 
ANTWERPEN. 80ste Vlaams Nationaal 
Zangfeest in de Lolo-Arena, Antwerpen 
om 14.30u. Inl.: ANZ, 03 237 93 92 - 
info@anz.be

ZONDAG 2 APRIL 
EDEGEM. Lentediner met Tom Van 
Grieken in Feestzaal De Basiliek, Troost-
str. 20-22 om 11.30u. Inl.: Anita Saey, 
0478 46 19 08. 

MAANDAG 3 APRIL 
BALEN. Vlaams Belang stand op Jaar-
markt vanaf 8u. Org.: Vlaams Belang 
Balen-Laakdal-Meerhout. Inl.: Jan Hae-
pers, 0494 93 54 13 of Mannu Dox, 
0475 46 17 53.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 20 februariKalender

80ste Zondag 26 maart 2017 14u30
Lotto-Arena Antwerpen

Scaldis Brass Band

Zinget (voor en door kinderen)

Muziekkapel VNJ en KSA Geraardsbergen

Thebaanse trompetten KSA Hanske De Krijger Oudenaarde

De Geuzen (met Walter Evenepoel van Arjaun)

Dansgroep RU Famous

Laura Omloop 

Mama’s Jasje

ANZ_ZF17_Adv_A5-A4_1116.indd   2 24/11/16   17:16
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De communautaire leegte
door Barbara Pas
Door de afkondiging van een (minstens) vijfarige communautaire stilstand bij de federale re-
geringsvorming ontstond er als het ware een grote, onmetelijk diepe communautaire vergeet-
put. Of nog aanschouwelijker: een gigantische galactische communautaire leegte zonder 
voorgaande. Allemaal om België mee overeind te houden. Deze onuitgegeven Wetstraatkro-
niek bevat een integrale oplijsting van verregaande inconsequenties en onwaarheden van 
N-VA-excellenties sinds hun Belgische machtsdeelname. Daarnaast beschrijft het boek hoe 
het Vlaams Belang de afgelopen twee jaar - als enige in de Kamer - permanent de vinger op 
de institutionele wonde legde en biedt het een gedetailleerde strategie om Vlaanderen uit het 
Belgische moeras te helpen.

273 blz. • 15 euro • ISBN: 978-90-78898-44-3


