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en werk van
lange adem
Tekenender kon haast niet. Een week nadat Filip Dewinter en Geert
Wilders de toegang tot Molenbeek werd ontzegd, sloegen allochtone
jongeren het centrum van de hoofdstad kort en klein. Ongestoord.
Het lijkt wel of de politieke tolerantiegrens in dit land steeds verder opschuift richting anarchie. Bussen van De Lijn die bekogeld en beschoten
worden. Antwerpse politiepatrouilles die tijdens een arrestatie worden
aangevallen. Trouwstoeten die verkeerschaos veroorzaken op de autosnelweg. Vreemdelingenbendes die na een dagje Walibi treinreizigers terroriseren. Romazigeuners die ongestraft woningen bezetten. En dan afgelopen maand: 300 Marokkanen die hun nationale WK-kwalificatie vierden
middels het aanvallen van agenten en brandweerlui, het plunderen van
winkels en het uitbranden van auto’s.

“IN EEN LAND WAAR
TERRORISTISCHE
AANSLAGEN ENKEL
SCHOUDEROPHALENDE POLITICI OPLEVERT HOEFT NIETS
NOG TE VERBAZEN.”

In een land waar terroristische aanslagen enkel schouderophalende politici oplevert, hoeft niets nog te verbazen. De broodnodige vuist waar
zowat elke burger naar snakt, blijft ook vandaag uit.

UNDERSTATEMENT
Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen zou een arrestatie van ‘kwetsbare jongeren’ immers bepaalde gemeenschappen kunnen schofferen. En
dat is op zijn beurt dan weer slecht voor de cohesie in de samenleving,
nietwaar? Wie kritiek heeft op deze politiek-correcte blindheid wordt beschuldigd van xenofobie of kortzichtigheid. Open VLD-minister Sven
Gatz noemde “het een werk van lange adem”. Een riedeltje dat we nu al 30
jaar horen.
Meer dan ooit tonen de wegkijk-politici aan hoezeer zij geklemd zitten in
het carcan van hun eigen vicieuze cirkel van massa-immigratie en straffeloosheid. Meer dan ooit tonen zij aan dat het Vlaams Belang al decennia
de vinger op de wonde legt.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
AMPER MAROKKANEN OP MAROKKANENOPTOCHT
Het bluswerk van de rellen in
Brussel was nog niet voltooid of
de leden van de Marokkaanse gemeenschap stonden elkaar al te
verdringen om te beklemtonen
hoezeer zij het drieste geweld afkeurden. Fair enough, dacht
de Brusselse studente Eline
Vermoesen. Ze organiseerde een grootscheepse
optocht aan de Beurs
om de Marokkaanse
gemeenschap de kans
te bieden het geweld
publiekelijk te veroordelen. De respons
bleek echter iets kleiner dan verwacht. Zo’n
30 mensen, waaronder
slechts enkele allochtonen, daagden op. Tot daar
de oprechte verontwaardiging.

ECOFASCISME
Terwijl Brussel zijn relwonden
likte, deed het Brussels parlement
waar het goed in is: wereldvreemde
en asociale beslissingen nemen.
Alle partijen - het Vlaams Belang
uitgezonderd - stemden er voor de

invoering van een torenhoge belasting voor mensen met oudere
dieselwagens. Dat dat vaak minder
gefortuneerden of sociaal zwakkeren zijn, bleek de ‘sociaalvoelenden’ van Groen, sp.a, N-VA en
VLD niet te deren. Met dank aan

deze partijen zal wie toch een rit
waagt met een oudere dieselwagen
vanaf 1 januari 2018 bedankt worden met een boete van 350 euro.
Of hoe ook Brussel na Antwerpen
en Gent opnieuw een melkkoe
heeft gevonden om uit de rode cijfers te geraken.

APARTHEIDSZWEMMEN IN HASSELT
In Hasselt zullen voortaan op bepaalde avonden enkel nog vrouwen
mogen komen zwemmen. Mannen zijn dan niet meer welkom.
De bedoeling is duidelijk: de islam
verbiedt dat moslimvrouwen zich
in zwemkledij aan mannen tonen
en onze sportfaciliteiten moeten zich daarnaar schikken.
Chris Janssens vroeg in het
Vlaams Parlement aan
toezichthoudend minister Homans om dit te
verbieden. Dergelijke
toestanden zijn immers discriminerend
en compleet in strijd
met de waarden van
onze westerse samenleving. Minister Homans
sprak zich ook uit tegen
het Hasseltse initiatief,
maar wilde het niet verbieden. Het is alleszins opvallend dat een N-VA-minister zich
uitspreekt tegen dit ‘gescheiden’
zwemmen. In antwoord op een eerdere vraag verdedigden haar N-VAcollega’s Bourgeois en Muyters dit
apartheidszwemmen nog en ook
in Antwerpen voorziet het stadsbestuur van De Wever in stedelijke
zwembaden reeds jaren zwemuren
waar mannen niet welkom zijn.

HET JANUSGEZICHT
VAN N-VA
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de N-VA in de oppositie
zit, dringt deze partij erop aan dat
de taalwet in de Brusselse plaatselijke besturen moet worden nageleefd. Dat is natuurlijk meer dan terecht, want ook het Vlaams Belang
hamert daar, zowel in het Brussels
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“Kutmarokkanen waren het.”
Journalist en opiniemaker Jan
Segers over het dadersprofiel van
de Brusselse rellen, Het Laatste
Nieuws, 14 november 2017
“Bij de begrotingsprestaties van
Michel I past voor alle regeringspartijen vooral schaamte.”
Politicoloog Carl Devos (UGent),
De Morgen, 20 november 2017
Europese Centrale Bank in Frankfurt am Main
parlement als op federaal niveau, al
vele jaren op. Onlangs confronteerde Barbara Pas de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog eens met
de laatste cijfers over deze taalwantoestanden. In 2016 was niet minder dan 67,2% (899 dossiers) van
de personeelsaanstellingen in de
Brusselse gemeenten illegaal vanuit
het oogpunt van de taalwetgeving.
In de Brusselse OCMW’s is het
nog veel erger: daar was 89% (goed
voor 991 dossiers) niet in orde met
de taalwet. Geen enkele van deze
illegale aanstellingen werd evenwel
ongedaan gemaakt. Pas liet daarom
de Kamer stemmen over enkele
aanbevelingen ten behoeve van de
minister van Binnenlandse Zaken,
de N-VA’er Jambon, die daar iets
kan aan doen. Maar dat zagen de
federale N-VA’ers niet zitten: zij
stemden unaniem de aanbevelingen
weg.

BEGROTINGSBUIS
Over enkele weken stemt de Kamer
stemmen over de federale begroting
2018. Zoals dat in de Europese
Unie gaat, moet elke regering haar
begrotingen vooraf voorleggen aan
de (door niemand verkozen) Europese Commissie. Kwestie van na
te gaan of de eurolanden wel vol-

doen aan de afspraken die werden
gemaakt (o.a. een begrotingstekort
van maximaal 3 % en een staatsschuld van maximaal 60 % van het
bbp). Welnu, ook dit jaar krijgt
België een ferme buis voorgeschoteld. “Onvoldoende structurele
maatregelen, een te traag dalende
staatsschuld en een structureel onevenwicht tussen inkomsten en
uitgaven”, aldus het striemende
rapport. Hierdoor belandt België in
een weinig benijdenswaardig gezelschap, samen met onder meer Portugal, Spanje en Italië. Wie zei ook
weer dat met zijn partij in de regering de schulden niet meer zouden
worden doorgeschoven? Juist!

GALERIJPOLITICI
Terwijl de N-VA voor de galerij de
Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging zegt te steunen, liet Kamerfractievoorzitter Siegfried Bracke
afgelopen maand nogmaals zien
hoe menens het is met die sympathie. In een mededeling aan de Kamerleden beval Bracke om de Catalaanse vlaggen in bepaalde gangen
in de Kamer te verwijderen.
En de Spaanse premier Rajoy? Die
zag dat het goed was.
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“Dat België met zijn overheidsschuld van meer dan 100 procent
bruto binnenlands product een
van de slechtste leerlingen is van
de Europese klas, weet intussen
iedereen.”
Senior writer Stefaan Michielsen,
De Tijd, 15 november 2017
“We zien in België wat er gebeurt
als je de bakens niet verzet. We
willen toch niet als hen eindigen.”
De Nederlandse premier Mark
Rutte over de negatieve economische impact van de hoge belastingen in België in zijn wekelijkse
persconferentie, 11 november
2017.
“Een derde van de groei van het
aantal leefloners is het gevolg van
de toename van het aantal erkende vluchtelingen.”
Jonas Mayeur, redacteur,
Het Nieuwsblad, 9 november
2017
“Voor één keer stegen uit de
keuken van Johan Segers niet de
geuren van kreeft en hertenkalf
op, maar het aroma van vriendjespolitiek en het karakteristieke
gerammel van de potten en pannen der corruptie.”
Columnist Koen Meulenaere over
het verdachte verjaardagsfeestje
van een vastgoedmagnaat waarbij
naast Bart De Wever ook corrupte PS’ers aan de feestdis schoven,
De Tijd, 21 november 2017

De handelspanden in de
Lemonnierlaan moesten
eraan geloven
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Alles gaat goed in Brussel!
Een trein die terugkwam uit Walibi, waarop allochtone relschoppers
reizigers terroriseerden en met de noodrem speelden. Een straat in
Anderlecht waar Syriërs en andere allochtone buurtbewoners massaal
op de vuist gaan. Een wijk in datzelfde Anderlecht waar lijnbussen onder vuur worden genomen. Een straat in Brussel-centrum waar na een
voetbalmatch van de Marokkaanse nationale ploeg honderden jonge
criminelen auto’s in brand steken, winkels vernielen en plunderen en
zelfs trachten huizen in de fik te zetten. En dat alles op nog geen twee
weken tijd. Maar voor de rest gaat alles goed in Brussel, dankjewel.
Een even frequent fenomeen:
Brusselse burgemeesters - meestal
van PS-strekking - die weigeren
op te treden tegen
al dit geweld. Bijvoorbeeld Anderlechts burgemeester Eric Tomas die
weigert om de nodige maatregelen
te treffen om orde
en veiligheid in de
wijk weer te herstellen. Of Brussels PSburgemeester Close
die zijn agenten
verbiedt om op te
treden tegen brandstichters en plunderaars. Een hele
nacht van zwaar
geweld waarbij de
politie enkel mag
toekijken en niet
optreden ‘om het
niet te laten escaleren’. Een hele nacht
geweld, en zegge en
schrijve NUL arrestaties. Het niet voor
het hoofd stoten
van het vreemdelingenelectoraat blijkt voor islamosocialisten Close, Tomas en co
belangrijker te zijn dan de leefbaarheid van Brussel en de veiligheid
van haar inwoners.

daarbij natuurlijk als eerste aan
bod. Voor Brussels sp.a-minister
Smet moeten de daders weliswaar

Het was uiteraard maar een kwestie
van tijd vooraleer pers en politiek
afkwamen met allerhande vergoelijkingen en excuses. Het riedeltje
van de ‘achtergestelde buurt’ kwam

EÉN POLITIEZONE

bestraft worden, maar moeten ze
vooral toch eerder opgevoed worden. Een goed gesprek, een aai over
de krullenbol, en alles is vergeten
en vergeven.

Open VLD-schepen Els Ampe
schoot helemaal de hoofdvogel af
met haar ‘analyse’. Na een politieke
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carrière van 13 jaar stelt ze nu vast
dat er “lessen moeten getrokken worden”. Daar heeft ze dus even tijd
voor nodig gehad.
Het Vlaams Belang heeft in Brussel de juiste analyse reeds decennia
geleden gemaakt. Ten eerste de feiten. Het gaat niet enkel over ‘zinloos’ geweld, zoals beweerd wordt.
Het gaat wel over een doelbewuste
strategie van verrotting en terreur,
om van meer en meer Brusselse
wijken no-go zones
te maken waar allochtone criminelen de plak zwaaien,
ongemoeid gelaten
door de politie op
last van de rode
burgemeesters.
Ten tweede de
oplossingen. Het
Vlaams
Belang
maakte als eerste de
analyse dat Brussel nood heeft aan
een gecoördineerd
veiligheidsbeleid
in één politiezone.
Andere
partijen
volgen ons daar nu
schoorvoetend in,
maar de PS blijft op
de rem staan. Liever
een hele stad laten
creperen dan ook
maar één postje te
moeten inleveren,
denken ze daar. De
Brusselse N-VA liet
ook snel weten gewonnen te zijn
voor één Brusselse politiezone en
vroeg zich luidop af waarop men
wacht.
Tja, misschien op een initiatief
van de minister van Binnenlandse
zaken die daarvoor bevoegd is…
de N-VA’er Jan Jambon?
Stijn Hiers

Nóg meer belastinggeld voor
nóg meer islam
Naar aanleiding van de bloedige jihad-aanslagen in Brussel op 22
maart 2016 werd een parlementaire onderzoekscommissie in het leven geroepen. Het islamkritische Vlaams Belang mocht daar uiteraard
geen deel van uitmaken, want dat zou alleen maar leiden tot lastige
vragen. Het rapport waarmee de zogenaamde ‘terreurcommissie’ onder leiding van Open VLD’er Patrick Dewael uiteindelijk kwam, werd
goedgekeurd door PS, MR, CD&V, Open VLD, Sp.a, Ecolo-Groen,
cdH én N-VA.
Dat ook dhimmipartijen zoals de
PS, CD&V en Ecolo-Groen het
hebben goedgekeurd, zegt eigenlijk al genoeg. Alleen Vlaams Belang en Vuye & Wouters stemden
tegen het rapport, dat als essentie
heeft: nóg meer belastinggeld voor
nóg meer islam. Dit alles onder het
mom van ‘erkenning’, ‘controle’ en
de domme, naïeve utopie van een
zogenaamde ‘Belgische’ of ‘Europese islam’, wat net zoals het zogenaamd ‘eurocommunisme’ een
contradictio in terminis is.

DOMME MAAKBAARHEIDSUTOPIE

Foto: Ketevan Kardava

Het rapport is geschreven vanuit
het typisch westerse conceptuele
kader waaruit de waanidee voortkomt dat wij de islam kunnen in-

delen in bepaalde hokjes (salafisme,
wahabisme, islamisme, …), alsook
de domme maakbaarheidsutopie
dat wij in staat zouden zijn om een
14 eeuwen oud totalitair systeem
fundamenteel te veranderen en
te europeaniseren of belgiciseren.
Als er maar genoeg belastinggeld
naar vloeit. Alsof ‘erkenning’ en
‘controle’ niet gemakkelijk worden misbruikt en zo lek als een
zeef zijn - tenzij men hier natuurlijk een tirannieke politiestaat naar
Midden-Oosters model zou willen
installeren. Alsof de Koran en de
eeuwenoude islamitische fundamenten en principes zullen veranderen in een moderne en humane
leer omdat wij, niet-moslims, dat
wensen en er belastinggeld tegenaan smijten.

Het intussen iconische beeld
van de aanslagen van 22 maart
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KERN VAN DE ZAAK
De kern van de zaak is: na alle jihad-aanslagen en de voortdurend
verhoogde moslimterreurdreiging,
na alle miserie met de islam, na alle
peperdure veiligheidsmaatregelen
tegen moslimterreur én na alle besparingen op kap van de gewone
man en vrouw, wil het rapport dat de N-VA dus mee goedkeurde
- de belastingbetaler nóg meer laten betalen voor nóg meer islam.
Zogenaamd om buitenlandse inmenging tegen te gaan, moeten
we zélf maar alles gaan regelen én
betalen: imams, islamleraren, moskeeën... Alsof we onze energie en
vooral ons belastinggeld niet veel
beter kunnen besteden aan andere
zaken die meer middelen broodnodig hebben, zoals ons wegennet,
ons onderwijs en onze ouderen- en
ziekenzorg.

ISLAMISERING
Het proces van islamisering dat
zich hier al decennia aan het voltrekken is, gaat dus gewoon voort.
De ongemakkelijke waarheid is:
sinds de N-VA mee België, Vlaanderen en Antwerpen bestuurt, is
het aantal moslims, moskeeën en
Koranscholen in onze steden alleen
maar toegenomen; de islamitische
sluier beheerst steeds meer het
straatbeeld; steeds meer piepjonge
meisjes van nog geen 12 jaar lopen
er mee rond. Sinds de N-VA mee
België, Vlaanderen en Antwerpen
bestuurt, is er alleen maar méér
belastinggeld naar de islam gevloeid: naar de Moslimexecutieve,
naar moskeeën, naar imams, naar
imamopleidingen, naar islamleraren en naar allerhande organisaties
die de islamisering faciliteren, zoals
KifKif en Unia. Die weerbarstige
realiteit staat inderdaad haaks op

de stoere praat en tweets die bepaalde N-VA’ers soms graag de wereld
insturen.

GROTE MOSKEE =
SYMBOOLDOSSIER
Na vele decennia is de Grote Moskee van Brussel nu ineens een symbooldossier geworden, maar dat is
slechts schijn: als men denkt dat het
probleem is opgelost door de Saoedi’s of hun centen te weren, dan begrijpt men het nog altijd niet. Is de
islam van Pakistan, Marokko, Iran,
Turkije, Bangladesh, Egypte, Somalië of Algerije dan zoveel beter? De
Grote Moskee zal niet eens worden
gesloten, ze zal slechts van eigenaar
veranderen: andere moslims, dezelfde Koran. En het Saoedisch geld
zal worden vervangen door ons belastinggeld. Wat een ‘vooruitgang’!

‘DISCRIMINATIE’
De ‘onderzoekscommissie’ en haar
rapporten dragen niet eens de term
‘islam’ in hun titel, maar wel vage
begrippen als ‘terrorisme’ (een middel, geen ideologie of doel) en ‘radicalisering’ (wat niet per se negatief is, afhankelijk van waarin men
precies radicaliseert). Dat zegt alles:
men wil nog altijd niet inzien wat
in wezen de vijand is, namelijk de
islamitische leer, en wat zijn doel is,
namelijk islamisering, oftewel het
onvrijer en islamitischer maken van
onze samenleving. In plaats van de
broodnodige fusie van de Brusselse
politiezones, staat in het rapport
dat ‘discriminatie’ moet worden
aangepakt, ook met praktijktests,
en dat er meer ‘diversiteit’ moet zijn
bij de overheid, politie en inlichtingendiensten. Wat heeft dat met het
aanpakken van moslimterrorisme
te maken? Waarom radicaliseren
arme, achtergestelde en/of gediscrimineerde joden, hindoes en Chinezen niet en plegen die geen aanslagen? Die niet-politiek correcte vraag
wordt niet eens gesteld, omdat men
weet dat het enige antwoord kan
luiden: ‘It’s Islam, stupid!’

De luchthaven van Zaventem na de aanslagen

DE ISLAM
DISCRIMINEREN
Volgens het rapport moet ‘discriminatie van de islam’ juist worden
‘voorkomen’, terwijl het discrimineren van de islam nu juist is wat
we hoogdringend moeten doen.
De islam is immers, zoals de betreurde arabist Urbain Vermeulen
ons heeft geleerd, veel meer wet
en recht dan religie. En de afdeling wet en recht van de islam staat
haaks op al onze vrijheden en op
onze democratische rechtsstaat. De
bekende filosoof en religiecriticus
Sam Harris stelt terecht: ‘Het probleem met het islamitisch fundamentalisme zijn de fundamenten
van de islam.’

‘ZONDER MASSA-IMMIGRATIE GEEN ISLAM’
Ook de asielstroom en de massaimmigratie van moslims, het fundament voor alle sharia- en jihad
ellende, wordt niet bekritiseerd.
Nochtans is de logica van Filip Dewinter klemmend: ‘zonder massaimmigratie geen (radicale) islam,
zonder islam geen jihad-aanslagen
in ons land.’ Ondertussen werd
bekend dat 5.600 jihadisten van
Islamitische Staat terug in Europa
zijn, dat is reeds een derde van alle
afgereisde jihadisten. En er zijn er
nog meer op komst. En dan durft
Open VLD’er Patrick Dewael,
voorzitter van de terreurcommissie, te zeggen: ‘Een absolute veiligheid kunnen we nooit garan9

deren. Maar we moeten binnen
het kader van onze rechtsstaat al
het mogelijke doen om aanslagen
te vermijden. (…) We moeten als
overheid (…) niet zwichten voor
de druk van het Vlaams Belang en
extreemrechts’. De overheid zwicht
al 40 jaar niet voor onze druk, en
steeds weer ondergaan we daarvan
de gevolgen, zoals recent nog met
de Turks-Koerdische rellen in Antwerpen en de Marokkaanse rellen
in Brussel.

SLACHTOFFERS IN DE
KOU
Terwijl de slachtoffers van de
jihad-aanslagen van 22 maart in
Brussel in de kou bleven staan,
heeft de belastinggeldverslindende
onderzoekscommissie 164 keer
vergaderd, 199 getuigen gehoord
en bijna 1.000 pagina’s geschreven. Ze had beter gewoon naar de
Marokkaans-Nederlandse auteur
Hafid Bouazza geluisterd: “De gematigde moslim is net zo’n westerse
uitvinding als de nobele wilde. We
hebben geen gematigde moslims nodig, maar afvallige moslims. Hoe
meer afvalligen hoe meer de basis
van de islam gaat wankelen.” Of
zoals Klaas Cobbaut in Doorbraak
concludeerde: “Als historici zich ooit
afvragen waarom de islamistische
aanslagen niet zijn opgehouden na
2017, dan hoeven ze later alleen dit
eindrapport te lezen.”
Sam van Rooy

Fiscale strafkolonie voor de één,
belastingparadijs voor de ander
Het is moeilijk om niet cynisch te worden van de hele saga rond de
Paradise Papers. Terwijl de overheid permanent op zoek gaat naar
nieuwe constructies om de burger maximaal te belasten, zet ze zelf
complexe structuren op via investeringsvehikels in belastingparadijzen om eraan te kunnen ontsnappen.
Spannende lectuur kun je de 13,4
miljoen documenten die De Tijd,
Knack en Le Soir onderzochten
niet noemen. En toch past enkel de
diepste verontwaardiging. Na de
Panama Papers van vorig jaar laten
de Paradise Papers zich lezen als een
soort supermarkt van fiscale optimalisatietechnieken voor gevorderden. Grote bedrijven als Nike,
Ageas en Janssen Pharmaceutica
ontweken via fiscale paradijzen
miljoenen euro’s aan belastingen.
De kmo’s daarentegen betalen de
volle pot. Voor hen is België geen
belastingparadijs maar een fiscale
strafkolonie. Dat finaal de burger
daar de prijs voor betaalt, zal Nike
& co worst wezen. Die betaalt belastingen zonder postbus en gaat
boodschappen waarop hij het volledige btw-percentage betaalt, zonder ‘ruling’ of ontwijking.

“I KNOW KNOTHING”
Wie je alvast niet verwacht tegen

te komen in schimmige fiscale constructies is de Belgische staat zelf,
die van het correct en rechtvaardig
innen van belastingen een erezaak
zou moeten maken. En toch duikt
in de Paradise Papers onder meer de
Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) op,
die gecontroleerd wordt door de
Belgische overheid en de Nationale
Bank van België.
Hoewel de BMI voor 64 procent
in handen is van de Belgische staat,
blijkt de investeringsmaatschappij
al twintig jaar betrokken te zijn bij
een constructie op de Britse Maagdeneilanden, via een postbusvennootschap die alleen op papier
bestaat. Die kreeg op het eiland
Tortola het plaatselijke adres van
het advocatenkantoor Appleby,
van waaruit de Paradise Papers zijn
gelekt. Opmerkelijk: de BMI verzweeg de constructie al die jaren in
haar jaarrekeningen. Er werd alleen
een adres in Vietnam vermeld, om-

dat via de Britse Maagdeneilanden
wordt geïnvesteerd in een groot havenproject in het noorden van het
Zuidoost-Aziatische land.
In 2013 werd boven op de constructie op de Maagdeneilanden
een vennootschap opgericht in
Hongkong. En hoewel de BMI
vol zit met topfiscalisten en kabinetslui, inclusief de grote baas van
de Belgische belastingen, Hans
D’hondt
(CD&V-signatuur),
hoorden ze het bij de onthullingen
in Keulen donderen. Hun reactie?
“I know nothing, I’m from Barcelona”. Alsof het niet hun job was om
het wel te weten.

DE SPLINTER EN DE BALK
In de Kamer liet Filip Dewinter minister van Financiën Van
Overtveldt dan ook alle hoeken
zien. “Wie de splinter in het oog
van een ander, maar niet de balk in
zijn eigen oog ziet, heeft een groot
probleem”, klonk het. “Hoe kunt u
aan uw burgers, aan uw kmo’s, aan
uw bedrijven zeggen dat zij de wet
moeten toepassen, dat zij belastingen
moeten betalen wanneer de overheid
zichzelf bezondigt aan crimineel fiscaal gedrag. In elk ander land zou
de minister na zo’n schandaal ontslag nemen. Maar u blijft zitten
alsof er niets aan de hand is”, aldus een scherpe Dewinter. In zijn
antwoord draaide Van Overtveldt
rond de hete brei door de schuld
lafhartig op zijn voorgangers te steken.
Of hoe het totale gebrek aan urgentie om paal en perk te stellen
aan dit onrecht, illustreert hoe menens het is met de langverwachte
rechtvaardige fiscaliteit.

Hai Phong, Vietnam
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Klaas Slootmans

Bourgeois laat transferstudie stof
vergaren
Na veel parlementaire vragen en lang aandringen van het Vlaams Belang liet minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een studie uitvoeren over de miljardentransfers naar Wallonië. Nu Stefaan Sintobin
hem in het Vlaams Parlement vroeg wat hij ermee zou doen, bleef het
opvallend stil.
Na lang aandringen van het
Vlaams Belang beloofde Bourgeois in april 2015 een onderzoek te bestellen om de
welvaartsoverdrachten op een
neutrale en wetenschappelijke
manier te becijferen. Op 7 juli
2017 vond in aanwezigheid van
Bourgeois de presentatie plaats
van de studie Interregionale financiële stromen in België van
2000 tot 2020, uitgevoerd door
de experts in de publieke Financiën
André Decoster en Willem Sas van
het Departement Economie van de
KU Leuven.

worden aan de becijfering van de
transfers. Het antwoord van Bourgeois was verrassend kort. Het enige
dat de minister-president wist mee
te delen was dat hij jaarlijks een update zou laten uitvoeren van
de berekening van de transfers. Andere initiatieven wilde
hij niet nemen. “Het transfermechanisme behoort tot het federale beleidsniveau, waarop de
Vlaamse regering geen bevoegdheid heeft”, antwoordde Bourgeois droog.

GEEN INITIATIEVEN

6,5 MILJARD EURO

zin verliest op die manier dus jaarlijks meer dan een gemiddeld netto
maandloon. Tussen 2000 en 2020
zouden de welvaartsoverdrachten
telkens schommelen tussen 6,1 en
7,1 miljard.

De resultaten van het onderzoek liggen in lijn met eerdere studies over
de problematiek en bevestigen dat
er dit jaar ongeveer 6,5 miljard euro
vanuit Vlaanderen richting Wallonië vloeit, ongeveer 2.590 euro
per Vlaams gezin. Elk Vlaams ge-

Wat we van Bourgeois echter niet
hoorden, was wat hij nu met de resultaten van de door hem bestelde
studie zou doen. Stefaan Sintobin
wilde van de minister-president dan
ook weten welk gevolg er nu door
de Vlaamse regering zou gegeven

Stefaan Sintobin wou van Bourgeois weten wat hij nu met de
transferstudie zou doen. Het antwoord: niets.
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Stefaan Sintobin had weinig
begrip voor dit magere antwoord.
Als er één instantie is die de belangen van de Vlamingen moet verdedigen en ervoor moet zorgen dat
aan deze permanente welvaartsdiefstal een einde komt, is het immers
wel de Vlaamse regering!
“Wij hebben in Vlaanderen geld tekort om de wachtlijsten voor de rusthuizen af te bouwen, om de lange
wachtlijst voor gehandicapten weg te
werken, om te voorzien in dringende
noden van scholenbouw, kinderopvang en sociale woningen, om het
hoofd te bieden aan de toenemende
armoede”, stelde Sintobin. Hij vroeg
de minister-president daarom of hij
de resultaten van de studie minstens
zou voorleggen aan zijn partners in
de federale regering. Blijkbaar vond
Bourgeois deze vraag echter onvoldoende interessant, want hij repliceerde enkel: “Ik heb geen bijkomend
antwoord”.
Het gaat dan natuurlijk ook ‘maar’
om 6,5 miljard welvaart die jaarlijks
vanuit Vlaanderen wordt versast
richting Wallonië.
Wim Van Osselaer

Geen megamoskee in Gent!
Vlaams Belang Gent verzette zich niet alleen in de gemeenteraad tegen de komst van de megamoskee aan de Gebroeders de Smetstraat.
Op dinsdag 7 november werd een protestactie georganiseerd aan het
voormalige Tractiestation. Gents fractieleider Johan Deckmyn en federaal Kamerlid Filip Dewinter voerden het woord.

mers weten dat ze niet begrepen
waarom Termont deze betoging had
toegelaten. Nu ja, Turkije is onder
Erdogan ook geëvolueerd naar een
regime waar men het niet te nauw
neemt met de vrije meningsuiting.
Misschien is Termont wel in de leer
gegaan bij de Turkse president....
want door de pers te verbieden en
andere actievoerders niet toe te laten, ontpopte hij zich zowaar tot
een mini-Erdogan.

TURKEN BEZETTEN DE
STRATEN
3D-simulatie van de megamoskee
De toegelaten actie verliep weliswaar zonder incidenten, maar de
politie had dan ook indrukwekkende voorzorgsmaatregelen genomen.
Het ganse gebied rond de toekomstige moskee was afgezet en geblokkeerd door een dubbel cordon van
politiemensen in gevechtskledij,
waterkanonnen waren aangevoerd,
tientallen
interventievoertuigen
controleerden de omgeving en er
cirkelde zelfs een helikopter boven
de hoofden van de manifestanten.

werden de betogers die niet met
de tram rechtstreeks naar de plaats
van de manifestatie kwamen, niet
doorgelaten door de politie. Heel
wat Vlaams Belangers konden dus
niet deelnemen aan de protestactie.
Hetzelfde gold ook voor de mensen
van de pers (er was zelfs een Turks
televisiestation aanwezig). Pas toen
kamerlid Filip Dewinter en fractieleider Johan Deckmyn dreigden zelf
naar de pers toe te stappen, werden
de persmensen toch doorgelaten.

TERMONT =
MINI-ERDOGAN?

Blijkbaar bevindt burgemeester
Daniël Termont zich in een uiterst
moeilijke positie ten aanzien van
zijn Turkse kiezers. Die lieten im-

De organisatoren van deze betoging
waren echter helemaal
niet te spreken over de
gang van zaken. Op een
coördinatievergadering
met de Gentse politie, het
kabinet van burgemeester
Termont en De Lijn werd
nochtans duidelijk afgesproken dat de militanten
die we intern konden bereiken, zouden verzamelen in Wondelgem en daar
tram 1 nemen tot aan de
plaats van de manifestatie.
Tegen alle afspraken in

De sfeer in de Rabotwijk was die
avond zeer gespannen. De indrukwekkende politiemacht was naar
eigen zeggen aanwezig ‘om de veiligheid van de actievoerders van
Vlaams Belang te verzekeren’. Het
was duidelijk dat de omliggende
straten bezet werden door allochtonen die met grote Turkse vlaggen
zwaaiden en uitgebreid het symbool
van de extremistische Turkse Grijze
Wolven toonden. Deze manifestatie
was nochtans niet toegelaten!
Onwaarschijnlijk eigenlijk dat het
niet langer mogelijk is om in onze
eigen stad een protestactie te organiseren zonder dat de politie alle
mogelijke middelen moet inzetten
om de jonge Turken tegen te houden.
Vanuit omliggende gebouwen scandeerden
Turken leuzen tegen
het Vlaams Belang, uit
de ramen hingen Turkse vlaggen en de actievoerders werden op
eieren getrakteerd. De
conclusie ligt voor de
hand: de wijk Rabot is
een louter Turkse wijk
geworden …

Vlaams Belang protesteerde tegen
de komst van de moskee
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Johan Deckmyn
Olaf Evrard

Uitgeverij Egmont voor het eerst
op de Boekenbeurs!
De 81ste editie van de Boekenbeurs werd een speciale editie.
Nadat de organisatoren van de
Boekenbeurs (Boek.be en de
Groep Algemene Uitgevers) de
deelname van Uitgeverij Egmont
aan de beurs systematisch weigerden, dwong de uitgeverij haar
deelname af via een gerechtelijke
procedure.
Op straffe van een dwangsom van
500.000 euro besliste de rechtbank dat de antidiscriminatiewet
werd overtreden en dat Uitgeverij
Egmont voortaan een plaats moet
krijgen op de Boekenbeurs.

neersessies. Bijkomend was er ook
ruimte voor discussiemomenten en
panelgesprekken. De weg naar onafhankelijkheid was het onderwerp
van het gesprek tussen Kamerleden Barbara Pas (VB) en Hendrik
Vuye en Veerle Wouters
(V&W). Ook de rol van
de islam in onze samenleving werd uitgebreid
besproken door Kamerlid
Filip Dewinter en auteur
Wim Van Rooy.
Annick Ponthier

Krachten werden gebundeld, en
binnen een tijdspanne van een luttele drie weken werd alles
in gereedheid gebracht
voor de beurs. Dat vele
bezoekers de aanwezigheid van Egmont en het
aanbod van de werken
konden smaken, behoeft
geen uitleg. Wie dit wenste, kon een aantal auteurs
persoonlijk
ontmoeten
tijdens de talrijke sig-

Advocaat Luc Deceuninck en
Tom Van Grieken

De stand van Egmont lok
te ettelijke duizenden be
zoekers

Een signerende Barbara Pas

“

n iedere zaak
van David t
Dankzij de inspanningen van advocaat Luc Deceuninck was Uitgeverij Egmont, die onder meer
werk van auteurs van Vlaams Belang-signatuur
aanbiedt, zichtbaar aanwezig op de voorbije Boekenbeurs. Wij hadden een gesprek met hem.
Meester Deceuninck, Egmont kreeg haar stand op
de Beurs zeker niet cadeau van de organisatoren.
Er is een juridische procedure aan voorafgegaan.
Kan u voor ons even op deze procedure terugblikken?
Egmont was goed voorbereid. Door op vorige boekenbeurzen vaststellingen te laten doen door een gerechtsdeurwaarder, konden we bijvoorbeeld zwart op
wit aantonen dat talloze politici wel hun boeken op
de Boekenbeurs te koop aanbieden en signeren, maar
dat auteurs die bij Egmont uitgeven dit niet mochten. We hebben ook zorgvuldig de pers uitgepluisd
naar commentaren over de weigering van Boek.be
om Egmont toe te laten. Zelfs linkse auteurs vonden
dit discriminerend. Van die persartikels maakten we
uiteraard dankbaar gebruik. Vervolgens kwam het
erop aan om op de juiste manier en binnen de gestelde termijn een aanvraag te doen om op de Boekenbeurs te mogen staan. De aanvraag was in het
verleden al meermaals geweigerd.
Groot was echter onze verbazing toen we in het voorjaar van 2017, anders dan de vorige jaren, nergens op
internet een boekenbeursreglement vonden. Blijkbaar werd dat geheim gehouden. Normaliter moest
de aanvraag gebeuren via een webformulier, maar
dat was evenmin vindbaar. De aanvraag is dan maar
gebeurd via een aangetekende brief. Pas anderhalve
maand later kwam er een eerste antwoord. Toen

Meester Deceuninck
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k is het weer een strijd
tegen Golliath”

“

beweerden de organisatoren dat de vzw Egmont eerst een aanvraag
moest indienen om lid
te worden van een andere vzw GAU (Groep
Algemene Uitgevers, een
uitgeversvereniging die
zelf lid is van de vzw
Boek.be, nvdr). Die vzw
GAU was echter ook al
nergens terug te vinden,
ook niet in het Staatsblad. Nadien bleek dat
men de publicatie in het
Staatsblad een jaar achtergehouden had, wellicht opdat er geen rechtsgeldige aanvraag tot lidmaatschap
zou kunnen ingediend worden.

zelfs linkse
auteurs vonden
de weigering
van Egmont
discriminerend.

contacteerde o.a. Boek.be om een
verzoeningsprocedure op te starten. Deze procedure was al jaren
voorzien in het reglement, maar
volledig in strijd met de waarheid
beweerde Boek.be dat dergelijke
procedure niet bestond. Toen had
vzw Egmont uiteraard geen andere
uitweg meer dan procederen.

In juni 2017 hebben wij zowel de
vzw Boek.be als de vzw GAU gedagvaard voor de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen. Na het
uitwisselen van zeer uitgebreide
schriftelijke argumentatie - onze syntheseconclusie
bedroeg niet minder dan 58 getypte bladzijden - is
de zaak gedurende zo’n tweeëneenhalf uur gepleit. En
op 3 oktober besliste de voorzitter dat de vzw Boek.
be de vzw Egmont op gelijke voet van de andere uitgeverijen een stand moest geven. Niet alleen op de
Boekenbeurs 2017, maar ook op alle volgende edities.

Eind april 2017 meldde de afgevaardigd bestuurder
van de vzw GAU dat de raad van bestuur het lidmaatschap van de vzw Egmont negatief geadviseerd had. Ik
haal het document er even bij: “De motivatie hiervoor
is dat de doelstelling van uw uitgeverij en de inhoud van
de publicaties van EGMONT die de politieke lijn van
het VLAAMS BELANG weerspiegelen (er is kennelijk en
aantoonbaar een rechtstreekse link tussen EGMONT en
VLAAMS BELANG) niet stroken met de statuten van
GAU (artikel 3) dat stelt dat onze leden ‘…geen rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op grond van geslacht, ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging’
mogen propageren.”

Ondertussen is de Boekenbeurs 2017 rimpelloos
verlopen.
Inderdaad, en nergens was er sprake van de zogenaamde ‘incidenten’ die de vzw Boek.be voorspelde.
Hopelijk kan het geschil nu beëindigd worden en kan
de vzw Egmont ook probleemloos aan de volgende
Boekenbeurzen deelnemen.
De Antidiscriminatiewet bleek hier een handig instrument tegen de zogenaamde weldenkenden en
de zelfverklaarde verdraagzamen. Het zal wellicht
niet de bedoeling geweest zijn van de opstellers

Eind mei 2017 volgde de algemene vergadering dit
advies. De vzw Egmont protesteerde tevergeefs en
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misbruiken’. Telkens weer moet ik dan argumenteren
dat er sinds het vonnis in het Vlaams Blokproces een
politieke eeuwigheid verstreken is, dat het programma
van het Vlaams Belang nergens punten bevat die in dat
proces ter discussie lagen, noch ook maar enig punt dat
in strijd zou kunnen zijn met de Antidiscriminatiewet,
dat er tegen Vlaams Belang ook nergens strafklachten
lopen in dat verband, en dat de vrije meningsuiting
ook geldt ten aanzien van meningen die sommigen
misschien minder graag horen… In iedere zaak is het
weer een strijd van David tegen Goliath. Eigenlijk is
er weinig vooruitgang in de geesten, maar is het een
geluk dat we nu beschikken
over de Antidiscriminatiewet
om rechten ook daadwerkelijk
af te dwingen.

van de wet in kwestie. Biedt de Antidiscriminatiewet niet nog meer mogelijkheden? Zou, in navolging van Uitgeverij Egmont, een partij als de onze
hiervan niet meer gebruik moeten maken? Brussels
volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens boekte
er in een proces tegen het blad Brussel Deze Week
eveneens een mooi succes mee, ook al door uw toedoen.
De Antidiscriminatiewet biedt talloze nog ongebruikte mogelijkheden in alle takken van het recht. Denk
maar aan een ernstig gewond verkeersslachtoffer dat
bij de begroting van zijn schade ook vergoeding wenst voor
het feit dat hij nergens nog
aan een levensverzekering zal
kunnen geraken tegen het
normale tarief. Als daar geen
klinkklaar bewijs van op tafel
ligt, en dat is er uiteraard niet,
wijzen politierechters zo’n eis
steevast af. Tot het construeren van zijn bewijs zou het
slachtoffer een aanvraag kunnen doen om een levensverzekering te bekomen bij de
verzekeraar die hem moet
schadeloos stellen. Als die
verzekering dan geweigerd,
of slechts tegen een veel hoger tarief toegekend wordt,
zou het slachtoffer naast zijn
proces tot schadevergoeding
voor de politierechtbank,
ook een afzonderlijke eis op
grond van de Antidiscriminatiewet kunnen instellen… Zo
zijn er vele situaties denkbaar,
en wellicht zitten er daartussen ook wel mogelijkheden
waarin een politieke partij of
zijn vertegenwoordigers de
Antidiscriminatiewet méér
kunnen benutten, zoals Dominiek Lootens overigens
met succes deed.

“

de vraag stelt
zich hoe de
catalaanse
regeringsleiders
een misdrijf konden plegen, door
de onafhankelijkheid uit te roepen
als resultaat
van een democratische stemming.

Ook na het Egmont-proces
zal de antidiscriminatielobby ongetwijfeld zeer actief
blijven. Recent was er bijvoorbeeld heel wat te doen
over de zogenaamde mysterycalls, waarbij werkgevers
telefonisch worden ‘gecontroleerd’ op discriminerend
gedrag… Hoe staat u hier als
jurist tegenover?

Op 28 juni jongstleden bracht
de Nationale Arbeidsraad een
advies uit waarbij aandacht besteed werd aan dit probleem.
Het voorgelegde voorontwerp
van wet had inderdaad tot doel
het bewijs van het plegen van
‘discriminatoire’
inbreuken
voor sociaal inspecteurs te vergemakkelijken via de techniek
van ‘mysteryshopping’. Bedoeling was om een wettelijk kader te creëren voor mysterycalls
en ook voor praktijktests. Sociaal inspecteurs zouden zich
dan mogen voordoen als cliënten of potentiële cliënten van
een onderneming, zonder mede te delen dat ze eigenlijk inspecteurs zijn en dat hun vaststellingen op strafgebied kunnen aangewend worden. Normaal moeten
sociaal inspecteurs meteen hun legitimatiebewijs voorleggen, hier zou dat dus niet meer het geval zijn. De
Nationale Arbeidsraad stelde zich zeer voorzichtig op.

Voorzitter Tom Van Grieken had het meteen na de
gunstige uitspraak over “een overwinning van de
vrije meningsuiting”. Hoe staat het vandaag eigenlijk met deze vrijheid van meningsuiting? Zijn we
erop vooruitgegaan sinds het beruchte Blok-proces
van 2004, of eerder achteruit?

Maar wat met de rechten van verdediging? Gaat het
hier niet om uitlokking?

De ervaring wijst helaas uit dat in elke zaak waarin
Vlaams Belang of haar politici hun rechten willen
bekomen, het verweer telkens luidt: ‘Geen vrije meningsuiting voor degenen die deze vrije meningsuiting

De Raad stelde de vraag of alle garanties qua fundamentele rechten van de verdediging in strafzaken wel
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Meester Deceuninck in zijn praktijk
degelijk in het voorontwerp van wet werden voorzien. Ondertussen vernamen we dat het principe van
mysterycalls aanvaard werd in het Zomerakkoord. Het
blijft koffiedik kijken hoe men aan dit akkoord uitvoering zal geven. Naast de vraag naar de garanties op het
vlak van de rechten van de verdediging, kan volgens
mij ook de toepassing van het gelijkheidsbeginsel te
berde gebracht worden. Waarom zou een dergelijke
‘uitlokking’ bij dit misdrijf moeten toegelaten worden
en bij andere, eventueel zwaardere misdrijven niet? Ik
ben heel sceptisch.

geert, nu ook de regionale gezagsdragers bedreigd worden met gevangenisstraffen tot 30 jaar en effectief in
voorhechtenis opgesloten worden.
Kan de Spaanse overheid zover gaan? Mag er op
zulke manier tegen de Catalaanse gezagsdragers
worden opgetreden?
Om te weten of er echt een ‘misdrijf ’ gepleegd werd,
zou men het Spaans strafwetboek moeten kennen. Ik
ben geen Spaanse penalist, ik had ook geen inzage van
het internationaal aanhoudingsbevel, en kan mij daar
dus niet over uitspreken. Het staat echter buiten kijf
dat de voorhechtenis van de Catalaanse politici en de
voorgehouden straffen, voor zover er al een zogezegd
‘misdrijf naar Spaans recht’ zou gepleegd zijn, op zijn
minst volkomen disproportioneel zijn. Anders kan ik
het dreigen met gevangenisstraffen tot 30 jaar voor
het organiseren van een vreedzaam referendum niet
noemen. Overigens stelt zich de vraag in hoeverre de
Catalaanse regeringsleiders een misdrijf konden plegen door de onafhankelijkheid uit te roepen als resultaat van een democratisch verlopen stemming in het
parlement. In die omstandigheden komt er van vrije
verkiezingen op 21 december mijns inziens ook niets
terecht. Ik vrees dat de man in de straat als kiezer eerder zekerheid zal nastreven uit angst voor de toekomst.

Bij wijze van uitsmijter nog even een vraag van
een heel andere orde, maar die we graag eens aan
een jurist voorleggen: hoe bekijkt u de situatie in
Catalonië? Kon of mocht de Spaanse Grondwet geschonden worden?
Ik bekijk heel die gang van zaken met verbazing en
ontsteltenis. In 1978 kwam de Spaanse Grondwet tot
stand via een referendum, maar nu wijst men het referendum van de hand als legitiem instrument om de
volkswil van de Catalanen te kennen. Ergerlijk is niet
alleen de houding van de centrale Spaanse overheid,
maar ook de lafheid van de toplui van de Europese
Unie. Toen de Baltische staten zich losmaakten, stond
Europa te zwaaien met een lidkaart. Nu luidt het dreigement dat Catalonië geen lid van de Europese Unie
zal zijn als het zich afscheurt en weigert Europa elke
vraag om zelfs ook maar voor bemiddeling te zorgen.
Het is duidelijk dat de angst ondertussen de regio re-

Opgetekend door Frederik Pas
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Op de schoot van Merkel

Foto: Flickr - opposition24.de

Toen Angela Merkel in september 2015 de Duitse grenzen openzette
voor wat zou uitgroeien tot een ware volksverhuizing, ging dat gepaard met een regelrecht propaganda-offensief. De toonaangevende
media schaarden zich unisono achter Merkels ‘Willkommenspolitik’.
De zorgen en het verzet van een groeiend deel van de bevolking werden genegeerd. Als we de ‘mainstreammedia’ mochten geloven, verkeerde Duitsland in een collectieve ‘welkomstroes’.

ploeg medewerkers zo’n 30.000 artikels die gedurende een jaar in de
toonaangevende Duitse media over
het thema verschenen. De conclusies zijn ronduit vernietigend voor
de zelfbenoemde kwaliteitspers.
Van een neutrale en evenwichtige
berichtgeving was volgens het rapport geen sprake. In totaal berichtten de onderzochte kranten in 83
procent van de gevallen ‘positief tot
zeer positief ’ over het asielthema.
Afwijkende geluiden of zelfs maar
kritische vragen kwamen nauwelijks aan bod. Voor zover dat toch
het geval was, gebeurde dat niet
zelden op een belerende of denigrerende toon. Zoals de hoofdredacteur van ‘Die Zeit’ eerder al toegaf,
stelden de onderzoekers bovendien
vast dat journalisten zonder enige
commentaar de standpunten van
de Duitse regering overnamen.

‘FAKE NEWS’

Onderzoek bevestigt: Duitse ‘kwaliteitspers’ degradeerde
zichzelf tot propaganda-apparaat van de regering.
In een opvallende vlaag van zelfkritiek gaf Giovanni Di Lorenzo,
hoofdredacteur van het linksliberale weekblad ‘Die Zeit’, eind
vorig jaar toe dat ‘de media’ tijdens de ongeziene immigratiecrisis
hebben gefaald. Een ware ‘media
culpa’: “We waren minstens in de
beginfase als het ware bezield door
de historische taak die moest worden
volbracht”, aldus Di Lorenzo, eraan
toevoegend dat “de aanvankelijke
euforie onder journalisten” (achteraf beschouwd) maar moeilijk
te begrijpen is. Een en ander ging
gepaard met het veronachtzamen
van de angsten onder de bevolking, aldus nog Di Lorenzo. Nog
problematischer, zo stelde hij niet
zonder reden, was het feit dat de
pers zonder enige kritiek de verklaringen overnam van de regering die

geen moeite spaarde de gang van
zaken goed te praten: “Dat ging
van de bewering dat men de grenzen
niet zou kunnen sluiten tot de sussende verklaring dat elke asielzoeker
weldra een verrijking zou blijken.”
Als we Di Lorenzo goed begrepen
hebben, verwarden heel wat journalisten hun rol met die van prediker en verwerd berichtgeving tot
propaganda.

ECHOKAMER VAN POLITIEKE CORRECTHEID
Tot die bevinding kwam in ieder
geval ook een wetenschappelijk
onderzoek over de berichtgeving
tijdens de immigratiecrisis. Michael Haller, voormalig journalist
en nu professor aan de universiteit
van Leipzig, onderzocht met een
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Haller wijst erop dat het niet gaat
om een eenmalig feit, maar spreekt
over een heuse “systeemcrisis van
de mainstreammedia.” Volgens de
mediawetenschapper toont de studie aan dat de belevingswereld van
heel wat journalisten ver af staat
van die van het grootste deel van
hun lezerspubliek en zij gevaar lopen de spreekbuis te worden van
een beperkt deel van de bevolking.
Deze “ernstige dysfuncties” blijken
zelfs “zo diep ingevreten” dat ze door
veel redacties vermoedelijk niet als
dusdanig gepercipieerd worden en
“als normaal gelden.”
Veel valt aan de conclusies van dit
rapport niet toe te voegen. Behalve
dan de opmerking dat de kritiek
van de nationale rechterzijde op
de vooringenomenheid en ideologische bevlogenheid van een groot
deel van de media niet langer kan
weggezet worden als ‘fake news’.
Dirk De Smedt

Wegwijzers naar de nooduitgang
Foto: screenshot Bye bye Belgium - RTBF

Heel wat Vlaams-nationalisten hebben de jongste weken en maanden
met spanning het verloop gevolgd van de Catalaanse staatsvorming.

De legendarische RTBF-uitzending uit 2006,
Bye bye Belgium
De tijd dat er terdege rekening
werd gehouden met het uiteenvallen van België ligt alweer een aantal
jaren achter ons. Een programma
als ‘Bye bye Belgium’ van de RTBf,
waarbij heel wat Walen overtuigd
waren dat het Vlaams Parlement
de onafhankelijkheid had uitgeroepen, zou vandaag op schouderophalen worden onthaald. De
hoeders van de Belgische staat herademen opgelucht. Echter, vroeg
of laat komt de roep naar onafhankelijkheid weer naar boven want de
tegenstellingen tussen Vlaanderen
en Wallonië blijven sluimeren.

VOORBEREIDEN
In 2004 stemde bijna een kwart
van de Vlamingen voor Vlaams
Belang, een partij die er nooit een
geheim van heeft gemaakt naar
Vlaamse onafhankelijkheid te streven. En amper enkele jaren terug
koos meer dan veertig procent van
de kiezers voor partijen die zich
op dat ogenblik voorstander van
Vlaamse onafhankelijkheid verklaarden.

ben bij het voortbestaan van dit
land is het niet onmogelijk dat
zij de separatistische toer opgaan.
Welk scenario het ook wordt, van
een Vlaamse overheid mag je toch
verwachten dat die voorbereid is
op alle eventualiteiten, ook op
de splitsing van dit land met zijn
lange geschiedenis van communautaire crisismomenten die steeds
moeizamer worden opgelost.

ONGERUSTHEID
Een nieuwe staat moet te allen tijde klaar staan om de taken van de
oude over te nemen, hij moet zich
ook bezighouden met zijn internationale erkenning, het vastleggen
van de grenzen, het lidmaatschap
van de Europese Unie en van de
monetaire unie, de verdeling van
de onroerende en roerende goede-

Het kan dus snel gaan en het initiatief hoeft niet noodzakelijk vanuit
Vlaanderen te worden genomen.
Als de Walen niet langer baat heb19

ren in het binnen- en buitenland,
de schuldverdeling en dergelijke
meer. Hij moet het buitenland duidelijk maken dat Vlaanderen als
opvolgerstaat van de Belgische federatie aan zijn internationale verplichtingen zal voldoen. Maar hij
moet ook zorgen voor de werkzekerheid van ambtenaren, de continuïteit van de sociale bescherming,
de mogelijkheid om belastingen te
innen. De vrees voor chaos wordt
niet voor niets al te gretig door de
Belgicisten gevoed.

WEGNEMEN
Het is niet omdat je geen pyromaan bent dat je niet over brandbeveiliging moet beschikken. De
Vlaamse regering zou er als een
goed huisvader goed aan doen zijn
administratie opdracht te geven om
zich op alle eventualiteiten voor te
bereiden. Dat zou niet alleen getuigen van vooruitzicht, maar het zou
voor de bevolking een geruststelling zijn te weten dat de Vlaamse
overheid klaar staat om indien nodig een maximaal aantal, zo niet
alle taken van de federale overheid
over te nemen. Het zou bovendien
de democratische besluitvorming
ten goede komen als een beslissing
tot onafhankelijkheidsverklaring
kan gebeuren zonder enige druk
van buitenaf of vrees voor chaos.
Waarop wacht Bourgeois eigenlijk?
Luk Van Nieuwenhuysen

Wat bewezen moest worden,
is bewezen
Het zou uiteindelijk niet meer zijn geweest dan een werkbezoek, een
rondleiding zoals Geert Wilders die aan Filip Dewinter had gevraagd:
een wandeling langs plaatsen in Brussel die erg getroffen zijn door de
islamisering. Maar dat ging dus niet door.
Het bezoek op 3 november dat
Filip Dewinter samen met PVVleider Geert Wilders aan Molenbeek en Brussel zou brengen, werd
immers middels een politieverordening verboden. Dit door zowel
de burgemeester van Molenbeek
(Françoise Schepmans, MR) als de
burgemeester van Brussel (Philippe Close, PS). Die laatste verbood
het Dewinter en Wilders om in de
buurt te komen van de Grote Moskee in Brussel, waar ze hun bezoek
wilden eindigen.
Ook diende Molenbeek-burgemeester Schepmans een klacht in
tegen Wilders en Dewinter. Ze
vond namelijk dat Molenbeek
“imagoschade” lijdt “door de uitspraken van Dewinter en Wilders”.
Burgemeester Schepmans werd
hierbij overigens gesteund door
sp.a-hoofddoek Saliha Raiss, die
klacht indiende bij Unia en ‘antiracismebeweging’ MRAX. Raiss
organiseerde als reactie op het
(verboden) bezoek van Wilders en
Dewinter een buurtfeest in Molenbeek, dat uiteraard níet werd verboden.

mer doet overlopen. Hij zei dat we
in het verzet moeten en kondigde
massamanifestaties aan tegen de islamisering en de politieke capitulatie voor de islam. Wilders verwees
ook naar Oost-Europa, landen die
hun samenleving en cultuur níet te
grabbel gooien en zich wél weren
tegen de islamisering.

GRENS VAN MOLENBEEK
Dewinter ging na de persconferentie toch nog tot aan de grens van
Molenbeek, waar de politie massaal in gereedheid was gebracht om
hem tegen te houden. Maar dat
was niet nodig: “In tegenstelling tot
radicale moslims respecteer ik wél de
wet”, aldus Dewinter.
dadig relschoppen, brandstichten,
vernielen, plunderen en brandweer
en politie aanvallen, is er daarentegen geen enkel gebiedsverbod. Ze
worden zelfs nauwelijks opgepakt
en niet serieus bestraft. De wereld
op zijn kop.
Op de persconferentie van Filip
Dewinter en Geert Wilders in het
federaal parlement was de pers uit
binnen- én buitenland massaal
aanwezig. Wilders stelde dat het
verbod om Molenbeek te betreden
voor hem de druppel is die de em-

DE WERELD OP ZIJN KOP

Maar Dewinter laat het hier niet
bij en zal, samen met Geert Wilders, bij de Raad van State verzet
aantekenen tegen de politieverordeningen. Dewinter: “Wij beroepen
ons op de Nederlandse en de Belgische Grondwet en het Verdrag voor
de Rechten van de Mens, waarin
vrije meningsuiting gegarandeerd
wordt. De provocatie ligt niet bij
ons, maar bij diegenen die van Molenbeek en Brussel moslimenclaves
hebben gemaakt.”
Sam van Rooy

Filip Dewinter wordt de toegang tot
Molenbeek ontzegd door de politie

Het is te gek voor woorden dat
twee verkozen volksvertegenwoordigers de toegang tot een gemeente
en een stuk grondgebied in België
wordt ontzegd. Dit is not done in
een vrije samenleving. Het zegt
ook alles over Molenbeek, want
een verbod zou niet aan de orde
zijn geweest in een andere, nietislamiserende gemeente. Voor de
Marokkanen die in Brussel geweld20

Feiten
&
cijfers
Rusthuisbewoners
moeten zorg krijgen
die ze verdien(d)en
In het Vlaams Parlement confronteerde Vlaams volksvertegenwoordiger Ortwin Depoortere welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) met
de resultaten van de undercoverreportage in commerciële rusthuizen
van het VRT-magazine Pano. Uit die reportage bleek dat de levensomstandigheden voor de bejaarde bewoners van deze instellingen vaak te
wensen over laten.
Ook eerder had het Vlaams Belang
de Vlaamse regering al opgeroepen
om dringend initiatieven te nemen
om aan de wantoestanden in de
rusthuissector een einde te maken.
Het belangrijkste probleem is het
vaak nijpende personeelstekort wat
tot gevolg heeft dat er te weinig
tijd is om op een menselijke manier zorg aan te bieden aan de bejaarden. De oorzaken hiervan zijn
duidelijk: enerzijds een structureel
gebrek aan financiering door de
Vlaamse regering en anderzijds een
maximalisering van de winst door
bepaalde private rusthuizen. En dat
terwijl de dagprijzen de voorbije jaren fors gestegen zijn.

120 MILJOEN
Er zou minstens 120 miljoen euro
extra nodig zijn om voldoende personeel in te zetten om een kwaliteitsvolle zorg te garanderen. Ortwin
Depoortere stelde het schrijnend te
vinden dat deze zaken aan het licht
moesten worden gebracht door
een undercoverreportage en niet

door de daarvoor bevoegde Zorg
inspectie. De minister kondigde
aan met de vertegenwoordigers van
de rusthuizen een protocolakkoord
te zullen afsluiten met wederzijdse
engagementen. Met betrekking tot
de financieringstekorten erkende
hij dat “er nog een hele weg valt af
te leggen”.

HOGERE BUDGETTEN
Ons parlementslid drong aan op
een forse verhoging van de subsidies
voor de rusthuizen om de levenskwaliteit veilig te stellen van de ouderen die er verblijven. Zij verdienen dat; meer zelfs zij verdienDen
dat door er hun hele leven voor te
werken. Hij vroeg ook een strenger
optreden tegenover rusthuizen die
over de schreef gaan. Rusthuizen
zouden volgens Ortwin Depoortere niet enkel beloond moeten worden met kwaliteitslabels, maar ook
moeten bestraft worden als de zorg
die ze aanbieden onvoldoende is.
Wim Van Osselaer
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In 2015 kregen 538 personen extra
beveiliging vanwege de federale politie. In 2016, het jaar van de moslimterreur in Brussel en Zaventem,
steeg dat aantal spectaculair naar
1916 personen. (Schriftelijke vraag
nr. 2535 van Barbara Pas aan de
minister van Binnenlandse Zaken)
***
Van 1 januari tot 25 september 2017
werden niet minder dan 1624 transmigranten in de haven van Zeebrugge door de Scheepvaartpolitie
Kust geïntercepteerd. Voor 1098 van
deze gevallen betrof het inklimmen
van een havenfaciliteit, wat strafbaar
is sinds mei 2016. Slechts enkele
tientallen daarvan werden effectief
veroordeeld. (Schriftelijke vraag nr.
2658 van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken)
***
Voor de periode mei 2016 tot juni
2017 grepen er in de asielcentra
niet minder dan 545 ‘incidenten’
plaats, waarbij de politie te hulp
werd geroepen om de orde te herstellen. Het werkelijke cijfer ligt een
stuk hoger omdat, aldus de minister,
“niet elk incident heeft geleid tot een
politie-interventie en omdat niet alle
interventies werden gemeld”. (Schriftelijke vraag nr. 909 van Barbara
Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken)
***
In 2016 werden in Vlaanderen in
totaal 11.350 sociale woningen
toegewezen. 7632 sociale woningen
(67%) werden verhuurd aan personen met de Belgische nationaliteit
(genaturaliseerde vreemdelingen inbegrepen), 691 woningen (6%) aan
EU-vreemdelingen, 2246 (20%)
aan niet EU-vreemdelingen. (Schriftelijke vraag nr. 11 van Anke Van
dermeersch aan de minister van
Wonen).

Raad van Vlaanderen riep
zelfstandigheid van Vlaanderen uit
Op 22 december 1917, nu precies 100 jaar geleden, riep de Raad van
Vlaanderen de onafhankelijkheid van Vlaanderen uit. De context waarin dit gebeurde, was echter alles behalve ideaal om van deze operatie
een succes te maken. Het leek veeleer op een sprong in het duister in
een hopeloze toestand dan een weloverwogen politiek-strategiesche zet.

In 1917 riep de Raad van Vlaanderen
de Vlaamse onafhankelijkheid uit.
Gouverneur-generaal von Bissing
stond bij de activisten hoog in aanzien omdat hij in 1915 had meegewerkt aan de oprichting van de Nederlandstalige universiteit in Gent.
Maar ook hij was, zoals de meeste
Duitse generaals, geen voorstander
van een onafhankelijk Vlaanderen.
Hij had bevel gekregen de Vlamingen aan het lijntje te houden, wat
hij in de gesprekken met de Raad
van Vlaanderen op 12 februari 1917
dan ook deed. August Borms sneed
in die gesprekken het pijnlijke probleem van de opgeëisten aan. Hij
besefte heel goed dat het activisme
een ‘grote knak’ had gekregen door
de opeisingen van werklozen, die
onder dwang in Duitsland tewerkgesteld werden. Er waren nauwelijks
echte leeglopers bij de opgeëisten.
Meestal waren die mensen zonder
werk gevallen nadat de Duitsers op
grote schaal grondstoffen en machinerie uit België hadden weggehaald
ten behoeve van hun oorlogsindustrie. Borms hield een emotioneel
pleidooi voor “onze ongelukkige
broeders, de werklozen: velen onder

hen zijn ten onrechte weggevoerd”,
die dikwijls “hard en onrechtvaardig
behandeld werden.” Achter die emotie ging een politieke realiteit schuil
waarvan de activisten zich zeer goed
bewust waren: iedereen zag hoe die
opgeëisten werden weggevoerd door
Duitse soldaten met de bajonet op
het geweer, en de verontwaardiging
daarover trof niet alleen de Duitsers,
maar ook de activisten die met hen
wilden samenwerken.

ACHTERBAN
Dat raakte de activisten op hun
zwakste punt, want hun achterban
was heel klein. Zeker, in de Raad
van Vlaanderen was het hele politieke spectrum van extreemlinks
tot extreemrechts vertegenwoordigd
en er waren vrijzinnigen, katholieken, joden en protestanten bij, iets
wat later binnen de Vlaamse Beweging nooit meer mogelijk zou
blijken. Dat pluralisme wekte misschien de indruk dat de Raad een
heel groot draagvlak had, maar dat
was allerminst het geval. We zullen
waarschijnlijk nooit weten hoeveel
22

Vlamingen in vredestijd vóór een
bestuurlijke scheiding gekozen zouden hebben, maar het staat vast dat
slechts een heel kleine minderheid
bereid was met het Duitse Keizerrijk samen te werken om deze doelstellingen te bereiken. Zelfs voor
vele overtuigde flaminganten was
dat een brug te ver. Ja, de Belgische
overheid had hen zowel in oorlogstijd als in vredestijd miskend, uitgebuit, vernederd en verfranst. Maar
het Duitse leger in 1914 had honderdduizenden mensen tegen zich
in het harnas gejaagd. De verhalen
over kinderen met afgehakte handen en verkrachte nonnen waren
Belgische en Britse propaganda,
maar de realiteit was erg genoeg.
Bijna 24.000 burgers waren gedood
tijdens represailles, executies en deportaties, nog eens 10.000 waren
verminkt. In Leuven en Dendermonde was het stadscentrum in
brand gestoken. In vele steden was
op grote schaal geplunderd en verkracht, wat uitzonderlijk was voor
het Duitse leger, dat zich meestal
zeer gedisciplineerd gedroeg.
Dat lag allemaal nog vers in het geheugen, en de oprichting van een
Nederlandstalige universiteit maakte al die gruwelen niet ongedaan.
Het is heel begrijpelijk dat de meeste gewone Vlamingen niets goeds
van het Keizerrijk verwachtten.

LOZE BELOFTEN
Op 2 maart 1917 werd een delegatie van de Raad van Vlaanderen in
Berlijn ontvangen door rijkskanselier von Bethmann-Hollweg, die
zich zeer welwillend opstelde en
beloofde de bestuurlijke scheiding
nog voor het einde van de oorlog
te verwezenlijken. We weten niet in
hoeverre von Bethmann-Hollweg
oprecht was met zijn toezeggin-

gen. Het staat wel vast dat hij op
7 maart bij de militaire overheid
tussenbeide kwam om in het kader
van de Flamenpolitik het bezettingsregime enigszins te milderen.
Op 21 maart kondigde von Bissing
de bestuurlijke scheiding af: België
werd opgesplitst in twee administratieve gebieden, ongeveer het huidige
Vlaanderen - inclusief Brussel - en
Wallonië. Maar in praktijk kwam
er niets van terecht. Er brak een
administratieve staking uit. In het
begin ging dat spontaan, vanaf eind
juni werden de stakers gefinancierd
via een speciaal daarvoor opgericht
belgicistisch fonds. De Raad van
Vlaanderen reageerde daar heel
kortzichtig op door de Duitsers te
vragen op te treden tegen de stakers.
Velen daarvan werden prompt naar
Duitsland gedeporteerd, wat de populariteit van de Raad niet ten goede kwam, en dat is zacht uitgedrukt.
De bestuurlijke scheiding bleef
dode letter. Al op 10 maart, dus nog
vóór de bestuurlijke scheiding, had
Louis Franck, één van de beroemde
‘drie kraaiende hanen’ een manifest
opgesteld waarin de activistische samenwerking met de Duitsers werd
veroordeeld. Franck had ongetwijfeld gelijk dat hij de Duitsers voor
geen haar vertrouwde, en hij wees
terecht op het pijnlijke feit dat de
afgevaardigden van de Raad van
Vlaanderen door niemand waren
verkozen en dus ook niet het recht
hadden in naam van het Vlaamse
volk te spreken. Maar men krijgt
toch de kriebels als men in zijn tekst
leest dat “Vlamingen en Walen slechts
één wens, één wil, één gedachte hebben: het vrije en onverdeelbare Belgische vaderland.” Excusez du peu!
Ondanks dat werd het manifest ondertekend door 37 onverdachte en
overtuigde flaminganten, onder wie
August Vermeylen. Er waren ook
40 meelopers met minder goede
Vlaamse papieren…
Op 13 juli werd Bethmann Hollweg uit al zijn functies ontheven.
In Berlijn, en dus ook in het bezette
Vlaanderen, hadden de generaals
met hun annexionistische plannen
nu alle macht in handen. Als er ooit

De manier waarop de Vlamingen werden behandeld tijdens
WO I wakkerde de onafhankelijkheidseis aan.
al een minieme kans was geweest de
Vlaamse onafhankelijkheid onder
Duitse supervisie te realiseren, dan
was die voorgoed verkeken. Maar
de activisten konden dat niet weten.

SPRONG IN HET DUISTER
Ondanks hardnekkige pogingen
van de Raad om het lot van de opgeëisten te verzachten, gingen de
Duitsers daar niet op in. De activistische beweging werd verscheurd
door conflicten en dat werd nog erger toen na de dood van von Bissing
zijn politieke testament werd gepubliceerd, met zijn plannen voor de
annexatie en verduitsing van heel
België. Toen beseften ook de naïefste activisten dat zij bedrogen
waren. Bovendien eisten de Duitsers nu dat er verkiezingen zouden
komen om de legitimiteit van de
Raad van Vlaanderen te bevestigen.
Borms geloofde dat dat goed zou aflopen, maar de meeste leden van de
Raad vreesden het tegendeel. Wie
de verslagen over de uiteindelijke
beslissing nu herleest, krijgt het akelige gevoel dat het uitroepen van de
“politieke zelfstandigheid van Vlaanderen”, na een woelige vergadering
op 22 december 1917, meer een
sprong in het duister was dan een
weloverwogen politiek-strategisch
manoeuvre. Dit moest bekrachtigd
worden door verkiezingen, maar
dat bleek onmogelijk doordat de gemeentebesturen alle medewerking
weigerden. Bovendien was
er nog geen algemeen stemrecht en waren er dus geen
kiezerslijsten. Men probeerde
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dat op te vangen door grote meetings te organiseren, waaraan alle
meerderjarige burgers konden deelnemen en waar tegenspraak mogelijk was. In Gent kwamen 6.000
mensen opdagen, maar in Leuven
slechts 600. In Antwerpen waren
er 7.000 deelnemers, maar er was
ook een grote tegenbetoging, georganiseerd door Franck, en er werd
gevochten. Tenslotte verboden de
Duitsers die meetings. De Raad van
Vlaanderen kreeg nooit de kans zijn
legitimiteit te bewijzen. En vanaf
november 1918 begon de Belgische
wraak…
Marc Joris

Heruitgave ‘Verklaring aan
het Vlaamsche volk’
Marnixring Noordrand gaf
recent een heruitgave van dit
historisch pamflet. Dit pamflet
van 8 april 1917 kan worden
gezien als een poging om de
politiek van de aktivistische Raad
van Vlaanderen te legitimeren. De
heruitgave werd aangevuld met
een geschiedkundige toelichting
door Johan Vanslambrouck en
enkele foto’s.
Kostprijs 3,50 euro (inclusief
portkosten) op rekening
BE61 7340 1623 8617
info@MRnoordrand.org

Zwarte Piet is een
onschuldige kindervriend
Een systematische en doorwrochte analyse van de Zwarte
Pietencontroverse mag de lezer
van dit werkje niet verwachten.
Daartoe leent de lezersbrievenformule zich ook helemaal
niet. De problematiek wordt
veeleer essayistisch benaderd,
maar Maas heeft daarover wel
zinnige dingen te vertellen.
Nadeel van deze formule is
dat er vaak wordt gereageerd
op uitspraken van anderen
die men in de essays niet kan
terugvinden. Voor Vlaamse
lezers komt daar bovenop dat
nogal wat van de aangehaalde
personen en de context niet
herkenbaar zijn.

In Nederland, en in mindere
mate in Vlaanderen, werd de
jongste jaren vanuit politiek
correcte hoek de aanval ingezet op Zwarte Piet als zijnde
‘racistisch’. ‘Roetpieten’ en
andere ongerijmdheden zijn
er intussen her en der het gevolg van.
Klaas Maas is gehuwd met een
Surinaamse, maar hij heeft een
gloeiende hekel aan politieke
correctheid, zeker als het over
de Zwarte Pietendiscussie gaat.
Hij heeft de afgelopen jaren
dan ook naar diverse kranten lezersbrieven ingezonden
waarin hij reageert op deze
controverse en ruimer op processen inzake kolonialisme,
slavernij en de schuldcultuur
die men ons als blanken daarover wil opdringen. 32 van
deze lezersbrieven en 2 iets
langere essays in dat verband
werden nu gebundeld in een
klein boekje.

Peter Lemmens
Klaas MAAS. Zwarte Piet is
geen racisme.
Een debat ontrafeld.
Groningen, De Blauwe Tijger,
2017, 74 p.
ISBN: 978 94 92161505
Prijs: 9,50 euro

RECHTSE RAKKER GAAT LOS

De jeugd van tegenwoordig
Dat “de jeugd van tegenwoordig” nogal passief is en
zich eerder bezighoudt met sms’en, facebook en games
is een cliché dat recent werd doorbroken. Marokko
plaatste zich voor de wereldbeker, dat is voorwaar een
feestje en enkele winkelruiten in Brussel waard. De
schade was aanzienlijk, samen met deze aan de reputatie van de Brusselse politie. Wie dacht dat hieruit een
spontane oprisping van jeugdig enthousiasme bij een
uitzonderlijke gebeurtenis zou blijken... is eraan voor
de moeite, nauwelijks enkele dagen later riep het ‘internetfenomeen’ Vargasss92 op voor de afterparty in
Brussel. Vargasss92 is een bekende snapchatter, vooral
bekend in jeugdige maghrebijnse kringen en nu ook,
bij auto-carrossiers, vervangers van stukgeslagen winkelruiten, herstellers van bushokjes en de Brusselse
politie. Ook na deze spontane feestelijkheden kon de
politie letterlijk de wonden likken.

Incompetentie kan men altijd camoufleren met forse
uitspraken, diverse politici kwamen na het feestgebeuren stoer verklaren dat de schade verhaald zou worden op de maghrebijnse maestro die het feestje had
georganiseerd. Zoals gebruikelijk bleek dat het enkel
bij woorden zou blijven, het populaire heerschap werd
immers vlot na zijn arrestatie weer vrijgelaten.
Natuurlijk willen we niet veralgemenen, maar we vragen ons toch af waarom er na de kwalificatie van Polen
geen rellen waren in Brussel door uitbundige Polen.
Zelfde vraag: waarom zien we geen stenengooiende
kinderen bij de intrede van Sinterklaas, nochtans ook
een populair figuur bij de jeugd?
De vraag stellen zal natuurlijk niet politiek correct
zijn….
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ZWEEDSE PUZZEL
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadministratie@vlaamsbelang.org.
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Vlaams Belang-Redactie
• Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of
puzzel@vlaamsbelang.org
WINNAARS
VORIGE MAAND
Romaan Van Renterghem, Lovendegem
Jan Puttemans, Herselt
Sylvia Van den Nest, Willebroek
Remco Mertens, Niel
Bert De Mesmaeker, Melle
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Stuur uw oplossing
voor 18 december
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www.traiteursigrid.be
Recepties

Communiefeesten

Evenementen

Trouwfeesten

Zakenlunches

Privé diners

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

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

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

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

hans.couttenye@telenet.be

10% korting bij vertoon van deze advertentie

installatie,
onderhoud &
herstellingen

Manuel elst

t 0499 61 31 77

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

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

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang

Karweiwerken - www.tibo.eu

twitter.com/vlbelang

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

www.vlaamsbelang.org

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

youtube.com/VlaamsBelang
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Kalender
MAANDAG 4 DECEMBER
ANDERLECHT.
Ontmoetingsmoment Senioren Vlaams-Brabant in
zaal Familia, A. Willemynsstraat 113
om 14u. Org.: Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Ludo Monballiu,
02/721.22.54, ludo.monballiu@telenet.
be.
DINSDAG 5 DECEMBER
KORTRIJK. Creatief: wenskaarten
ontwerpen in Atelier Chris Vannieuwenhuyze, Meensesteenweg 465, Bissegem om 14u30. Org.: Seniorenforum
Leie-Schelde. Inl.: Chris Vannieuwenhuyze, 0486-34 94 92, chris.vannieuwenhuyze@gmail.com.
ZATERDAG 9 DECEMBER
KOOIGEM. Spelnamiddag met kerstbingo in Café-feestzaal Casino, Kooigemplaats 4 om 14u30. Org.: Seniorenforum
Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22
90 43, jan.deweer@hotmail.com.
ZONDAG 10 DECEMBER
OOSTENDE. Boekvoorstelling ‘Verzetsgids tegen islamisering’ van Filip
Dewinter in Café Tivoli, Dr. E. Moreauxlaan 101 om 11u. Org.: Vlaams Belang
Oostende. Inl.: Christian Verougstraete,
0477-62 75 53, christian.verougstraete@
telenet.be.
VRIJDAG 15 DECEMBER
DAMME. 3e gastronomisch Kerstmaal
in restaurant In de Groene Wandeling,
Koolkerkesteenweg 52, Oostkerke om
12u. Org.: Seniorenforum Regio Brugge
& Oostkust. Inl.: Renaat Van Steen,
0495-79 35 36, vanderschaeghe1@telenet.be.

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

IEPER. Thema-avond: één jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen met Tom
Van Grieken in CC ‘t Perron, Fochlaan
1 om 19u. Org.: Vlaams Belang Ieper.
Inl.: Nancy Six, 0479-30 41 01, info@
nancysix.org.
ZATERDAG 16 DECEMBER
EKEREN. Stand ‘De Leeuw van Vlaanderen’ op de Kerstmarkt in Veltwijckpark
om 13u. Inl.: Kurt Van Noten, 0477-70
51 23, kurt.vannoten@telenet.be.
HAALTERT. Eindejaarsdrink met Tom
Van Grieken en Bart Claes in Kaatsclub Terjoden, Terjodendries 66 om 20u.
Org.: Vlaams Belang Haaltert. Inl.: Pieter De Spiegeleer, 0477-56 73 59, pieter.
de.spiegeleer@telenet.be.
DINSDAG 19 DECEMBER
ROESELARE. Jaarlijks Kerstfeest in
Zaal ‘Den Hazelt’, Past. Slossestraat 1,
Rumbeke om 14u30. Org.: Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda Phlypo, 049355 19 12, phlypogerda1@telenet.be.
VRIJDAG 22 DECEMBER
DILBEEK. Pop-Up Vlaams Huis in
Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om
20u. Inl.: Nils Van Roy, 0496 78 83 77,
nvroy@gmail.com.
VRIJDAG 5 JANUARI
BEERSEL. Nieuwjaarsreceptie met
Tom Van Grieken in de Oude Pruim,
Steenweg op Ukkel 87, Beersel om 20u.
Inl: Klaas Slootmans: 0479-76 37 51
VRIJDAG 12 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Tom Van
Grieken in Zaal De Lispenaar, Voetbal-

straat 23 om 20u. Org.: Vlaams Belang
Lier-Koningshooikt. Inl.: Bart Verhoeven,
0496-28 32 06, info@vlaamsbelanglier.
org.
ZATERDAG 13 JANUARI
DENDERMONDE. Nieuwjaarsreceptie met Tom Van Grieken in Stadhuis,
Reynoutzaal, Grote markt om 20u. Org.:
Vlaams Belang Dendermonde-Hamme.
Inl.: Barbara Pas, barbara.pas@vlaamsbelang.org.
ZONDAG 14 JANUARI
OOSTENDE.
Nieuwjaarsreceptie
met Chris Janssens in Hotel Royal Astrid, Wellingtonstraat 15 om 11u. Org.:
Vlaams Belang Oostende. Inl.: Christian
Verougstraete, 0477-62 75 53, christian.
verougstraete@telenet.be.
ZONDAG 21 JANUARI
RUISBROEK. Nieuwjaarsontbijt met
Chris Janssens in de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34 om 9u30u. Org.: Vlaams Belang
Klein-Brabant. Inl.: Wim Verheyden,
0478-90 90 75, wim.verheyden@telenet.
be
VRIJDAG 9 FEBRUARI
ROESELARE. Nieuwjaarsreceptie in
Zaal ‘Den Hazelt’, Past. Slossestraat 1,
Rumbeke om 20u. Org.: Vlaams Belang
Roeselare.
DONDERDAG 15 FEBRUARI
ROESELARE. Monoloog ‘Zuinige Maria’ in Kenniscentrum, De munt 8 om
14u30. Org.: Organisatie: Seniorenforum
Mandel. Inl.: Gerda Phlypo, 0493-55 19
12, phlypogerda1@telenet.be.

Kerstmarkt Van Maerlantstraat
C.V.M. Jacob Van Maerlantstraat 14, Antwerpen

7 december: 13u-18u: openingsreceptie met Marijke Dillen
8 december: 10u-15u: Brusselse wafels met slagroom
9 december: 10u-15u: Eintopf
10 december: 10u-15u: sluitingsreceptie
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Meeting:

Zondag 17/12/2017, 14u-17u
(ontvangst om 13u30, inclusief receptie)

NH Hotel

, Grasmarkt Straat 110, Brussel

Vlakbij Centraal Station, Metro 1 & 5 en Parking Grote Markt

Inschrijven via brussel@vlaamsbelang.org of telefonisch op het nummer 02 582 91 75

