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Ter rechterzijde stonden wij altijd al zeer
kritisch ten opzichte van ngo’s als OXFAM.
Zij situeren zich meestal zeer links (steunen
partijen zoals GROEN en zelfs Palestijnse
terreurbewegingen), besteden veel middelen
aan het onderhouden van een schuldcomplex
bij de Europeanen (die zijn volgens links de
oorzaak van alle leed in de onderontwikkelde
landen) en veel van de in Europa opgehaalde
gelden komen niet terecht bij de “arme negerkens”.
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Bovendien kent de top van die hulporganisaties zichzelf buitensporige lonen toe en
blijken ze nu ook eerder gulp- dan hulporganisaties, getuige de sexfeestjes met minderjarige prostituees waarover onlangs sprake in
de pers.
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Econoom Thierry Debels schreef een ontluisterend boek over de zogeheten liefdadigheidsorganisaties (Hoe goed is het goede
doel?), waarin hij aantoont dat van elke 100
opgehaalde euro slechts 1 euro in de Derde
Wereld terecht komt. Hij kreeg processen
aan z’n been en zijn boek werd een tijdlang
verboden op de Boekenbeurs, wij van het
Vlaams Belang kennen dat...
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O ja, ook dit nog: zelfs als u – terecht – geen
cent meer doneert aan OXFAM, dan zult u
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gul subsidies.
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ociaal onrecht
“ACHTER DE HUIDIGE
ARMOEDECIJFERS
SCHUILT STEEDS
MEER HET VERHAAL
VAN DE GEWONE
VLAMING DIE ZICH IN
ZIJN BESTAANSZEKERHEID BEDREIGD ZIET”

De economische vreugdekreten vanop de regeringsbanken staan in schril
contrast met het welvaartspeil van de modale burger. Zo tonen de Vlaamse armoedestatistieken aan dat 1 op 7 landgenoten in armoede leeft, dat
3 op 4 senioren de rusthuisfactuur niet meer kan betalen en dat 1 op 2
burgers aangeeft dat hun koopkracht is gedaald.
De cijfers bewijzen bovendien dat de zogenaamde ‘jobs, jobs, jobs’ niet
worden omgezet in een stijging van onze globale welvaart. Zo blijkt uit
een studie van de KUL dat vier op tien nieuwe jobs deeltijds zijn en dat
het in de helft van de gevallen gaat om tijdelijke contracten. Waar in het
verleden de armoedestatistieken vooral ingekleurd werden door allochtone werkloosheid schuilt in de huidige cijfers steeds meer het verhaal
van de gewone Vlaming die zijn of haar bestaanszekerheid bedreigd ziet.
Dat intussen de immigratiefactuur oploopt tot 987 euro per Vlaming
druist in tegen elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel. Of kunnen de dames
en heren van de meerderheidspartijen verantwoorden waarom mijn 69-jarige overbuur, die heel zijn leven heeft gewerkt en bijgedragen, minder
krijgt dan een net aangekomen Guineeër? Dat fundamenteel onrecht bestrijden, is en blijft de essentie van ons politiek handelen.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
1.000 EURO PER DAG
3 miljoen euro. Die som heeft de
stad Brussel in 18 jaar tijd betaald
aan een directielid van GIAL, de
vzw die de informatica van de gemeente beheert. De man werd er
zelfs nooit officieel aangenomen,
maar werkte als zelfstandige consulent en verdiende daarmee 1.000
euro per dag. Dat de man zijn
consultancy-praktijken combineerde met de post van directeur van de betreffende
vzw, bleek geen bezwaar
voor het stadsbestuur.
Het is het zoveelste
schandaal in een lange
rij. Nog geen jaar geleden kwam aan het
licht dat Yvan Mayeur
(PS), de daklozenorganisatie van Brussel, Samusocial misbruikte om
zichzelf te verrijken.

152 MILJOEN VOOR
ASIELZOEKERS
De verhoogde asielstroom heeft
Vlaanderen op een jaar tijd ongeveer 100 miljoen euro extra gekost.
Uit een analyse van het Rekenhof
blijkt dat Vlaanderen op twee jaar
152 miljoen euro heeft uitgetrok-

ken voor 23 opvangmaatregelen.
Voor een goed begrip: het gaat enkel over de opvangkosten voor de
Vlaamse regering, niet voor de federale. Bovendien betreft het maar
een fractie van de werkelijke kostprijs. Zo is onder meer de kinder-

bijslag aan erkende vluchtelingen
niet inbegrepen. Nadat het Vlaams
Belang al waarschuwde voor de
oplopende kosten bij de asielinvasie treedt het Rekenhof ons nu bij
door letterlijk te stellen dat “de verhoogde instroom ook in de volgende

jaren zal leiden tot verhoogde overheidsuitgaven.”

ALS ’T MAAR
OPBRENGT
Nadat de VLD 15 jaar geleden
werd afgestraft omdat ze het gemeentelijk
vreemdelingenstemrecht door de strot van
de kiezer duwde, beviel de
liberale partij afgelopen
maand opnieuw van een
idee dat de Vlamingen tegen zich in het
harnas jaagt. Zo wil
Vlaams minister voor
Brussel Sven Gatz
dat ook niet-Belgen
in 2019 moeten kunnen stemmen voor het
Brussels Hoofdstedelijk
Parlement, en dus niet alleen voor de gemeente. In het
blauwe paleis lijkt men te zijn
vergeten dat sinds de Snel-Belgwet en de daaropvolgende vlotjesBelg-wet het makkelijker is om in
dit land stemrecht te verkrijgen
dan een trappist in Westmalle.
Of zou Gatz het slinkend aantal
Vlaamse stemmen in de hoofdstad
willen vervangen door een blik
nieuwe kiezers? Wie goed luistert,
hoort het hem bijna denken: ‘Als ‘t
maar opbrengt!’

HUMELGEM,
TWEEDE DOEL?

Het Brussels Maximiliaanpark
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In Brussel gaan regelmatig stemmen op om de stijg- en landingsbanen van de luchthaven in Zaventem te verlengen. In oostelijke
richting natuurlijk, wég van Brussel en zijn strenge geluidsnormen

Foto: Flickr - Nikos Roussos

Luchthaven van Zaventem
en hoge boetes. Want daar is het
de hoofdstedelijke excellenties om
te doen: alle overlast concentreren
boven Vlaanderen zodat Brussel
enkel de lusten maar niet de lasten van de luchthaven moet delen.
Rond de luchthaven zou dan een
kilometerslange 18 meter hoge
muur komen. Indien de plannen
worden doorgevoerd worden enkele dorpen in de buurt van de
kaart geveegd of totaal onleefbaar.
Blijkbaar heeft men met Doel zijn
lessen nog steeds niet geleerd in dit
land.

KOKEN VOOR
ILLEGALEN
Een paar Vlaams-Brusselse gemeenschapscentra hebben er niet
beter op gevonden dan activiteiten te organiseren waarbij er naar
Duinkerke wordt gereden om er
te gaan koken voor de illegalen die
daar samentroepen. In de Raad
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie trok Vlaams Belangfractievoorzitter Dominiek Lootens aan de alarmbel: het is niet
de taak van de door belastinggeld
betaalde gemeenschapscentra om
aan dit soort van links activisme te
doen. Maar voor collegelid Pascal
Smet (sp.a) was er geen vuiltje aan
de lucht. De gemeenschapscentra kiezen zelf welke activiteiten
ze inrichten, zo stelde hij, en de
politiek heeft zich daar niet mee
te moeien. Maar wanneer het
Vlaams Belang een activiteit wil
organiseren in een gemeenschaps-

centrum…dan is het kot te klein
natuurlijk.

NIET SCHITTEREN
In België bestaat er zoiets als de
protocollaire rangorde. Dat is de
plaats die allerlei excellenties toegewezen krijgen bij verschillende
officiële plechtigheden. Nu is het
al jaar en dag zo dat de ministers
van de deelstaten in deze protocollaire rangorde helemaal achteraan
weggemoffeld worden. ‘Niet meer
van deze tijd’, meent de Vlaamse
regering terecht. Daarom heeft zij
in haar regeerakkoord ingeschreven dat dit moet veranderen. Nu
is er wel een probleempje, en dat
is dat het de Belgische regering is
die bevoegd is om deze rangorde
te bepalen. Weliswaar is minister
van Binnenlandse Zaken Jambon
(N-VA) daarvoor de bevoegde minister, maar hij moet daartoe wel
het akkoord van de federale regering hebben. En daar wringt het
schoentje. Nadat Barbara Pas hem
hierover al ettelijke malen aan de
tand had gevoeld, wierp Jambon
onlangs de handdoek in de ring
en verwees hij haar door naar de
eerste minister. En die heeft duidelijkheid geschapen. Het komt erop
neer dat in België de Waal nog altijd de baas is en dat daar bijgevolg
niets van in huis komt. Vlaams minister-president Bourgeois (N-VA)
zal dus nog lang moeten wachten
voordat hij naast de eerste minister op het podium zal kunnen gaan
schitteren.
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“God verhoede dat de blanke
mens zich ook maar ergens positief zou willen afschilderen.
Hij mag alleen mea culpa slaan,
want hij draagt de schuld van alles wat fout gaat in deze wereld,
nietwaar.”
Columniste Mia Doornaert over
de beslissing van de Nederlandse
openbare omroep om het woord
blank niet langer te gebruiken
wegens ‘te positief ’,
De Standaard, 1 februari 2018
“België wordt dit jaar de op een
na traagste groeier van de hele
eurozone. Zelfs Griekenland
doet beter.”
Onlineredactie De Morgen,
7 februari 2018
“Ons bijstandsmodel was nooit
bedoeld om een groot deel van
de migranten in op te vangen.”
Ive Marx, professor sociaaleconomische wetenschappen
Universiteit Antwerpen,
4 februari 2018
“Een rusthuisbewoner betaalt
in Vlaanderen gemiddeld 1.690
euro per maand, fors meer dan
het doorsneepensioen van zo’n
1.200 euro.”
Tobe Steel, redacteur, De Tijd,
1 februari 2018
“Wij importeren meer kansarmoede en culturele onaangepastheid dan onze burgers lief is.”
Jan Segers, opiniemaker en redacteur, Het Laatste Nieuws,
25 januari 2018

Na aanslagen Zaventem en Maalbeek: twee jaar loze beloftes
Een stewardess die zwaar bloedend en totaal ontredderd in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem zit. Een onherkenbaar toegetakeld metrostel in station Maalbeek, waar tussen de verwrongen
stukken metaal en de elektrische bedrading twee lichamen liggen. Het
zijn maar twee beelden die na de aanslagen van 22 maart 2016 op ons
collectieve netvlies gebrand zijn.
In de weken na de aanslagen was
het op de kranten- en televisieredacties en op Twitter een komen
en gaan van politici die fors met
de spierballen kwamen rollen en
doortastende maatregelen in de
strijd tegen de terreur kwamen
voorstellen. Nu exact twee jaar later blijkt dat het vooral bij beloftes
en een paar schone schijn-operaties
is gebleven.

KANAALPLAN?
EEN LACHERTJE!
Zo was er het Kanaalplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon, dat al eerder na de aanslagen in Parijs werd aangekondigd.
Jambon ging Molenbeek eens opkuisen, zo kondigde hij zelf aan.
Twee jaar later spreekt hij zelf over
een succes. Want de criminaliteit

in Molenbeek en de rest van de
politiezone was zowaar gedaald en
15 teruggekeerde Syriëterroristen
worden ‘opgevolgd’. Niet opgesloten, niet het land uitgezet, niet berecht, maar ‘opgevolgd’. Ook vijf
haatpredikers worden ‘opgevolgd’.
Neen, hun moskeeën worden niet
gesloten en ze worden niet veroordeeld voor haatspuierij. Ze worden
ook ‘opgevolgd’. Of zoals een Brusselse burgemeester vorige maand
nog in de pers verklaarde over het
Kanaalplan: “Indien het onderwerp
niet zo ernstig was, zou ik het een
goede grap van de minister noemen”.
Terugkerende
Syriëterroristen
mochten nooit meer het land binnen, zo klonk het in een stoere
tweet van Francken. Zijn regeringsbeleid is opnieuw totaal verschillend. Met tientallen kwamen

ze weer terug en er wordt hen geen
strobreed in de weg gelegd. Men
weet gewoon niet wat er mee aan
te vangen. Jambon ‘volgt ze op’ en
Vlaams minister Homans wil ze
graag voor de klas zetten om ze te
laten getuigen. En intussen blijven
onze grenzen open staan en is er
nauwelijks enige controle op wie
het land binnenkomt.

PARKWACHTERS IN
PLAATS VAN AGENTEN
Ook werd aangekondigd dat er
tientallen miljoenen euro’s zouden
vrijgemaakt worden om de politietekorten in Brussel eindelijk aan
te pakken. Maar anno 2018 zijn
er in Brussel alleen al nog steeds
een 500-tal agenten te weinig.
De rekruteringen lopen bijzonder mank. “De procedure duurt te
lang, waardoor kandidaten teleurgesteld afhaken”, klinkt het bij de
politievakbond en de politie zelf.
En Jambon? Die erkent de problemen, maar heeft een studie besteld
om de aanwervingen anders aan te
pakken. Het bestellen van een stu-

Het getroffen metrostel in Maalbeek
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Intussen heeft het Brussels Gewest
een groot deel van het veiligheidsbeleid naar zich toe getrokken.
Met aan het hoofd een PS’er (Rudi
Vervoort) is het om te beginnen al
niet mogelijk om de problemen
bij naam te noemen, laat staan
dat er dan ook doeltreffende acties
en maatregelen komen. Want wat
doet Brussel met de extra middelen dat het hiervoor krijgt? Er
werden extra… parkwachters aangeworven. Want geradicaliseerde
eekhoorns, dat is het probleem in
Brussel.

HAATPRAAT IN DE
MOSKEE
Ook onder de moskeeën ging
de regering een grote kuis houden. Het kon niet langer dat daar
haatpraat werd verkondigd. In de
realiteit gebeurde er opnieuw bitter weinig. De Grote Moskee in
Brussel, gekend om haar extremistische imams, blijft ongestoord
verder open. En zowel het Brussels
Gewest als Vlaanderen erkennen
en subsidiëren intussen nog extra
moskeeën - ook moskeeën die door
de Staatsveiligheid als “zorgwekkend” worden beschreven. Of wat
te denken van de Loqman-moskee
in Molenbeek, waar figuren zoals
Ayoub el-Khazzani, de schutter
van de aanslag op de Thalys, en
Mohammed Abrini, “de man met
het hoedje” van de aanslagen op

Foto: Ketevan Kardava - Twitter

die… daar zullen de aanwervingen
mee vooruit gaan!

De iconische foto van 22 maart die de wereld rondging
22 maart, regelmatig over de vloer
kwamen? Die moskee werd gesloten wegens… stedenbouwkundige
overtredingen, en kan volgens de
Molenbeekse burgemeester Schepmans (MR) weer perfect open
wanneer “de gemeenteambtenaren
vaststellen dat de herstellingswerken
goed werden uitgevoerd”.

DE OPLOSSING:
NOG MEER ISLAM!
Ook de met veel bombarie aangekondigde onderzoekscommissie naar de aanslagen bleek op het
einde een maat voor niets te zijn
geweest. Het Vlaams Belang werd
van in het begin geweerd uit de
werkzaamheden van deze commissie, en dat had zo zijn gevolgen.
Het eindrapport negeerde de ware
oorzaken van het terrorisme: de is-

lam als ideologische onderbouw en
de massa-immigratie als praktische
hefboom. Wie de problemen niet
juist kan, wil of durft te benoemen,
die kan er ook geen gepaste oplossingen voor aandragen, en daar was
het eindverslag helaas een sprekend
voorbeeld van. Als oplossing voor
de islamitische terreurdreiging in
dit land, wist de commissie immers
niets anders aan te bevelen dan de
islam nog meer ter wille te zijn
dan nu al het geval is. Méér islam
als ‘remedie’ tegen moslimterreur,
meer allochtonengepamper en
meer repressie van wat de man in
de straat erover denkt, was zowat
de rode draad doorheen de aanbevelingen die enthousiast door de
regering, N-VA inbegrepen, werden goedgekeurd.
Stijn Hiers

Slachtoffers aanslagen voelen zich in de steek gelaten
Ook de slachtoffers en hun nabestaanden van de beide aanslagen van maart 2016 voelen zich door de regering
in de steek gelaten. Toen het erom te doen was om voor de camera’s de slachtoffers een hart onder de riem
te gaan steken, kon het niet snel genoeg gaan. Maar eens de eerste mediastorm weggeëbd, bleef er van de
beloftes en dure eden niet veel meer over. Zowel de beloofde financiële steun als psychologische bijstand blijven nog steeds grotendeels uit. Ook van het beloofde bijzonder statuut als oorlogsslachtoffer kwam nog niet
al teveel in huis. Of zoals een slachtoffer dat de aanslag overleefde onlangs nog in de pers verklaarde: “Stop
met beloftes te maken, maar geef ons respect en garanties. Op papier. Onze leiders zeggen veel in de media,
maar tot op vandaag heeft geen enkele overheidsdienst mij gecontacteerd en uitgelegd waar ik recht op heb.”
V-Europe, een vereniging die zo’n 200 slachtoffers van terrorisme verenigt, stelt het onomwonden en hard: de
regering ligt dwars. “Soms denk je dat er in dit land duizend rampen moeten gebeuren voor er iets verandert”,
stelde één van de slachtoffers scherp.
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Incident gesloten.
Problematiek open.
Het fenomeen van de ‘transmigratie’ zorgde wekenlang voor een rel
binnen en buiten de regering. De show is ondertussen afgelopen. De
feiten blijven echter wat ze zijn.
De afgelopen weken stond de immigratiekwestie in dit land opnieuw hoog op de politieke agenda. Aanleiding daarvoor was de
repatriëring van Soedanese ‘transmigranten’. Voor een goed begrip:
het gaat hier om immigranten die
illegaal in dit land verblijven, hier
(meestal) zelfs geen asiel willen
aanvragen, maar hun illegale reis
naar Groot-Brittannië willen verderzetten.

SPOKENJAGERS

VEELZEGGEND
In het debat dat op gang kwam,
speelde de linkse oppositie namelijk nog maar eens de rol waarin
ze zich uitermate heeft bekwaamd:
die van moreel aanklager en - in de
praktijk - vooral die van spokenjager. De linkerzijde nam de gelegenheid immers te baat om van
leer te trekken tegen iets dat er in
feite niet is, met name een streng
immigratiebeleid. Het was opmerkelijk en veelzeggend hoe regeringspartijen CD&V en VLD er

CALAIS AAN DE ZENNE?
Het miserabele politieke schouwspel dat door de linkerzijde werd
opgevoerd, eindigde (voorlopig)
nadat bleek dat de verklaringen
van enkele gerepatrieerde Soedanese ‘transmigranten’ niet bepaald
geloofwaardig waren. De politieke
rel over de ‘transmigranten’ mag
daarmee dan wel van de baan zijn;
de problemen die met illegale immigratie gepaard gaan, zijn dat
niet. Nadat in de zomer van vorig

Foto: Youtube

Dat er niets onmenselijks is aan het
feit dat er een onderscheid gemaakt
wordt tussen personen die illegaal
in het land verblijven en degenen
die hier legaal zijn, leek sommigen te zijn ontgaan. Dat heel wat
andere Europese landen er zo over
denken en illegalen uitwijzen naar
Soedan én dat ondertussen zelfs
de vluchtelingenorganisatie van

de Verenigde Naties (UNHCR)
begonnen is met vrijwillige repatriëringen naar Soedan, speelde al
evenmin een rol. Dat iedereen in
Calais al langer kan vaststellen wat
de gevolgen zijn van werkloos toezien op het fenomeen van ‘transmigratie’, deed er kennelijk al helemaal niet toe.

met de cijfers in de hand op wezen
dat het immigratiebeleid van deze
coalitie hoegenaamd niet strenger,
maar zelfs ‘humaner’ (politiekcorrect codewoord voor: lakser) is
dan dat van de voorgaande centrumlinkse regeringen. Zo mogelijk nog opmerkelijker en veelzeggender was het feit dat die andere
Vlaamse regeringspartij, met name
de N-VA, geen enkele moeite deed
de beweringen of cijfers van haar
coalitiepartners te weerleggen of
zelfs maar te nuanceren.

-

Transmigranten belagen truckchauffeurs in Calais.
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jaar de omgeving van het
station Brussel-Noord en
het aanpalende Maximiliaanpark stilaan evolueerde naar een soort ‘Calais
aan de Zenne’, dreigde in
januari van dit jaar eenzelfde scenario. Ondertussen stelt de problematiek zich almaar scherper
op en rond de autosnelwegparkings. Eind vorig
jaar reeds bleek uit het
antwoord op een parlementaire vraag van
Vlaams Belang-Kamerlid
Barbara Pas dat het aantal illegalen dat werd opgepakt op autosnelwegparkings in vijf jaar tijd
zowat was vervijfvoudigd
en dat ook het aantal gevallen van fysieke agressie in stijgende lijn zat.
Deze ontwikkeling leidde
ertoe dat verschillende
transportbedrijven hun
chauffeurs afraadden of
verboden nog halt te maken langs Belgische autobanen. En
het gaat nog verder: de afgelopen
weken werd nu ook al de politie
geconfronteerd met agressie van
illegalen, waarbij in twee gevallen
zelfs waarschuwingsschoten moesten worden afgevuurd.

1,8 PROCENT
Zowel de toestanden in Brussel als
de situatie op een aantal snelwegparkings tonen aan dat de problematiek almaar nijpender wordt.
Een en ander werd nog eens bevestigd door recente cijfers van
de politie, waaruit blijkt dat het
aantal opgepakte ‘transmigranten’
in nauwelijks twee jaar tijd meer
dan verdubbelde: van 3.916 in
2015 naar 9.347 vorig jaar. Deze
ontwikkeling hoeft niet te verbazen. Zo bleek uit het antwoord
van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris
Theo Francken op een vraag van
Barbara Pas dat slechts 1,8 procent
van de 3.228 ‘transmigranten’ die
tussen april en september 2016 in

komt dan dweilen met de
kraan open.

MARGINAAL
De met veel tromgeroffel aangekondigde beslissing van de regering om
enkele snelwegparkings
(tijdelijk) door private
firma’s te laten bewaken,
komt niet alleen rijkelijk
laat, maar stelt vooral veel
te weinig voor. Het effect
van dit soort maatregelen
is immers marginaal, zolang (potentiële) ‘transmigranten’ weten dat
een uitwijzingsbevel niet
effectief wordt gevolgd
door een repatriëring naar
het land van herkomst.
Op die manier zal zich
immers over de halve planeet de boodschap blijven
verspreiden dat België
NGO’s faciliteren illegaal
‘the place to be’ is als uitverblijf in onze hoofdstad
valsbasis voor de illegale
West-Vlaanderen werden opgedoorreis naar Groot-Britpakt, daadwerkelijk werd gerepa- tannië, wat als vanzelf voor een
trieerd. De overgrote meerderheid nieuw aanzuigeffect zal zorgen. Als
kreeg gewoon een ‘bevelschrift om deze regering de problematiek van
het land te verlaten’ in de hand ge- de ‘transmigratie’ écht wil aanpakdrukt, al jaren wereldwijd bekend ken, zal ze de middelen voor de
als het ‘Belgisch vodje van papier’.
gedwongen terugkeer van illegalen
drastisch moeten optrekken.
LACHEN
DRINGEND
Een lid van de wegpolitie vatte enkele weken geleden in Het Nieuws- Was een strak beleid inzake ‘transblad (20.01.2018) op treffende migratie’ gisteren al nodig, zal het
wijze samen wat hen te doen staat dat in de nabije toekomst nog
als ‘transmigranten’ worden gevat: meer zijn. Zeer binnenkort wordt
“Hun identiteit proberen te bepalen, immers een nieuwe ferrylijn tusvingerafdrukken pakken, noem maar sen Oostende en Ramsgate in geop… En dan moeten we vragen aan bruik genomen. Men hoeft geen
de Dienst Vreemdelingenzaken wat helderziende te zijn om te weten
hun plan ermee is. Doorgaans is dat dat heel wat illegalen hierin een
die mensen een papiertje meegeven extra mogelijkheid zullen zien om
waarop staat dat ze binnen de vijf de oversteek naar Groot-Brittannië
dagen het land moeten verlaten. Die te wagen. Meer controles en meer
documenten vinden we dan terug in middelen voor effectieve repatriëde bossen rond de parkings. Alsof ze ring van illegalen zijn dan ook een
met ons lachen. Soms zijn wij nog dringende en dwingende noodmet ons papierwerk bezig terwijl een zaak.
andere ploeg die mannen al opnieuw
oppakt.” Het spreekt voor zich dat
Dirk De Smedt
zo’n beleid op weinig anders neer9

Faciliteitenonderwijs:
Crevits blijft ter plaatse trappelen
werden gelaten, effectief toe te passen. Er werden beloften gemaakt,
maar Chris Janssens moest recent
vaststellen dat er het afgelopen jaar
niets werd ondernomen.

OP ZOEK NAAR SCENARIO

Al lang niets meer gehoord over de Franstalige faciliteitenscholen in
Vlaanderen? Geen wonder, er is ook niets gebeurd.
Met de goedkeuring in 2009 door
het Vlaams Parlement van het
zogenaamde interpretatiedecreet
inzake het faciliteitenonderwijs
leefde de hoop op dat meer dan
veertig jaar nadat ze werden ingesteld er eindelijk een duidelijke,
correcte en restrictieve invulling
zou worden gegeven aan de wetten
inzake het faciliteitenonderwijs in
Vlaanderen. Onder andere het feit
dat de Vlaamse onderwijsinspectie
voortaan ook de Franstalige faciliteitenscholen in Vlaanderen zou
controleren, zou inzicht geven over
de kwaliteit van het onderwijs dat
daar in ruil voor de Vlaamse subsidies wordt verstrekt. Echter, de
goedkeuring werd na een klacht
van de Franse Gemeenschap gevolgd door de verminking van het
decreet door het Grondwettelijk
Hof. Terzijde gezegd, een beetje
zoals in Spanje wordt in dit land
dat Hof voor de helft bemand met
gewezen politici - de andere helft
bestaat uit onrechtstreeks politiek

benoemde magistraten - die in
hun vonnissen al eens politieke in
plaats van grondwettelijke overwegingen laten primeren.

PROBLEEM GENEGEERD
De korte opstoot waarbij het
Vlaams Parlement in 2009 na
twintig jaren aandringen even van
lef getuigde, is intussen al lang
vergeten, niet in het minst door
de Vlaamse regering. Indachtig de
dictaten van de partijhoofdkwartieren hoedt die er zich immers
voor communautaire rimpeltjes
te veroorzaken. En zo komt het
dat zelfs die onderdelen van het
interpretatiedecreet die door het
Grondwettelijk Hof overeind werden gelaten tot dusver dode letter
bleven. Aan Chris Janssens ligt dat
alvast niet. Die riep onderwijsminister Hilde Crevits in 2016 herhaaldelijk op om op zijn minst die
bepalingen van de taalwetgeving
inzake onderwijs die ongemoeid
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Zo zijn de Vlaamse Centra voor
Leerlingenbegeleiding
wettelijk
bevoegd om ook de leerlingen van
de faciliteitenscholen te begeleiden. De betrokken personeelsleden
moeten daartoe weliswaar blijk geven van kennis van het Frans, maar
dat is niet onoverkomelijk. Crevits
liet destijds weten dat werd gezocht
naar “een scenario waarin zowel de
betrokken CLB’s als de scholen zich
kunnen vinden”. Thans verwijst ze
naar het ‘voorontwerp van decreet
leerlingenbegeleiding’. Bij de bespreking daarvan in het parlement
kan verder worden ingegaan op
een oplossing voor deze kwestie,
stelt de onderwijsminister. Kennelijk is ze daar zelf niet in gelukt.
Het lijkt er sterk op dat ze die in
haar ogen heikele kwestie over deze
legislatuur heen wil tillen.

FEITELIJK
GEDOOGBELEID
Franstalige
faciliteitenscholen
zijn in principe ook gehouden de
Vlaamse eindtermen na te leven.
Hun aanvragen om daarvan af te
wijken worden door de Vlaamse
overheid evenwel onbeantwoord
gelaten, kwestie van niet neen of
niet ja te moeten zeggen. Deze
‘kop in het zand’-houding komt er
in de praktijk op neer dat - in afwachting van een duidelijke beslissing - de einddoelen van de Franse
Gemeenschap worden gehanteerd.
Crevits blijft op de vlakte over de
vraag of de nieuwe Vlaamse eindtermen enige verandering in dat

gedoogbeleid zullen brengen, hetgeen doet vermoeden dat er ook
wat dit betreft in de toekomst geen
hoge verwachtingen moeten worden gekoesterd.

Overigens werden faciliteitenscholen destijds opgevat als wat wel
eens ‘overgangsklassen’ werden
genoemd. Met andere woorden,
een voorbereiding op later middelbaar onderwijs in de streektaal.
Daartoe is natuurlijk een grondige kennis van het Nederlands
nodig. De wetgeving voorziet dan
ook dat het vak Nederlands in de
faciliteitenscholen vroeger en frequenter wordt gegeven dan in het

gewone Franstalig onderwijs. Of
dat ook wordt nageleefd en - niet
onbelangrijk- hoe het dan zit met
de kwaliteit van die lessen Nederlands? Daar heeft de subsidiërende
(Vlaamse) overheid het raden naar.
In 2016 beloofde Crevits dat ze
haar Franstalige collega zou vragen
om in de toekomst ook het vak Nederlands mee te nemen bij de inspectie van de faciliteitenscholen.
Maar er was daarover niets terug te
vinden in de inspectieverslagen die
vorig jaar voor het eerst (!) werden
bezorgd en de Vlaamse onderwijsminister heeft nu haar vraag blijkbaar nog eens herhaald. Hoeveel
geduld heeft de Vlaamse regering
nog bij de weigering van de Franse
Gemeenschap om die cruciale informatie te bezorgen?
De laatste vraag van Chris Janssens
aan minister Crevits zal allicht cynisch bedoeld zijn: “Welke andere
initiatieven plant de minister ter
zake desgevallend nog?” Na al het
voorgaande was het antwoord onvermijdelijk: “geen”.
Luk Van Nieuwenhuysen

Hemd is nader dan de rok
De Franstalige partijen zijn voorstander van de aanhechting van de zes faciliteitengemeenten bij Brussel. In
die zes hebben ze de faciliteiten - inclusief de onderwijsfaciliteiten - nooit daartoe aangewend waarvoor ze
eigenlijk waren bestemd, met name als hulpmiddel om gemakkelijker in Vlaanderen te integreren. Ze werden
integendeel misbruikt om de verfransing in de hand te werken en om zo de eis tot aanhechting bij ‘le très
Grand Bruxelles’ te ondersteunen. Ze werden daarbij al te vaak geholpen door de onverschilligheid tot zelfs
de medeplichtigheid (cfr. de oprichting van een Brusselse metropolitane gemeenschap) van de traditionele
Vlaamse partijen. Een assertieve Vlaamse politiek - niet alleen op het vlak van de toepassing van taalfaciliteiten - kan nochtans wel degelijk een kentering teweeg brengen. Want zo fanatiek zijn de Franstaligen niet altijd.
Ter illustratie is er het verhaal van Vivaqua, de Brusselse intercommunale voor waterbedeling, waarvan ook
vijftien Vlaams-Brabantse gemeenten deel uitmaken. De fusie van Vivaqua met Hydrobru, de Brusselse intercommunale voor waterzuivering die een hoge schuldenlast met zich meetorst, evenals de - kostelijke - plannen
om zwaar te investeren in de vernieuwing van het onderkomen Brusselse rioleringsnet, brachten de vijftien
Vlaamse gemeenten ertoe om ondanks de tegenwerking vanuit Brussel uit de gefuseerde vereniging te treden
en om op termijn aan te sluiten bij een Vlaamse watermaatschappij. En ja, ook voor de gemeentebesturen van
de zes faciliteitengemeenten was het hemd nader dan de rok. Toch maar liever niet bij het verlieslatende en
kostelijke Brussel. Het opent perspectieven.
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Doofpot rond gesjoemel van
Tom Meeuws bij De Lijn
Vorige maand was er veel ophef met betrekking tot financiële malversaties bij De Lijn Antwerpen. Dankzij perslekken kwam aan het
licht dat de oud-directeur, sp.a-kopstuk Tom Meeuws, zich had bezondigd aan opzettelijke schendingen van de wetgeving op de overheidsopdrachten, en de betaling van facturen van politieke vrienden
in schijven om die betalingen onder de radar te houden. Er gebeurden
daarbij zelfs uitbetalingen zonder dat er een contract werd opgesteld.

DOOFPOT
Alhoewel de bewuste
overtreding van de
wetgeving op de overheidsopdrachten zelfs
als een misdrijf gekwalificeerd kon worden,
loste De Lijn de zaak
‘in der minne’ op via
een dading. In ruil voor
zijn onmiddellijke vertrek ontving Meeuws
een opzegvergoeding
van vijf maanden. De
Lijn en Meeuws spraken daarbij af om het
gesjoemel en de overeenkomst geheim te
houden. Mochten er
geen perslekken zijn
geweest, dan hadden
we hierover allicht
nooit meer iets vernomen.
Vlaams Belang-fractievoorzitter
Chris Janssens vond het nogal
straf dat De Lijn sjoemelaar Tom
Meeuws nog een flinke smak geld
toestopte en diens malversaties bovendien in de doofpot wilde stoppen. Hij wilde daarom minister
van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA)
in het Vlaams Parlement ondervragen over de afhandeling van de
zaak door De Lijn. Lies Jans (voorzitter commissie Mobiliteit) en Jan
Peumans (voorzitter Vlaams Parlement) lieten Chris Janssens aanvankelijk echter niet toe vragen te
stellen omdat de kwestie “een par-

dat een Vlaams overheidsbedrijf
malversaties in der minne regelt
met geheimhoudingsclausules, en
of hij een onderzoek naar de afhandeling van dit dossier door De Lijn
niet nodig acht.
Minister Weyts bleek
de afhandeling van het
gesjoemel via een dading echter prima te
vinden: “Dat een dading wordt gesloten in
geval van onmiddellijk
ontslag is een veelvoorkomende procedure, ook
in de privésector. Vertrouwelijkheid is hierbij
een standaardprocedure.
Het afsluiten van zulke
dadingen behoort tot de
bevoegdheden van het
management enerzijds
en het remuneratie- en
benoemingscomité anderzijds. De raad van
bestuur van De Lijn
werd op de hoogte gebracht dat de oplossing
kon volgen.”

SLECHT SIGNAAL
ticuliere aangelegenheid” zou zijn.
Chris Janssens reageerde scherp:
“Dat houdt geen steek, vermits het
gaat om fraude binnen een overheidsbedrijf dat gefinancierd wordt
met belastinggeld.”
“STANDAARDPROCEDURE”
Na zijn protest bekendgemaakt en
de vraag geherformuleerd te hebben, werd het Chris Janssens alsnog toegelaten vragen te richten
aan Ben Weyts. In de commissie
Mobiliteit van het Vlaams Parlement vroeg Chris Janssens aan de
minister of hij het wel gepast vindt
12

Chris Janssens kon niet akkoord
gaan met het feit dat Weyts er zo
licht overheen ging en weigerde alsnog onderzoek te verrichten naar
de afhandeling van het gesjoemel:
“Kunnen er dan zomaar overeenkomsten met geheimhoudingsclausule worden afgesloten die onwettelijkheden moeten doen vergeten? Ik
denk dat dit een slecht signaal naar
de burger is. Kleine garnalen worden
daar zonder meer voor bestraft. Leidinggevenden binnen overheidsbedrijven gaan blijkbaar vrijuit.”
Wim Van Osselaer

500.000 euro belastinggeld voor
verspreiding Koranboodschappen
Minister Homans wil 500.000 euro besteden aan het verspreiden van
op de Koran gebaseerde boodschappen om extremisme tegen te gaan.
Chris Janssens noemde dit in het Vlaams Parlement “geldverspilling”
en “het bestrijden van een uitslaande brand met benzine”.
Na de aanslagen in Parijs (2015)
en Brussel (2016) vond de regering het, daarbij toegejuicht door
de linkse oppositie, nodig een zogenaamd ‘deradicaliseringsbeleid’
te gaan voeren dat moslimjongeren
moest overtuigen geen aanslagen
meer te plegen. Een dergelijk soft,
preventief beleid leek hen beter dan
een kordate aanpak van het extremisme, de sluiting van extreme
moskeeën en de uitwijzing van
haatpredikers.

Dit verhinderde de minister echter
niet om nog geen twee maanden later opnieuw met subsidies over de
brug te komen. Minister Homans
wil nu Koranboodschappen van islamtheologen gaan financieren die
de boodschap van terreurgroepen
als IS en Al Qaeda zouden moeten
weerleggen. Ze spreekt in dat verband van ‘counter narratives’ of ‘tegengeluiden’. 500.000 euro belastinggeld wil Homans nu aan deze
Koranboodschappen besteden.

TEGENGELUIDEN

“HET MIDDENVELD”

Een gans kluwen van extreemlinkse
en islamitische organisaties stortte
zich als gieren op de door bevoegd
minister Liesbeth Homans (N-VA)
ter beschikking gestelde budgetten
om hun sociale projecten gefinancierd te krijgen. Enkele maanden
geleden moest minister Homans in
de pers zelf toegeven dat er inmiddels een heuse ‘deradicaliseringsindustrie’ was ontstaan.

Vlaams
Belang-fractievoorzitter
Chris Janssens uitte in het Vlaams
Parlement zijn kritiek op dit nieuwe
idee van Homans: “De Koran bevat
tal van oproepen tot geweld en religieuze onverdraagzaamheid: hoe kan
een boek met dergelijke oproepen gehanteerd worden in een verhaal van
counter narrative tegen islamextremisme?” Hij verwees daarbij naar
de pijnlijke realiteit dat de islam
geloofsafval bestraft met de dood-
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straf, wat in sommige landen ook
effectief toegepast wordt. Hij wees
de minister er ook op dat gelijkaardige ‘counter narrative’-initiatieven
in de Verenigde Staten geen succes
hadden.
Minister Homans wilde echter van
geen wijken weten en kreeg daarbij
applaus van CD&V, sp.a en Groen.
Homans wist ook al waarom dit
project wel zal slagen, terwijl een
gelijkaardig project in de Verenigde
Staten mislukte: “In de Verenigde
Staten werd het aangestuurd door
de overheid. Wij kiezen echter voor
kleinschalige projecten, vanuit het
middenveld.” Met het ‘middenveld’
bedoelt Homans uiteraard ‘islamitische en multiculturele organisaties’.

BENZINE
Chris Janssens besloot het debat
scherp: “Ik vind niet dat we een
half miljoen euro belastinggeld moeten besteden aan deze ‘counter narratives’. Het inzetten van de Koran
tegen extremistisme is hetzelfde als
een uitslaande brand bestrijden met
benzine”.
Wim Van Osselaer

“

e toekom
ga ik god
Foto: Flickr - Robert de Bruijn

Ebru Umar is geboren in 1970 in Den Haag en
studeerde bedrijfskunde. Ze groeide op in Rotterdam waar ze vandaag ook woont. Vanaf 2003
schreef Umar voor de website ‘De Gezonde Roker’ van Theo van Gogh (te lezen op theovangogh.
nl). In 2005 publiceerde ze het persoonlijke werk
Geen talent voor de liefde waarin ze beschrijft
hoe haar leven veranderde na de moord door de
islam op haar mentor, vriend en coach Theo Van
Gogh. Vanaf dat jaar nam ze Van Goghs column
over in de gratis krant Metro, waar ze tot op vandaag wekelijks ophefmakende en via sociale media
druk gedeelde stukken schrijft. Ze schreef ook de
boeken Burka & Blahniks: manifest van een dertiger, Turkse verleidingen en 99 gesprekken met...
. Daarnaast publiceerde ze in diverse Nederlandse kranten en schrijft ze voor Libelle. Sinds kort
schrijft Umar ook columns voor ‘t Pallieterke en
het Nederlandse weblog GeenStijl.
In 2017 kreeg Ebru Umar de Pim Fortuynprijs, voor
“haar kritische geluid, de gave van haar pen en haar
verbale kwaliteiten alsmede de onverschrokkenheid
waarmee zij de vrijheid verdedigt, met alle consequenties van dien ook voor haar privéleven”.
U bent vast trots op uw Pim Fortuynprijs? Heeft u
Fortuyn goed gekend? Volgt u zijn gedachtengoed?
Ik ben ontzettend trots op mijn Pim Fortuynprijs,
terwijl ik het tegelijkertijd afschuwelijk vind dat die
prijs überhaupt bestaat. Ik had liever gezien dat die
man niet vermoord was en wel zijn beloftes en ambities had kunnen waarmaken. Benieuwd waar Nederland dan gestaan zou hebben. Ik heb hem nooit
ontmoet en als je zegt “volgt u zijn gedachtegoed”,

Ebru Umar
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mst die ik voor me zie,
dzijdank niet meemaken”
dan vind ik dat een rare
vraag. Dat klinkt voor
mij als een soort bijbel
die je elke avond voor
het slapengaan leest.
Dat doe ik dus niet,
nee. Maar als je het
hebt over zijn gezonde
Rotterdamse verstand,
heldere formulering van
problemen, schijt aan
het establishment, doen
wat je zegt, denken wat
je zegt en niet blind zijn
voor hedendaags Nederland en wat zich daarin
afspeelt: jazeker.

“

Waar heeft u uw liefde en talent voor het
schrijven vandaan gehaald?

breed, daar kun je alles mee worden”.
En daar hield het wel zo’n beetje
op, mijn studiereferentiekader.
Godzijdank. Als ik journalistiek
was gaan studeren was er niets van
me terechtgekomen. Ik had eigenlijk kunstacademie of zoiets moeten doen, of eigenlijk bouwkunde
maar dat zijn dingen die je je pas
halverwege je leven realiseert als
je ziet waar je interesse in je nietprofessionele leven vooral naar uitgaat. Ik hou erg van schrijven, het
is een hobby waar ik geld mee blijk
te kunnen verdienen. Maar ik ben
nog veel beter in presenteren, in
huizen verbouwen en evenementen
produceren. Dat zijn geen afgesloten wegen, maar ik mis de urgentie
en misschien ook wel het netwerk
om daar business van te maken.

“Ik ben nog nooit
een politicus
tegengekomen
die ook maar enig
idee heeft wat
zich afspeelt in de
samenleving”

Op Twitter omschrijft u zichzelf als: ‘Born columnist & Dutch National Pain in the ass. “Mal mens”
en “Metro Monster” volgens de deugbrigade.’ Kunt
u dat toelichten?

Ik heb werkelijk geen idee. Ik heb altijd al geschreven
maar ik heb het nooit als een vak gezien. Mijn ouders
zijn immigranten en de tweede generatie, degenen die
hier dus geboren zijn, moeten alles leren. Het referentiekader dat mijn ouders hebben meegenomen uit
Turkije, is hun basis geweest, verder moesten ze zich
alles eigen maken in Nederland. Dus je gaat uit van
wat je weet: je weet dat je naar school gaat en daarna
gaat studeren aan een universiteit, met de vrijheid die
je wilt. Mijn ouders zijn arts en hebben altijd gezegd
dat ik kon worden wat ik zelf wilde. En als ik één ding
niet wilde worden was het wel arts. Het alternatief
was advocaat, afschuwelijk. Alle meisjes gingen rechten studeren en alle loser jongens ook want “zo lekker

De politiek correcte vrouwelijke journalisten haten
me. Het zijn altijd blonde, verweerde oude wijven die
je ‘mal mens’ of ‘Metro monster’ vinden en je daarna
blokkeren op Twitter om achter je rug over je door
te lullen. Het grappige is dat geen van mijn vrienden
mij een mal mens of Metro monster vinden. Soms
vinden ze me een beetje raar, maar ja, zijn niet alle
creatieve mensen een beetje raar? Dit soort wijven zijn
dat niet, dit soort wijven zijn zo blij en onder de in-
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heb ik gewonnen. Ik volg ze niet, mijn ouders volgen
ze. Ik weet dat het raar klinkt maar ik ben er klaar
mee. Ik heb niets misdaan, ik ben om idiote redenen
vastgezet in Turkije en ik ben vrijgekomen door de inspanning van de Nederlandse bevolking, mijn werkgever TMG (Telegraaf Media Groep, SvR), media en
politiek. Dat hele Turkije, alles wat zich daar afspeelt,
het is een ver-van-mijn-bedshow en een verre herinnering
zo van: het zal allemaal wel.
Ik weet niet eens wanneer die
andere twee rechtszaken voorkomen.

druk dat ze erbij mogen horen, bij de deugbrigade van
de Nederlandse grachtengordel waar het geld wordt
uitgedeeld en status wordt toegekend. Ik hoor daar
niet bij. Ik haal er mijn schouders over op en koop
wel weer een huisje, als de bank tenminste meewerkt.
Ieder zijn ding.
U bent van Turkse afkomst.
Heeft u islamitische wortels, of alevitische, of...?

“

“Ik hoop nooit
mee te maken
dat de islamisering van Europa
zo doordringt als
Houellebecq heeft
beschreven”

Ik vind dat de meest idiote
vraag die er is. Ik zweer je:
al die ‘moslims’ is in Europa
aangepraat dat ze moslim
zijn. Ze zijn altijd anders
behandeld omdat ze moslim zijn. Daar hadden ze zelf
geen weet van, ja behalve dan
dat ze geen varkensvlees aten
en vrij namen op hun feestdagen. Al die mensen zijn
hierheen gekomen als ontdekkers, reizigers, avonturiers
en zijn tot moslim verklaard.
Ik ben helemaal niets, ik ben
Ebru. Dat hele geloof zal me
aan m’n reet roesten, ik heb
er niets mee. Never have, never will. Het kan, heus. Soms
zijn die migranten net Nederlanders. Maar ja, dat
dringt niet door tot mensen.

Kunt u nog ooit Turkije bezoeken denkt u?
Nee, maar daar heb ik ook
geen behoefte aan. Mijn ouders hopen natuurlijk vurig
van wel en dan zwijg ik maar.
Hoe ziet u de (toekomstige)
relatie van het Westen of de
EU met Turkije? Hoe moeten we Erdogan tegemoet
treden, met name nu hij losgaat op de Koerden?

Nou hoe het zou moeten weten we allemaal: terechtwijzen, relaties mee verbreken
en terugbombarderen. Dat dat niet gaat gebeuren
weten we ook allemaal. Dat heet politiek. Voor een
zogenaamd ‘groter belang’ gaan we met Erdogan om
zoals we met hem omgaan. Maar wat dat grotere belang is, heeft niemand me ooit kunnen uitleggen, laat
staan dat iemand me daarvan heeft kunnen overtuigen. Stabiliteit in de regio shit, of Turkijedeal shit. Ja,
vanuit een ivoren toren kun je jezelf daarvan overtuigen. Maar in the real world mag ik hopen dat de lui
die prat gaan op dat zogenaamde ‘groter belang’ heel
veel kinderen hebben die in een hele verrotte wereld
terechtkomen.

In welk zin zijn moslims volgens u “altijd anders
behandeld”?
Nou, we maken graag onderscheid tussen mensen.
Zij zijn ‘anders’ en dienen anders behandeld te worden. Dus worden ze op alle mogelijke manieren gepamperd, dat is heel discriminerend en badinerend.
Het feit dat die gastarbeiders werkten en daarna zijn
ontslagen met een uitkering, is tot daaraantoe. Dat
dat badinerend werd goedgepraat met ‘je hoeft niet
te werken’, gaat natuurlijk nergens over. Ze zijn met
z’n allen tegelijk in woonwijken gedumpt, maar niet
tussen de oorspronkelijke bevolking, althans niet in
normale aantallen zodat ze konden mengen en integreren. Ze zijn in staat gesteld little Turkeys en little
Maroccos te creëren. Het boeide niemand. ‘Laat die
andere mensen maar onderling anders zijn,’ was het
credo.

Denkt u soms aan Turkije na Erdogan? Is er hoop?
Of zet de islamisering van Turkije zich voort?
Die islamisering van de wereld zet zich voort dankzij
de meegaandheid van onze regeringsleiders en ik denk
nooit na over Turkije zonder Erdogan. Ik denk alleen
maar: “Been there done that. Next!”

Wegens uw kritische tweets over Erdogan werd u
in 2016 een aantal weken vastgehouden in Turkije.
Zijn daar nog naweeën van? Hoe staat het met alle
aangiftes en rechtszaken tegen u?

Nadat u mede dankzij de Nederlandse regering
terug in Nederland was zei u: “Ik ben een fucking
Nederlander” en “Ik ben niet het dankbare allochtoontje”. Wat bedoelt u daar precies mee?

Ik heb drie rechtszaken lopen, twee eigenlijk, eentje

Precies wat ik daarnet al zei: ik heb een andere naam,
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dat klopt. Maar dat betekent niet dat ik anders denk
en handel dan de doorsnee Rotterdammer. Elke allochtoon in de media is een aapje, ik heb daar altijd
voor bedankt. Ik heb mijn afkomst nooit uitgebuit,
ik heb altijd geëist om als Nederlander behandeld te
worden. Dat heeft mij geld en ‘vrienden’ gekost: als je
niet door een hoepel springt als allochtoon, gaan de
betere jobs aan je voorbij.
Uw recentste column in Metro is getiteld: ‘De vieze
business die politiek heet’. U schrijft regelmatig
zéér minachtend over de politiek. Vindt u het systeem fout of zijn vooral de politici het probleem?
Ik ben nog nooit een politicus tegengekomen die ook
maar enig idee heeft van wat zich afspeelt in de samenleving. En als je politici 3 tot 6 keer een modaal salaris
betaalt, begeven ze zich ook in kringen die ver afstaan
van de gemiddelde samenleving. Ik werk nu al 14 jaar
in de media en spreek politici ook al net zo lang en
het is mij nooit gelukt om het respect en ontzag voor
ze te krijgen waar mainstream journalisten bij kwijlen. Maar ja, ik leef dan ook niet van status, heb dan
ook geen zes kinderen die ik moet voeden en ben geen
loonslaaf. Mensen vinden het stóer om in hun buurt te
zijn, terwijl ik echt anders naar de wereld kijk: die politici zitten er voor mij en dankzij mij! Wanneer gaan
ze nou ook eens voor mij werken? Het enige wat ik zie
is dat ze liegen en dat zodra er een camera in de buurt
is, ze oneliners voor het NOS Journaal willen scoren.
Dit mag je niet zeggen, maar het is wel wat er gebeurt.
Hoe kan ik daar respect voor opbrengen?

En onrechtvaardigheid. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Dat zou van mij ook een rampzalige politicus maken.
Van welke onrechtvaardigheid ligt u, al dan niet
figuurlijk, wakker?
Als de baas van de Nederlandse openbare omroep,
Shula Rijxman, op tv roept dat er meer diversiteit
moet komen op tv en dat ze de ‘doorsnee Nederlander’ wil bereiken in plaats van alleen de grachtengordel en dan in één adem roept dat er dus meer Frans
Bauer op tv moet komen, dan ga ik door het lint. Dan
snap je dus werkelijk helemaal maar echt helemaal
niets van de Nederlandse burger. Dat is zó leugenachtig, zo vals, zo denigrerend en zo misplaatst. Die
vrouw verdient met pek en veren van het Mediapark
weggejaagd te worden, met de hele publieke omroep
in haar kielzog.

Vindt u dat ook van anti-establishmentpolitici zoals Geert Wilders en Thierry Baudet?
Ik denk dat zij er net zo over denken als ik en dat dat
hun drijfveer in de politiek is. Tegelijkertijd: iemand
die al 12 jaar met de dood bedreigd wordt, leeft helaas ook in een afgeschermd deel van de samenleving.
En iemand die op de grachtengordel woont, ook. Dat
neemt niet weg dat zij zich wel kunnen inleven in dat
andere deel van de bevolking. Ik kan dat ook. Dat
vind ik het meest shocking. Dat ik, toch een redelijk
upper class verwend wicht, wél begrijp waar die andere
mensen, die niet in de wijken wonen waar ik woon
en die levens met gezinnen leiden op anderhalf inkomen, opeens aan de kant van Henk en Ingrid (de
gewone Nederlander, SvR) sta en hun wereld benoem
en verdedig.

Hoe ziet u de nabije en verdere toekomst van Nederland en West-Europa?
Heel eerlijk: de toekomst die ik voor me zie, ga ik
godzijdank niet meemaken. En ik heb geen kinderen
dus geloof me: na mij de zondvloed. Het enige waar ik
écht voor strijd is dat ik in vrijheid mag sterven.
Waaruit denkt u dat die zondvloed zal bestaan?
Michel Houellebecq heeft dat redelijk goed beschreven in Soumission (‘Onderwerping’, SvR). Ik hoop
werkelijk nooit mee te maken dat de islamisering van
Europa zo doordringt als hij beschreven heeft in dat
prachtige boek.

Zou u ooit de politiek willen ingaan?
Nee.
Mag ik uit uw columns en tweets concluderen dat
dé vijand waartegen u via de pen strijdt ‘politieke
correctheid’ heet?

Opgetekend door Sam van Rooy
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“Deze regering heeft geluk dat zieke m
Terwijl kranten gevuld worden met artikels waarin men medelijden
tracht op te wekken voor immigranten, wordt in alle talen gezwegen
over onze eigen mensen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld omdat
ze getroffen worden door de besparingen van de federale regering in
de sociale zekerheid. We spraken met zo’n slachtoffer, Anja Goor.
Beste Anja, we overdrijven niet
wanneer we u omschrijven als
ernstig ziek?
Allerminst. Ongeveer 8 jaar geleden werd er baarmoederkanker
vastgesteld. Na de behandeling
bleef ik echter moe. Achteraf ontdekte men eerder per toeval een
gezwel op mijn lever. Ik heb ondertussen ook operaties gehad aan
de galweg en aan een maagbreuk
achter de rug en word voortdurend
geconfronteerd met infecties. Tot
op heden zijn er nog steeds tumoren op mijn lever. Ik ben terminaal
ziek.
Uw ziekte heeft een grote impact
op uw dagelijkse leven?
Inderdaad. Ik heb nauwelijks energie. Mijn leven bestaat tegenwoordig uit slapen en tv kijken. Wanneer ik tv kijk, val ik zelfs continu
in slaap. Gelukkig voorziet de digitale televisie tegenwoordig dat men
probleemloos kan terugspoelen. Ik
ben altijd een fiere dame geweest,
maar tegenwoordig heb ik meer
pyjama’s aan dan andere kleren. Ik

kom toch nauwelijks nog buiten
door mijn ziekte. En wanneer ik
eens een uitstap doe, moet ik daarna twee à drie dagen bijslapen. En
dan zeggen dat ik altijd zo’n actieve
vrouw ben geweest: ik had een job,
een huishouden en deed daarnaast
nog vrijwilligerswerk.
Maar er bestaat medicatie die u
in het dagelijkse leven meer energie zou kunnen bezorgen?
Dat klopt. Er is een medicijn,
hizentra genaamd, dat mijn levenskwaliteit fors kan verbeteren.
Hizentra is een immunoglobine
en als ik dat neem, verbetert mijn
immuunsysteem, ben ik veel minder moe, heb ik veel minder pijn,
kortom: voel ik me een heel stuk
beter. Het maakt mijn leven draaglijk. Hizentra is een donorproduct
dat uit bloed wordt gewonnen en
dat via een pompje, een darm en
een naald in het lichaam wordt geïnjecteerd.

Vroeger werd hizentra terugbetaald. Ik heb het een half jaar toegediend gekregen in het ziekenhuis
en daarna heb ik het ook een jaar
thuis genomen. Ik voelde me toen
dankzij hizentra effecief een pak
beter. Het bracht mijn immuunsysteem opnieuw op niveau. Ik
kon met de auto rijden en ik had
een sociaal leven. Maar nu dus niet
meer. Sinds 1 april 2017 zijn de
terugbetalingsvoorwaarden voor
medicijnen van de klasse immunoglobulinen, waartoe hizentra
behoort, gewijzigd. Ik stel vast
dat artsen het me niet meer durven voorschrijven. Nochtans toont
mijn bloedonderzoek aan dat mijn
immuunsysteem ver onder het
normale niveau is.
Nu moet u dat voor u nochtans
belangrijke geneesmiddel dus uit
eigen zak betalen?
Dat klopt. Maar dat is financieel niet vol te houden. Ik leef nu

U nam het vroeger permanent en
nu niet meer. Leg eens uit?
Anja Goor voelde aan de
lijve de besparingen in
de gezondheidszorg

Zijn prioriteiten kennen

Het RIZIV, dat samen met de minister van Volksgezondheid mee bepaalt welke gezondheidszorgen een
terugbetaling krijgen en welke niet, heeft soms van die rare gedachtenkronkels. Bepaalde levensnoodzakelijke zorgen of medicijnen worden niet terugbetaald, terwijl er daarnaast terugbetalingen gebeuren die de wenkbrauwen doen fronsen. Neem nu bijvoorbeeld de besnijdenissen. Deze ingreep werd,
zoals uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een vraag
van Barbara Pas blijkt, in 2016 niet minder dan 26.183 keer terugbetaald. Dat is goed voor een uitgave
van 2.684.209 euro ten laste van de gemeenschap. Nu gaat het hier in de meeste gevallen niet om een
ingreep die om medische redenen moet worden doorgevoerd, maar wel om religieuze redenen. Het
Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft dan ook enige tijd geleden de overheid het advies
gegeven om de terugbetaling daarvoor stop te zetten voor zover het om rituele besnijdenissen gaat. De
Block is blijkbaar niet echt happig om daar snel werk van te maken, want zij meent dat “het advies nog
verder onderzocht” moet worden…
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mensen niet op straat kunnen komen”
van een invaliditeitsuitkering van
nog geen 1.000 euro per maand.
Nochtans ben ik meteen na school
beginnen werken. Ik betaal me
blauw aan behandelingen en onderzoeken. Mijn man heeft zelfs
zijn pensioenspaarplan
al afgekocht - met
zwaar verlies - om de
medische kosten te
dekken. Eén flesje hizentra van 4 milliliter
kost 192 euro. Ik zou
normaal gezien 2 flesjes per week moeten
nemen om mijn immuunsysteem op peil
te brengen. In totaal
komt dat neer op een
kleine 2000 euro per
maand. Dat kan ik me
financieel onmogelijk
veroorloven.
Dat deze medicatie niet wordt
terugbetaald heeft dus zware gevolgen voor u?
Door mij hizentra te ontzeggen,
zorgt de regering er inderdaad
voor dat mijn immuunsysteem
niet voldoende is, dat ik nauwelijks buiten kan komen en me dus
permanent zeer slecht voel. Eigenlijk heeft de regering mij eigenlijk
in een soort van gevangenis doen
belanden, met dat verschil dat gevangenen tijdens hun verblijf geen
pijnen moeten doorstaan of financiële problemen hebben. Ik kan in
aanmerking komen voor een levertransplantatie. Maar omdat mijn
immuunsysteem niet goed is, heb
ik maar dertig procent overlevingskans. Nog een gevolg van het feit
dat men me dit medicijn ontzegt.
Uit wanhoop heb ik dan maar een
inzamelingsactie ‘hizentra voor allen’ gestart via Facebook.
U bent allicht niet de enige die
gevolgen ondervindt van het feit
dat de regering de terugbetaling
van deze geneesmiddelen heeft

teruggeschroefd?
Inderdaad. Er is zelfs al een petitie
georganiseerd. Vijftien zwaar zieke
mensen hebben een brief gericht
aan mevrouw De Block. We krij-

helaas beroep doen op een rolstoel.
Ik slaap zelfs beneden omdat ik
de trap niet meer opgeraak naar
de slaapkamer. Toen de controlearts echter merkte dat ik via mijn
gsm contact onderhoud met mijn
vrienden, kreeg ik minder punten omdat “ik op
die manier nog een sociaal leven heb”. Mag het
nog ja?
U maakt de vergelijking met andere
groepen voor wie wél
grote budgetten ter
beschikking gesteld
worden?

gen gewoon geen
antwoord. Misschien is het probleem dat zieke mensen niet op
straat kunnen komen om voor hun
belangen op te komen en dat de regering hen daarom maar negeert?
Voor de regering lijk ik geen mens
meer te zijn, maar een nummer,
een kostenpost. Een dokter gooide
het me gewoon in het gezicht: “U
kost de staat veel geld.” Waarom
bespaart deze regering op ernstig
zieke mensen?
Ook een integratietegemoetkoming krijgt u niet?
Om te beoordelen of iemand
aanspraak kan maken op een integratietegemoetkoming wordt er
gewerkt met een puntensysteem.
Enkele jaren geleden werd het systeem verstrengd en sinds dan kan
ik er geen beroep meer op doen.
De federale regering is blijkbaar
van mening dat ik deze steun niet
kan gebruiken. Nochtans kan ik
zelf geen auto meer rijden en als
ik een paar honderd meter stap,
staan mijn voeten blauw van de
ontstekingen. Daardoor moet ik
19

Ik stel maar vast dat er
wél geld is om al die zogenaamde ‘vluchtelingen’ hier op te vangen.
Hoeveel immigranten die hier nog
geen dag gewerkt hebben, krijgen
hier gratis medicijnen waarvoor ik
veel geld moet neerdokken? Hoeveel van die ‘vluchtelingen’ die hier
komen aankloppen, zijn overigens
écht vluchteling? Men is toch geen
racist wanneer men zich vragen
durft te stellen bij die ongelijke behandeling?
Hebt u steun in deze moeilijke
periode?
Ik heb een schitterende dochter,
een echtgenoot op wie ik kan rekenen en mijn hondjes die me gezelschap houden. Weet u dat men
mij al heeft gesuggereerd om mijn
honden weg te doen omdat ik het
me financieel eigenlijk niet kan
veroorloven? Mijn honden zijn
echter mijn gezelschap als ik ziek
ben en zijn zo teder voor mij. Daar
zouden veel mensen nog van kunnen leren…

Opgetekend door
Wim Van Osselaer

Woonstbetreding illegalen:
incivisme verheven tot burgerdeugd
Voor de Dienst Vreemdelingenzaken is het thans bijna onmogelijk om
illegalen die zich in een woning verschansen te intercepteren en uit
het land te zetten. Om daar iets aan te doen, pakte de regering onlangs uit met een wetsontwerp, dat overigens erg onbevredigend is.
Maar zelfs dàt is er voor de immigratielobby te veel aan.
“Voor deze families heb ik een diep
respect, zelfs een zekere vorm van
fierheid om vast te stellen dat zoveel
burgers deze reflex van generositeit
hebben. Ik ben trots, ja, trots over dit
licht, over deze warmte.” Het zijn
de lyrische bewoordingen die eerste minister Charles Michel (MR)
op 3 februari over had voor Belgen
die illegalen (‘transmigranten’) onderdak en voeding geven, en dat

nauwelijks enkele dagen nadat enkele tientallen van diezelfde ‘transmigranten’ op de snelwegparking
van Groot-Bijgaarden de politie
met stokken te lijf waren gegaan.
Deze uitspraak toont aan hoe diep
de immigratiekanker Wallonië,
maar ook links Vlaanderen en zelfs
de regeringspartijen in haar greep
heeft.

Nochtans is illegaal verblijf in dit
land strafbaar en ook het helpen
van illegalen is dat, behalve “indien de hulp voornamelijk om humanitaire redenen verleend wordt”.
Of dit laatste hier het geval is, is
natuurlijk onderhevig aan appreciatie, maar wat ons betreft gaat
die redenering alvast niet op voor
illegalen. Het gaat hier overduidelijk niet om sukkelaars, maar wel
om economische gelukszoekers
die hardnekkig weigeren om naar
hun land van herkomst terug te keren en liever teren op onze ruime
West-Europese sociale voorzieningen.

VOORGESCHIEDENIS
De hele heisa die Michel tot deze
meer dan bedenkelijke uitspraak
noopten, vindt haar oorzaak in
het wetsontwerp dat het mogelijk moet maken illegalen
in hun woning op te pakken.
De voorgeschiedenis daarvan
situeert zich in 2014. Toen
slaakte de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een
noodkreet door te stellen dat
zij illegalen die zich in een
woning verschansen niet kan
oppakken en het land uitkrijgen. Daarvoor is immers een
bevel van de onderzoeksrechter nodig, maar er is
“geen enkele magistraat die
zich daarmee bezighoudt”,
aldus DVZ. Zij was dan
ook vragende partij voor
een regeling waarbij zij
zonder huiszoekingsbevel
aan de politie opdracht
kan geven om illegalen in
hun woning te intercepteren. Staatssecretaris Francken (N-VA) beloofde
daarover met een wetsontwerp te komen.
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Feiten
&
cijfers
Ook minister van Binnenlandse
Zaken Jambon (N-VA) mengde
zich in het debat. Hij stelde toen dat
de politie wel degelijk reeds zonder
huiszoekingsbevel de woning van
illegalen mag betreden omdat het
hier over een voortdurend misdrijf
gaat. Volgens Jambon gebeurde dat
in de praktijk trouwens ook al zo.
Dat lokte onmiddellijk een flinke
rel uit met alle linkse partijen, inclusief CD&V. Nahima Lanjri, de
Marokkaanse immigratielobbyiste
van CD&V in de Kamer, hierin
gesteund door minister van Justitie Geens (CD&V), floot Jambon
terug en die trok meteen zijn staart
in. Resultaat: sindsdien zijn illegalen absoluut immuun voor interceptie zolang ze zich maar in een
woning verschuilen.

ste huisbezoek van de politie aan
de voordeur moet niets opgeleverd
hebben (deur niet openen; wel
openen, maar niet meekomen…),
waardoor de illegaal natuurlijk gealarmeerd is en met de noorderzon
zal verdwijnen. Wanneer een eerste woonstbetreding mislukt (bv.
niet thuis), dan moet DVZ een
nieuwe machtiging aan de onderzoeksrechter vragen om opnieuw
tot een woonstbetreding te kunnen overgaan. Kan de woonst uiteindelijk toch worden betreden en
treft men daar andere illegalen aan
dan diegene waarvoor een machtiging werd afgeleverd, dan mogen
die niet geïntercepteerd worden.
Als klap op de vuurpijl worden de
huidige strafbepalingen op illegaal
verblijf in dit land ook nog eens
fors afgezwakt. Kortom: heel deze
regeling is veeleer een achteruitgang dan een vooruitgang.

ACHTERUITGANG

HYSTERISCHE REACTIES

Eind vorig jaar kwam Francken
dan toch met zijn langverwachte
wetsontwerp aanzetten, dat hij
samen met Geens had opgesteld.
Meteen is duidelijk dat dit één
grote capitulatie van N-VA voor de
CD&V-immigratielobby is geworden. Het maakt woonstbetreding
bij illegalen immers zo moeilijk,
dat de vogel wellicht vaak al lang
gevlogen zal zijn voordat hij kan
worden opgepakt. Om te beginnen moet een onderzoeksrechter
wel degelijk eerst toestemming
geven voordat een illegaal in een
woning kan worden geïntercepteerd, alhoewel dàt nu net datgene
was waar DVZ van af wilde zijn.
Voordat deze toestemming kan
worden gegeven, moet de illegaal
bovendien eerst hebben geweigerd
aan zijn verwijdering mee te werken. Met andere woorden: een eer-

Maar zelfs dit volledig uitgeholde
wetsontwerp lokte hysterische reacties uit bij de immigratielobby,
hierin uiteraard volmondig gesteund door de verzamelde regimemedia. Voornaamste struikelsteen
daarbij is dat ook plaatsen, andere
dan de woning van de illegaal,
mogen worden betreden als hij
zich daar bevindt. De linkse wolven huilden daarbij zo hard dat
premier Michel zich gedwongen
voelde om het wetsontwerp on
hold te zetten om het nóg verder
af te zwakken. Én de lof te zingen
van de illegalenverstoppers. Of hoe
incivisme door een regeringsleider
wordt verheven tot opperste burgerdeugd. En de N-VA? Die zwijgt
intussen in alle talen.

STOERE JAN TREKT ZIJN
STAART IN

Peter Lemmens
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Momenteel zijn er bij de veiligheidsdiensten 80 “haatpropagandisten”
bekend en 14 buitenlandse “haatpropagandisten”. Daarvan staat er
momenteel één enkele onder elektronisch toezicht. (Schriftelijke vraag nr.
1173 van Barbara Pas aan de minister van Justitie)
***
Sinds eind 2015 screent de staatsveiligheid alle asielzoekers. Van dan tot
5 april 2017 identificeerde zij daarbij
18 gevallen met linken naar terroristische groepen of met radicale,
potentieel gewelddadige groeperingen. Voor 8 van hen werden aanwijzingen van strafbare feiten vastgesteld en werd het federaal parket
ingeschakeld. Voor 4 werd inmiddels
strafvervolging ingesteld. Voor de
4 anderen is het onderzoek nog lopende. (Schriftelijke vraag nr. 2079
van Filip Dewinter aan de minister
van Justitie)
***
In 2016 ontvingen 58.687 vreemdelingen in dit land een leefloon voor
een totaal bedrag van niet minder
dan 312.892.438 euro. Dat laatste
is 29% meer dan in het jaar 2015
(Schriftelijke vraag nr. 688 van Barbara Pas aan de minister van Maatschappelijke Integratie)
***
Van 2011 tot 2016 werden er 973
gezinnen die hier illegaal verbleven
ondergebracht in wooneenheden
met het oog op hun verwijdering
van het grondgebied. Daarvan
werden er uiteindelijk slechts 385
(39,6%) effectief verwijderd. De anderen verdwenen met de noorderzon
opnieuw in de illegaliteit of konden
op een andere manier hier verblijven
(Schriftelijke vraag nr. 821 van Barbara Pas aan de staatssecretaris voor
Asiel en Migratie)

De Vrede van Westfalen
Afbeelding: Gerard ter Borch - www.rijksmuseum.nl

De Tachtigjarige Oorlog (1566-1648) was eigenlijk een onderdeel van
een reeks complexe oorlogen, die eindigden met de Vrede van Westfalen
en de verdeling van de Nederlanden.

De ratificatie van de Vrede van Münster
door Gerard ter Borch
De veldslagen, plunderingen en belegeringen vonden allemaal plaats
in de Nederlanden, die toen in
naam nog verenigd waren onder
Habsburgs bestuur. De eerste laag
van die oorlog was de strijd tussen
katholieken en protestanten. De
tweede laag, die daarmee verband
hield, maar er niet mee samenviel,
was de verhouding tussen de regionale rechten en vrijheden tegenover
de macht van de koning en grote
adellijke Huizen, in dit geval Filips
II en de Habsburgers. Dat probleem
werd in de Nederlanden verscherpt
door het ontstaan van een ‘modern’
systeem dat toen terecht als bedreigend werd aangevoeld: een sterk gecentraliseerde staat met een verstikkende bureaucratie die alle macht
naar zich toe zoog. Zo’n vampierachtige monsters bestonden toen in
Europa alleen nog maar in Frankrijk
en Spanje.
Wat oorspronkelijk begon als een
opstand, werd in een latere fase een
oorlog tussen twee staten: Spanje en
de Republiek der Zeven Verenigde

Nederlanden. In dezelfde periode
voerde Spanje ook andere oorlogen, onder meer tegen de Fransen,
de Engelsen - denk aan de ondergang van de Spaanse Armada - en
de Turken. Terwijl Alva trachtte de
opstand in de Nederlanden neer te
slaan, speelde de Spaanse vloot bijvoorbeeld wel een heldhaftige rol in
de beroemde zeeslag bij Lepanto.
De situatie was dus veel ingewikkelder dan alleen maar de strijd tussen
Spanje en de Nederlanden. Maar
in 1582 was het resultaat helemaal
niet ingewikkeld: de Tachtigjarige
Oorlog eindigde in een verpletterde
overwinning voor de Republiek, die
bezegeld werd met de Vrede van
Westfalen.

DE ONDERGANG VAN HET
DUITSE RIJK
Parallel met de Tachtigjarige Oorlog
woedde van 1618 tot 1648 ook de
Dertigjarige Oorlog, grotendeels
om dezelfde redenen: de opkomst
van het protestantisme en de brute
manier waarop de Habsburgers dat
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met militair geweld trachtten te onderdrukken. Hoewel de Spanjaarden
in een latere fase ook rechtstreeks
deelnamen aan deze oorlogen, waren zij, anders dan in de Nederlanden, niet de aanstichters ervan. De
hoofdschuldigen waren de Oostenrijkse Habsburgers. De wreedheid
waarmee zij de prille godsdienstvrijheid van de Hussieten in Bohemen
probeerden te onderdrukken, vertoonde akelige parallellen met het
optreden van Alva bij ons. De Dertigjarige Oorlog was een kluwen van
conflicten tussen de protestantse en
katholieke Duitse vorstendommen
die toen min of meer verenigd waren in het Heilige Roomse Rijk der
Duitse Natiën. Men moet zich daarbij eerder een statenbond voorstellen dan een gecentraliseerd rijk naar
Frans of Spaans model. Maar zelfs
die relatieve eenheid werd toen verscheurd. De oorlog lokte anti-Habsburgse buitenlandse interventies uit
van de Zweden, de Republiek der
Nederlanden, de Fransen en zelfs
van de Ottomanen, die toen op de
Balkan nog een gemeenschappelijke
grens met Oostenrijk hadden. De
Spaanse Habsburgers kwamen hun
Oostenrijkse verwanten ter hulp.
Sommige Duitse staatjes vielen overigens ook rechtstreeks onder de
Spaanse Habsburgers. In die tijd
werden oorlogen niet zozeer uitgevochten tussen naties maar vooral
tussen aristocratische families van de
grote Huizen, zoals de Habsburgers,
de Bourbons, de Hohenzollern…
Sommige Duitse vorstendommen
wisselden tijdens de oorlog van
kamp, Saksen zelfs twee keer. Denemarken, Polen en Rusland mengden
zich kortstondig in de strijd. De Engelsen steunden de anti-Habsburgse
partijen. De Duitse landen werden
op een verschrikkelijke manier ontvolkt, uitgeplunderd en gebrandschat. De verwoestingen en de aantallen slachtoffers waren veel groter
dan tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
Minstens zes van de twintig mil-

joen Duitsers in het Rijk werden
gedood. Ook Spanje bloedde indirect langzaam dood. De Engelse en
de Nederlandse vloten sneden hun
verbindingen overzee af en plunderden de konvooien met goud en zilver uit de Spaanse bezittingen in de
Nieuwe Wereld. Catalonië kwam in
opstand. Portugal, dat in 1580 door
Spanje was ingelijfd, scheurde zich
los uit het rijk en werd weer onafhankelijk.

VREDE, MET DODELIJKE
KIEMEN

Afbeelding: Johann Philipp Abelin - Wikipedia

De oorlog werd afgesloten met de
Vrede van Westfalen, een overkoepelend verdrag dat de Vrede van Münster tussen de Republiek en Spanje
omvatte, de Vrede van Osnabrück
tussen Zweden en het Duitse Rijk
en het Verdrag van Münster tussen
Frankrijk en het Duitse rijk. Tot
dan toe waren oorlogen bijna altijd
uitgelopen op het ‘doorgeven’ van
gebieden van het verliezende Huis
aan het overwinnende. Nu werd dat
systeem fundamenteel doorbroken.
De Republiek der Nederlanden,
Zwitserland en enkele kleine Italiaanse staatjes werden onafhankelijk,
de Republiek ten koste van Spanje,
de andere staten ten koste van het
Duitse Rijk. De Zweden pikten
grote stukken in Noord-Duitsland
in, de Fransen kregen de Elzas en
Lotharingen, wat de kiem legde

voor de Frans-Duitse Oorlog van
1870 en de beide wereldoorlogen.
Frankrijk en Zweden waren de
grote overwinnaars. Zij kregen zelfs
zitting in de Duitse Rijksdag. De
Spaanse macht was ernstig ondermijnd, maar het Duitse Rijk was de
grootste verliezer. Het was niet alleen grotendeels verwoest, het had
niet alleen veel grondgebied moeten
afstaan, maar de sluwe Franse diplomaten waren er ook in geslaagd
de staatkundige grondslagen van
het Rijk te ontmantelen. De Duitse
Keizer verloor zijn gezag over de
overgebleven Duitse staten. Hij had
geen leger en geen eigen administratie meer. Hij had alleen nog echte
macht in de weinige Duitse staatjes
die tot zijn Hausmacht behoorden.

DELING
De Spanjaarden waren dus sterk
verzwakt, maar in de Zuidelijke
Nederlanden hadden zij jammer
genoeg standgehouden en die bleven Spaans gebied. Daarmee was
de scheiding der Nederlanden een
voldongen feit. Dat belette niet dat
de Republiek zich al snel had opgewerkt tot een geduchte Europese
mogendheid. De vele ambachtslieden, intellectuelen en welstellende
burgers die vanuit de Zuidelijke
Nederlanden naar de Republiek
vluchtten of emigreerden, droegen

veel bij tot die snelle groei. Met als
keerzijde een verregaande verpaupering en intellectuele verarming van
het Zuiden. De godsdienstvrijheid
bleef in de meeste landen dode letter, behalve in Polen. Het principe
van de gewetensvrijheid, dat voor
de eerste protestanten zo belangrijk was geweest, werd in de Duitse
landen vervangen door het principe
dat de onderdanen de religie van de
vorst moesten overnemen. De grote
katholieke minderheid in de Republiek werd ernstig gediscrimineerd,
maar niet vervolgd. Twee beginselen
die dank zij het Verdrag van Westfalen wel algemeen aanvaard werden,
zij het dan alleen in theorie, zijn ook
nu nog steeds hoekstenen van het
politieke denken: de soevereiniteit
van… nee, nog niet van de volkeren, maar wel van de naties en het
principe van niet-inmenging in de
binnenlandse aangelegenheden van
andere staten.

HEROPSTANDING

Het verbaast de historici nog steeds
dat de Duitse landen zich economisch gezien zo snel herstelden. Al
na enkele decennia waren de verwoeste steden heropgebouwd en
was het meeste braakliggende land
opnieuw in cultuur gebracht. Zoals
tijdens het Wirtschaftswunder drie
eeuwen later… Zelfs in de bitterste
ellende bleven de Duitsers niet bij
de pakken zitten.
Maar politiek gezien was het Rijk
versnipperd tot
een lappendeken
van kleine staatjes, die cultureel
gezien ongelooflijke hoogtepunten bereikten,
maar politiek en
militair machteloos waren. Tot
Pruisen aan zijn
opgang begon.
Tot
Bismarck
kwam…
De inname van Maagdenburg in 1631 staat symbool voor
Marc Joris
de verwoestingen tijdens de oorlog.
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Het verval van West-Europa verder
gefileerd
maar Lukkassen weet wel regelmatig
kernachtig de problemen van onze
samenleving te formuleren en ongenadig de zinledigheid en de oorzaken
daarvan te fileren. Hij beperkt zich
overigens niet alleen tot een analyse
van de ziekte (doodsdrift), maar tracht
ook oplossingen aan te reiken hoe we
als beschaving toch kunnen overleven
(levenslust). Daarvoor schuift hij het
begrip ‘de Nieuwe Zuil’ naar voor, een
verzameling van alle patriotten om
een tegenmacht op te bouwen. Deze
‘Nieuwe Zuil’ blijft echter grotendeels
oningevuld en de auteur is veeleer
pessimistisch over de slaagkansen ervan. Dit boek bevat niettemin diverse
interessante inzichten die bijdragen
tot een beter begrip van het verval van
onze samenleving - en hoe dit te overwinnen.

Sid Lukkassen bracht in 2015 met
zijn boek Avondland en identiteit
de verwoestende werking van het
cultuurmarxisme op onze samenleving onder de aandacht, de ideologie die ervoor verantwoordelijk
is dat we niet meer in onszelf willen geloven. Door haar ‘lange mars
door de instellingen’ is deze ideologie vandaag alom overheersend in
media, cultuur en politiek en leidt
zij onvermijdelijk tot onze ondergang als we ons daar niet tegen verzetten.
In zijn nieuwste boek Levenslust en
doodsdrift borduurt Lukkassen voort
op deze fundamentele maatschappijkritiek aan de hand van 48 korte essays. Drie thema’s staan daarbij centraal: politiek en
macht, media en - blijkbaar een onvermijdelijk stokpaardje van de auteur - seksualiteit. Vertrekkend van
anekdotes, gebeurtenissen of inspelend op boeken die
hij gelezen heeft, gaat hij dieper in op deze thema’s en
illustreert hij hoe het heersende waarden- en cultuurrelativisme onze beschaving ondergraaft. Deze aanpak
heeft het voordeel dat de essays ‘in het leven staan’
en geen droge theoretische uiteenzettingen zijn. Niet
alle essays en insteken zijn even sterk of even relevant,

Peter Lemmens
Sid LUKKASSEN
Levenslust en doodsdrift.
Essays over politiek en cultuur
Groningen, De Blauwe Tijger, 2017, 301 p.
ISBN: 978-94-92161-51-2
Prijs: 22 euro

RECHTSE RAKKER GAAT LOS

Homans moet op nummer twee!
aan die filialen van het Erdogan-regime werden ‘beloond’ met Turkse haatzaaierij en zelfs spionage. “Deze
Turkse waanzin subsidieer ik niet”, riep Homans toen
uit. Ondertussen - u raadt het - zwemmen die Turken
nog steeds in Vlaamse subsidies.

Recent werd de Antwerpse N-VA-lijst voorgesteld. De
partij kiest voor vervrouwelijking. Maar geen Liesbeth
Homans in de top 3. Onverdiend uiteraard. Homans
heeft immers meer dan haar best gedaan om beleidsmatig schaamteloos het tegenovergestelde te doen van
wat ze in de media foetert om zo de rechtse kiezer te
sussen. Met andere woorden: het N-VA-handelsmerk
bij uitstek uit te dragen. Herinner u hoe ze uithaalde
naar het Minderhedenforum toen dat subsidieclubje
met scherp schoot naar onze Zwarte Piet. “Het Minderhedenforum krijgt geen subsidies voor Zwarte Pietonzin”, mopperde ze toen. Niet veel later gaf ze datzelfde clubje 1,5 miljoen extra om het racismespook
in onze bedrijven op te sporen. Ook Unia ziet zijn
subsidies na elke ‘aanvaring’ met Homans stijgen.

En dan het beeld dat Homans van zichzelf ophangt
als de behoedster van de gelijkheid tussen man en
vrouw! Prachtige profilering. Maar wanneer Mohamed Achaibi, haar vertrouweling in de Moslimexecutieve, respect eist voor het feit dat de islam niet wil dat
moslimmeisjes zich na hun puberteit op school nog
in badpak tonen, dan maakt Homans daar geen punt
van. En wanneer de imam van de Al Ihsaan-moskee
oproept om ongehoorzame vrouwen te tuchtigen, dan
is dat voor Homans geen reden om de subsidies te
schrappen. Homans verdient heus die tweede plaats
op de N-VA-lijst.

Hebt u Homans vorig jaar horen uithalen naar de
Turkse moskeeën in ons land? Haar gulle subsidies
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ZWEEDSE PUZZEL
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadministratie@vlaamsbelang.org.
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Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

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

hans.couttenye@telenet.be

installatie,
onderhoud &
herstellingen

Manuel elst

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

t 0499 61 31 77

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

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Voorzitterscongres

cultuur
strijd
ZATERDAG 10 MAART - 13U30 TOT 17U00 - LAMOT MECHELEN

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

SPREKERS

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

LAUREN SOUTHERN TOM VAN GRIEKEN BART CLAES

WWW.VBJ.ORG

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
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Kalender
MAANDAG 5 MAART
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment
Senioren Vlaams-Brabant in zaal Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.:
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.:
Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
VRIJDAG 9 MAART
SINT-NIKLAAS. Bingoavond in Lokaal Steenstraete, Nieuwstraat 86 om 20u.
Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.:
Hugo Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pieters@skynet.be
ZATERDAG 10 MAART
ANDERLECHT. Culturele familiale
wandeling Senioren Vlaams-Brabant. Samenkomst: station Brussel Zuid uitgang
Hotel Pullman om 9u30. Org.: Brabants
Seniorenforum Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelanganderlecht@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
MECHELEN. Voorzitterscongres VBJ
met Lauren Southern, Tom Van Grieken
en Bart Claes in Lamot, Haverwerf om
13u30. Org.: VBJ. Inl.: info@vbj.org
ZONDAG 11 MAART
BRECHT. Ontbijtbuffet met Tom Van
Grieken en Anke Van dermeersch in
De Kolonie, Sluisvijfbaan 11, Sint-Jobin-‘t-Goor om 10u. Org.: Vlaams Belang
Brecht. Inl.: Patrick Van Assche, 0495-43
21 77, pvan222@yahoo.com
ZEMST. Ontbijtgesprek met Barbara
Pas in d’Oude School, Damstraat 46,
Weerde om 10u. Org.: Vlaams Belang
Zemst. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 049662 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 SintElooi, Sint-Amandsplein 17, Sint-Elooi
om 16u. Org.: Seniorenforum Leie-Schel-

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

de. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.
deweer@hotmail.com
16, 17, 18 EN 19 MAART
NINOVE. 26ste Breughelfestijn in Zaal
De Jachthoorn, Kerkstraat, Outer. Org.:
Forza Ninove. Inl.: Guy D’haeseleer, 049548 36 97, guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.
org
ZATERDAG 17 MAART
ANDERLECHT. Eetfestijn met Dominiek Lootens in café Het Rad van de Metro, Bergensesteenweg 1104 om 12u. Org.:
Vlaams Belang Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
BREDENE. Vlaamse Stoverij-avond in
Café ‘t Zeetje, Duinenstraat 337 om 19u.
Org.: Vlaams Belang Bredene. Inl.: Jordy
Jacobs, jordy.jacobs.01@hotmail.com
ZONDAG 18 MAART
BRAKEL. Vlaams eetfestijn in Feestzaal
Ter Elst, Ommegangstraat 3 om 11u30.
Org.: Vlaams Belang Brakel.
BOORTMEERBEEK. 7de steakdag met
Gerolf Annemans in De Gildezaal, Hanswijkstraat 2a om 11u30. Org.: Vlaams Belang Boortmeerbeek. Inl.: Eddy Mortier,
0486-29 46 49, eddyrommy@hotmail.com
MAANDAG 19 MAART
BALEN. Jaarmarktstand in Balen-centrum om 8u. Org.: Vlaams Belang BalenMeerhout-Laakdal. Inl.: Jan Haepers,
0494-93 54 13.
VRIJDAG 23 MAART
BORNEM. Pensenkermis in Voetbalkantine KSV Bornem, Breevendreef 56 B om
18u. Org.: Vlaams Belang Klein-Brabant.
Inl.: Wim Verheyden, 0478-90 90 75,
wim.verheyden@telenet.be
ZATERDAG 24 MAART
HAMME. Quiz in Zaal De Vrede, Vredestraat 5, Moerzeke om 20u. Org. Vlaams
Belang Dendermonde en Hamme. Inl.:
Frederik Pas, 0475-39 06 06, frederik.
pas@vlaamsbelang.org
VRIJDAG 30 MAART
IEPER. Lezing Wim van Rooy over zijn
boek ‘Waarover men niet spreekt’ in OC
De Potyze, Zonnebeekseweg 309/311 om
20u. Org.: Vlaams Belang Ieper. Inl.: Nancy Six, 0479-30 41 01, info@nancysix.org
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ANTWERPEN. Vrijdag visdag in OCJVM Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14
om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22
82, vanmaerlant@vlaamsbelang.org
ZONDAG 1 APRIL
BELSELE. Paaseierenraap in ‘t Meiveld,
Groenstraat 54 om 11u. Org.: Vlaams
Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters,
0479-64 16 49, hugo.pieters@skynet.be
MAANDAG 2 APRIL
EKEREN. Paasbrunch met Filip Dewinter in Zaal De Geesten, Waterstraat 12 om
11u. Org.: Vlaams Belang Ekeren. Inl.:
Chris Luyckx, 0477-70 51 23 of kurt.vannoten@telenet.be
MAANDAG 9 APRIL
ANDERLECHT. Ontmoetingsmoment
Senioren Vlaams-Brabant in zaal Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.:
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.:
Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
DINSDAG 10 APRIL
KORTRIJK. Initiatie petanque in Petanque Club, Sint-Denijsestraat 216B om
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde.
Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.deweer@hotmail.com
ZATERDAG 14 APRIL
HAM. Spaghettifestijn en Vlaamse Zangavond in Buurthuis Genendijk, Kerkstraat
om 17u. Org.: Vlaams Belang Ham. Inl.:
0477-42 06 12, moreels.dils@telenet.be
ZONDAG 15 APRIL
NEEROETEREN. Brunch en wandelof fietstocht met Chris Janssens en Tom
Van Grieken in Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismanweg 4 om 9u. Org.: Vlaams
Belang Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren.
Inl.: Leo Pieters, 0494-39 60 32, leo.pieters@telenet.be
KAMPENHOUT. Brunchgesprek met
Klaas Slootmans in Park van Relst, Aarschotsebaan 128 om 11u. Org.: Vlaams
Belang Kampenhout. Inl.: Marleen Fannes, 0496-55 73 36, marleen.fannes@
kampenhout.be
BUGGENHOUT. Kippenfestijn in Zaal
Torenhof, Putweg 2, Opstal om 11u. Org.:
Vlaams Belang Buggenhout. Inl.: Steven
Creyelman, 0495-24 57 14, steven.creyelman@vlaamsbelang.org

RESPECT VOOR
ONZE SENIOREN

Vlaams Belang is nodig, ook voor senioren

NATIONALE SENIORENDAG
Zaterdag 24 maart

10u00 - 12u
De Schelp (Vlaams Parlement)
Hertogstraat 6, Brussel
INSCHRIJVEN
VERPLICHT
via 02/219.60.09 of
onthaal@vlaamsbelang.org

Hilde de Lobel
tael

Dominiek Lootens-S
Ort win Depoortere
Tom Van Grieken
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