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KortrIjK  
verraden
De West-Vlaamse stad met bijna 80.000 in-
woners, bekend van het Gotische stadhuis, 
het Begijnhof en natuurlijk de Groeninge-
poort, kreeg altijd al een bijzondere plaats 
in het hart van de Vlamingen. In de Mid-
deleeuwen was Kortrijk een van de welva-
rendste steden van de Lage Landen en voor 
haar poorten werd de Guldensporenslag uit-
gevochten, een roemrijke overwinning in het 
verzet tegen buitenlandse overheersing.

Het kan echter verkeren: de oprichting van 
een fundamentalistische megamoskee in het 
hart van de Groeningestad wordt vandaag 
gesteund door de meerderheid van VLD, 
N-VA en sp.a. Ze zijn dus verworden tot is-
lamcollaborateurs, eertijds noemde men zo’n 
lieden ‘Leliaerts’. Hendrik Conscience, Stijn 
Streuvels en Guido Gezelle draaien zich om 
in hun graf. 

Het Vlaams Belang klauwt echter terug en 
zal met alle mogelijke politieke en juridische 
middelen dit volksverraad bekampen. An-
ders mogen we binnen afzienbare tijd mo-
hammedaanse klanken en hapjes verwachten 
tijdens... de jaarlijkse Guldensporenviering. 
Op blz. 18 leest u er meer over.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Het voorstel van sp.a-voorzitter Crombez om mensen met een volledige 
loopbaan een minimumpensioen te garanderen van 1.500 euro deed de 
wenkbrauwen in de liberale kringen van N-VA en VLD fronsen. “Onbe-
taalbaar”, klonk het in koor. Zolang een aantal heilige huisjes overeind 
blijven, klopt die conclusie ook. Tijd dus om ze te slopen. Eén daarvan is 
de oplopende immigratiefactuur. Vorig jaar goed voor een overheidskost 
van 7,2 miljard euro. Met dat geld zouden we de pensioenen jaarlijks 
kunnen doen stijgen met 3.428 euro of 286 euro per maand. 

1 OP 5 SENIOREN LEEFT IN ARMOEDE

En dat is broodnodig. De ouderenarmoede in dit land neemt schrikba-
rende proporties aan. Onder deze regering leeft 1 op 5 gepensioneerden 
in armoede, ligt het pensioen 700 euro lager dan in onze buurlanden, is 
het aantal mensen dat de ziekenhuisfactuur niet meer kan betalen met de 
helft toegenomen en is de rusthuisfactuur met een derde gestegen. Voor 
hen zie ik geen menselijke ketting in het Maximiliaanpark, enkel schou-
derophalende politici. 

EIGEN VOLK EERST

Wij zijn akkoord met de sp.a wanneer zij pleit voor een pensioenverho-
ging, maar wij passen resoluut voor haar links recept van het doorschui-
ven van schulden naar de volgende generaties. Een sterke sociale zeker-
heid mét hogere pensioenen is wel degelijk mogelijk wanneer we ónze 
mensen op de eerste plaats zetten en dus ophouden om het OCMW van 
de wereld te spelen. Kortom: eigen volk eerst! 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

etaal pensioen- 
verhoging met  
immigratiefactuur 

“MET HET SCHRAP-
PEN VAN DE JAAR-

LIJKSE IMMIGRATIE-
FACTUUR VAN 7,2 

MILJARD KUNNEN WE 
DE PENSIOENEN MET 

286 EURO PER MAAND 
DOEN STIJGEN.”
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PENSENKERMIS

Het zit er bovenarms op in missen-
land. Aanleiding is het feit dat op-
nieuw een schone uit Vlaanderen 
de trofee van ‘s lands mooiste in de 
wacht sleepte. De Franstalige pers 
liet zich van zijn meest rabiate kant 
zien. Het feit dat de schoonheids-
wedstrijd doorging in De Panne 
en er daarbovenop - hoe durven 
ze! - nog Vlaamse liedjes wer-
den gezongen, was voor La 
Dernière Heure-journalist 
Pierre-Yves Paques reden 
genoeg om de missver-
kiezing te klasseren als 
een ‘foire aux boudins’. 

Het is overigens niet 
de eerste keer dat er 
communautair protest 
rijst bij de missen-wed-
loop. Enkele jaren terug 
weigerden vier Franstalige 
kandidates uit protest op 
het podium te komen omdat 
de schoonste aller ‘Belgen’ een 
Vlaamse was. Wat was de leuze 
ook alweer? L’union fait la force. 
Juist ja. 

WIEDER- 
GUTMACHUNG

Het hoogste rechtscollege van het 
land krijgt er een nieuwe rechter bij. 
Rebecca Vanden Broucke. Doet ze 
niet meteen een belletje rinkelen? 
Misschien doet Fientje Moerman dat 
wel. U weet wel de minister die haar 
man een vetbetaalde post schonk 
bij een Vlaams-Europees agent-
schap en in 2007 moest opstappen 
na gesjoemel op haar kabinet. Wel 
deze dame, die uit schaamte haar 
naam veranderde, krijgt nu wieder-
gutmachung van VLD-voorzitster 
Gwendolyn Rutten in de vorm van 
een lucratieve post als rechter bij het 

Grondwettelijk Hof. Zou het feit 
dat Gwendolynneke vroeger nog ka-
binetschef was van Moerman en de 
twee hartsvriendinnen zijn, iets met 
deze platte politieke benoeming te 
maken kunnen hebben? We zouden 
het zelfs niet durven denken. 

WIPPELGEM

Dat we inzake objectiviteit en neu-
traliteit van de VRT niets meer 
hoeven te verwachten, is intussen 
zelfs doorgedrongen tot in de kin-
dercrèches van Zwevezele en Wip-
pelgem. Maar afgelopen maand 
werd de koers richting bodem 
opnieuw een versnelling hoger ge-

schakeld. Een jongedame, Jihad 
genaamd, werd er aangesteld 

als nieuwe redacteur sociale 
media. Dat ze daarvoor 
actief was bij Groen, 
heel de politieke rech-
terzijde met Hitler had 
vergeleken (dt-fouten 
incluis) en de staat 
Israël als onbestaande 
had uitgeroepen, bleek 
voor de VRT geen 

punt. Kortom: ook in 
2018 bij de VRT niets 

nieuws onder de zon. U 
leest er meer over op blz. 13.

ACTUA KORT
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93 procent van de gevatte illegalen  
in de Vlaamse havens gaat vrijuit.

Foto: screenshot Twitter
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“STOP MET HUILEN. 
GET OVER IT” 

Enkel wie de voorbije weken zon-
der internetverbinding zat, is de 
heisa rond de ‘racistische’ trui van 
H&M ontgaan. Voor wie toch op 
de Bahama’s verbleef, recapituleren 
we: de rel ontstond toen H&M 
een foto online zette van de nieuwe 
trui in de collectie. Daarop stond 
‘coolest monkey in the jungle’. Dat 
op de foto een zwart jongetje de 
trui droeg, deed de politiek-correc-
te ‘community’ steigeren. Je mag 
immers met zowat alles lachen. 
Met het christendom, met onze 
geschiedenis, met onze politici, 
maar o wee wanneer er ook maar 
eventjes met een knipoog naar de 
islam of de zwarte gemeenschap 
wordt verwezen. 

Doorheen het linkse gekrijs weer-
klonk echter ook één ernstig ge-

luid. De moeder van het jongetje 
antwoordde de hysterische massa 
op Facebook: “U hebt het over een 
onbestaand probleem. Stop met hui-
len. Get over it”. We konden het 
zelf niet beter formuleren. 

RECORDAANTAL 
LANDGENOTEN 
LEEFT IN ARMOEDE

Terwijl vanop de regeringsstoelen 
economisch gejuich weerklinkt, 
leeft 1 op 7 landgenoten in ar-
moede. Meer dan 1 op 20 mensen 
heeft niet genoeg geld om zijn huis 
te verwarmen en 1 op 8 kan om-
wille van geldproblemen niet naar 
de dokter of tandarts. Zelfs ba-
sisbehoeften als eten blijken voor 
steeds meer mensen ontoereikend. 
Zo blijkt uit cijfers van de Belgi-
sche federatie van voedselbanken 
dat vorig jaar een recordaantal van 
157.151 mensen aanklopte voor 
een voedselpakket. Waar er het 
voorbije decennium jaarlijks een 
paar duizenden extra een beroep 
deden op de voedselbanken, wa-
ren dat er ten opzichte van 2016 
plots bijna 14.000 meer. “Onge-
zien en uiterst alarmerend”, aldus 
de woordvoerder van de voedsel-
banken. De vaak gehoorde stelling 
dat het vooral gaat om gekleurde 
armoede klopt niet. Ook seni-

oren met een klein pensioen 
en alleenstaande ouders wor-
den steeds vaker getroffen, 
zo blijkt. “Wat is er sociaal of 
rechtvaardig aan een overheid 
die de hele planeet opvangt en 
huisvesting biedt, maar haar 
eigen volk letterlijk in de 
armoede stort?”, reageerde 
Vlaams Belang-voorzitter 
Tom Van Grieken. 

“Francken maakt met zijn beleid 
nauwelijks het verschil. De totale 
toestroom van vreemdelingen 
ligt tijdens de regering-Michel 
bijna tien procent hoger dan tij-
dens de regering-Di Rupo.”

Politiek journalist Bart Brinck-
man slaat nagels met koppen, 

De Standaard, 12 januari 2018

“Immigratie afremmen kan maar 
op één manier. Maak de anticon-
ceptiepil populair.”

De Nederlandse voormalige Eu-
rocommissaris Frits Bolkestein 
ziet maar één oplossing voor de 

migratiecrisis, NRC Handels-
blad, 15 januari 2018

“Ook zonder de Britten is de 
Unie geen eendrachtig genoot-
schap van vrolijke vrienden.”

Professor Hendrik Vos,  
De Standaard, 16 januari 2018

“Ze hebben mij geschopt, sleur-
den me over de grond en bleven 
me verder slaan”. 

Een agent getuigt hoe hij werd 
afgetuigd door 40 illegalen aan 

de snelwegparking in Groot-
Bijgaarden, De Standaard, 19 

januari 2018 

“Hoe doortrapt ben je als poli-
ticus als je in een vorig leven als 
topambtenaar bij De Lijn onge-
hinderd smeet met belastinggeld, 
bij voorkeur naar bevriende or-
ganisaties en kameraden?”

Politiek redacteur Jan Segers 
maakt brandhout van het zelf-
medelijden van Antwerps sp.a-

boegbeeld Tom Meeuws, Het 
Laatste Nieuws, 19 januari 2018 

“Deze miss is een rolmodel. La-
ten we een voorbeeld nemen aan 
dit meisje.”

Filip Dewinter over de ophef bij 
de verkiezing van de nieuwe miss 

België, VTM, 16 januari 2018 
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“Ons land, ónze mensen,  
ónze toekomst”
Onder het motto ‘Ons land, ónze mensen, ónze toekomst’ luidde het 
Vlaams Belang in Dendermonde, samen met zo’n 500 kaderleden op 
20 januari het nieuwe jaar in.

Thuisspeler Barbara Pas beet de 
spits af. In haar gevatte en niet van 
humor gespeende welkomstwoord 
nam zij de bochten van de rege-
ringspartijen onder de loep. Van de 
mystery calls over het justitiebeleid 
tot het Arco-dossier. Geen spaan-
der bleef heel. Verwijzend naar 
de één miljoen huisbezoeken die 
CD&V-voorzitter Wouter Beke 
had aangekondigd, gaf Barbara de 
christendemocratische leider alvast 
wat wandeladvies mee: “Dat hij 
dan alvast begint met een bezoekje 
aan de 800.000 bedrogen Arco-ge-
dupeerden om daar te gaan uitleggen 

wat fatsoen in de politiek precies be-
tekent.” Pas wees ook op het gapen-
de ravijn tussen het economisch 
tromgeroffel en de realiteit op het 
terrein: 1 op 7 mensen leeft in 
armoede, de werkloosheidsgraad 
is nog steeds dezelfde als 10 jaar 
geleden en de staatsschuld neemt 
met 453 miljard euro schuld Zuid-
Europese proporties aan. 

PIJNLIJKE HERINNERING 

Verwijzend naar het vernietigende 
Europees rapport over het begro-

tingsbeleid haalde Pas een pijnlijk 
citaat van financiënminister Johan 
Van Overtveldt boven, uit de tijd 
dat hij nog Trends-hoofdredacteur 
was. Van Overtveldt stelde toen 
(3/12/2012) dat wie schulden 
doorschuift naar de volgende ge-
neraties thuishoort in de gevange-
nis. “Wel, mijnheer Van Overtveldt, 
waar wacht u nog op om u bij de ge-
vangenispoort aan te geven?”, vroeg 
Pas zich af. 

Ook als koningin van de com-
munautaire vragen deed ze haar 
reputatie alle eer aan. Vooral het 
Catalaanse projectienationalisme 
van de N-VA stuitte Pas tegen de 
borst. “Terwijl zijn partij in eigen 



land het woord onafhankelijkheid 
niet meer durft uit te spreken, blaast 
Bourgeois in de media dat hij jaloers 
is op de ‘independencia-beweging’ 
van de Catalanen. Ik ben veeleer ja-
loers op hun minister-president. Een 
man die zonder bibberende knieën 
en met de moed van zijn overtuiging 
onomkeerbare stappen richting onaf-
hankelijkheid zet. Neem er verdorie 
een voorbeeld aan in plaats van hem 
te benijden”, aldus een strijdvaar-
dige Pas. 

THEO-RIE EN  
THEO-PRAKTIJK

Partijvoorzitter Tom Van Grieken 
schetste dan weer een vernietigend 
beeld van het federale immigratie-
beleid. Met cijfers in de hand en 
verwijzend naar staatssecretaris 
Francken wees hij op het enorme 
verschil tussen de ‘Theo-rie’ en de 
‘Theo-praktijk’. “Er gaapt een im-
mense kloof 

tussen wat Francken tweet en zijn 
beleid”, aldus de Vlaams Belang-
voorzitter. Voor Van Grieken was 
de rel rond de Soedanese vluch-
telingen dan ook een miserabel 
schouwspel met slechte acteurs. 
“Het gaat immers niet over vijf 
Soedanezen, wel over de 136.000 
vreemdelingen die afgelopen jaar 
naar ons land kwamen, wel over 
de toename van 20 procent gezins-
herenigingen van derdelanders, wel 
over de verdubbeling van het aantal 
nieuwe Belgen. Kortom: het gaat 
over de vraag of ons volk de massa-
immigratie wil blijven ondergaan 
of het de eigen ondergang wil tegen-
gaan.” 

Volgens Van Grieken is er wel 
degelijk een alternatief voor het 
linkse model van open grenzen 
dat OCMW van de hele wereld 
speelt enerzijds en het asociale N-
VA-model met besparingen op de 

kap van onze ouderen, zwakkeren 
en hulpbehoeftigen anderzijds. 
Eén cijfer moest die stelling on-
derbouwen: “Met het geld dat op 
één jaar tijd aan asielopvang werd 
uitgegeven kon men de middelen 
voor ouderenzorg verdubbelen en de 
piekende rusthuisfactuur halveren”, 
argumenteerde Van Grieken. 

De komende jaren moet het gaan 
over óns land, ónze mensen en 
ónze toekomst’, klonk het in zijn 
slotrede. “Dàt - en in de eerste plaats 
dàt - is hetgeen waar onze partij het 
al 40 jaar voor gedaan heeft, het 
vandaag meer dan ooit doet en het 
ook morgen zal blijven doen.”

Klaas Slootmans
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Geïmporteerd geweld
Als we politiek en mediatiek Duitsland mochten geloven, verkeerde 
Duitsland tijdens de (na)zomer van 2015 in een heuse ‘welkomstroes’. 
Degenen die waarschuwden voor de gevolgen van de politiek van 
open grenzen, werden in het beste geval weggelachen. Vandaag blijkt 
dat hun waarschuwingen terecht waren. 

In de eerste dagen van het nieuwe 
jaar ontstond in Duitsland heel 
wat deining over een rapport over 
de ontwikkeling van de crimina-
liteit in de deelstaat Nedersaksen. 
De resultaten van het onderzoek 
maakten namelijk komaf met de 
absurde illusie dat de massale, on-
gecontroleerde instroom zonder 
gevolgen zou blijven. 

De cijfers tonen zwart op wit aan 
dat de - door heel wat Duitsers al 
langer aangevoelde - toegenomen 
onveiligheid in de publieke ruim-
te geen hersenspinsel is, noch het 
product van een of andere ‘rechtse 
hetze’. Het feit dat de studie werd 
uitgevoerd onder het toeziend oog 
van niemand minder dan Chris-
tian Pfeiffer maakt ze extra brisant. 
Hij geniet bij onze oosterburen 
immers niet alleen bekendheid als 
criminoloog, maar bekleedde voor 
de socialistische partij (SPD) ook 

enkele jaren de post van minister 
van Justitie in Nedersaksen. 

DE CIJFERS OP EEN RIJ

Vooreerst even enkele cijfers van 
het rapport op een rij. Tot 2014 

nam het aantal geweldmisdrijven 
in Nedersaksen constant af, goed 
voor een daling van 21,9 procent. 
Vanaf dan gaan de cijfers echter 
fors de hoogte in: tussen 2014 
en 2016 steeg het aantal geregis-
treerde feiten met liefst 10,4 pro-
cent. Maar dat is niet alles. Terwijl 
het aantal vermoedelijke daders 
met een Duitse identiteitskaart de 
jongste jaren met bijna 1 procent 
achteruitging, nam dat van het 
aantal vreemdelingen met zo’n 10 

Het signaal van Keulen twee jaar geleden: 
 een eerste waarschuwing
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tenlanders richtten de vorsers ook 
nog eens apart de blik op die im-
migranten die via het asielkanaal 
het land binnenkwamen, waarvoor 
de onderzoekers het begrip ‘vluch-
telingen’ hanteren. Daaruit bleek 
dat de stijging van het aantal ge-
welddelicten voor niet minder dan 
92 procent aan ‘vluchtelingen’ is 
toe te schrijven. 

NIET NIEUW

Deze bevindingen zijn dermate 
ontluisterend dat de auteurs van 
de studie zelfs geen moeite (meer) 
doen om te weerleggen dat de toe-
name van het geweld onmisken-
baar samenhangt met de massale 
immigratiegolf van de afgelopen 
jaren. Ze geven zelfs openlijk toe 
dat hun rapport over de doorsnee-
deelstaat Nedersaksen relevant is 
voor de Bondsrepubliek. In heel 
het land was er volgens de onder-
zoekers tussen 2007 en 2014 im-
mers sprake van een sterke daling 
van het aantal gewelddelicten (- 17 
procent), terwijl dat de volgende 
twee jaar gevoelig steeg (+ 7 pro-
cent). Dit laatste cijfer komt in 
ieder geval overeen met dat uit de 
statistieken van de Duitse federale 
politie die midden vorig jaar be-
kend raakten. Daaruit bleek ove-
rigens ook dat, terwijl het aantal 
verdachten met een Duits paspoort 
het jaar voordien was gedaald met 
3,4 procent, het cijfer van niet-
Duitse verdachten  was gestegen 
met 10,9 procent. 

WEL REVOLUTIONAIR

In een reactie op het rapport over 
de zorgwekkende evolutie van de 
criminaliteit in Nedersaksen stelde 
Rainer Wendt, de voorzitter van 
de Duitse politievakbond, dan ook 
dat in de studie in feite niets nieuws 
stond, maar dat het “welhaast revo-
lutionair” te noemen was dat nu 
ook iemand als Christian Pfeiffer 
openlijk toegaf dat de als asielzoe-
kers binnengekomen immigranten 
de criminaliteit in Duitsland de 

hoogte hebben 
ingestuwd. On-
nodig te zeggen 
dat Wendt daar-
mee zinspeelde 
op het feit dat 
genoemde crimi-
noloog (en voor-
malig SPD-mi-
nister van Justitie 
in Nedersaksen) 
in het verleden 
steevast elke mo-
gelijke link tus-
sen immigratie 
en criminaliteit 
heeft ontkend. 
Een ontkenning 
die, zo blijkt van-
daag uit de cij-
fers van Pfeiffer 
zelf, onder niets 
anders te cata-
logeren valt dan 
als hardnekkig in 
stand gehouden 
‘fakenews’. 

HOFCRIMINOLOOG

Voor de volledigheid dient evenwel 
opgemerkt dat Pfeiffer, ook nadat 
zijn eigen cijfers hem op de voeten 
vielen, er alles aan deed zijn re-
putatie als hofcriminoloog van de 
SPD in stand te houden. Hij liet 
immers geen moeite onverlet en 
geen gelegenheid onbenut om een 
en ander te ‘relativeren’ en verlegde 
daarbij ei zo na het onderwerp van 
zijn studie naar de Duitse samenle-
ving die ‘uiteraard’ niet vrijuit gaat. 
Zo wees hij erop dat in Duitsland 
criminele feiten van immigran-
ten ‘sneller worden aangegeven’ 
dan die van landgenoten. Lees: 
criminele vreemdelingen zijn het 
slachtoffer van racistische Duitsers. 
Verder stelde hij dan weer dat “het 
gebrek aan vrouwen” een oorzaak is 
van geweld en een snelle gezinsher-
eniging  hem dan ook “geen dom 
idee” lijkt. Lees: als de Duitsers een 
verdere toename van de crimina-
liteit willen vermijden, moeten zij 
hun grenzen gewoon nog verder 
openzetten. En zo gaat dat maar 
door…

WIE BETAALT HET GELAG?

Het valt helaas buiten het bestek 
van dit artikel om te reageren op 
alle aantoonbare onzin die Pfeiffer 
uit zijn hoed tovert om te vermij-
den dat uit zijn eigen studie rele-
vante conclusies worden getrok-
ken. We geven het laatste woord 
over zijn rapport dan ook graag 
aan iemand die al langer weet 
waarover hij spreekt, met name 
Rainer Wendt. In het dagblad Die 
Welt vatte de voorzitter van de 
Duitse politievakbond zijn com-
mentaar op het alarmerende rap-
port van Pfeiffer als volgt samen: 
“Het is ronduit naïef elke maand on-
rechtmatig 15.000 immigranten het 
land te laten inreizen - waarvan een 
meerderheid zonder enig identiteits-
bewijs - en er vervolgens verbaasd 
over te zijn dat zich onder hen ook 
heel wat criminelen bevinden. Het 
gelag voor de naïviteit van de politici 
wordt betaald door de slachtoffers 
van de criminaliteit.” 
 

Dirk De Smedt

Rainer Wendt,  
voorzitter van de Duitse politievakbond
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Energiepact mét kernuitstap:  
ideologische dromerij
Het Energiepact en de bijhorende kernuitstap tegen 2025 waren 
de voorbije weken niet weg te branden uit de politieke actualiteit. 
In december 2017 bezorgden de verschillende energieministers na 
maandenlange besprekingen immers een ontwerp van ‘interfederaal’ 
Energiepact aan de verschillende regeringen. Dat pact zou de grote 
beleidslijnen voor de toekomst van het Belgische energie- en klimaat-
beleid tot 2050 moeten uitzetten. Uiteindelijk bleek het afgeleverde 
ontwerp niet meer dan een “visienota” en een “basis voor verdere be-
cijfering en onderzoek” te zijn. Binnen de Vlaamse Regering bleek er 
immers grote verdeeldheid. 

De verspreide visienota houdt vast 
aan de kernuitstap in 2025 waar-
door kernenergie definitief uit de 
energiemix zou verdwijnen. Tege-
lijkertijd zou tegen 2030 en 2050 
respectievelijk veertig en honderd 
procent van de elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen moeten ko-
men en wil men tevens een nieuw 
subsidiemechanisme voor gascen-
trales uitwerken dat investeerders 
aantrekt om deze centrales te bou-
wen of langer open te houden. In 
totaal wordt hierbij gerekend op 
een vermogen van 5 gigawatt.

ENERGIEBEVOORRADING 
BEDREIGD

Vlaams parlementslid Stefaan Sin-
tobin stelde tijdens een actuali-
teitsdebat in het Vlaams Parlement 
over het thema vast dat de energie-
ministers in de visienota mordicus 

vasthouden aan ideologische dag-
dromerij. Hij legde uit dat de in de 
nota geformuleerde doelstellingen 
rond windenergie betekenen dat 
er tegen 2025 meer dan het vijf-
voud aan windmolens zou moeten 
bijkomen. “Waar zullen die wind-
molens geplaatst worden? De lokale 
protesten zijn nu al - vaak terecht 
- massaal. En wat met de CO2-uit-
stoot van de gascentrales die de kern-
centrales moeten vervangen?”, wierp 
ons parlementslid energieminister 
Tommelein (Open VLD) voor de 
voeten. 

Het Vlaams Belang maakt zich dan 
ook ernstig zorgen over de ener-
giebevoorrading en betaalbaarheid 
indien de visienota werkelijkheid 
zou worden. Uit alle cijfers blijkt 
immers dat de voorliggende plan-
nen niet realistisch zijn en geen 
waarborgen bieden voor onze 

energiebevoorrading. Hetzelfde 
geldt voor de betaalbaarheid van 
de energiefactuur die de voorbije 
jaren - onder meer door de onder-
steuningsmechanismen voor her-
nieuwbare energie - al duizeling-
wekkend steeg.

Ons parlementslid wierp boven-
dien op dat er nog steeds geen 
enkele definitieve onafhankelijke 
studie bestaat die bewijst dat Bel-
gië zonder kernenergie kan. Hij 
verwees daarbij naar professor Jan 
Desmet, die duidelijk maakte dat 
we er met wind- en zonne-energie 
alleen niet komen en naar mili-
eueconoom Johan Albrecht die 
stelt  dat wanneer de kerncentrales 
sluiten en we, zoals in de visienota 
wordt bepleit, investeren in gas-
centrales, de elektriciteitsprodu-
centen tegen 2030 van 48 tot zelfs 
78 procent meer CO2 de lucht 
zullen injagen. 

Voor Sintobin is het dan ook dui-
delijk dat de visienota in verband 
met het Energiepact “het resultaat 
is van een opbod in politiek correct 
denken rond energie en klimaat die 
met de aankondiging van een CO2-
taks op fossiele brandstoffen impliciet 
ook nog eens grote sociale gevolgen 
zal hebben”.

Vanzelfsprekend werd het Ener-
giepact ook een thema aan de fe-
derale regeringstafel. Na afloop 
van het federale kernkabinet van 
donderdag 14 december 2017 
communiceerde de premier dat hij 
samen met de regio’s en de sociaal-
economische partners de voorlig-
gende gegevens in de visienota via 
een “geloofwaardige oefening” nog 
eens wilde narekenen om zeker te 
zijn dat de doelstellingen zouden 
kunnen worden gehaald. Het gaat 
onder meer over de impact op de 
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prijzen, de bevoorradingszekerheid 
en de naleving van de klimaataf-
spraken.

HOE GELOOFWAARDIG IS 
HET N-VA-VERZET? 

Ook de N-VA sprak - zeker aan-
vankelijk - straffe taal over de vi-
sienota. De grootste coalitiepartner 
uitte zijn twijfels over de totstand-
koming van het Energiepact en 
suggereerde zelfs dat het dossier 
niet vóór de verkiezingen van 2019 
zou kunnen worden opgelost en 
wellicht voorwerp zou uitmaken 
van de regeringsonderhandelingen 
in 2019. De N-VA gelooft volgens 
voorzitter De Wever niet dat “de 
omslag naar hernieuwbare energie 
ver genoeg staat om vast te houden 
aan de kernuitstap” omdat “men de 
voorbije jaren niet het beleid gevoerd 
heeft dat nodig is om die nucleaire 
capaciteit te kunnen missen”.

De vraag is echter hoe geloofwaar-
dig de N-VA is, ook met betrek-
king tot het energiethema. In het 
Vlaams Parlement was de partij - 
onder aanvoering van parlements-
lid Wilfried Vandaele - jarenlang 
één van de voortrekkers van de 
(enkel door het Vlaams Belang niet 
goedgekeurde) Klimaatresolutie 
waarin de zeer onrealistische doel-
stellingen werden opgesomd en 

waarin de N-VA nu plotseling niet 
meer schijnt te geloven. Boven-
dien werd de kernuitstap in 2014 
ook opgenomen in het federale re-
geerakkoord, waar ook N-VA zijn 
handtekening onder zette! 

De druk van de andere regerings-
partijen om vast te houden aan 
de in het regeerakkoord afgespro-
ken kernuitstap blijft bovendien 
zeer groot. Heeft de N-VA hier 
een regeringscrisis voor over? Het 
antwoord is ongetwijfeld neen en 
een nieuwe studie die op vraag van 
de federale regering wordt uitge-
voerd moet de N-VA-bocht on-
derbouwen. “Als men morgen met 
geloofwaardige cijfers en een correct 
pad afkomt om de kerncentrales te 
sluiten, dan bekijken we het verder”, 
liet federaal N-VA-fractieleider De 
Roover al weten. 

KERNENERGIE BLIJFT 
NODIG

Het Vlaams Belang blijft zich hoe 
dan ook verzetten tegen een Ener-
giepact zonder sluitende garanties 
over de betaalbaarheid van energie 
en het waarborgen van de bevoor-
radingszekerheid. Nauwelijks tien 
procent van onze energieproductie 
is hernieuwbaar. Wie gelooft er dat 
we binnen twaalf jaar aan veertig 
procent zullen zitten? Kernenergie 

blijft essentieel voor het halen van 
de CO2-doelstellingen en vooral 
voor onze energiebevoorrading. 
 
Het Vlaams Belang blijft dus te-
genstander van de kernuitstap in 
2025. Minstens twee kerncentrales 
moeten langer dan 2025 worden 
open gehouden. De voorstanders 
van de kernuitstap beweren ove-
rigens steeds dat kernenergie niet 
compatibel is met hernieuwbare 
energie. Nochtans zijn er meerdere 
studies die het tegendeel bewijzen. 
Kernenergie sluit groeiende inves-
teringen in hernieuwbare energie 
niet uit. 

Het Vlaams Belang wil boven-
dien een blijvende toekomst voor 
de nucleaire energieproductie in 
Vlaanderen. Onze partij pleit er-
voor dat de actieradius van het 
Studiecentrum voor Kernenergie 
(Mol) en de bouw van innoverende 
onderzoeksinfrastructuur via het 
MYRRHA-project verder worden 
uitgerold. Ook is het Vlaams Be-
lang voorstander van de creatie van 
een eigen Vlaamse nucleaire pro-
ductie waarbij het onderzoek naar 
thoriumbrandstof wordt versterkt 
in samenwerking met buitenlandse 
onderzoeksprojecten.

Kurt Ravyts

De kerncentrale van Doel



12

N-VA plooit voor mystery calls
“We gaan toch geen heksenjacht ontketenen?” verklaarde N-VA-ka-
merlid Wim Vander Donckt nog midden vorig jaar, toen verzameld 
links en CD&V nog eens aandrongen op het invoeren van zogenaam-
de mystery calls. Vandaag is deze heksenjacht een feit - met instem-
ming van de N-VA.

Jarenlang heeft N-VA inderdaad 
stoer zitten verkondigen dat er met 
haar géén anonieme praktijktes-
ten bij werkgevers zullen komen 
inzake zogenaamde ‘discrimina-
tie’ van allochtonen. Dat heeft 
er de regering-Michel/De Wever 
echter niet van weerhouden om 
in het Sociaal Strafwetboek een 
afdeling in te voegen betreffende 
“Bijzondere bevoegdheden van de 
sociaal inspecteurs op het vlak van 
vaststellingen inzake discriminatie.” 
Daardoor krijgen deze inspecteurs 
de bevoegdheid om zich voortaan 
voor te doen als potentiële werkne-
mers of als klanten van allochtone 
afkomst. Tevens worden zij in dit 

kader gemachtigd bepaalde straf-
bare feiten te plegen, waarvoor hen 
echter immuniteit wordt verleend. 
Op die manier moeten zij trachten 
nietsvermoedende werkgevers in 
de val te lokken.

ONSCHULDIGEN  
AANPAKKEN

Het is natuurlijk een feit dat al-
lochtonen in de ondernemingen 
veel minder aan de bak komen. 
Maar het is een grote dwaling om 
de oorzaak daarvoor bij de werk-
gevers te leggen. Werkgevers zijn 
immers heel pragmatische en ra-
tioneel handelende mensen. Het 

enige wat voor 
hen doorgans telt, 
is dat hun bedrijf 
zo goed mogelijk 
draait en daarvoor 
willen zij over de 
meest geschikte 
werkkrachten be-
schikken. Of die 
er nu wit, rood, 
bruin, geel, groen 
of zwart uit zien, 
is voor hen niet 
relevant, als ze 
maar optimaal 
presteren. Vanuit 
de logica van de 
bedrijfswereld be-
staat er dus een-
voudigweg geen 
‘discriminatie’ , 
maar zijn er wel 
een aantal realitei-
ten waar rekening 
mee moet worden 
gehouden indien 
men een bedrijf 
optimaal wil laten 
renderen.

STASI-PRAKTIJKEN

En daar wringt nu juist het schoen-
tje met heel veel allochtonen. Die 
zijn vaak laag geschoold, kennen 
onvoldoende Nederlands of zijn 
niet goed geïntegreerd, waardoor 
de arbeidsmarkt niet veel met hen 
kan aanvangen. Het is dan ook 
ronduit wraakroepend dat men de 
werkgevers hiervoor verantwoor-
delijk stelt en aanpakt en dan nog 
wel met zulke methodes. Derge-
lijke hatelijke verklikkingsprak-
tijken horen inderdaad niet thuis 
in een democratische rechtsstaat, 
maar wel in dictaturen waar de me-
ningsterreur en de gedachtenpoli-
tie heersen en de vrijheid van han-
delen in de kiem wordt gesmoord.

‘POSITIEVE  
DISCRIMINATIE’

In naam van een tot in het extreme 
doorgeslagen gelijkheidswaanzin 
worden hiermee dus onschuldi-
gen bespioneerd en vervolgd alsof 
het zware criminelen zijn, wordt 
de bedrijfswereld totaal misplaatst 
geculpabiliseerd en wordt de con-
currentiekracht van onze bedrijven 
aangetast. Want het is duidelijk 
dat zij hierdoor verplicht zullen 
worden minder geschikte arbeids-
krachten aan te werven. De ho-
gepriesters van de multiculturele 
politieke correctheid schijnen ove-
rigens niet eens te beseffen dat zij 
hiermee zélf ‘discriminatie’ orga-
niseren, wat men dan eufemistisch 
‘positieve discriminatie’ noemt. 
Want uiteindelijk komt deze 
dwangmaatregel erop neer dat be-
drijven verplicht worden mensen 
aan te werven op basis van hun et-
nische achtergrond en niet op basis 
van hun competenties. Maar was 
dat eerste nu niet net datgene wat 
men zogezegd wilde bestrijden?

 
Peter Lemmens
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Jihad welkom op VRT
Ene Jihad Van Puymbroeck (dochter van een Marokkaanse moeder 
en een tot de islam bekeerde Belg) werd recent aangeworven door de 
openbare omroep. De voornaam die haar (blijkbaar militante) mos-
limouders verkozen, liet al niet veel goeds vermoeden. En terecht: het 
gaat om een extreem-linkse activiste.

Zij was voorheen werkzaam (nou 
ja) bij het Minderhedenforum (een 
antiracistisch clubje dat tot op van-
daag bijna anderhalf 
miljoen subsidies krijgt, 
voornamelijk van N-VA-
ministers Homans en 
Muyters), liep stage bij 
Kif Kif (eveneens een an-
tiracistisch clubje dat ge-
subsidieerd wordt door 
de Vlaamse Regering) 
en versterkte (nou ja) de 
Kamerfractie van Groen. 
Zij is ook bestuurslid bij 
Groen in Beveren.

JI-HAAT?

Jihad laat zich wel eens verleiden 
tot... haat. Zo liet ze het volgende 
optekenen richting haar politieke 
opponenten De Wever en Dewin-
ter: “Ik wil Bart en Filip echt slagen 
(‘slaan’ zal de niet echt taalbegaafde 
VRT-redactrice bedoeld hebben), 
die wekken echt agressie op”. Geen 
volbloed democrate dus, in een 
tweet vergeleek ze De Wever zelfs 
met Hitler. Ook qua antisemitisme 
liet zij zich opmerken: Israël bestaat 
volgens haar niet, “terugkerende Jo-
den” zijn even erg als IS-beulen en 
Palestijnen zijn altijd het slachtof-
fer, u kent de linkse mantra. De 
moordpartij bij Charlie-Hebdo 
(een voltallige Parijse redactie werd 
uitgemoord door twee muzelman-
nen) kan haar “geen reet schelen”. 
Excusez du peu.

Maar wellicht is ze omwille van haar 
rijke woordenschat uitverkoren uit 
de groep van honderdtwintig (120!) 
kandidaten die bij ons aller open-
bare omroep solliciteerden: in haar 
politiek getinte berichtjes wemelde 

het namelijk van lieflijkheden als 
“Bakkes maske”, “Onnozeleir” en 
“Fucking asshole”.

Dit alles zette de VRT er niet toe 
aan een begaafder en beschaafder 
personeelslid aan te werven. Neen, 
voor deze groen-rode zender (280 
miljoen euro subsidies per jaar 
dankzij uw belastinggeld) zijn links 
activisme en fanatiek ‘antiracisme’ 
met bijhorend scheldproza troe-
ven die de kwaliteiten van de 119 
andere kandidaten natuurlijk in 
de schaduw stellen. Omdat er veel 
kritiek kwam via de sociale media, 
liet de VRT wel haar eigenste om-
budsman Tim Pauwels argumen-
teren waarom Jihad de beste is: zij 
zal zich voortaan neutraal opstel-
len, zij komt niet op het scherm, 
haar agressieve tweets zijn ontoe-
gankelijk gemaakt en ze heeft zelfs 
haar hele account afgeschermd (te 
laat weliswaar, FDM). Enne... Ji-
had betekent volgens Pauwels niet 
‘oorlog’, maar ‘streven’ en kan zelfs 
‘liefde’ betekenen! 

Zijn uitsmijter was er al helemaal 
over: “Wie voor VRT NWS werkt, 
werkt altijd voor de héle Vlaamse 

gemeenschap, alle gezindten inbegre-
pen.” Hahaha.

Ons Vlaams parlementslid Chris 
Janssens kon een en ander niet 
appreciëren en ondervroeg de mi-
nister van Media, de links-liberaal 
Sven Gatz. Deze was kort van stof: 
“De VRT werft aan wie ze wil, de 

VRT is autonoom qua 
aanwervingsbeleid en de 
VRT doet dat volgens 
de normale regels van de 
kunst.” Om enigszins 
surrealistisch te beslui-
ten met: “Het is helemaal 
niet wenselijk dat de po-
litiek zich mengt met het 
aanwervingsbeleid van de 
VRT en het is zelfs wet-
telijk onmogelijk - ik zou 
zeggen: gelukkig maar”. 
Een links-liberale VLD-
excellentie heeft natuur-
lijk weinig probleem met 

al het links gedoe bij de VRT...

PIROUETTE BIJ N-VA

Wie had verwacht dat ook de N-VA 
toch wel enigszins zou geschoffeerd 
zijn door de aanwerving van de 
tegen hen vuilbekkende, extreem-
linkse activiste kwam bedrogen uit. 
Tot verbazing van velen werd Jihad 
meteen door een resem parlements-
leden van de N-VA gesteund en 
“succes met de nieuwe job” toege-
wenst. Ze kreeg zelfs steun van de 
zogenaamd ‘rechtse’ Theo Franc-
ken die haar “een tweede kans gunt” 
(men vraagt zich af wat haar eerste 
kans dan wel was). 

De grootste kwibus bleek echter 
Vlaams parlementslid Axel Ronse: 
“Good luck Jihad!”, berichtte deze 
N-VA’er, niet gespeend van enige 
dhimmitude.

 
 

Filip De Man

Foto: Screenshot Sceptr.be
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et pamperbeleid zorgt ervoor  
dat het crapuul zich  
untouchable waant”

Na bijna 25 jaar als Brussels parlementslid maakt 
Dominiek Lootens de balans op van de Brusselse 
politiek. Decennia socialisme heeft de hoofdstad 
haast letterlijk verkankerd en alsmaar onleefbaar-
der gemaakt. Maar geen cynisme bij Lootens, die 
de vinger aan de pols houdt bij de Brusselaar. 
“Wij zijn de enige die het nog durven opnemen voor 
hen”, klinkt het strijdvaardig.

Het is de laatste tijd wel wat geweest in Brussel: 
brandstichting, plunderingen, rellen. Is dit een 
relatief nieuw fenomeen in onze hoofdstad?

Helemaal niet. Ik zit intussen sedert 1995 in het 
Brussels Hoofdstedelijk parlement, en ik heb het 
nooit anders geweten. Toen waren er reeds rassenrel-
len, voornamelijk tussen Turken en Koerden, waar-
bij extreem geweld niet werd geschuwd. Vandaag de 
dag is het niet anders. Sedert de oprichting van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 zit de Parti 
Socialiste onafgebroken ergens mee in het bestuur 
van onze hoofdstad, en dat heeft zo zijn gevolgen. 
Er zijn no-gozones gecreëerd en het decennialange 
pamperbeleid van de politiek-correcten heeft ervoor 
gezorgd dat het straatcrapuul in Brussel zich untou-
chable waant. En denkt dat de straat van hen is, en 
weet dat niemand hen iets in de weg zal durven leg-
gen uit angst om als racist te worden gebrandmerkt. 
En het ergste is dat ze nog gelijk hebben ook. In 
1982 voerde de PS in Schaarbeek nog campagne on-
der de slogan ‘Stop à l’immigration’. Vandaag de dag 
is het met een vergrootglas zoeken naar de autoch-
tone kandidaten op de PS-kieslijsten.

Hebben de Brusselse politici dan geen lessen ge-
trokken uit de voorbije decennia van geweld?

Dominiek Lootens,  
fractievoorzitter Brussels parlement 

“
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andere ‘positieve’ discrimi-
natie, buurtwerkers, vzw’s 
en noem maar op.

Van het Koninklijk Com-
missariaat van Paula 
D’Hondt naar het CGKR 
van pater Leman zijn we nu 
geëvolueerd, of gedevolu-
eerd zo u wil, naar UNIA. 
Bij elke stap kwam er meer 
personeel bij, en werden er 
meer middelen uitgetrok-
ken. De integratiepolitiek 
die dat soort van rellen dus 
zou gaan voorkomen heeft 
intussen miljarden en nog 
eens miljarden gekost. Het 
resultaat ervan hebben we 
de voorbije maanden kun-
nen bewonderen.

Er werden bij die rellen 
van afgelopen novem-
ber ook brandweerman-
nen aangevallen. En met 
oudejaar werden er op-
nieuw brandweerman-
nen en politieagenten in 
een hinderlaag gelokt. Je 
zal maar hulpverlener in 
Brussel zijn.

Het geweld tegen hulpverleners neemt in Brussel in-
derdaad schrikbarende vormen aan. Brandweerman-
nen worden in de val gelokt en bekogeld, politieagen-

“ 
In 1982 voerde de 
PS in Schaarbeek 

nog campagne on-
der de slogan ‘Stop 

à l’immigration’. 
Vandaag de dag is 

het met een ver-
grootglas zoeken 

naar de autochtone 
kandidaten op de 

PS-kieslijsten.

et pamperbeleid zorgt ervoor  
dat het crapuul zich  
untouchable waant”

Twintig jaar geleden, in 
november 1997, werd 
Brussel ook opgeschrikt 
door vreemdelingenrellen. 
Ook toen werd hierover 
in de diverse parlementen 
gedebatteerd. En ook toen 
was het al bon ton om ter 
politiek correctst te zijn, 
en iedere kritische stem 
gemakshalve weg te zetten 
als ‘racisme’.

In mijn tussenkomst in 
het Brussels parlement in 
1997 - een tussenkomst 
waarbij ik nota bene op 
vraag van de toenmalige 
parlementsvoorzitter door 
de militaire politie manu 
militari van het spreekge-
stoelte werd gesleurd - ver-
wees ik naar rellen uit... 
1991. U ziet het: inder-
daad niets nieuws onder 
de zon. Ik stelde toen: “Na 
gelijkaardige incidenten in 
de lente van 1991 werden 
door de overheid als reac-
tie daarop vele miljarden 
uitgetrokken opdat de inte-
gratie van de niet-Europese 
vreemdelingen in onze samenleving zou slagen, en ook 
om dergelijke rellen in de toekomst te voorkomen”. We 
kregen intussen inderdaad een massa straathoekwer-
kers, het Sociaal Impulsfonds, opgelegde quota en 
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ten met molotovcocktails bestookt, en zelfs dokters en 
verplegers zijn bij interventies vaak het slachtoffer van 
verbaal en zelfs fysiek geweld door de alomgekende 
‘jongeren’ uit Molenbeek en andere hellholes. Daarom 
heeft het Vlaams Belang een aantal voorstellen gelan-
ceerd die bijvoorbeeld brandweermannen zouden 
moeten in staat stellen zichzelf te beschermen, zoals 
bijvoorbeeld het recht op 
het dragen van pepperspray. 
Bij de aanpassing van de 
wapenwet afgelopen decem-
ber werd ons voorstel echter 
weggestemd door alle andere 
partijen, ook door de N-VA 
van minister Jambon die zo-
gezegd Molenbeek eens ging 
“opkuisen”. Reeds jaren gele-
den diende ik in het Brussels 
parlement een voorstel in om 
geweld tegen hulpdiensten 
zwaarder te bestraffen. Ook 
dat voorstel werd door alle 
andere partijen weggestemd. 
De traditionele partijen - 
zowel de Franstalige als de 
Nederlandstalige - weigeren 
dus maatregelen te nemen 
om de hulpdiensten te beschermen, om toch vooral 
niet de allochtone kiezers op de lange tenen te trap-
pen. Zover is het gekomen!

Wat vinden de Brusselse brandweermannen daar 
zelf van?

Ik stel vast dat we intussen heel wat steunbetuigin-
gen vanuit die hoek hebben mogen ontvangen. We 
hadden onze voorstellen per mail aan alle Brusselse 
brandweerlieden bezorgd, en velen hebben de moeite 
genomen om ons daarover zelf te contacteren. Eén 
van hen is de situatie in Brussel en het gebrek aan 
moed vanwege de politiek en een deel van de brand-
weertop zo beu, dat hij zelfs zijn eigen job op het spel 
wou zetten om op onze Brusselse veiligheidsmeeting 
afgelopen december te getuigen. En ook heel wat van 
zijn collega’s en zelfs officieren hebben ons intussen 
gecontacteerd met interessante informatie over wat er 
zoal misloopt. Er zijn daar heel wat stinkende pot-
jes en ik ben vastberaden die in de komende maan-
den één voor één open te trekken. Waarschijnlijk tot 
groot ongenoegen van de machtspartijen die de sjoe-
melaars al jarenlang geen strobreed in de weg leggen. 

De Brusselse politieke kaste is dus ‘not amused’ 
dat u in de stinkende potjes begint te roeren.

(lacht) Niet echt neen. Daags na onze mail liet staats-
secretaris Jodogne samen met de luitenant-kolonel 
van de brandweer in alle kazernes een omzendbrief 

ophangen om de brandweerlieden aan te sporen 
klacht in te dienen wegens misbruik van hun mail-
adres en noemde ze onze actie ondeontologisch. On-
deontologisch… en dat op hetzelfde moment dat een 
deel van de brandweertop zelf in opspraak kwam we-
gens gesjoemel bij aanbestedingen. Men moet maar 
durven!

Hoe zit dat met dat gesjoe-
mel precies? Is er na de Sa-
musocial- affaire een nieuwe 
affaire in de maak in Brus-
sel?

Absoluut. Na de Samu is het 
nu tijd voor de SIAMU (de 
Franstalige afkorting voor 
de Brusselse brandweer - in 
het Nederlands afgekort tot 
DBDMH nvdr). Uit een au-
dit van het Rekenhof - een au-
dit waaraan sommigen aan de 
top botweg weigerden mee te 
werken trouwens - blijkt dat 
een deel van die top het niet 
te nauw neemt met de regels 
rond aanbestedingen. Laks-

isme zowel als vriendjespolitiek lijken er deel uit te 
maken van de bedrijfscultuur. En daar is niet alleen 
de belastingbetaler de dupe van, maar ook de gewone 
brandweerman of -vrouw die dagelijks het leven ris-
keert voor het welzijn van de bevolking. Dat is ex-
tra pijnlijk in dit hele verhaal, en waarschijnlijk ook 
meteen de reden waarom heel wat brandweermensen 
ons nu contacteren met zeer bezwarende informatie 
voor een deel van de brandweertop. Ik kan u zeggen: 
mijn telefoon heeft de jongste dagen en weken niet 
stil gestaan!

Waarover gaat het dan precies? Kan u voor ons al 
even een tipje van de sluier oplichten?

Het gaat over een lawine van problemen. Over on-
wettige benoemingen bijvoorbeeld waarbij het vooral 
Franstaligen zijn die benoemd worden en extraatjes 
krijgen, en Nederlandstaligen niet. Aan de top van 
de Brusselse brandweer heerst een cultuur van onver-
sneden anti-Vlaams racisme. Zo getuigt één van de 
brandweermannen dat er op een gegeven moment 
een zware brand uitbrak in de Vlaamse gemeente 
Meise, waar een groot bedrijf in lichterlaaie stond. 
Vanuit de aanwezige brandweerkorpsen werd steun 
gevraagd aan de Brusselse brandweer, wat de in Brus-
sel verantwoordelijke Franstalige commandant bot-
weg geweigerd zou hebben met de niet mis te verstane 
woorden: “Ce sont des flamands, qu’ils se débrouillent”. 
Het zijn maar Vlamingen, dat ze zelf hun plan maar 
trekken. 

“ 
Er zijn nog heel 
wat stinkende  
potjes aan de 

top van de  
Brusselse  

brandweer.”
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Andere verhalen gaan over diefstal van materiaal - 
of toch minstens materiaal dat plots spoorloos ver-
dwijnt, over hoe hoge officieren dienstvoertuigen ter 
beschikking stellen van hun eigen ‘madame’ om een 
paar weekjes aan de kust op vakantie te gaan. Of over 
de aankoop van dure merkkledij, telefoons, iPads, 
parfum… voor een deel van het personeel. Er waren 
ook heel wat getuigenissen over hoe sommige hoge 
pieten weigeren gebruik te maken van de voorziene 
prikklok om daarna niet-gepresteerde overuren in re-
kening te brengen om vroeger op pensioen te kunnen 
gaan. 

Maar er zijn ook verhalen over belangenvermenging 
bijvoorbeeld. Officieren die tijdens hun diensturen 
voor een privéfirma opleidingen verzorgen en daar 
goed voor betaald worden. Of promoties die voor 
sommigen worden doorgevoerd naar een graad die 
eigenlijk gewoon niet bestaat. Kortom: de hoofdzake-
lijk francofone brandweertop in Brussel doet eigen-
lijk al jarenlang waar ze zelf zin in heeft, zonder dat 
er ook maar één politiek verantwoordelijke is die de 
moed heeft gehad om in te grijpen.

Meer zelfs: een eerdere audit die in 2008 werd door-
gevoerd en veel geld heeft gekost, is een paar dagen 
na de publicatie ervan spoorloos verdwenen, en er is 
verder nooit iets mee gedaan. De politieke verant-
woordelijken en de brandweertop moeten nu dus 
niet komen zeggen dat ze niet op de hoogte waren. 
Ze wisten perfect wat er allemaal scheef liep, maar ze 
hebben bewust onder één hoedje gespeeld en hebben 
ervoor gekozen om alles in de doofpot te steken.

De huidige staatssecretaris Jodogne zegt dat de 
problemen dateren van een vroegere legislatuur, 
en dat zij orde op zaken heeft gesteld.

Dat is dikke onzin. De onwettige benoemingen gaan 
nog steeds door en Nederlandstaligen worden binnen 
de dienst nog altijd minachtend behandeld. Maar 
ook het gesjoemel gaat vandaag de dag gewoon ver-
der. Zelfs op het moment dat de auditeurs van het 
Rekenhof in de gebouwen van de DBDMH bezig 
waren een audit uit te voeren rond de overtredingen 
bij aanbestedingen, werden er in datzelfde gebouw 
tegelijkertijd werken uitgevoerd door een bevriende 
firma, zonder dat daar een aanbesteding voor was uit-
geschreven. 

Het is jammer, maar Brussel is echt kapot aan het 
gaan door dit soort van politiek. Over de onveilig-
heid en het geweld is er geen enkele politicus die nog 
durft de vinger op de wonde te leggen, uit angst het 
allochtone kiespubliek voor het hoofd te stoten. Wat 
betreft het gesjoemel is er geen enkele politicus die 
durft de onderste steen naar boven te halen, omdat 
alle machtspartijen in Brussel boter op het hoofd 
hebben. Alleen al daarom is het van levensbelang dat 
het Vlaams Belang in het Brussels parlement verte-
genwoordigd is. Ik durf in alle eerlijkheid stellen dat 
wij met het Vlaams Belang in Brussel echt nog de 
enige partij zijn die het durft op te nemen voor alle 
Brusselaars.

Opgetekend door Stijn Hiers

Dominiek Lootens: “De onwettige benoemingen bij de Brusselse brandweer gaan nog steeds door,  
en Nederlandstaligen worden binnen de dienst nog altijd minachtend behandeld.”



18

Van Kortrijk naar Kortrijkistan?
Vlaams Belang Antwerpen kon recent de geplande megamoskee in 
de Seefhoek tegenhouden en er is ook veel te doen rond de nieuwe 
moskee in de Gentse Rabotwijk. De Kortrijkse moskee wordt ech-
ter de grootste van Vlaanderen: het domein is 5.210 m2 groot, het 
complex zelf 3.000 m2 en dat in het hart van de Guldensporenstad. 
Alle partijen - ook N-VA - steunen er de moskee, behalve Vlaams 
Belang. Wouter Vermeersch is Vlaams Belang-lijsttrekker in Kortrijk 
en volgt het dossier op de voet. Wij hadden een gesprek met hem.

De Kortrijkse megamoskee was 
de aanleiding voor u om in de 
lokale politiek te stappen?

Dat klopt. Toen ik vernam dat de 
supermarkt, waar ik regelmatig 
ga winkelen, werd omgebouwd 
tot een ‘supermoskee’ was voor 
mij de maat vol. Kortrijk geldt als 
de meest geïslamiseerde stad van 
West-Vlaanderen en ik wou niet 
langer lijdzaam blijven toekijken. 
Onze partij wil de stem van de 
meerderheid van de Kortrijkzanen 
laten horen en zich verzetten te-
gen dit megalomane project.

Was er overleg met de buurt?

Absoluut niet! (fel) De omwonen-
den, ondernemers en Kortrijkza-
nen werden voor een voldongen 
feit gesteld. Hun woningen drei-
gen waarde te verliezen en han-
delaars vrezen inkomsten mis te 
lopen. De buurtbewoners spre-
ken zich duidelijk uit tegen het 
project, maar het stadsbestuur en 
burgemeester Vincent Van Quic-
kenborne (Open VLD) luisteren 
niet.

Wie betaalt dit project?

Vlaams Belang berekende dat de 
aankoop en verbouwing van het 

pand bijna 5 miljoen euro kost. 
Over de financiering bestaat ech-
ter geen enkele duidelijkheid. Het 
enige wat wij vandaag met zeker-
heid weten, is dat er twee weken 
na de bloedige aanslagen in Za-
ventem en Maalbeek in Kortrijk 
geld werd geronseld voor deze 
moskee door radicale moslims. 
Men beweert dat minstens een 
gedeelte van het geld uit Saoedi-
Arabië afkomstig is. Wij hebben 
onze berekeningen en verzamelde 
documenten overgemaakt aan de 
lokale politie met de uitdrukkelij-
ke vraag om de financiering verder 
te onderzoeken. 

De Kortrijkse moslimgemeen-
schap kwam al vaker in de me-
dia.

De Kortrijkse moskeegemeen-
schap, ‘Atakwa’ genaamd, werd 
niet erkend door de Vlaamse over-
heid. De moskee kreeg eerder al 
een negatief advies van de Staats-
veiligheid en vormt dus, wat heet, 
een gevaar voor de democratische 
rechtsorde. Dat het stadsbestuur 
met Van Quickenborne en de 
N-VA op kop hier wel in mee 
stapt, kan in tijden van radicali-
sering tellen. Meerdere Kortrijkse 
jongeren zijn ook al naar Syrië ge-
trokken om zich aan te sluiten bij 
IS als zogenaamde Syriëstrijders.

Er bestaat ook een petitie?

Samen met de buurtbewoners zijn 
wij inderdaad een petitie gestart. 
Wij eisen met deze petitie dat het 
stadsbestuur eindelijk luistert naar 
de bevolking, stopt met deze mos-
kee te steunen en alles in het werk 
stelt om het project onmiddellijk 
stil te leggen. We hebben al bijna 
2.000 handtekening verzameld. 
Een groot succes!

Valt het project nog te stoppen?

Dat geloof ik wel, ja. Wij zijn het 
dossier nu ook juridisch aan het 
voorbereiden. Wij houden nog 
een slag om de arm en beraden 
ons over verdere politieke actie. 
Wij staan de buurtbewoners bij 
met raad en daad. En natuurlijk 
krijgen wij de massale steun van 
de gewone Kortrijkzaan. Vandaag, 
meer dan ooit in de geschiedenis 
van dit land, is de dag aangebro-
ken om de islamisering te keren. 
Laat ons hopen dat we in Kortrijk, 
net zoals voorheen in de geschie-
denis, deze belangrijke veldslag 
kunnen winnen. Een veldslag 
waar opnieuw gewone Vlamingen 
kampen tegen een nieuwe elite en 
een uitheemse ideologie. 

Teken de petitie: www.petities24.
com/moskeekortrijk

Wouter Vermeersch
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‘Onze Theo’:  
over theorie en praktijk
Wat een schimmenspel vorige maand, daar in de Wetstraat! Iedereen 
viel over het gerucht dat door staatssecretaris Francken teruggestuur-
de Soedanezen ginds mishandeld werden. Het ging om illegalen die 
hier zelfs geen asiel wilden aanvragen, maar roeptoeters uit CD&V 
en VLD vroegen zijn ontslag... om dat daarna weer te ontkennen en 
braafjes de motie van wantrouwen van links weg te stemmen.

Twee gerepatrieerde illegalen 
zouden in Soedan mishandeld 
zijn volgens een rapportje van de 
(zwaar gestoorde) VLD’er Koert 
Debeuf van het Tahrir-instituut 
in Kaïro. Zowat alle partijen 
schreeuwden moord en brand en 
de linkse media speelden natuur-
lijk het spel dapper mee. Bewijzen 
van foltering waren er nochtans 
niet.

DE THEORIE

Luidens zijn partij zou het beleid 
van Francken “streng maar recht-
vaardig” zijn, vandaar dat hij de 
tegenwringende illegale Soedane-
zen eruit zette. Dàt is pas door-
tastend optreden, juichte men bij 
de N-VA: “de verandering werkt!”. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de partij bereikten sommige aan-
wezigen net geen hoogtepunt toen 
“onze Theo” door Bart De Wever 

met veel pathos werd aanbevolen 
om zeker “voort te doen”. 

DE PRAKTIJK

Voortdoen? Als men het totaal-
plaatje bekijkt, blijkt van dat 
“streng maar rechtvaardig” beleid in 
de praktijk helemaal geen sprake 
te zijn. Het aantal asielaanvragen 
gaat immers opnieuw omhoog. 
Volgens het Commissariaat-gene-
raal voor de Vluchtelingen werden 
vorig jaar 19.688 asielaanvragen 
ingediend, goed voor een stijging 
van vijf procent in vergelijking 
met 2016. Deze toename is des 
te schrijnender omdat de illegale 
immigratie naar Europa vorig jaar 
eerder terugliep én in de weten-
schap dat de Balkanroute afgeslo-
ten werd door eigen-volk-eerst-
politici in Hongarije en enkele 
buurlanden.

Ook inzake dat ander belangrijk 
immigratiekanaal, de gezinsher-
enigingen, kan Theo Francken 
beter niet “voortdoen”: met meer 
dan 14.000 goedkeuringen op 
een jaar, blijkt hij nog lakser dan 
de regering Di Rupo. Hierop 
antwoorden de vele - en betaalde 
- ‘facebook-trollen’ van N-VA 
dat dit nu eenmaal het gevolg is 
van de asielcrisis van 2015, toen 
Merkel en de EU ons opzadelden 
met een nooit geziene massa zo-
genaamde asielzoekers. Daar kan 
onze regering toch niets aan doen, 
is hun betoog. 

Waarbij ze voor het gemak effe 
vergeten dat steeds meer landen 
neen zeggen tegen die waanzinni-
ge politiek en de grenzen sluiten. 
Maar misschien weten ze bij de 
N-VA niet dat pakweg Polen, 
Hongarije, Denemarken of Oos-
tenrijk lid zijn van de EU? 

Eén ding is zeker: in die landen 
houdt de regering meer de gren-
zen in het oog dan de camera’s van 
de media.

Filip De Man
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Scandinavië stelt grenzen
De asielcrisis van 2015 en 2016 heeft de Scandinavische landen ver-
anderd. Met de harde feiten voor ogen en de hete adem van identitaire 
partijen in de nek, gingen verschillende regeringen over tot een aan-
zienlijke verstrakking van hun immigratiebeleid. 

ZWEDEN

De ongeziene immigratiecisis 
bracht vooral Zweden, dat zich-
zelf jarenlang had gepresenteerd 
als een ‘humanitaire grootmacht’ 
en wereldkampioen politieke cor-
rectheid, aan zijn limieten. Mede 
als gevolg van deze politiek was het 
aantal asielaanvragen in 2015 reeds 
opgelopen tot 163.000. Een cijfer 
dat de draagkracht van een land dat 
nauwelijks 10 miljoen inwoners 
kent - waarvan zo’n 20 procent 
met immigratieachtergrond - ver 
te boven ging. Er restte de rood-
groene (!) regering niets anders dan 
openlijk aan te kondigen dat de 
grens - in alle opzichten - bereikt 
was. Het bleef niet alleen bij woor-
den alleen: er kwam een wet die 
het asielrecht beperkte in de tijd 
en gezinshereniging uitsloot. Bo-
vendien ging Zweden - waarvan de 
premier eerder nog had verklaard 
dat “zijn Europa geen muren bouwt” 
- over tot grenscontroles in de ha-
vens en aan de Oresundbrug, de 8 
kilometer lange brug die het land 
met Denemarken verbindt en die 
internationale bekendheid verwierf 
door de krimireeks The Bridge. 

DENEMARKEN

Ook Denemarken, dat zichzelf 
overigens nooit heeft beschouwd 
als een immigratieland naar 
Zweeds model, ging over tot een 
(verdere) verstrakking van zijn im-
migratiepolitiek. Zo werd onder 
meer de financiële steun aan asiel-
zoekers drastisch teruggeschroefd, 
kwamen er bijzonder scherpe re-
gels voor gezinshereniging en werd 
ook hier werk gemaakt van grens-
controles. Het resultaat was dat het 
aantal asielaanvragen snel en sterk 

daalde, net zoals in Zweden. Net 
voor Kerstmis besloot het Deense 
parlement overigens zijn grenzen 
nog meer te beveiligen: aan alle 
grensovergangen komen automa-
tische nummerplaatscanners, aan 
de vijf grootste overgangen worden 
opnieuw grensposten opgetrokken 
en politiepatrouilles voeren steek-

proefsgewijze controles uit. 

In Noorwegen voltrok zich even-
eens een koerswending. Het land 
nam in 2015 zo’n 30.000 asiel-
zoekers op, meer dan ooit tevo-
ren. Vandaag wijst het procentu-
eel meer asielaanvragen af dan de 
meeste andere landen en worden 
afgewezen asielzoekers consequent 
uitgewezen. 

POLITIEKE DRUK 

Goed om weten is dat in alle voor-
noemde landen de regering vooruit 
gedreven werd - en wordt - door 
een sterke nationale oppositie. De 
Zweden Democraten (SD), die al 
jaren pleiten voor een strikte im-
migratiepolitiek, behaalden in 
2013 iets meer dan 12 procent van 
de stemmen. Op het hoogtepunt 
van de asielcrisis was de partij in 
de peilingen goed voor bijna 25 
procent, momenteel schommelt 

ze rond de 17 procent. In De-
nemarken bepaalt de nationaal-
conservatieve Deense Volkspartij 
(DVP), die bij de parlementsver-
kiezingen in 2015 afklokte op 21 
procent, al langer mee het beleid. 
De rechts-liberale minderheids-
regering is er immers aangewezen 
op de steun van de DVP, die de 
partij afhankelijk maakt van een 
strak immigratiebeleid en het be-
houd van sociale verworvenheden. 
In Noorwegen maakt de Voor-
uitgangspartij zelf deel uit van de 

regering, waarin ze onder meer de 
vrouwelijke minister voor Integra-
tie levert. In tegenstelling tot haar 
coalitiepartners verloor de partij 
bij de verkiezingen het afgelopen 
jaar nauwelijks stemmen, wat door 
velen beschouwd wordt als een 
goedkeuring van haar strakke lijn 
inzake immigratie. Eén zaak heb-
ben de partijen in ieder geval ge-
meen: zij worden door steeds meer 
kiezers beschouwd als de nieuwe 
verdedigers van de klassieke en ge-
koesterde noordse welvaartsstaat. 

Meer algemeen bekeken, is de kans 
groot dat deze jaren de Scandina-
vische politieke geschiedenis zullen 
ingaan als de periode waarin dui-
delijk werd dat er aan alles grenzen 
zijn. Niet alleen grenzen aan wat 
een land kan, maar ook grenzen 
aan wat een volk wil.

 
Dirk De Smedt

De befaamde Oresundbrug die Zweden en  
Denemarken met elkaar verbindt.
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Sinds begin dit jaar is in Duitsland een controversiële wet op de sociale 
media van kracht. Ook in Vlaanderen is er reden tot bezorgdheid.  

In Duitsland trad op 1 januari het 
controversiële ‘Netzwerkdurchset-
zungsgezetz’ (gewoonlijk afgekort 
tot ‘NetzDG’) in werking. Die wet 
stelt dat grote online netwerken 
zoals Facebook, Google en Twitter 
“duidelijk strafbare” inhoud zoals 
opruiing, belediging of bedreiging 
binnen 24 uur moeten verwijde-
ren. Als ze dit niet doen riskeren ze 
hoge boetes. Critici stelden van in 
het begin dat het niet toekomt aan 
privéfirma’s om te bepalen welke 
meningen toelaatbaar zijn en welke 
niet, én waarschuwden ervoor dat 
bedoelde bedrijven, uit angst voor 
boetes, eerder te veel dan te wei-
nig berichten zouden verwijderen, 
wat zou leiden tot een willekeurige 
inperking van het grondwettelijke 
recht op vrije meningsuiting. 

CRITICI KRIJGEN GELIJK

Het duurde niet lang voor de waar-
schuwende stemmen in hun gelijk 
bevestigd werden. Sinds de nieuwe 
wet in werking trad, werden al 
tal van berichten van sociale me-
dia verwijderd en accounts offline 
gehaald. Het eerste prominente 
slachtoffer van het omstreden 
‘NetzDG’ was AfD-politica Beatrix 
von Storch. Tegenstanders die zich 
hierover heimelijk in de handen 
wreven, zal wellicht het lachen 
vergaan zijn toen kort nadien 
zelfs het Twitter-profiel van 
het satirische magazine Tita-
nic werd geblokkeerd en ver-
schillende andere als grap be-
doelde berichten en satirische 
commentaren werden gewist. De 
kritiek op de wet zwelt dan ook 
aan en dat niet alleen bij de AfD 
en de voltallige oppo-
sitie, maar ook in 

journalistieke middens. Zo stelde 
de Duitse journalistenbond scherp: 
“Een commercieel bedrijf met het 
hoofdkantoor in Amerika dat beslist 
hoe ver de persvrijheid van de vrij-
heid van meningsuiting hier reikt: 
dat is een uitverkoop van de grond-
rechten.”

BEZORGDHEID

In het Vlaams parlement kaartte 
Vlaams Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken de kwestie aan.   Te-
gelijk vroeg hij Vlaams minister-
president Bourgeois om de Duitse 
regering hierover te vatten. Laatst-
genoemde uitte dan wel zijn be-
denkingen bij de nieuwe Duitse 
wet, maar zag “geen reden om 
hierover bezorgdheid te uiten bij de 
Duitse regering.” Fout, aldus Van 
Grieken. Immers: “Als wij hier toe-
laten, of het nu in Duitsland is of in 
eigen land, dat Mark Zuckerberg en 
het personeel van zijn multinational 
gaan bepalen wat nog wel en wat 
niet meer gezegd mag worden, dan 
vind ik dat wij daar in het Vlaams 
parlement bezorgd over moeten zijn 
en die bezorgdheid moeten overbren-
gen aan om het even welke regering 
die meewerkt aan dergelijke praktij-
ken of ze zelfs verplicht.”

&Feiten  cijfers
In 2016 betaalde de federale over-
heid een recordbedrag aan drin-
gende medische hulp voor il-
legalen. Voor de verzorging in 
ziekenhuizen van 15.759 illegalen 
ging het om niet minder dan 40,89 
miljoen euro. Daarnaast werd nog 
eens 10,1 miljoen euro betaald 
voor de verzorging van 13.290 il-
legalen buiten de ziekenhuizen. 
(Schriftelijke vraag nr. 975 van 
Barbara Pas aan de minister voor 
Maatschappelijke Integratie)

***
In 2016 werden nog altijd visa 
uitgereikt voor bedienaars van de 
islamitische eredienst. Vier bui-
tenlandse moslimpredikers kregen 
in dat jaar de toestemming om hier 
de islam verder te komen versprei-
den. (Schriftelijke vraag nr. 1094 
van Barbara Pas aan de staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie)

***
De ingekohierde globale vennoot-
schapsbelasting voor het aanslag-
jaar 2015 kwam voor 55,81% voor 
rekening van Vlaanderen, voor 
26,75% voor rekening van Brussel 
en voor nauwelijks 17,44% voor 
rekening van Wallonië. (Schrifte-
lijke vraag nr. 1800 van Barbara 
Pas aan de minister van Financiën)

***
In 2016 kregen 204.131 personen 
een leefloon. 94.364 (46,2%) van 
hen woonden in Wallonië, 52.460 
(25,7%) in Brussel en slechts 
57.307 (28,1%) in Vlaanderen. 

Van mei 2017 tot 20 november 
2017 werd in 187 gevallen het leef-
loon geschorst omdat de betrok-
kenen meer dan een maand in het 
buitenland verbleven. (Schriftelij-
ke vraag nr. 977 van Barbara Pas 
aan de minister voor Maatschap-
pelijke Integratie)

Vlaams Belang tegen 
censuurwet
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De echte Russische Revolutie (februari 1917)

De Bolsjewieken hebben niet het autocratische tsaristische bewind 
ten val gebracht. Ze hebben wel een staatsgreep gepleegd tegen de 
regering-Kerensky. Dat gebeurde niet door ‘de massa’s van arbeiders 
en boeren’, maar door een heel kleine groep revolutionairen. De kans 
om een democratisch Rusland op poten te zetten, werd daardoor in 
bloed gesmoord. 

In een vraaggesprek met Der Spie-
gel (23 juli 2007) zegde Solzenit-
syn daarover: “De Oktoberrevolutie 
is een mythe die werd bedacht door 
de overwinnaars, de Bolsjewieken, 
en die kritiekloos werd geslikt door 
progressieve kringen in het Westen. 
Op 25 oktober 1917 werd in vier-
entwintig uur tijd een brutale staats-
greep gepleegd in Petrograd. Deze 
was briljant en grondig gepland door 
Leon Trotzky. Lenin zat toen nog 
ondergedoken om niet voor de recht-
bank gesleept te worden wegens ver-
raad. Wat wij de Russische Revolutie 
van 1917 noemen, was in werkelijk-
heid de Februari-revolutie. De oor-
zaken en drijfveren achter deze re-
volutie kwamen inderdaad voort uit 
de toestand in het prerevolutionaire 
Rusland. […] De belangrijkste van 
deze oorzaken was het wederzijds 
wantrouwen tussen de machthebbers 
en de ontwikkelde lagen van de be-
volking, een bitter wantrouwen dat 
al lang bestond en dat alle compro-
missen en alle constructieve oplossin-
gen voor de staat onmogelijk maakte. 
En de verantwoordelijkheid daar-

voor ligt natuurlijk bij de overheid. 
Wie is verantwoordelijk voor een 
schipbreuk, als het niet de kapitein 
is? Men kan dus inderdaad zeggen 
dat de oorzaken van de Februarire-
volutie voortkwamen uit het vorige 
politieke regime in Rusland.” 

PROPAGANDA  
DOORPRIKKEN

Men moet alleen de tijdlijn van 
de omwenteling bekijken om de 
communistische propaganda te 
doorprikken. Op 23 februari 1917 
protesteerden in Petrograd hon-
derdduizend mensen, onder wie 
vele vrouwen, tegen de voedsel-
tekorten en de rantsoenering van 
brood. De kozakken werden erop 
af gestuurd om de manifestatie met 
sabels uiteen te slaan, maar zelfs 
die meestal meedogenloze soldaten 
weigerden op vrouwen in te hak-
ken. Op 25 februari escaleerden 
de stakingen en manifestaties tot 
echte muiterijen en steeds meer 
soldaten sloten zich daarbij aan. 
Op 26 februari openden leger-

eenheden toch nog het vuur op 
betogers en er vielen vele doden, 
maar een deel van het garnizoen in 
Petrograd weigerde de bevelen te 
gehoorzamen en sloeg zelf aan het 
muiten. Tsaar Nicolaas II liet het 
parlement, de Doema, ontbinden. 
Eén dag later werden de arsenalen 
opengebroken en de opstandelin-
gen maakten 150 000 geweren en 
revolvers buit. De politie stond nu 
machteloos. Op 28 februari legde 
de Doema het bevel tot ontbin-
ding naast zich neer en de sovjet 
van Petrograd vaardigde zijn eerste 
decreet uit: alle militairen die had-
den geweigerd op betogers te schie-
ten, kregen amnestie en zouden 
dus niet vervolgd worden wegens 
insubordinatie. Dit was de echte 
‘Russische revolutie’. 

Laat u niet misleiden door het 
woord ‘sovjet’. Toen betekende dat 
nog gewoon ‘raad’. Die term was 
nog niet gekaapt door de bolsje-
wieken. Op 1 maart gaf de sov-
jet van Petrograd het parlement 
opdracht een voorlopige regering 
te vormen. Op 2 maart was die 
regering er al, onder leiding van 
de socialist Kerensky. De Doema 
vroeg de tsaar afstand te doen van 
de troon, ten gunste van kroon-
prins Alexejev. Van een republiek 
was nog geen sprake. Een over-
gang naar een constitutionele mo-
narchie leek toen al verregaand 
en revolutionair genoeg. De tsaar 
deed afstand van de troon, ook 
in naam van zijn zoon, die toen 
nog een kind was. Ook zijn broer, 
groothertog Michael weigerde de 
kroon. Dat was het einde van de 
Romanov-dynastie. Natuurlijk 
waren er ook bolsjewieken onder 
de opstandelingen en zij hadden 
vanop de zijlijn mee de opstanden 
aangestookt, maar zij hadden ze 
zeker niet georganiseerd. De lei-
dende bolsjewieken waren volledig 
door de gebeurtenissen verrast en 
ze hadden er nauwelijks greep op. 

Sovjets vallen de tsaristische politie aan
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Lenin zat nog in Zwitserland. Hij 
zou pas op 3 april, een maand later 
dus, terugkeren naar Rusland, in de 
beroemde verzegelde wagon. Vol-
gens de mythe was die verzegeling 
nodig om te beletten dat Lenin en 
passant ook nog revoluties zou ont-
ketenen in Duitsland. Dat is onzin. 
De verzegeling moest voorkomen 
dat de Russen zouden ontdekken 
dat Lenin door de Duitsers was 
gestuurd. De Mongolen hebben in 
1346 de pest op Europa afgestuurd 
door met katapults pestlijken in 
een belegerde Genuese handelspost 
op de Krim binnen te gooien. Het 
Duitse Keizerrijk stuurde een even 
dodelijke pest op het arme Rusland 
af: het communisme. Een pest die 
nog steeds niet is uitgeroeid, zelfs 
niet in België, zelfs niet in de VS.

DE ‘KORNILOV-AFFAIRE’ 

Generaal Kornilov, de nieuwe op-
perbevelhebber van het Russische 
leger was een kozak. Hij was door de 
voorlopige regering benoemd na de 
eerste poging tot staatsgreep van de 
bolsjewieken in juli, die toen door 
het leger in de kiem was gesmoord. 
Lenin was daarna naar Finland ge-
vlucht. Kornilov was vrijwel zeker 
geen reactionair die het tsaristische 
bewind wilde herstellen. In één van 
zijn zeldzame politieke verklarin-
gen zegde hij bijvoorbeeld: “Ik ver-
afschuw het oude regime dat mijn ei-
gen familie zo slecht heeft behandeld. 
Het heeft geen enkele zin terug te ke-
ren naar dat verleden. Maar er is nu 
een nieuwe vorm van gezag nodig om 
Rusland te redden […], deze oorlog 
op een eervolle manier te beëindigen 
en het land een nieuwe regeringsvorm 
en een grondwet te geven.” 

Het is natuurlijk mogelijk dat Kor-
nilov een militaire dictatuur wilde 
vestigen, maar er zijn nauwelijks 
aanwijzingen in die richting, laat 
staan bewijzen. Het stond wel vast 
dat hij niet werkeloos zou toekij-
ken als de bolsjewieken de macht 
probeerden te grijpen. Hij stelde 
zijn troepen op tussen Petrograd 
en Moskou, zodat hij indien nodig 
een machtsgreep in elk van beide 

hoofdsteden zou kunnen neerslaan. 
Tegelijk wilde hij een einde maken 
aan de algemene anarchie waarin 
grote delen van Rusland - en ook 
van het Russische leger - waren ver-
vallen. Sommige gebieden werden 
geteisterd door horden rovers en 
deserteurs die ongestraft plunder-
den. Hele regimenten waren uit-
eengevallen in ongedisciplineerde 
benden, die van niemand nog be-
velen accepteerden. Kornilov eiste 
daarom verregaande bevoegdheden 
van de regering, onder andere de 
herinvoering van de doodstraf, de 
uitroeping van de staat van beleg 
en een verbod op stakingen. Maar 
Kerensky hield hem aan het lijntje 
met valse beloften en toezeggingen 
waarvoor hij geen mandaat van de 
regering had en tenslotte liet hij 
Kornilov ontslaan en arresteren. Er 
zijn sterke aanwijzingen dat Korni-
lov en Kerensky door malafide tus-
senpersonen op een sluwe manier 

tegen elkaar werden uitgespeeld. 
Op het dieptepunt van de vertrou-
wenscrisis dacht Kornilov dat de 
bolsjewieken Kerensky gevangen 
hadden genomen en hij stuurde 
troepen naar Petrograd. Maar aan 
Kerensky werd gezegd dat die troe-
pen onderweg waren om hem af te 
zetten en te vermoorden. 

De Ruslandkenner Richard Pipes 
vermoedt zelfs dat er nooit een 
‘Kornilov-affaire’ is geweest, al-
leen een ‘Kerensky-affaire’ en dat 
heel het verhaal rond de zogezegde 

rechtse staatsgreep door Kerensky 
in scene was gezet als voorwendsel 
om Kornilov te kunnen liquideren. 
Volgens Pipes hoopte Kerensky zo 
zijn politieke positie te versterken 
door zich op te werpen als redder 
en beschermer van de Februarire-
volutie. Hoe dan ook, na de arresta-
tie van Kornilov viel zijn leger uit-
een, en toen Lenin op 25 oktober 
de macht greep en het parlement 
met bajonetten uiteen liet jagen, 
vlak voor er een coalitieregering 
van gematigde partijen gevormd 
zou worden, waren er geen troepen 
meer beschikbaar om de voorlopige 
regering te redden.

KORTSTONDIGER KWAAD 

Vond Kerensky een mogelijke 
rechtse staatsgreep echt een grotere 
bedreiging dan de nakende coup 
van de bolsjewieken, die onder zijn 
neus werd voorbereid? Het zou niet 
de laatste keer zijn dat socialisten 
zich zo van vijand vergisten… We 
moeten hierbij voor ogen houden 
dat de machtsgreep van de bolsje-
wieken in Duitsland na november 
1918 óók alleen maar met militair 
geweld kon neergeslagen worden, 
onder andere door de Freikorpsen. 
In Hongarije hadden de commu-
nisten in 1919 zelfs zes maanden 
lang de macht in handen, in de 
Radenrepubliek van Béla Kun, die 
slechts geliquideerd kon worden na 
een Roemeense militaire interven-
tie. 

Historisch gezien was zo’n mili-
taire reactie duidelijk een kleiner 
- en kortstondiger! - kwaad dan de 
vestiging van een communistische 
dictatuur. Maar wat wel lukte in 
Duitsland en Hongarije, mislukte 
dus in Rusland. De zogenaamde 
Oktoberrevolutie was geen volks-
opstand tegen het tsaristische regi-
me, de ‘kapitalistiche uitbuiters’ of 
de grootgrondbezitters, maar een 
staatsgreep van een kleine groep fa-
natici tegen de eerste democratisch 
gezinde regering die Rusland ooit 
had gekend. 

Marc Joris

Witte propagandaposter met 
daarbij Trotski afgebeeld 

als een rode duivel met een 
davidster die toeziet hoe 

Chinese soldaten op een berg 
schedels rusten.
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De grens historisch ontleed
Het hoeft geen betoog 
dat de ‘grens’ voor na-
tionalisten een sleu-
telbegrip is omdat zij 
onder meer het eigene 
geografisch afbakent 
van het andere. Maar 
wat is een grens pre-
cies, hoe ontstaat ze, 
wat is haar verhouding 
met identiteitsvorming 
en territorium en hoe 
is dat begrip historisch 
geëvolueerd?

Luc Boeva, directeur 
van het Archief- en 
Documentatiecentrum 
voor het Vlaams-natio-
nalisme (ADVN), heeft 
dat grondig uitgezocht 
en zijn opgedane ken-
nis daarover neergeschreven in ‘een historische gids’. 
Deze titel omschrijft vrij nauwkeurig de inhoud van 
het boek. Boeva overloopt één voor één de diverse as-
pecten van het grensbegrip en doet dat vanuit histo-
risch perspectief. Elk hoofdstukje sluit hij af met een 
uitgebreide ‘leeswijzer’. Die wijst de lezer verder naar 
uitgebreidere literatuur over het behandelde aspect, 
waarbij de aangehaalde werken op hun voor- en na-
delen worden becommentarieerd. Het boek bevat drie 
grote delen. Een eerste deel behandelt de evolutie van 

het grensbegrip en hoe 
die wordt gevormd. Een 
tweede deel overloopt in 
vogelvlucht de grensge-
schiedenis van elk conti-
nent, van België en van 
Vlaanderen, met inbe-
grip van de taalgrens. 
En een laatste deel gaat 
over de grens in het ka-
der van de historische 
en politieke geografie. 
Dit alles wordt op een 
academisch niveau be-
handeld en vraagt dus 
wel een aandachtige le-
zing. Wie echter meer 
te weten wil komen 
over het grensbegrip en 
zijn historische evolutie 
moet noodzakelijker-
wijze beginnen bij het 

standaardwerk dat Luc Boeva heeft geschreven. Het 
zal hem in deze materie als een kompas de weg wijzen.

Peter Lemmens

Luc BOEVA. Grenzen. Een historische gids.
Antwerpen, Peristyle, 2017, 263 p.

ISBN: 9789082684018
Prijs: 27,95 euro.

Slechte verliezers
Kort geleden kwam er weer een gerechtsbrief bin-
nenrollen bij onze vrienden van Uitgeverij Egmont. 
Boekenbeursorganisator Boek.be had blijkbaar hoger 
beroep aangetekend na het grandioos verloren proces 
enkele maanden geleden. Eigenaardig, want op en-
kele obscure niveauloze websites na, had niemand een 
probleem met Egmont op de beurs. Integendeel, het 
toelaten van alle meningen was een verademing die 
leidde tot tevredenheid van alle bezoekers.

Dat Boek.be ondanks haar penibele financiële situ-
atie toch graag extra proceskosten wil maken, toont 
aan hoe diep de haat bij sommigen zit. Dat was trou-
wens al duidelijk toen in eerste aanleg de communist 
Jos Vander Velpen als raadsman aangezocht werd. In 
een vraaggesprek met de Juristenkrant wist de uiterst 
linkse advocaat onlangs te zeggen dat hij “recht uit het 

hart” pleit, en daarom zijn pleidooien niet instudeert. 
Het was er, helaas voor Boek.be, aan te merken… Ge-
dreven door haat werd zijn pleidooi nooit juridisch. 
Hij schetste vooral een lachwekkend apocalyptisch 
beeld: met Egmont op de Beurs zouden de mensen 
ontredderd zijn, de kinderen getraumatiseerd, de or-
ganisatoren financieel gebroken, en er zouden rellen 
uitbreken, “zo groot als wereldoorlog I”.

Helaas voor Vander Velpen, botste hij, anders dan in 
het Vlaams Blok-proces van 2004, in het Egmont-
proces niet op rechters die nog wensten te promoveren 
of voorzitter waren van een Franstalige serviceclub. 
Na zijn ondermaatse prestatie werd hij door Boek.be 
begrijpelijkerwijze aan de deur gezet en vervangen 
door een Gentse confrater. Wordt alleszins vervolgd.
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 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: 
FIRMANAAM

stuur uw oplossIng 
voor 19 februarI 

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

Jochen Dieu, Borgloon
Jozef Lamberts, Bonheiden
Elisa Jaeken, Oostende
Willy Lamair, Grimbergen
Hilda Van der Hasselt, Nieuwenrode
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hans.couttenye@telenet.be

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

 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?

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

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties

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

Nationale senioren dag van het Seniorenforum:

Seniorenproblematiek in 
Vlaanderen en de standpunten 

van het Vlaams Belang

Zaterdag 24 maart
van 10.00 tot 13.00 uur

Sprekers:  
Dominique Lootens-Stael 

Ortwin Depoortere 
Tom Van Grieken

Vlaams Parlement, Zaal ‘De Schelp’  

Meer inlichtingen:roelandvanwalleghem@telenet.be



27

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
MERKSEM. Viering 40 jaar Vlaams 
Belang Merksem met Tom Van Grieken, 
Filip Dewinter en Jan Penris in zaal Bart, 
Sint Bartholomeusstraat 9 om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Merksem Inl.: Michel Elst 
0477-406 135 

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

MAANDAG 5 FEBRUARI
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment 
Senioren Vlaams-Brabant in zaal Fami-
lia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: 
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: 
Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaams-
belanganderlecht@hotmail.be 

VRIJDAG 9 FEBRUARI
ROESELARE. Nieuwjaarsreceptie in 
zaal Den Hazelt, Past. Slossestraat 1, Rum-
beke om 20u. Org.: Vlaams Belang Roe-
selare. 
SINT-NIKLAAS. Boekvoorstelling 
‘Verzet! Verzetsgids tegen islamisering’ 
met Filip Dewinter in Lokaal Steenstrae-
te, Nieuwstraat 86 om 20u. Org.: Vlaams 
Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters, 
0479-64 16 49, hugo.pieters@skynet.be 
TIENEN. Nieuwjaarsreceptie in café 
Baron, Academiestraat 21 om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Tienen. Inl.: Joël Dereze, 
0478-67 02 16, snelle@telenet.be 

ZONDAG 11 FEBRUARI
BERCHEM. Worstenbrood- en appel-
bollennamiddag in zaal Paroza, Bacchus-
laan 67 om 14u. Org.: Vlaams Belang Ber-
chem. Inl.: Geert Brouwers, 0499-19 27 
74, vlaams.belang.berchem@gmail.com 
WOMMELGEM. Boekvoorstelling 
‘Verzet! Verzetsgids tegen islamisering’ 
met Filip Dewinter en nieuwjaarsrecep-
tie in In Den Eigen Heerd, Welkomstraat 
137 om 14u30. Org.: Vlaams Belang 
Wommelgem. Inl.: Bert Peeters, 0486-02 
75 47, bert.peeters.vb@hotmail.com 

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.

VRIJDAG 16 FEBRUARI
BRASSCHAAT. Guldensporenkwis 
in Ons Middelheem, Bredabaan 425 om 
19u30. Inl.: Ellen Samyn, 0478-99 01 08, 
ellen.samyn@vlaamsbelang.org 

ZONDAG 18 FEBRUARI
WAREGEM. Nieuwjaarsreceptie in ’t 
Kiekenkot, Poekelaan 83, Beveren-Leie om 
11u. Org.: Vlaams Belang Waregem.

ZATERDAG 24 FEBRUARI
BEERSEL. 16de Stoofvleesfestijn in zaal 
Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, Dworp van  
12u. tot 22u. Org.: Vlaams Belang Beer-
sel. Inl.: Klaas Slootmans, 0479-76 37 51, 
klaas.slootmans@vlaamsbelang.org 
NEVELE. 15de eetfestijn met Ortwin De-
poortere en Olaf Evrard in Gemeentezaal 
Hansbeke, Hansbekedorp 33 om 19u. Org.: 
Vlaams Belang Deinze. Inl.: Olaf Evrard, 
0475-73 02 45, olaf.evrard@gent.be 

ZONDAG 25 FEBRUARI
KALMTHOUT. ‘Lied van mijn Land’ 
zangnamiddag in Zaal De Zonnedauw, Ka-
pellensteenweg 170 om 14u. Org.: Vlaams 
Belang Kalmthout. Inl.: Koen Van Hees, 
0486-83 03 12, koen-vanhees@telenet.be 

VRIJDAG 2 MAART
GENT. Praatcafé over ‘smartphones’ in 
Provinciaal secretariaat Oost-Vlaanderen, 
C. de Kerchovelaan 9 om 14u. Org.: Se-
niorenforum Gent-Eeklo. Inl.: Christian 
Bauwens, 0486-23 75 53, christian.bau-
wens@telenet.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 

MAANDAG 5 MAART
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment 
Senioren Vlaams-Brabant in zaal Fami-
lia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: 
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: 
Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaams-
belanganderlecht@hotmail.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 

ZATERDAG 10 MAART
ANDERLECHT. Culturele familiale 
wandeling Senioren Vlaams-Brabant. Sa-
menkomst: station Brussel Zuid uitgang 
Hotel Pullman om 9u30. Org.: Brabants 
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis Bo-
gemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelangan-
derlecht@hotmail.be
GRIMBERGEN. Eetfestijn in Parochiaal 
Centrum Humbeek, Meiskensbeekstraat, 
Humbeek om 17u30. Org.: Vernieuwing 
Grimbergen. Inl.: Jan Laeremans, 0486-76 
07 34, jan.laeremans@telenet.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
GRIMBERGEN. Eetfestijn in Parochiaal 
Centrum Humbeek, Meiskensbeekstraat, 
Humbeek om 17u30. Org.: Vernieuwing 
Grimbergen. Inl.: Jan Laeremans, 0486-76 
07 34, jan.laeremans@telenet.be 
KORTRIJK. Bezoek Revue ‘De Spatjes 
onafankelik’ in Parochiaal centrum Sint-
Elooi, Sint-Amandsplein 17, Sint-Elooi 
om 16u. Org.: Seniorenforum Leie-Schel-
de. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.
deweer@hotmail.com 

16, 17, 18, 19 MAART
NINOVE. 26ste Breughelfestijn in Zaal 
De Jachthoorn, Kerkstraat, Outer Org.: 
Forza Ninove. Inl.: Guy D’haeseleer, 0495-
48 36 97, guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.
org 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 19 februariKalender




