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Na de moordende aanslagen in Manchester
en Londen en de mislukte aanslag in BrusselCentraal kan men - weeral - niet anders dan
vaststellen: een deel van de moslims hààt ons.
Hoe groot dat deel is, hangt af van de parameters die men hanteert. Linksen zullen zeggen dat het om een kleine minderheid gaat,
rechts wijst er op dat meer dan de helft van
de hier aanwezige muzelmannen de sharia
verkiest boven onze wetten. En ons dus minstens minacht.
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Wat er ook van zij: wanneer de regering jaar
na jaar tienduizenden moslims binnenlaat,
mogen wij er zeker van zijn dat er dus tussen zitten die ons haten en ons zelfs willen
vermoorden. Is het mogelijk om die moordenaars in spe allemaal te herkennen? Neen.
Maar dat behoort geen probleem te zijn:
DAAR ZIJN GRENZEN VOOR.
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En meer algemeen: daar zijn APARTE NATIES voor. Er zijn moslimlanden en er zijn
onze westerse landen. Islamieten denken
anders. Leven anders dan wij. We werken
al eeuwen op elkaars zenuwen, wantrouwen
elkaar, gaan helemààl niet akkoord over de
basisregels van de samenleving. Dus; aparte
staten. Simpel toch?
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Maar ik vrees dat het nog veel aanslagen zal
vergen voor de Britse, Belgische en andere
regeringen dit snappen. Manchester en Londen vormen - met diep respect voor de vele
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tegen de multiculturele verdwazing en het
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aal de Vlaamse eisen
uit de diepvries!
Na de verkiezingen van 2014 werd de ‘communautaire kwestie’ voor
vijf jaar in de beruchte Belgische koelkast gestopt. Dat is helaas ook het
enige voornemen waaraan deze regeringsploeg zich tot op heden strikt
heeft gehouden.
Het feit dat over de zogenaamde communautaire problemen niet meer
wordt gesproken, betekent uiteraard niet dat ze zijn verdwenen. Zoveel
is ondertussen wel duidelijk. Denken we alleen maar aan de blijvende
miljardentransfers die elke Vlaming jaarlijks meer dan 2.000 euro kosten.
Een cijfer dat kan tellen, zeker in tijden van besparingen en feitelijke belastingverhogingen.

“DE ENIGE VERDIENSTE VAN DEZE REGERING IS DAN OOK
DAT ZE DUIDELIJK
MAAKT DAT ER NOOD
IS AAN EEN PARTIJ DIE
DE VLAAMSE EISEN
UIT DE BELGISCHE
DIEPVRIES HAALT EN
PUBLIEK ONDER DE
AANDACHT BRENGT”

Ondertussen wordt de Vlaamsgezinde kiezer verwacht in katzwijm te vallen omdat de partij die - tegen alle verkiezingsbeloftes in - zonder enige
Vlaamse eis toetrad tot een Belgische regering, aankondigt dat ze over
twee jaar nog eens met dezelfde beloftes naar de kiezer zal trekken.
Dat dit weinig meer is dan aangekondigd verkiezingsbedrog, blijkt alleen
al uit het feit dat N-VA-voorzitter Bart De Wever eerder aankondigde dat
zijn partij “als het enigszins kan” voor een verderzetting van deze regering
gaat. Dat betekent met andere woorden nog eens Vlaamse stilstand tot
2024. En daarna “als het enigszins kan” wellicht nog eens tot 2029 - tot
Wallonië zelf vragende partij wordt voor het fameuze ‘confederalisme’.
De kans dat u en ik ondertussen de lotto winnen, lijkt me eerlijk gezegd
groter…
Slotsom: de Belgische beleidspartijen zullen altijd wel een excuus vinden
om de Vlaamse eisen naar de Griekse kalender te verwijzen.
De enige verdienste van deze regering is dan ook dat ze duidelijk maakt
dat er nood is aan een partij die de Vlaamse eisen uit de Belgische diepvries haalt en publiek onder de aandacht brengt.
Aan een partij die niet kiest voor een regering zonder de PS, maar voor
een land zonder de PS.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
LUCRATIEVE
POSTJES KOSTEN 4,5
MILJOEN EURO
Ondanks de eerdere belofte van
premier Michel om het systeem af
te schaffen, kunnen oud-ministers
nog steeds een beroep doen op
twee voltijdse medewerkers. Prijskaartje tijdens deze legislatuur:
4,5 miljoen euro of 900.000
euro per jaar. Van de Vlaamse oud-ministers maken
Johan Vande Lanotte
(SP.a), John Crombez
(SP.a), Monica De
Coninck (SP.a), Servais Verheirstraeten
(CD&V) en Hendrik
Bogaert (CD&V) nog
steeds gebruik van het
bedenkelijke systeem.
Dat blijkt na een vraag
van Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas aan de
premier.

ASIELAANVRAGEN
IN STIJGENDE LIJN
Stellen dat de asielcrisis is afgewend blijkt op basis van de cijfers
al te voorbarig. Voor de eerste vijf
maanden van dit jaar staat de teller van asielaanvragen op 7.728.
In mei werden er 1.643 aanvragen
geregistreerd. Dat is een stijging
ten opzichte van april (1.424) en
mei vorig jaar (1.193). Achter een
aanvraag kunnen overigens meerdere personen schuilgaan. Ook opvallend is dat het aantal aanvragen
van mensen uit Zwart-Afrika een
steeds groter aandeel vormen. Zo
komen Guinee, Eritrea en Congo
steevast voor in de top tien van nationaliteiten van asielaanvragers.

DOCTORANDITERRORISTEN
De mythe dat de sociaaleconomische factoren de voedingsbodem
vormen voor moslimterroristen
werd afgelopen maand andermaal

doctoraatsstudent, gespecialiseerd
in ontwikkeling, democratie en
mensenrechten. Hij won een prijs
bij de Europese Commissie voor
een wetenschappelijk artikel over
asielzoekers en diversiteit. Zijn
multicultureel dankwoord voor
zoveel onderwijskansen vond de
antiterreurpolitie in zijn woning:
een video waarin hij trouw zwoer
aan IS!

WOORDEN ≠
DADEN

doorprikt. De Algerijnse dader
van de drieste terreuraanval op een
agent aan de Notre Dame was een

Het moet gezegd, inzake marketing kunnen nog velen een
puntje zuigen aan de
communicatie
van
Theo Francken. Terwijl de man uit Lubbeek
aan al wie het horen wil
uitkraamt dat er nooit meer
intrekkingen geweest zijn van
de vluchtelingenstatus, blijkt uit
cijfers van het CommissariaatGeneraal voor de Vluchtelingen
het tegendeel. In 2012 waren er
51 intrekkingen op een totaal van
4.419 erkenningen. Dus: 1,15
procent van het totaal. Dat was
ten tijde van de regering-Di Rupo
met Maggie De Block als bevoegd
staatssecretaris.
In 2016 waren er 114 intrekkingen
op een totaal van 15.478 erkenningen, of... 0,7 procent. Tot daar
de harde aanpak van Francken.

PARADIJSPLAN
VOOR CRIMINELEN
Zo noemde Kamerlid Barbara Pas
het nieuwe plan van justitieminister Geens (CD&V). Die hield
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“Het is een ploertenstreek die
je normaal alleen in vertellingen van Roald Dahl verwacht.
Kwaadwillige burgemeester stopt
zichzelf en zijn vrienden nog wat
extra centen toe, rechtstreeks uit
de kas voor daklozenopvang.
Maar dit is geen kinderboekenverhaal. Het is de brutale werkelijkheid van de Parti Socialiste in
Brussel.”
Bart Eeckhout, hoofdredacteur
De Morgen, 8 juni 2017

afgelopen maand een pleidooi om
het aantal voorlopige hechtenissen
te onderwerpen aan quota. Zodra
een opgelegd maximum bereikt is,
zouden geen nieuwe aanhoudingen meer mogelijk zijn. In de Kamer maakte Pas schoon schip met
de plannen van Geens, waarna de
minister zijn woorden schoorvoetend introk. Knap werk Barbara!

UITZETTING
CRIMINELE
ILLEGALEN FAALT
Van de 1.889 illegalen die de afgelopen twee jaar op heterdaad
werden betrapt bij een winkeldiefstal werden er amper 246 het
land uitgezet. Dat betekent dat 87
procent hier blijft. De cijfers raakten bekend na een vraag van Filip
Dewinter aan het staatssecretariaat
voor Asiel en Migratie.

“Willen de Vlamingen ooit de
kans krijgen om te leven in een
rationele, doorzichtige en eerlijke staat, dan is de enige mogelijke politieke structuur een onafhankelijk Vlaanderen.”
Remi Vermeiren, voormalig
voorzitter KBC-directiecomité,
’t Pallieterke, 8 juni 2017
“Gewoon voortleven om niet in
de kaarten van terroristen te spelen? Dat begint op wegkijken te
lijken.”
Columnist Luckas Vander
Taelen, De Tijd, 6 juni 2017
“Ik krijg nog altijd scheldwoorden naar mijn hoofd geslingerd
als ik beweer dat het terrorisme
wel degelijk iets met de islam te
maken heeft. Die terroristen riepen nochtans niet Christus koning.”
Geert van Istendael,
voormalig VRT-journalist,
Knack, 7 juni 2017
“Vrouwenrechten zijn blijkbaar
in strijd met godsdienstvrijheid,
zoals die door één bepaalde godsdienst wordt opgevat. Van regressie gesproken. Maar het zal ook
wel weer ‘polariserend’ en ‘islamofoob’ zijn dat te zeggen.”
Mia Doornaert, expert in
internationale betrekkingen,
De Standaard, 8 juni 2017
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EU kost u jaarlijks 339 euro
339 euro: zoveel betaalt elke Vlaming jaarlijks netto aan de Europese
Unie. Dat is de helft meer dan een Duitser (213 euro) en meer dan drie
maal zoveel als een Fransman (97 euro). Dat maakt van de Vlamingen
de grootste financiers van de EU. Tot die conclusie komt Europees parlementslid Gerolf Annemans op basis van het recentste financieel rapport van de EU. Om dit in de verf te zetten, voerde het Vlaams Belang
actie aan het Europees Parlement.
De kostprijs van de EU is een thema
dat de jongste jaren in heel wat Europese landen onderwerp is van een
fel politiek en publiek debat, maar
in Vlaanderen blijft het voorlopig
onder de radar. Steevast klinkt het
dat ‘de EU voor Vlaanderen meer
opbrengt dan het kost’. Uit nieuwe
cijfers blijkt dit echter te berusten
op een mythe. Binnen de Europese
Unie zijn er geldstromen in twee
richtingen: de nationale staten betalen bijdragen aan de EU, en de

EU doet uitgaven in de nationale
staten. Als je de beide geldstromen
vergelijkt, weet je of een nationale
staat een netto-ontvanger of een
netto-betaler is.
Van de 28 lidstaten zijn er 12 die
meer bijdragen dan ze ontvangen,
waaronder België. Maar de EU
kent geen regio’s en geeft dus niet
aan of ook Vlaanderen een nettobetaler is, en zo ja, in welke mate. De
berekening van Gerolf Annemans
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maakt die gegevens wél bekend en
de resultaten zijn opmerkelijk.

SOLIDARITEIT OF
DIEFSTAL?
Zo droeg België in 2015 5,5 miljard euro af aan de EU of 271 euro
per Belg. Vlaanderen hoest daar
met 3,5 miljard het leeuwendeel
van op, maar ziet daar amper 1,3
miljard van terugvloeien. De nettokostprijs voor Vlaanderen bedraagt hiermee 2,2 miljard euro
of 339 euro per Vlaming. “Van
de 500 miljoen Europeanen betaalt
niemand meer dan de Vlamingen”,
betoogde Gerolf Annemans op de
persbijeenkomst. Na Vlaanderen
volgen Nederland, Zweden en het

NOOD AAN MAXIMUMGRENS
De uitstap van het Verenigd Koninkrijk - eveneens een nettobetaler - zal volgens het Europees par-

Zo wil het Vlaams Belang dat
Vlaanderen, net als andere lidstaten, een korting
krijgt waarbij de
bijdrage vanuit
Vlaanderen begrensd
wordt
336
339
op 200 euro per 350
inwoner per jaar.
Dat levert een 300
jaarlijkse bespa- 250
ring op voor elke 200
Vlaming
van
150
139 euro.

Hiertoe moeten aldus het Vlaams
Belang-parlementslid “de regeringspartijen het dossier van de financiering van de EU op tafel gooien. Zo
kan men tot een rechtvaardigere verdeling komen door - net als bijvoorbeeld voor Denemarken en Ierland
- een korting te bedingen. Maar daar
is natuurlijk politieke moed voor nodig”.
Klaas Slootmans

Kostprijs EU per inwoner
265
217

213
184

174

172

100
50
0

Vlaanderen

Nederland

Zweden

Verenigd
Koninkrijk

– Wiertzstraat 60 – 1047 Brussel

Volgens Annemans bewijst dit dat
de EU een transferunie is geworden naar Belgisch model, waarbij,
zonder inspraak, miljardenstromen
versluisd worden van Noord naar
Zuid. “Wij zijn geen tegenstanders
van solidariteit in een Europees samenwerkingsverband, maar de EU is
al lang geen samenwerkingsverband
meer: het is een unitaire staat geworden die dreigt uit te monden in een
vrijheidsbeperkende en een onduidelijk opererende slokop van belastinggeld,” argumenteerde Annemans.

lementslid de discussie omtrent de
bijdragen van de lidstaten opnieuw
in alle hevigheid doen losbarsten.
De vraag wie de financiële kloof
zal dichten, klinkt alsmaar luider.
Indien we niet proactief handelen,
zal de EU-bijdrage van Vlaanderen
hierdoor nog oplopen. Annemans
pleit daarom voor een eerlijkere
verdeling van de lasten.

Vu: Gerolf Annemans – Europees parlement

VK als grootste nettobetalers.

Meer info
Vraag de GRATIS
brochure aan via
gerolf.annemans-office@
europarl.europa.eu
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Miljoenen voor linkse
subsidiegraaiers
Hoort u de Vlaamse regering nog zeggen hoe we moeten besparen
en iedereen zijn steentje moet bijdragen? Wel, niet iedereen moet
besparen. De Vlaamse regering deelt als nooit tevoren subsidies uit
aan organisaties die geen enkele meerwaarde betekenen voor onze
samenleving. Of het nu gaat om het cultuurbeleid, ontwikkelingssamenwerking, het integratiebeleid of het zogenaamde ‘deradicaliseringsbeleid’: het zijn steeds (extreem)linkse, multiculturele en islamitische organisaties die met uw belastinggeld gaan lopen.
Via het beleid voor ontwikkelingssamenwerking vallen onder meer
NGO’s als 11.11.11, Artsen Zonder Grenzen, FOS - Socialistische
Solidariteit, Geneeskunde voor
de Derde Wereld, Oxfam Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels en
Globalize Solidarity in de prijzen.
Dat blijkt uit het antwoord van
Geert Bourgeois op een parlementaire vraag van Chris Janssens. Geneeskunde voor de Derde Wereld
en Globalize Solidarity zijn onversneden filialen van PVDA die
in de eerste plaats de marxistische
boodschap moeten uitdragen.
“Doorheen de jaren kwam steeds
meer nadruk liggen op de educatieve werking in België, waarmee het
vooral de solidariteitscampagnes,
het bewegingswerk en de netwerking van de ledenbewegingen intal
en Initiatief Cuba Socialista ondersteunt”, luidt het op de website
van Globalize Solidarity. Ook leest
men er alles over hun marxistische
zomeruniversiteit die deze zomer
wordt georganiseerd. Communistische agitatie dus op kosten van
de belastingbetaler, ten koste van
de ondervoede Afrikaan.

ZWARTE PIET EN TRUMP
Ook in het kader van het ‘sociaalcultureel volwassenenwerk’ rijven
extreemlinkse organisaties met
goedkeuring van de Vlaamse regering de miljoenen binnen. Op
basis van deze wetgeving geeft de
Vlaamse regering subsidies aan

een hele reeks organisaties die allen dezelfde extreemlinkse boodschap verkondigen, aan dezelfde
‘Hart tegen hard’- of ‘Trump not
welcome’-betogingen deelnemen,
dezelfde achterban hebben, maar
uiteraard wel elk apart subsidies
incasseren: Hand in Hand, Kif
Kif, vzw Labo, de Liga voor Mensenrechten van PVDA’er Jos Vander Velpen, vzw Orbit (154.690
euro), Vluchtelingenwerk Vlaanderen, vzw Vrede, enz.
Hand in Hand (150.181 euro
subsidies in 2017) strijdt “tegen
racisme, discriminatie en islamofobie in onze samenleving”, net
als de vzw Orbit (154.690 euro).
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
(goed voor 196.091 euro) kent
u uiteraard als de organisatie die
militant ten strijde trekt voor
open grenzen. De Liga voor Mensenrechten (132.750 euro) van
PVDA-communist Jos Vander
Velpen is één van de organisaties
die het Vlaams Blok via de rechtbank liet verbieden. De vzw Labo
(150.181 euro) casht uw belastinggeld voor protestacties tegen
speeches van Theo Francken met
de slogan ‘Doe open bange blanke
man’, nam deel aan de hetze tegen Zwarte Piet en - hoe kan het
anders - ook aan de recente betoging tegen de komst van Donald
Trump naar België. Op de website
van vzw Vrede (192.642 euro)
hetzelfde extreem-linkse verhaal
met PVDA-vertakkingen, ditmaal
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verpakt als ‘vredesbeweging’. Oorlogen bestempelen ze als ‘interkapitalistische conflicten’, defensie
als ‘militarisme’ en uiteraard voeren ze ook campagne tegen Trump
en Israël.
Herinnert u zich hoe federaal
staatssecretaris voor Asiel en Immigratie Theo Francken zich eind
mei boos maakte toen de organisatie Kif Kif (204.029 euro in 2017)
een bewerkte foto op de webstek
publiceerde van Francken en Rutten vastgebonden voor een ISstrijder met een mes die duidelijk
van plan is het tweetal een kopje
kleiner te maken? Theo Francken
bestempelde Kif Kif toen als ‘haatmedia’. Chris Janssens confronteerde de Vlaamse regering met
het feit dat deze regering de subsidies van Kif Kif de voorbije jaren
met bijna 10% had verhoogd.

(DE)RADICALISERING
Na de aanslagen op de kantoren
van Charlie Hebdo in november
2015 startte de Vlaamse regering
een zogenaamd ‘deradicaliseringsbeleid’. Dat deradicaliseringsbeleid werd een nieuwe jackpot voor
allerlei extreemlinkse organisaties,
merkte Chris Janssens op in het
Vlaams parlement: 104.976 euro
voor het Centrum voor Islamitische Educatie De Toekomst,
127.181 euro voor de vzw MSC
Ahlan die het opneemt voor de
‘zuivere islam van het salafisme’,
32.325 euro voor de vzw Partage
en Couleurs, een linkse organisatie die strijdt tegen ‘sociale, raciale en culturele ongelijkheden’ en
90.691 euro voor de ‘sociaal artistieke werkplek’ die “de stereotiepe
berichtgeving tegen minderheidsgroepen wil doorbreken” en waarvan de ‘artistiek leider’ Domini-

que Willaert zich deed opmerken
met het verstoren van toespraken
van Theo Francken…

GEEN VERANDERING
Nog verbaasd dat de regering het
overheidsbeslag maar niet naar beneden krijgt?

800.000 EURO EXTRA
VOOR MIGRANTENORGANISATIES
Niet alleen extreemlinks wordt
kwistig betoelaagd door de
Vlaamse regering. In mei kondigde de Vlaamse regering aan
de subsidies voor tien zogenaamd
‘etnisch-culturele
organisaties’
te verhogen met maar liefst
800.000 euro. Nu al ontvangen
deze 10 organisaties samen meer
dan 3,25 miljoen euro per jaar.
De subsidieverhoging wordt gemotiveerd door de “toenemende
diversiteit in de samenleving”. In
de prijzen vallen bijvoorbeeld de
Vereniging voor de Ontwikke-

Terwijl de brave burger mag besparen, deelt de Vlaamse regering
- zonder er uiteraard enige ruchtbaarheid aan te geven - kwistig
belastinggeld uit aan een breed
vertakte linkse subsidiemaffia. Van
een kracht van de verandering is
er ook wat de subsidiepolitiek betreft bij deze zelfverklaarde ‘cen-

trumrechtse’ regering geen enkele
sprake. Tijd voor een écht rechts
beleid dat hiermee komaf maakt!

ling en Emancipatie van Moslims
(VOEM), bekend van de strijd
pro hoofddoek en van de hetze
tegen juf Magalie van kleuterschool De Blokkendoos, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV), de Turkse Unie
van België (TUB), die recent
eiste dat illegale Turkse trouwstoeten begeleid moeten worden
door de politie en de Unie van
Turkse Verenigingen (UTV) .

besparingsinspanningen worden
gevraagd”. Hij had echter ook
zware inhoudelijke kritiek op de
subsidies: “Deze organisaties hebben als eerste doel hun leden vast
te doen houden aan de taal, cultuur en godsdienst van het land
van herkomst. Door deze organisaties te subsidiëren, financiert de
Vlaamse regering dus in de eerste
plaats de niet-integratie en de segregatie. De gevolgen van dit naïeve multiculturele beleid hebben
we gezien naar aanleiding van het
Turkse referendum, toen bleek dat
zelfs ‘Vlaamse’ Turken van de derde
en vierde generatie in ons land zich
nog steeds in de eerste plaats Turks
voelen.”

TURKS REFERENDUM
Chris Janssens protesteerde in het
Vlaams parlement tegen de subsidieverhogingen “op een moment
dat van heel Vlaanderen zware
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Wim Van Osselaer

Nederlandstalig onderwijs Brussel:
nood aan actieplan!
Leerlingen uit Brusselse middelbare scholen doen het niet zo goed in
het hoger onderwijs. In vergelijking met leerlingen uit Vlaanderen hebben zij de laagste slaagkansen van allemaal. Dat blijkt niet alleen uit de
tweejaarlijkse PISA-cijfers, maar nu ook uit cijfers van het ministerie
van Onderwijs, dat de slaagkansen nagaat per provincie, inclusief het
Brussels hoofdstedelijk gewest.
Bij de 5 populairste ASO-richtingen eindigt Brussel 4 keer als laatste. Op 21 TSO-richtingen behalen de Brusselse leerlingen 14 keer
de minste studiepunten. Voor de
2 grootste TSO-richtingen zijn de
verschillen dramatisch. Brusselse
leerlingen uit de Sociale en Technische Wetenschappen en uit Handel
hebben tot 20 en 30 procent minder slaagkansen dan leerlingen uit
de rest van het land.
De PISA-rapporten hebben er eerder al op gewezen: Brusselse leerlingen kampen al te vaak met een taalachterstand. Zelfs Mark Elchardus,
onderwijssocioloog aan de VUB,
stelt: “In Brussel hebben daarenboven
nóg meer leerlingen een andere thuistaal. Dat maakt het extra moeilijk.”

TAALACHTERSTAND
Het is inderdaad zo dat deze leerlingen een achterstand oplopen
doordat de onderwijskwaliteit stevig daalt bij een significant aandeel
anderstaligen in de klas. Of anders
gezegd: onze Nederlandstalige kinderen in de hoofdstad zien hun
academische toekomst deels in gevaar gebracht door de immigratiepolitiek van de voorbije decennia,
die vandaag trouwens rustig verder
wordt gevoerd.
Opnieuw moeten we vaststellen
dat het ontbreken van een voorrangsbeleid voor Nederlandstalige
leerlingen in de Vlaams-Brusselse
scholen één van de oorzaken is van
de achteruitgang van de onderwijs-

kwaliteit. Het resultaat van dit alles
is dat Brusselse schoolverlaters het
veel moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Uit cijfers die Brussels
fractievoorzitter Dominiek Lootens
kon inkijken blijkt dat 1 op 5 Brusselse schoolverlaters na 1 jaar nog
steeds niet aan het werk is. Dat ligt
hoger dan in de rest van Vlaanderen, waar het cijfer rond de 15 procent schommelt.

WERKLOOSHEID
Voor het jaar 2015 trok zowat 16
procent van de schoolverlaters de
schoolpoort achter zich dicht zonder diploma hoger secundair onderwijs. Opgesplitst per taalrol bij
Actiris waren dat 16,46 procent
Franstalige schoolverlaters tegenover 12,84 procent Nederlandstalige. Franstaligen hebben het eveneens moeilijker om binnen het jaar
een job te vinden dan Nederlandstaligen. De meer dan gebrekkige
tweetaligheid van heel wat Franstalige schoolverlaters is daar ongetwijfeld niet vreemd aan, zelfs wanneer
ze uit het Nederlandstalig onderwijs komen. Eenentwintig procent
van de Franstalige schoolverlaters
was na 1 jaar nog steeds niet aan de
slag, tegenover 12 procent van de
Nederlandstalige schoolverlaters.

TAALBADKLASSEN
Het mag duidelijk zijn dat om van
ons Vlaams hoofdstedelijk onderwijs een succesverhaal te maken
een absoluut voorrangsbeleid voor
Nederlandstalige leerlingen nood-

zakelijk is. Enkel door een dusdanige mix te creëren en door ervoor
te zorgen dat er een kritische massa
Nederlandstaligen in onze scholen
ontstaat, kan het niveau van anderstaligen worden opgetild en zorgen
dat ons onderwijsniveau in Brussel het niveau haalt van de rest van
Vlaanderen.
Een tweede oorzaak van het probleem, en misschien wel het belangrijkste, is de taalachterstand van
Franstalige en anderstalige leerlingen in onze scholen. Daardoor daalt
zoals eerder geschreven de kwaliteit
van het Nederlandstalig onderwijs
in de hoofdstad. De bijzondere inzet van de leerkrachten die het beste
van zichzelf geven, en de immense
bergen financiële middelen voor allerhande initiatieven die het onderwijs moeten ondersteunen, helpen
blijkbaar niet. Die taalachterstand
wegwerken, is dan ook de sleutel
om tot een kwalitatief onderwijs te
komen, dat het niveau van Vlaanderen haalt.
Daarom stelt het Vlaams Belang
voor de taalachterstand weg te werken via taalbadklassen. Maak van
de anderstaligen Nederlandstaligen
voor ze in het regulier onderwijs
instappen. Dat heeft niets anders
dan voordelen, voor iedereen. Dat
zal ervoor zorgen dat kinderen die
anderstalig zijn, niet in het derde of
vierde leerjaar blijven hangen omdat ze niet meer kunnen volgen.
Ze zullen wel kunnen volgen, want
ze hebben het Nederlands vast van
bij het begin. Een situatie waar iedereen bij wint: de anderstaligen,
de Nederlandstaligen, en de leerkrachten, die hun tijd dan eindelijk
kunnen besteden aan het lesgeven,
in plaats van aan het vertalen van
dagdagelijkse zinnetjes.

APARTHEID!
Helaas vergt zoiets politieke moed,
en de moed om bepaalde politiekcorrecte dogma’s te doorbreken.
En laat het bij de Vlaams-Brusselse
meerderheidspartijen nu net aan

die moed ontbreken. Zo bestond
de Open VLD het om de suggestie
van taalbadklassen te bestempelen
als… apartheidsklassen. Jawel: er
voor zorgen dat anderstalige kinderen Nederlands zouden leren zodat
ze zouden slagen op school en later

meer kansen op de arbeidsmarkt
zouden hebben, is volgens de Brusselse liberalen onversneden racisme
en apartheid!
Stijn Hiers

Rode rakker rood van colère
Tijdens het onderwijsdebat in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie viel de socialist Jef Van
Damme even stevig uit zijn rol. Van Damme wees er op dat meertaligheid, multiculturaliteit en kansarmoede in de stad de ‘hoofdingrediënten’ zijn van de slechte doorstroming in het onderwijs, en dat dit niet
schuld is van onze Brusselse kinderen of van de leerkrachten. Waarop Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens repliceerde dat het inderdaad eerder de schuld is van de opeenvolgende socialistische ministers van onderwijs. Een pijnlijke waarheid die nogal slecht viel bij Van Damme, die
donkerrood aangelopen begon te schelden en te tieren tegen het Vlaams Belang: “Mijnheer Lootens, ik ben U kotsbeu. Ga met uw haatpraat naar buiten.
Zwijg, gij zwarte rakker. Zwijg! Zwijg, gij
bruine rakker! Zwijg! Zwijg!!”.
Een filmpje van de hysterische scheldtirade van Van Damme werd door Sceptr.
net online gezet en werd al snel een ware
hit op het internet.

n Van Damme

eldtirade va
Bekijk de hysterische sch

eSQ

cJ
https://youtu.be/KQvYun
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Geen geld voor Vlaamse sporen
De vorige Vlaamse regering heeft in 2013 een zogenaamde ‘Vlaamse
Spoorstrategie’ uitgewerkt waarbij ze voor Vlaanderen 11 prioritaire
en zeer belangrijke spoorinvesteringen - onder meer een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven en verschillende Oost-Vlaamse
en Limburgse lijnen - selecteerde.
Iedereen is het erover eens dat deze
investeringen hoognodig zijn. De
huidige Vlaamse regering onderhandelt nu echter al drie jaar met
de federale regering en spoorwegnetbeheerder Infrabel over de
nodige toewijzing van middelen
voor de realisatie van deze ‘missing
links’. Dit blijkt maar niet te lukken. De federale regering beperkt
er zich ook nu weer toe met een
beperkt budget van 368 miljoen
euro enkel maar lopende dossiers
te financieren.

noodzakelijke spoorinvesteringen
snel worden uitgevoerd omdat de
files blijven toenemen.
Wim Van Osselaer

COFINANCIERING
Vlaams volksvertegenwoordiger
Stefaan Sintobin hekelde in het
Vlaams parlement de benadeling van Vlaanderen bij de federale spoorinvesteringen door de
60/40-verdeelsleutel. Hij pleitte er
ook voor dat de Vlaamse regering
niet alleen zou moeten bepalen
welke prioritaire spoorprojecten
dienen te worden gerealiseerd,
maar ook mee bevoegd zou worden om die mee te financieren.
Het is immers van groot belang dat

Niet-indexering kinderbijslag:
besparing op kap Vlaamse gezinnen
2015 - in volle asielcrisis
Rond deze tijd zul- kwam de N-VA nochlen de Vlaamse gezinnen de beslissing van de
tans op de proppen met
Vlaamse regering om de
een voorstel voor een
kinderbijslag
opnieuw
zogenaamde
‘getrapte’
niet te indexeren in hun
kinderbijslag, waarbij het
portefeuille voelen. Het
bedrag afhankelijk zou
Vlaams Belang heeft
worden gemaakt van het
zich van meet af aan teaantal jaren verblijf in
het land. Veel show, maar
gen deze maatregel verVan een gezinsbeleid in het voordeel van de
de N-VA heeft het eigen
zet, maar ook tegen de
voorstel achteraf in stilte
nieuwe
kinderbijslagVlaamse gezinnen is met deze regering
afgevoerd. In de praktijk
wetgeving waarvan de
dus geen sprake.
zullen pas gearriveerde
regering de krachtlijnen
al bekendmaakte. Ortwin Depoor- zouden ontvangen op basis van het immigranten vaak méér kinderbijtere zei in het Vlaams parlement: huidige systeem.”
slag ontvangen dan werkende Vla“De niet-indexering is de facto een
mingen, omdat die laatsten niet in
besparing die alle Vlaamse gezinaanmerking komen voor sociale
toeslagen. Van een gezinsbeleid in
nen met kinderen treft. Ook onder GETRAPTE
het voordeel van de Vlaamse gezinhet nieuwe kinderbijslagsysteem dat KINDERBIJSLAG
de regering nu uitwerkt zullen veel
nen is met deze regering dus geen
gezinnen - die niet in aanmerking Wie in het nieuwe systeem wél sprake.
komen voor een sociale toeslag - min- meer kinderbijslag zullen ontWim Van Osselaer
der kinderbijslag ontvangen dan ze vangen, zijn de immigranten. In
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De grootspraak van Francken
Hij kan het niet laten, Francken: via facebook, twitter en andere communicatiekanalen straffe taal verkondigen over asiel en migratie en
hoe goed hij het op dat vlak wel doet. Dat blijkt evenwel meer perceptie dan werkelijkheid te zijn.

slechts 246 of 13 procent effectief
het land uitgezet.

Barbara Pas en Filip Dewinter vragen al enige tijd systematisch cijfergegevens op bij Francken over wat
er gebeurt inzake asiel en migratie.
Hoe goed Francken ook is in het
verkondigen van zegeberichten
over zijn beleid, zo slecht is hij in
het tijdig beantwoorden van schriftelijke vragen van parlementsleden
daarover. Daar is ook een goede reden voor: in vele gevallen spreken
de naakte cijfers de mythe dat er
met Francken een strenger asiel- en
migratiebeleid zou zijn gewoon tegen en dat op velerlei vlakken.

pisch voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde ‘special flights’ waarmee
onder meer criminele vreemdelingen eruit worden gezet. Zo pocht
Francken ermee dat het aantal dergelijke vluchten fors is gestegen.
En inderdaad: onder hem zijn die
vluchten verdriedubbeld. Maar als
men kijkt naar het aantal personen
dat daarmee werd uitgezet, dan
steeg dat slechts met 39 procent in
vergelijking met wat de regeringDi Rupo deed en blijft het al bij al
beperkt tot enkele tientallen criminelen per jaar.

Daarmee komen we meteen tot
de achilleshiel van het beleid van
Francken, met name dat het volledig faalt in het organiseren van
de uitstroom. Daarvoor beschikt
hij over slechts 600 plaatsen in
gesloten centra. Weliswaar besliste
de regering zopas om dat getal met
enkele honderden plaatsen op te
trekken, maar dat is nog altijd absoluut onvoldoende om écht werk
te maken van het vergroten van de
uitstroom.

We pikken er enkele voorbeelden
uit. In de havens van Zeebrugge en
Oostende werden in 2015 en 2016
niet minder dan 3.817 illegalen
opgepakt; daarvan werd slechts 4,1
procent opgesloten. De rest werd
door Francken wellicht opnieuw
de wijde Vlaamse wereld ingestuurd. Het aantal nieuwe Belgen
bedroeg in 2016 niet minder dan
41.459, het zesde hoogste cijfer
sinds... 1971. Ook de toegestane
gezinsherenigingen,
één van de belangrijkste immigratiekanalen, pieken fors:
55.179 (2015). En
zo kan men nog wel
even doorgaan.

Ander voorbeeld zijn de Gaudiacties. Sinds 2014 organiseert
Francken tweemaal per jaar grootscheepse acties om gauwdieven en
andere criminelen die hier illegaal
verblijven op te pakken met de uitdrukkelijk bedoeling hen te verwijderen. Welnu, in het kader van de
eerste drie acties (2014-2015) werden niet minder dan 1.889 criminele illegalen opgepakt, maar daarvan zijn er op de dag van vandaag

PRONKEN
Zelfs op het vlak
waar Francken voortdurend mee te pronken loopt, namelijk
dat hij meer criminele vreemdelingen
uit het land zet dan
vroeger, ogen de resultaten niet bepaald
spectaculair. Een ty13

LICHTGELOVIG

Even ter vergelijking: het opvangnet voor asielzoekers bedraagt momenteel 26.321 plaatsen. Men ziet
meteen waar de prioriteiten van
deze regering liggen. Het is dus
een mythe dat Francken een ander
en strenger asielbeleid voert dan
zijn voorgangers, maar die mythe
wordt wel zeer goed verkocht én ze
gaat erin als zoete koek bij nogal
wat lichtgelovige mensen.
Peter Lemmens

onja Dahlm
theologe m
De Nederlandse Sonja Dahlmans studeerde Nederlands, studeert vandaag een bachelor in de
theologie en volgt een minor in het Oosters christendom (Radboud universiteit Nijmegen). Voor
haar scriptie getiteld ‘De Abrahamitische dwaling’
werkt ze aan een onderzoek naar de theoloog Louis Massignon, die van grote invloed is geweest op
het interreligieuze debat. Sinds kort mengt ze zich
in het islamdebat, en dat mag geweten zijn: middels haar grondige theologische kennis fileert ze
diegenen die onzin verkondigen over de bronnen
van de islam en het christendom.
Hoe gaat het met uw studie?
Goed, mijn bachelor in de theologie is precies wat ik
wilde. Ik ga ook nog in Londen een opleiding ‘vergelijking tussen islam en christendom’ volgen. Ik wil
de islam benaderen langs kerkhistorische maar ook
systematisch-theologische kant. Ik wil doen wat bijna geen enkele theoloog doet, de islam confronteren
met: ‘Wat geloven jullie eigenlijk?’ en ‘Waarom geloven jullie dat?’.
Dan praat u ook met moslims?
Ja, dat doe ik toch elke dag een paar uur, vooral via
internet. Moslims houden van polemiek, de hele Koran is één polemiek. Wat christenen gewend zijn te
doen is apologetisch: altijd maar weer verdedigen.
Maar niemand zet de theologische tegenaanval in, en
dat is echt nodig. Het debat theologisch aangaan is
nog gevaarlijker dan gewone, eerder oppervlakkige
islamkritiek, zoals kritiek op de hoofddoek. Want
dan begeef je je in wat de islamitische term ‘fitna’
beschrijft: beproeving.

Sonja Dahlmans
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mans:
met een missie
Aanbidden christenen
en moslims niet dezelfde god, zoals je vaak
hoort?

“

voor de validatie van de islam en
van Mohammed als profeet. Ze
zijn onherkenbaar veranderd;
Noah, Mozes, Abraham, Jezus, allemaal leerden zij de islam, waren
ze moslim. Deze verhalen gaan in
de Koran over afgoderij en het islamitische idee van monotheïsme,
alle andere elementen zijn eruit
gehaald. Mohammed noemde de
profeten ‘hanif ’, de islamitische
aanduiding voor hen die voor het
ontstaan van de islam een monotheïstisch geloof zoals het christendom of jodendom aanhingen. De
islam gaat over profeten die de gelovigen het juiste pad wijzen. De
Bijbel kent uiteraard ook profeten,
maar die onderwezen niet de sharia. Bovendien kent
de Bijbel ook de parabelen, het evangelie van Christus, de brieven van Paulus, de verbonden die God
sloot met de mens enzovoort.

wie zonder
zonde is, werpe de eerste
steen. Dat vind je
niet terug in de
islam.

Nee, mijn christelijke
god zegt heel andere
dingen en heeft andere
wetten. De islamitische
profeet Mohammed kende de tien geboden niet,
die staan ook niet in de
Koran. De islam kent die
niet. En atheïsten zeggen
dan dat de islam heel veel
heeft van het Oude Testament (de Hebreeuwse
Bijbel). Dat is onzin. Er
zijn allerlei dingen bij elkaar geraapt, ook uit de oude
Arabische cultuur, maar de islam is niet de wet van het
Oude Testament. De wet van het Oude Testament,
Leviticus, leert dat men boven alles zijn naaste lief
moet hebben zoals uzelf. Dat is dan ook wat Christus
zegt. Bovendien geldt: wie zonder zonde is, werpe de
eerste steen, wie ben jij om te oordelen over de anderen? Dat vind je niet terug in de islam.

Wat is het essentiële verschil?
Ten eerste gaan christendom, jodendom en ook bijvoorbeeld het hindoeïsme uit van wat je gelooft, de
Koran schrijft met name voor wat je níet moet geloven: ‘Word niet zoals de hypocrieten, word niet zoals
de christenen, word niet zoals hen die god boos gemaakt hebben!’. Over wat je wél moet geloven hebben
ze pas veel later nagedacht, dat vind je niet zo veel
terug in de Koran. De Koran is met name de aanval
op de Ander.

Wat zegt de islam dan?
De islam haalt het hele concept weg dat je rechtvaardig
naar elkaar moet zijn en elkaar lief moet hebben. De
grote oudtestamentische profeten en personages worden in de islam allemaal als moslimprofeet bestempeld, maar de verhalen zijn onherkenbaar veranderd
en aangepast aan het islamitische idee van monotheïsme, ‘tawhid’ genoemd. Deze verhalen dienen alleen

Ten tweede is er het verschil tussen orthodoxie (wat
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Het christendom leert dat Christus voor ons is gestorven, voor onze zonden. Maar de islam leert dat je
als moslim een soort ‘punten’ kunt verdienen, ‘barakah’. Een moslim mag zondigen zolang hij maar meer
‘goede’ dan ‘slechte’ dingen heeft gedaan. Maar dat
neemt nooit zijn zonden weg, die blijven. In de authentieke Hadith ‘Muslim’ wordt gezegd dat een moslim die zelfs de ergste zonden heeft begaan aan het
eindoordeel een christen of een jood krijgt die voor
die zonden zal branden in de hel. De moslim komt
dan alsnog in het paradijs. Bovendien zijn de zonden
van de moslim niet weg, zoals in het christendom
door verlossing van Christus.
De zonden van de moslim
worden afgewogen tegen zijn
of haar goede daden.

men gelooft) en orthopraxie (wat men doet, de juiste
handeling). Op islamitische universiteiten, waar men
bijvoorbeeld tot imam wordt opgeleid, bestudeert
men geen orthodoxie of theologie, maar wel de islamitische wet of sharia: wat je móet doen of niet mág
doen, orthopraxie dus. In de islam wordt nauwelijks
bestudeerd wat moslims geloven en waarom eigenlijk.
De moslim vraagt aan de imam: wat moet ik doen?
Het is een slaafs systeem?
Precies. De logos, de ratio vind je niet in de islam,
maar wel in het christendom. Binnen de christologie
is het zelfs een naam of titel
voor Christus. Het christendom daagt je uit om zelf te
denken: onderzoek alles en
behoud alleen het goede. De
islam gaat over: ‘Wat moet ik
doen om een goede moslim
te zijn?’ Daar heeft men de
soenna op gevonden, de manier van leven die is afgeleid
uit de uitspraken en handelingen van Mohammed. De
Koran draagt op om slaafs ‘de
perfecte mens’ Mohammed
te volgen, dan zit je als moslim altijd goed. Maar Mohammed heeft gezegd dat hij
overwinnaar is geworden door middel van terreur. En
terreur betekent niet alleen bomaanslagen, maar ook
woedeaanvallen en agressiviteit. Dat hebben wij in de
geschiedenis van de islam ook kunnen zien.

“

terreur betekent niet alleen bomaanslagen, maar ook
woedeaanvallen
en agressiviteit.

En de profeet Mohammed?

Het probleem is dat moslims,
‘gematigd’ of ‘salafist’ of ‘jihadist’, zich allemaal spiritueel-ethisch verbinden met
Mohammed. Zij proberen
dus zijn daden goed te praten, hoe nefast of inhumaan
die ook waren. Ook worden
zijn normen en waarden, zijn
gevoelige plekken, zijn boosheid, zijn niet tegen kritiek
kunnen enzovoort, die van de
moslim. Mohammed vond het vermoorden van een
criticus namelijk prima, hij kon er niet tegen beledigd
of gekwetst te worden. Dat werkt vandaag nog altijd
door, zoveel is duidelijk. Christus vroeg daarentegen
vergeving zelfs voor de mensen die hem bespotten en
bespuugden. Dat is toch een heel ander verhaal!

En het godsbeeld?
Ook dat is heel verschillend. In het christendom is
god heilig, in de islam is vooral de Koran heilig. Dat is
van belang, omdat er in Leviticus (Oude Testament)
staat, gericht aan jou en mij: wees heilig, want ik de
heer uw god ben heilig. De islam ontkent wat jodendom en christendom zeggen, namelijk dat de mens
geschapen is naar gods beeld en daarom dus moet
proberen heilig te zijn. Ook in Petrus, in het Nieuwe
Testament (de christelijke Bijbel) komt dat naar voren. Dat de mens niet heilig is, weet de god van de
Bijbel ook, wij kunnen hem niet evenaren. Christus
heeft de weg gewezen en ondanks ons menselijk falen
mogen wij steeds opnieuw proberen hem te volgen.
Er vanuit gaand uiteraard dat Jezus volgens de christelijke leer goddelijk was. De islam zegt dus niet dat een
moslim heilig moet worden omdat god heilig is, de
islam zegt dat een moslim Mohammed moet nadoen.

Dat is dan toch veel te soft?

En verder?

Het gaat in wezen over de voortdurende zoektocht
naar de balans tussen rechtvaardigheid en liefde. Dat

Maar Christus heeft ook gezegd: spreek de waarheid
en wees niet bang. Een christelijke theoloog moet de
islam dus kunnen confronteren en aan de moslim
zeggen: jij en ik geloven niet in dezelfde god. Punt.
Maar dat zeggen wordt de christen afgenomen, hij is
ontwapend.
Door wie?
Toch ook binnen de theologie zelf, die is aangetast
door de softe, puur pacifistische aanpak van de jaren
zestig-zeventig. Christus heeft zelf ook gezegd dat je
voorbereid moet zijn op dingen.
Dingen?
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begint al vanaf god de wet aan Mozes geeft; geef het
eerst aan de vrouwen en daarna aan de mannen. En
de wet in Leviticus waar wel bij staat: heb je naaste
lief gelijk jezelf. Als men mensen de samenleving binnenlaat waarvan men weet dat er een significante kans
is dat er terroristen tussen zitten, is dat dan werkelijk
een daad van liefde? Je moet uiteraard mensen proberen te helpen en beschermen, maar dat geldt net zo
goed voor de mensen hier. Is het werkelijk een daad
van christelijke naastenliefde wanneer men meisjes
laat aanranden of verkrachten, zoals in Keulen? En
dat men er dan over probeert te zwijgen? Het goedpraten van het Kwaad is géén vorm van christelijke
naastenliefde. Het Oude Testament zegt dat ook: wee
degene die het kwaad goed noemt en het goede kwaad
noemt. In de Bijbel staat dat wie niet voor zijn eigen
mensen zorgt erger is dan een ongelovige. Zijn christenen dat dan vergeten?

goed beseffen dat het hier om een eeuwenoude cultuur gaat waarin een niet-moslim nooit mocht getuigen tegen een moslim. Men heeft het vaak over vrouwenrechten in de islam, maar men realiseert zich niet
dat een niet-moslimvrouw nóg minder waard is. Een
niet-moslima kon verkracht worden door een moslim, want volgens de islam mag ze niet tegen hem getuigen. Dat kweekt dus een cultuur met een bepaalde
verwachting naar de kafir, naar ongelovige vrouwen.

Het lijkt helaas van wel…

U zegt ‘men’, geldt dat ook voor de modale burger?

In Rotherham werden Pakistaanse moslimbendes
ontzien of goedgepraat die vele jaren lang minderjarige blanke meisjes misbruikten, prostitueerden en
verkrachtten. Uit angst om voor racist te worden uitgemaakt. Dat is de absurditeit ten top! Je moet dat benoemen voor wat het is en er tegen optreden. En niet
met een cursus of ‘anti-aanrandingspolsbandjes’, zoals
in Zweden. Meisjes laten verkrachten omdat je bang
bent om als racist te worden bestempeld, is egoïsme
en heeft niets met naastenliefde te maken. En ik krijg
daardoor weleens het verwijt dat ik een hater of geen
echte christen ben.

Ik zie veel verwarring. Mensen zien aan de ene kant
terreuraanslagen door moslims, aan de andere kant
zien ze steeds gematigde moslims die zeggen dat het
niets met de islam heeft te maken. Die gematigde
moslims zullen ook nooit erkennen dat terrorisme
precies is wat hun profeet heeft gedaan. Het is problematisch dat zij alles goedpraten wat Mohammed
heeft gedaan. Dat is een kluwen waar je als atheïst of
secularist, als politiek leider niet uitkomt.

Hoe komt het dat het Westen dat niet ziet?
Omdat men de theologie niet kent of niet wil kennen.
Men wil niet weten dat aanslagen en aanrandingen
iets met theologie te maken hebben. Men wil niet zien
dat de intrinsieke boodschap van de islam iets totaal
anders is. Men gelooft bruggen te kunnen bouwen
met iets dat geen bruggen accepteert.

U bedoelt beleidsmatig?
Klopt. Niemand heeft eigenlijk een oplossing. Beleids
makers zeggen letterlijk dat we met aanslagen moeten
leren leven. Ze lijken wel apathisch te zijn.

Hoe reageert u daarop?
Ik leg uit dat het absurd is, net zoals het een absurd
idee is dat iemand die uit pakweg Pakistan komt zijn
cultuur, normen en waarden en gedrag verliest op het
moment dat hij naar hier migreert. Ik heb daarover
een brief van 14 pagina’s naar het parlement gestuurd,
maar heb van niemand antwoord gehad. Men moet

Surf naar www.vlaamsbelang.org/interview-sonjadahlmans om in de laatste drie vragen te lezen welke
toekomst- en beleidsvisie Sonja Dahlmans heeft.
Opgetekend door Sam van Rooy
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Christenvervolgingen in het
Midden-Oosten
In Saoedi-Arabië en de Golfstaten zijn de slachtoffers van christenvervolgingen bijna altijd gastarbeiders, vooral uit de Filippijnen. Maar in
Egypte en Irak zijn het de oorspronkelijke inwoners. De voorvaderen
van de Kopten in Egypte en de Assyrische christenen in Irak en Turkije woonden daar al eeuwen vóór de moslims die gebieden veroverden. Als wij hier bij ons niet drastisch het roer omgooien, zullen onze
nakomelingen hetzelfde lot ondergaan…
Maria behoorde tot die minderheid van Koptische christenen
in Egypte. Toen zij achttien was,
werd zij ontvoerd door militanten
van de Gamaa al-Islamiyya, een
fanatieke islamitische groepering
die verantwoordelijk is voor een
hele reeks aanslagen tegen Kopten,
overheidsfunctionarissen, schrijvers en toeristen. Maria werd negen
maanden lang gevangen gehouden
in schuilplaatsen van de Gamaa.
Zij werd gedwongen islamitische

kledij te dragen, te vasten tijdens
de ramadan en hele hoofdstukken
van de koran uit het hoofd te leren.
Om haar te dwingen een sluier te
dragen dreigden de moslims haar
gezicht met zwavelzuur te verminken. Zij werd herhaaldelijk verkracht. Tenslotte was ze gebroken.
Ze bekeerde zich tot de islam.
Intussen had haar vader de politie in Caïro verwittigd, maar daar
had men hem gezegd dat zij “veilig

was in de armen van de islam.” Dit
soort seksuele terreur tegen religieuze minderheden komt in vele islamitische landen voor. Christenen
kunnen in zo’n geval niet rekenen
op enige juridische bescherming.
Zij zijn rechteloos overgeleverd aan
de willekeur van de moslims. Dit
gebeurt echt niet alleen in Egypte
of in IS-gebied. Boko Haram deed
het op honderdvoudige schaal in
Nigeria. In Pakistan is het schering
en inslag. In de Palestijnse Entiteit,
die nochtans overeind gehouden
wordt met geld uit de EU, worden
christelijke meisjes eveneens systematisch het slachtoffer van ontvoering, verkrachting en gedwongen
huwelijken. Dikwijls zijn de daders
leden van de politiediensten van de
PLO. De islam is er de officiële

De christenvervolgingen in moslimlanden gaan altijd uit
van heel de samenleving, niet alleen van de staat.
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staatsgodsdienst, zoals in alle Arabische landen. De wetgeving is volledig op de sharia gebaseerd en wie
zich tot het christendom bekeert,
wordt gearresteerd en gemarteld.
Het zou niemand mogen verbazen. De Palestijnen hadden zich al
tijdens de Libanese burgeroorlog
ontpopt tot wrede christenvervolgers. De Assyrische christenen hebben trouwens nog meer geleden
dan de Koptische of de Palestijnse
christenen. Eerst werden zij afgeslacht door de Turken, dan door
Saddam Hoessein, nu door IS.

STAAT EN SAMENLEVING
Heel dikwijls gaan de christenvervolgingen uit van het staatsapparaat. Het feit dat er ondanks dat
in sommige Arabisch landen toch
nog christelijke minderheden bestaan, zij het dan in een toestand
van rechteloosheid, vernedering
en permanente terreur, bewijst
dat deze ‘officiële’ vervolgingen,
hoe wreed ook, toch niet helemaal identiek zijn aan de praktijken van staten als nazi-Duitsland
of de Sovjetunie. Alleen de genocide tegen de Armeniërs past in
dat totalitaire schema. Maar naast
die ‘officiële’ vervolgingen, is er
nog de alomtegenwoordige bloeddorstige haat tegen christenen en
joden van de gewone Arabier-inde-straat, van moslims die op eigen houtje bomaanslagen plegen,
kerken platbranden, ‘ongelovige’
vrouwen verkrachten en pogroms
plegen. Daarvan vindt men geen
equivalenten in nazi-Duitsland of
de USSR. Net zoals in de meeste
moslimlanden staat ook in Egypte
de doodstraf op ‘afvalligheid’, maar
in de praktijk is er nog nooit iemand geëxecuteerd omdat hij zich
tot het christendom bekeerde. Een
blijk van mildheid? Helemaal niet.

Meestal worden bekeerlingen ontdekt door hun eigen familieleden,
die hen dan ook prompt vermoorden voor het tot een proces komt.
Zij zijn zo ziek van haat dat zij zelfs
hun eigen kinderen vermoorden…
Net als bij eremoorden worden
zulke misdaden nooit vervolgd.
Ze worden geseponeerd of geregistreerd als ongelukken of zelfmoorden.

COLLECTIEVE HAAT
De christenvervolgingen in moslimlanden gaan altijd uit van heel
de samenleving, niet alleen van
de staat. Er zijn zeker individuele
moslims die gematigder zijn, maar
zij zijn een heel kleine minderheid,
die nooit kan oproeien tegen de
grondstroom van islamitische haat,
zelfs niet bij moslims die niet onder het gezag van een islamitisch
staatsapparaat staan. Zoals de moslims die christenen afslachten op de
Filippijnen, of hindoes in Kasjmir,
of boeddhisten in Zuid-Thailand.
Zoals de islamitische immigranten
in Europa en de honderdduizenden volksverhuizers in Duitsland
en Zweden, die ook op hun manier een ‘rape jihad’ voeren. Zelfs
in de opvangcentra voor asielzoekers: daar blijven de moslims de
weinige christelijke vluchtelingen
- de enigen die écht vluchtelingen
zijn - mishandelen en terroriseren,
meestal met actieve medeplichtigheid van de islamitische tolken en
bewakers in die centra en met de
passieve medeplichtigheid van de
Duitse en Zweedse autoriteiten,
die even ijverig de andere kant uitkijken. Zoals Egyptische politiemannen tijdens een pogrom tegen
Kopten.
Marc Joris
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In 2015 waren er in België
1.110.400 personen die in de gezondheidszorg recht hadden op
verhoogde tegemoetkomingen
ingevolge hun bescheiden inkomen. Slechts 48% van hen woonde
in Vlaanderen, 34% in Wallonië
en niet minder dan 18% in Brussel. Zij zorgden voor een meeruitgave in de gezondheidszorg voor
bijna 183 miljoen euro. (Schriftelijke vraag nr. 1402 van Barbara
Pas aan de minister van Volksgezondheid)
***
Van 2011 tot en met 2015 werd in
dit land van slechts 297 vreemdelingen die de vluchtelingenstatus
of de subsidiaire beschermingsstatus hadden gekregen, deze status
terug ingetrokken, in veruit de
meeste gevallen omwille van fraude. Maar dat is inzake asielfraude
zonder twijfel maar het topje van
de ijsberg. (Schriftelijke vraag nr.
623 van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie)
***
Van januari tot en met september
2016 werden 2.086 illegale immigranten door de wegpolitie
opgepakt en overgemaakt aan
de Dienst Vreemdelingenzaken.
Daarvan kregen 814 een bevel om
het grondgebied te verlaten, 1.007
kregen, na een of meer eerdere bevelen, opnieuw een bevel om het
grondgebied te verlaten, 124 waren minderjarigen, 100 liet men
gewoon beschikken en slechts 41
werden vastgehouden om te worden verwijderd. Uiteindelijk zijn er
van die 2.086 illegalen nauwelijks
27 of 1,3% effectief verwijderd.
(Schriftelijke vraag nr. 891 van
Barbara Pas aan de staatssecretaris
voor Asiel en Migratie)
***

“

osmopolitische utopisten
tegenover soevereine
realisten”

De Nederlandse dr. Sid Lukkassen komt naar eigen
zeggen uit een nest van no-nonsense middenklassers
en hardwerkende arbeiders. Hij studeerde geschiedenis en filosofie en is docent. Ook is hij VVD-gemeenteraadslid, columnist en auteur van het veelbesproken boek ‘Avondland en identiteit’. Recent
promoveerde hij op het onderwerp ‘de democratie
en haar media’, dat ook in boekvorm verscheen (Uitgeverij De Blauwe Tijger, april 2017).

Is dat dan wat populisme wordt genoemd?
Populisme is een complexe term. Ik schrijf daar in mijn
boek ook specifiek over. Populisme is inherent aan
iedere democratie. Je kunt iemand wel een populist
noemen, maar kom dan met argumenten waarom zijn
of haar verhaal niet goed is. Weerleg dat verhaal. Een
echte democraat moet met argumenten komen en probeert aan te tonen waarom zijn of haar verhaal het beste
is. De term populisme wordt misbruikt.

Hoe kwam u tot het onderwerp van uw doctoraats
thesis?

Het zogenaamde ‘populisme’ is wel in opmars.

Mijn promotor en ikzelf vroegen ons af of we eigenlijk
nog wel kunnen spreken van de representatieve democratie wanneer opiniepeilingen voortdurend als een
zwaard van Damocles boven de gekozen volksvertegenwoordigers hangen, waardoor zij worden beïnvloed. De
kernvraag is in hoeverre een volksvertegenwoordiger
nog wel volledig onbevangen kan oordelen en beslissingen kan nemen. Ongekozen spindoctors bepalen
namelijk de parameters waarbinnen ieder debat zich
mag bewegen.

Het establishment is wanhopig. Niemand had Trump,
de Brexit en het Oekraïnereferendum in Nederland
zien aankomen. Maar het establishment doet niet aan
zelfonderzoek. Men vraagt zich niet af: wat is de oorzaak, wat hebben we verkeerd gedaan, hebben die populisten misschien niet ergens een punt? Integendeel
presenteert men zich als een soort authentiek moreel
integer verzet tegen ‘het populisme’. Maar zelf belichamen ze het status quo, ze zijn de gevestigde orde.
In plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor de
massa-immigratie, de politieke islam, de globalisering,
de staatsschuld enzovoort, wordt ‘het populisme’ als
hét probleem afgeschilderd.

En de rol van de media en sociale media?
Media hebben voor de politiek vandaag een hele andere betekenis gekregen dan in pakweg de tijd van
Thorbecke (liberale Nederlandse staatsman in de 19e
eeuw, SvR). Dat was de tijd van de postkoets en de
stoommachine. Communicatie was dus redelijk traag,
er moesten lange afstanden worden overbrugd. Er kon
niet aan talloze mensen feedback worden gevraagd, op
een gegeven moment moest er gewoon een knoop worden doorgehakt. Vandaag gaat het allemaal supersnel
en is er voortdurend feedback, ook van kiezers. We
krijgen een model van politici die eerst onderzoek gaan
doen naar wat de kiezers willen en hoe er door hen
gedacht wordt. En vervolgens gaan politici dat napraten. Op die manier verdwijnen authentieke idealen en
koersvastheid. Je krijgt een onstandvastig leiderschap.
Politici praten na wat er in de media verschijnt en proberen te scoren; clicks, likes en views zijn maatgevend.
Slagzinnen vervangen ideologie, argumentatie en overtuigingskracht.

Beseffen de leidende elites niet stiekem dat ‘de populisten’ een punt hebben?
Er zijn zeker politici die dat beseffen, maar zij kunnen
niet meer terug en hangen bovendien vast aan te veel
belangen: partijbelangen, financiële belangen, maar
ook internationale verdragen. Ze laten zich ook eerder
leiden door spindoctors en mediastrategie dan door
principes en ideologie, want hun carrière staat voorop.
Vanaf hun uitverkiezing zijn politici bezig met een vervolgbaan bij een ngo of multinational. Mochten ze een
systeemfout aankaarten, dan verspelen ze die kansen.
Daarnaast ligt om de politieke uitvoering een netwerk
van loopgraven: ambtenaren, juristen, adviseurs en netwerkers van de lokale overheden. Het heeft weinig zin
om tegen dit netwerk op te boksen en de systeemfouten
aan te kaarten met logica en argumenten, want ook zij
zijn bezig zich in te graven binnen het systeem om zo
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Sid Lukkassen: “Het establishment is wanhopig. Niemand
had Trump, de Brexit en het Oekraïnereferendum in
Nederland zien aankomen.”
de eigen positie veilig te stellen.
Zijn de media te machtig?
Ja. Zij blazen zeldzame incidenten
op tot structurele problemen en
minimaliseren structurele problemen tot accidentele incidenten.
Denk aan de term ‘lone wolf ’ bij
jihad-aanslagen. Media maken en
kraken. Ze bepalen wat relevant is,
en politici volgen. Vroeger liepen
de media achter de politicus aan;
vandaag rent de politicus achter de
mediatrein aan, om koste wat het
kost aandacht te krijgen. De media
zijn, met name door de technologie, gewoon te snel geworden.
Zorgen sociale media niet voor
minder macht voor de traditionele media?
Niet echt. Sociale media versterken
ook de traditionele media. Want
ook voor hen is het een schitterend
middel om tot bij de burger te geraken. Ook de traditionele media
gebruiken Facebook, Twitter en
Youtube en hebben drukbezochte
websites. En tegelijkertijd wordt de
controle op de gewone burger die
sociale media gebruikt of met media-initiatieven komt steeds groter.

Onder het mom van het bestrijden
van ‘fake news’ of ‘hate speech’,
willen overheden samen met internetbedrijven en sociaalnetwerksites
zoals Facebook de vrijheid van burgers op internet beknotten.
Dus sociale media worden meer
een vloek dan een zegen?
Ook internetgiganten zoals Facebook, Twitter en Google zijn, in
de eerste plaats dankzij hun populariteit, te machtig geworden. Als
privébedrijf bepalen zij steeds meer
wat mag en wat niet mag worden
gezegd, en dat is zeer zorgwekkend. Zij bepalen ook, via allerhande algoritmes, wat u ziet en wat
u niet of moeilijker te zien krijgt.
Bijvoorbeeld wanneer u scrolt op
Facebook, of zoekt via Google. Zo
gaf Google geen zoeksuggestie voor
mensen die wilden weten of Hillary
Clinton misdaden heeft gepleegd.
Wat schort er vandaag nog aan de
democratie?
De partijstructuren. De partij is te
machtig en bepaalt in grote mate
in hoeverre een politicus carrière maakt. Dissidentie wordt doorgaans hard afgestraft.
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Welke belangrijke parlementaire
evolutie heb je blootgelegd?
Het indienen van een motie als
parlementslid moet als doel hebben
het regeringsbeleid te corrigeren.
Maar vandaag worden moties vooral ingediend om media-aandacht te
genereren en om als politicus in de
schijnwerpers te staan. Er worden
dan ook massaal veel moties ingediend, veel meer dan vroeger. Hun
eventuele uitwerking wordt niet
eens meer opgevolgd. Ze worden
daardoor niet meer serieus genomen.
De wapens die de democratie heeft
zijn afgebot en uitgehold, vooral
ook omdat door de globalisering en
met name de EU de macht van de
natiestaat zienderogen afneemt. De
strijd van de eenentwintigste eeuw
is die tussen kosmopolitische utopisten en soevereine realisten.
Opgetekend door Sam van Rooy
Sid Lukkassen
De democratie en haar media
Uitgeverij De Blauwe Tijger,
2016, 400 p.
ISBN 978-94-216-123-9
Prijs: 27,90 euro

11 juli 1917:
Frontbeweging gaat politiek
Honderd jaar geleden nam de Frontbeweging een nieuw initiatief om
druk op de ketel te krijgen. De ‘Open brief ’, gericht aan Albert I, wordt
vandaag nog altijd beschouwd als de eerste stap naar een Vlaams-nationale politiek.
Terwijl in bezet België de activisten
de gelijkheid voor Vlamingen en
zelfbestuur met de steun van Duitsland trachtten te verwezenlijken,
kwam in de loopgraven aan de IJzer
de Frontbeweging tot ontwikkeling.
Naarmate de oorlogsjaren vorderden, groeide de argwaan bij de
Vlaamse soldaten - waaronder
veel vrijwilligers - die aanvankelijk geloofden dat de oproep van
koning Albert om de Guldensporenslag te gedenken de belofte inhield dat er voortaan ook
met de Vlamingen zou worden
rekening gehouden in dit land.
Bij de militairen bleef de bevelvoering evenwel overwegend
Frans. De recente taalwetgeving in het leger werd - met
de oorlogsomstandigheden als
uitvlucht - niet toegepast. Zelfs
voor de gesneuvelde Vlamingen
kon er geen grafschrift in hun
moedertaal af. De legerleiding,
die tot kort voor de oorlog nog
met lotelingen had gewerkt, wist
niet hoe om te gaan met de mondige Vlaamse intellectuelen die
sedert het uitbreken van de oorlog de rangen hadden vervoegd
en die zich bekommerden om
de rechten van hun minder opgeleide landgenoten door hen vorming te bieden, hen te beschermen
tegen de willekeur van hun oversten
en hun taalrechten te verdedigen.
Dat werd als gevaarlijk aanzien mede omdat bekend was dat de
activisten in het bezet gebied wel
zaken konden verwezenlijken - en
de legerleiding deed er alles aan om
het ‘staatsgevaarlijke’ netwerk dat
de Frontbeweging had uitgebouwd

te ontrafelen en de verantwoordelijken te vervolgen. Ze werd daarin
gesteund door de Franstalige media
die een hevige anti-Vlaamse campagne voerden. Zelfs de katholieke
partij zag niet graag dat er aan het
front stilaan een weliswaar katholie-

De Franstalige hetze tegen de Vlamingen werd opgevoerd met diens
morele steun. De flaminganten in
het leger werden gepest en bedreigd
en de Vlaamse kranten die wat te
veel aandacht aan de wantoestanden
besteedden hing een verkoopverbod
binnen het leger boven het hoofd.

VAN TAALEISEN NAAR
ZELFBESTUUR
Dat de Frontbeweging een netwerk kon uitbouwen was het
gevolg van de stabiliteit van het
IJzerfront. Er werden frontblaadjes onder de soldaten
verspreid en in 1916 werd het
‘Werk van Heldenhulde’ opgericht, dat onder andere zorgde
voor grafstenen voor gesneuvelde Vlaamse soldaten. In 1917
was er in Ierland de Paasopstand
geweest tegen de Engelse bezetters, het Frans leger ging gebukt
onder deserties en opstanden, in
Rusland broeide de revolutie en
vanuit de Verenigde Staten klonk
de boodschap dat kleinere volkeren ook recht op soevereiniteit
hadden. In bezet gebied hadden
de Duitsers de universiteit van
Gent vervlaamst en daarmee een
belangrijke eis van de vooroorlogse Vlaamse beweging verwezenlijkt.

ke, maar ook flamingante tegenelite
tot stand kwam. De belofte dat de
taalwetgeving na de oorlog zou worden toegepast, kon er bij de regering
intussen niet af. Integendeel, de minimale verworvenheden van voor
de oorlog dreigden op de helling
te worden gezet. Opperbevelhebber koning Albert wilde het Franstalige officierenkorps niet voor het
hoofd stoten met taalmaatregelen.
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De legerleiding reageerde met
een verbod op het verenigingsleven. De frontbladen werden streng
gecensureerd en ‘onruststokers’
werden door de legerleiding waar
mogelijk gestraft en/of overgeplaatst. De Belgische regering liet
de militairen begaan en weigerde
beterschap te beloven. De Frontbeweging zag zich genoodzaakt om
ondergronds te gaan en radicaliseerde. De twijfel groeide immers of
er binnen een Belgische context nog

wel enige hoop was om de Vlaamse
verzuchtingen te verwezenlijken. In
mei 1917 zette de leiding in op zelfbestuur en op 11 juli 1917 kwam
er een nieuw initiatief: ‘de Open
Brief ’.

‘AAN DEN KONING VAN
BELGIË’
Het epistel van elf bladzijden was
gericht ‘aan den Koning van België’, Albert I, en werd op duizenden
exemplaren clandestien verspreid.
Adiel Debeuckelaere, de leider - of
ruwaard zoals dat toen werd genoemd - van de Frontbeweging was
er de auteur van. Hij werd bijgestaan door enkele vrienden, waaronder Joris Van Severen en Karel
De Schaepdrijver. De Frontbeweging bleef trouw aan België, maar
de Belgische staat werd zwaar onder
vuur genomen omdat het Nederlands sinds 1830 werd achtergesteld
en omdat de Walen werden bevoordeeld. Tevens werd de wijze gehekeld waarop de Vlamingen in het
leger werden getergd en in de pers
werden aangevallen. De Frontbeweging maakte duidelijk dat er best
rekening zou worden gehouden
met haar verzuchtingen en dat het
Vlaams leger ‘enkel op een wachtwoord wacht’. Er werd aangedrongen op een duidelijke en schriftelijke belofte. Die kwam er niet,
maar de brief bleef niet zonder gevolg. Er werd een nieuwe minister
van Oorlog benoemd die alles wat
op Vlaamsgezindheid wees uit het
leger moest bannen. Wie te maken had met het opstellen en verspreiden van de open brief of er
zelfs maar een exemplaar van in
zijn bezit had, mocht op sancties
rekenen. Daarop schreef priester-dichter Cyriel Verschaeve
op vraag van de Frontbeweging
een tweede, kortere, open brief.
Het was een felle aanklacht en
tevens een duidelijke waarschuwing dat de vervolging waaraan
de leden van de Frontbeweging
het slachtoffer waren bij een
toenemend aantal Vlaamse
soldaten de overtuiging deed

groeien dat er van het parlement
geen soelaas moest worden verwacht voor de Vlaamse eisen. Ook
nu weer bleef de brief zonder gevolg. Er waren wat vage beloften op
taalgebied die echter amper werden
nagekomen, maar er volgde wel een
strenge repressie. Aan het einde van
de zomer 1917 was het duidelijk
dat de Frontbeweging niet op enige
toegeeflijkheid moest rekenen. In
oktober 1917 werd ‘Vlaanderen’s
dageraad aan de IJzer’ verspreid, een
vlugschrift waaraan Hendrik Borginon en Filip de Pillecyn hadden gewerkt en waarin werd geëist dat België een federaal land zou worden.

REVOLTE BLIJFT UIT
Er volgden in 1917 en 1918 nog
open brieven, onder andere gericht
aan kardinaal Mercier, aan de ‘verbondenen landen’, aan de Vlaamse
soldaten... Sommigen hadden gehoopt en gedreigd dat na de oorlog het zelfbestuur desnoods met
geweld zou worden afgedwongen.
Heel Europa leefde in een sfeer van
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opstand en revolutie. Na de Wapenstilstand op 11 november 1918
waren er contacten tussen de Frontbeweging en achtergebleven activisten, maar die laatsten gingen gebukt
onder een harde repressie. Bovendien stonden de meeste inwoners
uit het bezette gebied, in tegenstelling tot de Fronters die vier jaar
lang de vernederingen in het leger
hadden moeten ondergaan, onverschillig ten aanzien van de Vlaamse
beweging, terwijl de meeste teruggekeerde soldaten al lang blij waren
thuis te zijn. Tot een revolte kwam
het niet, maar de Frontbeweging
groeide wel uit tot een politieke beweging. Dat werd niet van meet af
aan een groot succesverhaal, maar
het vormde wel de aanzet tot de uitbouw van de Vlaams-nationale partijpolitiek die met vallen en opstaan
evolueerde van federalisme, over
confederalisme naar de meest verregaande vorm van zelfbestuur die
Vlaams Belang vandaag voorstaat:
de onafhankelijkheid.
Luk Van Nieuwenhuysen

Borgerokko Maffia

‘Onvoltooid Vlaanderen’ door een
gekleurde bril

Met zijn sombere schets van Borgerhout als een
gewelddadig internationaal gangsterhol trapt HUMO-journalist Raf Sauviller weliswaar een open
deur in, maar toch levert hij - als onderzoeker met
goede contacten bij de politie - een lezenswaardig
werkstuk af.

Wie een inleiding in de
Vlaamse Beweging of een
duidelijk overzicht van de
verschillende
staatsher vormingen zoekt,
zal
wellicht
zijn
gading
vinden in het
laagdrempelige
‘Onvoltooid
Vlaanderen,
van taalstrijd
tot natievorming’
van
Frank
Seberechts. Maar de
auteur slaagt er niet echt in de lezer te doen inleven
in de verontwaardiging over de achteruitstelling van
de Vlamingen die de Vlaamse Beweging destijds begeesterde. Zijn terugblik oogt ook wat gekleurd. Het
Vlaams Nationaal Verbond wordt autoritair genoemd,
maar dat was tijdens het interbellum helemaal niet zo
uitzonderlijk, ook niet ter linkerzijde. Hij stelt vast dat
het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog
koos voor een democratische en parlementaire opstelling, maar ‘vanaf de jaren 1980 dook opnieuw een
Vlaams-nationalistische partij op aan de uiterst rechtse
zijde van het politieke spectrum’, waarmee hij lijkt te
insinueren dat het Vlaams Blok niet democratisch of
parlementair ingesteld was. Over die partij schrijft hij
dat de invloed ervan relatief was om verderop te erkennen dat ze in 1991 een factor werd waarmee rekening
diende gehouden te worden. Over het (opgewarmde)
nawoord van Bart De Wever kon u hier vorige maand
al meer lezen.

Iedereen kent ze wel uit het straatbeeld, de jonge allochtonen in merkkledij die in hun cabrio’s geen enkel
respect voor verkeers- en andere regels aan de dag leggen. De luxe die ze daarbij tentoonspreiden, hebben
ze uiteraard niet op een legale wijze bekomen. Stuk
voor stuk gaat het om crimineel straattuig, dat na een
jeugd vol diefstal en vandalisme nu in het grotere en
lucratievere werk zit: de drughandel. En in Borgerhout
is veel van deze handel in handen van enkele Marokkaanse families.
Het fenomeen bestaat uiteraard overal wel, maar dat
uitgerekend Borgerhout hierdoor zo getroffen is, mag
weinig verbazen. De hele omgeving is voor een criminele vreemdeling wat een mossig bos is voor een
paddenstoel… De Antwerpse haven is zo lek als een
zeef; optreden tegen het allochtone tuig kan, om niet
als racist verketterd te worden, hooguit met halfzachte
straathoekwerkers;
en
het beleid van
burgmeester
De Wever is er,
zoals de auteur
aantoont, enkel
voor de camera’s.
Borgerokko kennen we al jaren
als een hellhole,
maar toch is het
goed om hetgeen wij al jaren
vertellen eens te
zien bevestigen
door een uitgesproken
links
figuur als Sauviller.

Luk Van Nieuwenhuysen

Frederik Pas

Frank Seberechts
Onvoltooid Vlaanderen,
van taalstrijd tot natievorming
Uitgeverij Vrijdag, 2017, 240 p.
ISBN 978-94-6001-530-4
Prijs: 24,95 euro

Raf Sauviller
Borgerokko maffia.
PHorizon, 2017, 224 p.
ISBN 978-94-9215-998-4
Prijs: 19,99 euro
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ZWEEDSE PUZZEL
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadministratie@vlaamsbelang.org.

speelpenning

vaartuig

eindstrijd

VUL IN EN WIN.

kloosteroverste

gedroogde
vrucht

papegaai

Europese
vrouw

hevig

6

gebogen
been
sluiting

5

bergpas

7

politieman
kledingstuk

hoofddeksel

aangehecht
takje

reeks

4

bedehuis

3

loot
watervogel

metselstof

een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50 euro

Oplossing vorige maand:
DRAAIKOLK

achter

klap

doopvader

delfstof

deftig
loofboom

2

grappenmaker

rivier in
Frankrijk

geliefd

Stuur uw oplossing
voor 21 augustus

1

met vermelding van

altijd

nieuwe
ster

naam en adres naar
duivenhok
pers. vnw.
mobiele
telefoon

Mexicaanse
pannenkoek
ondernemingsraad

niet
bezet

dwergboompje

zangnoot

8

plechtige
belofte

koraalbank
pers. vnw.

WINNAARS
VORIGE MAAND
Frans Dams, Vrasene
Gilbert Kesteloot, Blankenberge
9 Evy De Weird, Zottegem
Herman Verstraeten, Hever
Paul Van Gysel, Ranst

op die
manier
groot
water
smalle
vertakte
inham

maand

1

2

3

4

5

6
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Vlaams Belang-Redactie
• Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of
puzzel@vlaamsbelang.org

7

8

9

www.traiteursigrid.be
Recepties

Communiefeesten

Evenementen

Trouwfeesten

Zakenlunches

Privé diners

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

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

Leuvensesteenweg 4,
1210 Brussel
02 230 90 53
aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

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

hans.couttenye@telenet.be

10% korting bij vertoon van deze advertentie

installatie,
onderhoud &
herstellingen

Manuel elst

t 0499 61 31 77

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

u zoekt een vakman?
voor een moeilijke klus of lastige karwei?
Help! uw man is een klusser?
aan een eerlijke en betaalbare prijs?
en liefst zo snel mogelijk?

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang

Karweiwerken - www.tibo.eu

twitter.com/vlbelang

Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,
Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

www.vlaamsbelang.org

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

youtube.com/VlaamsBelang
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Kalender
ZATERDAG 8 JULI
DILBEEK. 11 juli-braai in JC Castelhof,
Molenstraat 102, Sint-Martens-Bodegem
om 12u. Org.: Vlaams Belang Dilbeek.
Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77, nvroy@
gmail.com.
LEOPOLDSBURG. Barbecue in Parochiezaal Heppen, Beringsesteenweg 15 om
14u. Org.: Vlaams Belang LeopoldsburgHeppen. Inl.: Luc Coninx, 0478 95 78
80, lucconinx@skynet.be.
GENT. Leden- en militantenfeest in
Kantine Standaard Muide, Galvestonstraat
37 om 11u. Org.: Vlaams Belang koepel
Gent. Inl.: Johan Deckmyn, 0476 26 97
38, johan.deckmyn@infserv.com.
ZONDAG 9 JULI
LANDEGEM. Herdenking “100 jaar
geleden sneuvelde Renaat De Rudder”
in De Klaproos, Stationsstraat 20 om
10u. Org.: Renaat De Ruddercomité, De
Vrienden van Renaat De Rudder, VLAG
(Vlaams Genootschap Nevele) en VOS.
Inl.: Olaf Evrard, 0475 73 02 45, olaf.
evrard@gent.be.
ZATERDAG 12 AUGUSTUS
WUUSTWEZEL. Braadfeest met gastspreker Tom Van Grieken in Bellekenshoeve, Sint-Willebrordusstraat 70 om
13u. Org.: Vlaams Belang Wuustwezel.
Inl.: William Versteylen, 0497 25 14 62,
william.versteylen@telenet.be.
ZATERDAG 19 AUGUSTUS
OVERIJSE. Jaarmarktstand in centrumOverijse vanaf 8u. Org.: Vlaams Belang
Overijse. Inl.: Philip Claeys, 0473 29 18
19, philipclaeys@hotmail.nl.

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

VRIJDAG 8 SEPTEMBER
KAMPENHOUT. Avondmarktstand in
centrum-Kampenhout vanaf 18u. Org.:
Vlaams Belang Kampenhout. Inl.: Marleen Fannes, 0496 55 73 36, marleen.fannes@kampenhout.be.
ZATERDAG 9 SEPTEMBER
BOORTMEERBEEK. Varken-aan-hetspit in café In ‘t Klein, Dorpsplein 8 om
15u30. Org.: Vlaams Belang Boortmeerbeek. Inl.: Eddy Mortier, 0486 29 46 49,
eddyrommy@hotmail.com.
ZATERDAG 16 SEPTEMBER
SCHERPENHEUVEL. Vlaamse smulavond in ‘t Klaverke, Houwaartstraat 336
om 18u. Org.: Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem. Inl.: Joris De Vriendt,
0484 12 82 33, joris.de.vriendt@telenet.
be.

ZATERDAG 23 SEPTEMBER
DIKSMUIDE. Grote Vlaamse Barbecue in Zaal De Kring, Keiemdorpstraat
87, Keiem om 19u. Org.: Vlaams Belang
Diksmuide. Inl.: Johan Desender, 0498 84
51 26, johan.desender1@hotmail.com.
TREMELO. 5de Kroegentocht in café
Coconuts, Kruisstraat 51 om 19u30.
Org.: Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain
Verschaeren, 0474 69 10 70, alain.verschaeren1@telenet.be.
ZATERDAG 30 SEPTEMBER
KOMEN. Bezoek aan jeneverstokerij
in Wambrechies en Lint-weefmuseum.
Vertrek met de bus vanuit Kortrijk Station
(9u) of Cowboy henk (9u15). Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer,
0486 22 90 43, jan.deweer@hotmail.com.

Op eigneanakr racht
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ZONDAG 20 AUGUSTUS
BELSELE. Zomerse braai in ‘t Meiveld,
Groenstraat 54 om 16u30. Org.: Vlaams
Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters,
0479 64 16 49, hugo.pieters@skynet.be.
ZATERDAG 2 SEPTEMBER
BOOM. Stand op braderie in het centrum vanaf 12u. Org.: Vlaams Belang
Boom. Inl.: Hans Verreyt, 0496 53 31 38,
hans@verreyt.com.
MAANDAG 4 SEPTEMBER
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment
Senioren Vlaams-Brabant in zaal Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.:
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.:
0499 31 80 86, bsfa@outlook.com.
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Groots familie!
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Zondag 1 oktober 2017
Steenplein, Antwerpen

