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Januskop
In Het Belang van Limburg liet Januskop De 
Wever optekenen dat in 2019 zijn “institutio-
nele agenda op tafel komt”. 

Wat een onbeschaamdheid! Met medeweten 
- wat zeg ik - met de volledige medewerking 
van de zogenaamd Vlaamsgezinde N-VA 
blijven jaar na jaar de miljarden euro van de 
hardwerkende Vlaming vloeien naar... l’Etat-
PS in het bloedrode Wallonië. 

Maar kijk, kijk: “Na de volgende verkiezingen 
in 2019 zal dat gedaan zijn”. Let wel: nà de 
verkiezingen.

Men zou het hem niet toedichten, maar 
De Wever kan de ‘grand écart’ (volledige 
spreidstand) aan als een volleerde ballerina: 
groooooote Vlaamse eisen VOOR de verkie-
zingen, Belgische kruiperigheid NA de ver-
kiezingen. 

Weet echter, valscharis: “You can fool all the 
people some of the time, and some of the people 
all the time, but you cannot fool all the people 
all the time.” (president Lincoln)
En die tijd raakt op.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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‘Theo Francken vraagt 180 miljoen extra voor asielbeleid’, kopte De 
Tijd half maart. Hoewel het bericht amper aandacht kreeg in andere 
perskanalen is het een zoveelste illustratie van een falend, peperduur 
en visieloos asielbeleid. 

Terwijl de regering-Michel naarstig op zoek ging naar zo’n half miljard 
euro om de Belgische rekeningen te doen kloppen, bedelde de staatssecre-
taris voor Asiel en Migratie om meer geld om asielzoekers op te kunnen 
vangen. Vorig jaar liepen die kosten voor de opvang en begeleiding van 
asielzoekers al op tot zo’n 1,3 miljard euro. Dat datzelfde bedrag werd 
bezuinigd in de sociale zekerheid toont feilloos aan hoe op de kap van 
onze ouderen, zieken en invaliden wordt bespaard ten faveure van nieuw-
komers die nog niets hebben bijgedragen.

70.000 ASIELAANVRAGEN

Niets wijst er overigens op dat dit bedrag dit jaar zal dalen. Integendeel. 
De volgmigratie via gezinshereniging laat zich nu pas echt voelen. Voor 
elke erkende asielzoeker volgen er gemiddeld vier gezinsleden. Wetende 
dat er de afgelopen twee jaar bijna 70.000 asielaanvragen werden geregis-
treerd, waarvan de helft mag blijven, geeft dat aan hoe enorm de golf is 
die nog op ons afkomt. 

Bovendien zijn de kosten voor de opvang nog maar het topje van de ijs-
berg. Zo bleek onlangs nog uit cijfers van het departement Maatschappe-
lijke Integratie dat als gevolg van de asielcrisis het aantal leefloners op een 
jaar tijd met 9 procent (!) is gestegen. Een hallucinant cijfer dat meteen 
aantoont dat de gevolgen zich op alle domeinen van onze samenleving 
laten voelen. En dan hebben we het nog niet over de destructieve gevol-
gen op ons onderwijs en onze huisvesting om nog maar te zwijgen van de 
import van religieuze conflicten. 

OPVANG IN EIGEN REGIO

Hoe men het ook draait of keert, er is nood aan een totale mindswitch in 
het migratiebeleid. Niemand wil dat vluchtelingen aan hun lot worden 
overgelaten in guur oorlogsgebied, ook het Vlaams Belang niet. Maar het 
is zaak de middelen in te zetten in veilige havens in de eigen regio. Zo 
niet ondergraven we niet alleen ons welvaartssysteem, maar de gehele toe-
komst van onze samenleving. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

indswitch

“NIEMAND WIL DAT 
VLUCHTELINGEN 

AAN HUN LOT WOR-
DEN OVERGELATEN 
IN GUUR OORLOGS-

GEBIED, OOK HET 
VLAAMS BELANG 

NIET.”
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“NEEM NIET DRIE, 
MAAR VIJF KINDE-
REN”

In het verleden gaven heel wat 
islamitische leiders reeds aan dat 
ze Europa willen veroveren via de 
baarmoeders van hun vrouwen. 
Hoe sneller de islamitische ge-
meenschap groeit, hoe sneller ‘de 
overname’ kan plaatsvinden, 
klinkt de glasheldere redene-
ring. Die theorie indachtig 
riep de Turkse president 
Recep Erdogan afge-
lopen maand zijn in 
Europa levende land-
genoten op om meer 
kinderen te maken 
om zo hun invloed te 
vergroten. “Neem niet 
drie, maar vijf kinde-
ren”, zei hij tijdens een 
campagnebijeenkomst 
in Eskisehir, in het westen 
van Turkije. Of hoe de Turkse 
sultan openlijk aanstuurt op een 
demografische overname. En de 
EU? Die beloont de man met een 
visumvrijstelling voor 80 miljoen 
Turken. 

KATHOLIEK  
ONDERWIJS BUIGT 
VOOR ALLAH

Nog voor 1 april goed en wel was 
aangebroken, lanceerde de top 
van het gemeenschapsonderwijs 
en het katholiek onderwijs het 
idee om het schooljaar 2017-2018 
te laten starten op 4 in plaats van 
1 september. Als reden werd het 
islamitische offerfeest aangegeven 
dat op 1 september plaatsvindt. 
Vlaams parlementslid Chris 
Janssens reageerde gevat: “Eerst 
kwamen de halalmaaltijden in de 
scholen, vervolgens moesten de exa-

menroosters aangepast worden aan 
de ramadan. Daarna kwam het 
katholiek onderwijs op de prop-
pen met plannen om islamitische 
gebedsruimtes te voorzien, vrijwil-
lige islamlessen te organiseren en de 
hoofddoek opnieuw onze schoolge-

bouwen binnen te laten dringen. En 
nu wil men het schooljaar zelfs later 
laten beginnen omdat de Koran dat 
voorschrijft. Wat zal het volgende 

zijn? Meisjes achteraan de klas zet-
ten?” 

BRUSSELS  
HAATPALEIS

Dat de grote moskee in Brussel een 
bolwerk is van gewelddadig sala-

fisme weten ze intussen zelfs 
op de Fiji-eilanden. Een 

vernietigend rapport van 
het anti-terreurorgaan 
OCAD toonde eerder al 
aan dat de moskee zich 
bekwaamt in het creë-
ren van islamextremis-
ten en het financieren 
van terroristische ope-
raties. Toen de onder-
zoekscommissie over de 

aanslagen van 22 maart 
de directeur van het Brus-

sels haatpaleis, Jamal Saleh 
Momenah verhoorde, viel 

de mond van de leden van de 
commissie open van verbazing. De 
man slaagde erin bewezen feiten 
staalhard te ontkennen, zichzelf 
om de haverklap tegen te spreken 
en als klap op de vuurpijl zijn mis-
prijzen voor het Universeel Ver-
drag voor de Rechten van de Mens 
niet onder stoelen of banken te 

ACTUA KORT

93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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steken. Het Vlaams Belang vroeg 
dan ook de onmiddellijke opzeg-
ging van de erfpachtovereenkomst 
met Saoedi-Arabië, maar daar wil 
minister Jambon niet van weten. 
Of hoe men zelfs in een dossier dat 
zo klaar is als een klontje kiest voor 
een afwachtende houding… tot er 
opnieuw een bom ontploft. 
 

47 PROCENT 

Het riedeltje van Gwendolyn Rut-
ten (Open VLD) dat asielzoekers 
onze pensioenen gaan betalen, 

lijkt steeds vaker te botsen op een 
aantal staalharde feiten. Eind vorig 
jaar had de werkgeversorganisatie 
Unizo al gesteld dat 90 procent 
van de asielzoekers niet actief is op 
de arbeidsmarkt. Nu blijkt ook dat 
het aantal hoogopgeleide mensen 
toch net iets lager ligt dan gedacht. 
Uit cijfers die minister van Inbur-

gering Liesbeth Homans bekend-
maakte blijkt dat 47 procent van 
de erkende asielzoekers niet kan le-
zen of schrijven. Wellicht worden 
binnenkort de dictees afgeschaft 
wegens discriminerend. 

ISLAMLEERLINGEN 
VERDUBBELD OP 10 
JAAR

In tien jaar tijd is het aantal leerlin-
gen dat islamonderwijs volgt in het 
Nederlandstalig onderwijs ruim 
verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers 
van het departement Onderwijs. 
Terwijl het Katholiek onderwijs 
het aantal leerlingen met 29.500 
zag dalen, steeg het islamitisch 
onderwijs met 30.000 leerlingen. 
Kortom: de religieus-demografi-
sche klok tikt. En vooralsnog lijkt 
dat niet in ons voordeel. 

“Weldra zullen er religieuze oor-
logen uitbreken in Europa.”

Mevlüt Cavusoglu, Turkse mi-
nister van Buitenlandse Zaken, 

Belga, 16 maart 2017

“Dit zou een hervormingsrege-
ring zijn, die eindelijk zou doen 
wat alle regeringen ervoor niet 
durfden. Maar in de feiten maakt 
de regering die belofte niet waar. 
Ze lijkt het zelfs niet eens meer te 
proberen.”

Hoofdredacteur  
Het Nieuwsblad, Liesbeth Van 

Impe, 20 maart 2017

“Geert Wilders wint met zijn 
PVV vijf zetels (van 15 naar 20 
zetels) en toch gaat Europa er 
vanuit dat de kiezers geen pro-
blemen hebben met de Europese 
Unie. Merkwaardig.”

Professor Openbare Financiën 
Herman Matthijs,  

Knack, 16 maart 2017

“Marine Le Pen is geen fasciste 
en het FN-programma met ‘na-
tionale voorkeur’ en beperking 
van de immigratie is nog altijd 
geen racisme.”

Mia Doornaert, expert internati-
onale betrekkingen,  

De Standaard, 9 maart 2017 

“De belofte om budgettair orde 
op zaken te stellen is gebroken en 
het komt niet meer goed.”

Redacteur Pieter Blomme,  
De Tijd, 10 maart 2017

“Het is niet meer dan rechtvaar-
dig dat een land zelf beslist wie 
het binnen laat en wie niet.”

Hoofdredacteur Gazet Van 
Antwerpen, Kris Vanmarsenille, 

8 maart 2017

Grote moskee in het Brusselse Jubelpark

Een van de vele asielcentra
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UNIA: N-VA-theater  
zonder resultaat
De N-VA lanceerde in maart ‘een aanval’ op Unia om de aandacht af te 
leiden van de schandalen waardoor ze getroffen werd. Intussen blijkt 
dat het goedkoop politiek theater was, dat er niets verandert en dat 
Keytsman en co op hun twee oren kunnen blijven slapen. 

November 2016: In het Vlaams 
parlement stelt minister van Bin-
nenlands Bestuur Homans dat 
“de samenwerking met Unia vlot en 
constructief verloopt”. De minister 
besliste dan ook de samenwer-
kingsovereenkomst met de federale 
overheid met betrekking tot Unia 
te verlengen tot 2019. Geen kri-
tiek dus. Zelfs geen gemorrel aan 
het akkoord. 

22 februari 2017: ter gelegenheid 
van een parlementair debat over 
“de strijd tegen discriminatie” en de 
rol van Unia daarin, overlaadt de 
N-VA het centrum van Keytsman 
met alle lof. N-VA-parlementslid 
Van Eetvelde zei onder meer: “De 
samenwerking met Unia is zeer be-
langrijk. Zij staan het dichtst bij de 
mensen.” 

BLIKSEMAFLEIDER

Eind februari: de N-VA neemt een 
bocht van 180 graden. Op zater-
dag 25 februari lanceerde de net als 
staatssecretaris voor Gelijke Kan-
sen aangestelde Zuhal Demir op de 
voorpagina van het Nieuwsblad een 
scherpe aanval op Unia dat er vol-

gens haar “niet voor iedereen” zou 
zijn. De dag erop doet Vlaams mi-
nister van Gelijke Kansen Homans 
- dezelfde Homans die nauwelijks 
enkele maanden eerder Unia nog 
positief beoordeelde - er nog een 
schep bovenop: Unia is “niet neu-
traal” en er enkel maar om één 
doelgroep te verdedigen, namelijk 
de allochtonen. 

De aanval was perfect getimed. De 
publieke opinie was toen immers 
volledig in de ban van de schanda-
len in de intercommunales. Ook 
N-VA’ers bleken in diverse raden 
van bestuur van intercommunales 
en bedrijven vlot mee hun zak-
ken te hebben gevuld. Antwerps 
N-VA-schepen Koen Kennis bleek 
met 42 mandaten zelfs de absolute 
kampioen en parlementsvoorzitter 
Siegfried Bracke, de best betaalde 
politicus van het land, bleek bij 
te klussen als adviseur voor onder 
meer Telenet. “Op een moment 
waarop de mandatarissen van uw 
partij op de betere graaitechnieken 
werden betrapt, hebt u bewezen dat 
uw partij ook in de betere afleidings-
technieken kan uitblinken”, wierp 
Barbara Pas Zuhal Demir dan ook 

terecht voor de voeten. 

N-VA-PRODUCT

Waarover de N-VA-excellenties 
Demir en Homans bovendien 
in alle toonaarden zwijgen, is dat 
hun partij het Unia-monster zelf 
heeft gecreëerd. Chris Janssens 
confronteerde minister Homans 
in het Vlaams parlement met het 
feit dat de N-VA de voorbije ja-
ren in het parlement telkens weer 
op het ‘groene knopje’ drukte om 
Unia meer armslag, vrij spel en 
bevoegdheden te geven. Nochtans 
hadden Unia en haar voorlopers 
hun bevoegdheden toen al aan 
de lopende band misbruikt. De 
(extreem-linkse) mensen die het 
voor het zeggen hadden in Unia, 
hadden er immers een soort van 
inquisitie-instrument van gemaakt 
om iedereen die zich kritisch uit-
laat over de massa-immigratie en 
de multiculturele samenleving het 
zwijgen op te leggen. Met morele 
terechtwijzingen in de pers of zelfs 
via de rechtbank. 

Herinner u de procedure die het 
Centrum voor Gelijkheid van 
Kansen op 10 oktober 2000 - nau-
welijks twee dagen na een fenome-
nale verkiezingsoverwinning van 
het Vlaams Blok - startte om de 
partij via de rechtbank te liquide-
ren.

Desondanks stapte ook de N-VA 
in 2013 kritiekloos mee in de uit-
breiding van de bevoegdheden en 
het budget van Unia (toen nog ‘In-
terfederaal gelijkekansencentrum’ 
genoemd). Maar liefst 7,8 miljoen 
euro kreeg Unia met hulp van de 
N-VA in de schoot geworpen voor 
haar links activisme. Het decreet 
dat dit bewerkstelligde werd in 
2013 ook door N-VA met de kar-



wats door het Vlaams parlement 
gejaagd. Het Vlaams Belang vroeg 
naar aanleiding van deze bevoegd-
heids- en budgetuitbreiding een 
ernstig debat aan - inclusief hoor-
zittingen - over de rol van Unia, 
maar N-VA weigerde. 

Maar er waren nog andere kan-
sen om de scheefgegroeide situ-
atie recht te trekken. In 2015 had 
bijvoorbeeld een neutraal, zakelijk 
iemand kunnen aangesteld worden 
als hoofd van Unia. De meerder-
heid, inclusief N-VA, besliste ech-
ter de extreem-linkse opengren-
zen-activiste Els Keytsman te 
benoemen als directeur van Unia. 
Het verleden van Keytsman bij 
Groen, Oxfam en Vluchtelingen-
werk Vlaanderen stond blijkbaar 
goed in haar cv, want ze werd met 
goedkeuring van N-VA aangesteld 
als directeur. Unia zoals het nu 
bestaat, is dus een product van N-
VA-beleid. 

BLAFFENDE HONDEN

De plotse N-VA-kritiek op Unia 
lijkt wél een copy-paste van de kri-
tiek die het Vlaams Belang al veel 
jaren uit. Wat voor het Vlaams 
Belang echter essentieel is, is dat 
er daadwerkelijk actie wordt on-
dernomen om Unia te kortwieken, 
liefst zelfs af te schaffen. Zelfs de 
EU verplicht België niet om een 
‘gelijkekanseninstituut’ te hebben 
met dergelijke vergaande bevoegd-
heden, tot en met de mogelijkheid 
om openbaar ministerie te spelen. 
Zowel Barbara Pas als Chris Jans-
sens eisten na de harde woorden 
van Zuhal Demir en Liesbeth 
Homans een kordaat optreden te-
genover Unia in respectievelijk de 
Kamer en het Vlaams parlement. 
Demir kwam niet verder dan: “Ik 
zal in overleg gaan met Unia, maar 

dan wel als alle rust is weergekeerd.” 
Bij Homans luidde het: “Ik wil het 
initiatief nemen om een evaluatie 
van Unia te doen. Geen audit, geen 
strafonderzoek, maar gewoon een 
doorlichting. Ik wil niet van Unia 
af.” 

Barbara Pas besloot dan ook te-
recht: “Uit uw antwoord blijkt 
wel heel duidelijk dat blaffende N-
VA-honden niet bijten en dat de 
gedachtenpolitie van Unia op haar 
twee oren kan slapen.” Chris Jans-
sens reageerde op de aankondiging 
van een ‘evaluatie’ door Homans: 
“Ik heb stilaan wel mijn buik vol 
van alle ‘doorlichtingen’ die u hebt 
aangekondigd. Al uw voorgaande 
doorlichtingen - over het Minderhe-
denforum, over de Turkse staatsmos-
keeën,… - zijn zonder gevolg geble-

ven. Daarover hebben we niets meer 
gehoord.” 

Unia kan dus ook in de toekomst 
nog verder gedachtenpolitie blij-
ven spelen met evenveel centen 
en evenveel bevoegdheden. Veel 
woorden dus opnieuw, maar wei-
nig daden: N-VA ten voeten uit. 

Wim Van Osselaer 
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Koning kan gerust zijn:  
het land is in goede handen
Hoezeer de Vlaamse media en de regeringspartijen ook hun best doen 
om communautaire dossiers onder de mat te vegen, àlle Franstalige 
partijen en zelfs het hof trekken zich van de afgesproken communau-
taire stilstand geen bal aan.

Niemand die gelooft dat de aanval 
van de door de Franstaligen gedo-
mineerde Brusselse gewestregering 
op de luchthaven van Zaventem 
ook maar iets te maken heeft met 
de zorg voor de leefomgeving van 
de Brusselaars. Trouwens, hoe be-
lachelijk is het dat een stedelijke 
agglomeratie binnen het Vlaamse 
grondgebied eigen geluidsnormen 
gaat opleggen? Er zijn overigens 
nogal wat andere elementen die 
het leefmilieu van Brussel aantas-
ten en waar niet naar wordt omge-
keken. De aanval heeft natuurlijk 
alles te maken met een ingewortel-
de afgunst voor het succesverhaal 
van de Vlaamse luchthaven en met 
de wrok dat zoveel bedrijven van 
Brussel naar de Vlaamse Rand zijn 
verhuisd. Dan spelen de Franstali-
ge Brusselse politici, nederig bijge-
treden door hun Vlaams-Brusselse 
lakeien, nog liever de Waalse lucht-
havens in de kaart. Hun klacht dat 
‘slechts’ één op de tien werknemers 
in Zaventem uit Brussel komt, 

toont vooral aan dat het aanbod uit 
Brussel onvoldoende kwaliteitsvol 
is om aan de vraag te beantwoor-
den. Immers, de luchthaven orga-
niseert geregeld jobbeurzen en de 
VDAB werkt samen met het Brus-
selse Actiris. Van onwil is dus zeker 
geen sprake. Toch ziet de Brusselse 
gewestregering de jobs liever naar 
Charleroi en Luik vertrekken. 

De reactie van de Vlaamse rege-
ringspartijen is al te lang erg ge-
matigd gebleven. Met de belan-
genconflicten koopt de Vlaamse 
regering wat tijd. De communau-
taire stilte die werd afgesproken in 
het federale regeerakkoord weegt 
vooralsnog zwaarder door dan de 
verdediging van Vlaanderens twee-
de economische pool na de haven 
van Antwerpen. 

VLAAMSE OVERHEID 
HELPT EUROSTADION

De Brusselse regering rekent er wel 

op dat het project van het Euro-
stadion in Grimbergen heel wat 
arbeidsplaatsen voor Brusselaars 
zal genereren. Ze wil wat dat be-
treft niets aan het toeval overla-
ten. Het toekennen van financiële 
steun voor het project hangt daar 
zelfs van af. Daar vormt ‘positieve 
discriminatie’ voor ‘eigen volk’ dan 
weer geen probleem voor de Brus-
selse hoofdstedelijke regering. Als 
dit project uiteindelijk niet van de 
grond zou komen - wat nog altijd 
tot de mogelijkheden behoort - 
dan zal dat overigens meer de ver-
dienste zijn van het onvermoeibare 
verzet van de lokale bevolking en 
van de oppositie in de Grimbergse 
gemeenteraad, dan van de Vlaamse 
regering. Meer nog, de adminis-
tratie van minister Weyts -nota 
bene ook bevoegd voor de Vlaamse 
Rand - heeft blijkbaar reeds haar 
toestemming verleend aan Ghe-
lamco om gronden die eigendom 
zijn van de Vlaamse overheid te 
gebruiken voor fiets- en voetgan-
gersverbindingen en voor de in- en 
uitritten van de parking van het 
stadion. 

THIÉRY WERKT GOED 
SAMEN MET N-VA

De manifeste en herhaalde weige-
ring om de taalwet na te leven heeft 
ervoor gezorgd dat de benoeming 
van Damien Thiéry (MR) tot bur-
gemeester van deze Vlaamse facili-
teitengemeente herhaaldelijk door 
de Raad van State werd verbroken. 
De communautaire stilstand geldt 
echter niet voor de Franstaligen. 
Op de jongste gemeenteraad zijn 
een aantal Franstalige raadsleden 
in het Frans beginnen tussenko-
men, wat wettelijk niet kan. Yves 
Ghequière (MR), die eerlang als 
burgemeester hoopt te worden 
aangesteld, maar in afwachting 

Het koningspaar geflankeerd door Bart De Wever
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als voorzitter van de gemeente-
raad fungeerde, liet begaan. Het is 
wachten op de aanstelling van een 
regeringscommissaris. Die had al 
jaren terug naar Linkebeek moeten 
worden gestuurd. 

Daarnaast wordt er op instigatie 
van Damien Thiéry nog maar eens 
een delegatie van het Congres van 
de Lokale en Regionale Autori-
teiten van de Raad van Europa 
gestuurd om zich te vergewissen 
van wat er in dat perfide Vlaande-
ren aan de hand is. Vorig jaar nog 
verklaarde Thiéry aan de VRT over 
de federale regering, waarvan zijn 
partij deel uitmaakt: “De samen-
werking tussen de fractieleden van 
alle meerderheidspartijen is perfect, 
zeker in de twee commissies waarin 
ik actief ben. Ik persoonlijk werk ook 
zeer goed samen met N-VA-leden. 
Wij spreken in de Kamer nooit over 
de communautaire problemen in 
Linkebeek”. Dat kan kloppen. Er 
gaat tegenwoordig meer aandacht 
naar Palestijnse gebieden die door 
joden worden ‘gekoloniseerd’ dan 
naar de sluipende kolonisering van 
de Vlaamse Rand door Franstali-
gen en anderen. 

MERDE AUX FLAMINS DE 
RHODE

In februari nam Geertrui Windels, 
echtgenote van gewezen ‘Europees 
president’ Herman Van Rom-
puy, ontslag als de enige Vlaamse 
schepen van faciliteitengemeente 
Sint-Genesius-Rode. Ze kon de 
treiterijen niet meer aan. In de faci-
liteitengemeenten worden de sche-
penen rechtstreeks verkozen en de 
Vlaamse Windels veroverde een 
schepenzetel in het voor het overi-
ge door Franstaligen gedomineerde 
gemeentebestuur. De Vlaamse 
schepen legde jarenlang als goede 
christendemocrate ongelooflijk 
veel goede wil en geduld aan de 
dag, maar botste daarbij constant 
op het misprijzen van haar Fransta-
lige collega’s. Haar bevoegdheden 
werden ondergraven, budgetten 
werden ingeperkt, de subsidie van 
de Vlaamse cultuurraad werd inge-
trokken, informatie werd haar ont-
houden. Kortom, ze werd binnen 
het schepencollege geostraciseerd, 
louter en alleen omwille van het 
feit dat ze een Vlaamse is. Dat ge-
beurde onder andere door Sophie 
Wilmès, tot vorig jaar schepen in 
Rode maar tegenwoordig MR-mi-

nister van Begroting in de federale 
regering. Of diens Vlaamse colle-
ga’s haar daar op dezelfde schanda-
lige wijze behandelen als dat zij dat 
met Windels in het schepencollege 
van Rode deed? De stilte doet al-
vast vermoeden van niet.

DE KONING, LE ROI

Gelukkig is er nog de monarchie 
om dit land in stand te houden. 
Herinner u de nieuwjaarstoespraak 
waarin ZKH Philippe de Belgique 
de aanwezigen opriep om de nati-
onale eigenheid te versterken door 
samenwerking, in plaats van die 
door ‘interne twisten’ te verzwak-
ken. Of hij daarmee op de Frans-
talige pesterijen in Sint-Genesius-
Rode doelde, of de sabotage van de 
Vlaamse economie of de systema-
tische wetsovertredingen in Lin-
kebeek? Weinig waarschijnlijk. De 
vorst hoeft zich trouwens niet on-
gerust te maken, de samenwerking 
is nog nooit zo goed geweest en de 
interne twisten blijven beperkt tot 
de Vlaamse regeringspartijen on-
derling. Werkelijk, het land is in 
goede handen.

Luk Van Nieuwenhuysen



Alleen in België  
daalt de koopkracht
“Wij willen de koopkracht van de mensen verhogen”. “De N-VA inves-
teert meteen om de koopkracht te verhogen.” “Meer koopkracht voor 
de gezinnen”. Wie er de stof vergarende verkiezingsbeloftes van de 
drie regeringspartijen op naleest, waant zich in fabeltjesland. 

Zo blijkt uit een nieuwe studie van 
het internationale onderzoeksin-
stituut ETUI dat België het enige 
Europese land is waar werknemers 
vorig jaar hun koopkracht zagen 
dalen. Het zestig pagina’s tellend 
rapport schept een somber beeld 
van onze welvaart. De gemid-
delde koopkracht zou met bijna 1 
procent zijn gedaald. Dit in schril 
contrast met de andere landen 
van de Europese Unie, waar de 
koopkracht steeg. In een aantal 
Oost-Europese landen gaat het 
zelfs om stijgingen tot 9 procent. 
Maar ook de Franse (+0.25%), 
Duitse (+1.61%) en Nederlandse 
(+2.28%) werknemers gingen erop 
vooruit.
 
In de studie wordt als voornaam-
ste oorzaak de (verdoken) belas-
tingmaatregelen van de verschil-
lende regeringen aangehaald. Zo 
betekende de indexsprong, de 
Turteltaks en de btw-stijging op 
elektriciteit een pijnlijke aderlating 
voor veel mensen. Maar ook de 
economische inflatie gooide voor 
heel wat gezinnen roet in het eten. 
Uw maandelijkse uitgaven voor 
telecom en allerlei huishoudelijke 
inkopen zijn sneller gestegen dan 
het bedrag op uw loonstrookje.

ASOCIALE MAATREGELEN

Hoewel na regen vaak zon-
neschijn wordt voorspeld, 
lijkt het er niet meteen op 
dat onze werknemers de 
komende jaren een ken-
tering mogen verwach-
ten. Zo keurde het fede-
raal parlement onlangs 

de zogenaamde ‘wet van 1996’ 
of de loonmatigingswet goed van 
minister van Werk, Kris Peeters 
(CD&V). Die moet ervoor zorgen 
dat de lonen in ons land niet meer 
kunnen stijgen dan in onze buur-
landen. Het is de zoveelste maat-
regel van de regering-Michel die 
diep snijdt in het bestedingsniveau 
van de burgers. 

Of de maatregel onze economie zal 
aanzwengelen, is bovendien nog 
maar de vraag. De vele belasting-
maatregelen, de besparingen en de 
nieuwe loonmatigingswet zorgen 
ervoor dat de economie stokt. Het 
is dan ook geen toeval dat de eco-
nomische groei in België voor het 
tweede jaar op rij een pak lager ligt 
dan die van de eurozone. 

CAMOUFLAGE- 
TECHNIEKEN

Om aan te tonen dat de gevraagde 
inspanningen wel degelijk lonen, 
zwaaien de regeringspartijen met 
de dalende cijfers van mensen die 
een beroep doen op een werkloos-
heidsuitkering. Zo zouden 
vorig jaar 532.381 werklozen 
een uitkering hebben gekre-
gen van de RVA. Een diep-
terecord sinds 1982. Wat 
de regering 

daar echter niet bij vermeldt is 
wat achter de rooskleurige cijfers 
schuilt: zo hebben de dalende 
werkloosheidscijfers vooral te ma-
ken met de asociale hervorming 
van de inschakelingsuitkering. 
Hierdoor verloren tienduizenden 
werkwillige jongeren hun uitke-
ring. Dat de jongerenarmoede in 
ons land piekt, staat daar niet los 
van. Zo bleek uit een recente stu-
die van de Universiteit Antwerpen 
dat bijna een op drie leefloners 
tussen de 18 en 24 jaar oud is. 
Die krijgen dan wel geen uitke-
ring van de RVA, maar wel van 
het OCMW. Of hoe men telkens 
opnieuw de cijfers ‘pimpt’ om een 
beeld van welvaart en voorspoed 
te construeren terwijl in 
werkelijkheid de verpau-
pering toeneemt. 

Klaas Slootmans

België
-0,94%

Frankrijk

+0,25%
luxemburg

+0,42%
VK

+1,55%
Duitsland

+1,61%
NEDerland

+2,28%
Roemenië

+8,94%

Koopkracht  
in Europa

Bron: Ameco
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Fakkeltochten tegen moskeeën
In Antwerpen en in Lokeren protesteerde Vlaams Belang tegen de 
komst van nieuwe islamitische gebedshuizen aldaar.

Vlaanderen islamiseert aan hoge 
snelheid. Dat is algemeen geweten, 
dat is al jaren zo en onder de N-VA 
is dat zeker niet anders. Ook hier 
absoluut geen kracht van verande-
ring… 

Zo trok de Vlaamse regering de 
voorbije zeven jaar 4,5 miljoen euro 
uit ter subsidiëring van moskeeën. 
En in deze barre tijden van aansla-
gen en terreurdreiging startte minis-
ter Homans zelfs de procedure op 
voor de erkenning van nog eens 43 
extra gebedshuizen. Dat meer dan 
de helft hiervan behoren tot het net-
werk van de Turkse staatsmoskeeën 
van dictator Tayyip Erdogan, vorm-

de daarbij geen enkel probleem.
In de Antwerpse wijk Luchtbal staat 
de komst van een megamoskee van 
1000 m² gepland, die plaats zal bie-
den aan vele honderden moslims. 
En in Lokeren, waar de Marok-
kaanse gemeenschap momenteel al 
een nieuw gebedshuis aan het bou-
wen is, verleende het stadsbestuur 
toestemming voor de komst - uitge-
rekend op het ‘Vrijheidsplein’ - van 
ook nog eens een Turkse moskee. 
Compleet met polyvalente zalen en 
klaslokalen voor islamlessen. En dit 
terwijl het dossier van de bouwver-
gunning aan alle kanten rammelt…

Voldoende redenen voor het Vlaams 

Belang om naar beide locaties af te 
zakken en er protest te laten horen 
tegen deze gang van zaken. Want 
het moge duidelijk zijn dat onze 
partij zich met alle democratische 
en vreedzame middelen verzet en 
zal blijven verzetten tegen de in-
planting van dergelijke tempels van 
intolerantie. 

Want dat is tenslotte wat moskeeën 
zijn: heiligdommen van discrimi-
natie. Panden met aparte ingangen 
voor mannen en vrouwen, alwaar 
de meest elementaire westerse waar-
den onbekende begrippen zijn en 
vrijheid van mening al even onbe-
staand. En die hier op geen enkele 
manier thuishoren.

Frederik Pas 

Koopkracht  
in Europa



Erdoğan zet EU mes op de keel
2017 is niet alleen het jaar van de patriottische lente, maar ook het 
jaar waarin de EU-leiders de rotte vruchten lijken te plukken van 
hun beleid van de afgelopen jaren. Met name de Turkse president 
Recep Tayyip Erdoğan confronteert de Europese landen met de ge-
volgen van een decennialange welkomst- en wegkijkpolitiek.

In aanloop naar de Nederlandse 
verkiezingen van vorige maand 
domineerden niet alleen de Ne-
derlandse lijsttrekkers de televi-
siekanalen. Neen, er was ook een 
andere opvallende aanwezige in 
al de televisiejournaals: Erdoğan, 
president van Turkije. 

Er hangt voor de Turkse president 
bijzonder veel af van een referen-
dum dat de reikwijdte van zijn 
macht zal bepalen. Het Turkse 
parlement was alvast in meerder-
heid voorstander van het uitbrei-
den van zijn macht. Bij de stem-
ming over de nieuwe grondwet, 
stemden 339 parlementsleden 
voor en 142 tegen. Daarmee is het 
voorstel er nog niet door, daar-
voor waren er 367 voorstemmen 
nodig. Omdat er wel meer dan 
330 voorstanders waren, zal er een 
referendum plaatsvinden, waarbij 
het volk in moet stemmen met de 
veranderingen.

INGRIJPENDE VERANDE-
RINGEN

Wanneer de Turkse bevolking in-
stemt met de grondwetswijziging, 
kan Erdoğan ‘per decreet’ gaan lei-
den. Dit betekent dat hij opdrach-
ten kan gaan uitvaardigen, die de 
status van een wet met zich mee-
dragen. Hij kan dan eigenhandig 
zijn ministers aanstellen en wetten 
aanpassen. Daarnaast worden mi-
litaire rechtbanken geschrapt en 
heeft de nationale veiligheidsraad 
niet langer zeggenschap over de 
gendarmerie. Volgens de nieuwe 
grondwet kan Erdoğan ook de 
banden met zijn politieke partij 
behouden en dus leider van de 
AK-partij én president blijven. 

Ook de functie van premier wordt 
afgeschaft. 

Eens de grondwet is ingevoerd, 
begint de telling in Turkije op-
nieuw, waardoor Erdoğan vanaf 
dan opnieuw aan twee ambtster-
mijnen van vijf jaar kan beginnen. 
Hierdoor zou hij dus tot 2029 
president van Turkije kunnen blij-
ven. Voor Erdoğan hangt er dus 
veel af van het resultaat van het 
referendum dat op 16 april 2017 
plaatsvindt. Daarvoor probeert hij 
Turken te mobiliseren om zo mas-
saal mogelijk vóór de wetswijzi-
ging te gaan stemmen. Niet alleen 
binnen Turkije, maar ook buiten 
Turkije, meer bepaald in Europa. 
En daar knelt het schoentje. 

TURKSE PROPAGANDA… 
MET VLAAMS BELASTING-
GELD

Om de Turken massaal op de been 
te brengen, tracht hij in diverse 
Europese landen, waaronder ook 
in Vlaanderen, grote meetings op 
poten te zetten. Een vorige massa-
meeting met de Turkse president 
in de Hasseltse Ethias-arena bracht 
in 2015 maar liefst 25.000 Turken 
op de been. Dit soort massamee-
tings leggen de vinger op een wel 
bijzonder zere wonde. Ze tonen 
immers duidelijk aan waar de lo-
yaliteit van veel Turkse ‘Vlamin-
gen’ zich bevindt: deze mensen 
hun hart ligt duidelijk in Turkije 
en niet in Vlaanderen. Dit soort 
massameetings tonen dan ook on-
tegensprekelijk het falen van het 
integratiebeleid van de afgelopen 
decennia aan. In Gent, Hasselt en 
het Brusselse Sint-Joost-ten-Node 
kijkt dan ook niemand meer op 

van Turkse staatspropaganda in 
het straatbeeld. Niet verwonder-
lijk: zo subsidieert N-VA-minister 
Homans in Vlaanderen nog steeds 
Turkse staatsmoskeeën die niets 
minder zijn dan een doorgeef-
luik van Turkse staatspropaganda. 
Deze zogenaamde Diyanetmos-
keeën staan onder het gezag en het 
toezicht van het fundamentalisti-
sche Erdoğan-regime en zijn zelfs 
eigendom van de Turkse staat. 
Stellen dat het totaal waanzinnig 
is om dit soort moskeeën te subsi-
diëren met Vlaams belastinggeld is 
een open deur intrappen. Vlaams 
Belang-fractievoorzitter in het 
Vlaams parlement Chris Janssens 
kruiste hierover reeds meermaals 
de degens met Homans.

KLARE TAAL

Ook Vlaams volksvertegenwoor-
diger Ortwin Depoortere liet zich 
niet onbetuigd en confronteerde 
Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois, eveneens N-VA, met 
het uitblijven van een reactie van 
de Vlaamse regering nadat het in 
Nederland tot rellen kwam met 
Turken. Depoortere: “Het is opval-
lend dat ik van u nog geen uitspraak 
heb mogen horen over de recente 
gebeurtenissen. Bent u het met mij 
eens dat een dergelijke grootscha-
lige Turkse Erdoğanshow absoluut 
onwenselijk is in Vlaanderen en 
fnuikend voor de integratie van de 
Turkse immigranten in Vlaande-
ren?” Bourgeois speelde, voorspel-
baar, de hete aardappel door naar 
het federale niveau en grossiert 
verder... in het nietsdoen. 

Ook in de Kamer liet het Vlaams 
Belang zich niet onbetuigd. 
Vlaams Belang-kamerlid Filip 
Dewinter hekelde het gebrek aan 
initiatief dat minister Jan Jambon 
aan de dag legde bij het voorko-
men van Turkse verkiezingsmee-
tings in ons land. In tegenstelling 
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tot bijvoorbeeld Nederland en 
Duitsland, waar de regering wel 
kordaat op durfde treden en dui-
delijk maakte dat dergelijke mee-
tings in hun land niet kunnen en 
mogen plaatsvinden, liet de Belgi-
sche regering na een duidelijk sig-
naal te geven.

TOT HIER EN NIET  
VERDER!

Het Vlaams Belang nam natuur-
lijk wél een duidelijk standpunt 
in en feliciteerde Nederland met 
de kordate houding tegenover het 
Turkse Erdoğan-regime. Neder-
land heeft dan ook over heel de 
lijn gelijk: het Turkse referendum 
heeft als enige bedoeling de de-
mocratie in dat land de definitieve 
doodsteek te geven. 

En niet in het minst horen mee-
tings van buitenlandse politici 
hier gewoon niet thuis, zeker niet 
als ze uitgaan van een dictator zo-
als Erdoğan. Het Vlaams Belang 
wil dan ook dat er een inreisver-
bod voor Erdoğan en andere pro-
pagandisten van zijn regime komt, 
dat er werk gemaakt wordt van de 
afschaffing van de dubbele natio-
naliteit en niet in het minst dat de 
Turkse Diyanetmoskeeën, voor-
posten van het Erdoğan-regime 
in ons land, gesloten worden. 
‘Vlaamse’ Turken die Erdoğan als 
hun politieke leider zien, hebben 
in ons land geen plaats en kunnen 
best vertrekken naar het land van 
hun dromen, naar hun land van 
herkomst.

Bob De Brabandere

Erdoğan-propaganda in Brussel

AKP-aanhangers betuigen hun steun aan Erdoğan
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arine Le Pen kan wel degelijk 
president worden”

Op 23 april vindt de eerste ronde van de Franse 
presidentsverkiezingen plaats. Volgens zowat alle 
peilingen staat Marine Le Pen, voorzitster van het 
Front National, aan de leiding. Het politieke en 
media-establishment in Frankrijk en heel Europa 
wordt hysterisch bij deze gedachte alleen al. Kan 
Marine Le Pen president van Frankrijk worden, 
net zoals Donald Trump het gehaald heeft in de 
Verenigde Staten? Welke thema’s kunnen de door-
slag geven in deze campagne? 

We hadden een gesprek met Philip Claeys, voorma-
lig Europees parlementslid voor het Vlaams Belang 
en vandaag werkzaam binnen de fractie ‘Europa van 
Naties en Vrijheden’ in het Europees Parlement.

Hoe staat Marine Le Pen er momenteel voor?

Als we de peilingen kunnen geloven, staat ze op de 
eerste plaats met een score van rond de 27 procent. 
Op enkele procentpunten staat de links-liberale 
kandidaat Emmanuel Macron. François Fillon, de 
kandidaat van centrum-rechts, zou 20 procent van 
de stemmen halen. Dat zijn de drie hoofdspelers in 
deze verkiezing. De andere kandidaten spelen slechts 
mee in de marge. Dat is vooral voor de socialisten 
een zeer pijnlijke zaak. De officiële kandidaat van de 
PS, Benoît Hamon, staat maar op de vierde plaats 
in de peilingen, van zeer dichtbij gevolgd door de 
extreem-linkse Jean-Luc Mélenchon, een voormalig 
PS’er. Maar deze mensen spelen maar een figuran-
tenrol. Alle aandacht gaat naar de strijd tussen Le 
Pen, Macron en Fillon. Uiteindelijk gaan slechts de 
twee best geplaatste kandidaten naar de tweede ron-
de, die plaatsvindt op 6 mei.

“

Philip Claeys
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in de socialistische regering van 
Hollande, en hij doet het wel 
goed in de peilingen.

Macron is een geval apart. Hij 
was tussen 2012 en 2014 inder-
daad minister van Economie en 
Industrie, maar dat is alweer drie 
jaar geleden en veel kiezers hebben 
een kort geheugen. Macron heeft 
trouwens nog nooit in zijn leven 
deelgenomen aan een verkiezing. 
Hij was bovendien een liberaal 
buitenbeentje in de regering. De 
wet-Macron die voor een meer 
gedereguleerde economie moest 
zorgen, was bijvoorbeeld zeer om-
streden bij de vakbonden. Macron 

komt uit het zakenleven. Hij was zaakvoerder van 
de Rothschild-bank in Frankrijk. Met zijn nieuwe 
politieke beweging ‘En marche’ is hij het perfecte 
voorbeeld van de postmoderne linkse politicus: ultra-
liberaal, pro-EU, voor open grenzen en massa-immi-
gratie, en voor een radicaal cultureel marxisme. Hij 
kan dan ook rekenen op de totale en onvoorwaarde-
lijke steun van zowat 90 procent van de media. Zijn 
politieke steun gaat van voormalig communistisch 
leider Robert Hue tot voormalig centristisch presi-
dentskandidaat François Bayrou.

Een bont allegaartje...

Inderdaad, maar het fenomeen Macron is tegelijker-
tijd heel representatief voor het politieke strijdtoneel 
van vandaag. De klassieke tegenstellingen tussen 
links en rechts zijn helemaal vervaagd. De centrale 

“
De klassieke 

tegenstellingen 
tussen links en 

rechts zijn hele-
maal vervaagd. 

arine Le Pen kan wel degelijk 
president worden”

Hoe valt de afgang van 
links te verklaren?

Het presidentschap van 
de socialist François 
Hollande is uitgedraaid 
op een totale misluk-
king. Nog nooit was 
een president zo onpo-
pulair. Men spreekt van 
vijf verloren jaren. Hol-
lande heeft dan ook wij-
selijk besloten om zich 
niet opnieuw kandidaat 
te stellen. Dat is hoogst 
ongebruikelijk voor een 
zittende president die 
maar één termijn ach-
ter de rug heeft. Het is duidelijk dat Hollande zich 
afzijdig houdt om zichzelf een totale vernedering te 
besparen. Zijn geflopte presidentschap straalt uiter-
aard af op de rest van zijn regering. Dat is de reden 
waarom de kandidatuur van voormalig eerste minis-
ter Manuel Valls om Hollande op te volgen niet werd 
weerhouden door zijn partijgenoten. Valls nam ont-
slag als premier om mee te kunnen doen aan de pre-
sidentsverkiezingen, en ook dat bleek een grote slag 
in het water. De socialisten kozen voor de relatief on-
bekende Benoît Hamon, een vertegenwoordiger van 
de extreme linkerzijde die inhoudelijk zeer weinig 
verschilt van Jean-Luc Mélenchon. Niemand kan dus 
uitleggen waarom je voor Hamon zou moeten stem-
men en niet voor Mélenchon, of omgekeerd. Ook dat 
draagt bij tot de ontreddering ter linkerzijde.

Maar Emmanuel Macron was toch ook minister 
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politieke breuklijn ligt tegenwoordig elders. Het gaat 
tussen de verdedigers van de nationale identiteit en 
soevereiniteit enerzijds, en de globalisten anderzijds. 
Marine Le Pen vertegenwoordigt het ene kamp, en 
Emmanuel Macron het andere.

Waar staat dan iemand als François Fillon, boeg-
beeld van ‘Les Républicains’?

Je ziet hier een typisch mechanisme in werking tre-
den: tijdens de verkiezingscampagne - maar alleen 
dan - verkoopt Fillon stoere praat. Hij bracht enige 
tijd geleden bijvoorbeeld een boekje uit tegen het is-
lamisme, terwijl hij helemaal niets aan dat probleem 
had gedaan toen hij eerste minister was onder Sarko-
zy. Integendeel zelfs: met Sarkozy en Fillon stonden 
de poorten wagenwijd open voor de massa-immigra-
tie uit de Derde Wereld. Daarmee gaven ze het isla-
misme alle kansen om zich in Frankrijk te versterken. 
In Nederland gebeurde juist hetzelfde, toen premier 
Rutte een week voor de verkiezingen een gesluierde 
Turkse minister het land uitzette, nadat hij jaren-
lang platte broodjes had gebakken met het Erdogan-
regime. Merkwaardig genoeg zijn er nog altijd veel 
mensen die daarin lopen. Het is in elk geval beter 
om politici te beoordelen op hun daden dan op hun 
woorden. Fillon doet zich nu voor als een behoudsge-
zinde, katholieke patriot, maar staat in werkelijkheid 
in het kamp van de globalisten.

Tegen wie maakt Marine het meeste kans in de 
tweede ronde, Fillon of Macron?

Volgens mij zijn haar kansen het grootst als ze het 
tegen Fillon zou moeten opnemen. Ten eerste omdat 
Fillon verzwakt is door het zogenaamde Penelope-
schandaal: hij verrijkte zichzelf door zijn echtgenote 
en kinderen nepjobs aan te bieden, en trachtte zich 
achteraf te verschuilen achter een rookgordijn van 
leugens. Maar ook zijn uiterst liberale politieke lijn is 
problematisch. Zo belooft hij een half miljoen amb-
tenarenjobs te schrappen en de pensioenleeftijd naar 
omhoog te halen. Hij omschrijft zichzelf trouwens 
openlijk als een soort Franse Thatcher. In Frankrijk 
werkt zoiets niet. Daar is men - over de partijgrenzen 
heen - zeer gehecht aan de rol van de staat, aan ‘la fonc-
tion publique’. Deze uitdrukking slaat niet alleen op 
de ambtenarij, maar op de openbare dienstverlening 
in het algemeen. Mochten in de tweede ronde van 
de presidentsverkiezingen Marine Le Pen en François 
Fillon het tegen elkaar moeten opnemen, dan is de 
kans groot dat de linkse kiezers gewoon thuisblijven 
of voor een deel zelfs voor Marine stemmen. In die 
hypothese wordt Marine verkozen als president. In 
2002 was de situatie helemaal anders, toen de twee-
de ronde van de presidentsverkiezingen ging tussen 
Jean-Marie Le Pen en Jacques Chirac. Toen stemden 
de socialistische, groene en communistische kiezers 

als één man voor Chirac. Die had, ondanks zijn of-
ficieel ‘centrum-rechts’ etiket, een stevig links profiel. 
Fillon daarentegen zal alleen zijn eigen kiespubliek 
kunnen aanspreken.

En een duel Le Pen-Macron?

Daar is de afloop m.i. moeilijker van te voorspellen. 
De vaagheid van het programma van Macron lijkt 
momenteel nogal wat mensen aan te spreken, maar 
vormt tegelijk ook een handicap. Hij is een beetje een 
karikatuur van de politicus die het meer van marke-
ting dan van inhoud moet hebben. Dat is een zwak 
punt. Maar hij is wel de kandidaat van de media, en 
dat is toch een troef.

Hillary Clinton was ook de kandidate van de me-
dia, en toch werd ze verslagen door Donald Trump.

Inderdaad, maar misschien is het wantrouwen van 
de kiezers tegenover de mainstream media (MSM) 
in Frankrijk nog niet zo groot als in Amerika. Hoe 
dan ook moeten we voorzichtig zijn met de situatie 
in Europa te vergelijken met die in de Verenigde Sta-
ten. Het is onmiskenbaar zo dat er in Europa en in 
Amerika een grondstroom aanwezig is die het poli-
tieke establishment beu is, die opnieuw grenzen wil 
stellen en die het lot opnieuw in eigen handen wil 
nemen. We zagen dat met het Brexit-referendum en 
met de verkiezing van Donald Trump als president 
van de VS. De situatie is echter verschillend van land 
tot land, met verschillende politieke tradities en kies-
systemen. Het is niet omdat Trump verkozen is in 
Amerika, dat Marine Le Pen automatisch zal winnen 
in Frankrijk. Zo simpel is het jammer genoeg niet. 
De strijd moet elke keer opnieuw gevoerd worden, in 
totaal andere omstandigheden. Bovendien is de be-
richtgeving in Europa over Trump zodanig hysterisch 
negatief, dat het een handicap wordt om met hem 
vergeleken te worden. Dit is geen waardeoordeel over 
de Amerikaanse president, maar een vaststelling. De 
bangmakerij van de media is helemaal uit de hand 
aan het lopen.

Van bangmakerij gesproken, zal er niet een gigan-
tische haatcampagne losbarsten als Marine Le Pen 
doorstoot naar de tweede ronde?

Dat staat buiten kijf. In 2002 was er al een nooit ge-
ziene hetze toen Jean-Marie Le Pen in de tweede ron-
de zat. Terwijl iedereen wist dat hij geen schijn van 
kans had om te winnen. Er waren toen scholen die 
hun leerlingen verplichtten om op straat te betogen 
tegen Le Pen. De kiezer werd de daver op het lijf ge-
jaagd. De zon zou niet meer opkomen als Le Pen zou 
winnen. Ondernemingen zouden weg trekken. Ieder-
een zou zijn werk verliezen. Zangeressen en acteurs 
zouden het land verlaten. Nu komt er gegarandeerd 
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opnieuw zo’n hetze, maar dan zo mogelijk in de over-
treffende trap. Om de simpele reden dat Marine, in 
tegenstelling tot haar vader, wel degelijk kan winnen.

Wat is de reden van haar populariteit?

De kracht van haar programma. De feiten die haar 
gelijk geven. Onlangs gaf de minister voor Sport Pa-
trick Kanner toe dat er in Frankrijk “een honderdtal 
Molenbeeks” zijn. Frankrijk werd de voorbije twee 
jaar door zware terreur geteisterd, denk maar aan de 
aanslagen tegen Charlie-Hebdo, tegen de Bataclan en 
tegen de nationale feestdag in Nice. Elk incident tus-
sen criminelen en de politie kan uitdraaien tot reus-
achtige etnische rellen. Het Front National heeft daar 
altijd voor gewaarschuwd, maar de politieke klasse 
was doof en blind. Ze krijgt nu de rekening gepre-
senteerd. 

Een ander punt waarmee Marine het verschil kan 
maken, is dat ze opkomt voor het vergeten Frank-
rijk. Zoals de geograaf Christophe Guilluy optekende 
in zijn boek Le crépuscule de la France d’en haut, is 
er in Frankrijk een tweedeling ontstaan tussen een 
vijftiental grote steden enerzijds, en de rest van het 
land. In die 15 steden wonen de hoger opgeleiden 
met goedbetaalde jobs, veelal progressieve bobo’s die 

baat hebben bij de globalisering. Aan de rand van die 
steden wonen allochtonen, die alsmaar talrijker wor-
den aangevoerd als goedkope arbeidskrachten. Op 
het platteland en in de kleinere steden wonen dan 
weer de Franse slachtoffers van de globalisering, die 
buiten Marine Le Pen nergens nog gehoor krijgen. 
Hun sociale mobiliteit is er één die naar beneden 
gaat. Hun jobs worden ingenomen door goedkopere 
immigranten, als ze niet gewoon naar Azië worden 
verkast. De middenklasse wordt altijd maar kleiner. 
Volgens Guilluy zijn de klassentegenstellingen groter 
dan ooit tevoren, maar worden ze niet meer uitge-
sproken. Een nieuw fenomeen is bovendien dat de 
bobo’s zichzelf ook nog eens een morele superioriteit 
toemeten, met hun nadruk op openheid en open 
grenzen. De slachtoffers van de globalisering worden 
niet alleen gestigmatiseerd als ‘laag opgeleid’, maar 
krijgen door hun zogezegde racisme ook nog eens de 
schuld voor het mislukte immigratie- en integratiebe-
leid van de voorbije 30 jaar. 

Veel van deze mensen hebben elk vertrouwen verlo-
ren en zijn al jaren niet meer gaan kiezen. Stel dat 
ze zich ditmaal wel mobiliseren, dan is letterlijk alles 
mogelijk.

Philip Claeys: “Mochten in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen Marine Le Pen en François 
Fillon het tegen elkaar moeten opnemen, dan is de kans groot dat de linkse kiezers gewoon thuisblijven 

of voor een deel zelfs voor Marine stemmen. In die hypothese wordt Marine verkozen als president. ”
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Uw waterfactuur is te hoog
Al te gek: een groot deel van de inkomsten van de riooltaks wordt 
in werkelijkheid helemaal niet besteed aan rioleringswerken. Stefaan 
Sintobin vroeg en bekwam een debat in het Vlaams parlement. 

Via uw waterfactuur betaalt u ook 
een gemeentelijke saneringsbij-
drage, ook ‘riooltaks’ genoemd. 
Deze taks dient om werkzaamhe-
den aan rioleringen uit te voeren 
die zouden moeten bijdragen aan 
een verbetering van de oppervlak-
tewaterkwaliteit. Tussen 2005 en 
2015 stegen de gemeentelijke sa-
neringsbijdragen echter met bijna 
800 procent. Maal acht dus. Uit 
een rapport van de Vlaamse Mi-
lieumaatschappij blijkt echter dat 
de waterfactuur hoger is dan ze 
zou moeten zijn. Stefaan Sinto-
bin wees er in het parlement op 
dat uit een recente studie blijkt 
dat de voorbije drie jaar bijna 300 
miljoen euro, omgehaald via de 
riooltaks, niet naar het beheer en 
het onderhoud van de riolering is 
gegaan. De wetgeving stelt noch-
tans dat alle geïnde bedragen via 
de gemeentelijke heffing moeten 
worden geïnvesteerd in het beheer 
en het onderhoud van de riolen. 

IEMAND VERBAASD? 

Een deel van de geïnde riooltaks 
vloeide terug naar de gemeenten 
die de afgelopen jaren minder in-
vesteerden in riolering. Een deel 
werd opgepot. Sommige riool-
beheerders hebben dankzij de 
riooltaks een grote financiële 
ruimte die wordt gebruikt voor 
overheadkosten zoals indirecte 
personeelskosten, financiële 
kosten, inningskosten, studie-
werk, consultancy en zelfs we-
genwerken. De rioolbeheerders 
worden misbruikt als jackpot 
door de gemeenten. Rioolbe-
heerders betalen aan gemeenten 
bijvoorbeeld gebruiksvergoedin-
gen voor gemeentelijke riolen die 
eerder al gefinancierd werden via 
Vlaamse subsidiëring. Op deze 

manier betaalt de burger dus dub-
bel voor de rioleringen. Iemand 
nog verbaasd dat de riooltaks maar 
blijft stijgen? 

EEN TAKSENREGERING

Alhoewel het Vlaams Belang deze 
problematiek reeds in de vorige 
legislatuur aanklaagde en minis-
ter van Leefmilieu Joke Schau-
vliege (CD&V) de gemeenten 
toen via een omzendbrief tot 
de orde riep, blijft de proble-
matiek aanhouden. Stefaan 
Sintobin vroeg de minis-
ter zo snel mogelijk ini-
tiatieven te ontwikke-
len om transparantie 
te creëren in de 
waterfactuur en 
in de inkom-
sten van de 
r i oo lbe -
h e e r -
d e r s . 
Het 

Vlaams Belang wil ter zake ook 
een reguleringsinstantie voor de 
waterfactuur om deze in de hand 
te houden. De minister beloofde 
rond de tafel te gaan zitten met de 
rioolbeheerders en desnoods via 
nieuwe wetgeving de exclusieve 
aanwending van de riooltaks voor 
aanleg en onderhoud van riolerin-
gen afdwingbaar te maken. Stefaan 
Sintobin noemde de huidige rege-
ring een ‘taksenregering’ en eiste 
dat de regering snel de nodige ini-

tiatieven zou nemen om zowel 
de water- als de energiefactuur 
te laten dalen. 

Kurt Ravyts
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PVV tweede grootste partij
Woensdag 15 maart 
was het zover: de Ne-
derlanders konden 
naar de stembus trek-
ken. Stellen dat men 
de resultaten ook 
vanuit het buitenland 
angstvallig afwachtte, 
is een open deur in-
trappen. 

Uit de peilingen naar 
aanloop van de verkie-
zingen bleek immers 
dat ook in Nederland 
sprake zou zijn van 
een patriottische lente. 
Onze zusterpartij PVV 
van Geert Wilders zou 
er immers spectaculair 
op vooruit gaan. Tij-
dens de verkiezings-
avond werd dit in de 
eerste exitpolls beves-
tigd.

De Partij Voor de Vrijheid groeide 
van 15 naar 20 zetels in de Ne-
derlandse Tweede Kamer en werd 
op die manier de tweede partij bij 
onze buren. Ook partijen zoals de 
CDA, D66 en vooral Groen Links 
konden winnende cijfers aan hun 
achterban voorleggen. Het verlies 
voor Mark Rutte was minder groot 
dan verwacht (8 zetels), waardoor 
zijn VVD met 33 zetels de grootste 
partij van Nederland kon blijven. 
Het grootste verlies konden we 
echter optekenen bij de socialisten 
van de PVDA. Zij verloren niet 
minder dan 29 van hun 38 zetels 
en vullen vanaf nu dus slechts 9 
zetels. 

Ondanks het feit dat de PVV er 
duidelijk op vooruit ging ten op-
zichte van de vorige verkiezingen, 
kraaide men in de traditionele me-
dia nogal voorspelbaar victorie. De 
PVV is namelijk tegen de verwach-
tingen in niet de grootste partij van 
Nederland geworden. Ondanks 

duidelijke zetelwinst wordt dat in 
poco-taal: “het populistische mon-
ster is gestopt” of “een positief signaal 
voor Europa”. De zucht van ver-
lichting die linkse opiniemakers zo 
publiekelijk slaken, is echter voor-
barig. Een nuchtere analyse van de 
verkiezingsresultaten in Nederland 
wijst namelijk iets anders uit. En-
kele feiten op een rijtje:

• De PVV is na deze ver-
kiezingen de tweede grootste van 
Nederland en zal naar alle waar-
schijnlijkheid de grootste opposi-
tiepartij worden, ervan uitgaand 
dat de PVV inderdaad - zoals ver-
wacht - niet zal worden opgeno-
men in de regeringscoalitie.
• De huidige regeringsco-
alitie, VVD en PVDA, heeft fors 
verloren. Samen zijn deze partijen 
quasi de helft van hun Kamerzetels 
kwijt. Nooit eerder in de geschie-
denis van de Nederlandse politiek 
werd een regeringscoalitie zo hard 
afgestraft.

• Onder druk van 
de PVV namen di-
verse partijen, waaron-
der óók de VVD, de 
standpunten van Geert 
Wilders over. “Immi-
gratie moet worden be-
perkt,” aldus Sybrand 
Buma van de CDA. 
Mark Rutte zelf liet het 
volgende optekenen: 
“Mensen die zich niet 
willen aanpassen, afge-
ven op onze gewoontes en 
onze waarden afwijzen. 
Die homo’s lastigvallen, 
vrouwen in korte rok-
jes uitjouwen of gewone 
Nederlanders uitmaken 
voor racisten. Ik begrijp 
heel goed dat mensen 
denken: als je ons land 
zo fundamenteel afwijst, 
heb ik liever dat je weg-
gaat. Dat gevoel heb ik 
namelijk ook. Doe nor-

maal of ga weg.” Volgens sommige 
vooraanstaande politieke analisten 
is het Vlaams Belang de meest 
invloedrijke partij van de laatste 
30 jaar in de Belgische politieke 
geschiedenis. Hetzelfde lijkt op 
te gaan voor Wilders, die er voor 
zorgt dat het establishment nood-
gedwongen een ruk naar rechts 
maakt.

Kortom: winst voor de PVV, ver-
lies voor het establishment en een 
duidelijke ruk naar rechts. Eén 
ding is na deze verkiezingen dus 
zeker: de toekomst is, nog steeds 
en zelfs meer dan ooit, aan partijen 
zoals de onze. Zoals Geert Wilders 
het zo duidelijk zei: “We waren de 
derde partij van Nederland. We zijn 
nu de tweede partij van Nederland. 
En de volgende keer worden we 
nummer 1.”

Bob De Brabandere
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Dossier nachtvluchten:  
zoveelste Belgische klucht
De saga rond de luchthaven van Zaventem blijft onverminderd voort-
duren. Zo is en blijft de Brusselse hoofdstedelijke regering - met daar-
in Open VLD en CD&V - zinnens om strenge boetes op te leggen 
aan vliegtuigmaatschappijen die de al even strenge Brusselse geluids-
normen overschrijden, en wil de Vlaamse regering - met daarin Open 
VLD en CD&V - daar een belangenconflict tegen indienen. 

De francofonen in het hoofdste-
delijk gewest beweren dat Brussel 
alle lasten van de luchthaven moet 
dragen, zonder er de lusten van te 
mogen genieten. Een redenering 
die uiteraard absoluut nergens op 
slaat. 

LASTEN EN LUSTEN

Zo is er het economisch belang dat 
de luchthaven heeft voor Brussel. 
Zonder deze internationale poort 
op de wereld kan Brussel een kruis 
trekken over haar ambities als con-
gresstad en Europese hoofdstad. 
De Nationale Bank becijferde twee 
jaar geleden dat de luchtvaart- en 
luchthavenactiviteiten in totaal 
voor bijna 3 miljard euro aan di-
recte toegevoegde waarde creëren. 

Samen met de indirect gecreëerde 
toegevoegde waarde komt dit neer 
op 5,6 miljard €, ofwel 1,5% van 
het Belgische bbp. Daarvan mag 
Zaventem goed drie kwart op zijn 
conto schrijven. Daarnaast ver-
schaffen de luchthavenactiviteiten 
direct en indirect werk aan meer 
dan 65.000 personen, waaronder 
minstens 17.000 Brusselaars. Stel-
len dat alle lusten of opbrengsten 
van de luchthaven naar Vlaanderen 
gaan is dus de waarheid zwaar ge-
weld aan doen.

Maar ook de stelling dat het vooral 
de Brusselaars zijn die de (geluids)
lasten moeten dragen slaat nergens 
op. Uiteraard is er geluidsoverlast 
door opstijgende vliegtuigen in 
Brussel; geen zinnig mens die dat 

zal ontkennen. Uit een recente 
studie (2015) van de UGent blijkt 
echter dat de meeste overlast geme-
ten wordt in de Vlaamse gemeen-
ten Zaventem, Machelen, Steenok-
kerzeel en Vilvoorde. Alles samen 
ondervinden 13.900 mensen ern-
stige last van nachtelijk vliegtuigla-
waai. 10.300 in Vlaanderen, 3.600 
in Brussel. 

VERBORGEN AGENDA

De vraag die men moet stellen is 
dan ook wat de werkelijke agenda 
is achter de hardnekkigheid waar-
mee de Brusselse regering de lucht-
haven van Zaventem bestrijdt. De 
redenen zijn tweeërlei. Ten eerste is 
het geen geheim dat de francofo-
nie in dit land de luchthaven van 
Zaventem liever ziet verdwijnen of 
wegkwijnen ten voordele van de 
luchthavens van Luik en Charle-
roi. Maar meer en meer lijkt het er 
ook op dat men vanuit de hoofd-
stad dit dossier als chantagemid-
del wil inzetten om ook in andere 
dossiers de Brusselse agenda tegen 
de Vlaamse belangen in door te 
drukken. Denk maar aan het on-
frisse dossier van het Eurostadion 
en Parking C, of aan het Brusselse 
verzet om de verkeersdoorstroming 
op de Ring rond Brussel te verbe-
teren.

Voor Vlaams Belang is het alvast 
duidelijk: de luchthaven van Za-
ventem moet blijven waar zij is 
(de plannen van Brussels Open 
VLD-minister Guy Vanhengel om 
de luchthaven 1800 meter te ver-
leggen zijn werkelijk te gek voor 
woorden), mét een eerlijke verde-
ling van de lasten over Brussel en 
de rest van Vlaanderen. 

Stijn Hiers
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&Feiten  cijfers
Vlaams Belang niet 
welkom op Reyerslaan
Het Vlaams Belang werd in 2016 welgeteld nul (0) keer uitgeno-
digd als gast in een entertainmentprogramma van de VRT. Dit in te-
genstelling tot de andere partijen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams 
parlements lid Anke Van dermeersch opvroeg bij mediaminister Sven 
Gatz.

Open VLD, CD&V, 
N-VA, SP.A en ook 
Groen waren daar-
entegen wél geregeld 
vertegenwoordigd. Zo 
werd de N-VA 24 keer 
uitgenodigd en Open 
VLD 22 keer. De di-
versiteit en pluraliteit 
die stelselmatig door 
de VRT worden ge-
predikt is volgens Van 
dermeersch in de prak-
tijk een dode mus. Het 
Vlaams Belang-parle-
mentslid is de manier 
waarop het Vlaams 
Belang wordt behan-
deld dan ook grondig beu. “Uit de 
studie ‘De foto van Vlaanderen’ van 
de VRT bleek al dat de standpunten 
van het Vlaams Belang vaak meer-
derheidsstandpunten zijn. Het wordt 
hoog tijd dat ze die meerderheid ook 
ernstig neemt”, reageerde Van der-
meersch in Het Laatste Nieuws.

POLITIEKE MANIPULATIE 

Volgens het Vlaams Belang-par-
lementslid is er sprake van ver-
regaande politieke manipulatie 
omdat sommige partijen vaak ge-
vraagd worden en andere zelden 
of nooit: “Onderzoek toont aan dat 
de deelname van politici aan popu-
laire programma’s een significante 
invloed heeft op de verkiezingsuit-
slagen. Wanneer dan uit cijfers blijkt 
dat vertegenwoordigers van sommige 
politieke partijen overbevraagd zijn 
voor deelname aan entertainment-
programma’s, terwijl vertegenwoor-
digers van andere partijen bijna 

niet of zelfs helemaal niet aan bod 
komen, lijkt dit neer te komen op po-
litieke manipulatie.”

NOOD AAN ALGEMEEN 
VERBOD

Omdat eerdere vragen aan de 
openbare omroep zelf weinig heb-
ben uitgehaald, is het volgens Van 
dermeersch tijd voor een forsere 
stap. Ze wil een verbod invoe-
ren op optredens van politici in 
niet-informatieve programma’s. 
Het Vlaams Belang-parlementslid 
diende hiervoor een voorstel van 
decreet in. Het verbod moet gel-
den voor alle zenders en maakt de 
Vlaamse Regulator voor de Media 
bevoegd voor het opleggen van 
eventuele sancties. Die kunnen 
variëren van een waarschuwing tot 
een administratieve geldboete.

Klaas Slootmans

 
In de eerste jaarhelft van 2016 kre-
gen 14.552 vreemdelingen de Bel-
gische nationaliteit. Dat is een 
stijging in vergelijking met de twee 
voorgaande jaren. Het nieuwe Bel-
genfabriekje draait nog altijd op 
volle toeren. (Schriftelijke vraag 
nr. 1289 van Filip Dewinter aan 
de minister van Justitie)

***

In 2015 bedroegen de terugbe-
talingen door de federale over-
heid aan de OCMW’s in het 
kader van de opdrachten die zij 
moeten vervullen niet minder 
dan 1,01 miljard euro. Daarvan 
ging 266 miljoen of 26% naar 
Vlaamse OCMW’s, 434 miljoen 
of 43% naar Waalse OCMW’s en 
niet minder dan 309 miljoen of 
31% naar de Brusselse OCMW’s. 
(Schriftelijke vraag nr. 642 van 
Barbara Pas aan de minister van 
Maatschappelijke Integratie)

***

In 2013 deed zich één geval voor 
van agressie tegen sociaal inspec-
teurs, in 2014 verdubbelde dat tot 
2 voorvallen, in 2015 steeg dit fors 
tot 9 en 2016 brak alle records met 
13 agressiegevallen tegen sociaal 
inspecteurs. (Schriftelijke vraag nr. 
1123 van Guy D’haeseleer aan de 
minister van Sociale Zaken)

***

Eén derde (31%) van de toewij-
zingen van Vlaamse sociale wo-
ningen in 2015 gebeurde aan per-
sonen die niet over de Belgische 
nationaliteit beschikken. Op de 
wachtlijst voor een sociale woning 
ligt het aandeel vreemdelingen 
zelfs nog hoger, namelijk 38%. 
(Schriftelijke vraag nr. 373 van 
Guy D’haeseleer aan de minister 
van Wonen)
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Turkije en het EU-lidmaatschap
In 1987, juist dertig jaar geleden, deed Turkije voor het eerst offici-
eel een aanvraag tot EG-lidmaatschap. Intussen is de kloof, die toch 
al onoverbrugbaar was, nog breder en nog dieper geworden. Maar de 
Turken blijven komen, stap voor stap.

In 1987, juist dertig jaar geleden, 
deed Turkije voor het eerst officieel 
een aanvraag tot EG-lidmaatschap. 
Intussen is de kloof, die toch al on-
overbrugbaar was, nog breder en 
nog dieper geworden. Maar de Tur-
ken blijven komen, stap voor stap.

Toen de fundamentalistische Wel-
vaartspartij in 1991 voor het eerst 
deelnam aan de verkiezingen, be-
haalde ze nog geen 17 procent van 
de stemmen. Maar in 1996 was ze 
al uitgegroeid tot de grootste partij 
van het land en kon ze een coalitie-
regering vormen met haar partijlei-
der Erbakan als premier. Ook Er-
dogan, toen nog burgemeester van 
Istanboel, was een kopstuk van de 
Welvaartspartij. Maar toen dwong 
het leger die regering tot aftreden 
en het Grondwettelijk Hof liet de 
partij ontbinden. Het seculiere 
Turkije kreeg nog eventjes uitstel 
van executie. Voor de laatste keer, 
zoals later zou blijken. 

Bij de staatsgreep van 1960 had 
het leger president Menderes nog 
geëxecuteerd (hij was verantwoor-
delijk voor de ‘Turkse Kristalnacht’ 

van 1956) Maar Erbakan werd niet 
eens opgesloten. Erdogan kreeg 
slechts enkele maanden cel en na 
zijn vrijlating stichtte hij de AKP. 
Die begon daarna aan een echte 
politieke triomftocht en bewees en 
passant hoe diepgeworteld het fun-
damentalisme in Turkije wel was. 
Bij de verkiezingen van 2002 haal-
de zijn partij 34,3 procent, dank 
zij het absurde systeem van zetel-
verdeling genoeg voor een abso-
lute meerderheid in zetels. In 2007 
steeg dat tot 46,6 procent, in 2011 
tot 49,8 procent. Nog iemand die 
beweert dat islamitisch fundamen-
talisme slechts een probleem is van 
een kleine extremistische minder-
heid? Hou deze cijfers voor ogen 
als u over de Turkse toetredingson-
derhandelingen leest. 

ANDER TURKIJE,  
ANDER EUROPA

Al in 1963 sloten Turkije en de 
Europese Gemeenschap een as-
sociatieovereenkomst, waarin ver-
meld werd dat Turkije ooit, in 
een onbepaalde toekomst, lid kon 
worden van de EG. Een datum 

werd niet vernoemd. De EG was 
nog een samenwerkingsverbond 
van soevereine staten, nog niet 
het totalitaire monster dat het nu 
is. Ook Turkije was nog een heel 
ander land. Ja, het was natuurlijk 
toen óók al een Aziatisch land en 
het was óók al islamitisch en dat 
maakte die vage belofte van een 
mogelijke toetreding tot een kapi-
tale fout. Maar ondanks dat alles 
was de politieke macht in Turkije 
toen tenminste nog stevig in han-
den van een middenklasse die min 
of meer seculier was en die mentaal 
en cultureel op Europa en het Wes-
ten georiënteerd was, en niet op de 
Arabische wereld. Ook geografisch 
was die middenklasse letterlijk 
‘westers’: zij stond vooral sterk in 
Istanboel en de kuststrook langs-
heen de Middellandse Zee, die al 
sinds de Oudheid tot de Griekse 
cultuur behoorde. Die geseculari-
seerde, ontwikkelde minderheid 
kon zich slechts handhaven tegen 
de onontwikkelde, deels analfabete 
islamitische meerderheid in de 
dorpen en provinciesteden in het 
binnenland dankzij het Turkse le-
ger. Dat leger was de bewaker van 
de seculiere politieke erfenis van 
Kemal Atatürk. 

In de meeste landen is een dienst-
plichtigenleger - zoals het Turkse 
- een afspiegeling van de samen-
leving, maar in de typisch Turkse 
situatie waren de bevelsstructuren 
van dat leger stevig in handen van 
een kemalistische, politiek ge-
zien seculiere officierskaste. Eén 
van hun methoden om te belet-
ten dat fanatieke moslims in hun 
rangen zouden infiltreren, was niet 
subtiel, maar ze werkte wel: een 
kandidaat-officier die geen alcohol 
dronk, was in principe al verdacht. 
Hij kwam niet in aanmerking voor 
promotie. Anders dan in Afrika of 
Latijns-Amerika was het leger een 
bolwerk dat de democratie en de 
beschaving - op z’n Turks, maar 
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goed - beschermde tegen religieus 
obscurantisme.

TIEN MOORDEN PER DAG 

In de jaren ’70 zakte Turkije weg 
in een verschrikkelijke anarchie. In 
tien jaar tijd vielen minstens vijf-
duizend doden bij politiek geweld 
tussen Grijze Wolven, fundamen-
talisten en extreem-linkse groepen, 
sommigen zelfs gesteund door de 
PLO. De economie lag in puin. 
De inflatie nam Weimarachtige 
proporties aan. Gemiddeld werden 
er tien politieke moorden per dag 
gepleegd. Tot het leger een coup 
pleegde en een einde maakte aan 
die bijna-burgeroorlog.  Het was 
misschien onvermijdelijk dat de EG 
dat associatieverdrag na de staats-
greep opschortte, maar het had ook 
iets ironisch: die staatsgreep was een 
onderdeel van de oude worsteling 
van de seculiere burgerlijk-militaire 
elite om de fundamentalisten onder 
de duim te houden en juist die elite 
was echt op Europa gericht. De EG 
en later de EU hebben nooit begre-
pen hoe uniek - en hoe on-Euro-
pees - die Turkse situatie was: een 
democratie die alleen dankzij het 
leger in stand gehouden kon wor-
den. Het had toen duidelijk moeten 
zijn dat zo’n land niet binnen een 
unie van democratische staten zou 
kunnen functioneren. Het kon een 
bondgenoot en een handelspartner 
zijn, maar geen lid van de Europese 
familie. Maar het had evengoed 
duidelijk moeten zijn dat Europa 
aan de kant van de seculiere Turken 
had moeten staan. De militairen 
bleven drie jaar aan de macht. Net 
zoals bij de vorige staatsgrepen van 
1960 en 1971 droegen zij de macht 
kort daarna weer over aan de bur-
gerlijke politici. In 1983 werd de 
democratie in Turkije hersteld. De 
EG trok daaruit twee verkeerde be-
sluiten: ten eerste dat men de macht 
van het leger moest beperken om 
tot een ‘echte democratie’ te komen 
en ten tweede dat men tóch moest 
doorgaan met het toetredingspro-
ces. Het dieperliggende probleem 
was natuurlijk dat ‘echte democra-
tie’ in Turkije onvermijdelijk zou 

leiden tot de heerschappij van de 
duistere, primitieve, antidemocra-
tische en bloeddorstige islamitische 
meerderheid, die droomde van een 
islamitische staat, waarbij de sharia 
de Grondwet zou vervangen. Maar 
dat negeerde men gewoon. 

BLIND VOOR  
FUNDAMENTALISME 

In 1987 vroegen de Turken op-
nieuw het EU-lidmaatschap aan, 
maar in 1989 werd dat weer afge-
wezen. Volkomen terecht, maar om 
de verkeerde redenen: men wees op 
de gebrekkige sociaal-economische 
en democratische structuren, maar 
men wilde of durfde het echte pro-
bleem niet benoemen: dat Turkije 
een Aziatisch en islamitisch land 
was. Tekenend voor die opzettelij-
ke blindheid was de beslissing van 
1993 om de Kopenhagen-criteria 
voor nieuwe lidstaten ook op Tur-
kije toe te passen, hoewel die eigen-
lijk waren opgesteld met het oog 
op de toetreding van de voormalige 
Oostbloklanden. Die waren bevrijd 
van een marxistisch totalitarisme 
dat hen door een buitenlandse 
bezettingsmacht was opgelegd. In 
Turkije kwam de totalitaire drei-
ging uit het binnenland. Er is geen 
bezetter die verjaagd kan worden. 
Het islamitische totalitarisme zit 

heel diep verworteld in de psyche 
van tientallen miljoenen Turken. 
Dat kan men niet wegwerken met 
‘betere politieke structuren’, ver-
dragen, hervormingen en eurocra-
tische regelneverij. Dat kan men al-
leen manu militari onder de duim 
houden. Maar de trein was op-
nieuw vertrokken: in 1996 trad de 
Douane-unie tussen de EU en Tur-
kije in werking, en in 1999 kreeg 
Turkije de status van kandidaat-lid. 
Een laatste wanhopige poging van 
het Turkse leger om de islamitische 
overheersing in extremis nog tegen 
te houden, is in 2016 helaas mis-
lukt. In de nasleep daarvan heeft 
Erdogan de laatste restanten van 
secularisme verpletterd, inclusief 
wat er nog overbleef van de rechts-
staat. Daardoor is de toetredings-
procedure momenteel eventjes op-
geschort. 

Maar maak u geen illusies. Merkel, 
Juncker en de andere potentaten die 
de Unie besturen, zijn vastbesloten 
dat er van dat uitstel geen afstel zal 
komen. Voor hen moeten de tach-
tig miljioen Turken bij de club ko-
men. En dan zullen de islamitische 
horden niet alleen het secularisme 
en de democratie in Turkije wegve-
gen, maar in heel Europa. 

Marc Joris
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Europees parlementsvoorzitter Schulz  
collaboreert openlijk met Erdoğan
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Van het kasteel naar het front:  
niet zomaar een oorlogsdagboek
De roman Eer Vlaanderen 
vergaat van Kempenaar 
Jozef Simons (Oelegem, 21 
mei 1888 - Turnhout, 20 
januari 1948) wordt wel 
eens ‘de Leeuw van Vlaan-
deren’ van het interbellum 
genoemd.

Het is Simons’ meest geken-
de werk, naast liederen als 
het Frontlied, Kempenland 
en Suza Nina. Eer Vlaan-
deren vergaat handelt over 
het leven van een Vlaamse 
frontsoldaat en levert een 
belangrijke bijdrage tot de 
literatuur over de Eerste 
Wereldoorlog. Simons ver-
werkte er zijn eigen erva-
ringen in die hij tijdens de 
oorlogsjaren had genoteerd. 
Toen diens zoon Ludo op 
emeritaat ging, bestudeerde 
en situeerde die de aanteke-
ningen van zijn vader. Het resultaat is Van het Kasteel 
naar het Front, een merkwaardige getuigenis van het 
dagelijkse leven in hogere kringen, van het leven aan 
het front en van de ontluikende Frontbeweging waar-
van de leidende figuren als Adiel de Beuckelaere, Filip 
De Pillecyn, Rik Borginon, Frans Daels en Cyriel Ver-
schaeve tot diens kennissenkring behoorden.

IN HOGERE KRINGEN

Van 1914 tot 1916 is Jozef niet onder de wapens. Hij 
bevindt zich enkele kilometers achter het front, waar 
hij op kasteel Lovie in Proven (Poperinge) de erg ge-
waardeerde huisleraar is van de kinderen van de grafe-
lijke familie de Brouchoven de Bergeyck en waar hij 
ook gelegenheidstolk is. Het kasteel fungeert immers 
ook als hoofdkwartier van hogere Franse of Britse of-
ficieren die er vaak bekende namen over de vloer krij-
gen, zoals Sir John French, Sir Douglas Haig, koning 
Albert I, de prins van Wales en talrijke leden van adel-
lijke families. Simons wilde zich als vrijwilliger voor 
het leger aanmelden, maar zijn werkgevers verhinder-
den dat door hun relaties, waardoor de goede pianist 
die hij was talrijke diners en soirées mocht opluisteren 
en er ook gesprekken kon voeren met de gasten. Het 

levert soms ontluisterende 
vaststellingen op over de 
‘heldenmoed’ van sommige 
adellijke figuren.

NAAR HET FRONT

Begin 1916 komt er toch een 
mobilisatiebevel. Simons 
wordt ingedeeld bij de artil-
lerie. Na zijn opleiding ver-
trekt hij in april 1917 naar 
het front, waar hij het leven 
deelt met soldaten uit alle 
hoeken van Vlaanderen en 
met een heel diverse sociale 
achtergrond. Hij behoudt 
het contact met kasteel 
Lovie. In september 1917 
wordt hij - door toedoen 
van zijn adellijke kennis-
sen - ondergebracht bij het 
Tolkenkorps bij het Britse 
leger, maar dat duurt slechts 
enkele maanden. In februari 

1918 gaat het weer richting front. Hij maakt het pro-
ces mee tegen Vlaamsgezinde soldaten die tijdens hun 
‘vliegtochten’ waarbij ze Vlaamse eisen aanplakten, op 
heterdaad werden betrapt. En hij is getuige van het 
debat binnen de Frontbeweging over de wenselijkheid 
om deserteurs achter de Duitse linies te sturen en daar 
contact te nemen met de activisten. 

De notities zijn niet altijd even leesbaar, maar door 
de toevoegingen en uitleg van zoon Ludo is dit een 
erg boeiend relaas geworden, met grote contrasten tus-
sen kasteelleven, frontervaring, de ontluikende Front-
beweging, de reizen en culturele activiteiten tijdens 
verloven. Het bevat ook interessante wetenswaardig-
heden, zoals het ‘Vlaams’ als omgangstaal in heel wat 
Frans-Vlaamse dorpen. Een bijzondere leeservaring.

Luk Van Nieuwenhuysen

Ludo Simons
Van het kasteel naar het front:  

het oorlogsdagboek van Jozef Simons 1914-1918
Uitgeverij Lannoo, 2016, 328 p.

ISBN 9789401440530
Prijs: € 24,99 
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 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 e-post naar ledenadm

inistratie@
vlaam

sbelang.org.
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VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
KURKDROOG

stuur uw oplossIng 
voor 17 aprIl  

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

Jean-Pierre Ruysseveldt, Ninove
JR Claes, Tremelo
Oskar Wagemans, Borgerhout
Leo Segers, Brecht
Jan Wouters, Balen
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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

www.traiteursigrid.be
Recepties Communiefeesten

Evenementen Trouwfeesten

Zakenlunches Privé diners

+32 (0)485 73 08 18 • traiteursigrid@hotmail.com

www.traiteursigrid.be

 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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ZONDAG 2 APRIL 
EDEGEM. Lentediner met Tom Van 
Grieken in Feestzaal De Basiliek, Troost-
str. 20-22 om 11.30u. Org.: Vlaams Be-
lang Edegem. 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.
ANDERLECHT. Ontmoetingsmo-
ment Senioren in zaal Familia, A. Wil-
lemynsstr. 113 om 14u. Org.: Brabants 
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis 
Bogemans, 0499 31 80 86, bsfa@out-
look.com. 

ZATERDAG 8 APRIL 
HAM. Spaghettifestijn en Vlaamse zan-
gavond met Bart Claes in Buurthuis Ge-
nendijk, Kerkstr. om 17u. Org.: Vlaams 
Belang Ham. Inl.: Michel Moreels, 0477 
42 06 12, vlaamsbelangham@gmail.com. 
NIEUWPOORT. Breughelfeest met 
Filip Dewinter in De Beiaard, Recollet-
tenstr. 47 om 19u. Org.: Vlaams Belang 
Nieuwpoort. Inl.: Johan Vanblaere, 0495 
22 80 72, johanvanblaere@gmail.com. 

ZONDAG 9 APRIL 
HEIST-AAN-ZEE. Aperitiefgesprek 
met Gerolf Annemans en Philip Claeys  
in Royal aan Zee, Vlamingstr. 18, Knok-
ke-Heist om 11u. Org.: Vlaams Belang 
Seniorenforum Regio Brugge i.s.m. 
Vlaams Belang Knokke-Heist. Inl.: Re-
naat Van Steen, 0495 79 35 36, vander-
schaeghe1@telenet.be. 

ZONDAG 16 APRIL
BELSELE. Paaseierenraap in ’t Meiveld, 
Groenstraat 54 om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters, 
0479 64 16 49, hugo.pieters@skynet.be. 

MAANDAG 17 APRIL 
EKEREN. Paasbrunch met Jan Penris 
in Zaal De Geesten, Waterstraat 12 om 
11u. Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.: 
Chris Luyckx, 0477 70 51 23 of kurt.
vannoten@telenet.be.
 
VRIJDAG 21 APRIL 
ROESELARE. Keuzekaarting in Ta-
veerne Gezelle, Stationsplein 48 om 
18.30u. Org.: Seniorenforum Mandel. 

Inl.: Gerda Phlypo, 0493 55 19 12, phly-
pogerda1@telenet.be. 

ZATERDAG 22 APRIL 
SCHOTEN. Open ledenvergadering 
met koffie en taart en met Tom Van 
Grieken in Zaal Gambrinus, Sint Cor-
dulastraat 22 om 14u. Org.: Vlaams Be-
lang Schoten. Inl.: Piet Bouciqué, 0486 
76 07 65, piet.boucique2@telenet.be. 

ZONDAG 23 APRIL 
OPOETEREN. Brunch en wande-
ling met Barbara Pas in OC De Riet, 
Schoolstraat 20 om 9u. Org.: Vlaams Be-
lang Maaseik. Inl.: Leo Pieters, 0494 39 
60 32, leo.pieters@telenet.be. 
OPSTAL. Kippenfestijn in Zaal Toren-
hof, Putweg 2 om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Buggenhout. Inl.: Steven Creyel-
man, 0495 24 57 14, steven.creyelman@
vlaamsbelang.org. 

WOENSDAG 26 APRIL
BRUSSEL. Gespreksavond ‘Een nieu-
we lente voor Vlaanderen en Brussel?’ 
met Gerolf Annemans in GC De Mark-
ten, Oude Graanmarkt 5 om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Brussel. Inl.: 02 219 37 
79, brussel@vlaamsbelang.org. 

DONDERDAG 27 APRIL
BRUSSEL. Bezoek Europees Parle-
ment. Samenkomst in het Paul-Henri 
Spaakgebouw, Wiertzstraat om 14u. Inl.: 
Ludo Monballiu, 02 721 22 54, ludo.
monballiu@telenet.be. 

VRIJDAG 28 APRIL
DILBEEK. Pop-Up Vlaams Huis in 
Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 
20u. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77 
of nvroy@gmail.com.
ANTWERPEN. Aspergefestival in Secr. 
Van Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 
12.30u. Org.: OCJVM. Inl.: 03 225 22 
82 of vlbl@stad.antwerpen.be.

ZONDAG 30 APRIL
KAMPENHOUT. Ontbijtgesprek met 
VBJ-voorzitter Bart Claes in Parochie-
zaal Nederokkerzeel, Bogaertstraat 2 om 
10u. Inl.: Marleen Fannes, 0496 55 73 
36, marleen.fannes@kampenhout.be. 

WOENSDAG 3 MEI 2017
GOOIK. Boekvoorstelling ‘De com-
munautaire leegte’ en ‘De angsthazen’ 
met Barbara en Fré Pas in Zaal Het 
Vijfde Wiel, Kerkstraat 1 om 20u. Inl.: 
Isabelle Pierreux, 0475 79 93 93 of isa-
belle.pierreux@gooik.be. 

ZATERDAG 6 MEI 
STADEN. Bezoek Studio Brikat in 
Studio Brikat, Houthulststraat 132A om 
14u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. 
Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43, jan.de-
weer@hotmail.com. 

MAANDAG 8 MEI 
ANDERLECHT. Ontmoetingsmo-
ment Senioren in Zaal Familia, A. Wille-
mynsstraat 113 om 14u. Org.: Brabants 
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis 
Bogemans, 0499 31 80 86, bsfa@out-
look.com. 

ZONDAG 14 MEI 
BILZEN. Brunch en wandeling met 
Chris Janssens in Zaal Beversheem, 
Zonnehoevestraat 4 om 8u. Org.: 
Vlaams Belang Bilzen. Inl.: Annick Pont-
hier, 0472 94 99 90, annick.ponthier@
vlaamsbelang.org. 

DONDERDAG 18 MEI 
BEERNEM. Bustrip naar Bulskamp-
veld met unieke kruidentuin om 
12.30u. Opstapplaatsen in Kortrijk en 
Roeselare. Org.: Seniorenforum Mandel 
en Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Ar-
lette Temperman, 0486 92 99 49. 

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




