
Afgiftekantoor: GEEL
P4A9074

echt.onafhankelijk | www.vlaamsbelang.org | Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij 

M
aa

nd
el

ijk
se

 u
itg

av
e 

(b
eh

al
ve

 a
ug

us
tu

s)
 •

 Ja
ar

ga
ng

 1
5 

• 
nr

. 1
 •

 ja
nu

ar
i 2

01
8

Ve
r. 

ui
tg

.: 
To

m
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8 

bu
s 9

 te
 1

21
0 

Br
us

se
l

Vlaams Belang wenst 
u een strijdbaar

2018!



2

Inhoud

4  
Actua kort

6  
Arabisch op de speelplaats?

8  
Schaft Europa zichzelf af?

10  
Veiligheidsplan voor Brussel

11  
Nieuwe regering in Oostenrijk

12  
Solidariteit of zelfbehoud?

18  
Hulde aan Karel Dillen

20  
Nols achterna?

22  
Terugblik: 40 jaar VB-maandblad

24  
Boekbespreking

“hellhole”  
Brussel
In dit nummer kunt u lezen welke voorstel-
len Tom Van Grieken en Niek Lootens for-
muleren om een einde te maken aan de chro-
nische problemen in “hellhole” Brussel.

Maar hier toch al graag uw aandacht voor een 
specifiek en niet onbelangrijk element van de 
hoofdstedelijke malaise: zoals reeds bleek tij-
dens de rassenrellen in Brussel vorige maand, 
mogen de politiemensen er hun werk niet 
doen. Kijk eens goed naar deze foto van La 
Dernière Heure: in welk land ter wereld moet 
een agent zijn vizier laten volspuiten en z’n 
schild van dichtbij laten bekladden met een 
hakenkruis? Van de linkse en lakse politiekers 
màg hij immers niet reageren.

Voor mijn part kreeg die pseudo-Palestijn 
enige verduidelijking van de matrak, werd hij 
opgepakt én veroordeeld tot het betalen van 
een nieuwe helm & schild.

Met de burgemeesters en ministers die hier 
aan de macht zijn, komt muzelmans echter 
ongestraft weg. U leest er meer over op blz. 
10.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Bij dit voorwoord hoort allereerst een woordje van dank aan alle leden 
die ons afgelopen jaar hebben gesteund, door weer en wind de baan op 
gingen, onze berichten deelden, present waren op onze activiteiten, de 
boodschap verkondigden bij vrienden en familie... Ik kan niet genoeg 
benadrukken hoeveel jullie inzet betekent en hoezeer ze ons telkens op-
nieuw vernieuwde kracht en energie geeft.
 
En die zullen we in 2018 meer dan ooit nodig hebben. Een wandeling 
door het park zal de gemeentelijke en provinciale kiesstrijd immers aller-
minst worden. Maar met de kracht van onze overtuiging, het gelijk aan 
onze kant en de beste en strijdvaardigste militanten hebben we alvast een 
stapje voor. 

Ik maak hierbij dan ook meteen van de gelegenheid gebruik om u op te 
roepen uw recht als lid ten volle te benutten door u kandidaat te stellen 
voor het Vlaams Belang in uw gemeente of stad. Mail naar kandidaat@
vlaamsbelang.org om je kandidatuur in te dienen. 

Laat mij u tot slot een voorspoedig en strijdvaardig 2018 toewensen. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

laams Belang zoekt 
M/V met talent 

“EEN WANDELING 
DOOR HET PARK ZAL 
DE KIESSTRIJD NIET 

WORDEN”
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BELGIË BLIJFT IN 
KOPPELOTON  
BELASTINGDRUK 

De vreugdekreten van sommigen 
ten spijt blijft de belastingdruk in 
dit land torenhoog. Dat blijkt uit 
cijfers van het Europese statistisch 
bureau Eurostat. Met een totale 
fiscale druk aan belastingen en 
sociale bijdragen van 47 pro-
cent halen we het op twee 
na slechtste resultaat van 
Europa. Eens te meer be-
wijzen de cijfers dat de 
taxshift vooral een tax-
lift betekent.

ASIELZOEKER  
KOST JAAR-
LIJKS TOT 
27.000 EURO

Dat kunnen we althans conclu-
deren uit een recente studie van 
het Rekenhof over de opvangkost 
van asielzoekers. De kost per dag 
hangt sterk af van de partner die 
asielzoekers opvangt. Zo zijn er 
naast publieke actoren als Fedasil 
ook private opvangcentra die tegen 
commerciële tarieven opvang bie-
den. Zo kostte de opvang bij ‘vzw 
Synergie’ per dag 74 euro. Dat is 
2.255 euro per maand of 27.068 
euro per jaar.

DUBBEL ZOVEEL 
LEERKRACHTEN 
AANGEVALLEN 

De roep naar orde en discipline 
in onze scholen klinkt luider dan 

ooit. Uit het jaarrapport van het 
Agentschap voor Onderwijsdien-
sten blijkt dat het aantal leerkrach-
ten dat fysiek wordt aangevallen 
op een jaar tijd is verdubbeld. Niet 
minder dan 81 leraren werden ge-
wond afgevoerd uit het klaslokaal. 
De oorzaak heet vandaag een uit-
breiding van de ‘grootstedelijke 
problematiek’. We weten intussen 
wat die codetaal betekent. 

BOURGEOIS  
SUBSIDIEERT 
GROOTSTE MOSKEE

Terwijl de N-VA zich in Gent als 
grote tegenstander profileert van 
de bouw van een van de grootste 

moskeeën van het land, blijkt 
uit documenten dat ook in 

dit dossier de N-VA met 
gespleten tong spreekt. 
Zo kwam Vlaams par-
lementslid Chris Jans-
sens na een vraag aan 
Geert Bourgeois (N-
VA) te weten dat de 
N-VA’er de islamiti-
sche Diyanet vzw - die 
instaat voor de bouw 

van de moskee - voor 
bijna 25.000 euro geld 

toestopte via zijn depar-
tement. Dat het bovendien 

gaat om een beschermd mo-
nument dat wordt omgevormd 

tot islamitisch gebedshuis maakt 
de zaak des te pijnlijker. Of hoe 
ook in dit dossier het partijcredo 
van de N-VA onverkort blijft gel-
den: ‘luister naar onze woorden, 
kijk niet naar onze daden’. 

400.000 EURO VOOR 
VERGADERZAALTJE

In Brussel wordt het spreekwoord 
‘het geld door ramen en deuren 
gooien’ quasi letterlijk genomen. 
Het Brussels overheidsbedrijf Ac-
tiris spendeerde er 400.000 euro 
aan de renovatie van een vergader-
zaaltje… van een pas gerenoveerd 
gebouw. Niet toevallig is ook Ac-
tiris stevig in handen van de Parti 
Socialiste. Brussels parlementslid 
Dominiek Lootens reageerde ge-
vat: “Blijkbaar heeft de PS na May-

ACTUA KORT

93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.
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eur en co haar lessen nog steeds niet 
getrokken. Het is nog maar de vraag 
wat Nelson Mandela – naar wie de 
vergaderzaal werd genoemd – hier-
van zou gedacht hebben.”

AMPER 4 OP 10 
ALLOCHTONEN 
WERKT 

Ondanks de talloze onderwijs- en 
opleidingskansen die hen word ge-
boden, blijft de allochtone tewerk-
stellingsgraad ontstellend laag. In 
geen enkel ander Europees land 

ligt het percentage uitkeringsaf-
hankelijke allochtonen zo hoog 
als in België. Terwijl de tewerkstel-
lingsgraad bij autochtonen 8 op 
10 bedraagt is dat bij allochtonen 
amper 4 op 10. Bij asielzoekers is 
de toestand nog hopelozer. Amper 
3 op 10 is aan de slag. De cijfers 
werden bekendgemaakt in het 
nieuwe socio-economisch rapport 
van Unia. 

De experts en politici die blijven 
herhalen dat de nieuwkomers van 
vandaag garant staan voor de pen-
sioenen van morgen kunnen maar 
beter stilletjes in een hoekje krui-
pen. 

“Het is geen overdrijving: in 15 à 
20 jaar tijd zijn we erin geslaagd 
een van de beste onderwijssyste-
men ter wereld onderuit te laten 
zakken tot een middelmatig ni-
veau.”

Wim Van den Broeck, professor 
in de onderwijs- en ontwikke-

lingspsychologie (VUB),  
De Morgen, 8 december 2017. 

“Je wint geen verkiezingen met 
een begroting in evenwicht”.

Volgens Theo Francken mogen 
de schulden PS-gewijs worden 

doorgeschoven naar de volgende 
generaties, De Standaard,  

14 december 2017. 

“De moslimlanden zijn wel de 
laatste die lessen moeten geven 
over tolerantie, mensenrechten 
en democratie”.

Columniste Mia Doornaert,  
De Standaard, 23 november 2017 

“Wie je niet verwacht tegen te 
komen in de fiscale schemerzone 
is de Belgische staat. Edoch.”

Liesbeth Van Impe, hoofdredac-
teur, over de Paradise Papers,  

Het Nieuwsblad,  
9 november 2017.

“Het wordt moeilijker om over 
sommige zaken openlijk te spre-
ken. In Nederland is het zelfs 
onmogelijk om het vrijuit over 
Sinterklaas te hebben.”

Voormalig KUL-rector Rik 
Torfs, Knack, 13 december 2017

“De werkgelegenheidsgroei in 
België is meer een gevolg van de 
economische conjunctuur dan 
van het regeringsbeleid.”

Ruben Mooijman, redacteur,  
De Standaard, 9 november 2017 

Afscheid van Freddy Van Gaever
Eind vorig jaar moesten 
wij noodgedwongen af-
scheid nemen van voor-
malig parlementslid en 
stichter van VLM Airlines 
Freddy Van Gaever. Hij 
werd 79 jaar.

Freddy Van Gaever was 
vooral bekend als onder-
nemer in de luchtvaart-
sector. Hij lag aan de basis 
van onder meer Delta Air Transport, VLM Airlines en VG Airlines. Hij 
was ook auteur van verschillende boeken zoals ‘Luchtvaart een feest’ 
en ‘Het leven heeft geen prijs’.

In 2004 kwam hij voor de eerste keer op bij de Vlaamse verkiezingen, 
op de lijst van het Vlaams Blok. Hij zetelde in het Vlaams parlement 
tot 2007 en vertegenwoordigde daarna het Vlaams Belang drie jaar als 
senator. Van Gaever hoopte in 2018 nog op te komen bij de gemeente-
raadsverkiezingen als lijstduwer in Antwerpen. Helaas zal zijn Schelde-
stad deze eer niet meer te beurt vallen.

Wij bieden zijn familie, vrienden en kennissen onze diepste blijken van 
medeleven aan.
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Arabisch of Turks op speelplaats? 
Het progressieve establishment van de onderwijskoepels hakt in op 
onze Vlaamse identiteit dat het een lust is. Het katholiek onderwijs 
gooide haar katholieke eigenheid al te grabbel door plaats te maken 
voor de islam met een recht op het dragen van hoofddoeken, speciale 
plekken om te bidden en vrijwillige islamlessen buiten de schooluren. 
Examenroosters worden omgegooid omwille van de ramadan. Scho-
len werden zelfs aangemoedigd om de start van het huidige schooljaar 
– traditioneel op 1 september – uit te stellen zodat leerlingen ook 
die dag konden deelnemen aan Offerfeest (dat nochtans drie dagen 
duurde). 

Nu blijkt dat ook de positie van 
onze Nederlandse taal niet langer 
veilig is in het onderwijs. Het Ge-
meenschapsonderwijs (GO!) is im-
mers op het onzalige idee gekomen 
om schooldirecties ertoe aan te zet-
ten om voortaan ook andere talen 
op de speelplaats en zelfs in de klas 
toe te laten. Volgens de top van 
het GO! moeten scholen voort-
aan immers een “positieve attitude 
tegenover verschillende talen” en 
een “meertalenbeleid” ontwikkelen. 
Deze nieuwe richtlijnen staan in 
een nieuwe visietekst van het Ge-
meenschapsonderwijs met als titel 
Inspelen op de meertalige realiteit 
in het GO!. “Een schoolreglement 
of leefregels waarin te lezen is dat er 
op school enkel Standaardnederlands 

gesproken wordt, past niet in de visie 
die hier uitgeschreven staat”, luidt 
het.

De linkse ‘vernieuwers’ van het 
GO! beroepen zich met hun ‘meer-
talenbeleid’ op een studie van pro-
fessor Piet Van Avermaet van het 
‘Steunpunt Diversiteit en Leren’ 
van de UGent. Zijn studiewerk 
zou moeten aantonen dat “een po-
sitieve omgang van meertaligheid 
leidt tot betere schoolprestaties van de 
leerlingen”. Dezelfde Van Avermaet 
haalde eerder dit jaar de pers met 
een uithaal naar onderwijsminister 
Crevits toen die allochtone ouders 
opriep meer betrokkenheid te to-
nen op school. Terwijl iedereen die 
met de voeten in de realiteit staat 
het probleem bevestigt, fulmi-
neerde de linkse professor dat haar 
“uitspraken op geen enkel onderzoek 
gebaseerd zijn”. Van Avermaet past 
in een lange rij linkse ‘experten’ 
die ideologische pamfletten weten 
te verkopen als ‘wetenschap’. Het 
zijn diezelfde experten die aan de 
basis liggen van een permanente 
hervormingsdrift in ons onderwijs 
met een continue kwaliteitsdaling 
als belangrijkste gevolg. 

SLECHT SIGNAAL

Het Vlaams Belang vroeg de 
Vlaamse regering om deze nieuwe 
richtlijnen van het GO! te doen 
intrekken. Ter gelegenheid van een 
actualiteitsdebat over het thema 
maakte Vlaams parlementslid Ort-
win Depoortere brandhout van het 

nieuwe talenbeleid van het GO!. 
Ons parlementslid wees erop dat 
voor het Vlaams Belang het Ne-
derlands de exclusieve omgangstaal 
in de scholen moet blijven. Onder 
meer omdat de nieuwe richtlijnen 
van het GO! er ook voor zullen 
zorgen dat het Nederlands dat nu 
al zo bedreigd is in Brussel en de 
Rand daardoor nog meer moeilijk-
heden zal ondervinden om zich te 
handhaven. Maar ook omdat het 
GO! zo een totaal verkeerd signaal 
geeft naar allochtonen, want “an-
derstaligen die zich hier vestigen en 
hier willen blijven, moeten vooral 
het signaal krijgen dat ze inspan-
ningen moeten leveren om de Neder-
landse taal onder de knie te krijgen”.

Eén leerling op de zeven in ons 
onderwijs heeft inmiddels een an-
dere thuistaal dan het Nederlands. 
Voor veel van deze leerlingen is de 
school vaak de enige plaats waar ze 
onze taal kunnen oefenen. Door 
de deur open te zetten voor het ge-
bruik van andere talen dan het Ne-
derlands op de speelplaats en zelfs 
in de klas, dreigt men de taalver-
werving van anderstalige leerlingen 
hopeloos te vertragen. Dezelfde 
linkse ‘experten’ die deze maatre-
gel inspireerden, zullen later allicht 
weer de eersten zijn om aan te kla-
gen dat allochtonen die onze taal 
onvoldoende machtig zijn geen 
werk vinden.

SLACHTOFFERS

Ook onze eigen Vlaamse kinde-
ren zullen het slachtoffer worden 
van deze nefaste maatregel van het 
GO!. Men zal inderdaad maar Ne-
derlandstalige leerling zijn in een 
Antwerpse, Brusselse, Genkse of 
Gentse concentratieschool en dan 
plots met de situatie geconfron-
teerd worden dat de voertaal op de 
speelplaats plots Berbers of Turks 
wordt. Deze maatregel dreigt se-
gregatie en uitsluitingsgedrag nog 

Vlaams Parlementslid Ortwin 
Depoortere maakte brandhout 
van het nieuwe talenbeleid van 

het gemeenschapsonderwijs.
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meer in de hand te werken dan nu 
al het geval is.

Maar ook de meeste leerkrachten 
en directeurs zelf zijn allerminst 
gediend met het nieuwe beleid van 
het GO!. Vaak moeten zij nu al 
het onderste uit de kan halen om 
goed onderwijs aan te bieden. Ze 
zullen zich nu geconfronteerd zien 
met bijkomende problemen die 
onvermijdelijk veel aandacht ver-
gen. Tekenend is dat uitgerekend 

de socialistische vakbond ACOD 
Onderwijs protesteerde tegen de 
nieuwe richtlijnen van het GO!.

Ortwin Depoortere viseerde in 
het Vlaams Parlement ook de 
N-VA die weliswaar luidt keft in 
de media, maar geen regeringszaak 
wil maken van de kwestie. Het is 
veelzeggend dat de positie van het 
Nederlands in ons onderwijs on-
dergraven wordt, uitgerekend op 
het moment dat een zelfverklaarde 

‘Vlaams-nationalistische’ partij de 
grootste partij van Vlaanderen is 
– met 42 van de 124 zetels in het 
Vlaams Parlement – en de Vlaamse 
regering leidt. De N-VA had ove-
rigens zelfs niet eens de moed om 
de motie van het Vlaams Belang 
te steunen die de richtlijn van het 
GO! verwierp.

Wim Van Osselaer

Meertalenbeleid: nefaste gevolgen in Nederlandstalig onderwijs Brussel

Als de nota over meertaligheid ergens nefaste gevolgen dreigt te hebben, dan is het wel in Brussel. Minder dan 
de helft van de leerlingen van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel komt immers uit een Nederlandstalig 
of taalgemengd gezin. 

In de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie riep Brussels parlementslid Dominiek Lootens het col-
lege dan ook op om de Brusselse scholen aan te raden de nieuwe taalrichtlijnen te negeren. Lootens sprak 
daarbij overigens uit eigen ervaring: “Mijn oudste dochter was in de lagere school de enige Nederlandstalige 
van de klas. Toen al werd er op de speelplaats vaak alleen Frans gesproken, waardoor ze alleen aan de kant 
bleef zitten en niet kon meepraten. Gaat men dit nu nog eens aanmoedigen? Onze Vlaamse kinderen gaan niet 
kunnen meepraten als de gesprekken in het Arabisch, Turks of Frans gevoerd worden.”

Hij wees bovendien op het belang van het gebruik van het Nederlands op school, ook voor de niet-Neder-
landstalige leerlingen: “Hoeveel kans krijgt een kind om in de klas Nederlands te spreken? Meestal zijn het de 
leerkrachten die aan het woord zijn. daarom is het van belang dat een kind ook op de speelplaats Nederlands 
spreekt. Elk signaal dat in de omgekeerde richting gaat, is een fout signaal.”
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Schaft (West-) Europa zichzelf af?
Een nieuwe studie toont aan: de komende jaren zijn beslissend voor 
de toekomst van Europa. 

Dat het aandeel van moslims in 
West-Europa - en dus ook in eigen 
land - de komende jaren zal toene-
men, werd eigenlijk door nog maar 
weinigen betwist. Een recente stu-
die van de gerenommeerde Ame-
rikaanse onderzoeksinstelling Pew 
Research Center toont echter nog 
eens aan dat diegenen die ervoor 
waarschuwen dat zich stilaan een 
proces van bevolkingsvervanging 
aan het voltrekken is, niet langer 
kunnen weggezet worden als fan-
tasten of paniekzaaiers.

TOP DRIE

Volgens Pew telde de EU (plus 
Noorwegen en Zwitserland) in 
2010 zo’n 19,5 miljoen moslims, 
goed voor 3,8 procent van de be-
volking. Midden 2016 was dat 
aantal door immigratie en natuur-
lijke aangroei al gestegen tot 25,8 
miljoen, bijna 5 procent van de to-
tale bevolking. Hierbij dient opge-
merkt dat het cijfer van 5 procent 
een vertekend beeld geeft, vermits 
in dat cijfer ook de Midden-Eu-

ropese landen zijn vervat die zo-
als bekend tot op heden eigenlijk 
niet geconfronteerd worden met 
(grootschalige) niet-Europese im-
migratie - en dat overigens ook zo 
willen houden. Als we landen zoals 
Cyprus en Bulgarije - die omwille 
van historische redenen een groot 
aantal moslims tellen - even buiten 
beschouwing laten, situeert het fe-
nomeen zich voornamelijk in het 
westen van Europa. Frankrijk spant 
momenteel de kroon met 8,8 pro-
cent, gevolgd door Zweden dat af-
klokt op 8,1 procent. Op de derde 
plaats komt - niet echt verrassend 
- België met 7,6 procent. 

DRIE SCENARIO’S

Maar daar zal het dus niet bij blij-
ven, als we de prognoses van Pew 
mogen geloven. Het Amerikaanse 
studiebureau gaat uit van drie mo-
gelijke scenario’s. 

Zelfs in het geval van een complete 
immigratiestop (nul-immigratie) - 
een scenario met andere woorden 

waar we momenteel mijlenver van 
verwijderd zijn - zal het aandeel 
moslims in de Europese bevolking 
tegen 2050 stijgen, met name van 
4,9 procent naar 7,4 procent (35,8 
miljoen). In eigen land zou het aan-
tal moslims in de bevolking in dat 
geval opgelopen zijn tot 1.250.000, 
goed voor 11,1 procent van de be-
volking. De verklaring daarvoor 
ligt voor de hand: moslims zijn ge-
middeld dertien jaar jonger en zet-
ten gemiddeld één kind meer op de 
wereld dan niet-moslims. 

In het scenario van ‘gematigde 
immigratie’, waarbij geen nieuwe 
asielzoekers worden toegelaten, 
maar enkel nog immigranten bin-
nenkomen in het kader van ar-
beidscontracten of met het oog op 
studies, zou het aandeel moslims 
over goed dertig jaar meer dan ver-
dubbelen tot 11,2 procent. In Bel-
gië zouden ze dan met ruim twee 
miljoen zijn. 

In een derde scenario, dat uitgaat 
van een sterke immigratie - zeg 
maar de situatie zoals we die de 
afgelopen jaren kenden - zou Eu-
ropa tegen 2050 liefst 75,5 miljoen 
moslims tellen, goed voor een aan-



9

Fo
to

: P
ew

 R
es

ea
rc

h 
Ce

nt
er

deel van 14 procent. In eigen land 
zouden er dat dan 2,58 miljoen 
zijn, goed voor 18 procent van de 
bevolking. 

VOORZICHTIGE  
SCHATTING

Voor de volledigheid dient opge-
merkt dat het hier gaat om uiterst 
voorzichtige prognoses en de ont-
wikkeling dus ook nog dramati-
scher kan zijn. De auteurs van de 
Pew-studie lieten immers enkele 
aspecten van de immigratiebewe-
gingen naar Europa buiten be-
schouwing. Zo werd bijvoorbeeld 
geen rekening gehouden met de 
instroom via het bestaande systeem 
van de gezinshereniging. De onder-
zoekers hielden evenmin rekening 
met het grote aantal asielzoekers 
dat niet erkend werd, maar geen 
gevolg geeft aan een uitwijzingsbe-
vel en gewoon in Europa blijft. 

Een laatste, nog belangrijker op-
merking, is dat Pew het uitsluitend 
heeft over de te verwachten toe-
name van het moslimaandeel in 
de Europese bevolking. De studie 
heeft het dus niet over de immi-
gratiedruk vanuit Zwart Afrika, die 
volgens experts - gelet op de demo-
grafische explosie bezuiden de Sa-
hara - in de nabije toekomst alleen 
nog maar zal toenemen.

BESLISSENDE JAREN

De studie van Pew heeft in ieder 
geval één zaak duidelijk gemaakt: 
de politieke beslissingen van de 
komende jaren zullen bepalen hoe 
Europa er over afzienbare tijd zal 
uitzien. Voor de grote asielcrisis 
van 2015-2016 waren er voldoende 
aanwijzingen dat de illegale immi-
gratie naar Europa dramatisch zou 
toenemen. Toen het uiteindelijk 
zover was, luidde het dat niemand 
zoiets kon voorzien. Zou vandaag 
iemand in Brussel de voorliggende 
scenario’s eens kunnen doorreke-
nen en ons kunnen uitleggen hoe 
onze kinderen in Vlaanderen en 
Europa dan moeten leven? 

In 2009 baarde de Amerikaanse 
onderzoeksjournalist Christopher 
Caldwell opzien met zijn boek ‘De 
Europese revolutie’, waarin hij een 
scherpe analyse maakte van de Eu-
ropese immigratiepolitiek van de 
afgelopen decennia. Op de vraag 
of Europa hetzelfde kan blijven 
met een compleet veranderde be-
volkingssamenstelling, luidde zijn 
antwoord onverbloemd: ‘nee’. 

Vandaag, bijna tien jaar later, zou 
zelfs de grootste optimist tot het 
inzicht moeten gekomen zijn dat 
bij ongewijzigd beleid onze samen-
leving ten gronde wordt gericht. 
De meest optimistische conclusie 
is dan ook dat er heus niet veel tijd 
meer rest.

Dirk De Smedt
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One source of uncertainty is the 
status of asylum seekers who are 
not granted refugee status. An 
estimated 3.7 million Muslims 
migrated to Europe between mid-
2010 and mid-2016, including 
approximately 2.5 million regular 
migrants entering legally as 
workers, students, etc., as well as 
1.3 million Muslims who have or 
are expected to be granted refugee 
status (including an estimated 
980,000 Muslim refugees who 
arrived between 2014 and mid-
2016).  

Based on recent rates of approval of 
asylum applications, Pew Research 
Center estimates that nearly a 
million (970,000) additional 
Muslim asylum seekers who came 
to Europe in recent years will not 
have their applications for asylum 
accepted, based on past rates of 
approval on a country-by-country 
basis. These estimates also take 
into account expected rates of 
withdrawals of requests for refugee 
status (see Methodology for 
details).  

Where these asylum seekers “in 
limbo” ultimately will go is unclear: 
Some may leave Europe voluntarily 
or be deported, while others will 
remain at least temporarily while 
they appeal their asylum rejection. 
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Vlaams Belang lanceert  
veiligheidsplan voor Brussel
Begin december kwam het in metrostation Bockstaal in Laken tot een 
zware vechtpartij met messen, waarbij een dozijn Roemeense Roma 
betrokken waren. Eén persoon overleefde de steekpartij niet. Dat is 
het voorlopig meest recente dieptepunt in het Brusselse ‘veiligheids-
beleid’.

Sedert de oprichting van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 
zit de Parti Socialiste onafgebro-
ken mee in het bestuur van onze 
hoofdstad. En dat heeft zo zijn 
sporen nagelaten. Om het met de 
woorden van de Nederlandse pu-
blicist Derk-Jan Eppink te zeggen: 
Molenbeek werd onder het bewind 
van de PS “Moureaux-beek”: een 
veredelde Gazastrook met de bij-
horende misdaad en massawerk-
loosheid.

Het pamperbeleid en het wegzet-
ten van iedere kritiek daarop als 
zijnde racisme en onversneden fas-
cisme heeft ervoor gezorgd dat hele 
groepen allochtonen in Brussel 
zich untouchable denken. Dat de 
straat van hen is, en dat niemand 
hen iets in de weg zal durven leg-
gen uit angst om als racist te wor-
den gebrandmerkt.

Het Vlaams Belang heeft daarom 
een zeer duidelijk actieplan tegen 
de criminaliteit in Brussel gelan-
ceerd. Want enkel met wat stoere 
verklaringen over het “opkuisen van 
Molenbeek” zullen we er niet ko-
men.

RECHT OP  
ZELFVERDEDIGING

Bij de rellen op en rond de Le-
monnierlaan vorige maand werden 
hulpverleners aangevallen door 
bendes criminele vreemdelingen. 
Het ging daarbij niet enkel om po-
litieagenten, maar ook om bijvoor-
beeld brandweerlieden. Regelmatig 
worden in bepaalde Brusselse wij-

ken ambulanciers of brandweer-
mensen aangevallen, worden hun 
voertuigen bekogeld of worden ze 
zelfs opzettelijk in de val gelokt 
met valse oproepen. In 2016 stelde 
de politie 205 PV’s op voor geweld 
tegen (para)medisch personeel - 
een stijging van maar liefst 18% 
tegenover het voorgaande jaar. Wat 
brandweerlieden, medisch perso-
neel en ambulanciers betreft is het 
duidelijk dat zij moeten worden 
beschermd zodat ze te allen tijde 
in alle veiligheid hun bijzonder be-
wonderenswaardige werk kunnen 
doen. Het Vlaams Belang stelt dan 
ook voor dat alle brandweerlieden, 
ambulanciers en medisch perso-
neel het recht zouden hebben op 
het dragen en gebruiken van pep-
perspray om zichzelf te verdedigen. 

De zware rellen in Brussel heb-
ben ook opnieuw zware materiële 
schade aangebracht aan eigendom-
men van zelfstandigen en bewo-
ners. Het Vlaams Belang wil het 
recht op wettige zelfverdediging 
uitbreiden tot de bescherming van 
eigendom. Eigenaars die vandaag 
hun goed beschermen, riskeren 
binnen de bestaande strafwetge-
ving te worden vervolgd, waardoor 
het slachtoffer wordt behandeld 
als een crimineel en de crimineel... 
een slachtofferstatuut verwerft. De 
echte slachtoffers worden hierdoor 
tweemaal gepakt: een eerste maal 
door de criminelen en een tweede 
maal door het gerecht. Het Vlaams 
Belang is van oordeel dat niet de 
onschuldige burger, maar wel de 
crimineel moet bestraft worden. 
Ook het bouwen van een jeugd-

gevangenis in Brussel om jonge 
criminelen effectief te kunnen be-
straffen en het invoeren van het 
snelrecht zijn onontbeerlijk. 

STEUN AAN HANDELAARS

Op een druk bijgewoonde veilig-
heidsmeeting in hartje Brussel stel-
den nationaal voorzitter Tom Van 
Grieken en Brussels fractievoorzit-
ter Dominiek Lootens nog een paar 
andere zeer concrete maatregelen 
voor. Zo vraagt het Vlaams Belang 
dat zelfstandigen wiens zaak werd 
beschadigd of wiens winkel werd 
geplunderd, en die vaak voor lan-
gere tijd de deuren moeten sluiten 
voor herstelwerken enzoverder, 
uitstel krijgen op het betalen van 
hun bijdragen aan de sociale zeker-
heid en de BTW. Nu gebeurt het 
al te vaak dat zelfstandigen die zo 
een ramp meemaken, dubbel wor-
den gestraft. Ze zitten een hele tijd 
zonder inkomen, maar ze moeten 
intussen wel allerhande bijdragen 
aan de RSZ en de BTW betalen 
en wie niet betaalt, krijgt stevige 
boetes en hoge interesten aange-
smeerd. Dat is voor ons onbegrij-
pelijk en onaanvaardbaar. 

Ook stellen we voor dat het voor 
alle zelfstandigen en vrije beroepen 
in dit land mogelijk moet zijn om 
veiligheidsverhogende maatregelen 
zoals de aanschaf en installatie van 
veiligheidscamera’s maar ook de 
interventiekosten van ordedien-
sten voor 120% fiscaal te kunnen 
aftrekken. 

Het Vlaams Belang kreeg daarvoor 
op zijn meeting alvast de steun van 
de getroffen Brusselse handelaars 
die aanwezig waren. 

 Stijn Hiers

Bob De Brabandere, 
voorzitter Vlaams Belang Brussel

Paul Stulens – ooggetuige rellen Lemonnierlaan te Brussel
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Sébastien Chenu,parlementslid Front 
National in de Assemblée nationale

Tom Van Grieken, 
nationaal voorzitter Vlaams Belang

Bob De Brabandere, 
voorzitter Vlaams Belang Brussel

Dominiek Lootens, fractieleider Vlaams 
Belang in het Brussels ParlementPaul Stulens – ooggetuige rellen Lemonnierlaan te Brussel

V.l.n.r. Bob De Brabandere, Sébastien Chenu en Dominiek Lootens 
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Oostenrijk versterkt  
anti-Merkel-front

Twee maanden na de sensationele verkiezingen van oktober 2017 is de 
machtswissel in Oostenrijk een feit. 

Vlak voor het ter perse gaan van 
dit magazine raakte bekend dat 
Oostenrijk de komende jaren zal 
bestuurd worden door een coalitie 
bestaande uit de christendemocra-
tische ÖVP en de FPÖ. Gelet op 
het feit dat beide partijen in okto-
ber vorig jaar als grote overwinnaars 
uit de stembusslag kwamen - samen 
vertegenwoordigen zij zowat 60 
procent van het Oostenrijkse elec-
toraat - komt deze constellatie niet 
echt uit de lucht gevallen. Daarbij 
komt uiteraard dat de ÖVP onder 
leiding van de jonge en charisma-
tische Sebastian Kurz programma-
torisch een heel eind in de richting 
van de FPÖ was opgeschoven. Dat 
was niet in het minst het geval voor 
het thema dat de verkiezingsstrijd 
domineerde, met name de asiel- en 
immigratiepolitiek. 

In die zin is het al evenmin verba-
zingwekkend dat de immigratie-
problematiek een belangrijke plaats 

inneemt in het regeerprogramma 
dat de nieuwe coalitie eind decem-
ber voorstelde. Zo is er onder meer 
sprake van een (verdere) inperking 
van de illegale immigratie en van 
sociale uitkeringen voor asielzoe-
kers en immigranten, teneinde de 
attractiviteit van het land als im-
migratiebestemming te verminde-
ren. Maar ook op Europees vlak 
heeft de machtswissel in Oostenrijk 
gevolgen. 

KLUCHT BLIJFT UIT

Toen de FPÖ in 2000 voor een 
eerste keer met de christendemo-
cratische ÖVP in een regering 
stapte, leidde dat tot hysterische 
reacties die uiteindelijk uitmond-
den in een regelrechte klucht. De 
EU vaardigde zowaar sancties uit 
tegen Oostenrijk (die ze al spoedig 
weer moest intrekken) en als het 
van toenmalig minister van Buiten-
landse Zaken Louis Michel - vader 

van - had afgehangen, mochten we 
zelfs niet meer gaan skiën in het 
Alpenland. Van dat alles is vandaag 
geen sprake. Ondertussen hebben 
verschillende andere Europese re-
geringen - zowel onder druk van 
de omstandigheden als onder de 
indruk van de electorale successen 
van immigratie-kritische partijen - 
dan ook steeds meer standpunten 
ingenomen waarvoor partijen zoals 
de FPÖ vroeger verketterd werden. 

VAN PICCOLO TOT  
POORTWACHTER

Van enig internationaal isolement 
zoals ten tijde van de beruchte 
EU-sancties is vandaag al evenmin 
sprake. Wel integendeel: Oostenrijk 
speelt op de internationale Bühne 
een uitermate actieve rol. Herinner 
u hoe het land, na meer dan een 
jaar gewillig als piccolo te hebben 
gefungeerd voor de Duitse ‘Wil-
lkommenspolitik’, begin 2016 op 
eigen houtje en tegen de wil van 
Merkel het initiatief nam om de 
fameuze Balkanroute voor illegale 
immigratie te sluiten. 

Vandaag wijst niets erop dat het be-
lang van Oostenrijk in het Europese 
politieke concert de komende jaren 
zal afnemen. Het ligt in de lijn van 
de verwachting dat het land de ko-
mende jaren (nog) meer aansluiting 
zal zoeken bij - voornamelijk Cen-
traal-Europese - staten die zweren 
bij het behoud van de natiestaat en 
een restrictieve immigratiepolitiek. 
Alles wijst er dan ook op dat de 
stem van Midden-Europa dit jaar 
en de komende jaren in Brussel lui-
der zal klinken. Een stem die ook 
vele West-Europeanen aanspreekt. 

 
 

Dirk De Smedt
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FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache
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Een kwestie van solidariteit  
of een keuze voor zelfbehoud?
Midden december vond in Brus-
sel nog maar eens een Europese 
top plaats die handelde over het 
gemeenschappelijke asiel- en im-
migratiebeleid…

Ook deze keer zorgden de ver-
plichte quota voor asielzoekers voor 
heel wat wrijving. Verschillende 
West-Europese regeringen verwij-
zen in dat verband steevast met een 
beschuldigende vinger naar ‘Oost-
Europa dat zich niet solidair wil 
opstellen.’ De werkelijkheid zit iets 
complexer in elkaar. 

MEERDERE BRUGGEN  
TE VER

We gaan hiervoor terug naar de 
zomer van 2015 toen Europa ge-
confronteerd werd met een onge-
ziene immigratiestroom. Zeggen 
dat de onverantwoorde ‘Willkom-
menspolitik’ van Merkel hierop als 
een brandversneller heeft gewerkt, 
is weinig meer dan een - letterlijk 
en figuurlijk - openstaande deur 
intrappen. Feit is in ieder geval 
dat Merkels eigengereide politiek 
destijds in Midden-Europa met de 
nodige ongerustheid en nog meer 
onbegrip werd gevolgd. Dat de 
volksverhuizing niet nog grotere 
proporties aannam, was onder meer 
te danken aan Hongarije dat zijn 
grenzen dichtgooide. Het land werd 
voor zijn bijdrage aan het indam-
men van de illegale immigratie niet 
bepaald bedankt, laat staan dat het 
kon rekenen op Europese steun of 
solidariteit. Wel integendeel: terwijl 
de Europese Commissie werkloos 
toezag hoe Merkel eenzijdig de be-
staande Europese regels buiten wer-
king stelde, kapittelde ze Hongarije 
omdat het deed wat het volgens de 
geldende afspraken moest doen: 
zijn buitengrens beschermen. Dat 
de Europese Commissie even later 

andere lidstaten via een politiek 
van opgelegde quota op de koop 
toe verplichtte mee op te draaien 
voor een politiek waartegen ze wa-
ren gekant, was voor verschillende 
oostelijke EU-lidstaten meer dan 
één brug te ver. Ondertussen zijn 
we in de fase aanbeland waarin de 
EU dreigt met straffen voor lidsta-
ten die zich niet neerleggen bij de 
dictaten uit ‘Brussel’. Een en ander 
uitgerekend op aansturen van Mer-
kel, die de stroom over haar land 
zelf afriep. Veel meer om de situatie 
te verzuren, is uiteraard niet nodig.

NIET VOOR HERHALING 
VATBAAR

We kunnen er ondertussen niet 
omheen dat er wel degelijk een 
kloof gaapt in Europa. In tegen-
stelling tot een groot deel van de 
West-Europese politieke elite, deelt 
Midden-Europa - dat een vrijheids-
strijd van generaties heeft gekend - 
namelijk een sterk natiebesef en een 
uitgesproken culturele identiteit. 

Nog niet zo lang geleden sloeg 
voormalig Europees ‘president’ 
Herman Van Rompuy - uiteraard 
ongewild - nagels met koppen toen 
hij erop wees dat “de publieke opinie 
in Oost- en die in West-Europa niet 

zo verschilt, maar wel de houding van 
de regeringen ten aanzien van het im-
migratievraagstuk.” Zoals zowat elk 
opinieonderzoek aantoont, gaapt er 
ter zake in heel wat West-Europese 
landen inderdaad een immense 
kloof tussen wat een meerderheid 
van de bevolking denkt en hetgeen 
hun regering doet. Dat is in Mid-
den-Europa niet het geval. Men 
hoeft het heus niet eens te zijn met 
alle standpunten van iemand zoals 
de Hongaarse premier Victor Or-
ban om te erkennen dat hij in eigen 
land kan rekenen op grote instem-
ming wanneer hij zegt dat het niet 
aan de Brusselse cenakels, maar aan 
het democratisch verkozen Hon-
gaarse parlement toekomt om te 
bepalen wie onder welke voorwaar-
den het land binnenkomt. 

Meer dan twee jaar geleden drukte 
hij het kernachtig als volgt uit: “Wij 
hebben gezien wat met immigratie 
is gebeurd in West-Europa. Elke na-
tie heeft het recht te doen wat ze wil, 
maar wij willen geen multiculturele 
samenleving in Hongarije. Wij willen 
dat experiment niet herhalen.”

We kunnen hem geen ongelijk ge-
ven. 

Dirk De Smedt
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ls niemand opstaat, bestaan  
we over een paar decennia  

gewoon niet meer.”
Fleur Agema (1976) groeide op in het café van 
haar ouders. Ze studeerde aan de kunstacademie 
in Enschede, de Academie van Bouwkunst in 
Amsterdam en de MaHKU/Open University te 
Utrecht. Sinds 2006 is ze Kamerlid voor de Partij 
Voor de Vrijheid van Geert Wilders. Ze was vele 
jaren vicefractievoorzitter en is woordvoerster 
inzake Zorg. Ze was naast Geert Wilders mede-
onderhandelaar in het begrotingsoverleg van het 
kabinet-Rutte I in 2012.

Waarom bent u in de politiek gegaan?

Het was Pim Fortuyn die zei dat de islam de grootste 
bedreiging is voor de wereldvrede. Dat idee had ik 
ook. Op de middelbare school werd ik geconfron-
teerd met de fatwa van het islamitische regime van 
Iran om Salman Rushdie te vermoorden wegens zijn 
boek De Duivelsverzen. Daardoor is bij mij het idee 
ontstaan dat er met die islam iets niet klopt. Ik be-
gon er boeken over te lezen, vooral romans, zoals De 
terroristenjaagster (van Rita Katz, SvR), In Een Sluier 
Gevangen (Betty Mahmoody) en boeken van Waris 
Dirie (een Somalisch fotomodel en voorvechter van 
vrouwenrechten).

U was er bij de PVV als eerste bij in 2006

Ik was eerst lid van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) die 
in ruzie uit elkaar is gegaan. Mijn vertrouwen in een 
nieuwe rechtse partij was daardoor niet groot. Tot-
dat Geert bij me langskwam en me echt persoon-
lijk begon te overtuigen. Hij had gezien dat ik na 
de LPF met Groep Agema mijn eigen partij was 
begonnen. Ook zag hij het ophefmakende boek dat 
onderzoeksjournalist Peter Siebelt had gepubliceerd Fleur Agema, ‘first lady’ van de PVV

“
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In mijn masterthesis Gesloten Ar-
chitectuur heb ik geanalyseerd hoe 
gevangenissen door de eeuwen 
heen zijn vormgegeven. Op een 
gegeven moment heeft een linkse 
activist die zichzelf ‘kunstenaar’ 
noemt mijn thesis bovengehaald 
en mijn conclusie totaal mis-
vormd. Hij loog dat ik had gecon-
cludeerd dat ik alle gevangenen in 

een kerker wil gooien, omdat hij wilde bewijzen hoe 
slecht en fout ik wel was. Terwijl mijn thesis overal 
zeer goed ontvangen werd. Hij kreeg natuurlijk ook 
een podium in De Wereld Draait Door (een bekend 
programma op de openbare omroep, SvR). Het erg-
ste is nog dat die man uiteindelijk docent is geworden 
in de academie waar ik ben afgestudeerd. Zo’n slecht 
iemand! Zo ziek is het in Nederland.

Twee jaar geleden schreef u het boek Verzilveren. 
Excellente zorg voor minder geld. Waarom?

Vijf jaar geleden kwam in Nederland de Zorg in 
het verdomhoekje te staan. Dat ging gepaard met 
bepaalde mantra’s en toekomstbeelden. Zoals: ‘In 
2040 betalen we de helft van ons inkomen aan 
zorg’. En: ‘Ouderen willen langer thuis wonen en 
niet naar het verzorgingstehuis’. Die ideeën domi-
neerden de verkiezingen van 2012, maar ik wist dat 
ze totaal niet klopten. En ik moest daarover in debat 
met de bevoegde staatssecretaris. Die wilde op de 
Zorg uiteindelijk alleen maar bezuinigen. Dus ging 
ik uitzoeken hoe het echt zit. Zo ontstond mijn 
boek, dat ik heb geschreven tijdens mijn zwanger-
schap. Het is een cijferwerk geworden waarin ik 
korte metten maak met 31 mantra’s en het daarop 

“ 
Rutte III  

heeft geen  
visie.

ls niemand opstaat, bestaan  
we over een paar decennia  

gewoon niet meer.”
in samenwerking met 
mij, als gekozen lid van 
de Provinciale Staten 
van Noord-Holland: Si-
nistra, politieke Maffioso 
op Haags, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. Het 
haalde de voorpagina 
van de grote landelijke 
krant De Telegraaf en 
andere kranten. Ik had nog steeds het idee dat poli-
tiek voor mij iets tijdelijks was, maar Geert legde me 
een goed uitgedokterd politiek plan voor. En het was 
natuurlijk ook vooral zijn charme die me overtuigde. 
Als Geert iets wil dan krijgt hij het meestal voor me-
kaar (lacht). Hij stond toen met Groep Wilders, zoals 
zijn partij toen nog heette, op nul zetels. Maar ik ge-
loofde erin.

Was er een verschil met de LPF waar u vandaan 
kwam?

Bij de LPF ontbrak de structuur en de politieke erva-
ring die ik bij de PVV vond.

Hoe lang bent u al woordvoerster Zorg?

Van in het begin van de partij, sinds 2006. Zorg be-
tekent ouderenzorg, ziekenzorg en jeugdzorg. Een 
zwaar pakket. Geert wilde graag dat ik Zorg deed. 
Ik vond het in het begin moeilijk omdat ik er geen 
achtergrond in heb, ik ben ontwerper van opleiding. 
Maar inmiddels ben ik de schrik van de Zorg.

Hoe gaat u om met het stigma dat PVV’ers opge-
plakt krijgen?
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gebaseerde beleid. En ik reik ook honderd pagina’s 
met oplossingen aan.

Wat zegt het regeerakkoord van het huidige kabi-
net Rutte III over Zorg?

Daar kan ik kort over zijn. Rutte III heeft geen visie. 
Het vorige kabinet, Rutte 
II, had tenminste nog een 
uitgesproken visie, namelijk 
dat de Zorg kapot moest. Er 
zijn toen meer dan 60.000 
plekken in verzorgingste-
huizen opgeheven! 37.000 
verplegende personeelsleden 
zijn ontslagen. Rutte III wil 
nu in 2021 die 37.000 men-
sen weer aanwerven. En de 
regering durft dat dan nog 
te verkopen als zogenaamde 
‘investering’. Da’s weer zo’n 
mantra. De 2 miljard euro 
die daarvoor nodig is, komt 
vrij doordat Rutte III extra 
bezuinigt op de ziekenhui-
zen.

Komt u in de Zorg in aanraking met islamisering?

Zeker, dat komt voor. De agressie door moslims op 
spoedafdelingen in ziekenhuizen is een gekend pro-
bleem. Geweld tegen hulpverleners en ambulan-
cebroeders komt veel voor. Wat je vooral ziet zijn 
moslima’s met hoofddoek die bijvoorbeeld geen man 
willen verzorgen. Nu is er een serviceflat waar alleen 
Turken worden toegelaten. Enclavevorming dus. En 

halal in ziekenhuizen. Er hoeft maar één iemand te 
blèren en al het eten wordt halal. Dat vind ik een 
zorgelijke toestand, want achter halalvlees zitten na-
tuurlijk wel gemartelde dieren. Er komen voor mos-
lims ook bidruimtes in ziekenhuizen. Stilteruimtes 
noemen ze dat dan.

U heeft ooit een prijs gekre-
gen van de ChristenUnie-
jongeren wegens uw inzet 
voor het ongeboren leven en 
het ter sprake brengen van 
het terugdringen van het 
aantal abortussen.

Waar het om gaat is dat twee 
derde van de late abortussen 
wordt uitgevoerd op vrouwen 
die niet in Nederland wonen. 
Omdat het in hun eigen land 
niet mag. En ik heb wel wat 
moeite met een late abortus. 
Zelfs tot week 24 kan heel de 
wereld hier een abortus ko-
men laten uitvoeren. Dat vind 
ik vrij heftig. 

Zal deze regering lang standhouden?

Ze kan morgen weg zijn. Maar wat het kabinet bindt, 
zijn twee dingen: de eurofilie, het slaafs volgen van de 
Europese Unie en de afkeer van de PVV. Zo is ook in 
2012 de breuk ontstaan tussen het minderheidska-
binet van VVD en CDA en wij als hun gedoogpart-
ner. De EU legde Nederland bezuinigingen op die de 
PVV niet zomaar wilde slikken. Het islamgebeuren 
wordt door dit kabinet ook totaal genegeerd: in het 
nieuwe regeerakkoord komt het woord islam niet één 
keer voor.

U bent recent flink boos geweest over een medicijn 
dat de regering niet wil terugbetalen.

Het gaat om cystic fibrosis of taaislijmziekte, een ver-
schrikkelijke aandoening. In december 2015 kwam 
er eindelijk een levensreddend medicijn op de markt. 
Maar minister van Volksgezondheid Edith Schippers 
besliste om het medicijn bijna twee jaar lang niet te 
vergoeden. Andere landen doen dat wel. Voor Neder-
land gaat het om 46 miljoen euro. De regering van 
Mark Rutte heeft veel geld over voor Afrika, maar 
niet voor onze eigen mensen en kinderen die lijden 
aan taaislijmziekte. Terwijl diezelfde regering op de 
Zorg zelfs meer dan 5 miljard méér heeft bezuinigd 
dan oorspronkelijk was gepland. Daar kan ik furieus 
van worden. In die twee jaar zonder medicijn gaan de 
longen van de kinderen achteruit. Ze worden steeds 
zieker, terwijl de gemiddelde levensverwachting 

“ 
Als niemand 

opstaat, dan 
bestaan we 

over een aantal 
decennia gewoon 

niet meer.
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slechts 40 jaar is. De mi-
nister heeft ontzettend veel 
schade toegebracht.

Er dient zich nu een nieuw 
medicijn aan voor SMA, 
een spierziekte die al in de 
wieg begint en waarbij kin-
deren een heel lage levens-
verwachting hebben. Ook 
dat medicijn wordt in Ne-
derland niet vergoed, en nu 
wordt het medicijn voor een 
Nederlands meisje betaald 
door Frankrijk. Het beleid 
van Nederland leidt er dus 
toe dat Frankrijk uit mede-
lijden gaat betalen. Totaal 
van de pot gerukt. Maar de 
regering wil het medicijn 
niet vergoeden omdat ze 
bang is voor de vele levens-
reddende medicijnen die op 
de markt zullen komen en 
die de overheid geld kosten.

Mag ik zeggen dat u met 
PVV-Kamerlid Léon de 
Jong de eerste PVV-baby 
op de wereld heeft gezet?

Het was niet de eerste PVV-baby, maar wel voor de 
buitenwereld (lacht). We hebben de media-aandacht 
daarvoor snel afgebouwd omdat er al snel doods-
bedreigingen binnenkwamen. Onze Ziva Wies is 
de grootste vreugde die we in ons leven hebben. Ik 
hoop dat zij zich ontwikkelt tot een fantastisch en 
vrij iemand, het maakt mij niet uit op welke partij ze 
stemt. Misschien wordt ze wel bloemist en stemt ze 
op GroenLinks (lacht). Wie ben ik om dat voor haar 
te bepalen? Dat onze dochter vrij kan kiezen vinden 
Léon en ik het allerbelangrijkste.

Waarom verloor Rutte bij de laatste verkiezingen 
niet meer dan 8 van 41 zetels?

Ik denk dat Nederlanders hem aardig vinden. Maar 
het maakt natuurlijk geen verschil of je portemonnee 
door een aardige man wordt leeggeroofd.

Heeft u nog tijd om dingen te doen buiten de poli-
tiek en uw gezin?

Vroeger zeilde ik, maar daar heb ik geen tijd meer 
voor.

U lijdt aan multiple sclerose (MS). Hoe gaat het 
daarmee?

In 2012 heb ik een grote 
aanval gehad, daarna vijf 
jaar niets, tot vandaag. Maar 
dat zegt dus niets over mor-
gen. Vaak belanden MS-pa-
tiënten in een rolstoel, maar 
niet altijd. De onzekerheid 
maakt het zo zwaar. En ik 
heb voortdurend pijnprik-
kels op mijn huid. Dat is 
heel vervelend. Men weet 
niet zeker of het erfelijk is, 
dus we moeten ons over 
Ziva Wies gelukkig niet zo 
veel zorgen maken.

In de media werd u be-
stempeld als een ‘tough 
cookie’, een ‘werkpaard’ 
en ‘geen prinsesje’.

Ik heb soms de kracht om te 
doden met woorden. Dat zit 
op zich niet in mijn karak-
ter, maar als het moet, dan 
moet het. Dat is niet fijn, 
maar ik word betaald om 
zaken recht te zetten en van 
me af te bijten. Zoals pas 
nog, toen duidelijk werd dat 

ouderen een ‘valboete’ krijgen wanneer ze te vaak op 
hun alarmknop drukken wegens een val. Waanzin!

Wilt u uw hele leven politica blijven?

Je weet nooit wat de dag van morgen brengt. Je moet 
altijd bereid zijn om het op te geven.

Wat vindt u ervan dat de PVV in Vlaanderen vaak 
‘extreemrechts’ wordt genoemd?

Dat stoort me enorm. Het is heel raar om altijd maar 
geboemaniseerd te worden. Ik zou willen zeggen: 
schiet niet op de boodschapper. Als niemand opstaat 
dan bestaan we over een aantal decennia gewoon niet 
meer. Zijn wij dan fout of verkeerd, of gewoon be-
trokken? De anderen geven alles weg, en dat is dan 
de betere mening? Daar kan ik zó slecht tegen. Het 
hangt af van het thema, als het gaat om veiligheid en 
immigratie zijn we de meest rechtse partij. Maar dat 
is niet hetzelfde als ‘extreemrechts’, want dat zijn de 
neonazi’s en mensen die ons haten omdat wij pro-Is-
raël zijn. Wij zijn ook sociaal, maar niet socialistisch. 
En democratisch, wat extreemrechts niet is.

Opgetekend door Sam van Rooy
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Hulde aan een vreedzame rebel
Meer dan 400 aanwezigen zakten op 30 november af naar de aca-
demische zitting naar aanleiding van het tienjarig overlijden van 
stichter-voorzitter Karel Dillen. Het werd een begeesterende avond 
waar nostalgie en strijdlust perfect harmoniseerden.

“De redder van de naoorlogse 
Vlaams-nationale partijpolitiek. 
Een vreedzame rebel. Een bevlogen 
redenaar. Een warme en pientere 
familieman. Een rechtlijnig en be-
scheiden idealist”. De superlatieven 
die Karel Dillen op de zitting wer-
den toebedeeld, zou hij wellicht 
met een kwinkslag hebben weg-
gewuifd. De immer integere Dil-
len walgde van personencultus. 
Voor hem gold maar één ding: 
zijn leven ten dienste stellen van 
zijn Vlaams-nationale, Heel-Ne-
derlandse ideaal, wars van eigen-
belang, macht en aanzien. Of hoe 
dochter Marijke het formuleerde: 
“Hij vond het vreselijk op de eerste 
rij te moeten staan, in tegenstel-
ling tot anderen voor wie altijd op 
de eerste rij staan vaak een doel op 
zich is.”

ONUITPUTTELIJKE BRON 
VAN INSPIRATIE

Het ontzag en diep respect voor 
de figuur van Karel Dillen bleek 
ook uit de getuigenis van partijs-
oldaat van het eerste uur, Luk Van 
Nieuwenhuysen die Dillen ook 
vandaag nog als een onuitputtelij-
ke bron van inspiratie beschouwt. 
“Zeker nu de communautaire 
thema’s systematisch onder de mat 
worden geveegd en onze identiteit 
zwaar onder druk staat”, aldus Van 
Nieuwenhuysen. Hij prees Dillen 
voor zijn sterk redenaarstalent, 
onbuigzaamheid, doorzettings-
vermogen en intellect. Maar ook 
op menselijk vlak maakte Karel 
Dillen indruk. Altijd op de bal, 
nooit op de man luidde zijn stijl-
vol credo. 
 
LIEVER WOLF IN HET BOS

Auteur van de biografie van onze 
stichter, ‘Liever wolf in het bos’, 
Pieter-Jan Verstraete schetste de 
boeiende levensloop van Dillen. 
Hoe hij in de nadagen van de 
repressie dag na dag werd gecon-
fronteerd met het onrecht en de 
meedogenloosheid van het Bel-
gisch regime, dat zijn kans schoon 
zag het Vlaams-nationalisme een 
kopje kleiner te maken. Maar ook 
de mens achter de politicus kwam 
aan bod. Zijn onverbeterlijk sar-

casme, zijn liefde voor de Franse 
literatuur en zijn haast fysieke af-
keer tegen politiek gekonkel, ge-
huichel en opportunisme.

PARALLEL MET VANDAAG

Net als Van Nieuwenhuysen trok 
ook Tom Van Grieken de paral-
lel met vandaag. “Beeld u eens in 
hoe Dillen vandaag zou fulmineren 
tegen ‘draagvlak-nationalisten’ die 
hun Vlaams programma verraad-
den voor het Belgische pluche? Beeld 
u eens in hoe scherp hij zou zijn dat, 
na 100 jaar Vlaamse beweging, fla-
minganten hun uiterste best doen 
om aan te tonen dat België wel kan 
werken? Beeld u eens in hoe ver-
nietigend hij zou zijn dat Vlaamse 
voormannen liever willen besparen 
op Vlaamse mensen in plaats van 
uit de Belgische ketens te breken die 
Vlaanderen ieder jaar miljarden 
kosten?”, zo confronteerde Tom 
Van Grieken de ideeën van Dil-
len met die van de N-VA vandaag. 
Dillen citerend sloot Van Grie-
ken af: “Leer uit het Vlaanderen 
en het Europa van gisteren, werk 
voor het Vlaanderen en Europa van 
vandaag, en vooral, bouw aan het 
Vlaanderen en het Europa van mor-
gen en overmorgen, het Europa van 
uw kinderen en kleinkinderen, én 
van de kleinkinderen van uw klein-
kinderen.”

Klaas Slootmans

Naar aanleiding van het tienjarig overlijden van Karel Dillen maakte ons 
multimediateam een DVD. Dit unieke exemplaar bevat historisch beeld-
materiaal van Karel Dillen, getuigenissen van vrienden en collega’s en de 
integrale academische zitting van 30 november 2017. 

U kan de DVD bestellen door overschrijving van 5 euro op rekeningnummer 
BE21 3200 8088 1603 met vermelding ‘DVD Karel Dillen’. 
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Luk Van Nieuwenhuysen
Pieter-Jan Verstraete, auteur van  

“Karel Dillen, portret van een rebel”.

Annemie Muyshondt-Peeters

Marijke Dillen

Tom Van Grieken
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Nols achterna?
In Ronse stelde Vlaams Belang voor om een apart loket voor Frans-
taligen op het gemeentehuis van de faciliteitengemeente te voorzien. 

Het voorstel voorziet in een gelei-
delijke afbouw van de faciliteiten 
door ieder jaar het loket een dag 
minder per week open te houden 
om uiteindelijk te verdwijnen. 
Meerderheidspartij N-VA reageer-
de negatief, omdat dit loket... de 
verfransing in de hand zou werken. 
Het lijkt er echter veeleer op dat de 
‘communautaire vrede’ moet wor-

den bewaard en dat gouverneur 
Briers en minister Homans - beide 
N-VA - niet in verlegenheid mo-
gen worden gebracht. 

En dus wordt naar Schaarbeek ver-
wezen, waar FDF-burgemeester 
Nols in de jaren tachtig een fel 
betwist afzonderlijk loket voorzag 
voor Vlamingen. Hij wilde af van 

de tweetaligheid die de bestuurs-
taalwet voor alle loketten voor-
schrijft en tegelijk de indruk wek-
ken dat Schaarbeek geen tweetalige 
maar een Francofone gemeente 
was. Ronse daarentegen is wel de-
gelijk Nederlandstalig. VB-frac-
tievoorzitter Erik Tack wil er een 
restrictieve interpretatie afdwingen 
van de faciliteiten die erg nefast 
blijken voor zijn stad: ze trekken 
heel wat Marokkanen uit het Brus-
selse aan en maken een financieel 
interessante fusie met omliggende 
Vlaamse gemeenten zonder facili-
teiten onmogelijk. 

Tegelijk wil hij het Vlaams karak-
ter van Ronse benadrukken. Het 
stadsbestuur heeft de faciliteiten al 
te lang al te ruim geïnterpreteerd, 
nu ook met de N-VA erbij. Dat 
heeft lang genoeg geduurd.

Luk Van Nieuwenhuysen

Drieëndertig hypocrieten 
Vijf jaar na de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde eisen 33 burgemeesters, met socialist Bonte op kop, een eigen 
rechtbank voor de Vlaamse Rand. 

Was alles dan niet netjes gesplitst? 
Neen dus, het parket van BHV 
werd weliswaar gesplitst, maar er 
worden Franstalige magistraten 
naar Halle-Vilvoorde gedetacheerd 
om Franstalige dossiers te behan-
delen. De rechtbanken werden 
ontdubbeld maar niet gesplitst, met 
dien verstande dat er Nederlands-
talige én Franstalige rechtbanken 
zijn gekomen, die beide voor alle 
Vlaamse gemeenten uit Halle-Vil-
voorde recht mogen spreken. 

Erg aantrekkelijk voor crimine-
len, want de Franstalige rechters 
werken over het algemeen veel tra-

ger en hun vonnissen zijn milder. 
Sommige Franstalige rechters stel-
len zich bovendien op als militant 
francofoon, veeleer dan als objec-
tieve rechtsgeleerde. Zo beschuldi-
gen ze de politie uit de Rand van 
discriminatie van Franstaligen en 
Vlaamse slachtoffers krijgen te ho-
ren dat ze racistisch zijn. 

Minister Geens wil daar geen com-
mentaar op geven. Hij antwoordde 
Barbara Pas dat hij de scheiding der 
machten niet mag beoordelen en 
het regeerakkoord moet uitvoeren. 
Overigens, iedere wijziging aan de 
bewuste wet vereist een tweederde-

meerderheid en een meerderheid 
binnen elke taalgroep, zoals hypo-
criete Bonte en zijn 33 collega’s al 
te goed weten. Vlaams Belang had 
daar in 2012 nochtans voor ge-
waarschuwd.

Luk Van Nieuwenhuysen
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Afgelopen maand konden ‘sans-papiers’, ondanks hun illegale verblijf, 
een vertegenwoordiger kiezen. Daarvoor werden in vier Belgische ste-
den verkiezingen georganiseerd. Dat de overheid liet betijen doet de 
wenkbrauwen fronsen. Filip Dewinter waande zich in Absurdistan en 
trok in de Kamer aan de alarmbel. 

Voor het oog van de RTBF-ca-
mera’s trokken zo’n 450 illegalen 
richting stembureaus in Brussel, 
Sint-Niklaas, Luik en Namen. Ze 
konden hierbij kiezen uit vier kan-
didaten om hen te vertegenwoordi-
gen op het forum van het Europees 
Economisch en Sociaal Comité, dat 
zich buigt over de immigratiepro-
blematiek. De kandidaten – zelf al-
len sans-papiers – waren afkomstig 
van Afghanistan, Guinee en Ma-
rokko. Gezien de mobilisatiekracht 
van de Zwart-Afrikaanse gemeen-
schap werd de Guinese kandidaat 
Diallo Mamadou verkozen. Dat 
de man in zijn verkiezingspamflet 
uitpakte met het feit dat hij al zes 
jaar ongemoeid illegaal in ons land 
verblijft, bleek voor minister van 
Binnenlandse Zaken, Jan Jambon  
geen argument om in te grijpen. 

GESPLETEN TONG

Gevraagd naar een verklaring 
waarom de overheid niet ingreep 
antwoordde Jambon aan Filip 
Dewinter dat zoiets “normaal is in 

een rechtstaat”. Dat zijn partijge-
noot Francken via sociale media 
terzelfdertijd openlijk vraagtekens 
plaatste bij de illegale stembusgang 
toont andermaal aan hoe gespleten 
de tong van de N-VA is. Er zijn nog 
weinig dossiers waar hun woorden 
en daden niet diametraal tegenover 
elkaar staan.     

‘STANDING INVITATION’ 

Filip Dewinter maakte dan ook 
brandhout van het makke over-
heidsoptreden. “Dit is het duide-
lijkste bewijs dat illegaliteit in dit 
land gedoogd en zelfs aangemoedigd 
wordt. België toont zich op het in-
ternationale toneel opnieuw als een 
soort illegalopolis.” Volgens Dewin-
ter zal het nieuws zich dan ook 
snel verspreiden dat legaal verblijf 
in België bijkomstig is. “Dit is een 
standing invitation aan al diegenen 
die elders in de illegaliteit verblijven 
om naar ons land te komen.”   

Klaas Slootmans

&Feiten  cijfers
In het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad, waar naar verluidt nog 
8% Nederlandstaligen wonen, heb-
ben deze Nederlandstaligen in de 
periode 2014-2016 niet minder dan 
138 taalklachten ingediend bij de 
Vaste Commissie voor Taaltoezicht. 
133 (96,4%) daarvan waren gegrond, 
met andere woorden de taalrechten 
van de Vlamingen in Brussel werden 
overtreden. Vanwege de (eveneens 
naar verluidt) 92% Franstalige Brus-
selaars, werden er in dezelfde periode 
amper 12 taalklachten ingediend en 
maar 8 ervan (66,7%) waren ge-
grond. (Schriftelijke vraag nr. 2692 
van Barbara Pas aan de minister van 
Binnenlandse Zaken)

***

In 2015 grepen er 55.179 gezinsher-
enigingen plaats in dit land. 47,5% 
daarvan kwam voor rekening van 
Vlaanderen, niet minder dan 32,9% 
greep in Brussel plaats en slechts 
19,6% gebeurde in Wallonië (Schrif-
telijke vraag nr. 1088 van Filip De-
winter aan de staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie)

***

Sinds 1 januari 2017 kan de Dienst 
Vreemdelingenzaken de politieda-
tabanken raadplegen om na te gaan 
of vreemdelingen hier iets hebben 
mispeuterd. In de eerste jaarhelft 
van 2017 raadpleegde DVZ de da-
tabank 2.908 keer. In niet minder 
dan 684 gevallen (23,5%) was er een 
‘gerechtelijke hit’ of was er met an-
dere woorden sprake van overtreding 
van de wet waar gerechtelijke vervol-
ging op staat. In hoeveel gevallen er 
ook effectief vervolgd werd en of de 
betrokkenen hier mochten blijven, 
werd niet meegedeeld. (Schriftelijke 
vraag nr. 1178 van Barbara Pas aan 
de staatssecretaris voor Asiel en Mi-
gratie).

Welkom in Absurdistan: 
sans-papiers naar de 
stembus
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Veertig jaar VB-maandblad 
Een politieke partij met een beetje zelfrespect heeft natuurlijk een 
eigen maandblad. In het geval van het Vlaams Blok/Vlaams Belang 
is dat zelfs ten zeerste aangewezen, gezien de mediaboycot tegenover 
de partij en het verstikkend politiek-correct klimaat in Vlaanderen-
land in het algemeen. Een overzicht van de voorbije veertig jaar. 

Eind 1977 verschijnt het maand-
blad, toen de ‘Vlaams-Nationalist’, 
voor het eerst: voorzitter Karel Dil-
len is ook hoofd- en eindredacteur, 
de onvolprezen Korbo siert vanaf 
dan (en dat voor vele jaren) de 
bladzijden met zijn rechts-voor-de-
raap-spotprenten. De middelen van 
de partij zijn uitermate beperkt, de 
stichter-voorzitter vult de luttele zes 
A4-velletjes met vlijmscherpe kri-
tiek op de lamlendigheid van de 
andere Vlaamse partijen, de zoetwa-
terflaminganten van de Volksunie 
in de eerste plaats.

De daaropvolgende jaren blijft de 
oorlogskas van de partij zo goed als 
leeg, begin jaren tachtig kan hoofd-
redacteur Karel Maurissen, later 
opgevolgd door Hans Carpels, toch 
al 8 blz. op A3-formaat laten vol-
pennen. Naast de radikaal-Vlaamse 
boodschap zet een gezond anti-
communisme de toon (het verma-
ledijde IJzeren Gordijn in Centraal-
Europa houdt nog tot 1989 stand). 

Opvallend toch wel zovele 
decennia later: de toen al 
herhaalde waarschuwing 
voor de massale immigratie 
van niet-Europese vreem-
delingen.

In die tijd wordt het ‘ga-
zetteke’ in heel Vlaande-
ren stevig gebust door de 
immer strijdbare militan-
ten. Zij houden er wel 
zwarte handen aan over: 
papier en drukinkt zijn 
niet meteen van de beste 
kwaliteit. Maar andere 
propagandamiddelen 
heeft de partij niet of 
nauwelijks.

Na de overwinningen 
van 1988-89 worden 
redactie en aantal 
bladzijden uitgebreid, 

Joris Van Hauthem neemt het 
roer in handen. Karel Dillen 
blijft in zijn onnavolgbare stijl 
de goegemeente aanmanen om 
het recht(s)e pad te kiezen en 
de enige echte nationalistische 

partij te steunen. 
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Dat lukt eindelijk: 
in 1991 schruwe-
len de regimepar-
tijen en dito pers 
over een ‘zwarte 
zondag’, de partij 
behaalt meer dan 
10 procent van de 
Vlaamse stemmen. 
De voorpagina van 
het VB-maandblad 
haalt tijdens de 
verkiezingsavond zelfs de televi-
sie: de listige eindredacteur van 
toen had verschillende versies 
op voorhand laten drukken, zo-
dat de partijtop in de BRT-stu-
dio triomfantelijk het gewenste 
exemplaar kon bovenhalen. 

De uit de kluiten gewassen partij 
verbreedt in die jaren haar pro-
gramma: ook de stijgende mis-
daadcijfers, de schande van de 
asielbedriegers en de ontelbare na-
turalisaties, de verstikkende Belgi-
sche belastingdruk, het toenemen-
de moslimfundamentalisme, de 
linkse indocrinatie in onze scholen, 
de malversaties van de PS-maffia, 
het verraad onder de IJzertoren... 
krijgen ruimschoots aandacht.

In november ’97 vervelt het ‘gazet-
teke’ dan tot een heus magazine 
waar Philip Claeys, Barbara Pas en 
uiteindelijk uw dienaar de redacti-
onele lijnen uitzetten. Zodat u tot 
op heden maandelijks een hele rits 
artikelen in de brievenbus krijgt of 
op de webstek leest: écht onafhan-
kelijk en recht door zee! 

Filip De Man

1

Magazine
www.vlaamsbelang.org 
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Wereldgeschiedenis vanuit  
ruimtelijk perspectief
Carl Schmitt (1888-1985) is 
een gerenommeerde Duitse 
rechtsgeleerde uit het mid-
den van de vorige eeuw. Hij 
maakte heel wat naam met 
rechtsfilosofische studies in 
de sfeer van de politieke fi-
losofie waarbij staatsrecht en 
volkenrecht centraal staan. 
Van hem is nu een van zijn 
minder bekende werkjes, 
Land en Zee, in het Neder-
lands uitgegeven. 

Hierin overloopt Schmitt in 
vogelvlucht de wereldgeschie-
denis, maar dan vanuit het 
perspectief van het ruimtelijk 
begrip van de mens, dat zich 
in de loop van de geschiedenis 
met sprongen verbreedt. Het 
onderscheid tussen en het be-
lang van land- en zeemachten 
is daarbij een rode draad door 
het verhaal. Schmitt bespreekt 
in dat verband de verschil-
lende historische groeifasen 
en ‘ruimterevoluties’ en hoe daarmee het ruimtebeeld 
van de mens steeds wijder wordt en de menselijke ge-

schiedenis op diverse vlakken 
ingrijpend beïnvloedt. Een 
absoluut pluspunt daarbij is 
dat de ontwikkelde gedachte-
gangen erg bevattelijk zijn en 
gelardeerd worden met spre-
kende historische voorbeelden 
en pittige anekdotes.

Het werkje werd in een tweeta-
lige editie (Duits-Nederlands) 
uitgegeven. Voor wie van het 
genre houdt, is dit best wel 
een lezenswaardig boekje met 
diverse originele invalshoeken 
die aanzetten tot verdere re-
flectie.

Peter Lemmens

Carl SCHMITT
Land en zee. Een wereldhis-

torische beschouwing. 
Groningen, De Blauwe Tijger, 

2017, 153 p.
ISBN: 978 94 92161 43 7

Prijs: 19,50 euro

Want Brussel is altijd een Franstalige stad geweest…
Dat Brussel niet bestuurd wordt door de grootste 
lichten is het understatement van het jaar. Neem nu 
gewezen minister en huidig burgemeester van één der 
Woluwes, Benoit Cerexhe (cdH). Als was het om zijn 
nutteloosheid te bewijzen steigerde deze Vlamingen-
hater in de pers over een nieuw museum in Brussel 
dat ‘Kanal’ werd gedoopt. Een compromis tussen het 
Nederlandse ‘kanaal’ en het Franse ‘canal’. Met een K 
dus. En dus peroreerde de man dat die vervlaamsing 
van Brussel een schande was. Weinig gehinderd door 
enige historische kennis van zaken voegde het grote 
licht er aan toe dat Brussel steeds een Franstalige stad 
is geweest. En neen, we vinden dit écht niet uit!

Als het geen Franse naam wordt, dan moet het maar 
een internationale Engelse worden aldus Cerexhe. Als 
voorbeeld verwijst hij daarbij naar Bozar. Opnieuw 

niet gehinderd door enig waarheidsbesef, want Bozar 
is natuurlijk gewoon de fonetische schrijfwijze voor 
het eentalig Franse Beaux Arts. En dan zwijgen we 
nog over het nieuwe Brusselse stadslogo BXL. Heel 
tweetalig allemaal.

En zo gaat de discussie in Brussel er vandaag dus over 
of het museum Kanal met K of C wordt. Als ze er 
niet uit geraken kunnen ze de K of C ook gewoon 
schrappen natuurlijk. Wat overblijft is dan alvast wel 
Engelstalig, en zo weet Cerexhe meteen ook waar hij 
zijn Vlamingenhaterij kan steken. 

Of om het op zijn Brussels te zeggen: wat een klet!
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ZWEEDSE PUZZEL

C
onform

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

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

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

it kan per brief naar V
laam

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

inistratie@
vlaam

sbelang.org.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
MODELBOUW

stuur uw oplossIng 
voor 22 januarI 
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

Patrick Buyle, Beervelde
Marie-Rose Couckuyt, Izegem
Luc De Neef, Lede
Anna Van Uytsel, Brecht
Jan Nys, Waanrode
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hans.couttenye@telenet.be

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

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

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelang

www.traiteursigrid.be
Recepties Communiefeesten

Evenementen Trouwfeesten

Zakenlunches Privé diners

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

www.traiteursigrid.be

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

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

 en liefst zo snel mogelijk?

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

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

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

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

installatie,
 onderhoud &

 herstellingen

Manuel elst t 0499 61 31 77
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VRIJDAG 5 JANUARI
BEERSEL. Breugeliaanse nieuwjaars-
receptie met Tom Van Grieken in ‘In de 
Oude Pruim’, Steenweg op Ukkel 87 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Beersel. Inl.: 
Klaas Slootmans, 0479-76 37 51, klaas.
slootmans@vlaamsbelang.org

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. Nieuwjaarsrecep-
tie met Tom Van Grieken in Stadhuis, 
Reynoutzaal, Grote markt om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Dendermonde-Hamme. 
Inl.: Barbara Pas, barbara.pas@vlaamsbe-
lang.org
ASSE. Nieuwjaarsreceptie met Philip 
Claeys in ‘In Den Bloeyenden Wijngaerdt’, 
Markt 14 om 19u30. Org.: Vlaams Belang 
regio Halle-Vilvoorde. Inl.: Eddy Longe-
val, 02-582 91 75, eddy.longeval@vlaams-
belang.org. 

ZONDAG 14 JANUARI
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met 
Chris Janssens in Hotel Royal Astrid, 
Wellingtonstraat 15 om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Oostende. Inl.: Christian Veroug-
straete, 0477-62 75 53, christian.veroug-
straete@telenet.be

ZATERDAG 20 JANUARI
TREMELO. Nieuwjaarsreceptie met 
Barbara Pas in zaal Paloma, Schrieksebaan 
47 om 20u. Org.: Vlaams Belang Tremelo. 
Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10 70, 
alain.verschaeren1@telenet.be 

ZONDAG 21 JANUARI
TEMSE. Nieuwjaarsreceptie met Barba-
ra Pas in De Gulden Cop, Kasteelstraat 1 
om 11u. Org.: Vlaams Belang Temse. Inl.: 
Annemie Peeters-Muyshondt, 0478-34 87 
12, fam.peeters@skynet.be 
WONDELGEM. Nieuwjaarsreceptie 
met Johan Deckmyn en Olaf Evrard 
in Biljarthuis, Morekstraat 609 om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Koepel Gent i.s.m. 
Regio Gent-Eeklo. Inl.: Johan Deckmyn, 
0476-26 97 38, info@johandeckmyn.be
PUURS. Nieuwjaarsontbijt met Chris 
Janssens in Zaal De Nieuwe Ark, Kerk-
straat 34, Ruisbroek-Puurs om 10u. Org.: 

Vlaams Belang Klein-Brabant. Inl.: Wim 
Verheyden, 0478-90 90 75.

ZATERDAG 27 JANUARI
SCHOTEN. Glühwijnstand zaterdag-
markt aan het oud politiekantoor, Gel-
melenstraat om 9u. Org.: Vlaams Belang 
Schoten. Inl.: Piet Bouciqué, 0486-76 07 
65, piet.boucique2@telenet.be 
SCHOTEN. Nieuwjaarsreceptie met 
Tom Van Grieken in Zaal Gambrinus, 
Sint Cordulastraat 22 om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Schoten. Inl.: Piet Bou-
ciqué, 0486-76 07 65, piet.boucique2@
telenet.be 
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie Barbara 
Pas in Café De Ceres, Neerstraat 6 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Brakel.
LEUVEN. Nieuwjaarsreceptie in de Foy-
er van het Provinciehuis, Provincieplein 1 
om 20u. Org.: Vlaams Belang regio Leu-
ven. Inl.: Willy Smout, 0474-99 16 15, 
willy.smout@telenet.be
 
ZONDAG 28 JANUARI
MORTSEL. Nieuwjaarsreceptie met 
Tom Van Grieken in zaal ‘t Parkske, 
Edegemsestraat 26 van 14u30 tot 17u. 
Org.: Vlaams Belang Edegem, Mortsel, 
Boechout, Hove, Borsbeek, Kontich. Inl.: 
Anita Saey 0478-46 19 08

ZATERDAG 3 FEBRUARI
BOOM. Nieuwjaarsreceptie in brasse-
rie De Ton, Kapelstraat 1 om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Boom, Niel, Schelle, 
Rumst en Hemiksem Inl.: Hans Verreyt 
0496-53 31 38

ZONDAG 4 FEBRUARI
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsreceptie 
met aansluitend buffet in Zaal Fami-
lia, Truweelstraat 138 om 11u30. Org.: 
Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo 
Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pieters@
skynet.be

VRIJDAG 9 FEBRUARI
ROESELARE. Nieuwjaarsreceptie in 
Zaal ‘Den Hazelt’, Past. Slossestraat 1, 
Rumbeke om 20u. Org.: Vlaams Belang 
Roeselare. 

MAANDAG 12 FEBRUARI
GENT. Bingonamiddag in De Buurt-
loods, Patrijsstraat 10 om 13u30. Org.: 
Vlaams Belang Koepel Gent. Inl.: Gabi De 
Boever, 0485-80 68 94, gabi.de.boever@
hotmail.com 

DONDERDAG 15 FEBRUARI
ROESELARE. Monoloog ‘Zuinige Ma-
ria’ in Kenniscentrum, De munt 8 om 
14u30. Org.: Seniorenforum Mandel. Inl.: 
Gerda Phlypo, 0493-55 19 12, phlypoger-
da1@telenet.be.

ZATERDAG 24 FEBRUARI
NEVELE. 15de eetfestijn met Ortwin 
Depoortere en Olaf Evrard in Gemeen-
tezaal Hansbeke, Hansbekedorp 33 om 
19u. Org.: Vlaams Belang Deinze. Inl.: 
Olaf Evrard, 0475-73 02 45, olaf.evrard@
gent.be 

ZONDAG 4 MAART
OPWIJK. Aperitiefgesprek met Filip 
Dewinter in zaal Familieheem, Kerseveld-
meers 2 om 10u. Org.: Vlaams Belang Op-
wijk. Inl.: Philip Callaert, 0486-86 85 82, 
philippe.callaert@scarlet.be 
 
VRIJDAG 9 MAART
SINT-NIKLAAS. Bingoavond in Lo-
kaal Steenstraete, Nieuwstraat 86 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pie-
ters@skynet.be 

ZONDAG 11 MAART
ZEMST. Ontbijtgesprek met Barbara 
Pas in d’ Oude School, Damstraat 46, 
Weerde om 10u. Org.: Vlaams Belang 
Zemst. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496-
62 42 54, anfieldboy@live.be 
ITEGEM. Jaarlijkse eetdag in de grote 
parochiezaal, Schoolstraat om 11u30. 
Org.: Vlaams Belang Heist-op-den-Berg. 
Inl.: Luc van den Bulck, 014-26 03 90, 
luc.vandenbulck@skynet.be

ZONDAG 18 MAART 
BRAKEL. Vlaams eetfestijn in Feestzaal 
Ter Elst, Ommegangstraat 3 om 11u30. 
Org.: Vlaams Belang Brakel.
BOORTMEERBEEK. 7de steakdag 
in De Gildezaal, Hanswijkstraat 2a om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Boortmeer-
beek. Inl.: Eddy Mortier, 0486-29 46 49, 
eddyrommy@hotmail.com 

ZATERDAG 24 MAART
HAMME. Quiz in Zaal De Vrede, Vre-
destraat 5, Moerzeke om 20u. Org. Vlaams 
Belang Dendermonde en Hamme. Inl.: 
Frederik Pas, 0475-39 06 06, frederik.
pas@vlaamsbelang.org 

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



Vlaams Belang zoekt  

M/V  
met talent

Mail naar kandidaat@vlaamsbelang.org om je kandidatuur voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in te dienen. (Meer info, lees blz. 3)


