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Gauss-curve
De linkse waanzin in het Vlaams onderwijs 
blijft ook onder de regering-Bourgeois hoog-
tij vieren. Een schrijnend voorbeeld uit mijn 
streek: de technische school Horteco weigert 
een jonge Vlaming in te schrijven omdat zijn 
moeder... een diploma behaalde. Het is een 
instelling met heel specifieke richtingen en 
voorzieningen (biotechnische wetenschap-
pen, bosbouw...) die je bijna nergens in 
Vlaanderen vindt. Maar door de verplichte 
‘sociale mix’ krijgen de ‘kansarme jongeren’ 
voorrang op onze kinderen. Het bewijs dat 
het hier om bevoordeling gaat van allochto-
nen is snel geleverd: deze verplichte mix be-
stond niet voor de massale immigratiegolf.

Maar er is meer: voor hoogbegaafden (2 tot 
3% van onze kinderen) is er nauwelijks op-
vang, laat staan een voorrangsregeling zoals 
hierboven. Hoogbegaafde kinderen hebben 
nochtans nood aan eigen scholen, die sneller 
door de leerstof gaan en moeilijkere materie 
doceren. Niet dus in Vlaanderen: de enige 
grondstof die wij bezitten - aangeboren intel-
lectuele talenten - wordt niet optimaal benut.

Moraal van het verhaal: de regering bena-
deelt leerlingen die uiterst rechts scoren op 
de Gauss-curve en beloont de cohorte ter 
linkerzijde. Dank u N-VA, CD&V en VLD.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Europa dreigt ons land volgende maand op de vingers te tikken om-
wille van de wijdverspreide ‘discriminatie van allochtonen op de ar-
beidsmarkt’. Nieuwe cijfers van het Vlaams Ministerie van Onderwijs 
werpen echter een heel ander licht op de zaak. 

De structurele oververtegenwoordiging van niet-Europese allochtonen in 
de werkloosheidsstatistieken is al jaren een doorn in het oog van de mul-
ticulturele lobby. Amper 4 op 10 allochtonen op beroepsactieve leeftijd is 
aan het werk. Bij de autochtonen is dat net geen 8 op 10. Het toont aan 
dat het dogma dat de migranten van vandaag garant staan voor de pen-
sioenen van morgen elke grondslag mist. Aangezien de linkerzijde als de 
dood is om bepaalde bevolkingsgroepen voor hun verantwoordelijkheid 
te plaatsen, beschuldigt ze de werkgevers er al jaren van systematisch te 
discrimineren. 

1 OP 4 

Dat die stelling geen hout snijdt, bleek afgelopen maand opnieuw uit 
cijfers van onderwijsminister Crevits, waarmee De Tijd uitpakte. Zo blijkt 
het aantal jongeren dat de schoolbanken vroegtijdig verlaat stevig in de 
lift te zitten. In tegenstelling tot het verleden werd nu ook man en paard 
genoemd. Zo trekken allochtone jongeren meer dan drie keer zo vaak 
dan Vlaamse scholieren de schooldeur vroegtijdig achter zich dicht. In 
de Scheldestad verlaat niet minder dan 1 op 4 scholieren van allochtone 
afkomst de school zonder getuigschrift. U leest het goed: 1 op 4. Men 
hoeft niet over bijzondere gaven te beschikken om in te zien dat net daar 
de oorzaak ligt van hun lage participatie op onze arbeidsmarkt. 

Het is wellicht raadzaam dat de Europese politici deze ongemakkelijke 
waarheid even laten bezinken vooraleer ze het afgezaagde discriminatie-
riedeltje opnieuw van de daken beginnen te schreeuwen. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

ngemakkelijke 
waarheid 

“IN ANTWERPEN VER-
LAAT 1 OP 4 SCHO-

LIEREN VAN ALLOCH-
TONE AFKOMST DE 

SCHOOL ZONDER 
GETUIGSCHRIFT” 



4

EU KOST U  
BINNENKORT 468 
EURO MEER 

Aangezien de Europese Unie steeds 
meer aan het afglijden is naar een 
transferunie waarbij de sterke lan-
den de schulden opvangen van de 
zwakke, zijn ze op zoek naar vers 
geld. Uit een rapport van de Euro-
pese Commissie blijkt dat België 
jaarlijks 2,8 miljard euro extra 
zal moeten afdragen. Goed 
voor een stijging van meer 
dan 50 procent. Elke be-
lastingbetaler ziet zijn 
bruto aandeel aan de 
EU-moloch hierdoor 
stijgen van 916 naar 
1.384 euro. 

HELFT BRUS-
SELSE VROU-
WEN GECON-
FRONTEERD MET 
GEWELD 

Het waren opmerkelijke cijfers 
waarmee de UGent uitpakte. Na 
een studie bij 426 willekeurig uit-
gekozen Brusselse vrouwen, bleek 
dat 49 procent al af te rekenen 
kreeg met fysiek geweld. Al even 
opmerkelijk: amper 15 procent 
diende ook effectief een klacht in 
bij de politie. Zes jaar na de ont-

hutsende documentaire ‘Femme 
de la rue’ van Sofie Peeters, waarin 
de agressieve houding van alloch-
tone jongeren tegenover vrouwen 
werd aangetoond, is er in onze 
hoofdstad blijkbaar weinig veran-
derd. 

IS-TERRORISTEN OP 
HET PODIUM 

In de reeks ‘om ter zotst’ pakte 
het toneelhuis NTGent afgelopen 
maand uit met een opmerkelijke 
vacature voor een voorstelling 
over het wereldvermaarde Lam 

Gods. De cultuurmarxisten zijn 
actief op zoek naar terugge-

keerde IS-strijders om ze 
op het podium te zetten. 

Volgens regisseur Milo 
Rau zijn ze immers 
een moderne versie 
van de kruisvaarders. 
Dat dat naast histo-
rische nonsens ook 
volstrekt ongepast is 
ten aanzien van de 

vele terreurslachtoffers, 
bleek niet te dagen bij 

de linkiewinkies van het 
toneelhuis. 

1 OP 5 GEZINNEN 
KAN ENERGIE- 
FACTUUR NIET  
BETALEN 

Dat het economisch tromgerof-
fel vanop de regeringsbanken to-
taal misplaatst is, bleek afgelopen 
maand opnieuw na een rapport van 
de Energiebarometer van de Ko-
ning Boudewijnstichting. Daarin 
werd vastgesteld dat achter steeds 
meer huisgevels diepe armoede 
schuilgaat. Zo kan meer dan 1 op 
5 gezinnen de energiefactuur een-
voudigweg niet meer betalen. 1 op 
20 gezinnen zet de verwarming 
zelfs af tijdens de wintermaanden 
om de factuur te beperken. Van 
een land dat zichzelf graag het la-
bel ‘welvaartsstaat’ toe-eigent is het 
ronduit wrang dat een aanzienlijk 

ACTUA KORT

Zes jaar na ‘femme de la rue’ is  
er weinig veranderd.
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deel het zonder fundamentele ba-
sisbehoeften moet doen. 

VLAAMS BELANG 
ONGEWENSTE GAST 
BIJ VRT

Het is een publiek geheim dat po-
litici van het Vlaams Belang bij de 
openbare omroep als leprapatiën-
ten worden beschouwd: ze zo ver 
mogelijk uit de buurt houden luidt 
het credo. Uit cijfers die Vlaams 
Belang-parlementslid Anke Van 

dermeersch opvroeg bij mediami-
nister Gatz (Open VLD) blijkt die 
stelling opnieuw te worden beves-
tigd. Zo werd het Vlaams Belang 
afgelopen jaar - met uitzondering 
van één politiek programma dat 
specifiek handelde over de partij 
(Wissel van de macht) - welgeteld 
nul keer uitgenodigd in een regu-
lier televisieprogramma. Dit in te-
genstelling tot de andere partijen 
die de vloer zowat platlopen op 
de Reyerslaan. Zowat 1 op 3 poli-
tici (32%) die worden uitgenodigd 
zijn N-VA-mandataris. Gevolgd 
door Open VLD (27%), CD&V 
(26%), Groen (8%) en SP.a (7%).

“In het Britse Telford is net het 
zoveelste schandaal aan het licht 
gekomen van verkrachting van 
honderden blanke meisjes. Zo-
als elders kon dat geweld onge-
straft woekeren. Want het werd 
en wordt in overgrote mate ge-
pleegd door mannen uit Pakis-
taanse wijken, en dat aanpakken 
zou op ‘islamofobie’ lijken, niet-
waar.”

Mia Doornaert, columniste,  
De Standaard, 15 maart 2018

“Deze regering past dezelfde re-
cepten toe als de regeringen voor 
haar, die ze altijd als onverant-
woord veroordeelde.”

Peter Mijlemans, Nieuws- 
manager, Het Nieuwsblad,  

15 maart 2018

“Gezien de economie fietst Mi-
chel bergaf en met de wind in 
de rug. Dit zijn povere resulta-
ten. Het ging nochtans de kracht 
van verandering zijn, en niet de 
macht van verschraling.”

Wim Moesen, begrotingsexpert-
emeritus, Gazet Van Antwerpen, 

15 maart 2018

“Het kolonialisme deed meer 
goed dan slecht. Punt.”

Politicoloog Bruce Gilley (Port-
land State University) houdt een 

opvallend pleidooi voor kolo-
nialisme als dam tegen verdere 
verpaupering van Afrika en de 
daaruit volgende massa-immi-
gratie, Elsevier, 3 maart 2018

“Hoe leg je uit dat de regerings-
deelname van een rechtse partij 
uitmondt in de totstandkoming 
van een mensenrechteninstituut 
dat voortaan alle pogingen tot 
een samenhangend immigratie-
beleid zal saboteren.”

Jurgen Ceder, columnist, 
 ’t Pallieterke, 1 maart 2018 
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N-VA Open VLD CD&V Groen SP.a Vlaams Belang

Politieke gasten in praatprogramma’s VRT in 2017
Bron: Antwoord minister Gatz op vraag Anke Van dermeersch, 2018

N-VA Open VLD CD&V Groen SP.a Vlaams Belang

1 op 20 gezinnen zet de verwarming  
noodgedwongen af tijdens de wintermaanden
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Als de rekening steeds roder kleurt
De Pano-reportage over het systeem van schuldinningen legde naad-
loos bloot hoe pervers de schuldspiraal in dit land werkt. Een onbe-
taald schoolboek van 49 euro dat in een mum van tijd aangroeit tot 
298 euro is helaas geen uitzondering. Oorzaak: een lucratieve schuldin-
dustrie die achterstallige facturen razendsnel doet exploderen. Gevolg: 
1 op 30 mensen in dit land kan zijn schulden niet meer betalen. Het 
Vlaams Belang wil paal en perk stellen aan deze uitwassen en legt haal-
bare voorstellen op tafel.

Een echtscheiding, ziekte of een 
plots overlijden. Meer is er vaak 
niet nodig om in razendsnel 
tempo in armoede te belanden. 
Ziekenhuis, school -en energie-
facturen stapelen zich op en de 
neerwaartse spiraal is ingezet. 
De parade van incassobureaus, 
gerechtsdeurwaarders en advo-
caten die volgen duwen schul-
denaars vervolgens in een uit-
zichtloze situatie. Dat wie arm 
is de allergrootste moeite heeft 
om de facturen te betalen, is een 
oud probleem. Relatief nieuw is 
dat facturen nu zelf arm maken.  

Uit cijfers van de Centrale voor 
kredieten van de Nationale 

Bank blijkt dat 363.573 landgeno-
ten hun schulden niet meer kun-
nen betalen. In tegenstelling tot 
wat vaak wordt gedacht, is bijna 60 
procent van de schulden een gevolg 
van tegenslag zoals jobverlies of een 
stukgelopen relatie. Kortom: het 
gaat om kosten die gemaakt worden 

om te overleven. In een land 
dat zich graag het label ‘sociale 
welvaartsstaat’ toe-eigent is het 
ronduit immoreel een systeem 
te behouden dat zich op kap 
van deze mensen verrijkt.

STOP DE  
SCHULDENMAFFIA

Als sociale volkspartij verwerpt 
het Vlaams Belang de klassieke 
invorderingsmethodes met to-
renhoge innings- en gerechts-
kosten. Het feit dat de wetgever 
dit systeem heeft geïnstitutio-
naliseerd is frappant. Vandaag 
wijst de wet de schuldeisers 
immers rechtsreeks naar het 
pad van de schuldindustrie (ge-

IN EEN LAND DAT 
ZICH GRAAG HET 
LABEL ‘SOCIALE 

WELVAARTSSTAAT’ 
TOE-EIGENT IS HET 

RONDUIT IMMOREEL 
EEN SYSTEEM TE BE-
HOUDEN DAT ZICH 

OP KAP VAN  
MENSEN IN MISERIE 

VERRIJKT.

1 op 30 mensen in dit land kan zijn schulden niet meer betalen
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rechtsdeurwaarders, advocaten, 
incassobureaus) waardoor de 
reële schuld exponentieel stijgt 
in de vorm van kwijtingsrecht, 
afkortingsrecht, inningsrecht 
en dies meer. 

Wij pleiten er daarom voor 
dat schuldeisers zich in eerste 
instantie dienen te richten tot 
de vrederechter om een schik-
king te bekomen. Onderzoek 
toont aan dat meer dan 1 op 3 
zaken op die manier wordt opge-
lost. Op die manier gaat het geld 
rechtstreeks naar de schuldeiser en 
betaalt de schuldenaar geen exube-
rante invorderingskosten. Voor zo-
wel schuldenaar als schuldeiser een 
win-win-situatie. Pas in tweede in-
stantie kan de gerechtsdeurwaarder 
worden ingeschakeld.

Verder pleit het Vlaams Belang 
voor een verbod op schuldvorde-
ringskapitalisme ofwel het door-
verkopen van schuldvorderingen. 
Vandaag worden schuldvorderin-
gen maar al te vaak verkocht aan 
incassobureaus die als nieuwe eige-
naar van de vorderingen een ruime 
marge op die schulden verdienen. 
Een cynische werkwijze waar paal 
en perk aan moet worden gesteld.

Tot slot dienen er maximumbe-
dragen te worden vastgelegd van 
(verwijl)intresten. Vandaag kun-

nen bedrijven onredelijke vergoe-
dingen aanrekenen voor te laat 

of onbetaalde facturen. Door 
maximumbedragen te hante-
ren, vermijden we dat mensen 
in financiële moeilijkheden 
nodeloos in een uitzichtloze 
schuldenput worden geduwd 
en bieden we hen opnieuw per-
spectief in het leven.

Klaas Slootmans

Slecht betalende overheid kost belastingbetaler  
6,5 miljoen euro 

O wee als u als burger ergens een schuld heeft en daardoor de schuldenindustrie op uw nek krijgt. Wie zich 
op het vlak van schulden alvast geen zorgen maakt en ook geen scrupules heeft, is de federale overheid. Die 
staat er al jaren om bekend dat zij haar facturen laattijdig betaalt. Barbara Pas vroeg daaromtrent de gegevens 
op voor 2016 en 2017. Daaruit blijkt dat ook deze regering er niet in slaagt haar schuldeisers tijdig te betalen, 
meer zelfs, dat de toestand op dat vlak in 2017 flink is verslechterd.

In 2017 heeft de federale overheid niet minder dan één op drie facturen te laat betaald. Het jaar tevoren was 
dat ‘slechts’ 28,5%. Vooral de gemiddelde betalingstermijn is echter fors toegenomen. Deze bedroeg in 2016 
44 dagen en steeg in 2017 naar niet minder dan 56 dagen. Koploper is de FOD Justitie, waar de betaling van 
een factuur 118 dagen op zich laat wachten! 64% van de betalingen gebeurt daar laattijdig.

In totaal hebben die laattijdige betalingen in 2017 de belastingbetaler 6,5 miljoen euro aan verwijlinteres-
ten gekost. Dat is echter slechts het topje van de ijsberg. Want hoewel de overheid volgens de wet bij wanbe-
taling automatisch verwijlinteresten zou moeten betalen, doet ze dat in de praktijk heel vaak niet en komt daar 
uiteraard ongestraft mee weg. U zou het als burger eens moeten proberen!

BIJNA 60 PROCENT 
VAN DE SCHULDEN 
IS EEN GEVOLG VAN 

EEN ECHTSCHEI-
DING, INVALIDITEIT 

OF JOBVERLIES.
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‘Stroomplan’ is beste bewijs van 
verloren ‘War on Drugs’
Schietpartijen, afpersingen, autobranden, ontvoeringen en zelfs een 
ostentatief verspreide dodenlijst: Antwerpen is steeds meer het decor 
geworden van dit soort Hollywoodachtige gangstertaferelen. Ze kade-
ren in een drugsoorlog tussen rivaliserende drugsbendes en drugsdea-
lers. Het lijkt een kwestie van tijd te zijn vooraleer er bij een schiet-
partij ook onschuldige slachtoffers vallen, toevallige passanten die op 
het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn.

Hoe is het zo ver kunnen komen? 
Bart De Wever is ondertussen toch 
al meer dan vijf jaar burgemeester 
van Antwerpen. Zijn zogenaamde 
‘War on drugs’ was echter precies 
zoals het regeringsbeleid dat de 
N-VA samen met de liberalen en 
christendemocraten voert: hier en 
daar worden wat takken van de 
bomen gesnoeid, maar de wortel 
en de stam blijven onaangeroerd. 
De zogenaamde ‘War on drugs’ is 
vooral een propagandastunt geble-
ken waarbij het enige doel was om 
zichtbare overlast op straat weg te 
werken terwijl de bron, de drugs-
maffia en de drugshandel, niet 

werd aangepakt. In de praktijk is 
het beleid van Bart De Wever dan 
ook uitgedraaid op een pijnlijke 
mislukking met meer drugs en 
drugsgeweld dan ooit in de Schel-
destad. De drugsmaffia heeft met 
gebruik van geweld zo goed als vrij 
spel gekregen, zich nog beter ge-
organiseerd en zo van Antwerpen 
de cocaïnehoofdstad van Europa 
gemaakt.

WAAROM IS ER NIET VEEL 
VROEGER INGEGREPEN?

Na al die jaren van mislukt beleid 
pakt de federale regering nu ein-

delijk uit met een gecoördineerd 
initiatief tegen de drugsmaffia 
in Antwerpen. Nauwelijks zeven 
maanden voor de gemeenteraads-
verkiezingen is met veel tromge-
roffel een heus ‘Stroomplan’ gelan-
ceerd. Filip Dewinter merkte dan 
ook op: “De belangrijkste vraag die 
iedereen stelt is waarom de overheid 
het zover heeft laten komen en waar-
om er niet veel vroeger is ingegrepen.” 
Een vorm van schuldig verzuim?

VEREDELD  
VERKIEZINGSGADGET

Met het gelanceerde Stroomplan 
wordt burgemeester De Wever in 
wezen opzijgeschoven en wordt 
het Antwerpse stadsbestuur onder 
curatele van de federale overheid 
geplaatst. Verschillende maatrege-
len in het Stroomplan zijn voor de 
hand liggend en worden al lang ge-
vraagd en voorgesteld door de ver-
schillende politiediensten, het par-
ket en de douane. Helaas werden 
ze nooit uitgevoerd, met alle gevol-
gen van dien. Als het Stroomplan 
eindelijk ooit effectief wordt uitge-
voerd, is het kalf waarschijnlijk al 
verdronken. Filip Dewinter: “Het 
Stroomplan, dat pas is gelanceerd na 
vijf jaar verloren ‘War on drugs’ en 
zeven maanden voor de verkiezin-
gen, is een veredeld verkiezingsgadget 
en waarschijnlijk too little too late.”

Het hoge percentage recidivisten 
indachtig zijn wij overigens ook 
benieuwd om te vernemen of de 
minister van Justitie Koen Geens 
voor drugscriminelen een signifi-
cante verhoging van de strafmaat 
zal uitwerken, want anders is dit 
Stroomplan dweilen met de kraan 
open.

Sam van Rooy

Met het gelanceerde Stroomplan wordt burgemeester De Wever 
in wezen opzijgeschoven en wordt het Antwerpse stadsbestuur 

onder curatele van de federale overheid geplaatst. 
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Eindrapport Samusocial:  
maat voor niets
Toen enkele maanden geleden het Vlaams Belang angstvallig buiten 
de onderzoekscommissie naar de wantoestanden en het gesjoemel bij 
de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial werd gehouden, vrees-
den we er al voor: dit wordt een maat voor niets. Die vrees is nu waar-
heid geworden. Het eindrapport van de onderzoekscommissie is nog 
minder dan een storm in een glas water.

Zo luidt één van de aanbevelingen 
van het eindrapport dat aan Pas-
cale Peraita en Yvan Mayeur die 
jarenlang onterecht vele duizenden 
euro aan zitpenningen in de lin-
kerzak hebben gestoken vriendelijk 
zal gevraagd worden of ze dat geld 
misschien toch niet zouden willen 
terugbetalen. Een amendement 
om het geld niet terug te vragen 
maar te eisen en desnoods via ge-
rechtelijke weg te vorderen, werd 
door alle stemgerechtigde partijen 
in de commissie afgewezen.

NIEUWE BEERPUTTEN

Dat ook de opeenvolgende ver-
antwoordelijke Brusselse ministers 
onder wiens beleid het gesjoemel 
kon gebeuren buiten schot wor-

den gehouden, is meer dan be-
denkelijk. Daarenboven rept het 
eindrapport nauwelijks of niet 
over de talloze andere duistere za-
ken binnen de Samusocial. Dat 
personeel er ongegeneerd spullen 
mocht meenemen die eigenlijk 
voor de daklozen bestemd waren? 
Geen probleem blijkbaar. Dat er 
aan de top van de Samusocial ook 
een stevig drugprobleem bestond? 
Daarover zwijgt het rapport ook al 
zedig.

Nog voor de aanvang van de werk-
zaamheden van de commissie had 
het Vlaams Belang trouwens ook 
voorgesteld om het onderzoek niet 
te beperken tot de Samusocial maar 
uit te breiden tot andere Brusselse 
vzw’s. Ook dat was volgens de tra-

ditionele partijen niet nodig. In-
tussen is er met Gial, een vzw van 
de stad Brussel, echter alweer een 
nieuwe beerput opengetrokken 
waar er voor meer dan twee mil-
joen aan meer dan verdachte fac-
turen ontdekt werden. En dat dit 
niet het laatste Brusselse schandaal 
zal zijn kunnen we u nu al op een 
blaadje geven.

MET N-VA GAAT PS-
GRAAICULTUUR GEWOON 
VERDER

De aanbevelingen van het eindrap-
port blinken dan ook voornamelijk 
uit in algemeenheden en zaken die 
niet meer dan logisch zouden zijn. 
Zo luidt één van de aanbevelingen 
dat er bij onder meer de Samuso-
cial geen zitpenningen meer zou-
den mogen worden uitgekeerd. Na 
het jarenlange gesjoemel daarmee 
is dat ook niet meer dan logisch. 
Dachten we. Maar dat was dan 
weer buiten de N-VA gerekend. 
Die partij diende namelijk zo-
waar een amendement in om de 
zitpenningen opnieuw mogelijk 
te maken. Dat is werkelijk alle 
schaamte voorbij. Brussels Vlaams 
Belang fractievoorzitter Dominiek 
Lootens verwoordde het zo: “De 
Bracke-doctrine is doorgedrongen 
tot de Brusselse N-VA. Blijkbaar is 
de N-VA nu reeds verblind door de 
Brusselse peilingen en ziet ze zichzelf 
volgende legislatuur al aan de macht 
en vooral aan de vetpotten, zodat ze 
koste wat het kost het systeem van de 
zelfbediening in stand wil houden. 
Met de N-VA is er alvast weinig ver-
andering in het vooruitzicht en kan 
de nefaste PS-graaipolitiek van de 
voorbije decennia rustig verdergezet 
worden.”

Stijn Hiers
Terwijl het daklozenprobleem in de hoofdstad groeide,  

regeerde bij Samusocial de decadentie
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Prima gli italiani! 
In Italië boekte de Lega onder leiding van Matteo Salvini een spectacu-
laire verkiezingsoverwinning. De partij bevestigde daarmee de groei-
ende kracht van de patriottische bewegingen en partijen in Europa, 
meer bepaald van onze partners in de Beweging voor een Europa van 
Naties en Vrijheid.

De Lega komt van ver terug. Waar 
de partij in 2013 iets meer dan 
4% van de stemmen haalde, ver-
veelvoudigde zij op 4 maart haar 
resultaat. Ook in het zuiden van 
Italië brak de partij door met haar 
immigratiekritisch en EU-kritisch 
programma. Ze bleef in de resulta-
ten Forza Italia van ‘come back kid’ 
Silvio Berlusconi voor en werd zo 
de grootste partij van het centrum-
rechtse blok dat samen naar de kie-
zer trok. Met 17,4% rijft de partij 
126 zitjes in het parlement binnen. 
De rechtse partijen zijn samen goed 
voor 265 zetels op 630 in de Ka-
mer.

MATTEO SALVINI

De kiezers bleven niet weg van de 
stembus, integendeel, maar kozen 
wel voor een ‘andere’ politiek en 
andere politici. De ster van deze 
verkiezingen was ongetwijfeld Mat-
teo Salvini en niet Silvio Berlusconi 
waar ook onze Belgische media 
zich blind op staarden. Dat de Lega 
groter werd dan Forza Italia, is niet 
alleen omdat Salvini jonger is dan 
Berlusconi, maar ook en wellicht 
vooral omdat hij campagne voerde 
tussen de mensen en niet alleen op 
tv. Salvini is een ‘oorlogsmachine’ 

op de sociale media, wat ook de 
jongeren aanspreekt. Hij gebruikt 
weinig woorden, houdt de bood-
schap simpel, is niet formeel. Hij 
verkiest Trump en Poetin boven 
Merkel of Macron als modellen. 
“Met Salvini krijgen de Italiaanse 
kiezers geen halfslachtige schone 
schijn, maar een echt alternatief voor 
de huidige machthebbers” aldus ons 
Europees parlementslid Gerolf An-
nemans. Dat deze non-conformist 
niet te veel respect toont voor de 
elites en de gewone Italianen op 
de eerste plaats zet, heeft hem een 
ruime aanhang bezorgd.

Maar niet alleen met de figuur van 
Salvini, ook inhoudelijk scoorde de 
Lega met een aantal in onze oren 
bekend klinkende, maar ook origi-
nele voorstellen.

Gerolf Annemans met de zegevierende Matteo Salvini
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INHOUDELIJK SUCCES

Met Italiaanse eilanden en 
kusten die overspoeld wor-
den door zwart-Afrikanen, 
een onbestaand terugkeerbe-
leid en een spreidingsplan dat 
immigranten en asielzoekers 
dropt tot in de kleinste berg-
dorpen, is het niet verwonder-
lijk dat het immigratiethema 
centraal op de verkiezings-
agenda stond. De Lega wil 
komaf maken met de immi-
gratie-invasie en gooide een 
resem voorstellen op tafel. Zo 
wil zij in elke regio een ‘Cen-
trum voor Identificatie en 
Uitwijzing’ (‘Centro di Iden-
tificatzione ed Espulsione’) 
oprichten, waarbij langere 
detentietermijnen in gesloten 
centra uitwijzingen effectief 
uitvoerbaar maken. Bepaalde 
sociale voorzieningen en uit-
keringen voor vreemdelingen moe-
ten afgeschaft of ingekort worden.

De Lega is duidelijk over de aanwe-
zigheid van de islam in Italië. Met 
voorkeursbehandelingen om religi-
euze redenen in de samenleving, de 
zorgsector of de school moet komaf 
gemaakt worden. Zo wil de partij 
een verbod op het gebruik van de 
openbare ruimte om te bidden.

De Lega profileerde zich als de par-
tij van law & order en werd de fa-
voriet bij de ordediensten met een 
pleidooi voor een strenge ‘giustizia’, 
meer middelen en mensen voor de 
politie, de bouw van nieuwe gevan-
genissen, de sluiting van zigeuner-
kampen en de uitwijzing van crimi-
nele vreemdelingen.

In een land dat gebukt gaat onder 
de werkloosheid kan haar econo-
misch programma samengevat 
worden als ‘welvaart door jobs’. De 
partij pleit voor een rechtvaardige 
fiscaliteit, met een vlaktaks, maar 
tegelijk strenge sancties voor frau-
deurs en belastingontduikers.

De Lega tekent ook voor een com-
plexloze gezinspolitiek. Op een 

persconferentie in het Europees 
Parlement - die overigens veel stof 
deed opwaaien omdat Salvini on-
gegeneerd de verbale confrontatie 
aanging met linkse journalisten – 
stipte Matteo Salvini het demogra-
fisch deficit in zijn land aan. Met 
een aantal concrete maatregelen wil 
hij een ommekeer bewerkstelligen. 
Zo stelt zijn partij gratis kinderop-
vang voor en een verlaging van de 
pensioenleeftijd voor moeders.

UITGESPROKEN  
EU-KRITISCH

Tot slot, maar niet in het minst 
was er de uitgesproken EU-kri-
tiek, wat de Lega overigens ge-
meen had met de andere grote 
verkiezingsoverwinnaar, de 
Vijfsterrenbeweging. Beide par-
tijen hebben ‘nee’ gezegd tegen 
de migratiepolitiek van de EU. 
Meer dan de helft van de Itali-
aanse kiezers heeft voor euro-
sceptische partijen gekozen. De 
Lega is niet beschroomd om een 
terugkeer naar de toestand van 
voor het Verdrag van Maastricht 
te bepleiten en alle verdragen 
opnieuw ter discussie te stellen.

Het succes van de Lega is dus 
een succes van veel factoren. Of 
de Lega in de regering zal gaan, 
valt op het ogenblik van dit 
schrijven af te wachten. Zeker is 

dat Matteo Salvini met gemak het 
leiderschap van centrumrechts en 
zelfs het premierschap kan opeisen. 
Maar hij is geduldig. Het kwijl om 
te regeren vloeit niet uit zijn ‘bak-
kes’. Hij kijkt verder vooruit, zoals 
aangegeven in vroegere interviews: 
in 2019 zijn er Europese verkiezin-
gen en dan gaat het om de bunde-
ling van alle eurosceptische krach-
ten en van de as anti-Merkel en 
anti-Macron.

Dimitri Hoegaerts

Matteo Salvini tijdens een persconferentie  
in het Europees parlement
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4 op 5 uitwijzingsbevelen onuitge-
voerd
De kans dat een illegaal of een uitgeprocedeerde asielzoeker een uit-
wijzingsbevel straffeloos kan negeren is in dit land vier keer groter 
dan dat hij ook effectief wordt uitgewezen. Dat blijkt alvast uit cijfers 
die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij staatssecretaris 
Francken. 

Nadat begin maart was geble-
ken dat de repatriëringscijfers 
onder Francken lager liggen 
dan onder Di Rupo, blijkt het 
uitwijzingsbeleid in zijn totali-
teit te slabakken. Zo werden er 
van de 45.601 uitwijzingsbe-
velen die in 2017 werden uit-
geschreven amper 8.536 uitge-
voerd. Minder dan 1 op 5 dus. 
 
Bijzonder veelzeggend is dat 
het in 19.551 gevallen ging om 
illegalen die eerder reeds een 
dergelijk bevel hadden gekre-
gen - en dat vervolgens feeste-
lijk aan hun laars lapten. “Sinds het 
aantreden van Francken is er amper 

20 procent kans dat een uitwijzings-
bevel ook effectief wordt uitgevoerd. 

Die eenvoudige kansberekening is 
diep doorgedrongen in het illegalen-
circuit”, reageerde Barbara Pas in 
de pers. 
 

“VORM ASIELCENTRA 
OM TOT TERUGKEER-
CENTRA” 

Het kalf ligt natuurlijk gebon-
den bij de structurele onderca-
paciteit in de gesloten terug-
keercentra. Er wordt weliswaar 
steevast aangekondigd dat de 
capaciteit zal worden opge-
voerd, maar feit is dat slechts 
een fractie daarvan binnen 
deze legislatuur zal worden ge-
realiseerd. Een snelle oplossing 
kan volgens Pas nochtans wor-
den gevonden door een aantal 

van de huidige asielcentra - met 
zo’n 5.500 leegstaande plaatsen - 
te sluiten en het geld dat daardoor 
vrijkomt versneld te investeren in 
nieuwe terugkeercentra. “Nu de 
asielcijfers weer aan het stijgen zijn 
is het primordiaal dat we een dui-
delijk signaal geven dat wie hier il-
legaal voet aan wal zet, linea recta 
wordt gerepatrieerd”, aldus Pas in 
Het Laatste Nieuws. 

Kortom: van een trendbreuk in het 
asielbeleid is ook onder deze rege-
ring allesbehalve sprake. Zolang de 
kans dat men een uitwijzingsbevel 
kan negeren groter is dan de kans 
op effectieve repatriëring, zal zich 
het bericht verspreiden dat België 
het beloofde land is. Het spreekt 
voor zich dat bij ongewijzigd beleid 
het leger illegalen - vandaag goed 
voor 200.000 mensen - in onze ste-
den nog verder zal aangroeien, en 
de N-VA vandaag organiseert wat 
ze gisteren bestreed: een volgende 
collectieve regularisatieronde.

Klaas Slootmans 

HET SPREEKT VOOR 
ZICH DAT BIJ ONGE-

WIJZIGD BELEID HET 
LEGER ILLEGALEN 
– VANDAAG GOED 

VOOR 200.000 MEN-
SEN – IN ONZE STE-
DEN NOG VERDER 
ZAL AANGROEIEN.”
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Georganiseerde diefstal op til
Waar politiek-correcten huilend tekeergaan tegen Zwarte Piet of neger-
zoen-gebakjes, hebben ze met het bestelen of zelfs uitroeien van blanke 
bevolkingsgroepen geen probleem.

Sinds het in de jaren ‘90 een 
‘multicultureel paradijs’ werd, is 
Zuid-Afrika overspoeld door werk-
loosheid, corruptie, onderwijsach-
terstand, criminaliteit, seksueel 
geweld en AIDS. Vanzelfsprekend 
kwam nauwelijks een woord hier-
over in onze media, daar dit niet in 
het plaatje past. 

En waar men hier al zeker geen 
woord over mag horen, is het fe-
nomeen van de ‘plaasmoorden’. 
Gruwelijke overvallen waarbij ben-
des zwarten blanke boeren zo lang 
mogelijk pogen te folteren, alvorens 
ze uiteindelijk af te maken. Zo wor-
den de slachtoffers bewerkt met bo-
ren, verdronken in kokend water of 
achter wagens aan over grindwegen 
gesleurd… Zelfs baby’s worden bij-
voorbeeld in krantenpapier gewik-
keld en in brand gestoken.

De Zuid-Afrikaanse politie becij-
ferde dat er tussen 1994 en 2007 
1.437 boeren vermoord werden. 
Sindsdien gaf men geen officiële 
statistieken meer vrij, maar beter is 
het er niet op geworden. Voor Inter-
pol is Zuid-Afrikaanse landbouwer 
het gevaarlijkste beroep ter wereld. 

Buiten het Vlaams Belang tonen de 

politieke partijen in deze materie 
enkel desinteresse. Zo raakt Bui-
tenlandminister Reynders op onze 
vragen niet verder dan wat gestamel 
of ‘bezorgd zijn’. En op 13 maart 
jongstleden organiseerde de N-VA 
weliswaar een lezing over de plaas-
moorden, maar meer dan een flau-
we poging om te doen alsof men 
met het leed begaan is, hield dit niet 
in. Immers, Geert Bourgeois vond 
het bijvoorbeeld niet nodig het 
onderwerp ter sprake te brengen 
bij zijn bezoek aan Zuid-Afrika in 
2016. En moties van Barbara Pas in 
het federale parlement om druk op 
het land in kwestie uit te oefenen, 
worden zonder gewetensproblemen 
weggestemd door de N-VA’ers…

VULGAIRE ROOF

Dat de al weinig benijdenswaardige 
positie van de blanke boer nog kan 
verergeren, werd op 27 februari 
2018 aangetoond in het Zuid-Afri-
kaanse parlement. Toen werd een 
motie goedgekeurd om de grond-
wet te wijzigen met het oog op het 
zonder financiële compensatie in 
beslag nemen van land van blanke 
boeren. Het toelaten van vulgaire 
roof dus. En gelet op de door het 
parlement aanvaarde formulering 

is deze roof perfect uit te breiden 
tot eigendommen van blanke niet-
boeren, en zelfs tot de roerende goe-
deren van blanken. Het initiatief 
hiertoe werd genomen door Julius 
Malema van het uiterst linkse EFF, 
‘Economic Freedom Fighters’. Dit 
heerschap meldde in 2016 nog dat 
hij “voorlopig althans” niet opriep 
tot “het slachten van blanke men-
sen”… 

Wat de gevolgen van de landdiefstal 
zullen zijn, laat zich gemakkelijk 
raden. Buurland Zimbabwe ver-
schrompelde door een gelijkaardige 
racistische maatregel sinds 2003 
van de ‘graanschuur van Afrika’ tot 
een meelijwekkend rampgebied vol 
hongersnood. Voor de blanke boe-
ren die niet de middelen hebben 
om Zuid-Afrika alsnog te verlaten, 
is de kans reëel dat ze terechtkomen 
in een van de blanke ‘plakkerskam-
pen’ of krottenwijken.

Hier past alvast geen ‘bezorgd zijn’ 
meer. Wil men het moorden stop-
pen en een hongersnood voorko-
men, dan dringen sancties zich 
op tegen dit Zuid-Afrika van het 
ANC, dat overigens momenteel de 
grootste slokkop is waar het gaat 
om de door Vlaanderen bestede 
ontwikkelingshulp.

Frederik Pas

Fo
to

: T
re

ur
gr

on
d 

- P
ho

en
ix

 F
ilm

s (
Pt

y)
 Lt

d

De Zuid-Afrikaanse politie becijferde dat er tussen  
1994 en 2007 1.437 boeren vermoord werden.
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onder Vlaams Belang wordt  
Antwerpen Gotham City zonder 
Batman”

Met Filip Dewinter aan het Antwerpse roer kiest 
het Vlaams Belang voor een ervaren kapitein in 
woelige tijden. Vlaams Belang-magazine trok naar 
de koekenstad voor een gesprek. 

U bent opnieuw lijsttrekker in Antwerpen, hoe 
voelt dat?

Ik heb er meer dan ooit zin in. De vorige verkiezin-
gen waren niet goed, dus de drang om het beter te 
doen motiveert mij. Ik wil het Vlaams Belang in Ant-
werpen opnieuw op de kaart zetten.

Kunnen de peilingen u tot hiertoe bekoren?

Alles boven het resultaat van de laatste verkiezingen 
is goed, maar we moeten in Antwerpen een partij bo-
ven de tien procent blijven. Dat is nodig om relevant 
te blijven, om voldoende druk te kunnen zetten op 
het stadsbestuur en een rol te blijven spelen op natio-
naal vlak. Antwerpen is de hoofdstad van het Vlaams 
Belang en moet dat ook blijven. En dus is dit een 
heel belangrijke opdracht en een prioriteit, voor de 
hele partij.

Het linkse kartel ‘Samen’ (Sp.a en Groen) is niet 
meer samen.

Voor ons is dat niet zo heel relevant. Hoewel De We-
ver natuurlijk heeft geprobeerd om van het Samen-
verhaal te profiteren door middel van een confron-
tatiestrategie: links als de grote boeman die opnieuw 
het stadbuis in handen zou nemen. Daarvoor was 
Samen ideaal. Door het uiteenvallen van Samen is 
links in Antwerpen weer versplinterd. Vlaams Belang 
zou wellicht geplet zijn geweest tussen N-VA en een Filip Dewinter

“
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Oosterweelverbinding, een volks-
raadpleging af te dwingen. Ik wil 
van deze verkiezingen een oefening 
in directe democratie maken, want 
daar geloof ik veel meer in dan de 
door de media gemanipuleerde 
verkiezingen.

Is immigratie het enige zwakke 
punt van De Wever?

En natuurlijk ook de islam, wat 
uiteraard samenhangt met immi-
gratie. Het stoppen van de immi-
gratie is de eerste voorwaarde om 
de islamisering te stoppen en Ant-
werpen te de-islamiseren. Zo niet is 
het dweilen met de kraan open. En 

De Wever hééft de immigratiekraan niet toegedraaid: 
15.000 nieuwe vreemdelingen per jaar, duizenden 
nieuwe vluchtelingen. Gedurende zes jaar De Wever 
aan de macht is Antwerpen alleen maar diverser, mul-
ticultureler en islamitischer geworden. En dat beseft 
en ziet en voelt de Antwerpenaar ook wel. Dus daar 
moeten we meer dan op welk ander thema ook op 
inzetten.

Wat wilt u ondertussen doen zonder die immigra-
tiestop?

We moeten de invloed van de islam in de openbare 
ruimte zoveel mogelijk terugdringen. In Antwerpen 
zijn 62 moskeeën. Er moet een bouwstop komen op 
moskeeën en de bestaande moskeeën moeten dicht. 
Er moet een hoofddoekenverbod komen in openba-
re gebouwen en op scholen. In mijn nieuwste boek 

“
Veel van de 

problemen die 
we kennen zijn 

het gevolg van 
de toevloed van 
vreemdelingen.” 

onder Vlaams Belang wordt  
Antwerpen Gotham City zonder 
Batman”

links blok zoals Samen. 
Vandaag liggen de kaar-
ten voor ons dus iets 
gunstiger.

Een recente peiling 
gaf Vlaams Belang en 
N-VA in Antwerpen sa-
men een meerderheid 
van 51%.

Dat scenario is inder-
daad realistisch. In ons 
achterhoofd moeten we 
daar rekening mee hou-
den, maar het mag de 
strategie van onze ver-
kiezingscampagne niet 
bepalen. We moeten dus voluit gaan en de N-VA 
durven te confronteren met de fouten die ze gemaakt 
heeft tijdens zes jaar beleid in Antwerpen.

Wat is voor u de inzet van de Antwerpse verkiezin-
gen?

De inzet is het realiseren van een immigratiestop. 
De toekomst van de Stad is veel belangrijker dan wie 
wint of verliest en welke partijen precies welke coalitie 
vormen. En die toekomst wordt bepaald door de in-
stroom van vreemdelingen. Dus is mijn prioriteit een 
immigratiestop in Antwerpen; de kraan moet dicht 
vooraleer we kunnen beginnen met dweilen. Daar 
zullen wij in Antwerpen op inzetten, onze volle focus 
zal daar op liggen. We hebben een petitie gelanceerd 
op www.immigratiestop.be om 50.000 handteke-
ningen te verzamelen om hierover, net zoals over de 
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‘Verzetsgids tegen islamisering’ staat een 20-punten-
programma om onze samenleving te de-islamiseren. 
Maar ik herhaal: dat heeft allemaal uiteindelijk weinig 
zin als je er niet in slaagt om de poorten van Antwer-
pen dicht te doen en dicht te houden voor nieuwe 
horden moslims.

Mensen zullen misschien 
zeggen dat Vlaams Belang 
in Antwerpen een one is-
sue-partij is.

De immigratie heeft invloed 
op alles. Veel van de proble-
men die we in Antwerpen 
kennen zijn een rechtstreeks 
of onrechtstreeks gevolg van 
de toevloed van vreemde-
lingen. Sociale huisvesting, 
OCMW, het financiële 
draagvlak van de stad, de ver-
paupering, de criminaliteit, 
de drugsproblematiek, de 
onveiligheid op het open-
baar vervoer. Men kan geen 
onderwerp bedenken of het 
heeft rechtstreeks of onrechtstreeks met immigratie te 
maken. De sleutel tot een veilig en leefbaar Antwer-
pen is de immigratiestroom droogleggen. Het klinkt 
eenvoudig, maar daarzonder kan er echt geen omme-
keer worden gerealiseerd.

Heeft burgemeester De Wever ook goede dingen 
gedaan?

Wat criminaliteitsbestrijding betreft heeft hij een aan-
tal goede dingen gedaan, zoals het uitrusten van de 
stad met een volwaardig cameranetwerk. En ook het 
uitbouwen van het politiekorps en de juiste klemto-
nen leggen: crime fighting in plaats van het geitenwol-
lensokken-beleid zoals dat onder Patrick Janssens het 
geval was. Maar zijn fameuze ‘war on drugs’ is volledig 
fout gelopen. Dat is een drugsoorlog geworden omdat 
De Wever alleen wat kleine garnalen heeft gepakt, die 
trouwens ook direct worden vervangen. Aan de drugs-
baronnen en -netwerken heeft hij niks gedaan. Met 
alle gevolgen van dien: steeds meer schietpartijen en 
brandstichtingen.

En de criminaliteitscijfers?

Het zogenaamd veiliger worden van Antwerpen is fei-
telijk een illusie. Er zijn hele gebieden in Antwerpen 
die zijn gecriminaliseerd: Antwerpen-Noord, Deurne-
Noord, de stationswijk en Borgerhout, waar de ille-
gale economie groter is geworden dan de legale. De 
drugsbaron heeft er de burgemeester vervangen en de 
moskee heeft het stadhuis vervangen. De allochtone 

jongeren die in die wijken opgroeien hebben geen an-
der voorbeeld dan de patsers, criminelen, drugsdealers 
en malafide handelaars die grote sier maken met mis-
daadgeld. De cijfers laten dan ook zien dat reeds 1 op 
de 10 van de criminelen in Antwerpen minderjarig is. 
Voor handtasroof en diefstal met geweld of met een 
wapen gaat dat zelfs naar 30% tot zelfs boven de 50%.

De globale criminaliteitscij-
fers zijn wel gedaald.

Dat heeft in belangrijke mate 
te maken met de dalende 
aangiftebereidheid. Heel wat 
mensen vinden het niet meer 
nuttig om aangifte te doen. 
Want het gevolg is al te vaak 
dat een aangifte tot niks leidt. 
Ook is het zo dat criminelen 
en malafide figuren in de wij-
ken die ik noemde natuurlijk 
ook geen aangifte doen wan-
neer ze onder elkaar roven 
en geweld plegen. Ook het 
afschrikeffect van de patrouil-
lerende militairen ten gevolge 

van de verhoogde terreurdreiging heeft een impact 
gehad.

In Rotterdam leiden de zogenaamde patsercontro-
les tot goede resultaten. Er wordt veel witwasgeld 
ontdekt door bepaalde figuren met dure auto’s en 
horloges te controleren. Is dat iets dat De Wever in 
Antwerpen zou kunnen invoeren?

Ik heb dat ook al voorgesteld. De politie in Antwer-
pen kan patsergedrag aanpakken, overgaan tot iden-
titeitscontroles en huiszoekingen. Maar de politieke 
wil moet aanwezig zijn om dat ook daadwerkelijk te 
doen.

Welke score op 10 geeft u aan het beleid van De 
Wever?

Ik zou hem een vier op tien geven. Dubbel zo veel als 
de vorige burgemeester (Patrick Janssens, SvR) en de 
socialisten die Antwerpen decennia hebben bestuurd. 
Het zou straf zijn mocht De Wever het niet wat beter 
hebben gedaan dan de socialisten. Na 60 jaar socia-
lisme is er wat beterschap, maar vier op tien is nog 
steeds gebuisd. De grote ommekeer blijft uit, een echt 
verschil met het verleden wordt niet gemaakt. Wat 
immigratie, multicultuur en islam betreft is het al-
leen maar erger geworden. Antwerpen is nog altijd op 
weg om Antwerpistan te worden, dat is de essentie. 
Daarom bijvoorbeeld onze campagne ‘Nieuwkomers? 
Die maken we zelf!’

“ 
De grote omme-

keer blijft uit, 
een echt  

verschil met het 
verleden wordt 

niet gemaakt. 
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Hoe komt dat?

De Wever heeft natuurlijk Open 
VLD en CD&V als een blok aan 
zijn been. Maar wat betreft immigra-
tie en islamisering heeft hij zelf ook 
nooit echt de intentie gehad om een 
fundamenteel ander beleid te voeren 
dan Patrick Janssens. Hij heeft daar 
schrik van, omdat hij weet dat hij 
daar zwaar op zal worden afgerekend. 
Als voorzitter van de N-VA ligt zijn 
prioriteit niet in Antwerpen, maar in 
Brussel. Het belang van de federale 
regering speelt altijd in zijn achter-
hoofd, dus echt diepgaande keuzes 
zoals wij die naar voren schuiven zal 
De Wever nooit maken. Hij is met 
handen en voeten gebonden aan de federale regering 
en dus ook aan de oekazes die vanuit Wallonië op hem 
afkomen. Dat is het grote drama van Bart De Wever 
in Antwerpen: welk petje draagt hij, dat van de N-
VA-voorzitter, die schatplichtig is aan Wallonië en de 
MR, of dat van de Antwerpse burgemeester die schat-
plichtig is aan de Antwerpenaar? Ik vrees dat De We-
ver in eerste instantie nog altijd partijvoorzitter is, en 
pas in tweede instantie burgemeester van Antwerpen.

Zijn er nog zwakke punten? 

Wat mobiliteit betreft is Antwerpen een chaos. De 
stad is één grote bouwwerf. De binnenstad en bepaal-
de districtskernen zijn amper nog bereikbaar. Dat is 
slecht voor toerisme, horeca en handelaren. Ik denk 
dat het mobiliteitsprobleem De Wever ook parten 
zal spelen bij de verkiezingen. Hij heeft zijn hand 
overspeeld in de hoop om voor de verkiezingen nog 
een volledig gerenoveerde en gemoderniseerde stads-
kern aan de Antwerpenaren te kunnen presenteren. 
Maar helaas zal het anders uitdraaien. Ook de lage-
emissiezone (LEZ) waarmee het Antwerps stadsbe-
stuur groener dan Groen probeert te zijn, zet bij veel 
Antwerpenaren kwaad bloed. Het betekent amper 
een meerwaarde voor het milieu, het is pestgedrag en 
geldklopperij waar vooral bejaarde en arme automobi-
listen het slachtoffer van zijn. Ondertussen rijdt over 
de Antwerpse ring dagelijks onnoemelijk veel vervui-
lend vrachtverkeer. Het Vlaams Belang heeft zich als 
enige partij verzet tegen de LEZ.

Ik las een interview met u over uw wortels in Brug-
ge. Hoe lang woont u al in Antwerpen?

36 jaar. Ik heb in al die jaren in Berchem, Merksem 
en Ekeren gewoond en uiteraard gewerkt in het cen-
trum van Antwerpen. Ik heb nog meegemaakt dat een 
gastarbeider een exotisch curiosum was en heb de stad 
zien veranderen. Vandaag is een moslim eerder de re-

gel dan de uitzondering. De islamisering gebeurt in de 
eerste plaats via de demografie. Het grootste probleem 
is de gewenning van de samenleving aan de omvol-
king, waarbij autochtone Antwerpenaren worden 
vervangen door allochtonen. Langzaam maar zeker 
worden steden zoals Antwerpen geïsoleerde immi-
grantengetto’s waar een omgekeerde integratie plaats-
vindt en de oorspronkelijke bevolking de stad verlaat. 
Dat mag niet de toekomst zijn van Antwerpen en het 
vraagt politieke moed om dat te durven toegeven. 
Andere partijen hebben schrik voor stemmenverlies 
binnen de allochtone gemeenschap. Ze hebben geen 
ruggengraat of willen alleen maar deelnemen aan de 
politieke macht. De taak van een partij als het Vlaams 
Belang is dus om de vinger op de wonde te blijven 
leggen.

Wat is de toekomst van Antwerpen zonder het 
Vlaams Belang?

Als we het immigratieprobleem niet oplossen, dan 
hebben bruggen over de Schelde, overkappingen van 
de ring, honderd extra agenten en voetbalstadions re-
latief weinig zin. Wat zijn we daarmee als Antwerpen 
een Noord-Afrikaanse soek is geworden waar Arabisch 
de voertaal is en de moskee de kerk heeft vervangen? 
Antwerpen moet een Vlaamse, Europese stad blijven, 
maar langzaam maar zeker is dat niet meer het geval.

In de verdere toekomst sluit ik dus ook een moslim-
burgemeester zeker niet uit. In Londen is dat nu al 
het geval. De Wever staat voor de duidelijke keuze: 
met het Vlaams Belang voor een Vlaams en Europees 
Antwerpen; of met de traditionele partijen voor een 
multiculturalistisch en geïslamiseerd Antwerpen, met 
meer geweld, verpaupering en interetnische en inter-
culturele conflicten. Een soort Gotham City, maar dan 
zonder Batman.

Opgetekend door Sam van Rooy

“De lage-emissiezone zet bij veel Antwerpe-
naren kwaad bloed. Het betekent amper een 

meerwaarde voor het milieu, het is pestgedrag 
en geldklopperij.”
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Geen volksraadplegingen:  
bang voor de burger? 
Blijkbaar vinden CD&V, N-VA en Open VLD volksraadplegingen wél 
goed voor Zwitserland, Catalonië of Schotland, maar niet voor Vlaan-
deren. Dat blijkt uit de parlementaire bespreking van een voorstel van 
het Vlaams Belang dat volksraadplegingen in Vlaanderen mogelijk 
moest maken. 

Terwijl de Vlamingen een kordaat 
immigratiebeleid willen, worden 
jaarlijks tienduizenden asielzoekers 
en andere vreemdelingen ons land 
binnengehaald. Terwijl de burger 
alsmaar kritischer staat tegenover 
de Europese Unie, worden de be-
voegdheden van de EU steeds meer 
verruimd. 

Wat de bevolking wil, interesseert 
de politieke elite niet echt. En bij 
verkiezingen worden beloften ge-
daan die na de verkiezingen snel in 
de vuilbak belanden. Denk maar 
aan de verhoging van de pensioen-
leeftijd die we te slikken kregen. Er 
gaapt in Vlaanderen een enorme 
kloof tussen de burger en het be-
leid.

ZWITSERLAND

Het Vlaams Belang is van me-
ning dat de bevolking opnieuw 
het laatste woord moet hebben in 

belangrijke 
dossiers. We 

zijn dan ook voorstander van een 
systeem van referenda zoals dat in 
Zwitserland met succes wordt toe-
gepast. Daar geldt echte democratie 
en geen particratie waarbij enkel de 
politieke elite beslist, zoals bij ons. 
In het Vlaams Parlement diende het 
Vlaams Belang daarom een voorstel 
in om in Vlaanderen tenminste ad-
viserende volksraadplegingen mo-
gelijk te maken. De Grondwet laat 
deze adviserende volksraadplegin-
gen toe, bindende referenda zoals 
in Zwitserland helaas nog niet. 

Bij de bespreking in het Vlaams 
Parlement was het bij de regerings-
partijen CD&V, N-VA en Open 
VLD echter zoeken naar excuses om 
tegen het voorstel van het Vlaams 
Belang te stemmen. Volgens Wil-
lem-Frederik Schiltz (Open VLD) 
zouden referenda in Zwitserland 
werken “omdat ze het daar gewoon 
zijn”, wat bij ons “niet het geval zou 
zijn”. Katrien Partyka (CD&V) zag 
er dan weer “een afbreuk in van de 
bestaande participatieve democratie 
waarvoor er zich dagelijks duizenden 

verkozenen inzetten”. En Paul Cordy 
(N-VA) vond de volksraadpleging 
maar “een botte bijl”, waarbij de 
burger “passief ja of neen moet zeg-
gen”. 

CATALONIË

Voor Vlaams Belang-fractievoorzit-
ter Chris Janssens is het duidelijk 
dat de regeringspartijen bang zijn 
voor de mening van de bevolking. 
“Volksraadplegingen zouden wel eens 
kunnen aantonen dat er een grote 
kloof gaapt tussen de standpunten die 
de politieke elite inneemt en de me-
ning van de gewone burgers”, zei hij. 
Hij toonde daarbij weinig begrip 
voor de tegenstem van de meer-
derheid: “Wat, collega’s, is er demo-
cratischer dan een volksraadpleging 
waarbij de mensen zich rechtstreeks 
kunnen uitspreken over een funda-
mentele zaak die hun toekomst en de 
toekomst van hun dierbaren aanbe-
langt?”

Chris Janssens had vooral onbe-
grip voor het verzet van de N-VA 
tegen de organisatie van volksraad-
plegingen, aangezien die partij de 
organisatie van onafhankelijkheids-
referenda in Schotland en Catalo-
nië wél enthousiast toejuichte. Hij 
richtte zich daarom tot de N-VA-
spreker: “Telkens opnieuw wanneer 
dergelijke referenda over onafhanke-
lijkheidskwesties aan bod komen in 
andere landen, zie ik uw partijgeno-
ten met Schotse of Catalaanse vlag-
gen zwaaien en dat referendum een 
warm hart toedragen. Dan vraag ik 
me toch af hoe het kan dat referenda 
daar wel goede instrumenten zijn om 
belangrijke beslissingen te nemen en 
in Vlaanderen niet. Die houdingen 
zijn toch niet in overeenstemming te 
brengen met elkaar?”

Wim Van Osselaer
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Onze kinderbijslag nóg  
aantrekkelijker voor gelukzoekers
Een nieuw decreet maakt onze kinderbijslag nog aantrekkelijker voor 
gelukzoekers vanuit heel de wereld. Mét steun van de N-VA die in 
volle asielcrisis nochtans de indruk wekte het tegenovergestelde te be-
pleiten. 

In september 2015 werd Bel-
gië overspoeld door asielzoekers. 
Omdat de bevolking zich massaal 
verzette tegen het open-
grenzenbeleid, lanceerde 
de N-VA het voorstel om 
nieuwkomers in ons land 
slechts een ‘getrapte kin-
derbijslag’ toe te kennen 
evenredig met het aantal 
jaren verblijf in ons land. 
Daarmee recycleerde de 
N-VA een eerder Vlaams 
Belang-voorstel om naar 
Deens voorbeeld de soci-
ale zekerheidsrechten voor 
immigranten de eerste ja-
ren te beperken om ons 
land minder aantrekkelijk 
te maken voor immigran-
ten. 

WISSELMEERDER-
HEID

N-VA-parlementslid Sa-
rah Smeyers mocht haar 
wetsvoorstel toelichten 
op de voorpagina van Het 
Laatste Nieuws. “Pas na 4 
jaar in België kindergeld”, 
kopte de krant alsof de 
maatregel al een feit was. 
Bovendien zou het maar “om een 
eerste idee” gaan en zouden er meer 
voorstellen volgen. Het Vlaams 
Belang bood N-VA en Open VLD 
- die een gelijkaardig pleidooi in de 
pers hield - meteen een wisselmeer-
derheid aan voor de realisatie van 
de getrapte kinderbijslag. 

Het voorstel van N-VA zou echter 
een stille dood sterven. In novem-
ber 2015 stelde de Raad van State 

immers vast dat de N-VA het voor-
stel voor een getrapte toegang tot 
de kinderbijslag foutief in het fede-

raal parlement had ingediend, ter-
wijl het Vlaams Parlement bevoegd 
is voor kinderbijslagen. Vervolgens 
deed het Vlaams Belang wat de 
N-VA naliet: het N-VA-voorstel 
opnieuw indienen in het parle-
ment dat wél bevoegd is. 

SCHAAMTELOOS 

Deze maand keurden de meerder-
heidspartijen echter een ontwerp 

van decreet goed dat een nieuw 
systeem van kinderbijslag in het le-
ven roept, waardoor immigranten 
vanaf 2019 niet minder, maar net 
méér kinderbijslag zullen ontvan-
gen. Vlaams parlementslid Ortwin 
Depoortere die de besprekingen 
volgde, legt uit: “In de nieuwe wet-

geving is geen sprake van 
een getrapte kinderbijslag. 
Immigranten kunnen dus 
meteen aanspraak maken 
op volledige kinderbijslag. 
In de nieuwe kinderbijslag-
wetgeving zijn voor gezin-
nen met een laag inkomen 
bovendien sociale toelagen 
voorzien, waardoor nieuw-
aangekomen derde wereld-
gelukzoekers zelfs meer kin-
derbijslag zullen ontvangen 
dan Vlaamse tweeverdie-
ners.”

Het voorstel van het 
Vlaams Belang werd on-
dertussen weggestemd, 
ook door N-VA. Ort-
win Depoortere vindt de 
houding van de N-VA 
schaamteloos: “In 2015 
vulde die partij nog voorpa-
gina’s met haar voorstel voor 
een getrapte kinderbijslag 
met als terechte argumen-
tatie dat ‘onze kinderbij-
slag België erg aantrekkelijk 
maakt en dat onze sociale 

bescherming zo onder druk komt te 
staan’. In 2018 stemt de N-VA haar 
eigen voorstel dus weg en stemt ze net 
het omgekeerde, namelijk een nieuwe 
wetgeving die onze sociale zekerheid 
aantrekkelijker dan ooit maakt voor 
nieuwe migranten. Terwijl de rege-
ring intussen wél snoeit in de sociale 
zekerheid van onze eigen mensen. 
Een schande!” 

Wim Van Osselaer
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1.000 slachtoffers in de doofpot
In het Britse Telford is opnieuw een schokgolf ontstaan naar aanleiding 
van een grootschalig onderzoek naar kindermisbruik door Pakistanen. 
Zo’n 1.000 tienermeisjes werden er slachtoffer van verkrachting. Om 
niet voor racist te worden aanzien, keken de autoriteiten de andere kant 
op.

De zaak kwam aan het licht na een 
sterk staaltje onderzoeksjournalis-
tiek van de zondagskrant Sunday 
Mirror. Meisjes tussen 11 tot 15 
jaar werden gekidnapt, gedrogeerd 
en gechanteerd om te zwijgen. Het 
schandaal toont aan dat er schijn-
baar niets is geleerd uit gelijkaardige 
zaken die de afgelopen jaren naar 
buiten kwamen. Zo bleek in 2014 
dat 1.400 meisjes en jonge vrouwen 
in Rotherham op de meest gruwelij-
ke wijze waren verkracht en mishan-

deld. Zo werden kinderen met ben-
zine overgoten en misbruikt, terwijl 
de volgende slachtoffers moesten 
toekijken. 

RACISME 

Sindsdien zijn tenminste tien andere 
Britse plaatsen genoemd waar verge-
lijkbare taferelen plaatsvonden. Het 
gaat onder andere om Rochedale, 
Newcastle, Bristol en Oxford. Net 
als bij de andere seksschandalen 

blijken ook in Telford alle pijlen te 
wijzen richting de Pakistaanse ge-
meenschap. En net als in de andere 
plaatsen blijkt ook de politie in Tel-
ford huiverig te zijn geweest om de 
daders aan te pakken, uit angst dat 
de acties van het politiekorps racis-
tisch zouden worden genoemd.
 
SCHULDIG VERZUIM

Meer dan ooit is duidelijk dat het 
politiek-correcte juk dient te wor-
den afgeworpen ter wille van de 
vrije samenleving. De permanente 
dwang om gruweldaden niet bij 
naam te noemen omwille van linkse 
taboes is onaanvaardbaar in elke 
zichzelf respecterende rechtstaat. 

Dagelijks 5 verkrachtingen door 
minderjarigen 
Uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij Jus-
titie blijkt het probleem zich niet te beperken tot Groot-Brittannië. 

Nadat eind vorig jaar 
bekend raakte dat het 
aantal groepsverkrach-
tingen op een jaar tijd 
was verdubbeld, blijkt 
ook het aantal door 
-18-jarigen gepleegde 
verkrachtingen bij-
zonder hoog: 1.777 
om precies te zijn. 
Of zo’n vijf per dag. 
Opvallend is dat de 
grootste groep daders 
zelfs jonger is dan 16 
jaar. Bijna 2 op 3 ver-
krachtingen wordt gepleegd door 
jongeren onder de 16. 

Hoewel de minister geen overzicht 
kon geven per gewest blijkt uit een 
eerder antwoord van minister Jam-
bon dat de meeste verkrachtingen 
plaatsvinden in Brussel en Antwer-

pen. Dat net daar de grootste groe-
pen mensen wonen afkomstig uit 
het Midden-Oosten of Afrika is be-
slist geen toeval. Zo stelde een Afri-
kaanse rechter onlangs nog letter-
lijk dat verkrachting deel uitmaakt 
van de cultuur van de ‘zwarten’. 

Een aantal buitenlandse studies die 
de etnische link wel durfden on-

derzoeken, wijzen ook 
in die richting. Een 
recent Nederlands 
onderzoek (Vrije Uni-
versiteit Amsterdam) 
concludeerde dat mi-
granten uit Afrika en 
het Midden-Oosten 
sterk oververtegen-
woordigd zijn in de 
verkrachtingsstatistie-
ken. En ook uit een 
studie van de Univer-
siteit van Leiden bleek 
dat Afrikaanse daders 
15 keer zo vaak in de 

verkrachtingsstatistieken voorko-
men dan autochtonen. Ook de ver-
krachtingsgolven in Keulen, Ham-
burg en Stockholm wezen uit dat 
er een grote samenhang is tussen 
afkomst en verkrachtingsdelicten. 

Klaas Slootmans 
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&Feiten  cijfers
Eind 2017 waren slechts 25% van 
de totale gevangenisbevolking Vla-
mingen, inclusief ‘nieuwe Vlamin-
gen’. 29% waren Franstalige Belgen. 
En 43% waren criminelen met een 
vreemde nationaliteit. (Schriftelijke 
vraag nr. 2230 van Barbara Pas aan 
de minister van Justitie)

***

Vreemdelingen uit een pak ontwikke-
lingslanden die hier een verblijfsrecht 
hebben verkregen, kunnen het rijbe-
wijs dat ze in hun thuisland hebben 
gekregen hier zonder enige kennis 
van de Belgische wegcode of zonder 
een praktisch en theoretisch rijexa-
men af te leggen inruilen voor een 
Belgisch rijbewijs. In 2017 werden 
aldus 8.425 buitenlandse rijbewijzen 
ingewisseld voor een Belgisch rijbe-
wijs. Daaronder bevinden zich onder 
meer personen uit Benin (44), Burki-
na Faso (26), Congo (26), Ivoorkust 
(50), Madagaskar (40), Rwanda (55), 
Senegal (43), Togo (34) en uiteraard 
ook Marokko (2.160). (Schriftelijke 
vraag nr. 2975 van Barbara Pas aan 
de minister van Mobiliteit)

***

In 2017 werd op kosten van de belas-
tingbetaler voor niet minder dan 648 
miljoen euro aan werkloosheidsuit-
keringen betaald aan personen die 
niet over de Belgische nationaliteit 
beschikken (Schriftelijke vraag nr. 
1916 van Barbara Pas aan de minis-
ter van Werk)

***

In 2018 kan slechts 32,7% van de 
Brusselse postbodes de Nederlands-
taligen in hun eigen taal te woord 
staan. Drie jaar eerder was dat nog 
40,7%. Daartegenover is 98,6% van 
hen wel het Frans machtig. (Schrifte-
lijke vraag nr. 1093 van Barbara Pas 
aan de minister van Post)

Vrouwelijke genitale 
verminkingen
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is vandaag de dag nog steeds 
een van de grootste vormen van kindermishandeling ter wereld. Ook 
in België is deze barbaarse praktijk een dagelijkse realiteit, zo blijkt 
uit een recente studie. 

H e t 
a a n t a l 
meisjes en vrouwen dat het risico 
loopt om op deze manier voor 
het leven te worden verminkt is 
de voorbije tien jaar in dit land 
verviervoudigd. Het aantal meis-
jes dat effectief verminkt is, bijna 
verdrievoudigd. In Brussel alleen al 
leven er naar schatting 5.000 per-
sonen die het slachtoffer werden 
van VGV. Dat deze stijging nauw 
samenhangt met de stijging van 
immigratie uit welbepaalde landen 
is een evidentie.

‘CULTUREEL’ GEGEVEN

Sedert 2001 is de genitale ver-
minking bij vrouwen strafbaar, 
waardoor de uitvoerders van deze 
praktijken drie tot vijf jaar celstraf 
riskeren. Deze wet reikt verder dan 
het plegen van de feiten. Wie VGV 
vergemakkelijkt of bevordert, met 
of zonder de toestemming van de 
persoon in kwestie, maakt zich ook 
schuldig. 

Op internationaal vlak wordt de 
praktijk veroordeeld door tal van 
verdragen. Meer dan 150 landen 
van de 193 VN-lidstaten ratificeer-

den deze ver-
dragen. Nochtans blijft het 

gebruik zeer courant in sommige 
islamitische landen zoals Egypte, 
Somalië, Mali of Guinee waar 
naar schatting 9 op de 10 meisjes 
genitaal verminkt wordt. Besne-
den vrouwen zwijgen vaak over de 
praktijk omdat ze zich schamen, 
maar ook omdat ze er oprecht van 
overtuigd zijn dat deze ‘culturele’ 
handeling nodig is. 

BEROEPSGEHEIM

Maar de verminkingen gebeuren 
niet enkel in het buitenland. Ook 
in eigen land zijn er steeds meer 
slachters actief die dat soort van in-
grepen uitvoeren. Vaak ongestraft, 
omdat medici wanneer ze gecon-
fronteerd worden met de gevolgen 
ervan meestal zwijgen en zich ver-
bergen achter hun beroepsgeheim.
Ongehoord, vindt Brussels parle-
mentslid en fractievoorzitter Do-
miniek Lootens. Hij pleit er voor 
om artsen en verpleegkundig per-
soneel een meldingsplicht op te 
leggen wanneer ze geconfronteerd 
worden met VGV.

Stijn Hiers
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Het Daensisme en de Christene 
Volkspartij
Op 15 april 1843 - nu 125 jaar geleden - werd de Christene Volkspartij 
opgericht. De Daensisten en de Christene Volkspartij waren moediger, 
onafhankelijker en kritischer dan de meeste christendemocratische be-
wegingen. Maar zij werden verpletterd door een onzalige alliantie van 
kerkelijke en wereldlijke macht. 

Eeuwenlang was één van de dood-
zonden van de katholieke kerken 
- en van vele andere christelijke ker-
ken - dat zij zich te veel aanschurk-
ten tegen de wereldlijke macht. 
Maar dat gebeurde zeker niet altijd. 
De Ierse en de Poolse kerk waren 
bastions van verzet tegen respectie-
velijk de Britten, de Pruisen en de 
Russen. Ook de kerk in onze gewes-
ten had zich tijdens de Franse bezet-
ting (1794-1815) moedig gedragen. 

Zo’n achtduizend priesters - meer 
dan de helft! - weigerden de ‘eed van 
haat’ van de Franse revolutionairen 
te ondertekenen, hoewel ze wisten 
dat weigeraars naar de strafkolonie 
in Frans Guyana gestuurd zouden 
worden, met het beruchte Duivels-
eiland. Zouden de huidige priesters 
en bisschoppen nog zo dapper zijn?
 
Maar de gruwelen van de Franse Re-
volutie hadden de kerk diep getrau-

matiseerd, in Vlaanderen nog meer 
dan elders. In een krampachtige re-
actie keerde zij zich niet alleen tegen 
de guillotines en het waanzinnige 
gelijkheidsdenken, maar tegen àlle 
krachten die de Franse Revolutie 
hadden veroorzaakt: de Verlichting, 
de encyclopedisten, de vrijheidsge-
dachte, de democratie, het liberalis-
me… Die verkrampte traumareac-
tie heeft honderdduizenden mensen 
uit de ‘lagere klassen’ vervreemd van 
het christendom en in de armen ge-
dreven van het socialisme. Er kwam 
pas een ommekeer na de dood van 
de rampzalige paus Pius IX - helaas 
pas in 1878. En zelfs toen duurde 
het nog tot 1891 vóór de kerk met 
de encycliek Rerum Novarum een 
antwoord gaf op de uitbuiting van 
de arbeiders en de landloze boeren. 
Want het ging écht niet alleen om 
het industrieproletariaat. De kerk 
was een eeuw blijven steken in het 
trauma van de Franse Revolutie. Al-
leen op één punt had zij een bocht 
gemaakt: met de opkomst van het 
socialisme had zij - dik tegen haar 
zin - een tactisch bondgenoot-
schap gesloten met het libera-
lisme dat zij eerst hardnekkig had 

bestreden en vervloekt. De Daen-
sisten en de Christene Volkspartij 
zouden vermorzeld worden tussen 
de molenstenen van deze twee vij-
andelijke machten, hoewel zij ge-
woon voortbouwden op de princi-
pes die in Rerum Novarum waren 
vastgelegd, met zijn veroordelingen 
van het marxistisch socialisme, het 
historisch determinisme en het di-
alectisch materialisme. Rerum No-
varum liet overheidsingrijpen toe 
- tegen het liberalisme en het onge-
breidelde kapitalisme in! - en zelfs 
de oprichting van vakbonden. Dat 
was niet alleen binnen de kerk een 
revolutionaire stelling, maar ook 
in de niet-socialistische politieke 
wereld. De encycliek pleitte voor 
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rechtvaardige lonen, het 
recht op eigendom en soli-
dariteit met de zwakkeren. 
Dat was een reactie tegen 
het sociale darwinisme dat 
toen door rechts én links 
gehuldigd werd. De sa-
menwerking tussen arbeid 
en kapitaal, als antwoord 
op de socialistische princi-
pes van klassenstrijd, werd 
door de Daensisten politiek 
vertaald in wat men later 
‘solidarisme’ en ‘corpora-
tisme’ zou noemen.

DUBBELE STICHTING 

De Christene Volkspartij had twee 
groepen stichters: een Aalsterse rond 
Pieter Daens, de broer van priester 
Adolf Daens, en een Ninoofse rond 
het weekblad Klokke Roeland. Deze 
tweede groep, de zogenaamde Roe-
landers, bestond vooral uit intellec-
tuele christendemocraten. Priester 
Daens stelde het programma op, dat 
goedgekeurd werd in juli 1893, te 
Aalst. Dat programma omvatte ook 
een verplichte verzekering, steun 
aan de landbouw door landbouw-
kredieten en een regeling voor regis-
tratierechten, een eerlijker verdeling 
tussen belastingen op roerende en 
onroerende goederen, een wettelijke 
regeling van de maximale arbeids-
duur en een beperking van vrou-
wen- en kinderarbeid. Een afschaf-
fing van kinderarbeid werd nog niet 
als haalbaar beschouwd. De partij 
bekritiseerde stelselmatig het beleid 
van Leopold II en in het bijzonder 
de Congo-politiek. Congo Vrijstaat 
was toen nog geen kolonie, maar 
het privébezit van Leopold II. De 
Daensisten wilden een vrijwilligers-
leger, zodat het toenmalige systeem 
van lotelingen afgeschaft kon wor-
den.

EVENWICHTIG  
PROGRAMMA 

Inzake onderwijs, nog zo’n heet 
hangijzer, namen de Daensisten een 
evenwichtige middenpositie in tus-
sen de liberale stelling dat onderwijs 

een staatsmonopolie moest zijn en 
de katholieke dat het een monopo-
lie voor de kerk moest blijven. De 
Daensisten doorbraken die tegen-
stelling met een evenwichtig plan: 
verplicht en kosteloos (dus gesub-
sidieerd) lager onderwijs en gelijke 
subsidiëring voor alle scholen, zowel 
die van de kerk als van de staat. De 
beweging was uitdrukkelijk katho-
liek en ‘antisocialistisch’ - haar eigen 
uitdrukking! - zelfs in die mate dat 
zij in Gent binnen het kader van de 
Katholieke Partij kon werken. In 
Aalst, haar sterkste bastion, lukte 
dat niet, door het fanatieke verzet 
van Charles Woeste, kopstuk en 
Kamerlid van de Katholieke Partij, 
die de Daensisten geen verkiesbare 
plaatsen wilde gunnen. In de film 
‘Daens’ en de gelijknamige musical 
wordt het deskundig weggemof-
feld, maar de Christene Volkspartij 
had ook een aantal Vlaamse pro-
grammapunten, zoals de verneder-
landsing van het openbaar leven in 
Vlaanderen en bestuurlijke taalge-
lijkheid. Dat was naar de normen 
van die tijd zeer verregaand. De 
Daensisten vroegen verder alge-
meen stemrecht. Tot 1893 bestond 
in België alleen het cijnskiesrecht. 
Alleen wie een minimumbedrag 
aan belastingen betaalde, had stem-
recht. Daardoor hadden mensen uit 
de lagere inkomenscategorieën geen 
stemrecht. In 1893 was echter het 
algemeen meervoudig stemrecht 
voor mannen ingevoerd. Dat gaf 
ook gewone mensen een stem, zij 
het maar eentje, terwijl rijkere en/
of beter opgeleide kiezers er twee of 

drie hadden. Maar ondanks 
dat kregen de socialisten 
en de Daensisten daardoor 
tenminste een kleine kans 
hun stem via het parlement 
te laten horen. Met alge-
meen enkelvoudig stem-
recht zouden ze misschien 
een eerlijke kans gehad 
hebben. Misschien… want 
bij de eerste ‘Daensverkie-
zing’ werd er geknoeid met 
de tellingen. De uitslag 
werd ongeldig verklaard en 
de verkiezingen in het ar-
rondissement Aalst werden 

overgedaan. Pas toen was Daens ein-
delijk verkozen. Hij was volksverte-
genwoordiger voor Aalst van 1894 
tot 1898. Maar Charles Woeste en 
de franskiljonse bourgeoisie - er was 
nog geen andere - gebruikten hun 
macht en hun invloed bij de kerke-
lijke autoriteiten om Daens in 1899 
uit zijn ambt als priester te laten 
ontzetten. De Gentse bisschop Stil-
lemans saboteerde daarmee eigenlijk 
de hele katholieke sociale beweging 
en de toepassing van Rerum Nova-
rum in Vlaanderen. Voor sommige 
kerkvorsten wogen de belangen van 
de Belgische bourgeoisie - zelfs als 
die parasiteerde op kinderarbeid bij 
ons en terreur in Congo - zwaarder 
door dan die van het christendom 
en de rechtvaardigheid. Ondanks 
dat werd Adolf Daens nog eens als 
Kamerlid herkozen, niet meer in 
Aalst, maar in Brussel. Hij zetelde 
nog van 1902 tot 1906. Maar zijn 
politieke beweging kwam nooit 
meer echt van de grond en een aan-
tal restanten ervan gingen later op 
in het Vlaams-nationalisme.

Toch bleef zijn invloed doorwerken 
in de geesten. Niet bij de huidige 
CD&V natuurlijk. Die verraadt 
Vlaanderen nog even consequent 
als de Katholieke Partij van vroeger 
en ze heult nu zelfs met de politieke 
stromingen die het Daensisme af-
wees: het socialisme en het marxis-
me. En met de islam natuurlijk. Zo 
diep was zelfs Charles Woeste nooit 
gevallen.

Marc Joris
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Een blik achter de schermen van de 
Nationale Bank

In De Geldmakers 
blikt Kanaal-Z 
anker Véronique 
Goossens terug op 
het ontstaan en de 
tijd dat de Nationa-
le Bank van België 
een louter Fransta-
lige club was. De 
politiek was en is 
nooit veraf. De ge-
westen hebben am-
per een vinger in de 
pap te brokken. 

BOEIENDE INKIJK

Via de personen van Marcia De Wachter, wijlen Luc 
Coene, Peter Praet, Erik Geenen en Johan Van Overt-
veldt krijgen we een inkijk op de wijze waarop de bank 
wordt bestuurd, de wisselwerking met de regeringen, 
de invloed van de politiek, de verhouding met de Eu-
ropese Centrale Bank èn met de aandeelhouders, want 
de NBB is een van de weinige centrale banken die 
voor de helft in handen is van privéaandeelhouders. 
Het verhaal van de devaluatie van de Belgische frank 
begin jaren tachtig van de vorige eeuw en van de ver-

koop van het gros van de goudvoorraad onder premier 
Dehaene om tot de Euro te kunnen toetreden, zijn erg 
boeiend. 

NIET GERUSTSTELLEND

De ene keer stelt de NBB zich onafhankelijk van het 
beleid op, de andere keer onderschikt. Tussen pre-
mier Dehaene en gouverneur Verplaetse bijv. was de 
wisselwerking duidelijk. Wat blijft hangen is dat de 
Europese Centrale Bank, net zo min als de nationale 
banken, echt zicht heeft op het doen en laten van de 
bankwereld. Goossens geeft aan dat de situatie binnen 
de banken risicovoller is dan ooit te voren. Er worden 
veel schulden gemaakt, maar niet ten behoeve van be-
drijfsinvesteringen. De financiële wereld dijt uit naar 
een schaduwbankenmarkt waarop geen controle be-
staat. Alleen al omwille van die vaststelling is het beter 
dit boek niet voor het slapengaan te lezen.

Luk Van Nieuwenhuysen 

Véronique GOOSSENS
De Geldmakers. Achter de schermen  

van de Nationale Bank van België.
Polis, 2017.

ISBN 978 94 6310 1639
Prijs: 22,50 euro

De gulporganisaties van links
Dat komt ervan als je je naam te letterlijk neemt. 
Grensoverschrijdend gedrag bij Artsen zonder Gren-
zen blijkt schering en inslag te zijn. Na een intern 
onderzoek bleek dat er op één jaar tijd 24 gevallen 
werden vastgesteld van seksueel misbruik en intimi-
datie door mensen die werkten voor de gulp… excu-
seer hulporganisatie. 

Bij Oxxxfam bakken ze het al even bruin. Daar blij-
ken de ingezamelde centjes te dienen voor het huren 
van luxevilla’s waar de ‘hulpverleners’ de lokale pros-
tituées ontvangen. De Gutmenschen van Oxxxfam 
deden zich in Haïti het liefst tegoed aan minderja-
rige hoertjes, zo blijkt. De morele superioriteit van 
de verdraagzamen van links druipt er weer af. Met 
excuses voor de ongelukkige woordkeuze. En ook in 
Tsjaad en Soedan werden regelmatig orgieën gehou-
den. ‘Rijpe negerin’ is blijkbaar enkel verboden wan-

neer het een ijsje in Sint-Truiden betreft.

Je zou denken dat men na de hele #metoo-heisa 
in koor zou eisen dat er maatregelen zouden wor-
den getroffen. Dat men zou stoppen met die bende 
geilaards hun seksverslaving te financieren met be-
lastinggeld. Niks van… alleen het VB eiste maatrege-
len, maar daar wou Geert Bourgeois niet van weten.

Wat er wél gebeurde is dat onze Vlaamse wielerwed-
strijden het tegenwoordig moeten stellen zonder 
bloemenmeisjes. Want bloemenmeisjes, dat is volgens 
de progressieve goegemeente dan weer seksistisch. 

En als we die bloemenmeisjes nu eens minderjarig 
maken en de renners ze mogen bepotelen? Zou het 
dan weer wel mogen van de gulle gevers van Oxxx-
fam en co?RE
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gebak

verboden

naam-
speldje

schrijf-
gerei

vreemde
munt

reken-
opgave

scheeps-
exploi-
tant

non-
chalant

heester

1 zwaard-
walvis

een
zekere

zuivel-
product

toe-
spraak

2

3
aan-

bieding

gedekte
tafel

nul

kort-
schrift telwoord

veger

volk

6
rustbank

liefdes-
god

telwoord

wijn-
soort

bloedvat

deel v.e.
boek

8 rivier in
Italië

muziek-
stijl

9 boogbal

langspeel-
plaat

angst

onnozel

Bijbelse
vrouw

vervoer-
middel

lofdicht
moment

tweetal

4 bloei-
wijze

griezelig

rijtoer

5
klein
kind

spoed-
eisend

hemel-
lichaam

vogel-
product

7

zelfzuchtig
persoon

ZWEEDSE PUZZEL

C
onform

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

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

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

it kan per brief naar V
laam

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

inistratie@
vlaam

sbelang.org.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossInG vorIGe maand: 
PRIKACTIE

stuur uw oplossInG 
voor 16 aprIl 

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

Jan Pelkmans, Turnhout
Joanna Bryssinckx, Borgerhout
Hugo Pieters, Sint-Niklaas
Bene Bailleul, Diegem
Paul Helsen, Geel
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hans.couttenye@telenet.be

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

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

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelang

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

www.uitgeverijegmont.be

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

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

 en liefst zo snel mogelijk?

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

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties
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ZONDAG 8 APRIL
KNOKKE-HEIST. Boekvoorstelling 
‘Verzetsgids tegen islamisering’ met 
Filip Dewinter in Cultureel Centrum 
Scharpoord, Maxim Willemspad 1 om 
11u. Org.: Seniorenforum Regio Brugge & 
Oostkust. Inl.: Renaat Van Steen, 0495-79 
35 36, vanderschaeghe1@telenet.be 
 
MAANDAG 9 APRIL
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 

DINSDAG 10 APRIL
KORTRIJK. Initiatie petanque in Pe-
tanque Club, Sint-Denijsestraat 216B om 
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. 
Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.de-
weer@hotmail.com 

VRIJDAG 13 APRIL
HOBOKEN. Eetfestijn met Jan Pen-
ris in Zaal Schuttershof, Lage Weg 9-11 
om 19u. Org.: Vlaams Belang Hoboken-
Kiel. Inl.: Dirk Wieme, 0475-74 77 69, 
dirkwieme62@gmail.com 

ZATERDAG 14 APRIL
HAM. Spaghettifestijn en Vlaamse Zan-
gavond in Buurthuis Genendijk, Kerk-
straat om 17u. Org.: Vlaams Belang Ham. 
Inl.: 0477-42 06 12, moreels.dils@telenet.
be 

ZONDAG 15 APRIL
NEEROETEREN. Brunch en wandel- 
of fietstocht met Chris Janssens en Tom 
Van Grieken in Ontmoetingshuis Voors-
hoven, Tismanweg 4 om 9u. Org.: Vlaams 
Belang Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren. 
Inl.: Leo Pieters, 0494-39 60 32, leo.pie-
ters@telenet.be 
KAMPENHOUT. Brunchgesprek met 
Klaas Slootmans in Park van Relst, Aar-
schotsebaan 128 om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Kampenhout. Inl.: Marleen Fan-
nes, 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  

ZATERDAG 21 APRIL
DENDERLEEUW. 25ste Stoempfestijn 
in Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-An-
toniusstraat 1, Iddergem om 18u. Org.: 
Vlaams Belang Denderleeuw. Inl.: Kristof 
Slagmulder, 0476-22 64 97, kristof.slag-
mulder@vlaamsbelang.org 
GENT. 12de Steakfestijn met Johan 
Deckmyn in De Buurtloods, Patrijsstraat 
10 om 19u. Org.: Vlaams Belang Gent. 
Inl.: Johan Deckmyn, 0476-26 97 38, 
info@johandeckmyn.be 
STEKENE. Daguitstap naar Rijsel. Sa-
menkomst om 8u aan de fontein op de 
markt van Stekene. Org.: Dr. Geert De 
Rijcker-Kring. Inl.: Ivo De Cock, 03-779 
78 68, de.cock.ivo@gmail.com 

ZONDAG 22 APRIL
BRUGGE. Lentereceptie met Barbara 
Pas in Brouwerij ‘De halve maan’, Wal-
plein 26 om 11u. Org.: Vlaams Belang 
Brugge. Inl.: Provinciaal Coördinator 
West-Vlaanderen, 051-33 60 30, west-
vlaanderen@vlaamsbelang.org 
EDEGEM. Lentediner met Filip Dewin-
ter in Feestzaal De Basiliek, Trooststraat 
20-22 om 11u30. Org.: Vlaams Belang 
Edegem. Inl.: Anita Saey, 0478-46 19 08
DENDERLEEUW. 25ste Stoempfestijn 
in Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Anto-
niusstraat 1, Iddergem om 11u30. Org.: 
Vlaams Belang Denderleeuw. Inl.: Kristof 
Slagmulder, 0476-22 64 97, kristof.slag-
mulder@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 5 MEI
ANTWERPEN. Boekvoorstelling 
‘A.N.K.E#PolitiekIncorrect’ met Anke 
Van dermeersch in The Villa, Limbastraat 
1 om 14u.

MAANDAG 7 MEI
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 

ZATERDAG 12 MEI
KORTRIJK. Fotowandelzoektocht. Sa-
menkomst in Brasserie ‘t Eiland, Kapu-
cijnenstraat 29-31 om 13u. Org.: Senio-
renforum Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 
0486-22 90 43, jan.deweer@hotmail.com 
 
 

VRIJDAG 18 MEI
BRASSCHAAT. 4e Nacht van ‘t Be-
lang in Zaal Lucullus, Bredabaan 570 om 
19u30. Org.: Vlaams Belang Brasschaat. 
Inl.: Ellen Samyn, 0478-99 01 08, ellen.
samyn@vlaamsbelang.org 

MAANDAG 21 MEI
ZEMST. Jaarmarktstand in Zemst-
centrum vanaf 7u. Org.: Vlaams Belang 
Zemst. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496-
62 42 54, anfieldboy@live.be 

ZATERDAG 26 MEI
MORTSEL. Jaarlijks dinnerbuffet met 
Tom Van Grieken en Mark Schampaert 
in Zaal ‘t Parkske, Edegemsestraat 26 om 
18u. Org.: Vlaams Belang Mortsel. Inl.: 
Jan Thomas, 0495-45 98 44, www.vlaams-
belangmortsel.org 

ZONDAG 27 MEI
KAMPENHOUT. Jaarmarktstand in 
Kampenhout-centrum. Org.: Vlaams Be-
lang Kampenhout. Inl.: Marleen Fannes, 
0496-55 73 36, marleen.fannes@kampen-
hout.be 
HAALTERT. Eetfestijn in Zaal Hof 
ten Eede, Huytstraat 22-24 om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Haaltert. Inl.: Pie-
ter De Spiegeleer, 0477-56 73 59, pieter.
de.spiegeleer@telenet.be 

ZATERDAG 2 JUNI
ERPE-MERE. Barbecue in Buurthuis, 
Rijkhofstraat 40 om 17u30. Org.: Vlaams 
Belang Erpe-Mere. Inl.: Guy Van Londer-
sele, 0476-49 92 56, guy.vanlondersele@
skynet.be 

ZONDAG 3 JUNI
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek met 
Thierry Debels in Parochiezaal Beigem, 
Zevensterre om 10u. Inl.: Jan Laeremans, 
0486-76 07 34, jan.laeremans@telenet.be 

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



Bestel gratis het  
Vlaams Belang- 

seniorenplan 
Op het seniorencongres van  

afgelopen maand legde het Vlaams 
Belang een haalbaar plan op tafel 

dat onze senioren de welvaart 
biedt die ze verdienen.  

Geïnteresseerd? 

Bestel de brochure via 
02 219 60 09 of  

info@vlaamsbelang.org


