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de les van 
CharlottesvIlle
De 500 rechtse betogers van Alt-Right in Char-
lottesville (Virginia) zijn met open ogen in de 
val getrapt. 

De burgemeester van de stad is Michael Signer, 
lid van de linkse Democratic party en voorma-
lig medewerker van Obama’s State Department 
Transition Team. Signer behaalde een diploma 
politieke wetenschappen aan de zeer linkse uni-
versiteit van Berkeley en schreef onder meer 
voor de linkse Washington Post. 

Eerst verbood hij de rechtse bijeenkomst, daar-
mee het First Amendment (Freedom of Speech) 
verkrachtend, maar hij kreeg ongelijk van de 
rechter. De burgemeester, hoofd van de be-
stuurlijke politie, liet dan maar doelbewust de 
confrontaties tussen rechts en links escaleren 
door zijn politiedienst foute orders te geven 
(terwijl het voor de aanwezige politiemacht van 
1000 man niet echt moeilijk is om de ocharme 
500 rechtsen uit de buurt van links te houden). 

Erger nog: door de foute bevelen werden de 
rechtsen omsingeld door de tegenbetogers en 
kon een fysieke botsing onmogelijk uitblijven. 
Waarmee niet gezegd is dat iemand als een gek 
op de menigte moet inrijden, dat spreekt.

Naderhand was het natuurlijk een koud kunstje 
om met de bereidwillige medewerking van de 
linkse massamedia de schuld uitsluitend bij 
rechts te leggen. Anderzijds werd de met hel-
men, schilden, metalen staven en molotovs ge-
wapende ‘antifascisten’ niets in de weg gelegd, 
de media hebben ze zelfs niet... gezien. 

Signer werd benoemd door Virginia’s gouver-
neur Tim Kaine, vorig jaar nog kandidaat voor 
het vice-presidentschap. Running mate dus 
van... Hillary Clinton. 

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Dit jaar, op 1 oktober om precies te zijn, is het 40 jaar geleden dat Ka-
rel Dillen met slechts een handvol medestanders en omzeggens zonder 
financiële middelen een nieuwe Vlaams-nationale partij stichtte, die 
later zou uitgroeien tot het Vlaams Blok en nadien - ondertussen ook 
al weer dertien jaar geleden - werd omgedoopt tot het Vlaams Belang. 

Van in het prille begin was deze formatie een programmapartij die luidop 
sprak waar anderen liever zwegen. Het Vlaams Belang heeft de afgelopen 
veertig jaar dan wel geen ministers geleverd, maar het heeft wél veertig 
jaar lang een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap gebracht. Vanuit 
deze voortrekkersrol heeft het Vlaams Belang menig taboe doorbroken en 
het politieke debat in dit land grondig beïnvloed en gestuurd. Het Vlaams 
Belang is met andere woorden veertig jaar lang richtinggevend geweest. 

Meer dan om het even welke campagne of theoretische bespiegeling ook, 
bevestigt de praktijk van elke dag de waarde en de juistheid van onze ana-
lyse en de waarde van ons programma. Nooit eerder waren de thema’s van 
het Vlaams Belang zo actueel. Het zijn onze thema’s die de politiek in dit 
land en Europa de komende jaren zullen beheersen. 

Op zijn veertigste verjaardag heeft het Vlaams Belang redenen te over 
om de bloemetjes buiten te zetten. Dat doen we op een viering die op 1 
oktober doorgaat in Antwerpen (verdere info vindt u op de achterflap van 
dit magazine). 

Bij vieren alleen mag het echter niet blijven. Er staan voor het Vlaams Be-
lang immers twee belangrijke verkiezingsjaren voor de deur. Het was Ka-
rel Dillen die op een congres tijdens de moeilijke beginjaren zijn kleine, 
maar onvermoeibare aanhang toesprak met de woorden ‘I never promised 
you a rosegarden’. Vandaag, zowat veertig jaar later, kan ik u evenmin een 
rozentuin beloven. De weg omhoog zal niet over rozen lopen. 

Maar we zullen deze weg omhoog gaan. Want ook vandaag en morgen is 
er in Vlaanderen nood aan een partij die de juiste richting aangeeft. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

40 jaar  
ichtinggevend

“HET ZIJN ONZE  
THEMA’S DIE DE  
POLITIEK IN DIT 

LAND EN EUROPA DE 
KOMENDE JAREN  

ZULLEN BEHEERSEN.”
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EUROPESE  
SNOEPREISJES

Wie dacht dat de grenzen van het 
EU-profitariaat bereikt waren, 
kreeg afgelopen maand nog maar 
eens het bewijs van het tegen-
deel. Zo raakte bekend dat Euro-
commissaris Marianne Thyssen 
(CD&V) het wel erg bont maakt 
met haar onkostennota’s. Zo 
bracht ze zelfs kosten in voor 
aanwezigheden op nieuw-
jaarsrecepties van haar ei-
gen partij. De 28 euro-
commissarissen deden 
op twee maanden tijd 
261 ‘officiële reizen’. 
Kostprijs: 492.000 
euro of 8.790 euro per 
maand. Met zestien 
missies heeft Thyssen 
de meeste trips achter 
haar naam. 

 

NÓG EEN TRANSFER

Hoewel Vlamingen meer dan 60 
procent van de bevolking uitma-
ken, wordt slechts 53 procent van 
de federale ambten bezet door 
Nederlandstaligen. Dat blijkt uit 
tellingen die Kamerlid Barbara 
Pas verrichtte op basis van de fe-
derale webstek pdata, waarin op 
zesmaandelijkse basis een overzicht 
wordt gegeven van de Belgische 
ambtenarij. Deze communautaire 
scheeftrekking is jaarlijks goed 
voor een welvaartsoverdracht van 
300 miljoen euro van Vlaanderen 
naar Wallonië. 

TRAAGSTE GROEIER 

Terwijl N-VA-minister Johan Van 
Overtveldt zich om de haverklap 

op de borst klopt met de econo-
mische groei van ons land, blijkt 
uit cijfers van Eurostat dat België 
de traagste groeier is van de euro-
zone. Zelfs Portugal, Spanje en Ita-
lië geven ons het nakijken. Ook de 
jobcreatie, de topprioriteit van de 

federale regering, is kleiner dan in 
de rest van de eurozone. 

OPPERGRAAIER

Dat het graaien zich niet 
beperkt tot het zuidelijk 
landsgedeelte maakte 
Siegfried Bracke ons 
al duidelijk. Niemand 
minder dan de Vlaam-
se regeringsleider 
graait al even gretig 
in de publieke grab-
belton. Hoewel Geert 

Bourgeois al een riant 
loon van 253.000 euro 

ontvangt (onkostenver-
goedingen niet inbegrepen), 

diende hij begin vorig jaar 
een aanvraag in bij de stad Ize-

gem voor een rustpensioen. Bour-
geois informeerde zelfs of hij het 
rustpensioen met terugwerkende 
kracht kon ontvangen. Het sche-
pencollege stemde in, waardoor 
Bourgeois bovenop zijn riante 
wedde maandelijks 919 euro extra 
incasseert. Als voorzitter van de ge-
meenteraad van de stad ontvangt 
hij bovendien nog eens een dub-
bele zitpenning van 296 euro per 
raadszitting. De cijfers kwamen 
aan het licht na sterk dossierwerk 
van Vlaams parlementslid Stefaan 
Sintobin.

ACTUA KORT
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93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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IN MEMORIAM
CARLOS VAN HOVE

A f g e l o p e n 
maand be-
reikte ons 
het droevige 
nieuws dat 
oud-gemeen-
teraadslid en 
militant voor 

het leven, Carlos Van Hove over-
leden is.

Carlos was gemeenteraadslid in 
Affligem van 2006 tot 2012 en 
ondanks gezondheidsproblemen 
trok hij de Vlaams Belang-lijst 
bij de laatste gemeenteraadsver-
kiezingen. Tot de laatste dag bleef 
hij zijn idealen en zijn overtuiging 
trouw.

In de streek was Carlos bekend als 
zelfstandig steenhouwer. Een am-
bacht waar hij bijzonder trots op 
was. Maar ook als mens maakte 
hij indruk. De afgeladen volle 
Sint-Michielskerk in Hekelgem 
vormde er bij de afscheidsviering 
hét ultieme bewijs van. 

GUY EGGERMONT

Onder massa-
le belangstel-
ling werd Guy 
Egge rmont , 
n a t i o n a a l 
voorzitter van 
het Vlaams 
Belang-Seni-

orenforum, begin augustus naar 
zijn ultieme rustplaats vergezeld. 
Vele honderden - uit alle hoeken 
van Vlaanderen - hadden de ver-
plaatsing naar Wilrijk gemaakt, 
om Guy een laatste groet te bren-
gen. De centraal gelegen Sint-
Bavokerk kon de toeloop amper 
verwerken, wat nogmaals bewijst 
hoe geliefd Guy was. Het werd 
een mooie, serene en sobere uit-
vaartdienst, zoals Guy het waar-
schijnlijk zou gewild hebben. 

De kinderen van Guy en broer Jef, 
brachten enkele korte teksten die 
hem tekenden. Marjan Van den 
Eynde, vriendin en compagnon de 
route, ging dieper in op de figuur 
van Guy Eggermont, en onze na-
tionale partijvoorzitter, Tom Van 
Grieken, beklemtoonde nog maar 
eens wat mensen zoals Guy voor 
een partij of een beweging bete-
kenen. Zijn onbaatzuchtige inzet 
- niets was te veel gevraagd - mag 
als voorbeeld gelden voor onze ge-
engageerde Vlaamse jongeren. 

JAAK VAN DEN 
BROECK

Op 5 augus-
tus overleed 
Jaak Van den 
Broeck. Met 
een vader die 
actief was ge-
weest in het 
Vlaams Natio-

naal Verbond, was hij al van in zijn 
jeugd vertrouwd met het Vlaams-
nationalisme. Hij zou dat ideaal 
zijn leven lang blijven voortdra-
gen in verschillende verenigingen, 
onder andere binnen het Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond waarvan 
hij een tijdlang banleider was. 

Ook professioneel hield hij zich 
trouwens met jongeren bezig. 
Jarenlang gaf hij les in het Sint-
Joris-Instituut in Bazel. Na het 
Egmontpact in 1977 verliet hij 
de Volksunie. In 1990 werd hij 
arrondissementeel voorzitter van 
het Vlaams Blok in Dendermon-
de-Sint-Niklaas en vanaf 1994 
zetelde hij voor het Vlaams Blok/
Belang in de gemeenteraad van 
zijn gemeente Hamme in Oost-
Vlaanderen. In 1995 werd hij 
voor het eerst verkozen in de 
Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers, een mandaat dat hij tot 2007 
behartigde. 

“Gisteren was Barcelona aan de 
beurt. Waar zal het morgen zijn? 
Wat wordt de volgende stad?”

Jan Segers, redacteur, Het Laat-
ste Nieuws, 18 augustus 2017 

“Ik heb vroeger vaak gelachen 
met de pastoors. Ik vind dat ik 
dan ook het lef moet hebben 
om met de imam te lachen. Al 
besef ik dat er risico’s zijn. Die 
pastoors stonden mij niet op te 
wachten.”

Urbanus, De Zondag,  
13 augustus 2017 

“In mijn gemeente houd ik con-
stant het jaartal 2030 voor ogen. 
Dat doet deze regering niet.”

Tim Vandeput, Kamerlid Open 
VLD en burgemeester van  

Hoeilaart, Het Nieuwsblad, 
 16 augustus 2017 

“Westerse zelfhaat is een van de 
grootste problemen van deze 
tijd.” 

Paul Cliteur, rechtsfilosoof, De 
Standaard, 12 augustus 2017

“Laat ons wel wezen, de hervor-
ming van de vennootschapsbe-
lasting is in geen honderd jaar 
budgetneutraal.” 

Daan Killemaes, hoofdredac-
teur, Trends, 10 augustus 2017

“Zolang er jihadisten dwepen 
met hun ideeëngoed, hun ge-
dachtegoed en hun filosofie zal 
dit soort aanvallen blijven be-
staan.”

Terreurexpert Pieter Van Ostae-
yen over Barcelona, Het Laatste 

Nieuws, 18 augustus 2017
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Zomerakkoord gewikt en gewogen
Terwijl de ministers van de federale regering het zomerakkoord op To-
morrowland vierden, legde het Vlaams Belang de maatregelen onder 
de loep. Eén grote vraag loopt als een rode draad doorheen het ak-
koord: wie gaat dat betalen? 

Half juli kondigde minister van 
Pensioenen Bacquelaine (MR) aan 
dat wie langer dan een jaar geen 
werk heeft vanaf 2019 terugvalt op 
het minimumrecht van ongeveer 
1.950 euro bruto bij de pensioen-
opbouw. Vroeger vielen mensen 
pas na vier jaar werkloosheid te-
rug op het minimumrecht. Om-
dat het voor 50-plussers moeilijk 
is om een nieuwe baan te vinden, 
gold voor hen tot hiertoe een so-
ciaal uitzonderingsregime waarbij 
hun pensioen werd berekend op 
het laatste loon. Vanaf 2019 komt 
daar een einde aan en vallen ook zij 
onder het minimumrecht. Gemid-
deld moet deze groep 15 procent 
op haar pensioenbedrag inleveren. 
Voor een land dat nu al de laagste 
pensioenen uitkeert van Europa 
een ronduit beschamende operatie. 

De maatregel is bovendien niet al-
leen afschuwelijk asociaal, ze is ook 
discriminerend. Werklozen op het 

einde van de loopbaan worden al 
geconfronteerd met een dalende 
uitkering (degressief systeem) als 
ze geen werk vinden en worden 
nu nog eens extra bestraft wanneer 
het pensioen wordt berekend. Pijn-
lijk dat net dan bekend raakte dat 
Vlaams minister-president Bour-
geois een schepenpensioen met zijn 
huidige wedde van 253.000 euro 
combineert.
Om de maatregel in perspectief te 
plaatsen: hij moet jaarlijks een be-
sparing van 110 miljoen euro op-
leveren. Ter vergelijking: alleen al 
de kost voor asielopvang bedroeg 
afgelopen jaar 1,3 miljard euro. 

VENNOOTSCHAPS- 
BELASTING

Dat er nood was aan een verlaging 
van de vennootschapsbelasting 
staat buiten kijf. De winstbelasting 
was met 33,99 procent een van de 
hoogste van Europa en zelfs van 

de wereld. Het tarief daalt in 2018 
naar 29 procent en in 2019 naar 25 
procent. Of de verlaging veel eco-
nomische zoden aan de dijk zal zet-
ten, is nog maar de vraag. Zo blij-
ven we met 25 procent nog steeds 
bij de hoogste tarieven van Europa. 

In ruil wordt het mes gezet in de 
aftrekposten waarmee bedrijven 
vandaag de factuur kunnen druk-
ken. De hele operatie wordt ver-
ondersteld ‘budgetneutraal’ te zijn, 
maar tal van professoren en experts 
wezen al op de complete onhaal-
baarheid ervan. Doordat financiën-
minister Van Overtveldt (N-VA) 
weigerde om de cijfers vrij te geven, 
ontstaat op zijn minst de schijn dat 
er een probleem is met de financie-
ring. 

EFFECTENTAKS 

Een van de opmerkelijkste maat-
regelen is ongetwijfeld de taks op 
effectenrekeningen. Vanaf 2018 zal 
er een jaarlijkse belasting van 0,15 
procent zijn op effectenrekeningen 
als ze een totale waarde van meer 
dan 500.000 euro hebben. De re-

Bron: Oeso
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gering rekent met die nieuwe belas-
ting op een opbrengst van 254 mil-
joen euro. Volgens de Universiteit 
Antwerpen is dat echter bijzonder 
utopisch. Zij ramen dat, door de 
talloze fiscale ontsnappingsroutes, 
het begrote bedrag zal verschrom-
pelen tot 48 miljoen euro. Ook hier 
rekent de regering zich rijk. Het gat 
dat wordt gecreëerd, zal vervolgens 
moeten worden gevuld… met een 
nieuwe belasting. 

ARCO

Ook de ARCO-deal van de rege-
ring staat op lemen voeten. De 
ARCO-coöperanten kunnen re-
kenen op 600 miljoen. Daarvan 
moet 400 miljoen euro van de 
staatsbank Belfius komen. Het 
resterende bedrag wordt bij Bewe-
ging.net en uit de vereffening van 
Arco gehaald. Omdat die vereffe-
ning niet veel zal opbrengen, leek 
het erop dat de arbeidsorganisatie 
200 miljoen op tafel zou moeten 
leggen. Maar de factuur wordt fors 
milder. De boete die Europa Arco 
oplegde voor de illegaal bevonden 
staatssteun komt in die pot van 200 
miljoen. Het gaat om 146 miljoen 
euro, die eigenlijk voor de schatkist 
is. De regering zet dat geld nu in 
voor de coöperanten. Al wijzen tal-
loze experts erop dat Europa daar 
een stokje voor zal steken vanwege 
illegale staatssteun. Voorts rekent 
de overheid op 24 miljoen euro uit 
de vereffening van Arco zodat Be-
weging.net nog maar 30 miljoen 
euro moet bijleggen. Kortom: de 
werknemersorganisatie zou dan 
geen derde (200 miljoen van 600 
miljoen euro), maar slechts 5 pro-

cent van de Arco-factuur betalen. 

De N-VA die zich jarenlang sterk 
maakte dat de hele ARCO-reke-
ning voor Beweging.net zou zijn, 
gaat met andere woorden plat op de 
buik voor de oekazes van CD&V. 

MYSTERY CALLS 

De regering besliste ook de hek-
senjacht op oude dametjes die een 
Vlaamse poetshulp verkiezen of-
ficieel in te luiden. Zo schaarden 
alle meerderheidspartijen zich ach-
ter het controversiële stokpaardje 
van Kris Peeters (CD&V) van de 
mystery calls. Anonieme sociale in-
specteurs zullen voortaan nagaan of 
bedrijven ingaan op bepaalde voor-
keuren van klanten. De maatregel 
is opmerkelijk aangezien de N-VA 
hiervan een breekpunt had ge-
maakt. Gevraagd in maart of N-VA 
op zijn minst bereid was om erover 
te praten, zei parlementslid Axel 
Ronse (N-VA) resoluut: “Neen, ab-
soluut niet.” Net zoals zo vaak bij 
deze partij is hun standpunt echter 
‘bijgesteld’. 

CONCLUSIE

Dit laatste illustreert nog het meest 
dat de grote pijnpunten van dit 
land niet worden aangepakt. De 
tsunami aan vergrijzingskosten, te 
hoge belastingen op werk, een veel 
te lage werkzaamheidsgraad, een 
te duur en inefficiënt overheids-
apparaat, een exploderende staats-
schuld, enzovoort. Op geen enkel 
domein slaagde deze zelfverklaarde 
economische wonderregering er 
ook maar in om een steen te verleg-

gen. Twee maal raden wie daar bin-
nenkort de prijs voor gaat betalen? 
Juist!

Klaas Slootmans

Arco-coöperanten

600
miljoen euro
Belfius (belastingbetaler)

- 400 miljoen €
Aftrek EU-boete Arco

-146 miljoen €
Vereffening Arco

-24 miljoen €

Beweging.net
= 30 miljoen €

Anonieme sociale inspecteurs zullen voortaan nagaan of  
bedrijven ingaan op bepaalde voorkeuren van klanten. 



8

Samusocial: rode corruptie, dief-
stal en drugs op kap van daklozen
In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is de onderzoekscommis-
sie naar de misbruiken bij de vzw Samusocial zowat halverwege haar 
werkzaamheden. Tijd om een tussentijdse balans op te maken.

Samusocial is een vzw die zich in 
Brussel voornamelijk bezighoudt 
met de (winter)opvang van daklo-
zen. De vereniging werd jaren ge-
leden opgericht door PS-politicus 
Yvan Mayeur, die later burgemees-
ter van Brussel zou worden. He-
laas bleek Samusocial niet zozeer 
een vzw die zich bekommerde om 
de minderbedeelden in de samen-
leving, maar was zij niets meer 
of minder dan een melkkoe om 
fondsen en giften door te sluizen 
naar de persoonlijke bankrekenin-
gen van Mayeur en enkele van zijn 
PS-getrouwen. 

De rode spin in het web was naast 
Mayeur Pascale Peraita: directrice 
van Samusocial en gewezen voor-
zitster van het Brusselse OCMW. 
Én van PS-signatuur natuurlijk. 
Zij kwam eerder al in opspraak 
toen ze, ondanks het feit dat ze 
met al haar mandaten jaarlijks dik 
200.000 euro binnenrijft, in Brus-
sel in een woning van het OCMW 
woonde. 

ONBESTAANDE  
VERGADERINGEN

Uit getuigenverklaringen in de 
onderzoekscommissie bleek eens 

te meer hoe Brusselse PS’ers Sa-
musocial als hun persoonlijke 
speeltuin en wingewest beschouw-
den. Zo bleken zowel Peraita 
als Mayeur maandelijks bedra-
gen tussen de 1.400 en de 2.100 
euro te ontvangen. Zitpenningen 
voor vergaderingen die, zo bleek, 
nooit plaatsvonden. Op het einde 
van iedere maand besliste Peraita 
welke bestuurder welk bedrag aan 
zitpenningen kreeg, en dat geld 
werd dan zonder ook maar enige 
verantwoording uitbetaald. Die 
bestuurders waren naast Peraita 
en Mayeur stuk voor stuk PS’ers: 
kabinetsmedewerkers en bestuurs-
leden van de Brusselse tak van 
de Parti Socialiste. De betalingen 
moesten worden goedgekeurd 
door de drie directeurs van de Sa-

Ex-burgemeester Mayeur rijfde maandelijks tussen de 1.400 en 
2.100 euro binnen op kap van de daklozen.
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musocial, maar ook dat was geen 
enkel probleem. In ruil voor hun 
stilzwijgen kregen zij namelijk 
op twee jaar tijd een loonsverho-
ging tot wel 100%. Kortom: de 
bestuurders en directeurs van de 
daklozenorganisatie gedroegen 
zich als het tegenovergestelde van 
Robin Hood: ze namen van de ar-
men, en verdeelden het onder de 
rijken. Tot daar het socialistische 
engagement.

GEORGANISEERDE  
DIEFSTAL

Het was echter niet enkel de top 
van Samusocial die zich bezon-
digde aan het achterover druk-
ken van middelen. Ook het 
‘gewone’ personeel mocht zich 
met goedkeuring van Peraita 
en Mayeur verrijken op kap 
van de daklozen. Zo kreeg de 
Samusocial regelmatig giften 
van particulieren, bedrijven, 
hotels enzoverder. Het ging 
daarbij om kleding, schoenen, 
meubels, matrassen, koffie… 
Vooraleer die middelen tot bij 
de daklozen en hulpbehoe-
venden geraakten, mocht (een 
deel van) het personeel er eerst 
zelf naar believen in graaien. 
Wat dan nog overbleef kwam 
dan uiteindelijk bij de daklo-
zen terecht. 

OOGJE DICHTKNIJPEN

Samusocial leeft echter niet van 
giften alleen. Zowel de federale, 
de Vlaamse als de Brusselse rege-
ring steunen de organisatie met tal 
van subsidies. Vanuit de hoofdste-
delijke regering worden dus rege-
ringscommissarissen aangewezen 
om in naam van de regering bij 
Samusocial een oogje in het zeil te 
houden, en er op toe te zien dat de 
middelen inderdaad gebruikt wor-
den waarvoor ze bedoeld zijn. Zo-
wel Mayeur als Peraita weigerden 
echter steevast om de regerings-
commissarissen inzage te verlenen 
in bv. de verdeling van de zitpen-
ningen. Bij ieder mens met een 

minimum aan gezond verstand 
zou zulks meteen een paar alarm-
bellen laten afgaan. Niet echter bij 
de opeenvolgende bevoegde Brus-
selse ministers (van zowel Ecolo, 
Sp.a, CD&V als Open VLD). 
Zij namen akte van de weigering 
van Mayeur en Peraita en bleven 
intussen gul het subsidiemanna 
verdelen. De nalatigheid van de 
traditionele partijen in het hele 
Samusocial verhaal is dan ook 
meer dan bedenkelijk.

VRIENDJESPOLITIEK

Ten slotte was er ook de kwestie 
van het personeel. Uit de onder-

zoekscommissie bleek dat vriend-
jespolitiek er schering en inslag 
was. Niet alleen bij de vraag wie 
van het personeel mee mocht 
graaien en wie niet, maar ook bij 
de aanwervingen zelf. Zo werd de 
dochter van Laurette Onkelinx als 
personeelslid op de loonlijst gezet. 
Haar taak bestond er voorname-
lijk in om eens om de paar maan-
den een dagje langs te komen om 
er op het kantoor van de grote ba-
zen champagne te komen slurpen. 
Onkelinx’ echtgenoot was op zijn 
beurt dan weer de advocaat van 
Samusocial. En ook de broer van 
Mayeur kreeg een job toebedeeld. 
Sollicitanten die van bovenuit 
(lees: via Mayeur of Peraita) wer-

den ‘voorgesteld’ konden nu een-
maal niet geweigerd worden, zo 
verklaarde één van de getuigen in 
de commissie. 

DRANK EN DRUGS

Ook het gedrag van zowel per-
soneel als de top van Samusocial 
liet vaak te wensen over. Jaarlijks 
werd er een meerdaagse uitstap 
georganiseerd als een soort van 
‘teambuilding’. Een uitstap die 
ook in aanmerking kwam voor de 
zitpenningen trouwens. Daarbij 
maakte men het zelfs zo bont, dat 
het hele gezelschap er door de uit-
baters van een domein na dag één 

werden uitgezet. Naast nacht-
lawaai en overdreven drankge-
bruik bleek ook druggebruik 
namelijk eerder regel dan uit-
zondering bij sommige perso-
neelsleden én bestuurders van 
de daklozenorganisatie. 

Kortom: uit de hele onder-
zoekscommissie is tot nu toe 
vooral gebleken dat ieder 
normbesef bij Samusocial 
totaal ontbrak. Diefstal van 
goederen, zitpenningen voor 
onbestaande vergaderingen, 
vriendjespolitiek, drank en 
drugs; en dat allemaal ten kos-
te van de Brusselse daklozen. 

Yvan Mayeur heeft intussen 
baan moeten ruimen als bur-

gemeester van Brussel. Peraita 
heeft door haar botte weigering 
om mee te werken aan de on-
derzoekscommissie haar eigen 
schuldbekentenis getekend. Maar 
aan het terugbetalen van de zit-
penningen denken ze uiteraard 
niet. Of zoals Mayeur het in zijn 
gekende hautaine stijl verklaarde 
in de onderzoekscommissie: “Ik 
heb hard gewerkt voor de Samusoci-
al, en de zitpenningen waren zeker 
niet overdreven hoog. Ik verdien er 
elke cent van.” 

Enig normbesef? Neen, alvast niet 
bij de PS!

Stijn Hiers
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53% van de jonge gezinnen 
in de Rand spreekt  
geen Nederlands.
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Vlaamse Rand: meerderheid jonge 
gezinnen anderstalig
Slechts een minderheid van de jonge gezinnen in de Vlaamse Rand 
spreekt nog Nederlands. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Vlaams 
agentschap Kind en Gezin. Eens te meer wordt de totale afwezigheid 
van een doordacht Vlaams woonbeleid aangetoond. 

De rapporten van Kind en Gezin 
zijn al jaren een objectieve graad-
meter voor de internationalisering 
en ontnederlandsing van onze ste-
den en gemeenten. Uit de nieuwe 
cijfers blijkt dat bij meer dan een 
kwart (27 procent) van de kinde-
ren geboren in 2016 het Neder-
lands niet de thuistaal is. Er zijn 
wel grote regionale verschillen 
merkbaar. In Antwerpen is bij een 
op drie kinderen het Nederlands 
niet de thuistaal. Daarna volgen 
Oost-Vlaanderen (22,9 procent), 
Limburg (21,2 procent) en West-
Vlaanderen (15,1 procent). 

8 PROCENT NEDERLANDS-
TALIGEN IN DE ZES

In Vlaams-Brabant is de situatie 
ronduit dramatisch. Meer dan vier 
op de tien jonge gezinnen spreekt 
er geen Nederlands. Nemen we 
enkel de 35 gemeenten van de 
Vlaamse Rand in ogenschouw, dan 
wordt het beeld nog frappanter: 
het aandeel Nederlandstalige ge-
boorten zakt er tot een minderheid 
van 46,8 procent. In de zes facili-
teitengemeenten rond Brussel is 
de toestand zelfs nóg schrijnender. 
Het aantal Nederlandstalige jonge 
gezinnen tuimelt tot een dieptere-
cord van 8 procent. In Drogenbos 
lijkt het zoeken naar een speld in 
een hooiberg makkelijker dan die 
naar jonge Vlaamse gezinnen: am-
per 1,4 procent spreekt nog Neder-
lands. 
Nog meer dan de permanente stij-
ging van het aantal Franstaligen 
valt de opmars op van gezinnen 
die thuis geen van beide landstalen 
spreken. Meer dan 1 op 5 spreekt 

thuis geen Nederlands of Frans. 
Dat hangt uiteraard nauw samen 
met de stijgende immigratiestroom 
richting ons land gecombineerd 
met de uittocht van immigranten 
die de hoofdstad ontvluchten. 

DRUPPEL OP EEN HETE 
PLAAT IN DE RAND

Volgens het Vlaams Belang kan het 
tij alleen gekeerd worden door het 

voeren van een kordaat woonbe-
leid dat Nederlandstaligen onder-
steunt om in de Rand te blijven 
wonen. De Vlaamse regering, met 
minister Weyts op kop, moet hier-
toe de middelen van Vlabinvest 
(het agentschap dat betaalbare wo-
ningen voorziet voor mensen in de 
Rand) fors opschroeven. Terwijl de 
39 Vlabinvestgemeenten jaarlijks 

duizenden nieuwkomers slikken, 
werden er vorig jaar amper 118 
woongelegenheden gecreëerd. Dat 
zijn gemiddeld drie woongelegen-
heden per gemeente. Niet meer 
dan een druppel op een overver-
hitte plaat dus. 

GEBREK AAN AMBITIE

De lokale bestuurders en minister 
Weyts hebben duidelijk een gebrek 
aan visie en moed. Het gevolg is 
dat de rand in een razendsnel tem-
po verbrusselt en ontnederlandst. 
Het staat dan ook in de sterren 
geschreven dat na de faciliteiten-

gemeenten ook de andere randge-
meenten in de toekomst bestuurd 
zullen worden door een Franstalige 
meerderheid. Mogen we, gezien 
deze evolutie, van minister Weyts 
dringend wat meer ambitie ver-
wachten?

Klaas Slootmans
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‘Betonstop’: geen  
rechtsonzekerheid scheppen!
Vlaams minister van Milieu Schauvliege (CD&V) is deze legislatuur 
niet langer de grijze muis binnen de regering. Ze wordt in het Vlaams 
Parlement vaak onder vuur genomen en dit niet alleen door de op-
positie. Ook binnen de meerderheid fungeert ze regelmatig als schiet-
schijf. Zo wordt ze door de ‘groene’ vleugel in de N-VA regelmatig op 
de korrel genomen omwille van haar te halfslachtige houding wan-
neer het over milieu- en landbouwdossiers gaat.

Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Stefaan Sintobin wijst de minister 
in het parlement al geruime tijd 
op haar soms onhandige commu-
nicatie over tal van dossiers. Zo 
ook blijkt de uitrol van de zgn. 
‘betonstop’, één van de uitgangs-
punten van het eind 2016 door 
de Vlaamse regering goedgekeur-
de Witboek Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen, onder meer door de 
gebrekkige communicatie van de 
minister allesbehalve een sinecure 
te zullen worden. De regering wil 
via deze ‘betonstop’ een ambitieus 
veranderingstraject op gang trek-
ken om het bestaand ruimtebeslag 
beter en intensiever te gebruiken 
en zo de druk op de open ruimte 
te verminderen. Het doel is het ge-

middeld bijkomend ruimtebeslag 
terug te dringen van 6 hectare per 
dag vandaag naar 3 hectare per dag 
in 2025. De inname van nieuwe 
ruimte moet tegen 2040 volledig 
gestopt zijn. 

SCHAUVLIEGE OPENT 
DOOS VAN PANDORA

Het Vlaams Belang kan zich in 
principe akkoord verklaren met 
dit uitgangspunt maar heeft steeds 
beklemtoond dat zolang er geen 
instrumentendecreet met compen-
satiemechanismen, verhandelbare 
bouwrechten, enz… voorradig is 
de onzekerheid en verwarring bij 
veel grondeigenaars in Vlaanderen 
zal groeien en er geen draagvlak zal 

ontstaan voor een traject naar een 
daadwerkelijke ‘betonstop’. 

Stefaan Sintobin kon enkele weken 
geleden trouwens vaststellen dat 
Schauvliege andermaal de vlucht 
vooruit nam en via een nieuwe 
omzendbrief onnodig de doos 
van Pandora opende. De minister 
maakte in de omzendbrief een on-
derscheid tussen de al ‘bebouwde 
ruimte’ en de nog ‘onbebouwde 
ruimte’ waaruit echter kon worden 
geïnterpreteerd dat ook percelen 
die bestemd zijn voor wonen, in-
dustrie of recreatie, in een ‘onbe-
bouwd gebied’ kunnen komen te 
liggen omdat de gebouwen in dit 
gebied bv. ‘minder aaneengesloten’ 
zijn. Dit betekent dat in Vlaande-
ren heel veel gebieden kunnen be-
schouwd worden als ‘onbebouwde 
ruimte’ met alle gevolgen van dien.

Bovendien kan het toch niet zijn 
dat individuele eigenaars van per-
celen in ‘onbebouwd gebied’ zelf 
nog eens behoefte- of voorzienin-
genstudies zouden moeten betalen 
die aantonen dat voor hun ge-
plande project geen plaats was in 
nabijgelegen kernen en dorpen. De 
eigenaars hebben vandaag ook niet 
de beschikking over een kaart die 
zou aantonen wat voor de Vlaamse 
regering “onbebouwd gebied” en 
“bebouwd gebied” is en wat dit dus 
zou kunnen betekenen voor hun 
percelen.

Vlaams Volksvertegenwoordi-
ger Stefaan Sintobin vraagt dat 
de minister in ieder geval zo snel 
mogelijk duidelijkheid schept over 
de interpretatie van de nieuwe re-
geling die trouwens nog niet eens 
decretaal is onderbouwd.

Kurt Ravyts

Stefaan Sintobin: “Met haar omzendbrief opende  
minister Schauvliege de doos van Pandora.”
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Turteltaks vernietigd…  
maar wat in de plaats? 
Op 21 juni 2017 vernietigde het 
Grondwettelijk Hof de Vlaamse 
energieheffing, beter bekend 
als de ‘Turteltaks’. Volgens het 
Grondwettelijk Hof is de ener-
gietaks in strijd met de fiscale 
regel dat de gewesten geen be-
lastingen mogen heffen op zaken 
waarop al een federale heffing 
bestaat. Het Grondwettelijk Hof 
handhaafde wel de gevolgen van 
de heffing voor de jaren 2016 en 
2017 en de betaalde bedragen 
zullen niet teruggevorderd kun-
nen worden. 

Het Vlaams Belang heeft zich van 
meet af tegen de ‘Turteltaks’ - die 
onder meer de historische schuld 
van de groenestroomcertificaten 
van 2 miljard euro moest wegwer-
ken - verzet. De forfaitaire Vlaamse 
energieheffing was niet rechtvaar-
dig en betekende vorig jaar de 
achtste verhoging op een rij van 
de eindfactuur voor de consument. 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 
Stefaan Sintobin beklemtoonde in 
het Vlaams Parlement het voorbije 
anderhalf jaar dat bijna de helft 
van de schulden rond de certifica-
ten werd veroorzaakt door de mas-
sale (over)subsidiëring van enorme 
investeringen in zonnepanelenpar-
ken (de zgn. ‘voetbalvelden van 
zonnepanelen’), enz… Voor Sinto-
bin was het bijgevolg duidelijk dat 
de oplossing voor de historische èn 
toekomstige engagementen niet in 
een forfaitaire en nu ook onwet-
telijk gebleken taks lag, maar wel 
in een bijdrage van de gemaakte 
‘overwinsten’ van de mega-zonne-
parken die vóór 2013 in gebruik 
werden genomen, een verlaging 
van de dividenden aan de aandeel-
houders van de netbeheerders en 
een inspanning vanuit de algemene 
middelen (Vlaamse begroting).

TI-TA-TOVENAAR  
TOMMELEIN!

Enkele uren vóór de start van een 
actualiteitsdebat in het Vlaams 
Parlement over de vernietiging van 
de ‘Turteltaks’ legde de minister 
plotseling allerlei verklaringen af 
waaruit zou blijken dat de doorre-
kening in de distributietarieven en 
de al geïnde bedragen van de ‘Tur-
teltaks’ volstaan om minstens al het 
verleden af te sluiten. De rest kan 
volgens Tommelein opgevangen 
worden door de groenestroom-
quota die de producenten moeten 
halen te verhogen, zodat de markt 
van de groenestroomcertificaten 
verder aanzwengelt, wat voor een 
gezin met gemiddeld verbruik re-
sulteert in een zeer beperkt effect 
op de factuur van jaarlijks 10 euro 
extra.

Stefaan Sintobin aarzelde niet om 
op te merken dat de verklaringen 
en aankondigingen van minister 
Tommelein eens te meer niet wa-
ren doorgepraat binnen de Vlaam-
se regering en bovendien werden 
afgelegd op basis van niet-officiële 

cijfergegevens: “De minister is een 
einzelgänger die graag in de schijn-
werper staat en die de vlucht vooruit 
neemt.” 

En bovendien: als jaarlijkse quo-
ta-aanpassingen dè beste manier 
zijn om de markt van de groene-
stroomcertificaten in evenwicht te 
houden, waarom werd dit dan niet 
eerder toegepast? 

Sintobin moest ook vaststellen dat 
noch minister Tommelein noch 
minister-president Bourgeois in 
hun kaarten lieten kijken rond 
een definitieve, sluitende oplossing 
voor het probleem van de financie-
ring van de energietransitie. 

Beloftes dat de factuur van de 
mensen en de bedrijven laag zal 
worden gehouden, zijn niet ge-
noeg. Het Vlaams Belang vraagt 
inzake een rechtvaardige financie-
ring van de omslag naar meer her-
nieuwbare energie (waar op zich al 
talrijke vragen bij te stellen zijn) 
geen woorden, maar daden!

Kurt Ravyts
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laams Blok/Vlaams Belang,  
40 jaar jong

Zo’n veertig jaar geleden vond een groep Vlaams-
nationalisten dat het welletjes was geweest met 
de toegevingen en capriolen van de Volksunie, en 
richtten het Vlaams Blok op. Het Vlaams Blok - 
het latere Vlaams Belang - groeide uit tot een van 
de meest besproken naoorlogse politieke forma-
ties. De partij nam voor het eerst deel aan de ver-
kiezingen van 17 december 1978, zij het dan in 
kartelvorming (VNP en VVP). Laat ons eens luis-
teren wat Marijke Dillen en Luk Van Nieuwen-
huysen, beiden gewezen parlementsleden en erbij 
van het eerste uur, daarover te vertellen hebben.

Waren er in uw ogen fundamentele verschillen 
tussen de VNP en de VVP? En zo ja, waren die on-
overbrugbaar? 

Luk: Voor mij was het destijds vooral een kwestie van 
vertrouwen. Ik had vertrouwen in Karel Dillen die 
ik nog kende van Were Di, maar ik had mijn twij-
fels bij Lode Claes die de jaren voordien een zekere 
compromisbereidheid ten aanzien van de Franstali-
gen had getoond. Ik had bovendien het gevoel dat 
bij hem vooral persoonlijke rancune aan de bron van 
zijn breuk met de Volksunie lag. Ideologisch vond ik 
de VVP liberaler dan de VNP. Claes wilde dat de Vla-
mingen hun numerieke meerderheid binnen de Bel-
gische structuren zouden benutten, daar waar Dillen 
principieel voor onafhankelijkheid opteerde. En ten 
slotte zagen Claes en een aantal van zijn medestan-
ders het van meet af aan nogal groots, terwijl Karel 
Dillen er zich van bewust was dat succes niet vanzelf-
sprekend was. Het verzet tegen het Egmontpact was 
de lijm die ons finaal samenklitte.

Marijke: Luk schetst dit heel terecht. Er waren in-Marijke Dillen
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pel was. Papa zat met een aantal 
oude getrouwen samen die hem 
overtuigden een nieuwe partij te 
beginnen, om de ingedommelde 
Vlaamse Beweging wakker te 
schudden. Het was toen het mo-
mentum. Zonder het Egmontpact  
- dit is mijn gevoel - denk ik dat 
papa en de mannen van het eerste 
uur er niet aan begonnen waren.

De beginjaren waren moeilijk. 
Onze stichter, Karel Dillen, bleef 
zijn enige zetel in Antwerpen bij 
elke verkiezing wel behouden, 
maar in de rest van Vlaanderen 
kwam de partij niet echt van de 
grond. Het was negen jaar wach-

ten vooraleer er een tweede kamerzetel bijkwam. 
De grote doorbraak - beter gekend als Zwarte Zon-
dag - kwam er in 1991. Werden de partijleiding en 
de basis niet moedeloos van dat wachten? Was u 
ervan overtuigd dat die doorbraak er uiteindelijk 
wel zou komen? 

Luk: Er was geen alternatief. Die eerste jaren waren er 
nog talrijke Vlaams-nationalisten die hoopten dat ze 
de Volksunie van binnenuit konden veranderen, maar 
daar geloofden wij niet langer in, ook al wisten we 
maar al te goed dat het moeilijk zou worden. Maar 
laat ons zeggen dat de eerste bescheiden lokale suc-
cessen en die tweede kamerzetel zeker niet te vroeg 
kwamen. 

Marijke: Moedeloos werd de partijleiding niet. “I’ve 
never promissed you a rosegarden”, kwam vaak terug in 

“
I’ve never  

promissed you 
a rosegarden”, 

kwam vaak terug 
in speeches en ar-

tikels van papa.

laams Blok/Vlaams Belang,  
40 jaar jong

houdelijk toch wel ver-
schillen. Papa ijverde sa-
men met al de militanten 
die hem van in het begin 
steunden in alle eenvoud 
en uit oprecht idealisme 
voor een onafhankelijk 
Vlaanderen. De VNP 
beloofde van in het begin 
geen partij te zijn zoals 
de anderen. Ze wilde een 
middel zijn, geen doel 
op zichzelf. Een middel 
in de strijd voor Vlaan-
deren, geen werktuig in 
handen van arrivisten en 
electoralisten, stond te 
lezen in de basistekst. Ik 
betwijfel of dit het absolute streefdoel van de VVP 
was.
 
Zou het Vlaams Blok zijn opgericht zonder het 
rampzalige Egmontpact? Of had de verlinksing van 
de VU er ook mee te maken?

Luk: De verlinksing van de VU was al een hele tijd 
aan de gang en Karel Dillen had de partij al een aantal 
jaren voordien verlaten, maar hij wilde geen scheur-
maker zijn. Maar toen de VU na een overtuigende 
‘Gedaan met geven en toegeven’-campagne net het 
omgekeerde deed, was de maat voor heel wat Vlaams-
nationalisten vol.

Marijke: De enorme verlinksing van de VU was al 
vele jaren een doorn in zijn oog. Ik ben ervan over-
tuigd dat het Egmontpact de spreekwoordelijke drup-
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speeches en artikels van papa. De partijleiding, hierin 
gesteund door de vele militanten, waren oprechte ide-
alisten die echt overtuigd waren van het programma 
van het Vlaams Blok. Het doel stond op de eerste 
plaats, niet de postjes en de mandaten. Maar het was 
natuurlijk hoopgevend dat er successen, hoe klein 
ook, werden geboekt. Waarbij ik als Antwerpenaar 
ook toch even wil opmerken dat we niet mogen ver-
geten dat het eerste grote succes reeds vroeger lag bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1989 waarbij het 
Vlaams Blok met een tienkoppige fractie haar intrede 
deed in de Antwerpse gemeenteraad.

Zijn het volgens u bepaalde 
thema’s van de partij die 
voor die doorbraak hebben 
gezorgd of gaf de kiezer het 
vertrouwen aan het volle-
dige partijprogramma? 

Luk: Ik denk dat het strak 
vasthouden aan ons Vlaams-
nationaal programma lang-
zaamaan de trouwe nationa-
listen uit de Volksunie heeft 
losgeweekt. Naarmate we het 
behoud en de verdediging van onze identiteit ook 
gingen vertalen in het verzet tegen de ongebreidelde 
invoer van wat toen nog gastarbeiders werd genoemd, 
spraken we een groeiend segment van kiezers aan dat 
voordien nooit vatbaar was geweest voor Vlaams-nati-
onale partijpolitiek en wiens geloof in de traditionele 
politieke partijen begon te tanen. Ik ben er nog altijd 
trots op dat heel wat van die nieuwe kiezers ook ons 
traditioneel Vlaams-nationaal discours begonnen over 
te nemen.

Marijke: Ik ben er van overtuigd dat het groeiende 
succes het gevolg was van verschillende uitgesproken 
thema’s uit ons partijprogramma, zoals onze strijd 
voor Vlaamse onafhankelijkheid en het vreemdelin-
genthema. En vergeet hierbij ook niet het consequent 
verdedigen van het gezin en de traditionele waarden 
en normen. De kiezer zag dat het Vlaams Blok, la-
ter Vlaams Belang, steeds rechtlijnig haar programma 
verdedigde zonder water in de wijn te doen en dit 
wekt vertrouwen.

Wanneer en waardoor is dat fameuze cordon sa-
nitaire ontstaan? Zou dat er gekomen zijn indien 
de partij, pakweg, op 3 à 4 zetels zou zijn blijven 
steken?

Luk: Ik blijf ervan overtuigd dat het cordon op zijn 
minst voor een deel is ingegeven door de vrees dat 
de onafhankelijkheidsgedachte steeds vlotter ingang 
vond. Dat we het systeem op de helling zetten waarbij 
de traditionele partijen de koek verdeelden en samen 

met de vakbonden en mutualiteiten in feite over een 
monopolie beschikten, zal er ook wel toe hebben bij-
gedragen dat de traditionele partijen gretig op de kar 
zijn gesprongen van het uiterst linkse Agalev, mede 
omdat het cordon hun kans op regeringsdeelname 
verhoogde.
 
Marijke: Natuurlijk niet. Het cordon was het recht-
streeks gevolg van het succes op Zwarte Zondag. Alle 
andere partijen verloren macht en kregen schrik de 
voor hen zo belangrijke postjes en alle voordelen die 
hieruit voortvloeiden te verliezen. De beschuldiging 

dat het Vlaams Blok een racis-
tische partij zou zijn, was maar 
een schijnargument waarvan 
de toenmalige sterke man van 
Agalev Gysels handig gebruik 
maakte om de andere traditi-
onele partijen te overtuigen 
van zijn cordon sanitaire om 
ons te isoleren. Want voor hen 
draaide het enkel en alleen om 
geld, postjes en macht.

Na vele pogingen werd het 
Vlaams Blok uiteindelijk 

veroordeeld door het Hof van Beroep in Gent. 
Vooraleer het zover was hebben verschillende recht-
banken en hoven zich onbevoegd verklaard wegens 
naar hun mening een politiek proces. De voorzitter 
van het Brusselse Hof van Beroep maakte zich ove-
rigens ernstig boos tegenover de aanklagers omdat 
hij vond dat zij zijn rechtbank wilden misbruiken 
om een politieke afrekening te voeren. Het Gentse 
Hof van Beroep, voorgezeten door een franskiljon, 
zag echter geen graten in een veroordeling. Hoe 
hebt u dat proces ervaren? Was dat volgens u een 
politiek proces? 

Marijke: Het was zonder twijfel een politiek proces 
met als enige bedoeling het Vlaams Blok de mond te 
snoeren. Gelukkig is niemand hierin geslaagd, inte-
gendeel. Maar erger nog dan de achterliggende bedoe-
ling de partij monddood te maken, was de grote be-
zorgdheid van papa voor de menselijke gevolgen van 
dit proces. Meer dan wie ook had hij schrik dat deze 
processen uiteindelijk een negatieve weerslag zouden 
hebben voor ons personeel, onze mandatarissen, onze 
militanten die zich belangeloos op het terrein inzetten 
om onze idealen uit te dragen. Papa lag er echt wak-
ker van dat deze mensen het risico liepen hun job te 
verliezen met alle menselijke en financiële gevolgen 
vandien.

Nadien werd de voorzitter van dat Gentse Hof van 
Beroep, gepromoveerd tot raadsheer bij het Hof 
van Cassatie. Is dat volgens u een beloning voor die 
veroordeling?

“ 
Ik voel aan dat 
mensen terug in 

onze partij  
geloven.
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Luk: Nogal duidelijk, dunkt me. Ik heb me in juli 
dan ook danig geërgerd aan de geveinsde verontwaar-
diging over het voornemen van de Poolse regering om 
rechters van het hooggerechtshof te benoemen. Alsof 
het er in dit land anders zou aan toegaan, wat een 
hypocrisie!

Heeft het Vlaams Blok/Vlaams Belang op de be-
sluitvorming in dit land gewogen, en weegt het 
eventueel nog? Zou de immigratiepolitiek er nog 
erger aan toe zijn zonder onze partij?

Marijke: Ik denk van wel. Ik stel vast dat andere par-
tijen delen van ons programma overnemen, althans 
op papier. Programmapunten waarvoor het Vlaams 
Blok destijds veroordeeld is worden vandaag soms 
zelfs letterlijk overgenomen. Dit stemt mij tevreden. 
Helaas blijft het enkel bij woorden, maar niet bij da-
den. Dit geldt trouwens niet alleen voor ons vreemde-
lingenprogramma, maar ook voor andere belangrijke 
thema’s zoals onafhankelijkheid. 

U hebt er allebei een lang parlementair mandaat 
opzitten. Op welke momenten kijkt u met plezier 
terug en wat waren de mindere kanten?

Luk: Toen we in 1991 van twee naar twaalf kamer-
leden stegen. De samenhorigheid die er toen heerste 
en de vaste wil om ons te doen gelden, dat was schit-
terend. Of toen we in 2004 de grootste partij van 
Vlaanderen werden, ook al realiseerde ik me dat het 
heel erg moeilijk zou worden ons op dat niveau te 

handhaven. Mindere kanten? De ontgoocheling dat 
er weinig bereidheid was om over de partijgrenzen 
heen naar mekaars argumenten te luisteren. Heel wat 
zelfverklaarde democraten zijn dat in wezen niet.

Marijke: Ik kan het niet beter verwoorden. De eens-
gezindheid die er toen was en de vastberadenheid ons 
programma te realiseren, was bijzonder groot. Dit is 
helaas niet blijven duren en de interne ruzies en twis-
ten die breed werden uitgesmeerd in de media heb-
ben de partij zeer veel pijn gedaan. Ik vind het tot op 
vandaag nog altijd bijzonder spijtig dat heel wat zeer 
waardevolle mensen die grote verdiensten hebben ge-
had ons hierdoor verlaten hebben.

Met onze nieuwe voorzitter, Tom Van Grieken, is 
de verjonging van onze partij ingezet. Hoe ervaart 
u dat nieuwe leiderschap? Welke boodschap wil u 
hen meegeven? 

Luk: We hebben een aantal veelbelovende jonge men-
sen in onze rangen en dat stemt hoopvol. De voorzit-
ter is er een van. Ik waardeer zijn stijl. In zijn recent 
verschenen boek vind ik een aantal ideeën die me erg 
aanspreken. Op veertig jaar tijd is onze omgeving 
grondig geëvolueerd. Het Vlaanderen van 2017 is niet 
meer het Vlaanderen van 1977 en ook de partij moet 
zich daaraan aanpassen. De oplossingen waar we voor 
opteren moeten voor de kiezer realistisch en vanzelf-
sprekend overkomen. Ze moeten worden uitgedragen 
door mensen die vertrouwen inboezemen. Ik denk 
dat Tom en zijn ploeg dat heel goed inzien.

Marijke: Ik heb veel vertrouwen in Tom. Tom heeft 
een goede, degelijke uitstraling naar het bredere pu-
bliek toe. Ook ik heb zijn boek gelezen en inderdaad, 
hij formuleert onze idealen op een duidelijke manier 
waarin ik me kan terugvinden. Ik ben ervan overtuigd 
dat ook papa veel vertrouwen zou hebben gehad in 
Tom Van Grieken. Ik voel ook aan dat mensen te-
rug in onze partij geloven. Dat heeft ook te maken 
met die uitstraling van Tom die ondubbelzinnig zegt 
waar het om gaat maar deze duidelijke boodschap met 
een zachtere, menselijke, aanvaardbare toon bepleit. 
De kiezer weet dit hopelijk te waarderen. Ik hoop 
dat Tom ondersteuning zal krijgen van nieuwe jonge 
waardevolle mensen om op een rechtlijnige manier 
onze boodschap uit te dragen. Het Vlaams Belang 
heeft een waardevol programma. Ik heb de vurige 
wens dat hij erin zal slagen bij de volgende verkiezin-
gen onze partij terug op de rails te zetten en te leiden 
naar nieuwe successen. Ik wens hem in alle geval heel 
veel succes toe.

Bedankt, Marijke en Luk

Opgetekend door Roeland Van Walleghem

Luk Van Nieuwenhuysen
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106 miljoen kindergeld naar  
buitenland 
In 2015 werd 106.204.040 euro Belgische kinderbijslag uitbetaald in 
het buitenland. Dat geld ging naar 33.645 rechthebbenden met in to-
taal 60.538 kinderen die niet in ons land worden opgevoed. Dat blijkt 
uit het antwoord van minister Jo Vandeurzen op een vraag van Vlaams 
Belang-parlementslid Ortwin Depoortere.

Een Roemeense bouwvakker of 
Poolse trucker die bij een Bel-
gisch bedrijf ingeschreven staat en 
wier echtgenote in eigen land niet 
werkt, krijgen in hun eigen land 
Belgisch kindergeld. In totaal gaat 
het om 87 verschillende landen. 
Opmerkelijk: het geëxporteerde 
bedrag aan kinderbijslag is met 5,7 
procent gestegen tegenover 2014. 

Dat jaar werd 100.475.550 euro 
kinderbijslag geëxporteerd, wat 
toen neerkwam op 1,56 procent 
van de totale uitgaven.

STIJGING OOST-EUROPA

Opvallend is de forse stijging van 
de export van Belgische kinderbij-
slag naar Oost-Europese landen. 

Het in Polen uitgekeerde bedrag 
steeg tussen 2014 en 2015 fors van 
10.032.648 euro tot 12.292.568 
euro. Het spectaculairst was de 
stijging echter voor Roemenië: 
van 1.914.616 euro (2014) tot 
4.647.575 euro. Voor Bulgarije 
werd tussen 2014 en 2015 een 
stijging opgetekend van 386.750,7 
euro tot 588.557,70 euro.

Om recht te hebben op Belgische 
kinderbijslag mag een kind in the-
orie niet buiten België studeren of 
gedomicilieerd zijn. Er zijn echter 
uitzonderingen. Zo zijn er Eu-
ropese sociale verordeningen die 
in bepaalde gevallen recht geven 
op Belgische kinderbijslag wan-
neer men in een ander land van de 
EER verblijft. Het betrof in 2015 
97 procent van de uitgaven in het 
buitenland. Andere uitbetalingen 
gebeuren op basis van oude bilate-
rale (gastarbeiders)verdragen naar 
Algerije, Marokko, Tunesië en de 
landen van ex-Joegoslavië.

FRANKRIJK KOPLOPER 

De grootste bedragen vloeien 
naar Frankrijk (57.589.087 euro) 
Nederland (15.149.387 euro), 
Polen (12.292.568 euro), Roeme-
nië (4.647.575 euro), en Spanje 
(2.742.773 euro). Buiten Europa 
vloeien de grootste bedragen naar 
de Verenigde Staten (1.181.177 
euro), Israël (1.024.521 euro), 
Marokko (620.063 euro), Cana-
da (274.526,62 euro) en Turkije 
(201.028 euro). 

Ortwin Depoortere plaatst vraag-
tekens bij bepaalde uitbetalingen 
van kinderbijslag in het buiten-
land. Bijvoorbeeld wanneer dit 
gebeurt op basis van oude bilate-
rale verdragen. Onze autoriteiten 
beschikken daar immers nauwe-

Ortwin Depoortere: “Elke cent die in het buitenland 
wordt uitbetaald is er een te veel.”
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&Feiten  cijfers
Van januari 2015 tot en met 
juni 2017 werden in België niet 
minder dan 289 personen ver-
oordeeld wegens terroristische 
misdrijven. (Schriftelijke vraag 
nr. 1590 van Barbara Pas aan de 
minister van Justitie)

***

In het Franstalig onderwijs in de 
6 Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel werden tijdens het school-
jaar 2016-2017 niet minder dan 
558 (Franstalige) leerlingen inge-
schreven. Vlaanderen blijft zijn 
eigen verfransing organiseren. 
(Schriftelijke vraag nr. 569 van 
Barbara Pas aan de staatssecreta-
ris voor Wetenschapsbeleid)

***

Gemiddeld waren er in 2016 
in de Belgische gevangenissen 
10.618 gedetineerden. Daarvan 
waren 4.706 (44,3%) buiten-
landers. Een groot deel van die 
laatste groep is overigens illegaal 
in het land: op 9 mei 2017 waren 
3.081 van de gevangenen in Bel-
gië immers illegalen. (Schriftelij-
ke vraag nr. 1642 van Jan Penris 
aan de minister van Justitie)

***

Van 2011 tot en met 2016 werd 
België 57 keer veroordeeld door 
het Europees Hof voor de Rech-
ten van de Mens. Dat resulteerde 
in ‘schadevergoedingen’ ten be-
drage van 854.183 euro en de ex-
terne advocatenkosten liepen op 
tot 242.002 euro. (Schriftelijke 
vraag nr. 1750 van Barbara Pas 
aan de minister van Justitie)

***

lijks over controlemogelijkheden. 
Het is bovendien bekend dat deze 
landen meestal weigeren om essen-
tiële informatie te verschaffen om 
controle mogelijk te maken.

TARIEVEN AANPASSEN 
AAN LEVENSDUURTE

Belangrijker is volgens Depoortere 
nog dat snel maatregelen geno-
men worden om de kinderbijslag-
tarieven bij uitkering 
in bepaalde Europese 
landen aan te passen 
aan de levensduurte in 
de betreffende landen. 
De opvoeding van een 
kind in Roemenië kost 
immers heel wat min-
der dan de opvoeding 
van een kind in Bel-
gië. Het hoeft dan ook 
niet te verbazen dat 
onze naar Roemeense 
maatstaven hoge kin-
derbijslagtarieven een 
extra aanmoediging 
vormen voor arbeids-
migratie naar ons 
land.

Voor Ortwin De-
poortere is in tijden 
waarin van onze be-
volking steeds meer 
inspanningen ge-
vraagd worden om 
de begroting op orde 
te krijgen elke cent 
kinderbijslag die in 
het buitenland teveel 
wordt uitgekeerd 
absoluut onaan-
vaardbaar. Depoor-
tere betreurt dan 
ook dat de minister 
zich in zijn ant-
woord op de vraag 
naar eventuele te 

nemen maatregelen ertoe beperkt 
te verwijzen naar de algemene 
principes uit het voorontwerp van 
kinderbijslagdecreet die op geen 
enkele manier verschillen van die 
van het huidige decreet. De door 
het Vlaams Belang gesuggereerde 
maatregelen zouden nochtans snel 
enkele miljoenen euro’s besparing 
opleveren.

60.538
kinderen in
87 landen

Sterkste stijgers
Roemenië +141%
van €1,91 miljoen
naar €4,6 miljoen

Bulgarije +52%
van €386.750
naar €588.557

Polen +22%
van €10 miljoen
naar €12,2 miljoen
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Jan Huijbrechts: ‘Vlaanderens  
dageraad aan de IJzer’
Afgelopen maand verscheen Vlaanderens dageraad 
aan de IJzer van cultuurhistoricus Jan Huijbrechts. 
Het vertelt het verhaal van de Vlaamse bewustwor-
ding en agitatie aan het IJzerfront tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het boek illustreert niet alleen hoe 
het vaak arrogante of ondoordachte optreden van 
legertop, vorst en regering kwaad bloed zette bij de 
Vlaamsgezinden aan het front. Het probeert ook aan 
te geven hoe een minderheidsstroming die werd ge-
dragen door jonge, hoofdzakelijk katholieke intel-
lectuelen, studenten, aalmoezeniers, brancardiers en 
onderwijzers aan invloed en gewicht won naargelang 
de oorlog zich voortsleepte en de tegenstellingen op 
de spits werden gedreven.

Zijn er nog niet genoeg boeken over WO I versche-
nen?

Jan Huijbrechts: Ja en nee… Naar aanleiding van 100 
jaar Grote Oorlog verschenen er de laatste jaren honder-
den nieuwe publicaties. Als auteur vind ik dit op zich 
een goede zaak, ware het niet dat kwantiteit niet altijd 
gelijk staat aan kwaliteit. Bovendien is er nog steeds 
sprake van een wanverhouding als het over publicaties 
over het IJzerfront gaat in vergelijking met bijvoorbeeld 
het Ieperse. Ik onderschrijf ten volle de mening van his-
toricus en uitgever Siegfried Debaeke dat de historio-
grafie met betrekking tot het Belgische leger in de Eerste 
Wereldoorlog nog in de kinderschoenen staat. Er ligt 
nog zoveel terrein braak voor verder onderzoek.

Heb je daarom een boek over de Frontbeweging ge-
schreven?

Ja, historicus Bruno De Wever noemde het verhaal 
van de Frontbeweging een ‘funderingsmythe van het 

Vlaams-nat ional i sme’ . 
Niet omdat het sociale 
onrecht waarmee de Vla-

mingen aan het IJzerfront geconfronteerd werden een 
mythe zou zijn geweest maar omdat het verhaal van 
de Frontbeweging tot mythische proporties uitgroeide. 
Vreemd genoeg werd er decennialang nauwelijks studie 
verricht om deze mythe tot haar ware proporties terug 
te brengen. Gelukkig zijn er in pakweg de laatste dertig 
jaar eindelijk een paar standaardwerken verschenen die 
de puntjes op de i hebben gezet.

Waarom dan toch nog een nieuw boek over de Front-
beweging?

Het verschijnen van deze boeken neemt niet weg dat ook 
hier nog lang niet het laatste woord over is geschreven. 
Ik heb geprobeerd een boek te schrijven dat niet alleen 
een publiek van geïnteresseerden maar ook leken kan 
boeien. In ‘Vlaanderens Dageraad aan de IJzer’ vindt de 
lezer het chronologische verhaal van de Vlaamse bewust-
wording én agitatie aan het IJzerfront. Dit te vaak ver-
zwegen hoofdstuk uit onze oorlogsgeschiedenis wordt 
binnen het bredere kader van de operaties van het Bel-
gische leger geplaatst en natuurlijk ook van de politieke 
besluitvorming binnen het Belgische oorlogskabinet dat 
het grootste gedeelte van de oorlog, ver van het front, in 
Frankrijk zat. Ik heb ook geprobeerd aan te tonen hoe 
een kleine minderheidsstroming van jonge intellectue-
len ondanks tegenkanting en repressie aan invloed wist 
te winnen.

Kun je tot slot even de titel verklaren?

De titel verwijst naar de politieke beginselverklaring van 
de Frontbeweging, die in de herfst van 1917 - precies 
100 jaar geleden dus - werd gepubliceerd. Het partijpo-
litieke Vlaams-nationalisme dat na de oorlog ontstond 
was in de beginjaren grotendeels geïnspireerd op dit pro-
gramma. Een programma dat niet uit droge, theoretische 
beschouwingen was gegroeid maar uit de harde realiteit 
van het soldatenleven. En dat een stevig Vlaams bewust-
zijn had doen ontstaan, niet alleen in de geesten van de 
intellectuelen, maar ook bij een groot gedeelte van de 
bevolking die tot dan vaak mijlenver van de Vlaamse 
Beweging had gestaan. En dat is, naar mijn aanvoelen de 
grote verdienste van de Frontbeweging geweest.

Jan Huijbrechts
Vlaanderens dageraad aan de IJzer 

Uitgeverij Egmontr, 2017, 264 p.
ISBN 978-90-78898-48-1 

Prijs: 15 euro
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In Memoriam Mark Grammens 

Niet links, niet rechts maar dwars
In zijn woning in Liedekerke is op 24 juli oud-journalist Mark Gram-
mens (84) overleden. Grammens was de zoon van de bekende taal-
strijder Flor Grammens (1899-1985), een groot voorbeeld voor vele 
Vlaamse militanten. Mark Grammens sukkelde al een hele tijd met 
zijn gezondheid. Voor een intellectueel, een man van letteren, waren 
de gehoor- en zichtstoornissen, waar hij al jaren mee kampte, geen 
sinecure. Niettegenstaande deze handicap bleef hij zijn Journaal, een 
tweewekelijkse nieuwsbrief met circa 2.000 abonnees, tot in 2013 uit-
geven.

Mark had de reputatie geen ge-
makkelijke te zijn, en dat was ook 
gedeeltelijk zo. Maar wie hem be-
ter kende, ontmoette een gezellig, 
vriendelijk en onderhoudend man. 
Nieuwe ‘trends’ lapte Mark aan 
zijn laars. Zo was hij waarschijnlijk 
de enige Vlaming die zijn teksten 
nog op een oude typmachine Adler 
(met qwerty-klavier) intikte. Geen 
lachertje voor zijn omgeving, die 
op zoek moest gaan naar inktlin-
ten en vervangstukken, die zo goed 
als niet meer te vinden waren. Dat 
was Mark ten voeten uit.

Als jongeling groeide Mark op in 
het Brusselse Oudergem, waar hij 

de onmenselijke Belgische repres-
sie aan den lijve ondervond. Het 
zou nooit meer goed komen tussen 
dit land en de Vlaamsgezinde jour-
nalist. Mark begon zijn loopbaan 
als journalist, na studies rechten, 
diplomatie en volkenrecht aan de 
KU-Leuven. Hij vestigde zich ver-
volgens in Londen, waar hij voor 
The Guardian werkte en corres-
pondent werd voor Het Volk en 
het Nederlandse dagblad Trouw.

In 1964 richtte Grammens het 
linkse, Vlaamsgezinde De Nieuwe 
op. In 1980 hield hij het daar voor 
bekeken. Tegenstanders beweren 
dat hij van toen af aan een rechtsere 

koers is gaan varen, wat niet geheel 
met de waarheid strookt. Mark 
was Mark, en daarmee gedaan. 
Niemand kon Mark ongewild een 
(politieke) mening opdringen.

Bij het rampzalige Egmontpact 
(24 mei 1977) - de Volksunie had 
Vlaanderen verraden volgens Mark 
- liet hij zich nog eens goed gelden. 
Wijlen Hugo Schiltz (VU) schreef 
toen het boekje, ‘Gedaan met zeu-
ren en treuren’, als antwoord op 
Mark zijn eerdere publicatie, ‘Ge-
daan met geven en toegeven’. Het 
jonge Vlaams Blok, opgericht na 
het Egmontpact, kon dan ook op 
de volle steun van Mark Gram-
mens rekenen. Hij verafschuwde 
eveneens het cordon sanitaire rond 
onze partij, dat hij als onrechtvaar-
dig en ondemocratisch ervoer.

Rust in vrede, Mark, we zullen je 
vlijmscherpe analyses missen.

Roeland Van Walleghem
Oud-senator

Mark Grammens: Ronse, 1933 - Liedekerke, 2017
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De Sint-Michielsakkoorden
Bij de verkiezingen van 1991 kregen alle traditionele partijen, én de 
Volksunie, een verrassend pak slaag. Het Vlaams Blok ging in de Ka-
mer van 2 naar 12 zetels en in de Senaat van 1 naar 5. De nieuwe partij 
ROSSEM behaalde uit het niets 3 zetels in de Kamer en 1 in de Senaat. 
Ecolo-Agalev wonnen samen 8 zetels. 

De grootste verliezers, christende-
mocraten en socialisten dus, vorm-
den opnieuw een regering. Dat 
werd Dehaene I. Maar ze beseften 
wel dat er ‘iets’ moest gebeuren, en 
ze dachten dat een staatshervorming 
misschien zou helpen. Uit die hoop 
werden op 29 september 1992, nu 
25 jaar geleden, de Sint-Michielsak-
koorden geboren, die van België een 
federale staat maakten. Een beetje 
toch… Dat moest de communau-
taire problemen voor eens en voor 
altijd uit de wereld helpen. Hoe dik-
wijls hebben we dàt al gehoord? Het 
was een klassieke staatshervorming: 
de Vlamingen kregen een illusie van 
autonomie en de Franstaligen be-
hielden de echte macht en het echte 
geld. 

PARLEMENTEN EN  
PROVINCIES 

De provincieraadsverkiezingen 
werden gekoppeld aan de gemeen-
teraadsverkiezingen en werden dus 
elke zes jaar georganiseerd. Tevoren 

vielen ze samen met de parlements-
verkiezingen. De Senaat werd her-
vormd: minder senatoren en minder 
bevoegdheden. Te veel om van te 
sterven, te weinig om van te leven, 
om nog echt een rol te spelen in het 
tweekamerstelsel. De hervorming 
van de regionale parlementen was 
wel een substantiële en blijvende 
verbetering. Het Vlaams Parlement 
en zijn Franstalige tegenhangers 
werden van toen af rechtstreeks ver-
kozen. Tevoren bestond de Vlaamse 
Raad, de voorganger van het hui-
dige Vlaams Parlement, gewoon uit 
de Nederlandstaligen die in Kamer 
en Senaat verkozen waren. Zij had-
den een dubbelmandaat. Op papier 
had dit een enorme stap in de rich-
ting van meer Vlaamse autonomie 
kunnen worden. Maar in praktijk 
ontwikkelde het Vlaams Parlement 
niet de Vlaamse dynamiek waar zo-
velen op hadden gehoopt… Heel 
dikwijls weerspiegelden de coalities 
in de Vlaamse regering gewoon de 
machtsverhoudingen in de federale 
regering en de federale Kamer. De 

meeste ‘Vlaamse’ parlementsleden 
bleven gewoon Belgisch denken, 
ook nu ze rechtstreeks verkozen wa-
ren.

GOUVERNEUR ZONDER 
PROVINCIE 

De tweetalige provincie Brabant 
werd gesplitst in de twee éénta-
lige provincies, Waals- en Vlaams-
Brabant, maar Brussel hoorde bij 
geen van beide provincies en het 
werd ook geen provincie op zich. 
Vlaams-Brabant kreeg een Frans-
talige adjunct-gouverneur die de 
taalrechten van de Franstaligen in 
de faciliteitengemeenten moest ‘be-
schermen’. Ongeveer zoals jacht-
vliegtuigen een oprukkend invasie-
leger ‘beschermen’. Brussel was dus 
geen provincie, maar om het ‘Ceci 
n’est pas une pipe’-gehalte ervan niet 
aan te tasten, kreeg het wel een gou-
verneur en zelfs een vice-gouver-
neur, die net zoals zijn tegenhanger 
in Vlaams-Brabant moest toekijken 
op de toepassing van de taalwetten. 
Logischerwijze zou die vicegouver-
neur dus Nederlandstalig moeten 
zijn, maar dat was niet altijd het ge-
val. Pas in 2011 werd de functie van 
Brussels gouverneur officieel afge-
schaft, maar die van vicegouverneur 
bleef bestaan. Die afschaffing was 
trouwens de zoveelste Brusselse ko-
medie. De gouverneur bleef, maar 
men noemde hem nu ‘hoge amb-
tenaar van het Brussels arrondisse-
ment’. Maar al na korte tijd liet men 
zelfs dat verbale maskertje vallen en 
werd het weer gewoon ‘gouverneur’. 
Momenteel is die vermomde gou-
verneur Viviane Scholliers Ndaya, 
een voormalige cabinettard van 
‘Madame Non’ Milquet. Een Bel-
gische gouverneur in Kinsjasa zou 
natuurlijk neokolonialisme zijn. 

LOODGIETER 

Zoals altijd met de politieke con-
structies van Dehaene, waren ook 
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de Sint-Michielsakkoorden een 
combinatie van loodgieterswerk, 
gesjacher, absurde ruilhandeltjes 
en in één geval, met Jan Decorte 
van ROSSEM, waarschijnlijk ook 
regelrechte omkoperij. Agalev eiste 
- en kreeg - in ruil voor zijn stem-
men de invoering van een ‘ecotax’ 
op plasticflessen. Plasticflessen ver-
sus een staatshervorming… Zie-
daar het niveau van het Belgische 
politieke debat. Het deed denken 
aan de Afrikaanse of Indiaanse 
stamhoofden die stukken grondge-
bied verkochten in ruil voor spie-
geltjes, kralen en glazen flessen met 
goedkope whisky. Bij Agalev ging 
het om plasticflessen met water. 
De Volksunie vroeg substantiëlere 
tegenprestaties in ruil voor haar 
medewerking aan de nieuwe staats-
hervorming: een transparantere so-
ciale zekerheid, en vooral een stop-
zetting van de onterechte transfers 
van Vlaams geld binnen die sociale 
zekerheid. Maar ze kregen alleen de 
belofte dat de budgetten voor klini-
sche biologie en radiologie binnen 
de twee jaar verdeeld zouden wor-

den op basis van ‘objectieve crite-
ria’. En zij geloofden dat…

KAZAKDRAAIER 

De bijzondere wet ter uitvoering 
van de herziene grondwet werd 
in de Kamer zonder problemen 
goedgekeurd met een tweederde 
meerderheid van 143 stemmen van 
CVP, PS, PSC, SP, VU, Agalev en 
Ecolo. Er waren 61 tegenstemmen 
van PRL, VLD, Vlaams Blok, FDF 
en de meeste leden van ROSSEM. 
Dat was niet Dehaenes grootste 
probleem. Maar daarnaast moesten 
ook de ecotax goedgekeurd wor-
den, de herziening van de provin-
ciewet en de nieuwe kieswet. Tot 
het laatste moment zag het ernaar 
uit dat Dehaene één stem te kort 
zou komen. Maar toen, als een 
donderslag bij heldere hemel, kon-
digde theatermaker Jan Decorte, 
Kamerlid van ROSSEM, aan dat 
hij “uit sympathie voor meneer De-
haene” de regering zou steunen. 
Daarmee haalde hij zich de hoon 
van zijn partijgenoten op de hals, 

maar hij redde de staatshervorming 
en waarschijnlijk ook de politieke 
huid van Dehaene. Zonder de ka-
zakdraaierij van Decorte zouden de 
Sint-Michielsakkoorden er nooit 
zijn gekomen. Het was de krapste 
stemming ooit. Iedereen vermoed-
de dat Decorte was omgekocht, 
waarschijnlijk met geld voor zijn 
theaterproducties. Maar niemand 
kon het bewijzen. De goedkeuring 
in de Kamer verliep in een kermis-
achtige sfeer. Op de tribune staken 
medewerkers van Dehaene een 
spandoek omhoog met de slogan 
‘Bravo, Jean-Luc!’. De Kamerleden 
van de Volksunie zwaaiden enthou-
siast met leeuwenvlaggetjes. Hele 
kleintjes. Er was dan ook héél wei-
nig om gelukkig mee te zijn. Maar 
een kinderhand is gauw gevuld. 
Het Vlaams Blok protesteerde in 
het halfrond met borden met… 
oude verkiezingsaffiches van de 
Volksunie, allemaal met Vlaamse 
eisen die inmiddels verloochend en 
vergeten waren.

Marc Joris

Voormalig premier Jean-Luc Dehaene
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Een Iers drama in 
Vlaanderen
De Ieren werden 
eeuwenlang onder-
drukt door Groot-
Brittannië, maar 
stonden op het 
punt zelfbestuur 
te krijgen toen 
de Eerste Wereld-
oorlog uitbrak. 
Strijden tegen de 
vijanden van zijn 
verdrukker, het is 
geen vanzelfspre-
kendheid. Veel 
nationalistische 
Ieren deden het 
toch, hiermee ge-
volg gevend aan de oproep van hun gematigde nati-
onalistische leiders, in de hoop daarmee zelfbestuur 
te bespoedigen. 

Met de Paasopstand in 1916 van de radicalere nati-
onalisten in Ierland zelf, werden zij evenwel door de 
politieke feiten voorbij gehold en in eigen land voort-
aan met de nek aangekeken.

Jan Huijbrechts brengt het verhaal van dit politiek 
en militair drama in een boeiend en vlot geschreven 
boek, waarin zowel de militaire inzet van de Ierse divi-
sie, o.a. in Vlaanderen, als het politieke verhaal daar-
rond uitvoerig aan bod komen. Dit verhaal vertoont 
gelijkenissen, maar ook verschillen met het lijden en 
politiek strijden van de Vlaamse soldaten aan de IJzer 
in het kader van de Frontbeweging, wat het voor ons, 
Vlamingen, extra interessant maakt.

Het boek wordt verlucht met vele illustraties en ka-
derteksten en bevat als afsluiter een wandeling in de 
Vlaamse frontstreek waar de Ierse divisie vocht. Klein 
minpunt is dat we land- en stafkaarten missen die de 
militaire strijd aan het front visueel kunnen verduide-
lijken. Maar in zijn geheel genomen is dit zeker een 
aanrader.

Peter Lemmens

Jan HUIJBRECHTS. Verdrongen verleden. De 16e 

(Ierse) divisie in Vlaanderen, 1917. Antwerpen, 
Polemos, 2017, 256 p.

ISBN: 978 90 826 7794 2. 
Prijs: 24,95 euro

Tegen het vervolgen 
van islamkritiek

Prof. dr. Paul Cli-
teur (Amsterdam, 
1955) is rechts-
geleerde, filo-
soof en auteur. In 
ons maandblad 
(12/2016) stelde 
hij: “Je kan toch 
niet de helft van 
de bevolking juri-
disch gaan vervol-
gen voor hun op-
vattingen?” In zijn 
boek Bardot, Fal-
laci, Houellebecq, 
Wilders: gerech-
telijke vervolging 

van religiekritiek en vreemdelingenvrees werkt hij 
die uitspraak uit aan de hand van vier casussen van 
juridische vervolging wegens kritiek op de islam 
en/of vreemdelingen.

Vier verschillende mensen zaten immers in hetzelfde 
schuitje: Frans fotomodel, actrice en zangeres Bri-
gitte Bardot; Italiaanse verzetsstrijdster, journaliste en 
schrijfster Oriana Fallaci; Frans auteur, toneelschrijver 
en filmregisseur Michel Houellebecq; en PVV-leider 
Geert Wilders. Cliteur analyseert en vergelijkt deze 
vervolgingen wegens smaad, laster of haatzaaien en 
maakt duidelijk dat het juridisch bestrijden van immi-
gratie- en islamcritici een barslecht idee is. De rechter-
lijke macht is dan immers een verlengstuk van politie-
ke krachten. Justitie moet volgens Cliteur wegblijven 
uit het debat over de drie I’s: Immigratie, Integratie 
en Islam.

Cliteur staat pal voor de vrije meningsuiting en ziet 
de strijd tussen de islam en het Westen als een cultu-
rele oorlog zoals die tegen het fascisme of het commu-
nisme. Zijn aanklacht tegen het islamvergoelijkende 
establishment is van fundamenteel belang. Het is geen 
al te gemakkelijk boek, maar het is goed geschreven en 
absoluut de moeite waard.

Sam van Rooy

Paul CLITEUR. Bardot, Fallaci, Houellebecq, Wil-
ders: Gerechtelijke vervolging van religie-kritiek en 
vreemdelingenhaat. De Blauwe Tijger, 2016, 360 p.

ISBN 978 94 921 6125 3.
Prijs: 22 euro



25

schouw-
burgrang

gletsjer-
puin

nakome-
ling

hard-
loper

gebaar terug

grond-
soort

onge-
kookt

1
jaar-

telling

4

cosmetisch
product

mannelijk
dier

boosaardig
persoon

telefonisch
bericht

2

7 niet jong

smalle
doorgang

gepeupel
vulkanisch
product

vogel

naam-
speldje

denk-
vermogen

9 nummer

onmid-
dellijk

vertrager

papegaai gewicht

zangnoot

alarm-
toestel

wazig

Europeaan

barn-
steen

3

plaats in
Frankrijk

dominee

6

boogbal

honing-
drank

Japanse
gordel

op welke
wijze

delf-
plaats

planning

berg-
plaats

8

schel

Afrikaans
dier

vis

5
water-
vogel

ZWEEDSE PUZZEL

C
onform

 de wetgeving van 8 decem
ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

 kunt ons steeds kosteloos 
laten weten dat u geen verder contact wenst. D

it kan per brief naar V
laam

s Belang, M
adouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadm

inistratie@
vlaam

sbelang.org.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
ENKELBAND

stuur uw oplossIng 
voor 18 september 

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

Isabel Rombaut, Sint-Niklaas
Alfons Daenen, Kalmthout
Annie Mariën, Grembergen 
Johny Vos, Bilzen
Stijn Teijssen, Lier
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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

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

installatie,
 onderhoud &

 herstellingen

Manuel elst t 0499 61 31 77

 

Vanaf 14.00 u tot 17.00 u
Twee erfgoedwandelingen !

-Individuele wandeling met tekst en uitleg (5 km)
-Wandeling in groep met gids om 14.30 uur (6 km)
Met o.a. toegang privaat domein kasteel Wolsem

Drank, koffie, taart en Vlaamse gezelligheid !

VU: Marnixring Dilbeek,  
PA Erik Van Lierde, Nelemolenstaat 10, 1700 Dilbeek

om (van) te houden
Dilbeek, een gordel

Zon 3 sept 2017
Saviocentrum - Stationstraat 275, 1700 Dilbeek

Dilbeek, een 

Gordel  
om (van) te houden

Dilbeek, een 

Gordel  
om (van) te houden

Saviocentrum - Stationstraat 275, 1700 Dilbeek

Zon 3 sept 2017

Marnixring
Dilbeek

MOUNTAIN17_AFF_GRDL_A3.indd   1 20/07/17   12:19
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MAANDAG 4 SEPTEMBER
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment 
Senioren Vlaams-Brabant in zaal Fami-
lia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: 
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: 
0499 31 80 86, bsfa@outlook.com. 

DINSDAG 5 SEPTEMBER
BISSEGEM. Creatief in Kortrijk: 
Halsketting haken in Atelier Chris Van-
nieuwenhuyze, Meensesteenweg 465 om 
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schel-
de. Inl.: Chris Vannieuwenhuyze, 0486 
34 94 92, chris.vannieuwenhuyze@gmail.
com. 

VRIJDAG 8 SEPTEMBER
KAMPENHOUT. Avondmarktstand in 
centrum-Kampenhout vanaf 18u. Org.: 
Vlaams Belang Kampenhout. Inl.: Mar-
leen Fannes, 0496 55 73 36, marleen.fan-
nes@kampenhout.be. 

ZATERDAG 9 SEPTEMBER
BOORTMEERBEEK. Varken-aan-het-
spit in café In ‘t Klein, Dorpsplein 8 om 
15u30. Org.: Vlaams Belang Boortmeer-
beek. Inl.: Eddy Mortier, 0486 29 46 49, 
eddyrommy@hotmail.com. 

ZONDAG 10 SEPTEMBER
LANAKEN. Familiedag Vlaams Belang 
Limburg met Barbara Pas en Tom Van 
Grieken in Domein Pietersheim, Neerha-
renweg 12 om 10u. Org.: Vlaams Belang 
Limburg. Inl.: 011 23 33 49, limburg@
vlaamsbelang.org. 

DONDERDAG 14 SEPTEMBER
DENDERMONDE. Daguitstap naar 
Dendermonde. Samenkomst aan Neerha-
renweg 12 om 8u30. Org.: Seniorenforum 
Mandel. Inl.: Christiane Muylle, 051 25 
40 64 of Arlette Temperman, 0486 92 99 
49.

VRIJDAG 15 SEPTEMBER
DEURNE. Kaasavond met Filip Dewin-
ter in Danscafé Picass, Jan Welterslaan 16 
om 18u30. Inl.: Werner De Gres, 0485 
601 634 of Jan Claessen, 0472 94 41 88.
BORNEM. Boekvoorstelling ‘Toekomst 
in eigen handen’ met Tom Van Grieken 
in Hotel-Restaurant De Notelaer, Stati-
onsplein 2 om 20u. Org.: Vlaams Belang 
Klein-Brabant. Inl.: Wim Verheyden, 
0478 90 90 75 of wim.verheyden@tele-
net.be. 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER
SCHERPENHEUVEL. Vlaamse smul-
avond in ‘t Klaverke, Houwaartstraat 336 
om 18u. Org.: Vlaams Belang Scherpen-
heuvel-Zichem. Inl.: Joris De Vriendt, 
0484 12 82 33, joris.de.vriendt@telenet.
be. 
MORTSEL. Stand op de jaarmarkt in 
Mortsel-centrum om 10u. Org.: Vlaams 
Belang Mortsel. Inl.: Jan Thomas, 0495 
45 98 44.

ZONDAG 17 SEPTEMBER
BOOM. Bingonamiddag met prachtige 
prijzen in het Feestpaleis, Colonel Silver-
topstraat 13 om 14u. Org. Vlaams Belang 
Boom. Inl.: Hans Verreyt, hans.verreyt@
vlaamsbelang.org

ZATERDAG 23 SEPTEMBER
DIKSMUIDE. Grote Vlaamse Barbe-
cue 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.ver-
schaeren1@telenet.be. 

VRIJDAG 29 SEPTEMBER
KESSEL. Mosselfestijn in Gemeen-
schapscentrum ‘t Dorp, Berlaarsesteenweg 
2 om 16u30. Org.: Vlaams Belang Nijlen-
Kessel-Bevel. Inl.: Jan Zander, 03 481 89 
29, jan.zander@skynet.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.: Seni-
orenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 
0486 22 90 43, jan.deweer@hotmail.com. 
BRASSCHAAT. Braadfeest met Filip 
Dewinter in Kantine Brabo, Prins Albert-
lei 1 om 16u. Org.: Vlaams Belang Bras-
schaat, Kalmthout, Kapellen en Stabroek. 
Inl.: kapellenveilig@gmail.com. 

MAANDAG 2 OKTOBER
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment 
Senioren Vlaams-Brabant in zaal Fami-
lia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: 
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: 
0499 31 80 86, bsfa@outlook.com.`
 

ZATERDAG 7 OKTOBER
EPPEGEM. Kippenfestijn in Parochie-
zaal Eppegem, Zenneweg 7 om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick Van 
Den Bosch, 0496 62 42 54, anfieldboy@
live.be. 
BRUSSEL. ‘Ken uw politieke Vlaamse 
Hoofdstad en haar omgeving’ (ge-
schiedenis, politiek, lichaamsbeweging 
en ontspanning) Start in Vlaams Huis, 
Drukpersstraat 20. Inl.: Roeland Van Wal-
leghem, roelandvanwalleghem@telenet.be

VRIJDAG 13 OKTOBER
BREENDONK. Eetfestijn in Zaal ’t 
Centrum, Jan Hammeneckerstraat 32 om 
18u. Org.: Vlaams Belang Klein-Brabant 
en Willebroek. Inl.: Francis Colman, 0479 
89 02 49, francis.colman@telenet.be. 
SINT-NIKLAAS. Kwisavond in Trap-
soet, Heimolenstraat 63C om 19u30. 
Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479 64 16 49, hugo.pie-
ters@skynet.be. 

ZATERDAG 14 OKTOBER
TREMELO. Jaarlijks steakfestijn in zaal 
Paloma, Schrieksebaan 47 om 16u30. 
Org.: Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain 
Verschaeren, 0474 69 10 70, alain.ver-
schaeren1@telenet.be. 
WESTVLETEREN. Kaas-en Wijnavond 
in Zaal Kruisstraat 6, Kruisstraat 6 om 
19u. Org.: Vlaams Belang Poperinge-Vle-
teren. Inl.: Martine Van Brabant, 0499 71 
65 00, spellewerkster@hotmail.com. 
GENT. Grote kaartwedstrijd in De 
Buurtloods, Patrijsstraat 10 om 19u. Org.: 
Vlaams Belang Gent. Inl.: Johan Deck-
myn, 0476 26 97 38, johan.deckmyn@
infserv.com. 
BOOM. Kip-Frietavond met Tom Van 
Grieken in het Feestpaleis, Colonel Silver-
topstraat 13 om 14u. Org. Vlaams Belang 
Boom. Inl.: Hans Verreyt, hans.verreyt@
vlaamsbelang.org

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 18 septemberKalender



Groot volksfeest!
Zondag 1 oktober 2017
11u., Steenplein, Antwerpen

Alle info & bussen: www.vlaamsbelang.org/40jaar

Naast politieke vitaminen voorzien  

we voldoende lekkernijen, kinderanimatie  

en livemuziek om krachten op te doen  
voor het verkiezingsjaar 2018.


