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CommedIa 
dell’arte 
Even recapituleren: N-VA belooft al meer 
dan 15 jaar in art. 1 van haar statuten de 
Vlaamse onafhankelijkheid en dus een einde 
aan de miljardendiefstal door Wallonië. Bij 
elke - ELKE - Belgische of Vlaamse rege-
ringsdeelname werd art. 1 echter effe verge-
ten, in 2014 zelfs officieel in de diepvriezer 
gedumpt.

Maar het zijn heuse kampioenen in de com-
media dell’arte, daar bij N-VA. De partij 
excelleert werkelijk in deze Italiaanse the-
atervorm: op 11 juli kregen we een veront-
waardigde Geert Bourgeois over... de miljar-
dendiefstal door Wallonië. Verder dan deze 
‘hou-me-tegen-of-ik-doe-een-ongeluk’-pose 
kwam hij (weeral) niet. 

In september dan besliste de N-VA dat ze 
zonder Vlaamse eisen naar de verkiezingen 
van 2019 trekken. De top-Arlecchino (Harle-
kijn) van de partij, De Wever, verkocht deze 
ultieme verzaking als volgt: door zijn rechts-
liberaal beleid zal de Parti Socialiste vanzelf 
weg willen uit België. 

Dat klinkt op het eerste gezicht aannemelijk, 
maar Arlecchino vergeet één ding: de Walen 
krijgen - mede dankzij hem - jaar na jaar mil-
jarden euro’s Vlaams belastinggeld en om die 
reden zullen ze natuurlijk nooit ‘weg willen’. 

De temperatuur in de N-VA-diepvriezer be-
reikt zo stilaan 0 Kelvin (het absolute nul-
punt). 

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Onder die noemer trapten we afgelopen weekend de nationale cam-
pagne af. De stoere verklaringen ten spijt, blijft België immers nog 
steeds een trekpleister voor gelukzoekers uit alle contreien. Zo kwa-
men er volgens de FOD Economie afgelopen jaar niet minder dan 
124.000 immigranten naar ons land. Meer dan de totale bevolking 
van een stad als Brugge. 

De combinatie van open grenzen met een open sociale zekerheid dreigt 
dit land in het faillissement te storten. Met een staatsschuld van 457 mil-
jard euro torst elke werknemer in dit land meer dan 100.000 euro schuld 
op zijn of haar schouders. 

En dat cijfer blijft, onder impuls van de aanhoudende immigratie, gestaag 
stijgen. Zo liepen de kosten voor de opvang en begeleiding van asielzoe-
kers afgelopen jaar op tot zo’n 1,3 miljard euro. Voor u betekende het 144 
euro meer belastingen. Dat datzelfde bedrag werd bezuinigd in de sociale 
zekerheid toont feilloos aan hoe op de kap van onze ouderen, zieken en 
invaliden wordt bespaard om de immigratiefactuur te kunnen bekostigen. 

WELVAARTSSYSTEEM STAAT OP SPRINGEN

En hoewel tal van politici aanvankelijk uitriepen dat de nieuwkomers van 
vandaag garant zouden staan voor de pensioenen van morgen, spreken de 
cijfers dat met klem tegen. Terwijl de Vlaamse werkloosheid fors daalde, 
steeg de allochtone werkloosheid. Bij de erkende asielzoekers is de situatie 
ronduit dramatisch. Meer dan 8 op 10 van deze nieuwkomers werkt niet 
en nestelt zich in de uitkeringshangmat van de Belgische staat. 

Maar ook op het vlak van huisvesting, onderwijs en mobiliteit zijn de 
gevolgen van de immigratie-invasie desastreus. En dan hebben we het 
nog niet over de import van religieuze conflicten. Kortom: indien het 
huidige opengrenzenbeleid wordt verdergezet, slopen we niet alleen ons 
broze welvaartssysteem, maar zetten we ook de toekomst van onze kin-
deren en kleinkinderen op het spel. Het geld is op, hoog tijd voor een 
immigratiestop! 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

et geld is op,  
immigratiestop! 

“DE COMBINATIE VAN 
OPEN GRENZEN MET 

EEN OPEN SOCIALE 
ZEKERHEID DREIGT 

DIT LAND IN HET  
FAILLISSEMENT  

TE STORTEN.”
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RAKE REACTIE

Ophef in krantenland na een on-
derzoek van een VUB-studente. 
Voor haar masterproef deed Dounia 
Bourabain 602 praktijktests in 301 
kledingwinkels in Brussel, Meche-
len, Antwerpen en Leuven. Daarbij 
werd het gedrag van het personeel 
tegenover een klant van autochtone 
en een klant van vreemde origine 
vergeleken. Uit de resultaten 
concludeerde Bourabain 
dat vooral mannen van 
Maghrebijnse origine een 
andere behandeling krij-
gen. Zo worden ze in 1 
op de 5 gevallen nauw-
lettend in de gaten 
gehouden. Gevraagd 
naar een verklaring 
voor zoveel ‘discrimi-
natie’ reageerde Chris-
tine Mattheeuws van 
het Nationaal Syndicaat 
voor Zelfstandigen (NSZ) 
als volgt: “Het getuigt van goed 
ondernemerschap dat de handelaar 
diegene in de gaten houdt die statis-
tisch gezien het meest steelt.” Auw, 
die was raak.

N-VA KEURDE  
NATURALISATIE 
TERRORIST GOED

De tot Belg genaturaliseerde ter-
rorist van Somalische afkomst die 
eind augustus twee militairen aan-

viel met een mes, had zijn Belgi-
sche identiteitskaart onder meer 
te danken aan het stemgedrag van 
de N-VA. Terwijl staatssecretaris 
Francken stoer reageerde dat de 
kans klein was dat de dader Haashi 
Ayaanle onder een N-VA-regering 

Belgische identiteitspapieren had 
verkregen, bleek uit documenten 
die Barbara Pas bemachtigde net 
het tegendeel. In de Kamer waar 
de naturalisatie van de man werd 
gestemd, stemden alle N-VA-Ka-
merleden voor. Enkel het Vlaams 
Belang stemde tegen. 

KOOPKRACHT  
GEDAALD 

In tegenstelling tot de hoeraberich-
ten uit de Wetstraat zag de Vlaming 
afgelopen jaar zijn koopkracht voor 
het negende jaar op rij dalen. Ter-
wijl de koopkracht in de EU er 
gemiddeld 2,2 procent op vooruit 
gingen, daalde ze in België met 0,3 

procent. Volgens het Duits on-
derzoeksinstituut WSI, dat 

de cijfers vrijgaf, zijn naast 
inflatie zowel de index-
sprong als de loonma-
tigingsakkoorden ver-
antwoordelijk voor de 
dalende koopkracht.

‘DE ISLAM, 
OOK ONZE 

GESCHIEDE-
NIS’

Dat is de naam van een tentoonstel-
ling die afgelopen maand in Brussel 
liep. De organisatie kon voor de ex-
positie rekenen op een subsidie van 
niet minder dan 150.000 euro van 
de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring. Toen Brussels parlementslid 
Dominiek Lootens in het voorjaar 
vragen wilde stellen bij deze gulle 
belastinggift, werd dat echter ge-
weigerd. Tijdens de tentoonstelling 
bleek ook waarom. Zo werden er 
boeken verkocht die letterlijk aan-
geven dat de islam superieur is aan 
de Westerse waarden. In een van de 
werken wordt de islam in Europa 
beschouwd als de eerste stap naar de 
bevrijding van de joods-christelijke 
cultuur, die ons continent volgens 
haar heeft ‘vergiftigd’. “Het is ronduit 
cynisch dat boeken worden verkocht - 
op een expo gefinancierd met Europees 
belastinggeld – die net als doel heeft de 
Europese beschaving te vernietigen”, 
aldus Lootens in een persreactie.  

ACTUA KORT

93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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 “Te veel moslims zien de bescha-
ving – het vredig samenleven van 
mensen met een verschillende 
geloofsovertuiging – als iets wat 
bestreden moet worden”.

Yahya Cholil Staquf, secretaris-
generaal van de Opperste Raad 

van Nahdlatul Ulama, de groot-
ste moslimvereniging in Indone-

sië, Knack, 23 augustus 2017 

“Weinig inhoud, veel lucht”

Economieprofessor Paul De 
Grauwe over het Zomerakkoord, 

Knack, 30 augustus 2017

“De migratie uit Afrika is eigen-
lijk nog maar pas begonnen.” 

Professor Afrikaanse Ontwikke-
lingsstudies Tom Dietz, Knack, 

23 augustus 2017 

“Ik heb nu al meer humanitaire 
visa uitgereikt dan in heel 2016, 
toen het ook al om een record 
ging.” 

Theo Francken, De Tijd,  
19 augustus 2017

“Ons beleid vandaag is niets an-
ders dan symptoombestrijding.”

Koert Debeuf, directeur van The 
Tahrir Institute for Middle East 

Policy, over het Belgisch anti-
terreurbeleid, De Morgen,  

23 augustus 2017 

“De N-VA groeit weg van haar 
Vlaams-nationale oorsprong en 
metamorfoseert beetje bij beetje 
tot een Belgische systeempartij.”

Politicoloog Bart Maddens,  
De Standaard, 12 augustus 2017

“Winkeliers moeten waakzaam 
zijn voor wie statistisch het meest 
steelt. Vaak zijn dat mensen van 
vreemde origine.”

Christine Mattheeuws, voorzit-
ter Neutraal Syndicaat voor 

Zelfstandigen, De Tijd,  
8 september 2017 

REANIMEER HET 
VLAAMS BELEID

‘Reanimeer het Vlaams beleid in de 
Rand’. Onder die noemer voerde 
het Vlaams Belang begin septem-
ber actie op het vijfde Gordelfesti-
val. Parlementsleden en militanten, 
waaronder partijvoorzitter Tom 
Van Grieken, deelden er symbolisch 
wondpleisters uit om aan te geven 
dat er meer dan oplapwerk nodig is 
in de Rand. Sinds minister Weyts 
de bevoegdheid Vlaamse Rand toe-
gewezen kreeg, daalde het aantal 
jonge Nederlandstalige gezinnen in 
de Rand tot een minderheid van 46 
procent. Een diepterecord.

“STRAFFE WOOR-
DEN, NU NOG 
STRAFFE DADEN”

Een tweet van Theo Francken over 
illegalen in het Brusselse Maximili-
aanpark met de hashtag opkuisen. 
Meer was niet nodig om politiek en 
journalistiek Vlaanderen een week 
lang vechtend over straat te zien 
rollen. De straffe tweet kon echter 
niet verhullen dat amper 147  van 
de 544 illegalen die er werden opge-
pakt tussen 9 juli en 11 september 
in een gesloten terugkeercentrum 
werden geplaatst. Niet minder dan 
259 werden opnieuw vrijgelaten. 
Het ontlokte bij Kamerlid Barbara 

Pas de reactie “straffe woorden, nu 
nog straffe daden”. 

AGENTEN DRIE 
KEER LANGER 
THUIS NA AGRESSIE 

Afgelopen maand kwam de proble-
matiek van agressie tegen politie-
ambtenaren opnieuw in het nieuws 
naar aanleiding van een aantal inci-
denten in Borgerhout waar alloch-
tonen enkele agenten meermaals 
belaagden. Uit cijfers die Filip De-
winter opvroeg bij Binnenlandse 
Zaken blijkt dat de daders hierbij 
steeds driester tewerk gaan. Zo is 
het aantal dagen arbeidsongeschikt-
heid na geweld tegen agenten op 
een jaar tijd verdrievoudigd, van 
3.016 in 2015 tot 9.049 in 2016. 
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De denkfout van BDW
“Realpolitik, strategie, pragmatisme”. De dure woorden die Bart De 
Wever gebruikte omdat hij zijn Vlaamse eisenbundel naar de prullen-
mand verwees, verbergen een diep cynisme waarbij de macht om de 
macht centraal staat.   

De analyse van De Wever is in-
tussen bekend: met een commu-
nautair programma win je geen 
verkiezingen. De hang naar meer 
Vlaamse autonomie is niet meteen 
de electorale kaskraker die in 2019 
de zegetocht zal garanderen. ‘De 
Vlaamse vendels zijn vermakelijk 
voor nostalgische romantici, niet 
voor ernstige politici’, klinkt het in 
N-VA-kringen. Door dat mantra 
telkens te herhalen ondergraaft de 
partij het rationeel discours ach-
ter Vlaamse onafhankelijkheid. In 
plaats van een draagvlak te creëren, 
heeft de N-VA er toe bijgedragen 
de onafhankelijkheidsgedachte ge-
lijk te schakelen met chaos en re-
volutie - en daarmee het einddoel 

besmeurd. Ze laat geen kans onbe-
nut om de indruk te wekken dat 
er geen rationele argumenten zijn 
voor Vlaamse ontvoogding. En die 
zijn er nochtans te over. 

Zo hebben Vlamingen ten opzich-
te van de buurlanden de laagste 
pensioenen, de zwaarste belasting-
druk van de OESO en een haast 
Zuid-Europese staatsschuld. En 
toch heeft Vlaanderen blijkbaar de 
luxe om de miljardenkraan rich-
ting Wallonië te laten openstaan. 
De KU Leuven berekende onlangs 
dat elk Vlaams gezin jaarlijks 2.590 
euro aan Wallonië ‘schenkt’ via be-
lastingtransfers. Onvoorwaardelijk 
en onbeperkt in de tijd. Geld dat 

we zouden kunnen gebruiken om 
de piekende rusthuisfacturen te 
doen dalen, de pensioenen te ver-
hogen, de asociale energieheffin-
gen af te schaffen en de torenhoge 
personenbelasting te verlagen. 
Kortom: om de Vlaming te geven 
waar hij recht op heeft, moeten we 
Vlaams geld in Vlaamse handen 
zien te houden.

FABELTJESRUBRIEK

Dat was trouwens ook de analyse 
van De Wever tot de verkiezingen 
van 2014. Sociaaleconomische 
vooruitgang kon enkel worden 
bekomen indien Vlaanderen over 
sleutelbevoegdheden zoals sociale 
zekerheid en fiscaliteit beschikte. 
Vicepremier en huidig minister 
van Binnenlandse Zaken Jan Jam-
bon ging zelfs nog verder: “Een re-
gering zonder de PS volstaat niet. We 
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stappen niet in zo’n regering zonder 
engagement dat we evolueren naar 
een confederatie.” (De Morgen 2 no-
vember 2013).

Vier jaar en enkele ministerposten 
later lijken de immense proble-
men van gisteren vandaag tot on-
bestaand te zijn uitgeroepen. De 
veelbelovende omwenteling heeft 
plaatsgemaakt voor een ambitie-
loze status quo. De door de N-VA 
gepropageerde sociaaleconomische 
vooruitgang kan immers niet ver-
hullen dat de koopkracht van onze 
gezinnen is gedaald, de werkgele-
genheidsgraad zowat de laagste van 
Europa is en we met onze fiscale 
en parafiscale druk tot de Europese 
top drie behoren. Via vaak verdo-
ken belastingmechanismen - met 
als uitschieter de suikertaks op Cola 
zero - stegen de belastinginkomsten 
van 79 miljard in 2014 tot 85 mil-
jard in 2017. Tot daar de fameuze 
daling van het overheidsbeslag.  

Net zoals onder de PS betaalt de 
Vlaamse middenklasse dit Bel-
gisch gelag. Met dat verschil dat 
hij daar nu langer en harder voor 
moet werken. Het riedeltje dat wie 
werkt, spaart en onderneemt wordt 
ontzien, kan dan ook voorgoed in 
de fabeltjesrubriek worden geklas-
seerd. 

ONTSTAANSREDEN  
ONDERGESCHIKT 

Wars van strategie of electorale be-
goochelingen blijft de communau-
taire - en dus de facto ook de so-
ciaaleconomische - terugtocht van 
de N-VA merkwaardig: nooit eer-
der in de geschiedenis van dit land 
heeft een zelfverklaarde Vlaams-
nationale partij zo sterk gestaan als 
de N-VA vandaag. En toch maakt 
ze van die ongekende sterkte ex-
pliciet geen gebruik om de essen-
tie van haar eigen programma te 
propageren, laat staan te realiseren. 
Men kan zich moeilijk van de in-
druk ontdoen dat de macht om de 
macht steeds meer primeert op de 
ontstaansreden van de partij.  

MISTGORDIJN

Om de Vlaamse aftocht naar de 
achtergrond te duwen, pronkt 
de N-VA met straffe quotes over 
identiteit en onvolledige immigra-
tiecijfers. Alle hoeraberichten ten 
spijt blijft immers het feit dat sinds 
het aantreden van Theo Francken 
het aantal ‘nieuwe Belgen’ nieuwe 
recordhoogten bereikt, de gezins-
herenigingen van asielzoekers met 
driekwart zijn gestegen en de kin-
derbijslag voor asielzoekers is ver-
dubbeld. 

Om de torenhoge immigratiefac-
tuur, de oplopende vergrijzings-
kost en de massieve overheids-
schuld te financieren wil De Wever 
verder het mes zetten in onze so-
ciale zekerheid. De kille houding 
van de N-VA in het debat over 
de pensioenregeling van ontslagen 
50-plussers was daar de ultieme il-
lustratie van. Verder snijden dus in 
de kinderbijslag, in de pensioenen, 
in de ouderenzorg. Is het echt dát 
waar de Vlamingen voor gestemd 
hebben? 

ZELFSTANDIG VLAANDE-
REN = WELVAARTSGARAN-
TIE 

De Wever stelde in Ter Zake dat er 
geen alternatieven bestaan voor zijn 
denkpistes. Die stelling gaat enkel 
op indien men het immigratie- en 
het transfertaboe ongemoeid laat. 
In een zelfstandig Vlaanderen met 
een kordaat grenzenbeleid blijft 
ons welvaartsmodel gegarandeerd. 
Indien het de N-VA menens is met 
haar ‘veranderingsambitie’ vindt zij 
daar de sleutel en in ons een part-
ner.

Klaas Slootmans 

Op communautair vlak vertoont Bart De Wever 
 steeds meer gelijkenissen met de Romeinse god Janus.
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Ons onderwijs islamiseert en dat 
moet stoppen!
Zelfs in deze tijden van multiculturele waanzin en aanslagen waren 
er nog enkele zekerheden. Eentje ervan was dat het schooljaar op 1 
september startte. Maar ook deze zekerheid ging in 2017 voor de bijl. 
Dit jaar viel de start van het schooljaar immers samen met de eerste 
dag van het islamitische Offerfeest dat drie dagen duurt. En vanzelf-
sprekend is het voor de weldenkende gezagsdragers in het onderwijs 
die met hetzelfde multiculturele virus besmet zijn als onze politici dan 
niet meer dan normaal dat de start van het schooljaar dan in sommige 
gevallen wijkt. 

Eerder dit jaar had uitgerekend het 
katholiek onderwijs een oproep 
gedaan om de start van het school-
jaar voor iedereen uit te stellen tot 

4 september. Toen had onderwijs-
minister Hilde Crevits (CD&V) in 
het Vlaams parlement in antwoord 
op kritische vragen van Vlaams 

Belang-fractievoorzitter Chris 
Janssens nog gesteld dat “er in onze 
regelgeving bepaald is dat het school-
jaar start op 1 september, en dat dat 
ook 1 september zal blijven”. Maar 
Crevits zou geen goed CD&V’er 
zijn indien ze niet meteen de ope-
ning had gelaten aan scholen die 
hun schooljaar toch wensten uit 
te stellen vanwege het Offerfeest: 
“Het schooljaar start op 1 september, 
maar scholen hebben de vrijheid om 
een pedagogische studiedag op 1 sep-
tember te plannen.” 

Minstens 35 scholen stelden de eerste schooldag 
uit omwille van het islamitisch offerfeest.
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De Vlaamse regering hield intus-
sen de lippen stijf op elkaar met 
betrekking tot het aantal scholen 
dat de start van het schooljaar uit-
stelde, allicht om ongewenste con-
troverse te vermijden. Een krant 
die in augustus een rondvraag 
deed bij 600 scholen, kwam wel 
te weten dat ministens 35 scholen 
al beslist hadden de start van het 
schooljaar uit te stellen tot 4 sep-
tember omwille van het Offerfeest. 
In andere scholen werd er wél ge-
start op 1 september, maar werd er 
voor die dag een ‘alternatief pro-
gramma’ voorzien en werd met de 
officiële kennismaking gewacht tot 
4 september. 

DIALOOGSCHOOL

Het signaal dat op die manier 
wordt gegeven is opnieuw duide-
lijk: islamitische normen krijgen 
soms voorrang boven onze eigen 
normen en tradities. Nochtans zou 
men toch kunnen veronderstellen 
dat een schooldag van 8 uur tij-
dens een Offerfeest van drie dagen 
niet onoverkomelijk zou zijn voor 
moslimouders. Veel moslims kon-
den dat respect voor het onderwijs 
echter niet opbrengen en dus was 
het in niet weinig scholen maar 
weer eens onze seculiere samenle-
ving die de duimen moest leggen. 

Dat veel scholen de start van het 
schooljaar aanpasten aan de isla-
mitische kalender, hoeft niet te 
verbazen. Vorig jaar kondigde de 
topman van het katholiek onder-
wijs aan dat zijn scholen voortaan 
ook andere godsdiensten dan het 
katholicisme een plaats zouden 
moeten geven in hun instellingen. 
Hij had het daarbij uiteraard voor-
al over de islam: over hoofddoeken 
die zouden moeten worden toe-
gelaten, speciale bidplaatsen voor 
moslims op school, vrijwillige is-
lamlessen en islamitische uitstap-
pen. Hij gaf zijn nieuwe model 
van islamo-katholieke school ook 
al een naam: de ‘dialoogschool’.

En ook met betrekking tot de start 
van het schooljaar mag volgens 

Boeve de islam tegemoet gekomen 
worden: “Als het Offerfeest samen-
valt met de eerste schooldag dan kan 
dat opgelost worden door een peda-
gogische studiedag in te plannen op 
die feestdag”. Volgens Boeve gaat 
het erom om op een “gedeproble-
matiseerde manier” om te gaan met 
de islam in ons onderwijs. 

GERADICALISEERDE 
KLEUTERS

Alsof de islam zichzelf niet proble-
matiseert. Nog in mei van dit jaar 
getuigde Jacky Goris, het hoofd 
van het Brusselse gemeenschaps-
onderwijs, dat jonge moslimkin-
deren alsmaar verder gaan in hun 
opgedrongen islamfanatisme: 
“Soms vasten ze tot ze er letterlijk 
bij neervallen. Zwemmen weigeren 
ze, want tijdens de vasten mogen ze 
geen water binnenkrijgen. Voor mu-
ziekles zijn ze evenmin te vinden, 
want muziek is des duivels, zeggen 
ze.” 

En deze zomer bleek uit een gelekt 
rapport in een school in Ronse dat 
de radicalisering zelfs toeslaat bij 
… kleuters! “Arabische verzen uit 
de Koran citeren tijdens de speel-
tijd”, zo begint de opsomming in 
het verslag. “Op vrijdag niet naar 
school komen om godsdienstige rede-
nen. Een kleuter heeft al een vriend 
in Marokko waar ze later mee zal 
trouwen. Een meisje weigert om 
een jongen een hand te geven en om 
naast een jongen in de rij te staan.” 
En erger: “moordbedreigingen door 
een kind uitgesproken aan ‘ongelovi-
gen’” en “andere kinderen ‘varkens’ 
noemen en met de vinger aan de keel 
bewegingen maken”. 

Men zou verwachten dat deze 
verontrustende feiten aanleiding 
zouden geven tot een forse aanpak 
van de ouders die de problematiek 
volgens de leerkrachten blijkbaar 
“weglachten”. Het tegendeel bleek 
waar. De directeur van de scho-
lengroep waar de feiten plaatsvon-
den noemde de feiten “een storm 
in een glas water”, want “kleuters 

zeggen vaak dingen die ze nog niet 
helemaal begrijpen.” Het probleem 
was niet het extreme gedrag van 
de kleuters, wel dat het document 
was gelekt. Volgens het linkse esta-
blishment blijkt er geen vuiltje aan 
de multiculturele lucht. In augus-
tus verklaarde een leerkracht van 
het multiculturele atheneum van 
Vilvoorde - naar eigen zeggen een 
‘open minded’ school - hoe ze een 
meisje van het derde jaar middel-
baar, nauwelijks 14 jaar oud, via 
seksuele voorlichting voorbereidde 
op haar uithuwelijking. Fijn toch? 

EN DE TOEKOMST? 

De uitstel van de start van het 
schooljaar omwille van het Of-
ferfeest, radicaliserende piepjonge 
kinderen, jonge meisjes die op 
school worden voorbereid op hun 
uithuwelijking,… En ondertussen 
predikt de top van het katholiek 
onderwijs voor nog meer ‘redelij-
ke’ aanpassingen aan de islam. De 
vraag rijst wat we in de toekomst 
nog meer mogen verwachten? 
Misschien de aanpassing van de 
leerplannen aan de normen van de 
islam net zoals in Turkije, waar de 
evolutietheorie geschrapt werd in 
de middelbare scholen? 

In hun multiculturele roes zullen 
Crevits, Boeve en co het allicht 
niet beseffen, maar wanneer men 
begint met toegevingen aan de 
islam weet men nooit waar men 
zal eindigen. De N-VA moppert 
intussen in de kranten, maar geeft 
geen tegengas in de organen waar 
het werkelijk van belang is: in de 
regering en in het parlement. Er 
is maar één oplossing: het ‘multi-
culturalisme’ naar de prullenmand 
verwijzen, opnieuw duidelijk ma-
ken dat ónze cultuur, tradities en 
waarden centraal staan en moslims 
die de islam belangrijker vinden 
dan onze regels aanzetten tot emi-
gratie naar een islamitisch land 
waar ze zich allicht beter thuis 
voelen. 

Wim Van Osselaer
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Regering faalt in terugsturen  
criminele vreemdelingen
Hoewel deze regering naar eigen zeggen grote successen boekt bij het 
uitzetten van criminele vreemdelingen die in onze gevangenissen zit-
ten, blijkt in werkelijkheid dat dit verhaal meer op propaganda dan 
of feiten berust. Dat kan althans worden opgemaakt uit een antwoord 
van minister van Justitie Geens op een vraag van Filip Dewinter.

Om de lage uitzettingscijfers van 
criminele vreemdelingen te verant-
woorden verwees staatssecretaris 
Francken in het verleden vaak naar 
het ontbreken van verdragen met 
landen die de terugname van cri-
minele onderdanen regelen. Voor 
een aantal landen zal die verkla-
ring wel degelijk opgaan, maar nu 
blijkt dat er voor 72 landen wel de-
gelijk terugnameakkoorden voor 
gedetineerden bestaan. Weliswaar 
is iets meer dan de helft van deze 
landen in Europa gelegen, maar 
ook met tal van niet-Europese lan-
den, waaronder Marokko en Tur-
kije, bestaan er dergelijke akkoor-
den. Alleen wordt er in de praktijk 
nauwelijks of geen gebruik van 
gemaakt.

DE BELGISCHE  
LUXE-INSTELLINGEN

Wat deze akkoorden betreft moet 
er een onderscheid worden ge-
maakt tussen enerzijds akkoorden 
waarbij de gedetineerde ermee 
moet instemmen om de rest van 
zijn straf in zijn land van herkomst 
te gaan uitzitten en anderzijds 
akkoorden waarbij een overbren-
ging kan plaatsgrijpen zonder dat 

de gedetineerde daarvoor zijn 
toestemming moet 

geven. 

Voor de eerste categorie bestaat 
er met 54 landen een akkoord. 
Dat deze akkoorden weinig effici-
ent zijn, ligt nogal voor de hand, 
tenminste wanneer het om niet-
Westerse onderdanen gaat. We 
mogen immers aannemen dat de 
meeste van deze vreemde gedeti-
neerden liever in de Belgische luxe-
instellingen verblijven in plaats 
van in de gevangenissen van hun 
thuislanden. In 2016 zaten er uit 
die landen in totaal 1.536 crimi-
nelen in de Belgische gevangenis-
sen. Hoewel veruit de meesten van 
hen Europeanen waren, werden 
er daarvan echter nauwelijks 42 
of amper 2,7% overgebracht naar 
hun land van herkomst.

STRENG  
TERUGKEERBELEID?

Daarnaast zijn er echter ook nog 18 
landen waarvan de gedetineerden 
in België zonder hun akkoord naar 
hun land van herkomst kunnen 
worden overgebracht. Daar zijn 
belangrijke landen zoals Marokko 
en Turkije bij. Met deze akkoor-
den zou men kunnen verwachten 
dat een overbrenging veel vlotter 
moet kunnen verlopen, maar ook 
hier blijft het armoe troef. In totaal 
zaten er uit deze landen in 2016 
niet minder dan 1.716 
gedetineerden in 
onze 

gevangenissen. Voor slechts 35 van 
hen, dat is 2%, werd echter door 
de administratie van Justitie een 
dossier opgestart om hen naar hun 
land van herkomst terug te sturen. 
En slechts in 5 gevallen (0,3%!) re-
sulteerde dit ook in een effectieve 
uitzetting. Opvallend daarbij is dat 
in 2016 er niet minder dan 1.095 
Marokkanen en 179 Turken in de 
Belgische gevangenisinstellingen 
zaten, maar dat er geen enkele 
overbrenging naar die landen ge-
beurde!

De enige logische conclusie is dan 
ook dat deze regering absoluut 
geen gebruik maakt van de mo-
gelijkheden die de verschillende 
akkoorden ons bieden om verlost 
te geraken van een aantal vreem-
de criminele lastposten. Van een 
streng terugkeerbeleid voor crimi-
nele vreemdelingen kan er op dit 
vlak dus hoegenaamd geen sprake 
zijn. Veeleer het tegendeel is het 
geval.

Peter Lemmens
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Deradicalisering:  
parels voor de zwijnen
De Vlaamse en federale regeringen besteden miljoenen aan deradica-
liseringsprojecten om teruggekeerde jihadisten en moslimfanatici op 
het rechte democratische pad te krijgen. Alles wijst er echter op dat dit 
allemaal weggegooid geld is.

Dit land zit zoals bekend opgeza-
deld met vele honderden, wellicht 
duizenden, moslimfanatici die niets 
liever wensen dan onze samenleving 
te vernietigen en hier de sharia in te 
voeren. Daarbij zijn er een aantal 
onder hen die er niet voor terug-
schrikken om daarvoor blind ge-
weld te gebruiken. Op 15 mei 2017 
stonden er op de OCAD-lijst van 
Syriëstrijders (in Syrië of reeds te-
ruggekeerd) en kandidaat-Syriëstrij-
ders niet minder dan 622 personen, 
waarvan de meesten effectief (terug) 
in dit land verblijven. Daarnaast zijn 
er evenwel nog de haatpredikers, de 
zogenaamde homegrown terroristen 
en de ‘gewone’ islamfanatici, waar-
van de ervaring intussen leert dat zij 
in een handomdraai tot bloeddor-
stige terroristen kunnen muteren. 
Doordat in het verleden jarenlang 
met de Belgische nationaliteit werd 
gesmeten, hebben velen van hen in-
tussen de Belgische nationaliteit.

GEEN OPLOSSING

Een aantal politici beseft dat men 
met deze groep met een heel groot 
probleem zit. Sinds enkele jaren 
wordt er dan ook veel geld uitgege-
ven aan zogenaamde deradicalise-
ringsprojecten om daar iets aan te 
doen. De vraag is echter of dat een 
oplossing biedt voor het probleem. 
Gilles de Kerchove, al 10 jaar lang 
Europees antiterrorismecoördina-
tor, stelde onlangs nog in dat ver-
band: “Ik geloof niet dat je iemand 
kunt deradicaliseren. Toch niet in de 
zin dat je zijn gedachten kunt ver-
anderen.” Die man weet, als expert 
ter zake, ongetwijfeld waarover hij 
spreekt.

ZELFS DE BELEIDSVER-
ANTWOORDELIJKEN

Maar ook een aantal beleidsverant-
woordelijken hebben grote twijfels 
bij een dergelijke aanpak. Noch-
tans zijn het juist zij die vele mid-
delen in deradicaliseringstrajecten 
steken. Zo stelde minister van Bin-
nenlandse Zaken Jan Jambon nog 
onlangs in antwoord op een vraag 
van Barbara Pas letterlijk: “Empiri-
sche studies tonen aan dat een ver-
plichte deradicalisering slechts zelden 

tot het gewenste resultaat leidt.” En 
verder liet hij weten: “dat ikzelf niet 
overtuigd ben van de zogenaamde 
deradicalisering”. Dat is straffe taal 
voor een beleidsverantwoordelijke 
die hiermee in feite toegeeft dat hij 
geld in nutteloze zaken steekt.

UITZETTEN ENIGE  
MOGELIJKHEID

Bovendien is dat helemaal geen 
geruststellende boodschap omdat 
zij aangeeft dat de beleidsmakers 
geen antwoord hebben op de aan-
wezigheid van de vele duizenden 
islamfanatici in dit land en de do-
delijke gevaren die dat met zich 
meebrengt. Het Vlaams Belang is 
in alle geval van oordeel dat het 
geen zin heeft middelen in derge-
lijke deradicaliseringsprojecten te 
steken, maar dat men het probleem 
ten gronde moet aanpakken. Dat 
kan alleen maar betekenen dat van 
dergelijke sujetten zo snel moge-
lijk de Belgische nationaliteit moet 

worden afgenomen en dat zij on-
verbiddelijk het land moeten wor-
den uitgezet om hier nooit meer 
nog één voet binnen te zetten. De 
huidige aanpak biedt in alle geval 
geen enkel uitzicht op beterschap.

Peter Lemmens

Islamfanatici: niet bekeren, maar het land uitzetten.
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“Op eigen kracht naar Vlaamse 
macht”
Onder een stralende zon en in de schaduw van het monument van de 
gebroeders Van Raemdonck kon de 16de IJzerwake opnieuw rekenen 
op massale belangstelling. Zo’n 4.000 Vlaams-nationalisten trokken 
naar Steenstrate om de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoor-
log te eren en de Vlaams-nationale gedachte uit te dragen.

Wie er bij was, kon er haast niet 
naast kijken: de sterke aanwezig-
heid van jongeren op de weide. De 
gerichte campagnes via sociale me-
dia en het aanscherpen van het con-
cept van de Wake werpen duidelijk 
hun vruchten af. 

Als gastspreker koos het IJzerwake-
comité dit jaar voor de gewezen 
voorzitter van Pro Flandria, Jan 
Van Malderen. Met zijn bombas-
tische stem en zijn indrukwekkend 
voorkomen begeesterde Van Mal-
deren zichtbaar de weide. “200 jaar 
na de Franse revolutie en 160 jaar 
na de afscheuring van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden werd in 

België een cordon sanitaire afgekon-
digd tegen al wie België in vraag stelt. 
Dat gebeurde door alle partijen die 
zich democratisch noemen en zich be-
roepen op Vrijheid, Gelijkheid, Broe-
derlijkheid”, aldus Van Malderen. 
Verwijzend naar het Plakkaat van 
Verlatinghe, de Brabantse Omwen-
teling en de Raad van Vlaanderen 
in 1917, riep hij op om het vertrou-
wen in dit land en zijn vorst op te 
zeggen. “Gij Koning die nooit, zo-
min als uw voorvaderen, van Vlaan-
deren hebt gehouden of naar Vlaan-
deren hebt geluisterd, nooit aan onze 
verzuchtingen aandacht hebt besteed, 
nooit oog had voor het leed veroor-
zaakt door uw valse en laffe dienaars. 
Gij die nooit de ziel van Vlaanderen 
hebt willen voelen en voeden. Wij 
verwerpen uw recht ons als Koning te 
dienen.”

ONTBINDINGSPROCES 

In zijn slottoespraak riep IJzer-
wakevoorzitter Wim De Wit het 
Vlaams parlement op haar ver-
antwoordelijkheid te nemen en 
eenzijdige stappen te zetten naar 
Vlaamse onafhankelijkheid. Het 

argument als zou onafhankelijk-
heid synoniem zijn voor chaos 
veegde De Wit vakkundig van ta-
fel: “Die chaos is op zich niet ons pro-
bleem. Maar voor de internationale 
gemeenschap ligt dat anders. Die wil 
stabiliteit en orde. Alleen een Vlaan-
deren dat het voortouw neemt in de 
ontbinding van België kan die stabi-
liteit en die orde verschaffen”, aldus 
De Wit.  De Vlamingen moeten, 
aldus De Wit, niet wachten op fe-
derale initiatieven om het Belgisch 
ontbindingsproces te starten. 

De Wit wees ook op de niet afla-
tende Franstalige chantagepolitiek 
in Brussel en de Rand. Voor De 
Wit is het kristalhelder dat dossiers 
zoals de geluidsnormen of Parking 
C de voorbode zijn van een groot-
schalig Franstalig offensief op het 
moment dat de communautaire 
diepvries weer open gaat. 

ARROGANT MONSTER

Kritiek op de EU hoort ook al een 
tijdje tot het vaste discours van de 
IJzerwake. Ook dat ontbrak deze 
keer niet. Wim De Wit vatte de 
trant samen als volgt: “Met de Eu-
ropese gedachte is er niets mis, maar 
met de Europese Unie des te meer. 
De EU is uitgegroeid tot een bemoei-
zuchtig, wereldvreemd en arrogant 
monster.” De EU wordt gezien als 
een mega-België. Kop van Jut zijn 
Duits bondskanselier Angela Mer-
kel en Vlaams EU-parlementslid 
Guy Verhofstadt die de EU een 
grenze(n)loze toekomst toedich-
ten. “De Europese Unie moet even-
wel haar grenzen kennen. Zowel ter-
ritoriaal als inhoudelijk. Wij willen 
samenwerken in een confederaal Eu-
ropa maar onze soevereiniteit moet 
behouden blijven.”

Klaas Slootmans

Gewezen voorzitter van  
Pro Flandria, Jan Van Malderen
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Deze regering wil het onderwijs in de Koninklijke Militaire School 
(KMS) verengelsen. Verbazend is dat dit op aangeven van een N-VA-
excellentie gebeurt.

De Vlamingen hebben in dit onza-
lige land een harde en lange strijd 
moeten voeren om van het lager tot 
en met het hoger onderwijs onder-
richt in eigen taal te kunnen beko-
men. Pas met de vernederlandsing 
van de Gentse universiteit in 1930, 
100 jaar na de oprichting van de 
Belgische staat, kon die strijd 
worden afgerond. Deze verneder-
landsing van het hoger onderwijs 
heeft in de loop van de 20e eeuw 
substantieel bijgedragen tot de ver-
dere ontvoogding van het Vlaamse 
volk en is daarom een te essentiële 
verworvenheid om ze zomaar op-
nieuw op de helling te zetten.

OPLEIDINGSVERBOD

Dat is nochtans wat er te gebeu-
ren staat met een wetsontwerp dat 
minister van Defensie Vandeput 
heeft ingediend. Deze N-VA-ex-
cellentie heeft er immers niets be-
ter op gevonden om aan de KMS 
de bacheloropleiding grotendeels 
en de masteropleiding volledig 
te verengelsen. Voortaan wordt 
een groot deel van de lessen daar 
dus nog uitsluitend in het Engels 

gegeven. Maar er is meer. Leer-
lingen die met succes de bachelo-
ropleiding aan de KMS hebben 
gevolgd, wordt voortaan verboden 
hun masterstudies voort te zetten 
wanneer zij onvoldoende Engels 
kennen. Dat komt dus in feite 
neer op een opleidingsverbod om 
taalredenen, waarbij het overigens 
niet eens om een officiële landstaal 
gaat.

ONDERWIJS IN  
EIGEN TAAL!

Nu is het Vlaams Belang er uiter-
aard niet tegen gekant dat onze 
toekomstige militaire bevelheb-
bers een degelijke kennis van het 
Engels zouden hebben gelet op 
het internationale kader waarin zij 
tegenwoordig vaak moeten opere-
ren. Maar dat is nog iets helemaal 
anders dan het volledige onder-
wijsprogramma te verengelsen, 
zoals hier nu gebeurt. In de plaats 
daarvan moet een grondig onder-
richt van de Engelse taal via taal-
cursussen worden gegeven. Het 
onderwijs van de vakken zelf moet 
echter, met uitzondering van de 

taalvakken, in de moedertaal van 
de betrokkenen worden gedo-
ceerd. 

ZIEL VERKOCHT?

Het is verbijsterend te moeten 
vaststellen dat het uitgerekend een 
minister is die naar verluidt tot een 
Vlaams-nationale partij behoort, 
die de volledige verengelsing van 
het onderwijs aan de KMS door-
voert. Wat nog meer verbijste-
rend is, is de reden die daarvan 
ten grondslag ligt. Naar verluidt 
gebeurt dit immers vooral om be-
sparingsredenen, zoals uit de parle-
mentaire documenten blijkt. 

Hoe dan ook wordt met deze 
maatregel de klok meer dan 100 
jaar teruggedraaid, zij het dat het 
Frans van toen nu vervangen wordt 
door het Engels. Dat dit bovendien 
dan nog moet gebeuren exact 100 
jaar nadat de Vlaamse frontsolda-
ten tijdens de Eerste Wereldoorlog 
aan het IJzerfront hun eerste po-
litieke eisen naar buiten brachten 
voor onder meer een bevelvoering 
van de Vlaamse soldaten in het 
Nederlands, maakt deze gang van 
zaken alleen maar extra wrang. 

Peter Lemmens
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N-VA verengelst Koninklijke  
Militaire School volledig
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elgië en Nederland moeten  
Hongarije steunen.”

Wiskundige en antropoloog dr. Jan van de Beek 
over immigratie: “België en Nederland moeten 
Hongarije steunen.”

U bent wiskundige, informaticus én cultureel an-
tropoloog. Hoe verhouden die specialisaties zich 
tot elkaar? 

Nou, wiskunde en informatica hangen wel behoor-
lijk samen, in die zin dat bijvoorbeeld logica een 
grote rol speelt. Maar antropologie staat daar heel ver 
vandaan, weinig cijfermatig ook. Ik zeg altijd voor de 
grap dat antropologen al schrikken van een pagina-
nummer. Al heb je ook wel een heel interessante na-
tuurwetenschappelijk geïnspireerde stroming, maar 
die is in Nederland zwak ontwikkeld.

Sinds wanneer bent u zich beginnen bezighouden 
met immigratie en demografie?

Eigenlijk al vanaf eind jaren negentig. Toen was ik al 
bezig met eenvoudige modelletjes en schreef ik wel-
eens een brief naar de krant die dan natuurlijk niet 
geplaatst werd. Ook bij de studie antropologie koos 
ik bijna altijd voor migratieonderwerpen, zaken zoals 
de locatie van moskeeën, het leven in een asielzoe-
kerscentrum, inkomsten van illegalen en het asielde-
bat in de media. Daarna schreef ik een proefschrift 
dat ging over de vraag hoe in Nederland onderzoek 
is gedaan naar de economische effecten van immi-
gratie. Dat was dus meer onderzoek naar onderzoek 
en niet zelf rekenen. Het ging vooral om de vraag 
hoe onderzoekers omgaan met het hele politieke en 
normatieve spanningsveld rond het thema immigra-
tie. Maar sinds maart 2016 heb ik het rekenen en 
modelleren zelf echt serieus aangepakt. Al is het wel Professor Jan van de Beek

“
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En dan breder dan alleen kosten 
en baten. Want immigratie heeft 
een enorme impact op uiteenlo-
pende zaken als het gemiddeld 
scholingsniveau en het dominante 
waardensysteem.

Juist omdat zo’n monitor ont-
breekt zie je dat veel deelnemers 
aan het debat min of meer onge-
straft grossieren in onzin. Neem 
bijvoorbeeld asielmigratie. Heel 
veel mensen snappen dat dat geld 
kost. Pas zei een taxichauffeur te-
gen mij: “Dat is toch harstikke lo-
gisch, dat ziet toch iedereen.” En dat 
is ook zo. Asielmigratie is gewoon 
een dure vorm van liefdadigheid. 
Maar zolang dat niet in rappor-
ten van gezaghebbende instituten 
staat, blijven mensen komen met 

onzinnige argumenten. Onlangs kwamen oud-pre-
mier Lubbers en emeritus hoogleraar Van Seters met 
een verhaal dat we jaarlijks 25.000 asielmigranten no-
dig hebben om de vergrijzing betaalbaar te houden. 
Hoe verzinnen ze het! 

Uw stelling is dat de verzorgingsstaat door de mas-
sa-immigratie onhoudbaar wordt. Kunt u toelich-
ten waarom precies?

De verzorgingsstaat draait om herverdeling. Herver-
deling tussen arm en rijk, maar ook herverdeling tus-
sen generaties. De Nederlandse overheid spendeert 
aan elke Nederlander tijdens de jeugd veel geld aan 
onderwijs, jeugdzorg en andere kosten. Ook als hij 

“  
immigratie kosT 

jaarlijks  
miljarden en 

dat geld kun je 
niet meer aan  
andere zaken  

besteden.

elgië en Nederland moeten  
Hongarije steunen.”

allemaal werk dat ik in 
mijn vrije tijd doe.

U heeft zich sinds kort 
in het publieke de-
bat gestort. U maakte 
een twitteraccount (@
demo_demo_nl) en een 
website (www.demo-
demo.nl) en u geeft in-
terviews. Waarom?

Ik maak mij zorgen over 
immigratie. Met name 
niet-westerse immigra-
tie is kostbaar voor de 
schatkist en in bepaalde 
opzichten ontwrichtend 
voor de Nederlandse 
samenleving. Maar be-
paalde onderwerpen blij-
ven in het debat onderbelicht. Ik noem de kosten van 
immigratie, maar ook de ontwikkeling van het aantal 
moslims en de toekomstige etnische samenstelling 
van de bevolking. Dat zijn dingen waar je aan kunt 
rekenen en dat gebeurt veel te weinig vond ik. 

Dus ben ik in dat gat gestapt, dat eigenlijk door over-
heidsinstanties als het Centraal Planbureau (CPB) en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS) ingevuld 
zou moeten worden. Die doen heel veel, maar juist 
een aantal heel pijnlijke kwesties laten ze liggen. Ik 
zou willen dat die instanties hun krachten bundelen 
en met een echte migratiemonitor komen. Een instru-
ment dus waarmee je voortdurend alle effecten van 
migratie en migratiebeleid in de gaten kunt houden. 
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oud is kost die Nederlander de schatkist weer veel geld 
aan staatspensioen, gezondheidszorg en noem maar 
op. In de tussenliggende periode betaalt die Neder-
lander juist veel geld aan de staat in de vorm van be-
lastingen en premies. Of iemand over zijn hele leven 
nettobetaler of netto-ontvanger is van overheidsgeld 
hangt af van het inkomen, en dat wordt weer vooral 
bepaald door het opleidingsniveau.

Nu is het zo dat iedereen die in Nederland geboren 
wordt profiteert van de reeds opgebouwde welvaart. 
De gemiddelde Nederlander krijgt bij geboorte als 
het ware een soort erfenis van 
ongeveer 50.000 euro. Dat 
laat al zien dat het geen enke-
le zin heeft om de bevolking 
te laten groeien met immi-
granten als die immigranten 
op de arbeidsmarkt niet min-
stens zo goed presteren als de 
gemiddelde Nederlander. En 
daar zit het probleem.

Feit is namelijk gewoon dat 
niet-westerse immigranten 
gemiddeld laaggeschoold 
zijn en weinig verdienen en daardoor dus ook weinig 
belasting afdragen. Daar staat tegenover dat de door-
snee niet-westerse immigrant juist wel veel vaker een 
beroep doet op uitkeringen. Bij mensen uit typische 
asiellanden in Afrika en Azië zie je dat zelfs na tien 
verblijfsjaren er tegenover elke 100 werkenden 100 à 
150 uitkeringsgerechtigden staan. Ik heb het dan over 
mensen die tussen 20 en 40 jaar oud waren toen ze 
immigreerden, dus echt in de bloei van hun leven. 

Dat soort immigratie kost natuurlijk ontzettend veel 
geld. Nederland is een schatrijk land, dus die verzor-
gingsstaat zal heus niet morgen al omvallen. Maar als 
partijen als GroenLinks hun zin krijgen wordt met 
name die asielmigratie sterk opgeschroefd met tien-
duizenden personen per jaar. Daar komt dan alle 
volgmigratie nog bij. Verder doen veel kinderen van 
asielzoekers het slecht op school, zelfs als ze op jonge 
leeftijd naar hier komen of in Nederland geboren zijn. 
Dus ook de tweede generatie gaat naar verwachting 
veel geld kosten. Als je een GroenLinks beleid gaat 
voeren, dan betekent dat als het ware elk jaar weer een 
extra financiële last van al snel tientallen miljarden eu-
ro’s. Veel van die kosten liggen in de toekomst - denk 
aan pensioenen - maar als je zo’n beleid een tijdlang 
voortzet, stapelen die kosten zich op en wordt die ver-
zorgingsstaat op termijn natuurlijk wel onhoudbaar. 

Dat soort pleidooien voor een ruimhartig asielbeleid 
van bijvoorbeeld GroenLinks en oud-premier Lub-
bers zijn dus volkomen asociaal ten opzichte van de 
minst verdienenden, waaronder veel immigranten die 

er al zijn. Want die asielmigranten concurreren ge-
woon keihard om dezelfde banen, huurwoningen en 
sociale voorzieningen waar de lage inkomens het ook 
vaak van moeten hebben. 

U noemt GroenLinks en oud-premier Lubbers van 
de christendemocraten (CDA), maar wat met het 
huidige asielbeleid van het demissionaire VVD-
PvdA-kabinet?

De VVD van Mark Rutte schurkt voor de verkie-
zingen vaak een beetje tegen de PVV van Wilders 

aan, maar ondertussen steeg 
de migratie onder Rutte wel 
naar een recordhoogte. Erg 
hypocriet en opportunistisch 
dus. Op zich is dat wel weer 
consequent in die zin dat de 
VVD traditioneel de stem van 
de werkgevers vertolkt en mi-
gratie vanwege de loondruk-
kende werking voor die groep 
wel gunstig is.

De PvdA daarentegen is heel 
inconsistent geweest. Die par-

tij heeft echt haar eigen traditionele achterban - de 
arbeider - totaal verraden. Ze hebben nationale so-
lidariteit in de vorm van de welvaartsstaat ingeruild 
voor internationale solidariteit in de vorm van een 
ruimhartig immigratiebeleid. Maar die twee gaan op 
termijn niet samen en dat besef dringt bij de PvdA 
maar langzaam door. Dat is denk ik een belangrijke 
oorzaak van die dramatische verkiezingsuitslag van 
negen zetels.

Stel dat we geen verzorgingsstaat zouden hebben, 
zoals bijvoorbeeld de VS, is massa-immigratie dan 
geen probleem of zelfs een goed idee?

Het is een misvatting dat de VS geen verzorgingsstaat 
heeft. Die hebben ze wel - al is het wel veel beperkter 
dan in Nederland - en ook daar zie je onderzoek waar-
uit blijkt dat laaggeschoolde immigranten de schatkist 
veel geld kosten en hooggeschoolden juist veel bijdra-
gen. Maar goed, zonder verzorgingsstaat zijn vanuit 
economisch perspectief veel bezwaren tegen immigra-
tie inderdaad niet geldig.

Uw berekeningen omvatten het financiële en soci-
aaleconomische. Maar u bent ook cultureel antro-
poloog. In hoeverre neemt u de factor cultuur mee 
in uw analyse?

Ik ben mijn aandacht daarnaar aan het verleggen. En 
dan niet zozeer in talige analyses want dat doen ande-
ren al, maar in het berekenen van het effect van cul-
tuur op bijvoorbeeld de integratie in het gastland. Ik 

“ 
Asielmigratie 
is gewoon een 

dure vorm van 
liefdadigheid.
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hoop daar over een tijdje over te kunnen publiceren.

Kunt u schetsen wat de reacties vanuit verschil-
lende hoeken zijn op uw bevindingen? Hoe groot 
is het taboe om te zeggen wat u zegt?

Nou, het taboe is veel minder groot dan voorheen. Ik 
zie een omslag. Ik krijg veel bijval. Maar natuurlijk 
heb je ook mensen die mij een nazi en fascist vinden. 
Je kunt er ook donder op zeggen dat je naar aanlei-
ding van dit interview mensen krijgt die aan guilt by 
association gaan doen: zo van Vlaams Belang is fout 
dus Van de Beek is fout. Dat is vervelend, maar ik heb 
daar toch lak aan. Ik hou me gewoon bij de inhoud en 
probeer dat zo goed mogelijk te doen.

Ik schreef een artikel waarin ik betoog dat ook het 
immigratiebeleid van staatssecretaris Theo Franc-
ken onze verzorgingsstaat op termijn vernietigt. 
Bent u het met mijn analyse eens?

Ik ken de cijfers voor België niet goed, maar naarmate 
de situatie in België meer lijkt op die in Nederland als 
het gaat om de kwaliteit en kwantiteit van de immi-
granten zal de ondermijning van de verzorgingsstaat 
ook meer gaan lijken op de situatie in Nederland. Tijd 
dus om er voor België ook eens flink aan te gaan re-
kenen.

In een interview in het Algemeen Dagblad zegt u: 
“Politiek correcte mensen gaan voorbij aan het feit 

dat elke euro maar één keer uitgegeven kan wor-
den”. Kunt u dat toelichten?

Vooral niet-westerse immigratie en asielmigratie kost 
de schatkist gewoon veel geld. Natuurlijk neemt de 
economie door immigratie in omvang toe omdat er 
meer mensen bijkomen, maar dat het niet kostendek-
kend is, dat is wel duidelijk. Dus kost immigratie jaar-
lijks miljarden en dat geld kun je niet meer aan andere 
zaken besteden.

Is het grootste probleem niet dat mensen niet ra-
tioneel, maar emotioneel naar immigratie kijken?

Dat is inderdaad een groot probleem. Er zijn zoveel 
onzakelijke argumenten. Bijvoorbeeld dat discrimine-
ren bij toelating van immigranten ongrondwettelijk 
zou zijn. Onzin. De staatsgrens is gewoon een geac-
cepteerd instrument van discriminatie tussen staats-
burgers en anderen. Dus selectie van immigranten 
hoeft niet tegen de grondwet te zijn en is staand beleid 
in bijvoorbeeld het Canada van Trudeau.

Opgetekend door Sam van Rooy

Wilt u weten wat dr. Jan van de Beek vindt 
van het huidige politieke beleid en wat hij 
zelf voorstelt, surf dan naar www.vlaamsbe-
lang.org/interview-van-de-beek en lees de 
rest van het interview.

Foto: Youtube

Jan van de Beek: “Vooral niet-westerse immigratie en  
asielmigratie kost de schatkist veel geld.”
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Reanimeer het Vlaams beleid in de 
Rand!
Vergelijk het beleid van de Vlaamse regering voor de Vlaamse Rand 
van zo’n kwarteeuw geleden en zoek het verschil met dat van vandaag. 
Waar ligt dan de grote verandering?

Het verschil ligt in het gebrek 
aan kordaatheid en de wil om het 
Vlaams en groen karakter van de 
regio rond Brussel te verdedigen, 
te handhaven en te herstellen. De 
Vlaamse regering onder minister-
president Luc Van den Brande stel-
de zich destijds voorwaar assertie-
ver op dan de regering-Bourgeois 
en zocht tenminste naar middelen 
om de verfransing tegen te gaan. 
Het was dan wel allemaal te braaf, 
maar Vlabinvest werd opgericht 
om de autochtone bevolking be-
taalbare woongelegenheid te ver-
strekken, de vzw De Rand zag het 
daglicht en zou het Vlaams karakter 
van de streek ondersteunen, er wer-
den gemeenschapscentra gebouwd 
die in de faciliteitengemeenten het 
Nederlandstalig cultuurleven in 
leven moesten houden en met de 
gemeenschapskrantjes en de Rand-
krant werd er aan communicatie 
gewerkt. 

Vandaag echter straalt het beleid 
moedeloosheid uit. Vlabinvest is 
een druppel op een hete plaat, de 
vzw De Rand doet gezapig voort, 
de Franstalige faciliteitenscholen 
krijgen nog altijd Vlaamse centen 
toegestopt, de Gordel is een ziel-
loos festivalletje geworden en de 
hoofdredacteur van de Gemeen-
schapskranten in de zes faciliteiten-
gemeenten schrijft “dat de meeste 
mensen de communautaire scherp-
slijperij stilaan beu zijn. Want zeg 
nu zelf, het zijn vermoeiende bezig-
heden”. 

De Vlaamse regering vertoont in-
derdaad tekenen van vermoeid-
heid. Het is kenmerkend dat 
CD&V-voorzitter Wouter Beke 
enige weken terug naar eigen zeg-

gen liever in het bronsgroen eiken-
hout ging fietsen dan af te zakken 
naar het Gordelfestival. Het heeft 
hem overigens een confrontatie be-
spaard met het Vlaams Belang dat 
daar actie voerde onder de slogan: 
‘reanimeer het Vlaams beleid in de 
Rand’. Partijvoorzitter Tom Van 
Grieken deelde samen met een aan-
tal parlementsleden en militanten 
wondpleisters uit, om aan te geven 
dat er meer dan oplapwerk nodig is 
in die Vlaamse Rand rond Brussel.

NEGATIEVE SPIRAAL

Dat kon u hier overigens vorige 
maand al lezen naar aanleiding van 
de cijfers van Kind en Gezin waar-
uit blijkt dat steeds minder gezin-
nen in de Vlaamse Rand thuis Ne-
derlands spreken en dat het aantal 
geboorten in Franstalige gezinnen 
er een pak hoger ligt dan in Ne-
derlandstalige. In de faciliteitenge-
meente Drogenbos bijvoorbeeld is 
er op de 74 nieuw geborenen nog 
slechts één baby die Nederlands als 
thuistaal meekrijgt. Wordt dit het 
toekomstbeeld voor de hele Vlaam-
se Rand? Als de Vlaamse regering 
niet mobiliseert allicht wel. Ech-
ter, Bourgeois en zijn ploeg lijken 
zich wel bij de verbrusseling - lees 
internationalisering en ontneder-
landsing - van de Rand neer te leg-
gen. Bevoegd minister Ben Weyts 
haalt om de haverklap de media 
met nieuwe verkeersborden die hij 
eigenhandig over heel Vlaanderen 
lijkt uit te planten, maar als het 
over de Vlaamse Rand gaat blijft hij 
opvallend op de achtergrond. Vijf-
tien jaar terug verklaarde toenmalig 
minister-president Dewael nog dat 
de faciliteiten moesten worden af-
geschaft. Weinig geloofwaardig uit 

zijn mond, maar je hoort de hui-
dige minister-president zoiets niet 
zeggen.

HET KAN ANDERS

De neerwaartse spiraal waarin de 
Vlaamse Rand zich bevindt kan 
nochtans wel degelijk worden 
doorbroken. Om de negatieve 
invloed op het onderwijsniveau 
ingevolge de toevloed van anders-
talige leerlingen structureel op te 
vangen moet worden voorzien in 
verplichte taalbadklassen die de 
kinderen grondig voorbereiden op 
een schoolcarrière in het Neder-
landstalig onderwijs. Zoals het nu 
is, kijken heel wat jonge Vlaamse 
gezinnen uit de Rand uit naar een 
meer taalhomogene omgeving voor 
hun kinderen en verhuizen liever.
Degenen die toch blijven, moeten 
daarvoor hogere huurprijzen over 
hebben of veel geld neertellen wan-
neer ze een woning willen kopen. 
Vlabinvest, het fonds dat destijds 
werd opgezet om Vlamingen uit 
de regio de kans te geven om be-
taalbaar in hun gemeente te blijven 
wonen, werd echter overgeheveld 
naar de provincie Vlaams-Brabant 
en het werkingsgebied ervan werd 
uitgebreid van 9 naar 39 gemeen-
ten. Vorig jaar kwam men amper 
aan een gemiddelde van drie nieu-
we woongelegenheden per gemeen-
te. En dat terwijl de regio jaarlijks 
duizenden inwijkelingen moet slik-
ken die een enorme druk zetten op 
de woningmarkt. 

Het ligt voor de hand dat er veel 
meer middelen moeten worden 
ingezet voor Vlabinvest, maar dat 
volstaat niet. Een heus woon- en 
vestigingsbeleid is aangewezen, 
waarbij voorrang wordt verleend 
aan gezinnen die een maatschap-
pelijke en culturele binding hebben 
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met de regio. Dat kan door mid-
del van één woonregie die lokale 
woonregies overkoepelt en coör-
dineert en die zich naast sociale 
huisvesting ook actief beweegt op 
de vastgoedmarkt door de aankoop 
van bestaande woningen, het reali-
seren van nieuwbouw en het ver-
werven van bouwgronden, met het 
oog op een doorverkoop aan een 
objectieve prijs aan Vlaamse gezin-
nen. Ook met privé-verkavelaars 
en projectontwikkelaars moeten 
afspraken worden gemaakt over de 
toewijzing van kavels en woningen 
en over de communicatie ter zake. 
Dat alles is een omvattende en 
moeilijke opdracht, maar een ver-
dere verstedelijking van gebieden 
die grenzen aan het Brussels hoofd-
stedelijk gewest moet uit den boze 
zijn. 

Er zijn nog tal van andere beleids-
maatregelen mogelijk. Het systema-
tisch hanteren van het Nederlands 
als exclusieve taal in het onderwijs, 
in sportclubs, in het culturele le-
ven, in de contacten met over-
heidsinstanties, maar ook in het 
straatbeeld moet vanzelfsprekend 
worden. Aan inwijkelingen moet 

van meet af aan duidelijk worden 
gemaakt dat ze zich in Vlaanderen 
bevinden waar de voertaal het Ne-
derlands is. De taalfaciliteiten in 
de zes randgemeenten van Brussel 
moeten worden afgeschaft.

Misschien komt het allemaal wat 
drastisch over, maar het is dàt of 
een verdere internationalisering, 
verfransing en ontnederlandsing 
van de brede Vlaamse Rand rond 
Brussel.

VERANDERING?

Een tiental jaren terug legde 
Vlaams Belang een hele reeks mo-

gelijke maatregelen op tafel waar-
mee zowel door de Vlaamse als 
de lokale overheden op zijn minst 
een halt kon worden toegeroepen 
aan de ontvlaamsing van de Rand. 
Maar de Vlaamse strijdbaarheid en 
het Vlaamse zelfvertrouwen lijken 
wel uit deze Vlaamse regering te 
zijn weggeëbd in plaats van ver-
sterkt. In die zin kan je natuurlijk 
ook van een verandering gewagen. 
Maar is dat de verandering die de 
Vlaamse kiezer heeft gewenst? We 
durven hopen van niet.

Luk Van Nieuwenhuysen

Vlaams Belang in actie op het Gordelfestival.
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Verzet!  
Verzetsgids tegen islamisering
Binnenkort pakt Filip Dewinter uit met een nieuw 
boek rond de problematiek van de islamisering van 
onze samenleving. Het Vlaams Belang Magazine had 
daarover een kort gesprek met hem.

Opnieuw een boek over de islam? Waarom? 

Filip Dewinter: We zijn in oorlog met de islam, laat dat 
duidelijk zijn. Uiteraard zijn er de terroristische aansla-
gen waarbij de moslimterroristen of jihadisten uiteinde-
lijk slechts het voorbeeld van hun profeet Mohammed 
volgen. Mohammed was een ordinaire crimineel en ter-
rorist die roofde, plunderde en moordde om de islam 
te verspreiden. De jihadistische aanslagen, Islamitische 
Staat, Al-Qaida enzovoort zijn niet eens de gevaarlijk-
ste vormen van islamisering. Veel ingrijpender dan de 
islamterreur is de jihad via immigratie en demografie. 
Indien wij niet afrekenen met de islamisering zal de isla-
misering afrekenen met ons.

Waarover gaat uw nieuwe boek?

Verzet! is een ‘verzetsgids tegen islamisering’. Het is geen 
zoveelste boek over de theorie en de praktijk van de is-
lam, waarover ik trouwens al vaak heb geschreven. Verzet! 
is een handleiding voor iedereen die op een democrati-
sche manier wil strijden tegen de islamisering van onze 
samenleving. Daartoe moet je natuurlijk wel de islam 
begrijpen, dus uiteraard wordt er ook toegelicht wat de 
islam precies is. Maar de kern is dat schrijven en praten 
niet voldoende is. Er moet ook gehandeld worden, want 
iedere moskee, halalwinkel, hoofddoek en bekeerling 
betekent een daad van jihad en een overwinning voor de 

islam. De islam plant immers via islamisering van onze 
cultuur de vijandelijke overname van onze beschaving. 
Wat bedoelt u precies met handelen?

Leden van de moslimgemeenschap organiseren zich en 
eisen halal, bouwen moskeeën, organiseren Korancur-
sussen enzovoort. Wij moeten daar niet alleen kritisch 
over spreken en schrijven, maar ook daden tegenover 
stellen. En dus leg ik in het boek bijvoorbeeld uit welke 
stappen je kunt ondernemen om te proberen de komst 
van een nieuwe of uitbreiding van een bestaande moskee 
tegen te houden; en welke rechten je als ouder hebt wan-
neer je je zoon of dochter niet mee wilt sturen naar het 
zoveelste schoolse moskeebezoek; en waarom en hoe je 
halalproducten moet boycotten. Dat wordt geïllustreerd 
met de nodige praktijkvoorbeelden inclusief foto’s van 
acties die Vlaams Belang, ikzelf, Steden Tegen Islami-
sering en Vrouwen Tegen Islamisering al vaak hebben 
ondernomen. Ook besteed ik veel aandacht aan het 
ontmaskeren van de islam. Het is immers belangrijk dat 
mensen feiten en argumenten aangereikt krijgen om de 
vele heersende leugens en mythes te doorprikken.

Zoals?

In het hoofdstuk ‘13 mythes over de islam weerlegd’ leg 
ik bijvoorbeeld uit waarom de islam niet zozeer een reli-
gie is, laat staan een religie van de vrede, en ook waarom 
de islam fundamenteel verschilt van het christendom. Ik 
toon ook aan dat ‘jihad’ niet in de eerste plaats ‘innerlij-
ke strijd’ betekent maar wel al dan niet gewapende strijd 
tegen de kafir (ongelovige), en ik laat zien dat die zoge-
naamde ‘Europese islam’ niet bestaat en ook nooit kan 
bestaan. Wat dat betreft bevind ik me overigens in goed 
gezelschap: naast filosoof Etienne Vermeersch zegt nu 
ook de bekende filosoof en televisiemaker Jan Leyers dat 
we de wensdromen over een Europese islam maar beter 
kunnen opbergen. Ook de fabels dat ‘islamofobie’ ra-
cisme is en dat de meeste moslims zomaar als ‘gematigd’ 
kunnen worden beschouwd, worden grondig weerlegd.

Vaak schuilt de leugen in het misbruik van termen en 
valse woordverklaringen? 

Inderdaad, daarom is er ook een hoofdstuk getiteld ‘Van 
Allah tot halal: de islam uitgelegd in 23 begrippen’. 
Want het begint al met het woord ‘islam’ zelf. Zelden 
wordt toegegeven laat staan benadrukt dat islam ‘on-
derwerping’ betekent. Dat alleen al zegt eigenlijk vol-
doende over de totalitaire, onderdrukkende en geweld-
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&Feiten  cijfers
In 2013 waren nog 55,3% van 
de Belgische diplomaten in het 
buitenland Vlamingen; in 2017 
is dat aandeel gezakt naar 51,6%, 
hoewel de Vlamingen 60% van de 
bevolking in dit land uitmaken. 
(Schriftelijke vraag nr. 1028 van 
Barbara Pas aan de minister van 
Buitenlandse Zaken)

***

In 2002 werd het Zilverfonds 
opgericht, zogezegd om onze pen-
sioenen betaalbaar te houden. In 
2016 werd dit door de regering 
afgeschaft omdat het een volko-
men lege doos was. Intussen heeft 
dit totaal nutteloze fonds aan per-
soneels- en werkingskosten wel 
3.029.493 euro gekost. (Schrifte-
lijke vraag nr. 1377 van Barbara 
Pas aan de minister van Financiën)

***

Het aantal gekende gevallen van 
tbc in Vlaanderen blijft stijgen: 
419 in 2014, 425 in 2015, 441 in 
2016 en al 226 in de eerste helft 
van 2017. Minister Jo Vandeurzen 
geeft toe dat de toename een ge-
volg is van de verhoogde instroom 
van asielzoekers in 2016. (Schrif-
telijke vraag nr. 793 van Ortwin 
Depoortere aan de minister van 
Volksgezondheid)

***

Enkele maanden geleden werd een 
bus van De Lijn op een Antwerpse 
stelplaats gestolen en werden 25 
bussen gevandaliseerd op een 
andere stelplaats. De vernielin-
gen hadden niet alleen een flink 
prijskaartje - de schade bedroeg 
36.934,49 euro - maar legden ook 
het absolute gebrek aan beveiliging 
bloot, ondanks terreurdreigings-
niveau 3. (Schriftelijke vraag nr. 
1478 van Tom Van Grieken aan 
de minister van Mobiliteit)

dadige aard van de islam. Om zich 
goed te kunnen verzetten tegen de 
islam moet men zich wapenen met 
kennis. En dus is het broodnodig 
dat men weet wat de Hadith is, de 
sharia, de fiqh, de hijra, de kalief, 
de oemma, een dhimmi, taqiyya, 
murtadd, ridda, dar al-harb enzo-
voort. 

Kunt u zich voorstellen dat men-
sen zeggen: “Heeft hij het nu al-
wéér over de islam?”

Vast en zeker, wie weet ben ik ei-
genlijk wel even ‘islam-moe’ als vele 
mensen in onze samenleving. Maar 
door alles wat er gebeurt wordt de 
islam elke dag opnieuw door ieders 
strot geramd, of we dat nu willen of 
niet. We kunnen dus echt niet anders 
dan die handschoen opnemen en de 
strijd tegen de islamisering aangaan, 
want helaas is het een kwestie van 
dhimmitude (onderwerping) of 
verzet en dus overleven. Onze strijd 
met de islam is immers existentieel, 
daarmee bedoel ik: het gaat puur 
om ons voortbestaan als Vlaamse 
en Europese cultuur, als vrije en 
welvarende samenleving. Gaat de 
islamisering voort, dan wordt groei 
en bloei op vlak van economie, on-
derwijs, milieu, technologie, zorg, 
wetenschap enzovoort onmogelijk. 
Om dat te beseffen hoef je alleen 
maar naar de geschiedenis van en de 
aanhoudende ellende in de 57 isla-
mitische landen te kijken.

Is het dan niet belangrijker dat 
de immigratie van moslims wordt 
gestopt?

De immigratie-invasie of ‘hijra’ is 
de gevaarlijkste vorm van jihad. Via 
de massa-immigratie wil de islam 
vaste voet in Europa krijgen. Dat 
lukt aardig. De asiel- en immigra-
tietsunami zijn het paard van Troje 

van de islam. Een immigratiestop 
voor de 57 landen van de OIC (Or-
ganisation of Islamic Cooperation) 
is prioritair. De snel veranderende 
demografie, die het gevolg is van de 
massa-immigratie, is hét fundament 
van de islamisering en dus ons al-
lergrootste probleem. Ook de aan 
gang zijnde omvolking is dus een 
onderdeel van mijn boek.

Omvolking?

Omvolking duidt op het vervangen 
van de oorspronkelijke, autochtone 
bevolking door een andere, alloch-
tone bevolking, en dit als gevolg 
van politieke beslissingen en han-
delingen. Door het beleid van open 
grenzen, gecombineerd met de lage 
geboortecijfers in het Westen en 
een bevolkingsexplosie in Afrika 
en het Midden-Oosten, is dat wat 
er nu aan het gebeuren is. Die de-
mografische ruil zorgt voor een 
beschavingsruil, concreet wordt de 
Europese cultuur vervangen door de 
islamitische cultuur. In de geschie-
denis is de islamisering vaak op die 
manier verlopen: via immigratie en 
demografie wordt de oorspronke-
lijke bevolking langzaam maar zeker 
een niet-islamitische minderheid 
in een islamiserende buurt, stad en 
land. Wij willen niet dat Europa 
‘Eurabië’ wordt, en daarom pleit ik 
met deze Verzetsgids tegen islamise-
ring voor een tegenoffensief.

Opgetekend door Sam van Rooy

 
 
 

Filip Dewinter 
Verzet, Verzetsgids  
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De ‘fellow travellers’ (1917-heden)
Het begrip fellow traveller om communistische collaborateurs en pro-
pagandisten in het westen aan te duiden, werd voor het eerst gebruikt in 
Trotski’s boek Literatuur en Revolutie.

Een Franse spotprent stelde het 
perfide systeem van de fellow travel-
lers voor als een manifestatie waar-
bij vooraan de vredesbewegingen 
liepen, daarachter de ‘Christenen 
voor het Socialisme’, de vakbonden, 
de leden van de communistische 
partij en tenslotte de tanks van het 
Rode Leger. Vanaf de gelijktijdige 
geboorte van de Sovjetunie en de 
Goelag waren er in het Westen fel-
low travellers of compagnons de route 
die met de nieuwe dictatuur colla-
boreerden. Soms waren dat leden 
van communistische partijen, maar 
dikwijls niet, omdat zij goed besef-
ten dat zij geloofwaardiger zouden 
overkomen als zij een schijn van 
onafhankelijkheid hooghielden. 
De grootste categorie waren de 
nuttige idioten, die in alle oprecht-
heid zegden dat ze géén aanhangers 
van de Sovjetunie waren, maar die 
over elk strijdpunt wel precies de-
zelfde standpunten verdedigden als 
de Sovjets. Zij waren meestal in-
derdaad geen communisten, maar 
zij geloofden wel blindelings hun 
leugens en zij hielpen ijverig mee 
die te verspreiden. Zij leverden het 
voetvolk in de propagandastrijd te-
gen het Westen. De typische fellow 
traveller dweepte eerst met Lenin en 

Stalin. Dan verlegde hij zijn blinde 
liefde achtereenvolgens naar Castro 
en Che Guevara, naar Mao, Ho Tsji 
Min, Pol Pot en de Sandinisten in 
Nicaragua. In de psychiatrie noemt 
men dat ‘dwangmatige herhaling’. 
Het komt vaak voor bij seriemoor-
denaars. Natuurlijk werden de 
meeste linksen niet oud genoeg om 
héél dat circuit te doorlopen, maar 
het patroon is wel duidelijk: dit wa-
ren mensen die wanhopig op zoek 
waren naar een bloeddorstige grote 
leider om te kunnen aanbidden.

NA STALIN

In 1956 begon Chroetsjov met zijn 
destalinisatiecampagne, waarbij de 
terreur van het Stalinregime aan de 
kaak werden gesteld. Soms beweert 
men dat de linkerzijde zich toen 
losmaakte van haar fascinatie voor 
de Sovjetunie, omdat de misdaden 
ervan nu eindelijk in hun monster-
lijke enormiteit zichtbaar waren 
geworden. Dat is slechts ten dele 
waar. Inderdaad, sommige linksen 
kwamen tot inzicht, en dat proces 
werd nog versneld toen Chroetsjov 
zelf de Hongaarse opstand van 1956 
bloedig onderdrukte. De meesten 
troostten zich echter met het waan-

idee dat het stalinisme niet het echte 
communisme was geweest, maar 
slechts een extremistische uitwas er-
van. Nu Stalin weg was, konden zij 
weer ongestoord communist zijn. 
En de tientallen miljoenen doden… 
Ach, zand erover. Grote groepen 
communisten en fellow travellers 
trokken echter de tegengestelde 
conclusie: als de Sovjets zelfs Stalin 
verloochenden, dan verloochenden 
zij ook het échte communisme. Hoe 
kon je immers de gelijkheid afdwin-
gen zonder terreur? Wat bleef er van 
het marxisme over als je geen klas-
senvijanden meer mocht afslachten? 
Niets toch? De destalinisatie werd 
één van de oorzaken van het grote 
schisma tussen de Sovjets en Mao. 
Vreemd genoeg zagen zowel de ‘hu-
mane’ als de Stalinistische fellow tra-
vellers in Mao een belichaming van 
hun idealen, en verdedigden zij hem 
allebei met hand en tand. En op-
nieuw negeerde men de slachtoffers. 
Twintig miljoen maar. Een detail in 
de geschiedenis.

BLIJVEND SUCCES 

De fellow travellers bewezen hun nut 
als stoottroepen voor de commu-
nistische propaganda pas ten volle 
tijdens de oorlog in Vietnam. Die 
oorlog was in essentie een poging 
van het communistische Noord-
Vietnam om Zuid-Vietnam, Laos 
en Cambodja te veroveren. De VS 
probeerden dat te voorkomen. Zij 
voerden een defensieve oorlog te-
gen een communistische agressor. 
Maar het was één van de grootste 
en blijvende successen van de fellow 
travellers dat zij erin slaagden dat 
beeld volledig om te keren, en de 
aanvallers voor te stellen als slacht-
offers van ‘Amerikaanse agressie’. Zij 
negeerden de wreedheden en mas-
samoorden van de communisten en 
reduceerden heel de oorlog tot één 
deelaspect: de Amerikaanse lucht-
aanvallen op de Noord-Vietnamese 
oorlogsmachine. Al sinds de Franse 

Nobelprijswinnaar Gabriel Garcia Marquez  
was een fellow traveller voor Castro
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Revolutie hadden tientallen miljoe-
nen Europeanen zich laten meesle-
pen door totalitaire ideologieën als 
het marxisme, het nationaal-socia-
lisme en het fascisme, maar de VS 
waren daar relatief immuun voor 
gebleven.

Pas in de jaren ’60 konden de mar-
xistische fellow travellers daar mas-
saal mobiliseren. Hun campagne, 
ondersteund door heel de linker-
zijde in Europa, leidde in de VS tot 
een wijd verbreid defaitisme en een 
volledige demoralisering, zowel bij 
de strijdkrachten als bij de bredere 
publieke opinie. Dat was het begin 
van de marxistische staatsgreep op 
de campussen van de Amerikaanse 
universiteiten en in de media. Nu 
zien we de verwoestende gevolgen 
daarvan… 

De fellow travellers hebben die 
machtsposities nooit meer opgege-
ven en de gemiddelde westerling 
herinnert zich van de oorlog in Viet-
nam alleen nog de leugenachtige 
communistische propaganda. Dat 
veranderde zelfs niet toen miljoenen 
wanhopige vluchtelingen - echte dit 

keer - over zee en doorheen mijnen-
velden probeerden aan de terreur-
regimes in Vietnam, Laos en Cam-
bodja te ontkomen. Het veranderde 
niet toen de Rode Khmers, door de 
fellow travellers toegejuicht als vrij-
heidsstrijders, tweeënhalf miljoen 
Cambodjanen afslachtten. Maar de 
fellow travellers in de media slaagden 
erin zelfs die genocide maandenlang 
dood te zwijgen. En toen de feiten 
écht niet meer ontkend konden 
worden, probeerden zij krampach-
tig het communisme buiten beeld 
te houden. Ik herinner mij een tv-
debat over de Rode Khmers waarbij 
een uur rond de pot werd gedraaid 
vooraleer iemand het woord ‘com-
munisme’ durfde gebruiken… Tij-
dens de ‘rakettenkwestie’ in de jaren 
’80 herhaalden de fellow travellers 
dat succes in Europa. Zelfs in lan-
den waar de communisten slechts 
enkele procenten van de stemmen 
behaalden, slaagden zij erin hon-
derdduizenden nuttige idioten te 
mobiliseren om te betogen voor 
éénzijdige ontwapening en tegen 
het plaatsen van kruisraketten om 
de Sovjets van militaire avonturen 
af te schrikken. 

EIGEN KWEEK 

Soms hadden de fellow travellers 
niet gewoon hand- en spandiensten 
verleend aan communistische mon-
sters, soms hadden ze die monsters 
ook zelf opgekweekt. De Albanese 
dictator Enver Hoxha kreeg zijn 
marxistische indoctrinatie in de 
jaren ’30, tijdens zijn verblijf in 
Frankrijk, waar hij deelnam aan 
cursussen en conferenties van de 
Franse Communistische Partij. La-
ter werkte hij voor de communisti-
sche krant L’Humanité. Ook Saloth 
Sar, die zich later Pol Pot zou noe-
men, werd communist tijdens zijn 
studies in Frankrijk. In 1951 werd 
hij lid van de Cercle Marxiste en 
van de Franse Communistische Par-
tij. Pas daarna keerde hij terug naar 
Indochina.

NIEUW IDOOL 

Toen na 1945 de waarheid aan het 
licht kwam over de Duitse vernie-
tigingskampen, stortte het nazisme 
volledig in elkaar. Tientallen mil-
joenen Duitsers keerden zich er be-
schaamd en gedesillusioneerd van 
af. Het nazisme was volledig gedis-
crediteerd. Maar toen soortgelijke 
gruwelen van communistische regi-
mes bekend raakten, niet één keer, 
maar vele keren, telkens opnieuw, 
in de USSR, in Cambodja, in Tibet, 
in China, in Noord-Korea… toen 
volgde er géén vergelijkbare discre-
ditering, geen vergelijkbare ontmas-
kering van een misdadige ideologie. 
De fellow travellers gedroegen zich 
veel immoreler en veel cynischer dan 
de Duitsers die ooit in Hitler had-
den geloofd. Zij toonden geen be-
rouw, ze erkenden hun fouten niet. 
Ze gingen gewoon op zoek naar een 
nieuwe dictator waarmee ze konden 
dwepen. En toen de marxistische 
tirannen allemaal dood waren… 
toen verlegden ze hun dweepzucht 
gewoon naar een andere bloeddor-
stige antiwesterse, antichristelijke en 
antihumane ideologie: de islam. Op 
naar nieuwe killing fields!

Marc Joris
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Noam Chomsky ontkende de genocide van de Rode Khmers
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Journalist Maarten Zeegers drie 
jaar undercover onder moslims
Maarten Zeegers (1982) is free-
lancejournalist en schrijver. 
Hij behaalde een Master in 
Arabisch en in Internationale 
Betrekkingen en studeerde 
twee jaar Islamitisch Recht aan 
de universiteit van Damascus 
(Syrië). Als correspondent voor 
de Nederlandse krant NRC 
Handelsblad werkte hij in Sy-
rië tijdens het uitbreken van de 
revolutie. In 2012 publiceerde 
hij daarover het boek Wij zijn 
Arabieren. Portret van een on-
doordringbaar Syrië.

Met zijn boek Ik was een van 
hen. Drie jaar undercover onder 
moslims (2016) bewijst Zeegers 
twee dingen: 1) dat de islami-
sering van onze samenleving in 
bepaalde wijken een feit is; en 2) 
dat je zonder undercover te gaan 
nooit kunt weten wat er écht speelt in de moslimge-
meenschap, moskee of Koranschool. Daarmee legt hij 
bloot hoe het Westen, waar privacy en vrijheid (van 
religie) terecht hoog in het vaandel worden gedragen, 
verlamd is en eigenlijk niet echt op kan tegen moslims 
en islamitische structuren die als doel hebben onze 
vrije samenleving ten grave te dragen.

Samen met zijn Syrische vrouw Sarah ging Zeegers in 
2013 wonen in de Haagse wijk Transvaal, het ‘Neder-
landse Molenbeek’, waar driekwart van de inwoners 
moslim is en er tijdens de ramadan op straat “vrijwel 
niemand nog drinkt”. Zeegers doet zich samen met 
zijn vrouw voor als (orthodox) moslimkoppel omdat 
het de enige manier is om te integreren in de gesloten 
moslimgemeenschappen. Op die manier belandt hij 
in de wereld van de rituele geselingen, de duiveluit-
drijvingen, de Syrië-jihadisten, de haatimams en de 
salafisten. Je waant je bij het lezen van het boek niet 
in Nederland, maar in Pakistan, Egypte of Somalië. 
Belangrijk zijn Zeegers’ bevindingen inzake de hoofd-
doek: na te zijn opgenomen in de moslimgemeenschap 
moet zijn vrouw Sarah er door de socioculturele con-
trole niet meer aan denken om zonder hoofddoek op 
straat te komen. Tot daar de fabel van de zogenaamd 
‘vrijwillige’ hoofddoekdracht (al zullen er uiteraard al-
tijd uitzonderingen te vinden zijn). 

Zeegers’ undercoveroperatie was 
niet alleen heel lang, namelijk 
drie jaar, maar ook gevaarlijk. Er 
was immers het risico ontmas-
kerd te worden door de islamiti-
sche milieus waarin hij vertoefde, 
en op een gegeven moment zat 
zelfs de Nederlandse Algemene 
Inlichtingen- en Veiligheids-
dienst (AIVD) achter hem aan. 
De moed van Zeegers en zijn 
vrouw is dan ook te bewonderen.

Het boek is bijzonder sterk ge-
documenteerd en waardevoller 
dan welk overheidsrapport ook. 
Het is hallucinant om te lezen 
wat voor hatelijke islamorganisa-
ties, islambewegingen, imams en 
moskeeën er zich allemaal op ons 
(niet-islamitisch) grondgebied 
hebben weten te vestigen en bo-
vendien gewoon hun ding kun-

nen doen: het verheerlijken van islamitische regels of 
principes en het streven naar de invoering van de sha-
ria waarin vrouwen, homoseksuelen en niet-moslims 
minder waard zijn en afvalligen en islamcritici moeten 
worden gedood.

Zelden werd de islamisering van onze cultuur zo goed 
vastgelegd als door Maarten Zeegers in dit boek. Zijn 
waarschuwing aan politici is even helder als klem-
mend: “Ik wist niet dat er in Nederland getto’s bestonden 
waar een man van begin dertig van Nederlandse afkomst 
een vreemd gezicht zou zijn. (…) Een wijk als Transvaal 
heeft zich ontwikkeld tot een soort eiland dat weinig meer 
met Nederland te maken heeft.” Als Zeegers’ boek iets 
bewijst, dan is het dat de jihad-aanslagen ‘slechts’ het 
(weliswaar gruwelijke) topje van de islamitische ijsberg 
zijn.

Sam van Rooy

Maarten ZEEGERS. Ik was een van hen:  
drie jaar undercover onder moslims,  

Podium B.V., 2016, 336 p.
ISBN: 978 90 575 9882 1.

Prijs:19,90 euro
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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 16 oktober 

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

Herman Van Bever, Nieuwerkerken
Jean Jeurissen, Bilzen
Rembert Noëz, Mechelen
Hendrik Vercruysse, Maldegem
Walter Danneels, Antwerpen
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hans.couttenye@telenet.be

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

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

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelang

www.traiteursigrid.be
Recepties Communiefeesten

Evenementen Trouwfeesten

Zakenlunches Privé diners

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

www.traiteursigrid.be

 u zoekt een vakman?
 voor een moeilijke klus of lastige karwei?

 Help! uw man is een klusser?
 aan een eerlijke en betaalbare prijs?

 en liefst zo snel mogelijk?

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

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

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

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

installatie,
 onderhoud &

 herstellingen

Manuel elst t 0499 61 31 77
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ZATERDAG 30 SEPTEMBER
KOMEN. Bezoek aan jeneverstokerij 
in Wambrechies en Lint-weefmuseum. 
Vertrek met de bus vanuit Kortrijk Sta-
tion (9u) of Cowboy henk (9u15). Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan 
Deweer, 0486 22 90 43, jan.deweer@hot-
mail.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. 
LIEDEKERKE. Stand op Opperstraat-
kermis in Liedekerke-Centrum. Org.: 
Vlaams Belang Denderleeuw. Inl.: Kristof 
Slagmulder, 0476 22 64 97, kristof.slag-
mulder@vlaamsbelang.org.
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaar-
marktstand in Ruisbroek-centrum, 
Stationstraat van 8u tot 12u. Inl.: Eddy 
Longeval, 02 582 91 75, eddy.longeval@
vlaamsbelang.org. 

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.

VRIJDAG 6 OKTOBER
OOSTAKKER. Stoverij met friet in 
Café Leopold II, Bredestraat om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Gent. Inl.: Gabi De 
Boever, 0485 80 68 94, gabi.de.boever@
hotmail.com. 

ZATERDAG 7 OKTOBER
BRUSSEL. Herfstwandelzoektocht 
door de parlementswijk. Vertrek aan het 
Vlaams Huis, Drukpersstraat 20 tussen 
13u30 en 14u30. Org.: het Seniorenfo-
rum i.s.m. Vlaams Belang Brussel. Inl.: 
Bob De Brabandere, bob.debrabandere@
vlaamsbelang.org of Roeland Van Walleg-
hem, roelandvanwalleghem@telenet.be. 
ZEMST. Kippenfestijn in Parochiezaal 
Eppegem, Zenneweg 7 om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick Van 
Den Bosch, 0496 62 42 54, anfieldboy@
live.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
BOOM. Kip-Frietavond met Tom Van 
Grieken in het Feestpaleis, Colonel Sil-
vertopstraat 13 om 14u. Org. Vlaams 
Belang Boom. Inl.: Hans Verreyt, hans.
verreyt@vlaamsbelang.org
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 Wijn-
avond in Zaal Kruisstraat 6, Kruisstraat 6 
om 19u. Org.: Vlaams Belang Poperinge-
Vleteren. Inl.: Martine Van Brabant, 0499 
71 65 00, spellewerkster@hotmail.com. 
GENT. Schlageravond met buffet van 
Kartoffelsalat en vlees + kaarting in zaal 
De Buurtloods, Patrijsstraat 10 om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Gent. Inl.: Johan 
Deckmyn, 0476 26 97 38, johan.deck-
myn@infserv.com. 

ZONDAG 15 OKTOBER
MOL. Eetfestijn met Tom Van Grieken 
in Scoutslokaal Mol-Ezaart, Sint-Wille-
brordusstraat 40 om 13u. Org.: Vlaams 
Belang Mol. Inl.: Leo Paessens, info@
jeanpaessens.be

DINSDAG 17 OKTOBER
KORTRIJK. Info-namiddag: Nala-
tenschap, testament, lagere schenkbe-
lasting (met vraagstelling) in Cafetaria 
Museum Kortrijk 1302, Begijnhofpark 
om 14u30. Org.: Seniorenforum Leie-
Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43, 
jan.deweer@hotmail.com. 

DONDERDAG 19 OKTOBER
KORTRIJK. Gratis vat in Studenten-
café ‘t Kanon, Doorniksesteenweg 2 om 
20u. Org.: VBJ-Kortrijk i.s.m. NSV!-
Westland. Inl.: Wouter Vermeersch, 0485 
66 07 80, wouter.vermeersch@vlaamsbe-
lang.org. 

ZATERDAG 21 OKTOBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarkt-
stand in Vlezenbeek-centrum van 8u tot 
12u. Inl.: Eddy Longeval, 02 582 91 75, 
eddy.longeval@vlaamsbelang.org. 

LENNIK. Mosselfestijn in zaal Ons 
Huis, Markt om 11u30. Inl.: Filip Roose-
laers, 0476 92 81 84, f.rooselaers@gmail.
com. 
DOORNZELE. 4de Breughelmaal met 
Philip Claeys in Ontmoetingcentrum 
Ter Gulde Celle, Doornzeledries 57 om 
18u. Org.: Vlaams Belang Evergem. Inl.: 
Fernand Deliaert, 0468 14 10 94, tashun-
ke@telenet.be. 

ZONDAG 22 OKTOBER
BREDENE. Aperitiefgesprek met Tom 
Van Grieken in Café ‘t Zeetje, Duinen-
straat 337 om 11u30. Org.: Vlaams Be-
lang Bredene. Inl.: William Hüppertz, 
0495 73 94 36, william.huppertz@sky-
net.be. 

WOENSDAG 25 OKTOBER
LIMBURG. Driedaagse reis naar 
Straatsburg en de Noord-Vogezen (met 
bezoek aan het Europees Parlement). 
Org.: Seniorenforum Limburg. Inl/ Koen 
Ooms, 0497 02 50 49, koenooms@tele-
net.be. 

VRIJDAG 27 OKTOBER
DILBEEK. Pop-Up Vlaams Huis in 
Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 
20u. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77, 
nvroy@gmail.com. 

ZATERDAG 28 OKTOBER
LEUVEN. Herfsteetfestijn in Zaal 
Pacem, Hagelandstraat 4 om 17u30. Org. 
Vlaams Belang Leuven. Inl.: Jean Hole-
mans, 0499 32 50 76, jean.holemans@
gmail.com. 
ASSENEDE. Eetfestijn in Café Joreca, 
Schoolstraat 22 om 19u. Org.: Vlaams 
Belang Assenede en Zelzate. Inl.: Guy 
D’haeseleer, 0498 46 43 79, guy.dhaese-
leer1@telenet.be. 

ZONDAG 29 OKTOBER
HALLE. Gratis ontbijtgesprek met Tom 
Van Grieken in zaal Alsput, Hollestraat 
108 om 9u30. Inl.: Eddy Longeval, 02 
582 91 75, eddy.longeval@vlaamsbelang.
org. 

ZATERDAG 4 NOVEMBER
TERNAT. Kaas- en wijnavond in zaal 
De Waeterheeren, Gemeentehuisstraat 
1 om 17u. Inl.: Roger Vandendriessche, 
0477 23 42 57, roger.vandendriessche@
hotmail.be. 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 16 oktoberkalender



HET GELD IS OP

Tegenover de straffe tweets van de regering plaatsen we de harde cijfers van hun beleid. Ondanks de stoere berichten over een kordater 
migratiebeleid kwamen er afgelopen jaar 124.000 immigranten naar ons land. Dat is meer dan de totale bevolkingsomvang van een stad als 
Brugge. Door hun hoge uitkeringsafhankelijkheid zetten ze onze verzorgingsstaat onder loodzware druk. Indien we onze sociale zekerheid in 
stand willen houden,  moeten we onverkort werk maken van een immigratiestop!

Recordaantal asielzoekers  
krijgt leefloon

Op vijf jaar tijd is het aantal asiel-
zoekers dat een beroep doet op een 
leefloon meer dan verdubbeld. Waar 
de kostprijs voor leeflonen aan asielzoekers 
onder voormalig staatssecretaris voor asiel 
Maggie De Block jaarlijks gemiddeld 88 
miljoen bedroeg, loopt dat bedrag onder 
het beleid van Theo Francken op tot 188 
miljoen euro. Een stijging van 135 procent 
in vijf jaar tijd. 

41.459  
nouveaux Belges

Alle hoeraberichten ten spijt, blijft de be-
ruchte ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder 
draaien. Vorig jaar kregen niet min-
der dan 41.459 vreemdelingen een 
Belgisch paspoort. Dat is een stijging 
van liefst 58 procent in vergelijking met het 
jaar voordien en meteen het hoogste aantal 
sinds 2002. 

Amper 1 op 70 criminele  
vreemdelingen teruggestuurd 

Hoewel deze regering naar eigen zeggen 
haar best doet om criminele vreemdelingen 
het land uit te zetten, blijkt in werkelijkheid 
het tegendeel. Van de 3.252 criminele 
vreemdelingen met een wettig ver-
blijfsstatuut werden er afgelopen 
jaar amper 47 teruggestuurd. Dat is 
welgeteld 1 op 70. Ook op Europese top-
ontmoetingen pleit deze regering uitdrukke-
lijk niet voor het terugsturen van migranten.


