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Rechts legt nu op zijn beurt de lange weg door
de instellingen af, een proces dat vele jaren zal
duren. Maar de eerste successen zijn er: onze
zusterpartij kwam aan de macht in Oostenrijk;
in Hongarije, Polen en vele andere Oost-Europese landen vormt het ‘Eigen Volk Eerst’ de
leidraad; onbeschroomd rechtse partijen waren
niet zo lang geleden zelfs ondenkbaar in landen
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ie wind zaait
Aparte plaatsen voor vrouwen in de bus, minder cafés en als kers op
de taart: de creatie van een islamitische staat. Het zijn maar enkele van
de voorstellen die de partij Islam afgelopen maand in de kijker zette.
De partij - die in 28 gemeenten zal deelnemen en nu reeds verkozenen
heeft in verschillende Brusselse gemeenten - werd door journalistiek
Vlaanderen onmiddellijk weggezet als een stel marginale clowns. ‘Niet
overroepen’ luidde het in columnistenland.
Dat net die makke houding enkele jaren terug de kiemen zaaide voor
de groei van Sharia4Belgium, dat op zijn beurt verantwoordelijk tekende
voor de uittocht van dozijnen ‘Syriëstrijders’, blijkt zelfs na 22 maart niet
te dagen. “Veel mensen danken hun goed geweten aan hun slecht geheugen”,
wist de Nederlandse schrijver Godfried Bomans al in de zestiger jaren. In
de politiek geldt die wijsheid des te meer.

HET EEN OF HET ANDER

“VEEL MENSEN
DANKEN HUN GOED
GEWETEN AAN HUN
SLECHT GEHEUGEN”

Maar ook politiek waren de reacties op z’n minst opmerkelijk te noemen.
Niet gespeend van enige gêne werden de voorstellen van de islamitische
partij overdonderd met banvloeken uit de Wetstraat. ‘Een rode lijn is
overschreden’, klonk het in koor. Meer dan terecht overigens. Maar degenen die gisteren ijverig wind zaaiden, door honderdduizenden islamieten
het land binnen te laten, Belgische papieren te geven en daarbovenop een
royale werkloosheidsuitkering, moeten niet verwonderd zijn dat er vandaag storm wordt geoogst.
Dat is meteen de beweegreden achter ons migratiestandpunt. Wat men
ook moge beweren: het heeft niets te maken met racisme, xenofobie of
andere haatvormen, maar alles met het behoud van wat goed is: gelijkheid
tussen man en vrouw, vrije meningsuiting, de rechtsstaat en democratie.
Maar je kan niet én voor open grenzen zijn én voor het behoud van onze
Westerse waarden. Het is het een of het ander.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
BIJNA HELFT LEEFLONEN NAAR NIETBELGEN

VLAANDEREN RENDEERT, WALLONIË
VERTEERT

In totaal werd in 2017 voor 940
miljoen euro aan leeflonen uitbetaald. Niet minder dan 409 miljoen of 43,5% daarvan ging naar
niet-Belgen. Voor een goed begrip:
mensen met een dubbele nationaliteit worden gecatalogeerd als
‘Belg’. Het reële aantal nietEuropese allochtonen ligt
dus nog een pak hoger.
Ook het toegekende bedrag blijkt bij niet-Belgen een pak hoger dan
bij Belgen. Zo kostte
een Belgische leefloner
de sociale zekerheid in
2017 gemiddeld 3.915
euro terwijl dat bij een
niet-Europese vreemdeling opliep tot 7.006
euro. “Dat heeft naast de
gezinssituatie te maken met
de duurtijd van de uitkering”,
aldus minister Ducarme in zijn
antwoord aan Barbara Pas, die de
cijfers opvroeg.

Ook onder de Belgen zelf blijken
er grote verschillen. Zo telt Wallonië 72.659 Belgische leefloners,

cijfers van Eurostat. Een werknemer kost bijna 40 euro per uur.
Dat is een pak meer dan het Europees gemiddelde van 26,8 euro,
én goed voor de eerste plaats in de
eurozone. De vele verkiezingsbeloften over een daling van de lasten
op arbeid bleken woorden in wind.
U hoort ze binnen enkele maanden dus zeker opnieuw.

BELGIË LAAT
VLAANDEREN
OP CENTEN
WACHTEN

Niet minder dan 43,5%
van de leeflonen ging
naar niet-Belgen

Vlaanderen 32.285 en Brussel
30.694. In verhouding tot de bevolking komt dat neer op 1 leefloner per 25 inwoners in Brussel,
1 per 45 in Wallonië en slechts 1
per 185 in Vlaanderen. Dat betekent dat de Vlamingen, goed voor
53 procent van de bevolking in
dit land, slechts tekenen voor 9,5
procent van de uitgaven voor leeflonen.

LOONLAST
HOOGSTE VAN
EUROZONE
België blijft kampioen in het belasten van arbeid, lezen we in nieuwe
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De federale overheid
heeft de voorbije jaren maar de helft van
de inkomsten uit verkeersboetes doorgestort
naar de gewesten. Vlaanderen kreeg de jongste drie
jaar 360 miljoen euro, een
fractie van waar het eigenlijk
recht op heeft. Dat blijkt uit sterk
parlementair werk van Barbara
Pas. Van de 1,2 miljard euro die de
federale overheid de voorbije drie
jaar inde, werd slechts 556 miljoen
euro doorgestort. In een reactie in
De Tijd verwees Pas naar het onontwarbaar kluwen van de zesde
staatshervorming als oorzaak.
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AANTAL NIEUWEBELGEN STIJGT MET
15 PROCENT
Afgelopen jaar kregen 36.589 migranten een Belgische identiteitskaart toegekend. Ter vergelijking:
dat is evenveel als de volledige bevolkingsomvang van een stad als
Vilvoorde. Bovendien is het een
stijging van liefst 15 procent ten
opzichte van het jaar voordien en
meer dan tijdens de periode van
de Snel-Belgwet. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Filip

Dewinter opvroeg bij
minister Jambon. De
nieuwe Belgenfabriek
blijkt bovendien vooral
in Brussel en Vlaanderen volop te draaien.
Van de 36.589 nieuwe
Belgen woont immers
meer dan 30 procent
in Brussel, terwijl dat
cijfer voor Vlaanderen oploopt tot bijna
52 procent. Wallonië
is goed voor 18 procent.

“Onlangs liet De Wever verstaan
dat de échte maatregel, het rekeningrijden, later volgt. Zonder
dat daar in campagnes veel stof
rond gemaakt wordt. Zoals met
de verhoging van de wettelijke
pensioenleeftijd.”
Carl Devos, politicoloog UGent,
De Morgen, 3 april 2018
“Meer diversiteit op school heeft
doorgaans een negatief effect.”

OVERHEID
KAMPT
MET MILJOENENSCHULD BIJ
RSZ

Terwijl uw rsz-bijdragen automatisch worden afgehouden blijkt dat
onze overheid met een miljoenenschuld zit bij de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid. Vlaanderen, de
Franse Gemeenschap en Brussel
zijn samen nog 12 miljoen euro
verschuldigd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Guy
D’haeseleer opvroeg bij Sociale Zaken. Het gaat om 3,9 miljoen euro
achterstallige sociale bijdragen en
daarbovenop voor 8 miljoen euro
boetes en verwijlintresten. En wie
draait voor dat laatste op denkt u?
Juist.

De Amerikaanse onderwijsexpert Michael Merry in Knack,
4 april 2018ws
“Peter De Roover, de man die als
voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging jarenlang Vlaamse
onafhankelijkheid eist en dan,
zodra hij het salaris van een fractieleider ziet, plots het tegengestelde gaat goedpraten, heeft bewezen dat hij niet te vertrouwen
is.”
Koen Meulenaere, columnist in
De Tijd, 10 april 2018
“Ik vrees dat het te laat is voor
Europa”.
Jan Timmer, oud-ceo van Philips, in Het Belang van Limburg,
10 april 2018
“Ondanks de hoeraberichten van
de regering zijn in België nog
steeds veel minder mensen aan
de slag dan in onze buurlanden.”
Stijn Bart, professor arbeidseconomie UGent, Knack,
4 april 2018
“Er zijn almaar meer leerlingen
die weigeren mee te zingen of te
turnen omdat dat haram is. Ze
zeggen ook dat wie salami eet
naar de hel gaat”.
De directeur van het GO! in
Brussel schetst in De Standaard
een somber beeld van de zo verheerlijkte smeltkroes, 11 april
2018
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Onderwijs: Vlaams Belang komt
op voor vrije schoolkeuze
In het Vlaams Parlement sprak Chris Janssens zich ter gelegenheid
van een onderwijsdebat uit tegen maatregelen die de sociale mix van
bovenaf willen opleggen en daarmee de vrije schoolkeuze aan banden
willen leggen.
In het Vlaams regeerakkoord van
2014 spraken de meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD
af om een nieuw inschrijvingsdecreet voor ons onderwijs uit te
werken dat een einde zou moeten
maken aan het ‘schoolkamperen’.
Nadat de drie partijen nu al jaren
bezig zijn te onderzoeken hoe ze
dit nieuwe decreet vorm willen geven, raakte het debat de voorbije
maanden in een stroomversnelling
toen de media beelden toonden
van ouders die in de bittere koude
kampeerden aan de schoolpoort.
Momenteel geldt nog het decreet
betreffende het inschrijvingsrecht
van 25 november 2011 dat bij
de inschrijvingen een opsplitsing
maakte tussen zogenaamde ‘indicatorleerlingen’ - leerlingen waarvoor het gezin een schooltoelage
ontvangt of waarvan de moeder

geen diploma heeft van het secundair onderwijs - en ‘niet-indicatorleerlingen’. Als in een school bij de
inschrijvingen het plafond in het
ene contingent bereikt is, krijgen
leerlingen in het andere contingent
voorrang. Op deze manier wilden
CD&V, N-VA en SP.a, de indieners van het decreet van 2011, een
zogenaamde ‘sociale mix’ realiseren
in de scholen.

KAFKAIAANSE
TOESTANDEN
Het decreet van 2011 legde ook op
dat in Antwerpen, Brussel en Gent
een digitaal aanmeldingssysteem
van kracht zou worden. Bij een
digitaal aanmeldingssysteem kunnen ouders op een daarvoor georganiseerde website de scholen van
hun voorkeur opgeven, waarbij een
computerprogramma vervolgens

op basis van de wettelijke en afgesproken criteria (zoals de afstand
tot de school, het toeval en het feit
of de leerling al dan niet indicatorleerling is) berekent in welke scholen de ouders hun kinderen mógen
inschrijven.
De Vlaamse regeringspartijen en
de linkse oppositie willen dit centraal aanmeldingssysteem nu uitbreiden naar heel Vlaanderen. Ter
gelegenheid van een debat dat in
het Vlaams Parlement plaatsvond
maakte Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens echter
duidelijk dat uitbreiding van het
Antwerpse of Gentse aanmeldingssysteem naar heel Vlaanderen absoluut onwenselijk is.
Hij verwees daarbij naar de kafkaiaanse toestanden waartoe de aanmeldingssystemen in Gent en Antwerpen leidden. In Gent maakten
we het mee dat een tweeling werd
opgesplitst tussen verschillende
scholen, dat een jongen die slaagde
voor toelatingsproeven voor sportopleiding, zich uiteindelijk moest
inschrijven in een andere school
die geen sportopleiding voorziet en
dat een jongere die een kunstenopleiding wilde volgen, zich uiteindelijk moest inschrijven in een school
zonder kunstonderwijs. Ook in
Antwerpen bleken de resultaten
van het aanmeldingssysteem rampzalig. Amper 63 procent van de
Antwerpse scholieren die zich via
centrale aanmelding voor een middelbare school inschreven, bleek
naar de school van zijn voorkeur te
kunnen gaan.

NIEUW SYSTEEM
Wat nu met het nieuwe inschrijvingsdecreet dat de meerderheidspartijen willen uitwerken?
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De meerderheid is het er in elk
geval over eens dat het hierboven
beschreven systeem van de dubbele contingentering - door SP.a,
CD&V en de N-VA in 2011 ingevoerd - te complex is en dus best
wordt afgeschaft. De vraag is welk
toewijzingssysteem er dan voor in
de plaats komt. Wie krijgt er voorrang wanneer er in bepaalde kwaliteitsscholen onvoldoende plaatsen
zijn en zal het nieuwe inschrijvingssysteem ook een voorrang
toekennen op basis van sociaaleconomische criteria?
Minister Crevits liet de voorbije
maanden al herhaaldelijk weten
dat ze vasthoudt aan die sociale
mix en aan de maximale diversiteit
in onze scholen. “Ik zal zeker niet
meewerken aan de totale afschaffing van de sociale mix”, stelde ze.
De minister kondigde aan nieuwe
voorstellen te zullen doen voor een
nieuw systeem dat eenvoudiger
zou zijn dan dat van de dubbele
contingentering.

ONDERWIJSKWALITEIT
Chris Janssens maakte in het
Vlaams Parlement duidelijk dat
het Vlaams Belang niet akkoord
kan gaan met eender welk voorrangsbeleid op basis van sociaaleconomische criteria: “Wanneer
men via geforceerde maatregelen en
geknoei aan de voorrangsregeling de

Het Vlaams Belang wil dat de vrije schoolkeuze
maximaal gerespecteerd wordt.
sociale mix wil realiseren, zal dat er
de facto steeds op neerkomen dat de
vrije schoolkeuze van sommige leerlingen wordt aangetast.” Voor het
Vlaams Belang mag ons onderwijs
geen ideologische speeltuin meer
zijn van cultuurmarxisten die geloven in de maakbare samenleving.
Het Vlaams Belang wil dat de vrije
schoolkeuze maximaal gerespecteerd wordt.
De Vlaams Belang-fractievoorzitter durfde als enige ook de taboes
doorbreken rond de echte oorzaken van het schoolkamperen:
“Waar iedereen in dit debat over
zwijgt, de olifant in de kamer, is uiteraard het feit dat de problematiek
zich vooral stelt in en rond steden
waar in bepaalde scholen door een
te grote instroom aan slecht geïnte-

greerde immigranten het onderwijsniveau naar beneden is gehaald en
waarbij Vlaamse ouders een wedren
organiseren naar de overblijvende
kwaliteitsscholen in hun omgeving.
Dat is - samen met het capaciteitstekort - de belangrijkste reden voor
het schoolkamperen. Niet de kamperende ouders moeten met de vinger
gewezen worden, wel de politici die
het door hun lakse immigratiebeleid
zover hebben laten komen.”
Chris Janssens had tot slot ook nog
een duidelijke suggestie voor de
minister: “Het wordt tijd dat u een
onderzoek voert naar de dalende onderwijskwaliteit in sommige scholen
en er orde op zaken stelt.”
Wim Van Osselaer

Brussel: Vlamingen vinden geen plaats in Nederlandstalige scholen
door toestroom anderstaligen!
Bovenop de problemen van het Vlaams onderwijs, kent Brussel het fenomeen van een enorme toevloed van anderstaligen en vaak zelfs Nederlandsonkundigen in de Vlaams-Brusselse scholen. Door die
massale aanwezigheid van Nederlandsonkundigen daalt de onderwijskwaliteit er angstwekkend. Maar
zeker zo erg is dat Vlaams-Brusselse kinderen nauwelijks nog plaats vinden in de Nederlandstalige
scholen in de hoofdstad, en vaak uren op een bus moeten zitten om in de brede Vlaamse rand school
te lopen.
Enkel een voorrangsbeleid waarbij in de Nederlandstalige scholen 100% voorrang verleend wordt aan
de Nederlandstalige kinderen, en de anderstaligen de overblijvende plaatsen kunnen opvullen, kan
hieraan verhelpen. Helaas staat het Vlaams Belang moederziel alleen met deze eis. Het gevolg: volgend schooljaar zijn er meer dan 3000 Vlaams-Brusselse kinderen die in onze hoofdstad geen plaats
krijgen op een Nederlandstalige school. En dat in de 21ste eeuw!
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Vlaams Belang stelt seniorenplan
voor: respect voor onze senioren
Een maximumfactuur in onze rusthuizen, een afschaffing van de erfbelasting en een minimumpensioen van 1.500 euro. Het zijn maar enkele van de voorstellen die op het druk bijgewoonde seniorencongres
van het Vlaams Belang werden goedgekeurd.

kort. Het Vlaams Belang weigert
zich echter neer te leggen bij het
heersende fatalisme ter zake. Mits
moedige keuzes kunnen we onze
senioren wel degelijk het nodige
welzijn bieden. Op het seniorencongres trok het Vlaams Belang
aan de alarmbel en legden we haalbare voorstellen op tafel. Voorstellen die de menselijke waardigheid
van onze ouderen in ere herstellen
en hen het respect biedt dat ze verdienen.

WE BELICHTTEN
ER EEN AANTAL:

De triomfalistische vreugdekreten over de ‘boomende’ economie
staan in schril contrast met het
welvaartspeil van onze 65-plussers,
een steeds groter wordende bevolkingsgroep die intussen meer dan
1 op 5 Vlamingen behelst. Diegenen die de bouwstenen hebben
geleverd voor ons welvaartsmodel
worden vandaag bedankt met een
inkomen dat flirt met de armoededrempel. Tegenover de Scandinavisch hoge belastingen staat een

Zuid-Europese service. Zo liggen
de pensioenen in dit land 40 procent lager dan in onze buurlanden,
met als gevolg dat drie vierde van
de rusthuisbewoners de verblijfsfactuur niet meer kan betalen.

ALARMBEL
Maar ook op het vlak van zorg,
eenzaamheidsbestrijding en veiligheid schieten zowel de Vlaamse als
de federale regering schromelijk te

Ortwin Depoortere

Minimumpensioen & eengemaakt pensioenstelsel
Wie hier jaren gewoond heeft,
moet zorgeloos van zijn oude dag
kunnen genieten. Er moet werk gemaakt worden van een ééngemaakt
pensioenstelsel, waarbij niet alleen
het aantal gewerkte jaren, maar
ook het aantal jaren dat men hier
gewoond heeft de basis vormt van
de berekening van het uiteindelijke
pensioen. Dat pensioen moet minimum 1.500 euro bedragen.
Betaalbare en kwalitatieve rusthuizen: maximumfactuur!
De steeds duurder wordende rusthuisfacturen leggen een onaanvaardbare druk op de bewoners,

Dominiek Lootens
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Hilde De Lobel
die vaak hun laatste spaarcenten
moeten aanspreken, en op hun
kinderen die via de onderhoudsplicht vaak een deel van de rusthuisfactuur moeten ophoesten.
Dat kan niet. De belastingdruk
in ons land is torenhoog, dus
mogen wij veronderstellen dat
hiermee de rusthuizen op een
voldoende wijze kunnen worden gefinancierd. Een maximumfactuur dringt zich op.
Dit wil zeggen dat de overheid, naargelang inkomen en
eigendomssituatie, het verschil
tussen rusthuisfactuur en pensioen bijpast.

Philip Claeys

Wetgeving bezoekrecht grootouders
Het Burgerlijk Wetboek stelt: “de
grootouders hebben het recht per-

Het Vlaams Belang ijvert dan ook
voor een duidelijke wetgeving voor
een gegarandeerd bezoekrecht van
grootouders aan de kleinkinderen.

DIEGENEN DIE DE
BOUWSTENEN HEBBEN GELEVERD
VOOR ONS WELVAARTSMODEL
WORDEN VANDAAG
BEDANKT MET EEN
INKOMEN DAT FLIRT
MET DE ARMOEDEDREMPEL.

Pepperspray/
anti-aanrandingsalarm
Busjes pepperspray zijn een
prima middel voor burgers
die zich willen verdedigen tegen
inbrekers. In eigen huis overvallen worden is een traumatiserende
gebeurtenis en dus moet de mogelijkheid bestaan om zich met
een relatief onschadelijk middel te
kunnen verdedigen. Ook ouderen die het slachtoffer worden
van straatcriminaliteit zouden
zich met behulp van zo’n busje
kunnen verdedigen. Luidruchtige
anti-aanrandingsalarmen zijn een
goede manier om criminelen af te
schrikken of nabije burgers eventueel aan te zetten om in te grijpen. In navolging van de #120dBvrouwenbeweging uit Duitsland,
die zulke anti-aanrandingsalarmen
uitdeelde aan meisjes en vrouwen,
wil het Vlaams Belang dat gemeenten deze ter beschikking stellen van onze senioren.

soonlijk contact met het kind te onderhouden.” In de praktijk blijkt dit
echter vaak moeilijk afdwingbaar.

Afschaffing erfbelasting
De erfbelasting is niet alleen
een emotioneel beladen heffing, maar vooral ook een overbodige. Mensen horen immers
geen twee keer belastingen te
betalen op hetzelfde vermogen.
Op alle roerende of onroerende goederen die worden doorgeschonken van ouder naar
kind, werden al eens belastingen betaald. De erfenisrechten
moeten dan ook volledig afgeschaft worden. België kent al
een zeer hoge belastingdruk.
Een belasting op verdriet kunnen we dus missen als kiespijn.
Klaas Slootmans

Bestel gratis het
Vlaams Belangseniorenplan
Geïnteresseerd in onze andere
seniorenvoorstellen?
Bestel gratis het seniorenplan
van het Vlaams Belang

Bestel de brochure via
02 219 60 09 of
info@vlaamsbelang.org
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Jihadisten: Belgische regering
speelt met vuur
Nu Islamitische Staat (IS) op sterven na dood is, wordt het debat
gevoerd over de eventuele terugkeer van jihadisten en hun vrouwen
en kinderen naar België. Zo ondervroeg Filip Dewinter minister van
Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de terugkeer van de echtgenotes van IS-jihadisten en hun minderjarige kinderen. Een van de echtgenotes van Syrië-jihadisten schreef over Dewinter dat ze hoopte dat
“er een Mohammed B. zou opstaan die zou afhandelen met dit varken,
zoals onze broeder heeft afgehandeld met het zwijn van Gogh”.
De Belgische overheid wil jonge
kinderen van jihadisten, meestal
onder de 10 jaar, laten terugkomen
naar België. Maar Dewinter stelde
dat die kinderen het best bij hun
moeder in het Midden-Oosten
blijven. Hij wees er ook op dat ze
zijn opgevoed met de praktijken
van Islamitische Staat. Dewinter:
“Ik herinner mij kinderen van nauwelijks vijf tot zes jaar, die leerden
hoe zij mensen moesten onthoofden
via het afsnijden van de kop van hun
teddybeer.”
Minister Jambon (N-VA) stelde
dat wanneer Belgische jihadisten
willen terugkeren, dit “geval per
geval” zal worden bekeken. Van
dit antwoord was Dewinter niet

gediend: “Wie daar, in die omstandigheden, bij Islamitisch Staat, Al
Qaeda of andere heeft geleefd, er is
geboren en opgevoed, die is verloren
voor onze Europese samenleving, hoe
oud ze ook mogen zijn.” Dewinter
concludeerde (nota bene op 22
maart, de herdenking van de jihadaanslagen in Brussel): “Vergeten wij
niet dat heel wat vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn geweest van de
aanslagen in Europa, ook graag zouden terugkeren naar de situatie van
vóór de aanslagen. Die mensen hebben die kans niet gekregen en zullen
ze ook nooit krijgen. Laten wij even
streng zijn voor al degenen die hebben gecollaboreerd met IS, of ze nu
kind, vrouw of wat dan ook zijn.”

Filip Dewinter: “Wie daar bij Islamitisch Staat is geboren en
opgevoed, die is verloren voor onze Europese samenleving”
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ACTIVISTISCHE
RECHTERS
Naar aanleiding van het feit dat
staatssecretaris Francken een gevaarlijke Marokkaanse jihadist
ons land niet uitgezet kreeg omdat rechterlijke instanties daar een
stokje voor staken (omdat ‘de mensenrechten’ van de jihadist ‘dreigen
te worden geschonden’), voelde
Barbara Pas minister van Justitie
Koen Geens (CD&V) aan de tand.
Dit is immers levensgevaarlijk en
“een zaak van nationale veiligheid.”
Barbara Pas: “Hoe langer hoe meer
hebben wij te doen met een ‘gouvernement des juges’, met activistische
rechters, waarbij het sacrosancte artikel 3 van het EVRM blijkbaar als
kapstok wordt gebruikt om aan activistische rechtspraak te doen.”
Pas: “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij ten gevolge van
een doorgeslagen ‘gouvernement des
juges’ onze eigen samenleving en de
veiligheid van onze mensen in gevaar brengen omdat wij ons niet
meer kunnen ontdoen van gevaarlijke vreemde individuen die op de
meest grove wijze zelf hun voeten
aan de mensenrechten hebben geveegd. Misschien moeten we op dat
vlak eens wat minder scrupules aan
de dag leggen, voor onze eigen veiligheid en voor onze eigen mensenrechten. Misschien moet onze wetgeving
op dat vlak eens enigszins worden
aangescherpt. Misschien moeten
onze internationale verplichtingen
op dat vlak ook eens wat worden
bijgestuurd.” Het flutantwoord
van Koen Geens? “Onafhankelijke
rechtspraak is belangrijk” en: “De
Dienst Vreemdelingenzaken is niet
mijn bevoegdheid.”
Sam van Rooy

Overwinning Viktor Orbán:
Hongaren kiezen voor Hongarije

Foto: www.miniszterelnok.hu

In april trokken de Hongaren naar de stembus, er was sprake van een
absolute recordopkomst. Dat Viktor Orbán zijn tweederdemeerderheid in het parlement meer dan bevestigd zag - zijn partij Fidesz haalde 133 van de 199 zetels in het parlement - klinkt het Vlaams Belang
als muziek in de oren, maar zal ongetwijfeld ook voor tandengeknars
zorgen in de cenakels van de Europese Unie.

Orbán ligt in Europa immers al
jaren onder vuur omwille van zijn
“controversiële standpunten”, onder
andere op het vlak van migratie.
De Hongaarse regering weigert namelijk deel te nemen aan het Europese spreidingsplan voor asielzoekers en liet in volle migratiecrisis in
2015 een hek bouwen aan de grens
om gelukszoekers tegen te houden.
Iets waarvoor de andere Europese
landen hen voor zouden moeten
bedanken, maar niets is minder
waar. Al jaar en dag wordt Hongarije bedreigd met strafmaatregelen
door de Europese Commissie. Ook
individuele landen, niet toevallig
de landen waar men wél zonder
blikken of blozen duizenden islamitische gelukzoekers binnenliet,
grepen elke kans om Hongarije en
enkele andere Oost-Europese landen, te bedreigen met sancties.
Uiteraard liet België zich bij monde van de N-VA niet onbetuigd.
Zo liet Europarlementslid Sander
Loones in 2015 in Knack noteren:
“Landen zoals Hongarije en Slowakije moeten minstens doen wat Europees afgesproken is, anders pakken we
ze die structuurfondsen beter af. En
ik wil verder gaan. Misschien moeten
we sommige landen uit de EU zetten

als ze het hele systeem ondergraven.”
Theo Francken had datzelfde jaar
naar eigen zeggen “ernstige bedenken bij de technieken van de Hongaarse premier Viktor Orbán.”

KOUDE KLEREN
Orbán laat het allemaal zijn koude
kleren niet raken. In eigen land
regeert hij met zijn Fidesz-partij
immers opnieuw met een tweederdemeerderheid. Bij de afgelopen
verkiezingen kon de partij haar
macht niet enkel consolideren,
maar zelfs versterken. De partij kan
nu op eigen houtje zelfs relatief vlot
grondwetswijzigingen doorvoeren.
De oppositie scoorde slecht. De
grootste klap is er voor de socialistische MSZP. Die halveert naar
10,05 procent en valt op slechts 20
zetels terug. De naar eigen zeggen
rechts-nationalistische partij Jobbik strandde op slechts 26 zetels.
Verdiend: de partijtop bleek immers bereid haar eigen programma
en doelstellingen opzij te schuiven
om Orbán toch maar van zijn sokkel te duwen. Samen met de rest
van de oppositie (dus ook de linkse
partijen), slaagde Jobbik er in om
mits een gezamenlijke lijst (met
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een ‘onafhankelijke’ kandidaat
als lijsttrekker) in de symboolstad
Hódmezövásárhely een overwinning te boeken tijdens de eerdere
lokale verkiezingen. Een felicitatiebrief van de Jobbik-voorzitter
Gabor Vona aan niemand minder
dan Emmanuel Macron bevestigde
later de neerwaartse ideologische
spiraal waarin de partij zich bevond. In de brief noemde Vona
Fidesz en Orbán “schadelijk voor de
internationale reputatie van Hongarije”. De afgelopen verkiezingen
toonden echter duidelijk aan dat
de Hongaarse bevolking hun eigen
samenleving net iets belangrijker
achten dan hun “internationale
reputatie”. Jobbik heeft gegokt en
verloren.
De overdonderende overwinning
van Orbán herbevestigt vandaag
de Europese kloof tussen Oost en
West. Een kloof tussen weerbare
landen, die kiezen voor de eigen
bevolking en landen die gedoemd
zijn ten onder te gaan als er niet
snel iets verandert. Noem het gerust een beschavingsstrijd. Dat
doet Orbán zelf ook. In zijn kersttoespraak luidde het eind vorig
jaar als volgt: “De vrije naties van
Europa, de nationale regeringen die
door de vrije burgers zijn gekozen,
hebben een nieuwe taak: het beschermen van onze christelijke cultuur.
Niet voor anderen, maar voor onszelf; voor onze gezinnen, voor onze
natie, voor onze landen en voor het
‘thuisland van ons thuisland’ - voor
de verdediging van Europa.”
Ons land, onze mensen, onze waarden, onze cultuur. De woorden van
Orbán klinken elke Vlaams Belanger als muziek in de oren.
Bob De Brabandere
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uit de hele wereld. Overigens is dit
slechts het topje van de ijsberg. De
meeste niet-Europese allochtonen
in ons land - onder meer 85 procent van de Turken en 82 procent
van de Marokkanen - beschikken
inmiddels over de Belgische nationaliteit. Zij worden in deze statistieken beschouwd als ‘Belg’.

uit op een totaal van 9.101 personen. Dit is 7,4 procent van het
totale aantal personen op de wachtlijst met een gekende nationaliteit.
Dat wil zeggen dat meer dan 1 op
14 van de personen op de wachtlijst
voor een Vlaamse sociale woning
een herkomst heeft uit één van deze
vier herkomstlanden.
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sociale woningen bekijken, stellen we echter vast dat het aandeel
van deze nationaliteitengroepen in
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we alleen al het aantal Afghanen,
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13

“

inks en re
wisseld. W
wat goed
Deze maand wordt in verschillende media uitgebreid stilgestaan bij de vijftigste verjaardag van
‘mei ‘68’. We hadden voor die gelegenheid een gesprek met Wim van Rooy. De auteur en publicist
die de beweging in eigen land van dichtbij meemaakte, stelt vandaag dat ‘mei ‘68’ het kind met
het badwater heeft weggegooid. Hij pleit voor een
gezonde mix van vooruitgang en traditie, een herwaardering van het gezond verstand en een aflossing van de wacht in de media, waar het negationisme ten opzichte van de feiten troef is.
Waarvoor staat mei ’68?
Mei ‘68 is een verzamelnaam voor veel maatschappelijke fenomenen die al voor deze datum een aanloop
kenden. De uitvinding van de pil was nieuw, maar
er was al het verzet tegen de vaders - de aanval op
de normatieve instituten -, er ontstond een merkwaardig soort individualisme zonder individuen, de
reprise van het groene flower power-gedachtegoed via
de hippies, er waren verschillende emancipatorische
tendensen: bevrijding van de vrouw, van minderheden, van de arbeider, van het establishment. Deze
sfeer was voorbereid tussen de jaren 1910 en 1930,
toen allerlei artistieke avant-gardebewegingen zich
op de weg van de deconstructie begaven: dadaïsme,
futurisme, lettrisme, surrealisme, situationisme. Die
deconstructie-ijver werd gecontinueerd in de jaren
zestig. Het werd in die era als een soort catharsis
aangevoeld die in de eerste plaats door jongeren
van allerlei pluimage als opluchting werd ervaren,
een zich psychologisch bevrijden van ‘klootjesvolk’
en elites. Het kwam neer op de slogan: verboden te
verbieden. Dat werd gepolitiseerd door studenten
in de VS, Frankrijk en Duitsland, en ook in België,

Wim van Rooy
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echts zijn van plaats verWie vandaag wil bewaren
is, is een revolutionair.”

“

vooral Leuven en Gent,
waar
communisten,
maoïsten, trotskisten en
linkse anarchisten de
toon zetten, vaak op een
gewelddadige manier.
Het resulteerde in een
gauchistische politiek
die kon doordringen in
zowat alle lagen van politiek en cultuur. Vooral
omdat de ‘68’ers erin
slaagden ‘de lange mars
door de instellingen’,
zoals zij het noemden,
op een adequate wijze
te voltrekken. Het kapitalisme kon men economisch niet klein krijgen, maar de mindset van de elites
kon men cultureel wél beïnvloeden, waardoor die alle
stokpaardjes van het linkse denken interioriseerden.
Het creëerde een au fond pueriele tijdsgeest die vandaag bijna uitgewoed is, maar die nog een lange nazomer zou kunnen kennen. De mei ‘68’ers waren never
grown ups, tot vandaag.

Fake news zit
immers bij links,
dat elke dag
een goednieuwsshow opvoert
over de islam.”

en bekroning was van het kapitaal
dat een nieuwe markt zocht, kon
immers baden in een ‘capitalisme
de la séduction’, een kapitalisme
van de verleiding, en dat mocht in
permissiviteit heel ver gaan. Elke
politieke stroming - liberalisme,
sociaaldemocratie, christendemocratie - bevestigde en omarmde dat
systeem. De zogenaamde rebellen
van mei ‘68 die in opstand waren
gekomen tegen de vader, maakten
het systeem waartegen ze fulmineerden dus eens zo sterk.
In hoeverre was u zelf betrokken
bij mei ’68?

Ik ging naar Parijs om te zien hoe barricades werden
opgericht, hoe Cohn Bendit profeteerde, de CRS
(een gespecialiseerd korps van de Franse politie,
SvR) werd bekampt en er in Vincennes een alternatieve universiteit tot stand kwam. Dat was beslist
geen nieuw gegeven, want aan het eind van de negentiende eeuw deed zich eenzelfde fenomeen voor
toen bepaalde links-liberale professoren en door het
anarchisme aangestoken studenten de ‘Université
Nouvelle’ stichtten omdat het de bekende sociaal
geograaf Elisée Reclus verboden werd om er te doceren! Zo zie je hoe de linkse mores om de vrijheid van
meningsuiting te beknotten niet nieuw zijn.... lk was
erbij in Gent, in 1969, toen we de Blandijnberg bezetten en eruit werden geranseld door de toenmalige
Rijkswacht. We werden in de kazerne opgesloten en
het was de vroegere Antwerpse socialistische schepen
Tuur van Wallendael, toen een van mijn docenten,

Mei ‘68 was paradoxaal genoeg eigenlijk de trigger tot
een libertair en ultrapermissief liberalisme. Het was
in feite een contrarevolutie omdat dit nieuw soort liberalisme het systeem dat men kapitalisme noemde,
en door de studenten zogenaamd verfoeid werd, juist
nieuwe impulsen verschafte via wat Michel Clouscard
‘l’idéologie du désir’ noemde. Een nieuwe sfeer dus
die het kapitalisme bijzonder goed uitkwam omdat
het een nieuwe, libertaire markt kon aanboren. Het
nieuwe libertaire denken, dat dus in feite de redding
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die me er ‘s morgens om vijf uur kwam bevrijden. Het
was een tijd dat politieagenten gedachteloos en kinderlijk ‘nazi’s’ werden genoemd; in de VS werden ze
‘pigs’ gedoopt. Ook was ik erbij toen verwarde geesten
als de trotskist Ernest Mandel en de maoïst/stalinist
Ludo Martens er homerische debatten hielden, allebei
hevig overtuigd van het eigen gelijk. Na dit spektakel
ging ik naar mijn ‘kot’ om er
Schopenhauer te lezen. Mandel en Martens: wie kent deze
demagogen vandaag nog?
Zowat alle professoren in de
alfawetenschappen
waren
toen links, en dat is vandaag
eigenlijk ook nog zo. De beïnvloeding was dus groot.
Heeft mei ’68 uw denken
beïnvloed? Bent u er een
product van?

“

perfect hebben nagevolgd. Zij en hun volgelingen
hebben tot vandaag de culturele en vaak ook de politieke instituties bezet, waardoor we tot een totalitaire
pensée unique zijn gekomen die dodelijk is omdat deze
cultuur- en journalistieke bobo’s, net als de 68’ers,
neerkijken op de zogenaamde ‘populisten’, wat men
vroeger het klootjesvolk noemde, of de bourgeois. Zo
simpel zit de wereld voor die
culturo’s en trendigentsia in
elkaar. Ze stemmen, op een
loffelijke uitzondering na, allen rood of groen. Het is wat
ik noem een postmoderne
vorm van stalinisme, want wie
niet denkt als zij, dat wil zeggen, vanop een heel hoog moreel krukje, wordt in de ban
gedaan. Hij of zij wordt uitgeschakeld, gebroodroofd, zoals
ten tijde van de Stasi, van wie
men alle kenmerken vertoont.
Ik kan het weten: ik was in al die Europese landen
toen ze nog communistisch waren... Groepen als de
Rote Armee Fraktion (de Baader-Meinhof-groep, gesticht in 1970) en heel wat Palestijnse groeperingen
kregen geld en training vanuit de DDR. De houding
van dit soort destructieve politieke groepen vindt
men vandaag nog terug bij links, lato sensu, nu het
zich volledig tegen het Westen heeft gekeerd en de
islam met een perverse kracht heeft omarmd.

De mei ‘68’ers
waren never
grown ups, tot
vandaag.”

Allicht heeft mei ‘68 me beïnvloed. Het was, zoals ik
al zei, de tijdgeest van die jaren en de decennia erna,
uitmondend vandaag in de politieke correctheid van
de nazaten ervan. Een echt product ervan ben ik zeker
niet omdat ik een jaar of vijftien geleden inzag dat
er ook aan de conservatieve zijde interessante denkers
zijn. Veel van wat toen bevochten werd, is nu gemeengoed. En dat an sich is niet te verwerpen. Alleen heeft
mei ‘68 met het badwater het kind mee weggegooid.
Mijn botsing en aanvaringen met organisaties als de
auteursvereniging PEN en de Arkprijs van het Vrije
Woord getuigen ervan dat die gremia sacrosancte instellingen zijn geworden die alleen nog naar zichzelf
verwijzen. Het is een ons-kent-ons clubje van arrogante narcisten.

Benno Barnard zei recent dat “het probleem van
mei ’68 is dat mei ’68 nu al 50 jaar duurt”. Deelt
u zijn mening?
Absoluut. Ik denk dat het voorgaande dat duidelijk
heeft gemaakt. De geest van ‘68 hoeft van mij niet
per se in de fles, maar hij moet wel gecorrigeerd worden, en dat laat het progressivisme nooit toe.

Is onze samenleving nog altijd doordrongen van
mei ’68-denken?
Ik denk dat de huidige leegte, ‘l’ère du vide’, die velen vandaag ervaren, en die zich uit in allerlei kwalen, onder meer de resultante is van een doorgeslagen
hedonistisch denken dat we in die rebellerende jaren
moeten zoeken. Het is een fenomeen dat we overal
in Europa zien. Datgene wat Nietzsche het nihilisme
voor de poorten noemde. Hij voorzag dat aan het
eind van de negentiende eeuw en schreef letterlijk dat
die malaise twee eeuwen zou duren. Nu vele tradities zijn weggevallen, is de mens overgeleverd aan de
eigen morele autonomie. Blijkbaar heeft hij het daar
erg moeilijk mee, voelt hij zich niet sterk genoeg en
verlangt hij opnieuw naar regels en traditie.

Wanneer begon u kritisch te worden over mei ’68?
Wanneer was het omslagpunt en wat heeft u getriggerd?
Het omslagpunt was de merkwaardige manier waarop de islam bejegend werd, vooral in het onderwijs.
Onderwijs kende ik goed en ik begreep niet zo goed
wat er aan de hand was toen moslims altijd maar weer
het degoutante jongetje speelden en gingen berserken.
Ik ben me dan gaan verdiepen in de islam, nu 18 jaar
geleden, en begreep vanuit de oorsprongsbronnen,
uit de destructieve houding van vele moslims én aan
de coulante attitude van links ten opzichte van de totalitaire islam, dat er echt veel meer aan de hand was
dan wat we in de media konden horen of zien. Links
werd reactionair en zijn dictatoriale geschiedenis
sloot eigenlijk goed aan bij het islamofascisme. Laten
we niet vergeten dat vele progressieven Khomeini een

Waar is de impact van mei ’68 het grootst?
De impact is het grootst bij de culturele elites die de
marsrichting die Gramsci hen had voorgehouden,
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superheld vonden. Die was tegen het
Westen, dus dat zat goed, want als er
al één eigenschap is van ons werelddeel, dan is het zijn latente zelfculpabilisering en als gevolg daarvan zelfislamisering. De collaborateurs en de
quislings met betrekking tot de islam
zijn uiteindelijk nagenoeg allemaal
links.
Merkt u dezelfde terugslagbeweging bij veel van uw mei ’68-generatiegenoten?
Dat is relatief beperkt. Wat me daarbij opvalt, is de angst om uit de kast
te komen en luidop te zeggen dat
de islam een imminent gevaar is. Ze
wéten het nu wel, maar er en plein
public voor uitkomen, dat is andere
koek. Ze realiseren zich immers zeer
goed dat ze dan persona non grata
worden (zoals de dissidenten in de
Sovjet-Unie vroeger), uitgestoten, kaltgestellt of gebroodroofd. In die zin hebben onze progressieven,
zoals gezegd, veel geleerd van de Stasi.

“Vanaf mei ‘68 krijgt het postmodernisme ruim
baan, en dat uit zich vanaf de jaren tachtig in het
cultuurrelativisme. ”
nisme ten opzichte van de feiten troef is. Fake news zit
immers bij links, dat elke dag een goednieuwsshow
opvoert over de islam. Als atheïst zie ik de verdienste
van religie, maar ik constateer tegelijkertijd dat juist
de Kerk zichzelf belachelijk maakt met haar obsessionele oecumene. Benedictus XVI moest weg wegens
zijn kritiek op de islam, terwijl de huidige paus laboreert aan linkse bevrijdingstheologie en islamofilie.
Zo’n aartsbisschop De Kesel bijvoorbeeld is meer een
zalvende gauchist dan hij kan bevroeden. Die traditie bedoel ik dus niet, wél Lovejoy’s ‘Great Chain of
Being’, de dingen die moeten worden doorgegeven,
wil men nog van een samen-leving spreken, met referentie aan Ernest Renan, een van mijn lievelingsdenkers.

Uw publicaties zijn vooral een felle aanklacht tegen het politiek correcte denken en het postmodernisme. Is er een verband met mei ’68?
Vanaf mei ‘68 krijgt het postmodernisme ruim baan,
en dat uit zich vanaf de jaren tachtig in het cultuurrelativisme. In 1975 verscheen van de wetenschapsfilosoof Paul Feyerabend ‘Against Method’ waarin hij
de aanname van waarheidsvinding in twijfel trok, of
althans ervan uitging dat er veel waarheden waren.
Het perspectivisme van Nietzsche werd vanaf de jaren zeventig vooral door Franse modieuze filosofen
uitgevent. Vanaf die jaren was het dan ook: anything
goes. Men moest alles kunnen begrijpen. Antropologen droegen daartoe een handje bij. Zij zochten ‘de
Indiaan in ons bewustzijn’, naar de gelijknamige titel
van het boek van Ton Lemaire uit 1986. Alles was
goed als het maar niet westers was. Ook zowat alle
professoren en docenten van wie ik tijdens de jaren
zestig in Gent les kreeg, waren besmet met zelfhaat
ten opzichte van de westerse beschaving. Vanaf dan
ziet men ook in de cultuur allerlei rommel als kunst
gewaardeerd worden. De charlatans in allerlei disciplines en in de kunst zijn dan aan zet, en dan eclipseert het gezond verstand.

Een groeiende conservatieve stroom verzet zich
openlijk tegen de erfenis van mei ’68. Dreigt de
slinger door te slaan waardoor enkele vrijheden
teloorgaan die (mede) dankzij mei ’68 tot stand
zijn gekomen?
Neen, dat zie ik niet. Die slinger is nog niet eens
halfweg! Een echte conservatief bewaart het goede
en wil daarover het debat aangaan. Maar links vandaag weigert juist elk debat en sluit de rechterzijde
uit. Trouwens: links en rechts zijn vandaag ook van
plaats verwisseld. Wie nu wil bewaren wat goed is, is
een revolutionair. Ik voel dan ook wat voor de ideeën
van de Zwitserse filosoof Jan Marejko, die in 1985
een boek publiceerde met de titel ‘Chroniques d’un
révolutionnaire conservateur’.

Wat stelt u ervoor in de plaats?
Een gezonde mix van vooruitgang en traditie, een herwaardering van het gezond verstand en een aflossing
van de wacht in de media, waar vandaag het negatio-

Opgetekend door Sam van Rooy
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Interculturele bemiddeling in
ziekenhuizen: eigen volk laatst!
periode met 33,9 procent toe. En
uiteraard ging daarmee ook het
prijskaartje voor de belastingbetaler de hoogte in. Dat bedraagt
momenteel al 3,3 miljoen euro
op jaarbasis. Kortom, voor de allochtonen wordt een pamperbeleid eerste klasse gevoerd. Voor het
eigen volk daarentegen wordt aan
de Brusselse probleemsituatie niets
gedaan.

HERVORMING NODIG

Bij de dokter belanden, maar wegens een taalprobleem niet met elkaar
kunnen communiceren: het is geen aangename ervaring. In uitzonderlijke gevallen kan het zelfs levensbedreigend zijn. Dat is nochtans
wat Vlamingen die in een Brussels (Franstalig of ‘tweetalig’) ziekenhuis worden opgenomen dagelijks moeten meemaken. Het probleem
stelt zich al tientallen jaren, maar de overheid weigert er ook maar iets
aan te doen. Vlamingen moeten hun plan maar trekken en als ze dat
niet kunnen, dan is dat pech voor hen.
Dat ligt helemaal anders wanneer het om vreemdelingen gaat.
Sinds 1991 zijn er in de Belgische
ziekenhuizen van overheidswege
zogenaamde ‘interculturele bemiddelaars’ aangesteld. Hun taak
bestaat erin vreemde patiënten in
hun communicatie met het ziekenhuispersoneel te begeleiden
en vertaler te spelen waar nodig.
Aldus waren er in 2017 in totaal
106 bemiddelaars aan de slag,
die in dat jaar niet minder dan
108.151 interventies uitvoerden.
‘Intercultureel bemiddeld’ wordt
er vooral voor personen uit het
Midden-Oosten (in essentie Turkije - 39,7 procent), Noord-Afrika
(29,4 procent) en Oost-Europa
(26,4 procent). Zuid-Europanen
zijn met 2 procent marginaal aan-

wezig. Verder was er nog bemiddeling in het Engels (1,1 procent) en
in gebarentaal (1,4 procent). Voor
West- en Noord-Europeanen is er
geen bemiddeling voorzien: die
worden, zoals de Brusselse Vlamingen, verondersteld zelf hun plan te
trekken of anders een soort veeartsenijbehandeling (zonder communicatie tussen patiënt en arts) te
ondergaan.

SECTOR MET TOEKOMST
In dit land met zijn opengrenzenbeleid is de ‘interculturele bemiddelingssector’ overigens duidelijk
een sector met toekomst. De jongste vijf jaar steeg het aantal bemiddelaars met 43 procent. Het aantal
bemiddelingen nam in dezelfde
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Dit beleid van twee maten en twee
gewichten is voor het Vlaams Belang uiteraard totaal onaanvaardbaar. Als dusdanig zijn wij geen
tegenstander van taalbijstand voor
patiënten met een vreemde nationaliteit. Een goede communicatie
tussen arts en patiënt is immers
essentieel voor een deugdelijke
gezondheidszorg. Maar de manier
waarop dit nu al dan niet wordt
voorzien, is absoluut onaanvaardbaar. Daarom wil het Vlaams Belang dat er in de eerste plaats een
laagdrempelig toegankelijke taalbemiddeling voor Nederlandstaligen komt in de Brusselse Franstalige (en ‘tweetalige’) ziekenhuizen,
zolang deze niet effectief tweetalig
zijn. Wat de ‘interculturele bemiddeling’ betreft mag van allochtonen die de Belgische nationaliteit
hebben, worden verwacht dat zij
de streektaal kennen en ingeburgerd zijn, zodat zij hiervan uitgesloten kunnen worden. Ook wil
het Vlaams Belang dat deze bemiddeling niet meer op de Belgische
belastingbetaler wordt afgewenteld, maar dat zij voortaan wordt
betaald door de buitenlandse ziekteverzekering van de betrokkenen,
of bij gebrek daaraan aan henzelf
wordt doorgerekend.
Peter Lemmens

Nieuw boek Anke Van dermeersch:
‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’
Vlaams Belang Magazine sprak met Vlaams Parlementslid Anke Van
dermeersch naar aanleiding van het verschijnen van haar boek.

De ondertitel van uw boek is
‘#PolitiekIncorrect’.

verkocht aan de Standaard Uitgeverij. Hoe dát precies zit, kun je in
mijn boek lezen (lacht).

Wat men ook beweert, het is nog
altijd politiek incorrect om bepaalde dingen te doen of te zeggen.
Mijn boek is daarvan één langgerekte getuigenis. Wist je dat ik een
enorme strijd heb moeten voeren
met de Orde van Advocaten om als
Miss België advocaat te worden?

Waarom heeft u dit boek geschreven?
Om een antwoord te geven op de
vragen die mij vaak gesteld worden, zoals: “Waarom gaat een Miss
België zoals jij in de politiek?”. Want
het ligt toch meer voor de hand
dat een Miss kiest voor een
carrière in bijvoorbeeld de
media, als omroepster of zo.
En: “Waarom heb je dan voor
een niet-traditionele en Vlaamsnationalistische partij als het
Vlaams Blok/Belang gekozen?”.
Die keuzes zijn het resultaat
van mijn levensloop, bepaalde
beslissingen en mijn visie. Het
is mode om veel te delen via
sociale media, ook via foto’s. Ik
doe dat in boekvorm. Via het
boek krijgen mensen een inkijk
in mijn persoonlijke leven, omdat
het relevant is voor mijn carrière
en ideeën als politica. Zo leg ik bijvoorbeeld uit waarom ik recent naar
oorlogsgebieden zoals Irak en Syrië
ben gereisd.
Het is niet uw eerste boek.
Mijn vorige boek, ‘Hoer noch Slavin’, gaat over de islam en de rol van
meisjes en vrouwen in de islamitische wereld en volgens de islamitische leer. A.N.K.E. laat zien hoe ik
ben gekomen tot mijn standpunten
over de islam, en waarom ik de beslissing heb genomen om de Europese organisatie ‘Vrouwen Tegen
Islamisering’ op te richten. De boeken vullen elkaar dus aan. Als advocaat gespecialiseerd in internationaal fiscaal recht publiceerde ik ook
voor Uitgeverij Kluwer Rechtswetenschappen. En lang geleden, toen
ik 15 jaar was, heb ik een jeugdboek

‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ is
ook een fotoboek.
Inderdaad, foto’s zijn sprekend. En

De cover is een serieus statement tegen de islam. Mag ik
zeggen dat de islam de rode
draad is geworden in uw politieke loopbaan?

ik ben nu eenmaal een voormalige
Miss België. In het boek zitten ook
heel wat privéfoto’s en ongepubliceerde foto’s. Zowel vrouwen als
mannen zullen het boek dus waarderen (lacht). En ik hoop natuurlijk
dat veel meisjes en jonge vrouwen
mijn boek lezen, want zeker voor
hen is het leerrijk.
Het voorwoord is geschreven door
Tanja Dexters.
Tanja Dexters werd in 1998, exact
20 jaar geleden, tot Miss België gekroond en ze is een vriendin. Ik ben
nog met heel wat voormalige Missen bevriend. Daar schrijf ik ook
over: Miss België is een titel voor
het leven en je houdt er veel vriendschappen aan over. Ook met kandidates voor Miss Universe heb ik nog
contact, via een WhatsApp-groep.
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Klopt. Als meisje ben ik in
vrijheid opgegroeid en de titel van Miss België heeft mijn
liefde voor vrijheid alleen maar
in de verf gezet en versterkt.
Met mijn voet op de Koran wil
ik laten zien dat ik voor niets of
niemand uit de weg ga, en al zeker niet voor de islam. Ik wil dan
ook mijn organisatie ‘Vrouwen
Tegen Islamisering’ verder internationaal uitbouwen, want de islam
is een existentiële bedreiging voor
de rechten en vrijheid van meisjes
en vrouwen. In het kader daarvan
zal op de boekvoorstelling op 5
mei (om 14u in The Villa in Antwerpen) een panelgesprek worden
gehouden met een internationaal
gezelschap van vijf vrouwen.
Opgetekend door Sam van Rooy
Boekvoorstelling zaterdag 5 mei
om 14u in The Villa in Antwerpen (Limbastraat 1).

Het boek is te bestellen via
www.uitgeverijegmont.be
0472 603 552

Duitsland:
Opstand der intellectuelen
Het verzet tegen de massa-immigratie neemt steeds verder toe. Een
opmerkelijke petitie van meer dan 2.000 academici in Duitsland deed
de afgelopen weken heel wat stof opwaaien.
Toen de AfD in september vorig
jaar met een score van 12,5 procent
haar intrede deed in de Bondsdag,
werd in Duitsland geschiedenis geschreven. Dit naar Duitse normen
spectaculaire verkiezingsresultaat
mag dan wel menigeen verbaasd
hebben, maar kwam heus niet uit
de lucht gevallen. Het ongenoegen
over de massa-immigratie en de
heersende politiekcorrecte denkverboden is immers wijd verbreid.
Het protest groeit elke dag en heeft
ondertussen ook een uitlaatklep

bezorgdheid uit te spreken over
het immigratiebeleid van Merkel.
Hij stelde dat door de massale instroom Duitsland binnen afzienbare tijd zal veranderen en sprak
in dat verband over “een groot experiment” dat wordt doorgevoerd
zonder dat degenen die eraan moeten deelnemen om hun mening
wordt gevraagd. Hij voegde er nog
aan toe dat het overgrote deel van
de asielzoekers (“95 procent”) niet
voor oorlog en vervolging vluchten, maar naar Duitsland komen
omwille van het sociale zekerheidssysteem.

VERKLARING 2018

gevonden bij vertegenwoordigers
van wat doorgaans de Duitse intellectuele elite wordt genoemd.

GEEN BLAD VOOR DE
MOND
Midden maart vond in Dresden
een publiek debat over vrije meningsuiting plaats tussen de bekende dichter Durs Grünbein en
Uwe Tellkamp. Laatstgenoemde is
een gevierd auteur en raakte tien
jaar geleden wereldbekend met
zijn (in het Nederlands vertaalde)
roman ‘Der Turm’ die zich afspeelt
tijdens de laatste jaren van de
DDR. Tellkamp hield bij deze gelegenheid geen blad voor de mond
en had de moed om openlijk zijn

Het duurde ‘uiteraard’ niet lang
voor in het linkse politieke, culturele en mediawereldje een huilconcert losbarstte. Uitgeverij Suhrkamp haastte zich om afstand te
nemen van de politieke uitlatingen
van zijn sterauteur - iets wat de
uitgeverij bij haar linkse auteurs
‘uiteraard’ steevast heeft nagelaten - en bevestigde daarmee alleen
de kritiek van Tellkamp dat er in
Duitsland wel degelijk een “opiniecorridor tussen gewenste en gedulde
mening” bestaat. Doch daar hield
het deze keer niet op. Uwe Tellkamp krabbelde namelijk niet terug, maar bleef staan en lanceerde
samen met enkele andere intellectuelen de zogenaamde ‘Gemeenschappelijke verklaring 2018’. In
deze twee zinnen tellende verklaring spreken de initiatiefnemers
hun bezorgdheid uit over de schade
die door de illegale massa-immigratie in het land wordt aangericht
én solidariseren zij zich met degenen die op democratische wijze
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demonstreren voor het herstel van
recht en orde aan de Duitse grenzen. Het waren twee zinnen die
duidelijk een open zenuw raakten,
want in een tijdsspanne van nauwelijks tien dagen plaatsten 2.018
auteurs, publicisten, kunstenaars,
wetenschappers, rechtsgeleerden
en andere academici hun handtekening. Dat was een onverwacht
resultaat, waardoor de ‘Verklaring
2018’ het karakter kreeg van een
spectaculair pamflet en al enkele
weken wordt duchtig gedebatteerd
over immigratiepolitiek en vrijheid
van meningsuiting. De links-liberale culturele hegemonie in Duitsland is niet langer onbetwist, zoveel is duidelijk. Getuige daarvan
het feit dat ondertussen openlijk
wordt gepraat over thema’s zoals
‘identiteit’ en ‘heimat’ - begrippen
die men tot voor kort niet kon uitspreken zonder geacht te worden
nadien zijn mond met bleekwater
te spoelen.

STAARTJE
Eind maart kreeg de ‘Gemeenschappelijke verklaring 2018’
overigens nog een verlengstuk.
Op veelvuldige aanvraag werd het
initiatief immers uitgebreid tot
een algemene petitie die openstaat
voor het ruime publiek. Het bleek
alweer een schot in de roos. Nadat
in de eerste 48 uur na de lancering
al 12.883 mensen de tekst hadden
ondertekend, was dat aantal vier
dagen later al aangegroeid tot meer
dan 80.000. Het toont aan dat
heel wat “mensen die al langer in
dit land leven” - een omschrijving
die Angela Merkel bezigt om het
woord ‘Duitsers’ niet te moeten
uitspreken - willen dat Duitsland...
Duitsland blijft.
Dirk De Smedt

Criminele minderjari- Feiten
&
cijfers
gen op vrije voeten
In maart werden op enkele dagen tijd vijf minderjarige criminelen
wegens plaatsgebrek in de gesloten instelling De Grubbe in Everberg
door de jeugdrechter naar huis gestuurd. Het ging onder meer om een
jongere die een gewelddadige overval had gepleegd op een apotheek
en over enkele gevaarlijke agressievelingen die een jongere bijna dood
hadden geslagen.
In een eerste reactie stelde bevoegd
minister Jo Vandeurzen (CD&V)
dat het om een “piekmoment” ging
en dat het aantal criminele jongeren in werkelijkheid daalde. Hij
stelde ook dat jeugdrechters jongeren te snel in instellingen plaatsen en wees naar de alternatieven,
zoals huisarrest, ambulante begeleiding of herstelbemiddeling. Na
de commotie kondigde de minister
evenwel aan dat hij in het Vlaams
detentiecentrum De Wijngaard in
Tongeren extra plaatsen zou creëren voor jongeren met zwaar crimineel gedrag.

STRAFFELOOSHEID
Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) was in
het Vlaams Parlement streng voor
het beleid: “Met deze vrijlatingen
hebt u aan de jonge misdadigers het
signaal gegeven dat ze hun gang mogen gaan, dat er hier straffeloosheid
heerst.” Voor het Vlaams Belang
mogen zogenaamde ‘alternatieve

straffen’ geen optie zijn voor zware,
gewelddadige misdrijven, ook niet
voor minderjarige criminelen. Wie
zware criminele feiten pleegt, moet
- minstens tijdelijk - uit de samenleving verwijderd worden.

LINKSE LOGICA
Tijdens het debat in het Vlaams
Parlement bleken links en de N-VA
bezwaar te hebben tegen de opsluiting van zwaar criminele jongeren
in het detentiecentrum van Tongeren omdat de leefomstandigheden
er niet goed zouden zijn. Ortwin
Depoortere riep de minister in het
Vlaams Parlement op “niet mee
te gaan in de linkse logica die pleit
voor een aanpak van criminelen met
fluwelen handschoenen, met begeleiding, trajecten en elektronische enkelbanden”. “Wij rekenen erop dat u
zware misdadigers, ook als ze minderjarig zijn, achter slot en grendel
steekt”, voegde hij eraan toe.
Wim Van Osselaer

Wie zware criminele feiten pleegt, moet - minstens tijdelijk uit de samenleving verwijderd worden.
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Er is zo goed als geen toezicht op de
naleving van het decreet dat het Nederlands verplicht stelt voor sociale
betrekkingen in bedrijven. In totaal
werden in 2017 35 controles georganiseerd: 5 na klacht en 30 ‘spontane’
controles, maar die kwamen allen
voort uit een inspectie in een andere
bevoegdheid. (Schriftelijke vraag nr.
318 van Stefaan Sintobin aan de minister van Werk)
***
In 2016 en 2017 werden 191 in dit
land verblijvende erkende vluchtelingen, die zogezegd in hun land worden
vervolgd of gevaar lopen, betrapt op
een terugkeer naar hun thuisland
voor vakantie of familiebezoek! In 64
gevallen trok de Dienst Vreemdelingenzaken hun erkenning als vluchteling in, maar in 39 gevallen gebeurde
dat merkwaardig genoeg niet. 88 dossiers zijn nog in onderzoek. (Schriftelijke vraag nr. 1121 van Barbara Pas
aan de staatssecretaris voor Asiel en
Migratie)
***
Momenteel heeft de Belgische overheid 125 IS-strijders of hun trawanten, die vanuit Syrië of omgeving naar
dit land poogden terug te keren, effectief tot dit land toegelaten. Niet minder dan 45 daarvan hebben niet eens
de Belgische nationaliteit! (Schriftelijke vraag nr. 2854 van Filip Dewinter aan de minister van Binnenlandse
Zaken)
***
De Vlaamse regering geeft steeds meer
subsidies aan migrantenorganisaties. In 2014 ging het om 2.885.765
euro. In 2018 al om 4.737.033 euro.
Onder meer de Turkse Unie van België, de Federatie van Marokkaanse
Verenigingen en de Vereniging voor
Ontwikkeling en Emancipatie van
moslims kregen fors meer middelen.
(Schriftelijke vraag nr. 125 van Chris
Janssens aan de minister van Cultuur)

Het verlies van Frans-Vlaanderen
De bezetting van Frans-Vlaanderen werd bekrachtig door twee noodlottige verdragen: de Vrede van de Pyreneeën en het Verdrag van Aken.

Na het einde van de Tachtigjarige
Oorlog in 1648 waren de Nederlanden verdeeld. In het noorden
was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden uitgegroeid
tot een maritieme grootmacht
met rijke kolonies. In het zuiden
waren de Spaanse Nederlanden
een verwaarloosde en verarmde
uithoek van het ooit zo sterke en
vitale Spanje, dat na de godsdienstoorlogen echter dodelijk verzwakt
was. De oorlog tussen Frankrijk en
Spanje was geëindigd met de Vrede
van de Pyreneeën in 1659. Spanje
bleef een koloniale mogendheid,
maar zijn rol als continentale
grootmacht in Europa was uitgespeeld. Die rol werd overgenomen
door Frankrijk, dat zijn grondgebied aanzienlijk kon vergroten.
De Fransen kregen Roussillon en
delen van Navarra, van het Catalaanse graafschap Cerdagne, van
Languedoc, Luxemburg en Lotharingen. In onze gewesten pikten
ze het gebied rond Duinkerken
af van het graafschap Vlaanderen.
Zo palmden ze heel Artesië in,
dat nochtans ooit één van de Zeventien Provinciën was geweest en
verder de graafschappen Henegou-

wen en Bonen, het huidige Boulogne. Spanje verspilde zijn laatste
krachten in een tot mislukking
gedoemde oorlog tegen Portugal.
De verdediging van het restant van
de Spaanse Nederlanden had geen
prioriteit meer.

DEVOLUTIEOORLOG
Vanaf 1661 maakte Louis XIV
daar gebruik van om zijn doctrine
van de ‘natuurlijke grenzen’ toe te
passen. Alle gebieden tussen de
Pyreneeën, de Alpen en de Rijn
moesten ingelijfd worden. Daarom
stelde hij de Republiek een perfide
verdelingsplan voor: Frankrijk zou
het stuk van de Spaanse Nederlanden krijgen dat ten zuiden van de
lijn Oostende-Maastricht lag en de
Republiek mocht dan de rest annexeren, inclusief Antwerpen dus.
Die nieuwe grens liep ten noorden
van de taalgrens, maar nog altijd
een flink stuk ten zuiden van de
Rijn. Het was de verdienste van Johan de Witt dat hij dat sluwe plan
doorzag. Hij kende de Franse obsessie voor natuurlijk grenzen uiteraard ook, en hij begreep dat dat
‘verdelingsplan’ slechts de eerste
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fase was van een grotere onderneming. In de tweede fase zou op een
militair-politiek gunstig moment
een aanval op de Republiek volgen,
waarbij de Fransen zouden oprukken tot aan de Rijn. De Witt wilde
geen Franse troepen aan de grenzen van de Republiek. Hij wilde de
Spaanse Nederlanden behouden
als een bufferstaat. Bovendien waren de regenten, die toen in de Republiek de echte macht in handen
hadden, helemaal niet zo scheutig
op een heropening van de Schelde
en een mogelijke heropleving van
Antwerpen als rivaal van Amsterdam. Het verdelingsplan werd afgewezen.
De verhoudingen met Louis XIV
verslechterden nog toen de Fransen hoge invoerrechten begonnen
te eisen, wat voor een handelsnatie als de Republiek een ernstige
aderlating betekende. Toen de
Republiek kort daarop, in 1665,
verwikkeld raakte in de Tweede
Zeeoorlog met Engeland, was het
verdelingsplan voorgoed van de
baan. Maar het plan om op te rukken naar de Rijn niet… Louis XIV
zag zijn kans schoon toen er een
conflict uitbrak met Spanje over
een complexe opvolgingskwestie,
de zogenaamde Devolutieoorlog.
Wie was de wettige erfgenaam van
de Spaanse kroon? Louis XIV was
in 1660 gehuwd - uit pure, belangeloze liefde natuurlijk - met infante Maria-Theresia van Spanje,
de dochter van de Spaanse koning
Filips IV. Als Filips IV geen zonen
had, zou zij als infante volgens
Spaans recht het rijk erven. Zij
had afstand gedaan van dat recht
in ruil voor een enorme bruidsschat, maar de Spanjaarden hadden die nooit betaald. Filip IV had
een goedkopere oplossing bedacht:
hij hertrouwde en probeerde uit
alle macht een zoon te verwekken.
De ooit zo manhaftige en daadkrachtige Spaanse adel was nog

Toen Spanje weigerde de Nederlanden af te staan, besloot Louis
XIV zijn juridische argumenten
kracht bij te zetten met kanonnen. Geen rechtsgeleerde die daar
tegenop kon. Louis XIV bereidde
zijn invasie niet alleen militair
goed voor, maar ook diplomatiek.
Hij sloot eerst een reeks neutraliteitsverdragen met staten van het
Heilige Roomse Rijk der Duitse
Natiën, die óók nog rechten konden laten gelden op de Spaanse
Nederlanden.

INVASIE EN OMMEKEER
De Spanjaarden hadden geen veldleger meer in de Nederlanden, alleen nog geïsoleerde garnizoenen
in verschillende vestingsteden. De
Franse generaal Turenne veroverde
zonder veel tegenstand Charleroi,
Aat, Doornik en Dowaai, terwijl
een andere Franse strijdmacht SintWinoksbergen, Veurne, Kortrijk
en Oudenaarde inpalmde. Harelbeke viel pas na een belegering.
Alleen in Dendermonde konden
2500 Spanjaarden standhouden,
waardoor de opmars naar Antwerpen stilviel, maar Aalst werd kort
daarna wel veroverd. De Franse
posities leken ijzersterk. Er konden
immers geen Spaanse versterkingen meer naar de Zuidelijke Nederlanden gestuurd worden, niet

over land en niet over zee. Militair aderlating voor de Franse schatkist
gezien leken de Fransen onover- en de hoop op een overwinning
winnelijk. De Republiek had een vervloog zeer snel. Louis XIV werd
machtige vloot, maar geen landle- gedwongen de Vrede van Aken te
ger dat tegen de Fransen opgewas- sluiten en zich terug te trekken uit
sen was. Louis XIV zette Spanje Franche-Comté en een groot deel
nog verder onder druk door ook van de Zuidelijke Nederlanden.
Franche-Comté te veroveren. Maar Maar zijn sluwe diplomaten konop het maritieme en diplomatieke den toch nog een deel van de buit
schaakbord verschoven de pionnen redden: de Fransen behielden de
razendsnel. Michiel de Ruyter ver- gebieden rond Sint-Winoksbergen,
sloeg de Britse vloot en voer met Veurne, Menen, Kortrijk en Ouzijn schepen de Thames op. Zijn denaarde, in wat nu Vlaanderen of
mariniers voerden landingen uit op Frans-Vlaanderen is. Verder bleven
Britse bodem en hij dreigde Lon- ook Rijsel, Armentiers, Dowaai,
den met scheepsgeschut in brand Doornik, Aat en twee enclaves
te schieten. De Engelsen raakten rond Binche en Charleroi in hanin paniek en ondertekenden in al- den van Louis XIV. In de gebieden
lerijl een vredesverdrag. Intussen die hij moest ontruimen, voerde
erkende Spanje de onafhankelijk- hij een meedogenloze politiek van
heid van Portugal en maakte ook vernieling en verschroeide aarde.
daar een einde aan de oorlog, waar- En hij broedde op een verschrikkedoor er weer troepen vrijkwamen lijke wraak. Die zou komen in het
voor de strijd tegen Frankrijk. Die rampjaar 1672, toen de Nederlankonden niet meer naar de Neder- den slechts op een haar na van de
landen overgebracht worden, maar totale vernietiging gered konden
ze openden wel een nieuw front in worden.
de Pyreneeën. En in een onwaarMarc Joris
schijnlijk snelle ommekeer sloten
Nederland en
Engeland nu Het verloop van de Devolutieoorlog (1667+1668)
een bondgenootschap
hoewel ze dus
kort tevoren
nog in oorlog
waren geweest!
- waarbij ook
Zweden zich
aansloot, toen
nog een grote
mogendheid.
En al werd dat
nooit op papier
gezet, de facto
kwamen
de
Britten en de
Nederlanders
nu hun gezamenlijke aartsvijand Spanje
ter hulp. Tegen
die vier mogendheden samen kon zelfs
Louis XIV niet
op. De oorlog was al een
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Foto: Memnon335bc - wikipedia

meer door inteelt gedegenereerd
dan de andere vorstenhuizen, en
de productie van een kroonprins
verliep zeer moeizaam. Maar het
lukte nog juist op tijd. Toen Filips
IV stierf, was dat prinsje vier jaar
oud. De ongelukkige jongen was
mentaal en fysiek zwaar gehandicapt. Hij kon nauwelijks spreken
of lopen. Maar hij werd tot koning
van Spanje gekroond als Carlos II.
Louis XIV beweerde dat zijn echtgenote Maria-Theresia krachtens
het Vlaamse en Brabantse erfrecht
voorrang had op Carlos II en op
grond daarvan eiste hij de Spaanse
Nederlanden op. Het was waarschijnlijk de eerste en enige keer
dat Franse potentaten zich iets aantrokken van onze rechtspraak…

Het geld is op
de ‘onmogelijke’ coalitie zonder
socialisten af met extra staatsschuld. Volgens de auteur vertoont deze regering dan ook
‘lichtpaarse’ trekken. Conclusie
van Alain Mouton: dit systeem
is onhoudbaar, het geld is op, en
dus moet er bespaard worden.
Met klassiek neoliberale terminologie moet ‘het uitgavenmonster’ in de sociale zekerheid
bedwongen worden. Retoriek
over Vlaams-Waalse transfers is
hieraan slechts instrumenteel.
De aandachtige lezer merkt
op dat het Mouton vanuit zijn
neoliberale doctrine te doen is
om de georganiseerde solidariteit af te breken, niet zozeer om
de Vlaams-Waalse verhoudingen te veranderen. Een Vlaamse
sociale zekerheid is immers wel
betaalbaar, maar een Belgische
niet.

Het geld is op. De financiële
putten van België van Trendsredacteur Alain Mouton beschrijft het Belgisch financieel
beleid van de voorbije 40 jaar.
Dit beleid is gekenmerkt door
het gebrek aan hervormingen.
Dat is het gevolg van het Belgisch compromis dat betaald
wordt met een torenhoge staatsschuld. Eerder dan te sparen
wanneer het goed gaat, schuiven de Belgische politici de
problemen voor zich uit. Een
bekend voorbeeld is de paarse
regering Verhofstadt (1999‘07). Na decennialang CD&Vbestuur beloofde men de grote
verandering. Om de vrede in
de ‘onmogelijke’ coalitie tussen socialisten en liberalen (en
tot 2004 groenen) af te kopen
was veel geld nodig. Dat vond
men in de dalende rente, de economische voorspoed
en in tal van begrotingstruuks (bv. Belgacom pensioenfonds). Doordat toen niet hervormd werd, worden
onze pensioenen nu onbetaalbaar. Het verhaal van de
krekel en de mier. Ook de huidige regering beloofde
de ‘kracht van verandering’ na decennia socialisten.
Ook zij kan rekenen op meevallers als dalende rente
en economische voorspoed. Ook deze regering koopt

Tom Vandendriessche
Alain MOUTON.
Het geld is op. De financiële putten van België.
Uitgeverij Vrijdag, 2017.
ISBN 978 94 6001 618 9
Prijs: 19,95 euro

RECHTSE RAKKER GAAT LOS

Man/vrouw/twijfelgeval
beiden? Of alle twee? Moet die dan op de lijst als man
of als vrouw? En mogen we die dan wel in zo’n eng
hokje duwen? Los van het gendervraagstuk is er ook
de kwestie van andere pariteit op de lijsten. Wat met
een pariteit tussen validen en mindervaliden? Waar
blijft de gegarandeerde vertegenwoordiging op de
lijsten voor veganisten, roodharigen, linkshandigen?

In een wedstrijdje ‘Grootste Politiek-Correcte Kwezel van het Jaar’ heeft het Brussels Parlement een gooi
naar de oppergaai gedaan. Zo kwam er een voorstel
om op de verkiezingslijsten verplicht een afwisseling
man-vrouw voor de hele lijst toe te passen. Kijk eens
hoe geëmancipeerd en progressief we in Brussel zijn!
En toch… hoe achterhaald 20ste eeuws is dat nu?
Man-vrouw? In de tijd van genderneutrale vacatures en transgendertoiletten? De stad New York, die
erkent tenminste meer dan 30 verschillende genders!
Van transseksueel over androgyn tot ‘gender fluid’.
En dan willen die Brusselaars progressief gaan doen
met een verplichte afwisseling man-vrouw? Echt?

Neen, het valt niet mee om politiek-correct te zijn!
Misschien moeten we voor de lijsten eens een totaal
vernieuwend systeem gaan invoeren. Waarbij het de
partijen vrij staat om op hun lijsten te zetten wie ze
willen, en de kiezer middels een stemming hierover
te laten oordelen. We kunnen dat systeem ‘democratie’ noemen. Zou dat nu eens geen revolutionair en
progressief idee zijn?

Wat met iemand die zich de ene dag man voelt, de
volgende dag vrouw, en nog een andere dag geen van
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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

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

Renovatiebedrijf - www.tibo.eu
Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,
Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties

10% korting bij vertoon van deze advertentie

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

hans.couttenye@telenet.be

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

www.uitgeverijegmont.be

www.vlaamsbelang.org
youtube.com/VlaamsBelang
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Kalender
ZATERDAG 5 MEI
ANTWERPEN.
Boekvoorstelling
‘A.N.K.E#PolitiekIncorrect’ met Anke
Van dermeersch in The Villa, Limbastraat
1 om 14u.
BOORTMEERBEEK. Varken aan het
spit met buffet in Café In ‘t Klein, Dorpsplein 8 om 15u30. Org.: Vlaams Belang
Boortmeerbeek. Inl.: Eddy Mortier, 048629 46 49, eddyrommy@hotmail.com
MAANDAG 7 MEI
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 8 MEI
ZONHOVEN. Bezoek Viskwekerij en
Holstenen. Samenkomst aan Viskwekerij Vandeput, Boomsteeg 40 om 9u45.
Org.: Seniorenforum Limburg. Inl.: Koen
Ooms, 0497-02 50 49, koenooms@telenet.be
WOENSDAG 9 MEI – VR. 11 MEI
ANTWERPEN. Tweedehandsboekenbeurs in Centrum Van Maerlant, Van
Maerlantstraat 14 tussen 10u en 17u.
Org.: OCJVM. Inl.: Hilde De Lobel,
0478-48 68 18, hilde.delobel@skynet.be
ZATERDAG 12 MEI
KORTRIJK. Fotowandelzoektocht. Samenkomst in Brasserie ‘t Eiland, Kapucijnenstraat 29-31 om 13u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer,
0486-22 90 43, jan.deweer@hotmail.com
ZONDAG 13 MEI
SINT-KATELIJNE-WAVER.
Aspergefestival in Zaal De Goede Herder,
Mechelsesteenweg 331 om 12u30. Org.:
Vlaams Belang Mechelen. Inl.: Frank
Creyelman, 0495-24 42 09.
VRIJDAG 18 MEI
BRASSCHAAT. 4e Nacht van ‘t Belang in Zaal Lucullus, Bredabaan 570 om
19u30. Org.: Vlaams Belang Brasschaat.
Inl.: Ellen Samyn, 0478-99 01 08, ellen.
samyn@vlaamsbelang.org
ZONDAG 20 MEI
KALMTHOUT. Stand op de Pinkstermarkt aan Kapellensteenweg 170 vanaf

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 21 mei

11u. Org.: Vlaams Belang Kalmthout.
Inl.: Koen Van Hees, 0486-83 03 12,
koen-vanhees@telenet.be
MAANDAG 21 MEI
ZEMST. Jaarmarktstand in Zemstcentrum vanaf 7u. Org.: Vlaams Belang
Zemst. Inl.: Patrick Van Den Bosch,
0496-62 42 54, anfieldboy@live.be
VRIJDAG 25 MEI
ANTWERPEN. Aspergefestival in Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat
14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.
org
ZATERDAG 26 MEI
MORTSEL. Jaarlijks dinnerbuffet met
Tom Van Grieken en Mark Schampaert
in Zaal ‘t Parkske, Edegemsestraat 26
om18u. Org.: Vlaams Belang Mortsel.
Inl.: Jan Thomas, 0495-45 98 44, www.
vlaamsbelangmortsel.org
ZONDAG 27 MEI
KAMPENHOUT. Jaarmarktstand in
Kampenhout-centrum. Org.: Vlaams
Belang Kampenhout. Inl.: Marleen Fannes, 0496-55 73 36, marleen.fannes@
kampenhout.be
HAALTERT. Eetfestijn in Zaal Hof
ten Eede, Huytstraat 22-24 om 11u.
Org.: Vlaams Belang Haaltert. Inl.: Pieter De Spiegeleer, 0477-56 73 59, pieter.
de.spiegeleer@telenet.be
DONDERDAG 31 MEI
ANTWERPEN. Uitstap: deel 2 van de
Antwerpse Havengeschiedenis met geleid bezoek aan het Eugeen Van Mieghem Museum. Samenkomst in Centrum
Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om
12u. Org.: Antwerps Seniorenforum. Inl.:
Paul Demeyere, 0468-15 26 03, paul.demeyere@hotmail.com
ZATERDAG 2 JUNI
ERPE-MERE. Barbecue in Buurthuis,
Rijkhofstraat 40 om 17u30. Org.: Vlaams
Belang Erpe-Mere. Inl.: Guy Van Londersele, 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
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MAANDAG 4 JUNI
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
ZATERDAG 9 JUNI
ANTWERPEN. Brabobar met Anke
Van dermeersch in Centrum Van
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 20u.
Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org
ZONDAG 10 JUNI
ANTWERPEN. Voorjaarsbraai met
Anke Van dermeersch in Café Atlethiek,
VIIde Olympiadelaan 133 om 13u. Org.:
Vlaams Belang Hoboken-Kiel. Inl.: Dirk
Wieme, 0475-74 77 69, dirkwieme62@
gmail.com
VRIJDAG 22 JUNI
ANTWERPEN. Maatjes in Centrum
Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om
12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82
of vanmaerlant@vlaamsbelang.org
KESSEL. Ribbekesfestijn met Tom
Van Grieken in Gemeenschapscentrum
‘t Dorp, Berlaarsesteenweg 2 om 16u30.
Org.: Vlaams Belang Nijlen-Kessel-Bevel.
Inl.: Ingrid Van Wunsel, 0495-61 46 62,
ingridvw@hotmail.com
BERINGEN. Boekvoorstelling ‘Verzetsgids tegen islamisering’ met Filip
Dewinter in OC De Buiting, Tessenderlosesteenweg 18, Paal om 19u30. Org.:
Vlaams Belang Limburg. Inl.: Vlaams Belang Limburg, 011-23 33 49, limburg@
vlaamsbelang.org
ZONDAG 24 JUNI
DIEST. Kaas- en wijnavond in Café
Groenhof, Zelemseweg t.o. 141, Schaffen om 16u. Org.: Vlaams Belang Diest.
Inl.: Willy Smout, 0474-99 16 15, willy.
smout@telenet.be
ZATERDAG 30 JUNI
LIER. Zomerbraai in Domein visput
Moed en Geduld (vijver is gelegen tussen
de ring en het Netekanaal aan de Aarschotsesteenweg) om 17u. Org.: Vlaams
Belang Lier. Inl.: Bart Verhoeven, 0496-28
32 06, info@vlaamsbelanglier.org

Vlaanderen
weer van ons!

Programmacongres
Zondag 17 juni 2018, 14u.
ICC Gent

