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urbI et orban
Uw dienaar vertoefde tijdens de paasvakantie 
een week in de Hongaarse ‘urbs’ Boedapest. 
Daar onder meer een concert bijgewoond in 
de prachtige Sint-Stefanusbasiliek en er bij 
de hemelse tonen van Händel en Vivaldi ge-
mijmerd over de teloorgang van onze West-
Europese hoofdsteden. Brussel, Amsterdam, 
Londen, Parijs... evenzovele voorbeelden van 
agglomeraties die kreunen onder verloede-
ring, onveiligheid, islamisering. 

Niets van dat alles in Boedapest: nette plei-
nen en parken, zeer weinig criminaliteit, 
bijna geen muzelman te bespeuren. Nauwe-
lijks politie in het straatbeeld, laat staan mi-
litairen. Dat is ook niet nodig: terrorisme is 
er onbekend en de regering bouwde aan de 
zuidergrens een hek van wel 200 km om de 
illegalenstroom tegen te houden. Echt waar: 
een prachtige cultuurstad, niet duur en vrien-
delijke mensen. Wie reisplannen heeft: doen!

En ik verkondig dus ‘urbi et orbi’: gelukkig 
die inwoners van Boedapest en alle Honga-
ren dat zij in grote meerderheid en nu reeds 
voor de derde maal een rechtse en rechtlij-
nige politicus als Victor Orban tot regerings-
leider verkozen!

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië,… De lijst van 
landen waar de opstand tegen de systeempolitici aandikt, groeit als-
maar verder aan. Steeds meer mensen hebben hun buik vol van massa-
immigratie, hyperglobalisering en politieke correctheid. Ze krijgen 
geen gehoor bij de politieke, sociaal-economische en culturele elites. 
De gewone man en vrouw voelen zich door hen verraden. 

In mijn boek ‘Toekomst in eigen handen’ zet ik op papier waarom de patri-
ottische, sociale rechterzijde de kracht van de toekomst is. Waarom demo-
cratie, welvaart en sociale rechtvaardigheid het best kunnen georganiseerd 
worden binnen het kader van de natiestaat. Met de blik vooruit wordt 
geen enkel onderwerp uit de weg gegaan. Van de boerkini over de invoe-
ring van een burgerschapsdienst tot het lidmaatschap van de Europese 
Unie. Geen heilig huisje blijft nog overeind.  

Ik kreeg hierbij steun uit onverwachte hoek. Niemand minder dan VUB-
professor Jonathan Holslag gaf zijn  academische - en dus per definitie 
kritische - zegen door het voorwoord van het boek te schrijven. 

Mijn wens om onze visie op tal van maatschappelijke thema’s uit te die-
pen naar de maatstaven van 2017 is met dit boek vervuld. Laat het een 
nieuw inhoudelijk start- en ijkpunt zijn voor onze partij en bij uitbreiding 
voor Vlaanderen. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

en nieuw startpunt 

“MIJN WENS OM ONZE 
VISIE OP TAL VAN 

MAATSCHAPPELIJKE 
THEMA’S UIT TE  

DIEPEN NAAR DE 
MAATSTAVEN VAN 2017 

IS MET DIT BOEK  
VERVULD.”
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BELASTING- 
KAMPIOEN 

“Belg voert ranking aan van de ge-
perste citroenen”. Met deze gevleu-
gelde woorden omschreef macro-
econoom Geert Noels op Twitter 
de resultaten van een studie waar-
mee de OESO, het economisch 
samenwerkingsverband tussen de 
rijkste industrielanden, afge-
lopen maand naar buiten 
kwam. In 2016 telde ons 
land met 54 procent de 
hoogste gemiddelde 
belastingdruk. Ons 
land gaat daarmee 
ruimschoots landen 
als Duitsland (49,4 
procent), Hongarije 
(48,2) en Frankrijk 
(48,1) vooraf. Of hoe 
de enige belofte van 
deze regering - een da-
ling van de belastingdruk 
en een stijging van de koop-
kracht - aan diggelen ligt. 

MEER DAN 1 OP 2 
OCMW-JOBS VOOR 
BUITENLANDERS

Van de 10.561 mensen die in 2016 
door een Vlaams OCMW werden 
betaald in het kader van sociale 
tewerkstelling (de zogenaamde ar-
tikel 60’ers) beschikten er 5.700 
of 54 procent niet over onze nati-
onaliteit. Het gaat dan om onder 
meer mensen uit Azerbeidzjan, 
Bangladesh of Pakistan die worden 
ingeschakeld in de Kringwinkel of 
het rusthuis. Dit om “voorbereid 
te worden op de arbeidsmarkt” of 
om, surrealistischer nog, te kun-
nen doorstromen naar een werk-
loosheidsvergoeding. De sociale 
tewerkstelling van buitenlanders 
door de OCMW’s kostte de belas-

tingbetaler afgelopen jaar 88 mil-
joen euro. Een en ander blijkt uit 
cijfers die Vlaams Belang-kamerlid 
Barbara Pas opvroeg bij de POD 
Maatschappelijke Integratie. Ge-
zien de torenhoge werkloosheid bij 
onze eigen laaggeschoolden wil Pas 

dat deze gesubsidieerde jobs voor-
behouden blijven voor wie over 
onze nationaliteit beschikt, dus 
diende ze hiertoe een wetsvoorstel 
in. 

HERSENSPOELING 
OP KETNET

Op 16 maart wijdde het Ketnet-
kinderjournaal Karrewiet een item 
aan de uitslag van de Nederlandse 

parlementsverkiezingen. In de 
uitzending kreeg de linkse jour-
nalist Peter Vandermeersch een 
forum om zijn visie te geven. Een 
forum dat hij misbruikte om zijn 
eigen aversie tegen Geert Wilders 
te uiten. Hij verkondigde dat “veel 
mensen bang waren voor Wilders”, 
dat “heel Nederland heel luid ‘Oef ’ 
zei toen hij niet de grootste was ge-

worden” en dat  “Wilders wil dat 
Nederland zich afsluit van de 

rest”. Het Vlaams Media-
decreet bepaalt nochtans 
dat informatieve pro-
gramma’s van de open-
bare omroep objectief 
moeten zijn. Chris 
Janssens diende bij 
de Vlaamse Regulator 
voor de Media (VRM)  
dan ook klacht in te-

gen de VRT. “Dergelijke 
hersenspoeling van kinde-

ren kan men verwachten op 
de Noord-Koreaanse tv, maar 

niet in een democratie. De VRT 
moet leren neutraal te informeren, 

ook en vooral naar kinderen toe”, 
schreef hij in zijn klacht.  

FEESTJES IN DE 
IJZERTOREN

De IJzertoren is een herdenkings-
memoriaal voor de duizenden 
Vlaamse soldaten die sneuvelden 
voor onze vrijheid, vrede en ont-
voogding van ons volk. Eerbied en 
sereniteit zijn daar dan ook op hun 
plaats. De vzw die instaat voor het 
beheer van het IJzertorenmuseum 
besliste echter om de bovenzaal 
van de IJzertoren - wegens tegen-
vallende inkomsten -  te gaan ver-
huren voor feestjes. In het Vlaams 
parlement ondervroeg Stefaan 
Sintobin de Vlaamse regering, die 
subsidies aan de vzw levert, over 
die plannen. Minister Gatz liet ons 

ACTUA KORT

93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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parlementslid weten dat de rege-
ring er vertrouwen in heeft dat de 
vzw een goed evenwicht tussen de 
commerciële belangen en de erf-
goedbelangen zal vinden. Stefaan 
Sintobin was echter niet overtuigd 
en verweet de regering voorbij 
te gaan aan de symboliek van de 
IJzertoren. 

‘EUROPESE ISLAM’ IS 
CONTRADICTIO IN 
TERMINIS

De Brusselse PS-burgemeester 
Yvan Mayeur pleitte op RTBF 
voor de oprichting van een ‘mos-
keefabriek’ naar analogie met de 
kerkfabrieken, om zo meer con-
trole te kunnen uitoefenen op de 

moskeeën. Blijkbaar willen May-
eur en de PS nu aan schadebeheer-
sing en symptoombestrijding doen 
voor een probleem dat ze decen-
nialang zelf hebben gecreëerd. He-
laas maakt Mayeur één grote denk-
fout bij zijn ‘oplossingen’. In plaats 
van de fundamentele ideologische 
strijd tegen het islamextremisme 
aan te gaan, denkt hij de proble-
men gemakshalve wat te kunnen 
inperken door er belastinggeld te-
genaan te smijten.

Het is trouwens naïef te denken 
dat er zoiets als een ‘Europese is-
lam’ zou bestaan, omdat de waar-
den van de islam net haaks staan 
op onze westerse, Europese waar-
den en normen ‘Europese islam’ is 
een contradictio in terminis.

“Centrum-rechts? Centrum-
links? Fiscaal maakt het in dit 
land geen wereld van verschil. 
Betalen zal je. Uitgeperst word 
je.”

Jan Segers, redacteur, Het Laat-
ste Nieuws 12 april 2017

“Londen heeft nu zijn 22/3. Zijn 
dag van ontreddering, angst, 
woede, wantrouwen, verscheurd-
heid en verdeeldheid. Zoals het 
ook al zijn 7/7 en zijn 22/5 had. 
Zoals Parijs zijn 13/11 en zijn 
7/1 had, Berlijn zijn 19/12, New 
York zijn 9/11. Zoals Nice zijn 
14/7 had, Orlando zijn 12/6, 
Madrid zijn 11/3, Moskou zijn 
29/3. Zoals Sousse zijn 26/6 had, 
San Bernardino zijn 2/12, Tunis 
zijn 18/3, Ottawa zijn 22/10 en 
Oslo zijn 22/7. Zoals Boston zijn 
15/4 had, Bombay zijn 26/11 en 
Amsterdam zijn 4/11. Maakt dat 
het lijstje van de jongste vijftien 
jaar compleet? Verre van, helaas.”

Dieter Dujardin, redacteur, Het 
Laatste Nieuws 23 maart 2017

“Ik heb ooit gezegd dat ik mijn 
schoen opeet als ze daarin slaagt, 
en ik ben er nog altijd redelijk 
gerust op dat ik dat niet zal hoe-
ven te doen.”

Gert Peersman, professor Eco-
nomie Universiteit Gent over het 

federale begrotingsevenwicht, 
Knack 5 april 2017 

“We kunnen bloemetjes leggen, 
kaarsen aansteken, onze solida-
riteit uitspreken voor elkaar. Dat 
geeft troost. Maar het is geen af-
doend antwoord.”

Peter Mijlemans, redacteur, Het 
Nieuwsblad 23 maart 2017

Vlaams Belang Antwerpen demonstreert tegen 
moslimbeurs ‘Medina Expo’

Zoals elk jaar vindt ook nu weer een moslimbeurs plaats in Antwerpen 
expo. Dit jaar heet de beurs ‘Medina Expo’, verwijzend naar de plaats 
op het Arabisch schiereiland (nu Saoedi-Arabië) van waaruit de isla-
mitische profeet en krijgsheer Mohammed razzia’s, militaire campag-
nes en rooftochten organiseerde. De betreffende verzen in de Koran, 
de zogenaamde ‘medinese soera’s’, zijn haatzaaiend, oorlogszuchtig en 
sporen aan tot geweld tegen ons, de ongelovigen.

Naast moskeeën, hoofddoeken, koranscholen, salafistische cursussen, 
halalwinkels enz. kadert een dergelijke islamitische apartheidsbeurs in 
de islamisering van onze samenleving. Het Vlaams Belang is dan ook 
sterk gekant tegen ‘Medina Expo’. Zeker na de bloedige jihad-aansla-
gen in Brussel is het onverantwoord dat een dergelijke islambeurs kan 
plaatsvinden. Een dergelijke beurs, gestoeld op islamitische principes, 
werkt radicalisering en jihad-aanslagen in de hand.

Strijd voor onze veiligheid en vrijheid en demonstreer mee tegen deze 
moslimbeurs. Afspraak zaterdag 13 mei om 14u aan de overzijde 
van de hoofdingang van Antwerp Expo (Jan van Rijswijcklaan 191)
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Meer controle op slachthuizen
Na recente beelden van de mishandeling van varkens in een export-
slachthuis uit Tielt, kaartte Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris 
Janssens de controle op de slachthuizen aan bij Vlaams minister van 
Dierenwelzijn Weyts. 

De voorbije decennia is men in 
Vlaanderen meer aandacht gaan 
schenken aan dierenwelzijn. Te-
recht. Dieren onnodig laten lijden 
is barbaars. Aan de behandeling 
van dieren kan men het bescha-
vingsniveau vaststellen. 

Daarom is het een goede zaak dat 
er in de Vlaamse samenleving een 
groot draagvlak is ontstaan voor 
een humane behandeling van die-
ren. Dat draagvlak heeft er dan ook 
voor gezorgd dat er wetgeving werd 
ontwikkeld die het welzijn van die-
ren in ons land moet beschermen 
en onder meer verbiedt dat dieren 
zonder noodzaak pijn ondergaan.  

DIERENMISHANDELING

De bezorgdheid van de Vlaming 
over het welzijn bij dieren re-
sulteerde ook in controles op de 
slachtprocedures die moeten waar-
borgen dat het leed van dieren voor 
en tijdens het slachten wordt her-
leid tot een absoluut minimum. 
Veel Vlamingen waren dan ook 

geschokt toen ze de door dieren-
rechtenorganisatie Animal Rights 
undercover opgenomen beelden 
zagen van de behandeling van var-
kens in het exportslachthuis van 
Tielt. 

Op de misselijk makende beelden 
is te zien hoe varkens door trans-
porteurs en medewerkers van het 
slachthuis geschopt en geslagen 
worden. Alhoewel dieren die ge-
slacht worden voorafgaand ver-
plicht verdoofd moeten zijn, tonen 
de beelden hoe varkens bij bewust-
zijn opgetakeld en gekeeld worden. 
Oormerken worden uit de oren 
van levende varkens gesneden om 
de herkomst te verdoezelen. Het 
bewuste slachthuis slacht 6.500 
varkens per uur. 

Het Vlaams Belang juichte dan 
ook toe dat minister van Dieren-
welzijn Weyts (N-VA) na het zien 
van de beelden de opdracht gaf om 
de vergunning van het slachthuis 
in te trekken, waardoor de activi-
teiten er werden stilgelegd. De in-

trekking van de slachtvergunning 
was voor onze partij de enig moge-
lijke conclusie na het bekijken van 
de beelden. 

CONTROLE FAALT

Een tiental dagen later kon hetzelf-
de slachthuis echter opnieuw de 
deuren openen na het opstellen van 
een actieplan om dierenmishande-
ling in de toekomst te vermijden. 
Zo zou er onder meer een voltijds 
functionaris komen die toekijkt op 
het dierenwelzijn en een livestream 
waarop de overheid permanent 
kan zien wat er gebeurt.

In het Vlaams Parlement plaatste 
Chris Janssens vraagtekens bij de 
efficiëntie van de controle in de 
slachthuizen: “De feiten hebben zich 
gedurende geruime tijd kunnen af-
spelen in een erkend groot slachthuis, 
waar regelmatig controles gebeuren. 
Dat daar dan dergelijke praktijken 
gebeuren toont aan dat er iets aan de 
controles schort.” Ons parlements-
lid vond het ook opmerkelijk dat 
de tweewekelijkse controles van 
het  Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen 
(FAVV) niets van de mishande-
ling aan de oppervlakte hadden 
gebracht. Het slachthuis kreeg tel-
kens een goede beoordeling. 

Chris Janssens pleitte daarom 
voor bijkomende maatregelen om 
dierenleed ook bij slachtingen 
maximaal te vermijden. Hij stelde 
minister Weyts ook de vraag of 
er signalen zijn dat de mishande-
lingen zich mogelijk ook zouden 
voordoen in andere slachthuizen. 
Minister Weyts liet weten “niet 
echt een indicatie te hebben dat de 
problematiek van Tielt kan ver-
ruimd worden tot alle slachthuizen 
in Vlaanderen”. 

Wim Van Osselaer Het beruchte slachthuis in Tielt
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Op 29 maart maakte de Vlaamse regering bekend dat er een com-
promis bereikt werd met betrekking tot het onverdoofd slachten van 
dieren. Schapen zullen vanaf 2019 enkel nog na bedwelming via elek-
tronarcose mogen worden geslacht. Voor runderen wordt zogenaamde 
postcutstunning verplicht gesteld. 

De bedwelming die verplicht 
wordt gesteld voor schapen mag 
er niet toe leiden dat het dier door 
de verdoving sterft, om de ver-
plichting zo toch aanvaardbaar te 
maken voor moslims en joden. 
Voor grote dieren, zoals runderen, 
staat die techniek echter nog niet 
op punt. In dat geval legt het ak-
koord postcutstunning op, een ver-
doving ná de slacht, wat betekent 
dat de slachting zelf nog steeds 
onverdoofd gebeurt. Weliswaar is 
het de bedoeling om ook voor deze 
diersoorten te evolueren naar een 
verplichte verdoofde slacht, maar 
garanties kunnen niet geboden 
worden.

Het Vlaams Belang was de allereer-
ste partij die ageerde tegen de on-
verdoofde slacht. Ook deze legisla-
tuur diende Vlaams parlementslid 
Chris Janssens een voorstel van de-
creet in dat de uitzondering op de 

verplichte verdoving voor rituele 
slachtingen uit de dierenwelzijns-
wetgeving wilde schrappen. Onze 
partij is dus verheugd dat onze vele 
initiatieven ter zake nu eindelijk 
tot concrete resultaten hebben ge-
leid. Het huidige compromis is een 
belangrijke stap vooruit, maar het 
mag geen eindresultaat zijn. Uit-
eindelijk zullen voortaan jaarlijks 
nog steeds honderdduizend runde-
ren onverdoofd geslacht worden, 
weliswaar met verdoving onmid-
dellijk na de slacht. Zo krijgen ook 
met het huidige compromis reli-
gieuze bepalingen toch nog deels 
voorrang boven onze dierenwel-
zijnswetten.

ONZE WETTEN,  
ONZE REGELS

Ondanks de duidelijke toegevin-
gen die er in hun richting werden 
gedaan, werd er door vertegen-

woordigers van joden en moslims 
toch kritiek geleverd op het ak-
koord. De Moslimexecutieve ver-
wees naar het feit dat de ‘Raad der 
Theologen’ in 2010 een negatief 
advies afleverde betreffende de 
verdoving.  Ook Pinchas Kornfeld 
van het Centraal Israëlitisch Con-
sistorium kantte zich tegen het 
compromis.  

Voor het Vlaams Belang is het ech-
ter duidelijk dat wie hier woont 
zich moet schikken naar onze wet-
ten, ook met betrekking tot die-
renwelzijn, zelfs als die botsen met 
religieuze regels. Een overgrote 
meerderheid - volgens een enquête 
van dierenrechtenorganisatie Gaia 
maar liefst 88% - van de Vlamin-
gen ondersteunt een verbod op on-
verdoofde slacht. 

Onze partij zal ook de volgende 
jaren consequent blijven streven 
naar een verplichte verdoving voor 
de slacht voor elk dier, ook voor 
runderen.  

Wim Van Osselaer 

Onverdoofde slacht:  
nog geen totaalverbod
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Gevangenissen nog altijd  
overvol met illegalen
Staatssecretaris Theo Francken toetert aan al wie het horen wil dat 
deze regering records vestigt in het uitzetten van criminele illegalen 
die zich in onze gevangenissen bevinden. Een en ander moet evenwel 
flink worden genuanceerd.

Dat blijkt althans uit de antwoor-
den die Barbara Pas in dat ver-
band kreeg van minister van Jus-
titie Geens. Om te beginnen deelt 
Geens mee dat hij eenvoudigweg 
niet weet hoeveel gevangenen die 
illegaal in dit land verbleven het 
land werden uitgezet. Dat betekent 
dan ook dat wanneer Francken 
rondbazuint dat het er tegenwoor-
dig veel meer zijn dan vroeger, hij 
zomaar wat uit zijn nek zit te klet-
sen omdat een vergelijking met de 
voorgaande jaren gewoon niet kan 
bij gebrek aan cijfermateriaal.

UITPUILEN

Bovendien blijkt in werkelijkheid 
volgens de cijfers die Geens wél 
heeft (over de huidige situatie) dat 
onze gevangenissen nog altijd uit-
puilen van vreemdelingen zonder 
recht op verblijf in dit land. Op 
11 januari 2017 waren er ongeveer 
10.300 personen in onze gevange-
nissen opgesloten. Daarvan waren 
4.589 of 44,5% vreemdelingen 

(‘nieuwe Belgen’ niet inbegrepen). 
Welnu, van die 4.589 vreemdelin-
gen zijn er niet minder dan 2.935 
of 64% die hier geen verblijfssta-
tuut hebben. Anders gezegd komt 
dat neer op 28,5% van de totale 
gevangenispopulatie.

Maar ook wat het uitzetten van 
deze misdadige sujetten betreft, 
moet er niet hoog van de toren 
worden geblazen. Slechts voor 336 
van hen werd een besluit getrof-
fen om hen uit het land te zetten. 
Dat betekent dat voor nauwelijks 
11,5% van de illegalen in onze ge-
vangenissen een besluit tot uitzet-
ting werd genomen en dus voor de 
88,5% andere illegalen niét.

KORTE METTEN

We kunnen dus alleen maar vast-
stellen dat tot op de dag van van-
daag nog altijd een substantieel 
deel van de gevangenen illegalen 
zijn en dat deze regering er niet in 
slaagt om daar korte metten mee 

te maken. Nochtans zou dat veel 
problemen oplossen: geen overbe-
volking meer in de gevangenissen, 
we zouden verlost zijn van heel wat 
criminele lastposten, en het zou 
ons veel geld besparen. 

Overigens moeten wat het Vlaams 
Belang betreft ook vreemdelingen 
mét wettig verblijfsstatuut die hier 
ernstige feiten hebben gepleegd, zo 
spoedig mogelijk het land worden 
uitgezet om hun straf in hun land 
van herkomst uit te zitten. Maar 
op dat vlak is het helemaal huilen 
met de pet op.

Peter Lemmens

Aantal vreemdelingen in de Belgische gevangenissen  
volgens verblijfsstatuut op 11 januari 2017

1.	 Met	wettig	verblijfsstatuut
• Recht op verblijf:  1.577
• Erkend vluchteling:  5
• Asielaanvraag in onderzoek:  19
• Erkend subsidiair beschermde:  2
• Ter beschikking gesteld v/d regering:  2
• Aanvraag in onderzoek:  28
• Schorsend beroep lopende:  11

  Totaal:  1644

2. Illegalen
• Geen recht op verblijf:  1408
• Inreisverbod:  317
• Niet ingeschreven EU-onderdanen:  874
• Ministerieel besluit tot terugwijzing/ 

koninklijk besluit tot uitzetting:  336
  Totaal:  2935

3. Rest
• Verblijfsstatuut bij DVZ onbekend:  10

  Totaal:  10
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Koloniale taaltoestanden bij fede-
rale wetenschappelijke instellingen
Hoewel culturele en wetenschappelijke aangelegenheden in beginsel 
een bevoegdheid van de deelstaten zijn, werden een 14-tal instellingen 
in dat domein federaal gehouden. En dat zullen de Vlamingen gewe-
ten hebben. 

Deze instellingen zijn al jaar en dag 
Belgische bastions en dat vertaalt 
zich onder meer ook in de verde-
ling van de betrekkingen tussen 
Vlamingen en Franstaligen. Het 
Vlaams Belang volgt deze proble-
matiek al jarenlang op. Onlangs 
keek Barbara Pas op basis van de 
recentst beschikbare gegevens de 
huidige stand van zaken nog eens 
na en daaruit blijkt dat de toestand 
nog altijd schandalig slecht is. In 
de 14 instellingen waarover het 
gaat, kregen de Vlamingen, die ca. 
60% van de bevolking uitmaken, 
op 30 juni 2016 immers slechts 
48% van de jobs toegewezen en 
de Franstaligen, met ca. 40% van 

de bevolking, 52% van de betrek-
kingen. In sommige instellingen is 
de toestand zo schrijnend, dat we 
welhaast kunnen spreken van ko-
loniale toestanden.

N-VA BAKT ER NIETS VAN

Nu is het algemeen geweten dat fe-
deraal wetenschapsbeleid jarenlang 
een bolwerk van de PS is geweest, 
wat een verklaring kan geven voor 
deze koloniale toestanden. Sinds 
oktober 2014 is dit beleidsdepar-
tement echter in handen van de 
N-VA, met name van staatssecre-
taris Elke Sleurs, recent opgevolgd 

door Zuhal Demir. Men zou dus 
verwachten dat zij, als Vlaams-na-
tionalisten, althans zo noemen ze 
toch zichzelf, een grote belangstel-
lig zouden vertonen om hier snel 
orde op zaken te stellen, te meer 
omdat Barbara Pas hen meermaals 
met de feiten op de neus heeft 
gedrukt. Wie dat echter gelooft, 
komt helaas van een kale reis thuis. 

Uit een vergelijking van de evolutie 
tussen juni 2014 en juni 2016 (re-
centste gegevens) blijkt immers dat 
de taalverhoudingen helemaal niet 
zijn verbeterd. Integendeel blijkt 
dat in 8 instellingen voor de Vla-
mingen een verdere achteruitgang 
valt vast te stellen en slechts in 6 
instellingen een - zeer lichte - voor-
uitgang. Toen Pas Demir daar vo-
rige maand over ondervroeg, sprak 
die laatste deze cijfers niet tegen. 
Twee en een half jaar N-VA op dit 
departement heeft dus geen enkele 
vooruitgang opgeleverd, wel inte-
gendeel. 

GEEN WETENSCHAPPE-
LIJKE LOOPBAAN

Blijkbaar kan het de N-VA dus niet 
veel schelen dat daardoor honder-
den talentrijke Vlaamse afgestu-
deerden hierdoor een wetenschap-
pelijke loopbaan wordt ontnomen. 
Ofwel is deze partij in de Belgische 
machtscenakels niet bij machte 
om daar iets aan te doen, wat dan 
meteen voor de zoveelste maal zou 
aantonen dat de Vlamingen op 
Belgisch niveau nooit zullen krij-
gen waar ze redelijkerwijs recht op 
hebben. Daar bestaat evenwel een 
oplossing voor: splits de federale 
wetenschappelijke instellingen. En 
als het even kan dit hele land erbij.  

Peter Lemmens

Verdeling jobs over  
Vlamingen en Franstaligen  
in enkele federale wetenschappelijke instelingen

Koninklijke Sterrenwacht:  41% VL  59% F
Instituut voor Ruimte-aëronomie:  41% VL  59% F
Koninklijke Bibliotheek:  45% VL  55% F
Koninklijke Musea voor  
Kunst en Geschiedenis:  45% VL  55% F

Plantentuin van Meise



Turkse rellen in Brussel:  
gevolg van dubbele nationaliteit
Dat buitenlandse conflicten door de massale aanwezigheid van vreem-
delingen ook in de straten van de hoofdstad worden uitgevochten, is 
zeker niet nieuw. Reeds in de jaren ‘90 waarschuwde het toenmalige 
Vlaams Blok voor een escalatie van geweld tussen Turken en Koerden. 
Waarschuwingen die toen in dovemansoren vielen. 

Anno 2017 is de situatie in Brus-
sel er zeker niet op verbeterd. 
Zeker binnen de Turkse gemeen-
schap valt een radicalisering en 
verstarring van de politieke ideeën 
te bemerken, aangemoedigd van-
uit Turkije zelf en via de door de 
Vlaamse regering (N-VA-minister 
Homans) rijkelijk gesubsidieerde 
Turkse Diyanet-staatsmoskeeën.

JIHAD IN BRUSSEL

De Belgische afdeling van de 
Turkse AK-partij van Erdogan 
verspreidde onlangs nog haatdra-
gende affiches die opriepen tot een 
strijd tegen de christenen. Met een 
afbeelding die weinig ruimte tot 
interpretatie laat, werd opgeroe-
pen om onder het symbool van 
de halve maan te strijden tegen de 
christenen. De haatdragende affi-
ches werden via sociale media ver-
spreid, slechts twee dagen nadat de 
burgemeester van Sint-Joost-ten-

Node, Emir Kir (PS), de AKP geen 
strobreed in de weg had gelegd om 
in Brussel een propagandameeting 
te laten organiseren. In juli van vo-
rig jaar leende de Brusselse politie 
trouwens zelfs haar megafoon uit 
aan Turkse pro-Erdogan manifes-
tanten om boodschappen van haat 
te verspreiden. 

ETNISCHE ZUIVERING

Momenteel is er in bepaalde wij-
ken in Brussel een ware volksver-
huis bezig. Assyriërs en andere 
christelijke minderheden uit het 
Midden-Oosten worden nu reeds 
dermate door de islamitische in-
woners geterroriseerd dat ze Sint-
Joost-ten-Node en Molenbeek 
verlaten, om zich elders in Brussel 
te gaan vestigen. De propaganda 
die nu door de AKP in Brussel 
wordt verspreid is niet alleen een 
regelrechte oproep om de etnische 
zuivering van die wijken verder te 

zetten, maar is eveneens een re-
gelrechte oorlogsverklaring aan 
alle niet-islamitische inwoners van 
Brussel, en aan de waarden van het 
land waar ze wonen. 

GEBREK AAN LOYAUTEIT

Twee weken na de oproep tot ge-
weld vanwege de AKP kwam het 
in Brussel bij de Turkse ambas-
sade effectief tot zware rellen tus-
sen voor- en tegenstanders van 
Erdogan. Verscheidene personen 
raakten gewond, een Turk uit de 
AKP-entourage werd opgepakt 
voor het toebrengen van messte-
ken. De rellen in Brussel vormden 
een voorlopig dieptepunt in de es-
calatie van de Turkse burgeroorlog 
in ons eigen land. In de Limburgse 
gemeente Beringen was het eerder 
reeds dagen onrustig na de misluk-
te coup in Turkije afgelopen zomer. 
Vermeende aanhangers van Fetul-
lah Gülen - die volgens Erdogan 
achter de coup zat - werden hierbij 
opgejaagd door aanhangers van Er-
dogan. 

Het Vlaams Belang is niet verwon-
derd over de rellen. Het blijven to-
lereren van de dubbele nationaliteit 
impliceert nu eenmaal dat buiten-
landse conflicten in onze straten en 
wijken worden uitgevochten. De 
grootste problematiek van de fout 
die dubbele nationaliteit heet, is 
loyauteit. Of althans, het gebrek 
eraan. Zeker voor vreemdelingen 
die hier politiek bedrijven, blijkt 
het zeer moeilijk te zijn objectief 
te blijven bij het nemen van be-
slissingen in politieke kwesties die 
ook invloed hebben op het land 
van hun andere nationaliteit. De 
Belgo-Turkse burgemeester Kir 
van Sint-Joost is daar het beste 
voorbeeld van. In conflicten tussen 
Turken en Koerden, of in symbo-Emir Kir, Turks oproerkraaier in Sint-Joost-ten-Node 
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lische dossiers inzake bijvoorbeeld 
de Armeense genocide, kiest Kir 
steevast voor de harde Turkse lijn, 
en bewijst hij enkel burgemeester 
te willen zijn van en voor de Tur-
ken in ‘zijn’ gemeente. 

IMMIGRATIE IS GEEN 
RECHT

Maar ook voor de andere, niet-
politieke, vreemdelingen stelt zich 
een probleem met die dubbele 
nationaliteit. Het is onmogelijk 
integratie te promoten en te eisen 
zolang het aannemen van een dub-

bele nationaliteit mogelijk is. Dit 
obstakel is een rem op de integra-
tie van migranten in België. Of u 
heeft de Belgische (in de toekomst 
hopelijk Vlaamse) nationaliteit - of 
u heeft haar niet. Het moet gedaan 
zijn met van beide walletjes te eten. 
Want zoals Vlaams Belang in 2005 
ook reeds duidelijk maakte aan 
Nezra Chekrouni, Marokkaans 
minister voor landgenoten in het 
buitenland: “immigratie is geen 
recht, maar een gunst”.

Vorige zomer pleitte de N-VA 
ook nog voor de afschaffing van 
de dubbele nationaliteit. Demir 
klaagde toen aan dat de relschop-
pers van de rellen in Beringen tot 
de tweede of derde generatie be-
horen, maar wel twee nationalitei-
ten genieten. Maar zoals al te vaak 
heeft de N-VA ook in dit dossier 
weer een bocht van 180 graden 
gemaakt, is de afschaffing van de 
dubbele nationaliteit volgens die 
partij niet meer nodig en volstaat 
het om voor die vreemdelingen 
met meer dan één nationaliteit een 
soort van burgerschapsexamen te 
organiseren. De Kracht van Veran-
dering van Gedacht deel 7388.

POLITIEKE MOED

Het Vlaams Belang eist wél dat het 
hele systeem van dubbele nationa-

liteit zo spoedig mogelijk wordt 
afgeschaft. Het N-VA-‘argument’ 
dat dit juridisch niet kan is klink-
klare nonsens. Ten eerste bestaat 
het systeem van de dubbele natio-
naliteit pas sedert 2008. Wat voor 
2008 kon, kan nu ook. Ten tweede 
zijn er voorbeelden genoeg die to-
nen hoe het wel kan. Oostenrijk 
bijvoorbeeld, waar behalve een 
paar zeer uitzonderlijke gevallen 
de dubbele nationaliteit nog steeds 
verboden is. Het afschaffen van de 
dubbele nationaliteit is enkel een 
kwestie van politieke moed. Maar 
laat het precies daar de N-VA-rege-
ring volledig aan ontbreken. 

Tenslotte is het de dwingende taak 
van de Brusselse overheden om 
streng en hard op te treden tegen 
die bevolkingsgroepen die hun 
twisten in onze stad komen uit-
vechten. De Brusselse burgemees-
ters moeten eindelijk maar eens de 
moed hebben om het voeren van 
buitenlandse verkiezingspropagan-
da in Brussel een halt toe te roepen. 
Het wordt tijd dat de Brusselse 
politici - en dan voornamelijk van 
PS-signatuur - kiezen voor wie ze 
in Brussel aan politiek doen: voor 
de Brusselaars, of voor hun brood-
heren in het land van herkomst.

Stijn Hiers

Erdogan-aanhangers  
zochten de confrontatie met  
de Koerdische gemeenschap
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om Van Grieken legt  
Vlaams Belang 2.0 op tafel

Deze maand verschijnt het eerste boek van Tom 
Van Grieken, ‘Toekomst in eigen handen - op-
stand tegen de elites’. Hij kreeg daarbij steun uit 
onverwachte hoek. Professor Jonathan Holslag, 
die het voorwoord schreef, bewondert zijn strijd-
lust en sluit zich onder meer aan bij zijn visie over 
burgerschap, immigratie en globalisering.  

Nog voor uw boek in de rekken lag was er al heel 
wat ophef ontstaan vanwege het voorwoord van 
VUB-professor Holslag. Vanwaar die commotie?  

Dat moet u vragen aan de professoren en journa-
listen die er zo’n heisa rond gemaakt hebben. Het 
Vlaams Belang is een politieke partij met duidelijke 
standpunten die door een aanzienlijk deel van de be-
volking worden gedeeld. En wanneer een politicus 
een boek schrijft is het toch niet zo vreemd dat een 
professor politieke wetenschappen daar een kritische 
maar constructieve bijdrage aan levert. Vraag mij 
niet iets normaals te gaan klasseren als abnormaal, 
want dan volg ik de agenda van onze tegenstanders. 

We moeten hier anderzijds niet flauw over doen. 
Een VUB-professor die een voorwoord schrijft 
voor een Vlaams Belang-politicus: het is onge-
zien. Hoe hebt u hem over de streep getrokken?

Eerst en vooral: mijn keuze voor Holslag was geen 
toeval. Zijn visie over de terugkeer naar kleinschalig-
heid in opstand tegen de destructieve gevolgen van 
de globalisering zijn een verademing in academisch 
Vlaanderen. Maar ook op vlak van inburgering en 
het hele verhaal van rechten en plichten is er veel 
overlapping tussen onze visies. Maar het klopt, ie-
dereen verklaarde mij gek en vooral bijzonder naïef Tom Van Grieken
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ten moeten voor hen plaatsmaken 
voor wereldbestuur. De nieuwe 
breuklijn is er een tussen globalis-
tische elite en nationale bevolking, 
tussen mondiale hyperklasse en 
nationale democratie.  

Maak dat eens concreet?

De hyperglobalisering zorgt voor 
oneerlijke concurrentie en een 
scheefgetrokken vrijemarktwer-
king. Daardoor komen vooral de 
laaggeschoolden en de midden-
klasse - de verliezers van de glo-
balisering - onder druk te staan. 
Denk maar aan de arbeider die 
zijn job verliest omdat zijn fabriek 
verhuist naar Oost-Europa. Denk 
maar aan de bouwvakker die weg-
geconcurreerd wordt door de bui-
tenlandse arbeider wiens arbeids-
kosten lager liggen door de lagere 
sociale bijdrage die zij dienen te 
betalen. Of denk maar aan het ge-
pensioneerd koppel dat hun wijk, 

onder invloed van de globalistische opengrenzenpoli-
tiek, heeft zien islamiseren en criminaliseren. 

En wat wil u daaraan doen? 

Wat is de situatie vandaag? Onze industrie delokali-
seert naar lageloonlanden, nadat ze jarenlang subsi-
dies en fiscaal voordeel hebben gekregen door politici 
te chanteren dat ze zich anders elders zullen vestigen. 
Wanneer de citroen volledig uitgeperst is, doen ze dat 

“
Iedereen ver-

klaarde mij 
gek te denken 
dat een VUB-

professor zijn pen 
zou lenen aan 

een boek van een 
Vlaams Belang-

politicus. 

om Van Grieken legt  
Vlaams Belang 2.0 op tafel

te denken dat een VUB-
professor zijn pen zou 
lenen aan een boek van 
een Vlaams Belang-po-
liticus. Maar het leven is 
aan de durvers, dus trok 
ik mijn stoute schoenen 
aan en legde ik hem de 
vraag voor mijn proloog 
te schrijven. Zijn enige 
voorwaarde om het te 
doen, was dat er interes-
sante dingen in zouden 
staan. Dat hij dat na het 
lezen van het boek ge-
daan heeft, beschouw ik 
dan ook als een compli-
ment. 

Volgens Holslag is de 
globalisering te ver 
doorgeslagen. U hebt 
het in dat kader over 
een nieuwe maatschap-
pelijke breuklijn. Is de 
links-rechts-breuklijn 
dan verleden tijd? 

Er is vooral een nieuwe breuklijn. De oude breuk-
lijn tussen marxisme en kapitalisme behoort tot het 
verleden. In de plaats daarvan is een globaliserings-
doctrine ontstaan waarbij neomarxisten zich richten 
op politieke globalisering terwijl neoliberalen econo-
mische globalisering nastreven. Ze streven beide naar 
een soort van multicultureel wereldburgerschap zon-
der nationaliteit of culturele identiteit. Nationale sta-



14

toch. En wat doen we vervolgens? We voeren de pro-
ducten van diezelfde bedrijven douanevrij in. Dat is 
toch te gek voor woorden! We moeten opnieuw een 
toekomstgericht economisch beleid voeren. Dat moet 
uitgaan van vrijhandel, maar in functie van onze sa-
menleving. Ik pleit niet voor een handelsoorlog, maar 
het spreekt voor zich dat de Vlaamse overheid veel 
assertiever moet optreden in functie van Vlaamse eco-
nomische verankering en welvaartscreatie.  

Terug naar professor Holslag. Hij vindt dat we ons 
in het verleden te veel hebben gewenteld in zelfbe-
klag. Dat leidt volgens hem enkel tot ongelukkige 
passiviteit. Volgt u zijn redenering? 

Het zal u verbazen, maar ik volg zijn kritiek gedeel-
telijk. Wat dat betreft moeten we de hand in eigen 
boezem durven steken. Anderzijds mag je niet verge-
ten dat the duty of the opposition to oppose is. Als op-
positiepartij hebben wij altijd gewezen op wat krom 
is, niet wat recht is. Door jarenlang op dezelfde nagel 
te blijven kloppen, beweegt er vandaag ook iets. Te 
weinig naar mijn zin, maar er gebeurt iets. En dat is 
onze verdienste. 

Naast een aantal klassieke punten leest uw boek 
ook als een aanklacht tegen het neoliberaal beleid 
van deze regering. U wil terug een sterke staat als 
ik het goed begrijp? 

De N-VA-regering volgt het 
neoliberale dogma dat de 
vrije markt overheidstaken 
efficiënter en effectiever kan 
uitvoeren. Daarom besteedt 
ze zoveel mogelijk over-
heidstaken uit aan private 
bedrijven en gaat de partij er 
prat op het aantal overheids-
werknemers te verminderen. 
Dit is een mooi staaltje van 
leugenachtig non-beleid. Men telt in de cijfers de 
uitbestede arbeid niet volledig mee, hoewel men die 
uiteraard wel moet betalen. Of een overheid nu een 
eigen werknemer moet betalen, of een privaat bedrijf 
dat een werknemer tewerkstelt die dezelfde taak uit-
voert, komt op hetzelfde neer. Bovendien is het maar 
de vraag of een uitbestede dienst per definitie goedko-
per en even goed gebeurt. Neem nu de audits bij de 
Vlaamse overheid. Een eigen auditor kost hun onge-
veer vijfhonderd euro per dag, een uitbestede auditor 
bijna het dubbele. Dat zegt toch genoeg. 

Anderzijds wil u de openbare omroep privatiseren. 
Staat dat niet haaks op dat sterk staatsapparaat? 

De rol van de VRT is problematisch. In principe moet 
die zorgen voor onafhankelijke en objectieve bericht-

geving, maar in de praktijk gebeurt net het omge-
keerde. Als ik Björn Soenens bezig hoor, denk ik aan 
alles behalve aan objectieve berichtgeving. Systeem-
politici hebben van de VRT een omroep gemaakt die 
niet zozeer moet informeren, maar wel ‘opvoeden’. 
Ze hebben de VRT een rol gegeven als promotor van 
zogenaamde verdraagzaamheid en multicultuur. Wat 
die begrippen dan precies betekenen, dat mag de VRT 
naar believen zelf invullen. In realiteit komt dit erop 
neer dat de VRT actief een goednieuwsshow opvoert 
en vaak de realiteit manipuleert. Wie het daar niet mee 
eens is, komt eenvoudigweg niet aan bod. In 2015 
bijvoorbeeld kwam het Vlaams Belang welgeteld vier 
keer aan bod in programma’s van de VRT. Dit komt 
neer op nauwelijks 1,6 procent van de zendtijd. Ter 
vergelijking: de VLD mocht zeventig keer passeren en 
kreeg daarmee 27,4 procent van de zendtijd. 

Er gaat ook heel wat aan-
dacht naar defensie. Zo 
houdt u een opvallend 
pleidooi voor een gemeen-
schapsdienst. Moeten onze 
jongeren opnieuw de leger-
laarzen aantrekken als het 
van u afhangt?   

Ik pleit voor een weerbare sa-
menleving. En of men het nu graag hoort of niet, ner-
gens is de eenheid tussen volk en natie zo sterk als in 
het leger. Ik heb er spijt van dat ik nooit de kans heb 
gekregen om daar deel van uit te maken. De soldaat 
staat immers met zijn eigen lichaam in ter verdedi-
ging van de gemeenschap. Daarom pleit ik voor een 
vrijwillige burgerschapsdienst van enkele maanden na 
de middelbare studies. Uiteraard denk ik hierbij niet 
aan patatten jassen en kazernes kuisen, maar aan een 
basisopleiding in operationele en tactische militaire 
methoden. Niet enkel kunnen we zo een nationale re-
serve tot stand brengen en onze samenleving weerbaar 
maken, maar kan het leger ook zijn socialiserende en 
pedagogische rol opnieuw opnemen. In het leger spe-
len geld, status of overtuigingen immers geen rol. We 
leren er samenwerken met andere burgers, ons in te 
zetten voor onze samenleving en die te verdedigen. 

“ Ik pleit voor 
een weerbare 
samenleving.
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Burgerschap en legerdienst - of het alternatief van de 
burgerdienst - zijn wat mij betreft ook onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Lid worden van de natie, bete-
kent trouw en dienstbaarheid aan de natie.

Ook geopolitiek pleit u voor een koerswijziging. 
Zo pleit u ervoor om uit de NAVO te stappen. Een 
geluid dat we tot hiertoe vooral ter linkerzijde 
hoorden. Is de NAVO dan geen garantie op vei-
ligheid in een multipolaire wereld die bovendien 
steeds vaker opgeschrikt wordt door internationaal 
terrorisme?

In een wereld waar er veel verschillende machtsblok-
ken zijn, zoals Rusland, de VS en China, moeten we 
pragmatisch handelen. Wij zijn te klein om echte in-
vloed te kunnen hebben op de grootmachten. Omge-
keerd oefenen zij invloed op ons uit. Een neutraliteits-
positie is de beste garantie om niet in conflicten tussen 
die grootmachten betrokken te geraken. Want dat is 
schadelijk voor onze belangen. De ingestorte export 
naar Rusland is hier een toonbeeld van. Vlaanderen 
kan zich daarom beter terugtrekken uit de NAVO. 

Geraken we dan niet internationaal geïsoleerd? 

Vlaanderen ligt geografisch in het centrum van 
West-Europa en dat zal ook altijd zo blijven. Daar-
door liggen we op een kruispunt tussen grote landen. 

Vlamingen passen zich gemakkelijk aan de omstan-
digheden aan. Dat is een kracht in de diplomatie. Die 
onafhankelijke positie moeten we versterken. Oos-
tenrijk is ook geen lid van de NAVO en kan op die 
manier andere diplomatieke kansen benutten.

Over naar een van uw andere voorstellen. In het 
hoofdstuk over identiteit heeft u het over het ver-
ankeren van de christelijk-humanistische grond-
slagen in de grondwet. Was het Vlaams Belang dan 
geen niet-confessionele partij? 

Hoe multicultureler de wereld wordt, hoe meer men-
sen op zoek gaan naar hun identiteit. En laat ons 
daarbij een kat een kat noemen. Vlaanderen is ge-
bouwd op christelijk-humanistische waarden. Dus 
lijkt het mij evident dat we dat - net als Hongarije - in 
onze grondwet verankeren. Dat biedt de nieuwkomer 
duidelijkheid wat voor land we zijn en welk normen-
patroon hier geldt.   
 
Anderzijds pleit u ervoor om de subsidiëring van 
de religies te hervormen naar Duits model, de zo-
genaamde ‘Kirchensteuer’. 

Ik noem mezelf katholiek, dus klinkt het misschien 
raar uit mijn mond. Maar ik stel vandaag vast dat de 
dorpspastoor zich vaak gedraagt naar de uitdrukking 
‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’. 

“ De nieuwe breuk-
lijn is er een tussen 
globalistische elite 

en nationale  
bevolking, tussen 

mondiale hyperklasse 
en nationale  
democratie.  
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Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk waar de ‘laïcité’ geldt 
en kerken niet gefinancierd worden, daar zie je een 
herleving van de katholieke gemeenschap omdat ze 
veel meer vertrekt vanuit het engagement van de ge-
meenschap en het niet als evidentie wordt beschouwd. 
Bovendien vind ik het niet rechtvaardig dat atheïsten 
moeten bijdragen voor een geloof dat het hunne niet 
is. Het Duitse model van ‘Kirchensteuer’ is veel recht-
vaardiger aangezien de belastingbetaler zelf kan aange-
ven aan welke religie hij belastingen wenst te doneren. 

Ook ons politiek systeem moet worden herdacht. 
Zo bent u voor één Vlaamse kieskring en een recht-
streekse verkiezing van de minister-president. Wel-
ke agenda zit daar precies achter?

Dat kadert vooral in het vormgeven van de Vlaamse 
natie. Beginnend met Vlaanderen dicht bij de mensen 
te krijgen. Door het invoeren van één Vlaamse kies-
kring zal een West-Vlaamse kiezer op een Limburgse 
kandidaat kunnen kiezen en omgekeerd. Door dat 
te koppelen aan de rechtstreekse verkiezing van een 
minister-president in twee ronden krijg je niet alleen 
een veel groter gemeenschapsgevoel, maar ook een de-
mocratischer systeem waarbij de man of vrouw met de 
meeste Vlaamse stemmen het hoogste regeringsambt 
bekleedt. Denk maar aan Geert Bourgeois. Die man 
wordt allesbehalve gedragen door een meerderheid van 
de Vlamingen en toch is hij hun opperbevelhebber. 
Dat zou met  dit presidentiële model - naar Frans voor-
beeld - onmogelijk zijn.  

Naar de corebusiness dan: immigratie. Verschillende 
experts wijzen al jaren op de onhoudbaarheid van 
de combinatie van een open sociale zekerheid met 
open grenzen. U wil daarom een aparte sociale ze-
kerheid opzetten. Hoe moeten we dat concreet zien? 

Verschillende studies wijzen uit dat de kostprijs van 
de immigratie in dit land jaarlijks oploopt tot 7 à 8 
miljard euro. Dat is een vijfde van het totale budget 
van Vlaanderen. Dat is complete waanzin. Afgelopen 
jaar kwam daar nog eens de asielcrisis bij, waarvan al-
leen al de opvang 1,3 miljard euro kostte of 144 euro 
per belastingbetaler. Wetende dat we een schuldgraad 
hebben van 107 procent bbp en we dus virtueel failliet 
zijn, is het waanzin dat we het OCMW van de wereld 
blijven spelen.

Dus wil u een apart OCMW? 

Zo zou ik het niet noemen, maar iedereen ziet toch 
dat een sociaal systeem waar men vrij kan van genie-
ten zonder ooit bijgedragen te hebben niet houdbaar 
is. Ofwel sluiten we de grenzen, ofwel schaffen we onze 
sociale zekerheid af. Dat is nu eenmaal de ongemakke-
lijke waarheid. Vreemdelingen moeten, als zij tijdelijk 
op ons grondgebied verblijven, instaan voor de finan-
ciering van hun eigen sociale zekerheid. Dat betekent 
dat de sociale bijdragen van vreemdelingen in een apar-
te sociale kas gestort worden. Enkel uit deze aparte so-
ciale kas kunnen vervolgens sociale uitkeringen betaald 
worden. Dat is de eerlijkste manier om misbruik te 
vermijden, onze sociale politiek betaalbaar te houden 
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en het aanzuigeffect van ons sociaal zekerheidssysteem 
te neutraliseren. 

U benadert het immigratiedossier uiteraard ook cul-
tureel-religieus. U pleit voor het ondertekenen van 
een verklaring waarin nieuwkomers de essentiële 
principes van onze rechtsstaat moeten onderschrij-
ven. Wat is daar precies het verschil met de nieuwko-
mersverklaring die vandaag in voege is? 

Vandaag is de nieuwkomersverklaring van Francken 
niet meer dan een vodje papier. Niet alleen zijn asiel-
zoekers ervan vrijgesteld, ze heeft ook geen enkele fina-
liteit. Zo is ze niet gekoppeld aan de verblijfswetgeving. 
Men mag dan al ondertekenen dat men de scheiding 
van kerk en staat en de gelijkheid van man en vrouw zal 
respecteren, een immigrant die geen enkele inspanning 
doet om zich te schikken naar de spelregels, kan van-
daag niet worden gesanctioneerd door een intrekking 
van de verblijfsvergunning. Daar zit het fundamentele 
verschil. 

Tot slot het Europese luik van uw boek. Net als Ma-
rine Le Pen wil u ook een referendum over het lid-
maatschap van de Europese 
Unie. Zinspeelt u op een 
uitstap naar het voorbeeld 
van de Britten? 

Ik vind dat de EU op een 
crashdieet moet. Het gros 
van de nationale bevoegd-
heden zou opnieuw moeten 
toekomen aan de lidstaten. 
De Europese unie moet zich 
opnieuw toespitsen op haar 
kerntaak: het wegnemen van 
de handelsbarrières.  Het cre-
do van steeds meer EU heeft 
ons geleid waar we vandaag 
staan. We hebben geen con-
trole meer over onze eigen 
grenzen met de ene terroristi-
sche aanslag na de andere tot 
gevolg. 

U wil dus een afgeslankte 
unie en geen uitstap zoals 
de Britten?

Met de Brexit verliest het Vlaams Belang een belang-
rijke bondgenoot in de EU. De belangrijkste euro-
kritische lidstaat verlaat immers de EU. Ik begrijp de 
keuze van de Britten wel, maar voor de overblijvers is 
het kwaad kersen eten. Wanneer alle gedegouteerden 
vertrekken, blijven alleen de degoutanten over. Hier-
door ligt de weg naar een Europese superstaat à la Ver-
hofstadt en Juncker helemaal open. Hun wensdroom 

om de natiestaten de controle te ontnemen over hun 
eigen immigratiebeleid, belastingstelsel en sociale ze-
kerheidssysteem is het mijne niet. One size fits none. 
Daarom stel ik voor dat er een referendum wordt geor-
ganiseerd over de toekomst van Vlaanderen in de EU. 
De EU-deelname werd steeds als een evidentie voorge-
steld en nooit aan de bevolking voorgelegd. Dat is fun-
damenteel ondemocratisch. Nooit werd het debat over 

de voor- en nadelen op poli-
tiek niveau ten gronde ge-
voerd. Net zoals de Fransen, 
de Ieren en de Nederlanders 
willen wij dat het volk de kans 
krijgt zich uit te spreken over 
een verdere overheveling van 
bevoegdheden naar Europa. 
   
Tot slot, een boodschap aan 
onze lezers. Waarom moeten 
zij dit boek kopen?

Zonder pretentieus te zijn, 
vind ik dat wie beter wil be-
grijpen waar de politieke strijd 
van de komende twintig jaar 
over zal gaan, dit boek moet 
lezen. Het non-argument dat 
het Vlaams Belang een één-
thema partij is, wordt met dit 
boek bovendien geneutrali-
seerd. Het is een blauwdruk 
voor een Vlaams Belang 2.0 
dat de uitdagingen van de 21e 

eeuw voluit tegemoet ziet. De kracht van onze partij is 
altijd geweest dat wij een ideeënpartij waren die met 
nieuwe ideeën het debat op gang trokken en paden 
bewandelden waar niemand eerder durfde komen. Ik 
hoop met dit boek zowel intern als extern het debat op 
gang te trekken. En avant!
 

Opgetekend door Klaas Slootmans

“ Ofwel sluiten 
we de grenzen, 
ofwel schaffen 
we onze sociale 

zekerheid af. Dat 
is nu eenmaal de 
ongemakkelijke 

waarheid. 
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Kinderbijslag vluchtelingen  
bijna verdubbeld
Regering en pers zullen het u niet zo gauw komen vertellen, maar aan 
het opengrenzenbeleid van de federale regering hangt een flink prijs-
kaartje. Neem nu de kinderbijslag voor kinderen van vluchtelingen. 
Op twee jaar tijd is het bedrag dat hieraan wordt uitgegeven quasi 
verdubbeld. Dat blijkt uit het antwoord van minister Vandeurzen op 
een parlementaire vraag van Chris Janssens. 

Asielzoekers die erkend worden als 
vluchteling ontvangen - ondanks 
het feit dat ze nog geen eurocent 
hebben bijgedragen aan onze so-
ciale zekerheid - evenveel kinder-
bijslag als Vlamingen. Het aantal 
vluchtelingenkinderen dat recht 
geeft op kinderbijslag steeg tus-
sen 2014 en 2016 van 7.553 tot 
17.897. De hieraan verbonden 
kostprijs verdubbelde in dezelfde 
periode van 17,5 miljoen tot 33,5 
miljoen euro.

UITNODIGING VOOR  
GELUKZOEKERS

Hiermee kennen we echter nog 
niet de volledige kinderbijslagfac-
tuur van de asielinvasie. Andere 
immigranten die de voorbije jaren 

ons land illegaal binnenkwamen 
kregen van Theo Francken en co 
het statuut van ‘staatloze’. Ook 
hun kinderen geven recht op kin-
derbijslag. In 2014 werd in België 
391.686 euro kinderbijslag toege-
kend aan staatlozen. In 2016 was 
dit al  642.452 euro. En dan zijn 
er ook nog de zogenaamde ‘subsi-
diair beschermde’ immigranten en 
de ‘geregulariseerden’. Voor deze 
groepen worden echter geen aparte 
cijfers met betrekking tot de kin-
derbijslag bijgehouden. 

Voor Chris Janssens bewijzen deze 
cijfers dat het gevoerde opengren-
zenbeleid onze samenleving veel 
geld kost. Dat al deze immigranten 
eens ze hun erkenning als vluchte-
ling op zak hebben, aanspraak kun-

nen maken op volledige kinderbij-
slag is pure waanzin. Een dergelijk 
open systeem werkt als een uitno-
diging voor gelukzoekers uit heel 
de wereld. Het is immers bekend 
dat asielzoekers hun bestemming 
vaak kiezen op basis van de sociale 
voordelen die de verschillende po-
tentiële bestemmingen bieden. 

GEEN GETRAPTE  
KINDERBIJSLAG

De regering neemt geen enkel initi-
atief om ons land minder aantrek-
kelijk te maken voor gelukzoekers. 
Nochtans had N-VA-parlements-
lid Sarah Smeyers in het najaar van 
2015 aangekondigd een voorstel te 
willen indienen dat immigranten 
slechts ‘getrapt’ - in functie van het 
aantal jaren verblijf - toegang zou 
verschaffen tot kinderbijslag. Van 
dit voorstel werd echter niets meer 
vernomen. Minister Vandeurzen 
laat er in zijn antwoord aan Chris 
Janssens geen twijfel over bestaan: 
“Er wordt géén getrapte toekenning 
van de kinderbijslag doorgevoerd.” 

Wat de N-VA belooft maar niet 
uitvoert, doet het Vlaams Be-
lang wel. Onze partij heeft in het 
Vlaams parlement een voorstel 
ingediend om alsnog een getrapte 
kinderbijslag te voorzien voor 
nieuwe immigranten. Dit voorstel 
zal samen worden behandeld met 
het ontwerp van kinderbijslagde-
creet waarmee minister Vandeur-
zen naar het parlement zal komen. 
Het is nu afwachten wat N-VA en 
Open VLD zullen doen wanneer 
het Vlaams Belang-voorstel ter 
stemming wordt voorgelegd. Beide 
partijen hebben zich immers in het 
verleden uitgesproken voor een 
systeem van getrapte kinderbijslag. 

Wim Van Osselaer

Het is bekend dat asielzoekers hun bestemming vaak 
kiezen op basis van de sociale voordelen die de  

verschillende potentiële bestemmingen bieden. 
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De strijd voor Vlaamse jobs
Vreemde bouwvakkers of vrachtwagenchauffeurs nemen, met de hulp 
van de Europese Unie, onze Vlaamse jobs in. Verschillende sectoren 
worden hier geconfronteerd met een nooit eerder gezien banenverlies. 
Vlaams Belang pleit er, als enige Vlaamse partij, voor om te breken 
met de Europese Unie en dit sociaal en economisch bloedbad onmid-
dellijk te stoppen.

Sociale dumping leidt tot sociale 
wantoestanden, niet alleen in de 
bouw en het transport, maar steeds 
vaker ook in andere sectoren zoals 
de metaalsector, de bewakings-
industrie, schoonmaakbedrijven, 
slachthuizen en zelfs de IT-sector. 
Naast flagrante sociale fraude wijst 
het begrip vooral op de door Eu-
ropa georganiseerde oneerlijke 
concurrentie. De Europese ‘deta-
cheringsrichtlijn’ regelt hoe bui-
tenlanders binnen de Europese 
Unie kunnen werken. Het belang-
rijkste gevolg hiervan is dat zij het 
loon van het gastland moeten krij-
gen, maar hun sociale bijdragen in 
hun thuisland betalen. Vaak liggen 
deze daar veel lager als ze al effec-
tief betaald worden. Daardoor zijn 
werknemers uit die landen stukken 
goedkoper dan Vlaamse werkne-
mers. De gevolgen zijn dramatisch: 
duizenden Vlaamse jobs gaan ver-
loren; in drie jaar tijd tot 20.000 
in de bouw alleen al. De overheid 
loopt ondertussen belastinginkom-
sten mis en onze sociale zekerheid 
wordt onderuit gehaald. Werkge-
vers die niet meedoen, worden uit 
de markt geprijsd.

BELGISCHE AGENDA

Ondanks het feit dat de Belgische 
detacheringswet al verder gaat dan 
de Europese minimumbepalingen, 
blijft de Belgische wet zo lek als een 
zeef en laat zij de deur wijd open 
voor allerhande misbruiken. Euro-
pees Commissaris Marianne Thys-
sen (CD&V) wil nu de Europese 
regels rond detachering herzien 
op basis van deze manke Belgische 
wet. De herziening van Thyssen 

zal dus voor ons ten gronde niets 
veranderen. Men kan de herzie-
ning terecht bestempelen als het in 
Europa opdringen van de volstrekt 
ontoereikende ‘Belgische agenda 
tegen sociale dumping’. Hoogstens 
zou een herziening de lat gelijk leg-
gen in gans Europa, maar voor de 
Vlaamse strijd tegen sociale dum-
ping brengt de herziening niets bij.

SPIEGEL VAN EUROPESE 
VERDEELDHEID

Het voorstel van Thyssen stuit 
bovendien op fel protest uit Cen-
traal- en Oost-Europa. De natio-
nale parlementen van 10 landen 
hebben bezwaar ingediend tegen 
de herziening. Zij vrezen dat hun 
burgers banen in West-Europa zul-
len verliezen. Het voorstel legt dus 
vooral de wijd gapende kloof bin-
nen Europa bloot. Het is dan ook 
maar zeer de vraag of deze totaal 
ondermaatse herziening door het 

Europees parlement zal geraken. 

EENSGEZIND BREKEN 
MET DE EUROPESE UNIE

Vlaamse werkgevers en werkne-

mers durven al eens van mening 
verschillen, maar rond deze kwes-
tie is er eensgezindheid: bedrijven 
moeten immers Vlaamse werkne-
mers ontslaan en gaan uiteindelijk 
failliet omdat ze niet langer con-
currentieel zijn. Vriend en vijand 
zullen erkennen dat er slechts één 
manier is om sociale dumping uit 
te roeien met tak en wortel: buiten-
landse werknemers hier sociale bij-
dragen laten betalen. Alle Vlaamse 
partijen erkennen het probleem, 
maar blijven steken in een onhaal-
bare Europese oplossing. Vlaams 
Belang pleit er, als enige partij, 
voor om de totaal ontoereikende 
herziening door Thysen resoluut 
te verwerpen en de bestaande wet 
onmiddellijk uit te breiden met de 
sociale bijdragen: gelijk loon voor 
gelijk werk op dezelfde plaats. Of: 
vijf minuten politieke moed voor 
Vlaamse jobs, Vlaamse onderne-
mingen en Vlaamse welvaart.

Wouter Vermeersch

Op drie jaar tijd sneuvelde er 20.000 jobs in de bouw



20

Aandeel buitenlandse leefloon- 
trekkers bereikt recordhoogte

Nieuwe cijfers tonen aan dat het aantal leefloontrekkers vorig jaar in 
stijgende lijn zat. En net zoals eerder al het geval was, is er sprake van 
enkele markante verschillen. 

Vorig jaar werd voor 809.656.641 
euro aan leeflonen uitgekeerd aan 
welgeteld 192.515 personen. Dat 
is een stijging tegenover 2015, toen 
183.728 personen een leefloon kre-
gen uitbetaald. Dat blijkt uit cijfers 
die Vlaams Belang-Kamerlid Bar-
bara Pas opvroeg bij minister van 
Maatschappelijke Integratie Willy 
Borsus.

1 OP 6 IS VLAMING

Een eerste, opmerkelijke vaststel-
ling is dat slechts 16% van de leef-
loontrekkers Vlaming is (inwoner 
van het Vlaams Gewest, dus ook 
allochtonen met de Belgische na-
tionaliteit). Het totaalbedrag dat 
aan deze groep werd uitbetaald, 
bedroeg welgeteld 94.554.439 
euro. Dat betekent concreet dat 
de Vlamingen verantwoordelijk te-
kenen voor nauwelijks 11,7% van 
het globale bedrag dat vorig jaar in 

dit land aan leeflonen werd uitge-
keerd.  

Daar tegenover staat dat meer dan 
30% van de leefloontrekkers in dit 
land vreemdeling is. In zowat 8% 
van de gevallen gaat het om EU-
onderdanen, terwijl het percentage 
niet-Europese vreemdelingen on-
dertussen de 22% overschrijdt. Aan 
hen werden vorig jaar respectieve-
lijk 65.828.162 en 247.064.276 
euro uitbetaald, samen goed voor 
bijna 40% van de gemaakte uit-
gaven. Voor alle duidelijkheid: in 
deze cijfers zijn de ‘nieuwe Belgen’ 
uiteraard niet inbegrepen.  

BIJKOMENDE BELASTING

Van de inwoners die beschikken 
over de Belgische nationaliteit doet 
gemiddeld één op 75 beroep op 
een leefloon. Voor EU-onderdanen 
ligt dat cijfer op één op 58, terwijl 

dit voor niet-Europese vreemdelin-
gen oploopt tot één op 10. Het is 
wellicht onnodig te vermelden dat 
het opvallend stil bleef bij degenen 
die hardnekkig beweren dat (nog) 
meer immigratie nodig is om onze 
welvaartsstaat in stand te houden. 

Cijfers zoals deze zouden immers 
wel eens kunnen aantonen dat 
eerder het omgekeerde het geval 
is. Dat met name de massale im-
migratie geen enkele substantiële 
bijdrage levert aan de betaalbaar-
heid van ons sociaal systeem, maar 
er integendeel een bijkomende be-
lasting op legt.

TRANSFERS

Er zijn niet alleen opmerkelijke 
verschillen vast te stellen tussen 
staatsburgers en vreemdelingen, 
maar ook tussen Vlaanderen, Wal-
lonië en Brussel. Van de bevolking 
op beroepsactieve leeftijd deed in 
2016 één op 76 personen woon-
achtig in Vlaanderen een beroep 
op een leefloon. In Wallonië was 
dat één op 26 of drie keer zoveel en 
in Brussel zelfs één op 16 of bijna 
vijf keer zoveel. 

Geen wonder dus dat de uitgaven 
in de drie gewesten grote verschil-
len vertonen - en ook op dit vlak 
zorgen voor een forse geldstroom 
van Vlaanderen naar Wallonië en 
Brussel. Afhankelijk van de uit-
gangspunten die daarbij worden 
gehanteerd, kan het resultaat van 
die overdracht variëren, maar in de 
meest minimale inschatting gaat 
het alvast om een overdracht van 
462,5 miljoen euro!

Reden te meer om het dossier van 
de transfers eindelijk terug van on-
der het (N-VA-)stof te halen.
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&Feiten  cijfers
Regeringspartijen blijven 
vriendjes benoemen
Er wordt in Vlaanderen nog steeds naar hartenlust politiek benoemd. 
Van meer dan een derde van personen die de Vlaamse regering het 
voorbije jaar in raden van bestuur of algemene vergaderingen be-
noemde, vindt men met enkele muisklikken de politieke aanhorig-
heid terug. De N-VA spant de kroon. 

Het voorbije jaar werden door de 
Vlaamse regering in totaal 161 
personen benoemd. Dat blijkt 
uit het antwoord van minister-
president Bourgeois op een vraag 
van Chris Janssens. Niet minder 
dan 35% van deze benoemden is 
aantoonbaar actief in een Vlaamse 
politieke partij. Van de 57 politiek 
benoemden is bijna de helft (46%) 
actief bij N-VA, 28% bij CD&V 
en 21% bij Open VLD. Uit het 
antwoord blijkt ook dat 24 perso-
nen met een politiek mandaat wer-
den benoemd: 11 mandatarissen 
van N-VA, 6 van CD&V en 7 van 
Open VLD. Daarenboven werden 
ook nog eens 6 N-VA-kabinets-
leden benoemd. Van CD&V en 
Open VLD waren dit er telkens 1. 

BELONING OF  
COMPENSATIE

Aan bijna drie vierde van deze be-
noemingen is een vaste vergoeding 
op jaarbasis of een presentiegeld 
gekoppeld. Een blik op Cumuleo.
be maakt duidelijk dat sommige 
benoemde politici al een flinke 
reeks andere bestuursmandaten 

‘in portefeuille’ hebben. De po-
litieke benoemingen leveren hen 
dan ook een mooi extra inkomen 
op. Of daar ook steeds veel inzet 
tegenover staat, kan in veel geval-
len betwijfeld worden. Mandaten 
worden al te vaak uitgedeeld als 
een beloning voor bewezen dien-
sten of een compensatie voor een 
misgelopen mandaat.  

ALGEMEEN BELANG

Het is verwerpelijk dat in instel-
lingen vaak niet de meest geschikte 
kandidaat wordt benoemd, maar 
wel de persoon met de juiste par-
tijkaart. Dit zorgt voor een niet 
optimaal of zelfs slecht functione-
rende overheid. Bestuursmandaten 
mogen geen troostprijs zijn voor 
gebuisde politici of geen beloning 
voor bewezen diensten. 

Ook in overheidsinstellingen zou 
moeten gelden dat de juiste per-
soon in de juiste functie wordt be-
noemd. Het algemeen belang moet 
vooropstaan, niet het partijbelang.    

Wim Van Osselaer 

Momenteel zijn er in dit land 81 is-
lamitische gemeenschappen door 
de overheid erkend, waarvan 28 in 
Vlaanderen, en krijgen dus sub-
sidies. In totaal zijn er 69 imams 
die in dat kader bezoldigd worden, 
waarvan 30 een vreemde nationa-
liteit heeft. (Schriftelijke vraag nr. 
956 van Barbara Pas aan de minis-
ter van Justitie)

***

De gedachtenpolitie van dit land, 
Unia (het voormalige Centrum 
voor Gelijkheid van Kansen en 
Racismebestrijding), stelt op onze 
kosten niet minder dan 97,28 per-
soneelsleden (VTE) tewerk. Een 
directielid kan daar tot 8.323 euro 
bruto op maandbasis verdienen. 
(Schriftelijke vraag nr. 477 van 
Barbara Pas aan de staatssecretaris 
van Gelijke Kansen)

***

Na de aanslagen in Brussel werd 
voor de gemeenschapswachten in 
de hoofdstad een opleiding ‘Pre-
ventie van gewelddadig radicalisme’ 
uitgewerkt. In 2016 werden 5 ses-
sies georganiseerd voor 61 deelne-
mers. Alle sessies waren uitsluitend 
in het Frans. Voor 2017 staan er 11 
sessies gepland. Opnieuw allemaal 
in het Frans. (Schriftelijke vraag nr. 
587 van Dominiek Lootens aan 
Brussels minister-voorzitter Ver-
voort)

***

Vreemdelingen die een sociale wo-
ning toegewezen kregen, moeten 
verplicht onze taal leren. Indien ze 
dat niet doen, kunnen ze beboet 
worden. In 2016 werden door alle 
huisvestingsmaatschappijen sa-
men echter amper 4 van dergelijke 
boetes uitgeschreven. (Schriftelijke 
vraag nr. 421 van Guy D’haeseleer 
aan de minister van Wonen) 
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Mei 1567: Alva in aantocht!
In mei 1567, juist 450 jaar geleden, werd de Spaanse generaal Fer-
nando Álvarez de Toledo y Pimentel als landvoogd naar de toen nog 
verenigde Nederlanden gestuurd. Alleen historici kennen zijn ware 
naam nog. Hij was hertog van Alba, en onder die naam werd hij in 
onze gewesten beroemd en berucht: Alva, de IJzeren Hertog. Hij was 
één van de bekwaamste bevelhebbers van Carlos V- ‘onze’ Keizer Karel 
dus - en van zijn opvolger Filips II. Al zijn militaire campagnes waren 
in schitterende overwinningen geëindigd, behalve één: de belegering 
van Algiers, toen een nest van zeerovers en slavenhandelaars, waar een 
christelijk leger onder zijn bevel door de Ottomanen was verslagen.

In Duitsland hadden tussen 1522 
en 1525 twee conflicten gewoed 
die minstens gedeeltelijk gods-
dienstoorlogen waren tussen ka-
tholieken en protestanten: de 
zogenaamde Ridderoorlog en de 
Boerenoorlog. In Zwitserland was 
in 1531 een godsdienstoorlog uit-
gebroken tussen de  katholieke 
kantons en de zwingliaanse, onder 
leiding van de hervormer Huldrych 
Zwingli. In 1546, 1547 en 1552 
had de katholieke keizer Karel de  
Schmalkaldische oorlog gevoerd te-
gen protestantse vorsten in Duits-
land. In 1562 was in Frankrijk de 
eerste van de negen oorlogen be-
gonnen tegen de Hugenoten, de 
Franse calvinisten. Maar de Neder-
landen waren tot dan toe gespaard 
gebleven van zo’n grootschalig 
bloedvergieten, hoewel het protes-
tantisme, vooral in zijn calvinisti-

sche variant, in sommige gebieden 
zeer sterk stond. Maar het was de 
stilte voor de storm…

FANATIEKE AARZELAAR 

Filips II wordt als een bekrompen 
fanaticus beschouwd, maar zijn 
grootste gebrek was zijn beslui-
teloosheid. Hij kon geen knopen 
doorhakken. Dat was een ernstig 
nadeel voor een vorst die heerste 
over een rijk ‘waar de zon nooit 
onderging’ omdat het gebiedsdelen 
had in Europa, op de Filippijnen en 
in Noord- en Zuid-Amerika, plus 
enkele buitenposten op de kust 
van Afrika. Als hij dan eindelijk, 
na maandenlang aarzelen, een be-
leidskeuze maakte, was die dikwijls 
al door de feiten achterhaald. Dat 
deze aarzelende vorst wél heel snel 
reageerde op de onlusten in de Ne-

derlanden, had één duidelijke oor-
zaak: de Beeldenstorm, die als een 
orgie van plundering en verwoes-
ting doorheen de katholieke kerken 
en kloosters van de Nederlanden 
raasde. De calvinisten vonden dat 
heiligenbeelden en religieuze voor-
stellingen in glasramen, fresco’s, 
schilderijen of retabels strijdig wa-
ren met de bijbelse geboden. Dat 
zou geen probleem zijn geweest als 
ze dat in hun eigen sobere kerken 
hadden toegepast. Maar in hun 
revolutionaire razernij, nog verer-
gerd door verpaupering, mislukte 
oogsten en toenemend Spaans ab-
solutisme, wilden zij dat ook met 
geweld afdwingen in de katholieke 
kerken. Het ontaardde al snel. In 
Gent werden zelfs duizenden unie-
ke en onvervangbare boeken uit 
de kloosterbibliotheken in de Leie 
gegooid. 

Dit keer aarzelde Filips II niet. Hij 
stuurde Alva naar de Zeventien 
Provinciën om daar schoon schip 
te maken, met tienduizend militai-
ren en onbeperkte bevoegdheden. 
Alleen al het bericht dat hij onder-
weg was, veroorzaakte een golf van 
paniek. Duizenden protestanten, 
onder wie ook Willem van Oranje, 
vluchtten naar de buurlanden. Alva 
was geen aarzelaar zoals koning 
Filips. Op 22 augustus 1567 trok 
hij met een eenheid keurtroepen 
Brussel binnen. Al op 5 september 
stelde hij zijn Raad van Beroerten 
in, een uitzonderingsrechtbank die 
doodvonnissen tegen ketters en re-
bellen kon uitspreken zonder enige 
gerechtelijke procedure. Binnen 
het jaar zou de ‘Bloedraad’ 18.000 
mensen laten terechtstellen. 

De Spanjaarden werden nu overal 
gehaat en gevreesd. De chaotische 
Beeldenstorm groeide uit tot een 
regelrechte opstand, die leidde 
tot de Tachtigjarige Oorlog en de 
scheuring der Nederlanden.

Zinneprent op de tiende penning: hoe Alva (rechts op de voor-
grond) de Nederlanden uitperst. Links Margaretha van Parma.
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BLINDE TERREUR 

De graven van Egmont en Hoorn 
waren door Alva uitgenodigd voor 
een verkennend gesprek over de 
politieke toestand in de Nederlan-
den. Maar dat bleek een valstrik te 
zijn: beide mannen werden gear-
resteerd en later onthoofd. Na hun 
dood werden zij afgeschilderd als 
heldhaftige verzetsstrijders voor de 
protestantse en/of de Nederlandse 
zaak, maar vóór hun dood had-
den zij eigenlijk niet veel gedaan 
om die reputatie te verdienen. Zij 
waren gematigden, die streefden 
naar een modus vivendi. Zij had-
den geprotesteerd tegen het beleid 
van kardinaal Granvelle, die de in-
quisitie in de Zeventien Provinciën 
had ingevoerd, maar zij beschouw-
den zichzelf als trouwe katholieken 
én  trouwe dienaren van de Spaanse 
kroon. Ze hadden zich alleen verzet 
tegen de excessen ervan. De graaf 
van Egmont was zelfs een generaal 
van Filips II geweest en hij had zich 
in Spaanse dienst onderscheiden 
door met zijn cavalerie de Fran-
sen te verslaan in de Slag bij Saint 
Quentin. De executie van vooraan-
staande katholieken als Egmont en 
Hoorn en Anthony Van Straelen, 
de burgemeester van Antwerpen, 
was symbolisch voor Alva’s gebrek 
aan politiek onderscheidingsver-
mogen. Als hij zich beperkt had 
tot het meedogenloos straffen van 
de Beeldenstormers, dan had hij de 
opstand in de Nederlanden mis-
schien kunnen voorkomen. Nu 
sloeg de verontwaardiging over de 
Beeldenstorm om in angst en haat 
tegen de Spanjaarden. Alva bracht 
in zijn psychologische bagage de 
Spaanse erfenis van centralisme 
en star absolutisme mee en in de 
Nederlanden, met hun traditie 
van gilden, onafhankelijke steden, 
pragmatisme, tolerantie en rela-
tieve vrijheid, was daar geen draag-
vlak voor, niet bij de opkomende 
middenklasse en niet bij de relatief 
vrijgevochten aristocratie, die te-
recht vreesde dat zij aan de leiband 
van een bemoeizuchtige vorst zou 
moeten lopen. Het protest tegen 
de beruchte Tiende en Twintigste 

Penning ging dieper dan de woede 
om alweer een nieuwe belasting. 
Het ging er vooral om  dat Alva 
die belasting had ingesteld zonder 
de goedkeuring van de Staten-Ge-
neraal. Nu zou dat te vergelijken 
zijn met het buitenspel zetten van 
het parlement. Hoewel de Staten-
Generaal natuurlijk geen verkozen 
parlement was. Maar hij werd wel 
als legitiem beschouwd.

PREMODERN DENKEN 

De loyale houding van Egmont en 
Hoorn lijkt nu misschien vreemd, 
maar vóór de komst van Alva wer-
den de Spanjaarden in de Zeven-
tien Provinciën niet als bezetters 
beschouwd. Nationalisme in zijn 
huidige vorm bestond nog niet, 
of slechts in een zeer embryonale 
vorm. Volgens de algemeen heer-
sende opvattingen waren de Ze-
ventien Provinciën op volkomen 
legitieme - en vreedzame! - wijze 
door overerving aan de Habsbur-
gers toegevallen. Wij stellen onze 
geschiedenis soms voor als een eeu-
wenlange opvolging van buiten-
landse ‘bezettingen’, maar tot diep 
in de achttiende eeuw voelde men 
dat niet zo aan. Men was trouw 
aan de wettige vorst. Soms noemt 

men dit ‘pre-moderne loyaliteit’. 
Op kleinere schaal voelden men-
sen, tenminste stedelingen, zich 
verbonden met hun vaderstad. Dat 
leek nog het meest op wat wij nu 
nationalisme noemen. Het begrip 
‘vaderland’ had nog geen duidelijke 
inhoud. De opstand tegen Spanje 
zou later leiden tot een embryo-
nale nationale samenhorigheid, en 
dan vooral in het Noorden, toen 
de Spanjaarden verdreven waren 
en een Republiek was gesticht. 
De oorsprong van het conflict was 
echter niet nationalistisch, maar 
religieus: het was een godsdienst-
oorlog tussen christenen die elkaar 
wederzijds als ketters en verraders 
beschouwden. 

De strijd van de Spanjaarden tegen 
het opdringende Ottomaanse Rijk 
was dan weer een onderdeel van de 
grote clash of civilizations. Het over-
leven van onze beschaving stond op 
het spel, juist zoals nu, en Karel V 
en zelfs Filips II speelden daarin 
een nobele rol. Maar er was niets 
nobels aan de godsdienstoorlogen 
tussen katholieken en protestan-
ten in de zestiende en zeventiende 
eeuw.

Marc Joris

De graven Egmont en Hoorn werden  
gearresteerd en later onthoofd
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Sleutels tot ontgrendeling
Op de kaft van het jong-
ste boek van Hendrik 
Vuye en Veerle Wouters 
prijkt een tekening waar-
mee de Volksunie bijna 
vijftig jaar terug cam-
pagne voerde onder het 
motto: ‘Geen grendels!’.

Ze kwamen er toch en al te 
lang werd ervan uitgegaan 
dat de Vlaamse meerder-
heid in dit land voorgoed 
geneutraliseerd was. Te-
meer daar de grendels in de 
loop der jaren talrijker wer-
den en  steeds breder wer-
den geïnterpreteerd, be-
halve dan voor de Vlaamse 
minderheid in Brussel. Ze 
worden in het boek alle-
maal overlopen en keurig 
geduid: de pariteit binnen 
de regering, de bijzondere 
meerderheidswetten, de 
alarmbelprocedure, belan-
genconflicten, de zware 
procedure om de grondwet 
te wijzigen… Stuk voor 
stuk instrumenten waar-
mee de Franstaligen elke Vlaamse verzuchting die hen 
niet bevalt kunnen fnuiken en waarvan de traditionele 
Vlaamse politici voorwenden dat ze onontkoombaar 
en onomkeerbaar zijn. Zo komt het onder andere dat 
haast niets werd verwezenlijkt van de vijf resoluties die 
het Vlaams parlement in 1999 met een grote meerder-
heid goedkeurde en die niet eens verstrekkend waren. 
De grendels zorgden niet voor pacificatie maar verge-
makkelijkten de Franstalige houding van ‘demandeur 
de rien’.

BUITEN DE LIJNTJES DURVEN DENKEN

Ze waren het ideale alibi voor Vlaamse politici om 
misbaksels van staatshervormingen door te voeren 
of om - meer recent - helemaal géén communautaire 
vooruitgang te boeken. 

De auteurs tonen aan dat het anders kan. We kunnen 
wel degelijk de Belgische Grondwet naast ons neer-
leggen en het zou voor het Vlaams parlement perfect 
legitiem zijn om er een nieuwe te stemmen. In 1830 
legde het voorlopig bewind ook de Nederlandse fun-

damentele wet naast zich 
neer en werd een nieuwe 
grondwet voor België 
goedgekeurd die overigens 
na enkele maanden met de 
voeten werd getreden. Dat 
zou zich nog vaker voor-
doen, zoals in het boek 
wordt aangetoond. Meer 
dan vijf minuten politieke 
moed - zoals iemand ooit 
zei - zijn er niet nodig om 
de grendels te ontgrende-
len. Daarom is dit boek 
aanbevolen lectuur voor 
iedereen die in Vlaanderen 
aan politiek doet.

GEEN ALIBI

Zowel de voorstanders van 
staatshervormingen als van 
staatsvorming kunnen er 
inspiratie in vinden. Uit het 
debat dat ze vorige maand 
met Gerolf Annemans in 
de Debatclub hielden, ont-
houden we dat Vuye en 
Wouters zelf voorstander 
blijven van een vorm van 

confederalisme waarbij België wordt behouden als een 
soort van ‘bad bank’ met het oog op het oplossen van 
het schuldenvraagstuk. Toch kan Gerolf Annemans 
tevreden zijn: ‘Sleutels tot ontgrendeling’ toont niet 
alleen aan dat grendels niet langer een geldig excuus 
zijn voor bange politici die geen verdere stappen naar 
Vlaamse autonomie durven te zetten. Het bewijst ook 
dat de weg naar een welvarende en democratische 
Vlaamse staat open ligt. De verantwoordelijkheid ligt 
bij de politici zelf. In die zin vormt het grendelboek 
een mooie aanvulling op ‘De ordelijke opdeling’ en 
‘Quid Nunc’. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de 
politici. En bij de kiezer.

Luk Van Nieuwenhuysen

Hendrik Vuye en Veerle Wouters
Sleutels tot Ontgrendeling,  

Uitdagingen aan de Vlaamse meerderheid
Uitgeverij Doorbraak, 2017, 231 pgs.

ISBN 9789492639004
Prijs: € 22,95 
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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 e-post naar ledenadm

inistratie@
vlaam

sbelang.org.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
HOOFDSTAD

stuur uw oplossIng 
voor 22 meI  

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

Rudolf Vertommen, Mechelen
Michel Albrechts, Maaseik
Eduard Hannes, Deurne
Agnes Linthout, Ninove
Dirk Vergult, Sint-Niklaas
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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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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. 

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, 
Houthulststraat 132A om 14u. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan 
Deweer, 0486 22 90 43, jan.deweer@
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. 
SINT-GILLIS-WAAS. Ontmoetings-
moment senioren in De Koerier, Kerk-
straat 27om 14u. Org.: Seniorenforum. 
Inl.: Gilberte Geers, 0499 21 36 71, gil-
berte.geers@telenet.be. 

ZONDAG 13 MEI
KORTRIJK. Aperitiefgesprek met 
Chris Janssens in Cafetaria Museum 
Kortrijk 1302, Begijnhofpark om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Kortrijk. Inl.: Jan 
Deweer, 0486 22 90 43, jan.deweer@
hotmail.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. 

MECHELEN. Aspergefestival in Zaal 
De Goede Herder, Mechelsesteenweg 
333, Sint-Katelijne-Waver om 12u30. 
Org.: Vlaams Belang Mechelen en Sint-
Katelijne-Waver. Inl.: Frank Creyelman, 
0495 24 42 09.

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.: 
Arlette Temperman, 0486 92 99 49 of 
Mark Vandenberghe, 0477 21 61 85, 
mark.vandenberghe@telenet.be. 

ZATERDAG 20 MEI
GOOIK. Spaghettifestijn in Zaal Het 
Vijfde Wiel, Kerkstraat 1 om 11u30. 
Org.: Inl.: Daniël Fonteyne, 0475 59 47 
93, daniel.fonteyne@skynet.be. 
GOOIK. Kesterheide-wandeling. 
Vertrekplaats: St. Martinuskerk, Bru-
neaustraat 74 om 14u15. Org.: Senio-
renwerking Vlaams-Brabant. Inl.: Roger 
Vandendriessche, 0477 23 42 57, roger.
vandendriessche@hotmail.be.
MORTSEL. Uitgebreid warm en koud 
buffet met Tom Van Grieken in Zaal 
’t Parkske, Edegemsestraat 26 om 18u. 
Org.: Vlaams Belang Mortsel. Inl.: Jan 
Thomas, 0495 45 98 44.

ZONDAG 21 MEI
MACHELEN. Ontbijtgesprek met 
Barbara Pas in refter GISO, Cornelis 
Peetersstraat 39 om 10u30. Inl.: Ludo 
Monballiu, 02 721 22 54, ludo.monbal-
liu@telenet.be.

VRIJDAG 26 MEI 
DILBEEK. Pop-Up Vlaams Huis in 
Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 
20u. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77 
of nvroy@gmail.com.

ZATERDAG 27 MEI
GEEL. Stoofvlees en Vidé-namiddag 
en boekvoorstelling ‘Toekomst in ei-
gen handen’ met Tom Van Grieken in 
Feestzaal Geel-ten-Aard, Vaartstraat 40 
om 14u. Org.: Vlaams Belang Kempen. 
Inl.: kempen@vlaamsbelang.org.

ZATERDAG 3 JUNI
OOSTERZELE. Daguitstap naar 
Bastogne War Museum en brouwerij 
Bitburger. Vertrek: marktplein Schelde-
windeke om 6u45. Org.: Vlaams Belang 
Oosterzele. Inl.: Marc Parewijck, 0498 
779 113, marc.parewijck@skynet.be. 
BRASSCHAAT. Bowlingavond in 
Bowling Blue Ball, Bredalaan 863 om 
19u30. Org.: Vlaams Belang Schoten en 
Brasschaat. Inl.: Luc Van Der Schoepen, 
0499 75 11 97, luc.vanderschoepen@
telenet.be.

MAANDAG 5 JUNI
ZEMST.  Pinkstermarktstand in 
Zemst-Centrum vanaf 7u. Org.: Vlaams 
Belang Zemst. Inl.: Patrick Van Den 
Bosch, 0496 62 42 54, anfieldboy@live.
be.
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.
 
VRIJDAG 9 JUNI
SINT-GILLIS-WAAS. Gespreksavond 
met Tom Van Grieken in Dienstencen-
trum, Klapdorp 9A, Sint-Pauwels om 
20u. Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas 
en Sint-Gillis-Waas. Inl.: Hugo Pieters, 
0479 64 16 49, hugo.pieters@skynet.be.

ZATERDAG 10 JUNI
KORTRIJK. Invullen belastingsbrie-
ven in Café deDingen, Budastraat 12 
om 9u30. Org.: Seniorenforum Leie-
Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 
43, jan.deweer@hotmail.com of Mark 
Vandenberghe, 0477 21 61 85, mark.
vandenberghe@telenet.be.
ANDERLECHT. Pannenkoekenna-
middag senioren in Zaal Familia, A. 
Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: Bra-
bants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: 
Louis Bogemans, 0499 31 80 86, bsfa@
outlook.com.

ZONDAG 11 JUNI
KAMPENHOUT. Jaarmarktstand in 
Kampenhout-centrum om 9u. Inl.: Mar-
leen Fannes, 0496 55 73 36, marleen.
fannes@kampenhout.be.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 22 meiKalender



Te koop via de betere boekhandel of rechtstreeks via

www.tomvangrieken.be
ISBN: 978-90-490-2425-3 ● 336 blz. ● 19,95 euro

Er waart een spook door Europa – het spook van het zoge-
naamde populisme. Overal komen de kiezers in opstand 
tegen het establishment. Ze hebben lak aan massa immi-
gratie, globalisering en politieke correctheid. Ze krijgen 
geen gehoor bij de politieke, sociaal-economische en  
culturele elites. De gewone man en vrouw voelen zich 
door deze elites verraden. Vandaar de opgang van Geert 
Wilders in Nederland, Marine Le Pen in Frankrijk en  
Frauke Petry in Duitsland. In Vlaanderen wordt de bewe-
ging vertegenwoordigd door het Vlaams Belang.

Wie beter wil begrijpen waar de politieke strijd van de 
komende twintig jaar over zal gaan, moet dit boek 
lezen. 

Tom Van Grieken (1986) zet voor het eerst op papier 
waarom de patriottische, sociale rechterzijde de kracht 
van de toekomst is. De jonge voorzitter van het Vlaams  
Belang neemt gedurfde standpunten in. Hij legt uit waar-
om democratie, welvaart en sociale rechtvaardigheid het 
best kunnen georganiseerd worden binnen het kader van 
de natiestaat. Hij verzet zich tegen de gedachte dat er 
niets te doen valt aan problemen als massa immigratie en 
globalisering. Tijd om de toekomst weer in eigen handen 
te nemen.

Boekvoorstelling

Tom van grieken

donderdag 4 mei, 20u.  
Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146, Oostkamp

vrijdag 5 mei, 20u.  
Hotel Ter Elst, Kattenbroek 1, Edegem 

zaterdag 6 mei, 20u.  
Monasterium PoortAckere, Oude Houtlei 56, Gent

zondag 7 mei, 14u. 
Hassotel, Sint-Jozefsstraat 2, Hasselt

vrijdag 12 mei, 20u.  
Cultuurhoeve Mariadal, Kouterweg 2, Zaventem

Laat deze uitnodiging een warme oproep zijn om erbij te zijn.  
Inschrijven is niet noodzakelijk, al krijgen we om praktische redenen graag  

een seintje van uw komst: tom.vangrieken@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

Na de voorstelling wordt u een receptie aangeboden en  
kan u het boek aankopen en laten signeren.


