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Dat er al eens smalend naar hen wordt geroepen zal wel zijn, maar tegelijk vind ik dit ‘prangend probleem’ zwaar overroepen. Wel werd
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de olifant in de kamer: de groeiende aantallen
allochtonen die zich ongeïnteresseerd, onbeschoft en zelfs agressief gedragen tegenover die
leerkrachten. Of is het toevallig dat het fenomeen zich situeert in de grootsteden, waar veel
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De linkse onderwijsminister Crevits (CD&V)
stelde dat “een zekere jobmobiliteit normaal en
gezond is”. Eén op twee die binnen de vijf jaar
vertrekt “normaal en gezond”? Was dat voor
de immigratie-tsunami ook zo? Waarom vertrekken er zoveel meer uit het middelbaar onderwijs (leerlingen tussen 12 tot wel 20 jaar)
dan uit de lagere school? De minister weet het
schijnbaar niet…
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ns land,
onze mensen,
onze toekomst!
Al vier jaar worden we geregeerd door een alibiregering die voortdurend op zoek is naar uitvluchten en excuses om vooral niet te doen
wat ze beloofd heeft. Het Vlaams Belang legt een alternatief op tafel.
België blijft ook vandaag het land met de hoogste belastingen en de laagste pensioenen. Terwijl de kleine belastingbetaler in Vlaanderen onverminderd de grote melkkoe van de Belgische regering blijft, wordt aan
bepaalde taboes niet geraakt.
Nog altijd stromen miljarden euro’s Vlaams geld naar Wallonië – zonder
enige voorwaarde of tegenprestatie. Dat is een immens welvaartsverlies
dat Vlaanderen zich onmogelijk kan blijven veroorloven.

BEVOLKINGSVERVANGING

“HET GAAT DE
VOLGENDE JAREN
OVER DE VRAAG
OF ER NOG ZOIETS
ALS EEN VLAAMSE
‘SAMENLEVING’
ZAL ZIJN.”

Terwijl de wachtlijsten (in de zorg, de sociale woningen, en ga zo maar
door) niet opgelost geraken, blijven de immigratiepoorten wagenwijd
openstaan. Wie zich niet laat afleiden door het voortdurende getater, getoeter en getwitter, maar kijkt naar de cijfers en de feiten, weet dat er de
afgelopen jaren niet minder, maar méér vreemdelingen het land binnenkwamen.
Deze massale immigratie ondermijnt niet alleen onze sociale zekerheid,
maar bedreigt ook onze manier van leven. In sommige van onze wijken,
steden en gemeenten is zich nu reeds een proces van bevolkingsvervanging aan het voltrekken.

HISTORISCH KRUISPUNT
We bevinden ons op een historisch kruispunt. De politieke keuzes van de
komende jaren zullen bepalend zijn voor onze toekomst en die van onze
kinderen. Het gaat de volgende jaren niet om de valse tegenstelling tussen
een open of een gesloten samenleving. Het gaat de volgende jaren over de
vraag of er nog zoiets als een Vlaamse ‘samen-leving’ zal zijn. Het gaat de
volgende jaren over ons land, onze mensen en onze toekomst. Over niets
meer. Over niets minder.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
INDOCTRINATIEBRIGADE
Naar aanleiding van de ramadan
arriveerden afgelopen maand 47
orthodoxe imams in Zaventem.
Doel van hun missie in België is
de ondersteuning van de Marokkaanse gelovigen tijdens de ramadan en het verspreiden van de
‘authentieke islam’. De zending
was een initiatief van het Marokkaanse ministerie voor
Religieuze Zaken en de
Hassan II-stichting. Volgens Filip Dewinter, die
het nieuws naar buiten
bracht, is het overduidelijk dat de missie
slechts één betrachting
heeft, namelijk het bij
de les houden van de
moslims op Europese
bodem en eventuele ‘verwestering’ of religieuze
matiging de kop indrukken.

den gemaakt van de economische
conjunctuur. Of hoe de regeringspartijen een van de fundamenten
van ons sociaal model, het pensioen, als volleerde liberalen op de
helling zetten.

DE POEN VAN UW
PENSIOEN?
N-VA FOR ENGLISH
Steven Vandeput, N-VA defensieminister, heeft blijkbaar een stevige voorliefde voor het Engels.
Eerder liet hij zich opmerken door
de vergaande verengelsing van het
onderwijs aan de Koninklijke MiFoto: Wikimedia

Dat de Vlaming zich steeds grotere zorgen maakt over zijn oude
dag bleek opnieuw uit de massabetoging van 16 mei. Zo’n
70.000 werknemers kwamen er
hun bezorgdheid uiten over hun
welverdiend pensioen. Naast de
onbeslistheid over de lijst van
zware beroepen en de massieve
verhoging van de pensioenleeftijd,
baart vooral de onzekerheid over
de hoogte van het pensioen grote
zorgen. Zo wil minister Bacquelaine een systeem met punten waarbij
elk gewerkt jaar garant staat voor
een punt. Hoeveel dat punt precies
waard is, wordt op een later tijdstip
bepaald. Zo zou de waarde van het
punt onder meer afhankelijk wor-

litaire School. Maar ook op andere vlakken heeft hij zich in dat
verband onderscheiden. Zo werd
onder zijn verantwoordelijkheid
een webstek boven de doopvont
gehouden met de eentalig Engelstalige domeinnaam ‘wardeadregister’. Aangezien dit in strijd is met
de taalwet, diende Barbara Pas
daartegen klacht in bij de Vaste
Commissie voor Taaltoezicht en
die heeft haar nu gelijk gegeven.
Het betreft hier natuurlijk
een kleinigheid, maar die is
wel erg tekenend voor de
manier waarop een partij door de verlokkingen van de Belgische
macht van haar doelstellingen en haar historische achtergrond
kan vervreemden. Met
de N-VA is het in dat
verband nu al zo ver gekomen dat een van haar
ministers door een officiële
Belgische toezichtinstantie
(!) moet worden terechtgewezen voor de overtreding van de
taalwetgeving ten nadele van… het
Nederlands. Kan men als Vlaamsnationale partij nog dieper zakken?

Koninklijke Militaire School
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DE HOLEBIPARADOX
Een dag na de massaal bijgewoonde ‘Pride Parade’ in Brussel werden
drie homomannen bruut aangevallen door een vijftiental allochtone
jongeren in de beruchte Anneessenswijk, een Brusselse buurt waar
vooral moslims wonen. Het voorval toont messcherp aan hoe paradoxaal het multiculturele credo
van een groot deel van de holebigemeenschap klinkt. De multicul,
en dus meerbepaald de omarming
van de islam, is immers de grootste
vijand van de homo’s. In dat ver-

“Dit is een halal-zaak. Alcohol is
niet toegelaten.”
De eigenaar van een pita-zaak
in Antwerpen, alvorens hij een
bierdrinkende man en zijn zoon
met zijn kompanen in elkaar
sloeg, 12 mei 2018

band tekende eerder deze maand
het linkse weekblad BRUZZ nog
op dat “ik mag het eigenlijk niet
zeggen, maar ik heb enkel problemen met moslims” een courante uitspraak is op de Kolenmarkt, vlakbij
de populaire uitgaansbuurt voor
homomannen. Quod erat demonstrandum.

ZUSTERPARTIJ
STAPT IN REGERING

Foto: Flickr - Europees Parlement

Wat in eigen land tot nader order
onmogelijk blijkt, lukt wel in Italië.
Onze zusterpartij Lega van Matteo
Salvini, stapte er in een regering

met de andere verkiezingsoverwinnaar, de Vijfsterrenbeweging van
Luigi Di Maio. Hoewel die laatste
er zelden in slaagt een ideologisch
te volgen lijn te trekken, zijn de
vooruitzichten hoopvol. Zo dwong
de Lega in het regeerakkoord de remigratie af van een half miljoen illegale migranten. Ook zal de nieuwe regering migranten gedurende
hun asielprocedure opvangen in
gesloten centra. Een voorstel dat
het Vlaams Belang al jaren bepleit.
Vandaag vluchten veel asielzoekers
na een njet op hun asielaanvraag
immers in de illegaliteit. Ook op
sociaal vlak hield de Lega woord.
Zo komt er een verlaging van de
pensioenleeftijd en een structurele
belastingverlaging.

“Als we jongeren dronken hun
eindexamen lieten doen was het
mishandeling, met de ramadan
noemen we het ‘betrokkenheid’”
Sietske Bergsma in de Volkskrant, 14 mei 2018
“België is geen land, het is een
artificiële constructie!”
Europees parlementslid Nigel
Farage, de Britse ex-leider van
de UKIP-partij, haalde in het
halfrond in Brussel uit naar België na de toespraak van premier
Michel, 3 mei 2018
“De strijders die in 2013 en 2014
zijn opgesloten, beginnen nu vrij
te komen. Hun profiel is zorgwekkend, want zij zijn geoefend
in de strijd. Samen met (Franstalige) jihadisten die de komende
jaren terugkeren uit Syrië en
Irak, zijn zij in staat aanslagen
van formaat te coördineren.”
Volgens terreurexpert Thibault
de Montbrial kan Frankrijk
maar beter voorbereid zijn
borst natmaken voor meerdere
aanslagen, 14 mei 2018 in De
Telegraaf
“Migratie is een positief fenomeen, dat actief moet bevorderd
worden.”

Matteo Salvini
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Een letterlijk citaat uit de zogenaamde “Verklaring van Marrakesh”, die begin mei door Theo
Francken, Jan Jambon en Didier
Reynders namens dit land werd
ondertekend

Geen rechtsstaat maar een
schurkenstaat
Door de besparingsdrift van Justitieminister Koen Geens werd het
strafuitvoeringsbeleid een strafkwijtscheldingsbeleid. Dat dit ten koste gaat van de veiligheid, werd pijnlijk duidelijk door de vermijdbare
moord op een gevangenisverpleegster.
Op 30 april 2017 kreeg een jong
koppel onverwacht en vooral ongewild bezoek in hun woning te
Herentals. Bezoek van twee bijzonder brutale, met matrakken gewapende overvallers. De 26-jarige
heer des huizes werd daarbij danig
toegetakeld… Diverse wonden aan
hoofd en rug, een gebroken oogkas, een messteek in de arm, en
zelfs brandwonden onder de ogen,
daar de overvallers er blijkbaar plezier in schepten op die plaats hun
sigaretten te doven. Zijn 18-jarige
vriendin werd dan weer verplicht
zich uit te kleden en, met gekneusde ribben en neus, haar bloed van
de vloer te likken. Na een twee uur
durende marteling vertrokken de
gangsters uiteindelijk met een paar
gsm’s en wat geld. Uiteraard na
eerst nog even de inboedel kort en
klein geslagen te hebben.

mochten de slachtoffers hebben
beseft dat de genadeloze criminelen weer vrolijk op straat rondliepen… maar het koppel werd van
deze vervroegde vrijlating niet eens
op de hoogte gebracht. Marco L.
mocht de gevangenis al verlaten
na minder dan een derde van zijn
straf, en dit op basis van een omzendbrief voor kortgestraften van
Justitieminister Geens. En Ashley
V. genoot dan weer van een penitentiair verlof, haar toegekend terwijl men goed wist dat ze niet de
gewoonte had terug te keren.
Nog geen jaar na de homejacking
was het zodoende weer prijs. Op
26 april 2018 werd het levenloze
lichaam van de 45-jarige Christine Lenaerts uit Bouwel aange-

troffen aan een jaagpad langsheen
een kanaal in Olen. De vrouw, een
verpleegster met 19 jaar dienst in
de Antwerpse gevangenis, bleek
gewurgd. Al gauw bleek ook deze
misdaad gepleegd door Marco L.
en Ashley V. Ondertussen konden
beiden opnieuw opgepakt worden, ditmaal in het zonovergoten
Spanje.

SNELLER DAN EEN DERDE
De lachwekkende straf van drie
jaar die de rechter aan de uiterst
agressieve homejacker Marco L.
oplegde, werd in de praktijk automatisch verminderd tot acht
maandjes. Maar zelfs die korte tijd
hoefde hij dus niet uit te zitten.
Geens’ richtlijn bepaalt immers dat
veroordeelden tot drie jaar gevangenisstraf zowaar nog sneller kunnen vrijkomen dan de standaard
van een derde… Een inkorting dus
van een al zwaar ingekorte periode!

De daders, Marco L. (43) en zijn
vriendin Ashley V. (33), werden
gevat en kregen in oktober 2017
door de correctionele rechtbank
elk drie jaar effectieve gevangenisstraf opgelegd. Een onbeduidend
strafje voor dergelijke gruwel. Wat
daarentegen voor de beide slachtoffers logischerwijze volgde, waren
maandenlang terugkerende nachtmerries. Zodanig dat het koppel
geen andere uitweg meer zag dan
te verhuizen; de schrik bleef er immers teveel inzitten telkens wanneer de deurbel klonk.

VRIJLATING
De schrik zou er enkele maanden
na de veroordeling waarschijnlijk
nog veel meer hebben ingezeten,

De omzendbrief van Geens leidde tot nog meer straffeloosheid
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De richtlijn werd bijna twee jaar
geleden ingevoerd als een zogenaamde ‘tijdelijke maatregel’ tegen
de overbevolking in gevangenissen.
Daar waar in elk ontwikkeld land
overbevolking in gevangenissen
logischerwijze tegengegaan wordt
door de cellencapaciteit te verhogen, opteert men er in België voor en dit is echt geen grap - het aantal
gevangenen te verlagen. Dat ons
aller veiligheid op straat daardoor
in het gedrang komt, was (en is)
blijkbaar geen punt. Ondertussen
is het dus zo ver gekomen dat wie
een celstraf krijgt van langer dan
drie jaar (en daar moet je al heel
wat voor doen), amper een derde
daarvan hoeft uit te zitten. De
overige tot een vrijheidsstraf veroordeelden kunnen, om het zo te
zeggen, al bijna direct beschikken.
Bij zijn aantreden als minister van
Justitie had Geens groots aangekondigd dat hij zijn departement
“efficiënter en rechtvaardiger” zou
maken. Van begin af aan was er
echter maar één rode draad in zijn
beleid: bezuinigen! Uit de rekensom die hij zelf maakte, bleek dat
een gevangene al snel 125 euro per
dag kost. Die uitgave diende dringend teruggedrongen, en op die
manier werd Geens’ beleid een echt
godsgeschenk voor criminelen:
straffen beneden één jaar werden
afgeschaft, straffen onder de vijf
jaar werden als licht beschouwd
en het enkelbandsysteem werd fors
uitgebreid. Tal van magistraten
hebben de minister er de voorbije
jaren nochtans op gewezen dat dergelijke straffeloosheid criminaliteit
en professioneel banditisme doen
toenemen… tevergeefs, door de
blinde besparingsdrift op Justitie
moest de veiligheid (een mensenrecht, nota bene) inboeten.

De gevangenis van Brugge

VRAGEN ZONDER
ANTWOORDEN
Naar aanleiding van de perfect te
vermijden moord - in elk ander
land zou Marco L. op zijn plaats
hebben gezeten: in de gevangenis - had Barbara Pas in het federale parlement een paar vragen
voor Koen Geens. Ze heeft hem
in het verleden al meermaals gewaarschuwd voor de gevaren van
vervroegde vrijlatingen, uitbreiding van enkelbandregime en
week-om-weekdetenties, en wou
nu weten hoe hij zijn richtlijn inzake vervroegde vrijlatingen van
delinquenten dacht uit te leggen
aan de familie van de vermoorde
gevangenisverpleegster. Een vraag
waarop de Justitieminister zoals te
verwachten het antwoord schuldig
bleef… Daarnaast vroeg ze hem
concreet wanneer hij het huidige
strafkwijtscheldingsbeleid eindelijk eens zal omvormen tot een
strafuitvoeringsbeleid, maar ook
hierop kwam geen duidelijk antwoord.

Ook VLD en N-VA hadden vragen over de vervroegde vrijlating
die tot de moord leidde... maar dat
klonk wel erg vals. Het zijn immers
coalitiepartners in een regering die
het beleid van straffeloosheid gewoon voortzet.
Ons Kamerlid richtte zich tenslotte nog eens tot de minister: “Een
goede en correcte strafuitvoering
moet criminelen afschrikken. Dat
kan alleen indien elke straf, hoe kort
ook, effectief wordt uitgevoerd. Dat
is waar u voor moet zorgen.” En ze
rondde af met een citaat, zeer toepasselijk nu op het vlak van Justitie
geen veiligheidsbeleid maar een begrotingsbeleid wordt gevoerd. Een
citaat van Jean De Codt, de eerste
voorzitter van het Hof van Cassatie, die twee jaar geleden al op de
RTBF stelde: “Welk respect verdient
een staat die beknibbelt op zijn meest
archaïsche functie, namelijk recht
spreken? Die staat is niet langer een
rechtstaat maar een schurkenstaat.”

Frederik Pas
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Geweld in Brussel loopt
spuigaten uit
Eind november 2017. Naar aanleiding van een voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust komt het in de straten van de hoofdstad
tot zware rellen. Voor alle duidelijkheid: niet in de hoofdstad van Marokko noch in die van Ivoorkust, maar in ons eigen Brussel.
Winkels worden geplunderd, wagens vernield, brandweermensen
fysiek aangevallen en er wordt
brand gesticht in een meubelwinkel waar gezinnen boven wonen.
Het mag een wonder heten dat er
geen doden vallen.
De dames en heren politici van de
traditionele machtspartijen, Jan
Jambon en Koen Geens op kop,
staan uiteraard op de eerste rij om
voor de TV-camera’s hun afschuw
uit te spreken en plechtig te beloven dat er hard zal worden opgetreden tegen deze criminelen.

BELACHELIJKE STRAFFEN
Vijf maanden later, april 2018.
De criminelen die al plunderend
en brandstichtend hun spoor van
vernieling trokken worden door de

rechtbank veroordeeld tot….een
werkstraf. Daarmee geeft de rechtbank in haar wereldvreemd vonnis
aan dat de gepleegde feiten blijkbaar helemaal niet zo zwaar doorwegen. De uitspraak is dan ook een
slag in het gezicht van de slachtoffers van de zware rellen, én een slag
in het gezicht van alle brandweermannen en andere hulp- en ordediensten.
We stellen vast dat de rechtbanken in Brussel steeds vaker lichte
werkstraffen uitspreken voor nochtans zwaarwichtige feiten, terwijl
zo een werkstraf absoluut geen
indruk maakt op de straatbendes
en losgeslagen ‘jongeren’ die in de
hoofdstad hele wijken terroriseren.
Het wordt tijd dat in Brussel recht
en orde hersteld worden, maar dat
kan enkel en alleen wanneer ook de

rechtbanken hun verantwoordelijkheid opnemen. Nu overheerst
er bij de Brusselse criminelen enkel
maar een gevoel van straffeloosheid. Als ze al worden opgepakt,
en als ze al voor de rechtbank komen, dan komen ze er al te vaak
vanaf met ronduit lachwekkende
‘straffen’ zoals een enkelband of
een werkstraf.

“KLEINE BOEFJES”
Amper drie dagen na de wereldvreemde uitspraak van de rechtbank lieten de ‘jongeren’ in Anderlecht zich opnieuw gelden.
Drie controleurs van de Brusselse
vervoersmaatschappij MIVB werden in de beruchte wijk Peterbos
aangevallen toen op een bus enkele
‘jongeren’ gecontroleerd werden
op hun vervoerbewijzen. De drie
controleurs dienden voor verzorging overgebracht te worden naar
het ziekenhuis.
De Anderlechtse wijk in kwestie

De daders van de brute gewelddaden kwamen er vanaf met een werkstraf(je)
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staat al langer bekend als een probleemwijk. Zo worden politiemensen in de wijk steevast aangevallen
door dezelfde eufemistisch benoemde ‘jongeren’. Niet de ordediensten maar de drugdealers zijn
momenteel de baas in Peterbos.
Tekenend echter voor het knuffelbeleid dat naar deze allochtone
hooligans toe wordt gevoerd: in
de pers noemde de Anderlechtse
PS-burgemeester Eric Tomas hen
bijna liefkozend “kleine boefjes”.
Nochtans is dit soort van gratuit
en zwaar geweld wel veel meer dan
wat deugnieterij, en zou een sterker
signaal vanwege de burgemeester
meer dan gewenst zijn. Maar omwille van de allochtone stemmen,
nietwaar…

STINKEND STATION
Alsof Brussel nog niet voldoende
kreunt onder het geweld en de
criminaliteit van de ‘eigen’ misdadigers, wordt de stad de jongste
maanden en jaren nog eens extra
geconfronteerd met een enorme
toevloed aan illegalen - in de pers
transitmigranten genoemd - die
zorgen voor de nodige overlast en
onveiligheid in en om het Noorden Zuidstation. Buschauffeurs,
handelaars, omwonenden… allen
klagen ze over de onveiligheid en
het gebrek aan hygiëne. Illegalen
slapen er op de grond, vechten
robbertjes uit, vallen handelaars en
voorbijgangers lastig, doen hun gevoeg in de gangen van het station,
enzoverder.
Chauffeurs van De Lijn zijn gedwongen hun pauze te nemen tussen de viezigheid en in de stank,
en klagen over bedreigingen en
vechtpartijen. De vakbonden dreigen er zelfs mee het Noordstation
niet meer te bedienen. Handelaars

problemen ook effectief te kunnen
aanpakken.

HANDBOEIEN?
VERBODEN!

Rellen in de Lemonnierlaan, november 2017
merken dan weer een omzetverlies
tot wel 40% omdat klanten wegblijven. Het spreekt voor zich dat
deze situatie niet langer kan geduld worden, zeker gezien er met
de opengrenzenpolitiek van de federale regering niet onmiddellijk
beterschap dreigt te komen in de
toevloed van illegalen.

JAMBON EN FRANCKEN
SCHROMELIJK IN GEBREKE
Bij de Brusselse spoorwegpolitie is het intussen dweilen met de
kraan open. Toen in 2012 een opzichter van de Brusselse vervoersmaatschappij werd doodgestoken,
beloofde toenmalig minister van
Binnenlandse Zaken Milquet een
personeelskader van 358 agenten
voor de Brusselse spoorwegpolitie. Zes jaar later voorziet dat kader in amper 110 agenten. En van
die 110 zijn er slechts 70 effectief
aangeworven. De Brusselse spoorwegpolitie moet het dus maar zien
te rooien met amper 68% van het
effectief. Wanneer vanuit federale
hoek klinkt dat Brussel welgeteld
nul euro kan krijgen om de problemen in en rond het Noordstation op te lossen, dient bevoegd
minister Jambon eerst zélf zijn
verantwoordelijkheid op te nemen
en ervoor te zorgen dat de Brusselse spoorwegpolitie tenminste
het nodige personeel krijgt om de
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Maar ook op andere vlakken blijft
de minister van Binnenlandse zaken schromelijk in gebreke. Zo
beschikt de spoorwegpolitie niet
eens over een lokaal in het Noordstation, noch in het Zuidstation.
Ze moeten gebruik maken van een
post elders in de hoofdstad, maar
daar kunnen ze niet eens gebruik
maken van de cellen om arrestanten in op te sluiten omdat ze het
gebouw delen met een ministerie
en het verboden is om daar waar
burgers aanwezig zijn gehandboeide arrestanten op te sluiten.
Kortom: de werkomstandigheden
van de Brusselse spoorwegpolitie
zijn ronduit lamentabel.
Helaas voor de Brusselaars is er dus
een hemelsbreed verschil tussen de
stoere tweets van Francken en de
verklaringen van Jambon over het
‘opkuisen’ van Brussel, en de realiteit.
Het mag duidelijk zijn dat in Brussel een grote kuis meer dan nodig is.
Bendes die de stad onveilig maken
moeten hard worden aangepakt en
streng worden bestraft. De tijd van
een goed gesprek en een aai over de
krullenbol is voorbij. Waar Brussel
nood aan heeft is een rechtvaardig
maar streng lik-op-stuk beleid. En
tegen de overlast door illegalen is er
maar één remedie: de grenzen toe!
Helaas weigert de federale overheid
te doen wat ze moet doen, en laat
de regering Brussel schromelijk in
de steek. Onze hoofdstad verdient
beter, veel beter!
Stijn Hiers

Liefdesaffaire tussen België en de EU
Foto: Europees Parlement

Alvorens Jean-Claude Juncker het Vlaams Parlement aandeed, bezocht ‘onze’ premier Charles Michel het Europees parlement om een
toespraak te houden over zijn (Belgische) visie op de toekomst van
Europa. Het werd een ode aan de EU.

Annemans. “De Europese Unie
denkt dat ze België in het groot is
en België denkt dat het de Europese
Unie in het klein is. Dat is een logische volgorde, want het is een artificiële staat die even onevenwichtig is
als de Europese Unie zélf en die ook
bijeen wordt gehouden met geld en
met financiële compensaties en transfers.”

IN HET FRANS

Charles Michel pleitte voor een
Europese kopgroep die de verdere
integratie trekt, waar België uiteraard deel van zou uitmaken. Hij
benadrukte de ‘toegevoegde waarde’ van de Europese Unie, pleitte
voluit voor de verdieping van de
economische en monetaire unie,
met een ‘spreiding’ van de risico’s.
Lees: hoewel we zelf onze eigen
pensioenen niet meer kunnen garanderen, moeten we wel solidair
zijn met Zuid- en Oost-Europa.
Charles Michel bestond het om
over “des finances publiques assainies” te reppen. Herinner u dat het
deze regering-Michel en minister
van Financiën Van Overtveldt (NVA) zijn die een structureel begrotingsevenwicht tegen 2018 nu al
tweemaal hebben uitgesteld tot in
2020.
De premier kon het ook niet nalaten nog eens impliciet uit te halen naar Polen en Hongarije en te
pleiten voor een soort rechtsstaatmechanisme tussen de 27 lidstaten
onderling. Tot slot, maar niet in
het minst, wil hij legale en georganiseerde migratie naar Europa blijvend mogelijk maken.

FELICITATIES VAN
JUNCKER
De Belgische premier kreeg een
staande ovatie in het halfrond. Iedereen kon zich zowat vinden in
de boodschap van Charles Michel
behoudens wat ‘accentverschillen’.
Het enige echt kritische
geluid kwam van Gerolf
Annemans die zich helemaal niet verbaasd toonde.
“België is altijd het brave
jongetje in de klas, dat vooraan zit en het vingertje opsteekt en eigenlijk nooit een
grote geschiedenis maakt.
Geen wonder ook dat vandaag mijnheer Juncker u,
mijnheer de eerste minister,
felicitaties heeft toegeworpen. Uw regering maakt
eigenlijk geen uitzondering
op het statuut van België
dat in alle onzichtbaarheid altijd,
zoals mijnheer Verhofstadt hier met
armen en voeten heeft uitgelegd,
pro-Europees, extreem pro-Europees
en misschien wel in de essentie proEuropees is.”
“België en de Europese Unie, het is
een liefdesaffaire” vervolgde Gerolf
10

Foto: Europees Parlement

Michel trok als vanouds de Eurofiele kaart

In het Europees parlement kan elk
parlementslid en elke officiële gast
één van de 24 erkende talen spreken. Vaak spreken Vlaamse parlementsleden er een soort JommekeEngels om het maar niet in het
Nederlands te moeten doen. Opvallend - of net niet - was echter
dat Charles Michel zijn toespraak
enkel en alleen in het Frans deed.
Gerolf Annemans protesteerde
uitdrukkelijk: “Hier is vertaling
in dit Parlement, maar u heeft hier
vandaag gehoord dat veel mensen
hun moedertaal niet spreken. Dus
dat is blijkbaar niet uw excuus. Het

Gerolf Annemans
feit dat u hier vandaag alleen in het
Frans heeft gesproken, beschouw ik
als een politieke keuze. Ik vraag me
af waarom N-VA-ministers hebben
toegelaten dat België hier weer is gepresenteerd als een Franstalige staat.”
Dimitri Hoegaerts

Bezoek van Juncker aan Vlaams
Parlement
Op woensdag 9 mei zakte Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, af naar het Vlaams Parlement om er een toespraak
te geven. Terwijl de notabelen van de andere partijen binnen netjes op
een rijtje stonden om het ‘hoge bezoek’ te verwelkomen, stonden de
parlementsleden van het Vlaams Belang aan de ingang op straat om
Juncker een ‘andere’ verwelkoming te bezorgen.
Met een korte actie protesteerde
het Vlaams Belang tegen de hoge
kostprijs van de EU voor Vlaanderen. Met een jaarlijkse bijdrage van
€ 339 per persoon zijn de Vlamingen immers de grootste nettobetalers van de EU.

GELOOFSBELIJDENISSEN
In de plenaire vergadering van het
Vlaams Parlement hield Juncker
vervolgens zijn traditioneel pleidooi voor ‘een sterkere EU’ met
meer bevoegdheden, waarna elke
partij de kans kreeg om een korte
tussenkomst te houden. Alhoewel in de pers op voorhand veel
aandacht werd besteed aan de geplande ‘kritische’ tussenkomsten
die zouden worden gehouden door
N-VA en Groen, legde elke partij met uitzondering van het Vlaams
Belang - netjes zijn geloofsbelijdenis aan de EU af. De N-VA leverde
wel wat kritiek op de stilte van

de Europese beleidsmakers met
betrekking tot de repressie in Catalonië, terwijl CD&V, Groen en
Open VLD uithaalden naar Trump
en de anti-immigratieregeringen in
Hongarije en Polen.

MEER EU
De enige fundamentele kritiek op
de Europese Unie kwam - niet verrassend - van het Vlaams Belang.
In zijn tussenkomst hekelde Tom
Van Grieken de continue bevoegdheids- en geldhonger van de EU,
waarbij hij zich tot Juncker richtte:
“Telkens wanneer het EU-beleid
faalt - en het faalt wel vaak -, eist u
meer bevoegdheden en middelen voor
de EU, telkens ten koste van de soevereiniteit van de lidstaten en ten koste
van de democratische mogelijkheid
om dit beleid te veranderen.” Tom
Van Grieken maakte de commissievoorzitter duidelijk dat steeds
meer Europeanen die blinde vlucht

vooruit beu zijn. Hij verwees daarbij naar de Brexit, maar ook naar
de recente verkiezingsoverwinningen van rechtse, EU-kritische
partijen in Oostenrijk, Hongarije
en Italië.

GROEIEND VERZET
Onze voorzitter nam het in zijn
tussenkomst ook op voor Hongarije en Polen - “Uw Europese commissie voert nu al jaren een hetze
tegen de regeringen van Hongarije
en Polen omdat die zich, met steun
van de kiezers, verzetten tegen massa-immigratie en islamisering” - en
besloot fors: “Deze EU moet zo snel
mogelijk vervangen worden door een
Europese samenwerking van vrije
naties. Nietzsche stelde: ‘Wat me niet
doodt, maakt me sterker’. Welnu, het
EU-establishment zal er niet in slagen om de identiteit van onze naties
uit te wissen. Het verzet tegen uw
Europese Unie groeit iedere dag. Ik
beloof u en alle eurofielen hier in het
Vlaams Parlement: u zult pijnlijk
wakker worden na de volgende Europese verkiezingen.”
Wim Van Osselaer

Het Vlaams Belang voorzag een warm onthaal voor
Europees commissievoorzitter Juncker
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Putten in wegen en slechte
coördinatie werkzaamheden
wegen gewerkt. Als de winterschade
op lokale wegen en gewestwegen ook
precies dan wordt aangepakt, zouden
de alternatieve routes ook wel eens
kunnen dichtslibben.”
In het Vlaams Parlement riep Stefaan Sintobin de minister op om
werk te maken van een sterker preventief onderhoud van het wegennet en een betere communicatie
over en signalisatie van de wegenwerken. Mobiliteitsminister Weyts
erkende de achterstand met betrekking tot de staat van het wegennet,
maar beloofde beterschap.

BELASTINGDRUK

Een grootschalige enquête van mobiliteitsorganisatie VAB toont aan
dat veel autobestuurders klachten hebben over de povere staat van
onze wegen en de slechte afstemming van de verschillende wegwerkzaamheden. Stefaan Sintobin kaartte de resultaten van de bevraging
aan bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en vroeg om een
aanpak.
Over de staat van de autosnelwegen blijkt een meerderheid van
de 2.400 ondervraagde wagenbestuurders nog tevreden te zijn,
maar over de gewestwegen en de
lokale wegen is het ongenoegen
veel groter. Nauwelijks vier op tien
is van oordeel dat de gewestwegen
in een goede staat verkeren. Nóg
slechter is het volgens hen gesteld
met onze lokale wegen. In OostVlaanderen vindt amper 30 procent van de automobilisten dat die
er goed bijliggen.
Veel automobilisten stellen zich
vragen bij de vele putten in onze
wegen, vooral omdat de voorbije
winter eerder zacht was. Maar liefst
83 procent van de automobilisten
stelt vast dat de snelwegen en ge-

westwegen te kampen hebben met
hevige winterschade.

SLECHTE COÖRDINATIE
Volgens de automobilisten loopt
het ook mis met de coördinatie
van de wegenwerken. 34 procent
is van oordeel dat de coördinatie
van werken op snelwegen slecht
tot zeer slecht gebeurt, voor de gewestwegen loopt dat op tot 58 procent en voor lokale wegen zelfs tot
62 procent. De VAB waarschuwt
voor ernstige problemen in Antwerpen tijdens de zomermaanden.
Dan wordt er klassiek aan de wegen gewerkt. “Vooral in Antwerpen is het vijf voor twaalf ”, zegt de
VAB. “Zoals steeds wordt er tijdens
de zomer op verschillende autosnel12

Wat betreft de coördinatie van de
wegenwerken erkende de minister
dat ons parlementslid “een punt
heeft”. Het overleg ter zake gebeurt
volgens Weyts momenteel op adhocbasis, maar niet structureel. Hij
drukte de wens uit dat het concept
van de ‘vervoersregio’s’ in de toekomst een grotere betrokkenheid
zou kunnen realiseren.
Stefaan Sintobin besloot: “Het
openbaar vervoer biedt in veel gevallen geen alternatief: veel buslijnen
worden afgeschaft en er zijn manifeste problemen met de stiptheid van
treinen en bussen. Wanneer mensen
de wagen als enige alternatief hebben en dan geconfronteerd worden
met slechte wegen en slecht geplande
omleidingen, kan ik begrijpen dat
het ongenoegen groot is.”
De vraag dringt zich op waarom
een land met de hoogste belastingdruk op arbeid van alle ontwikkelde landen niet in staat is zijn
wegennet op een behoorlijke wijze
te onderhouden.
Wim Van Osselaer

Waanzin: Erdoganmoskeeën
ontvingen half miljoen subsidies
Alhoewel het Turkse Diyanet eind 2016 in opspraak kwam na bewezen spionagepraktijken voor het Erdoganregime, ontvingen de Diyanet-moskeeën in 2017 nog meer dan een half miljoen euro Vlaamse
subsidies.
Eind 2016 lekte een brief van de
Turkse geheime dienst uit die de
65 Turkse Diyanet-moskeeën in
ons land de opdracht gaf opposanten van het Erdogan-regime te
verklikken. Diyanet is een mos
keenetwerk dat onder leiding staat
van de Turkse regering. Die stelt
in die moskeeën de imam aan en
bepaalt er de inhoud van de preken. Achteraf werd aangetoond dat
de Belgische tak van Diyanet na
deze opdracht effectief informatie
had verzameld en een acht pagina’s
tellende nota naar Ankara had verzonden.

TURKSE WAANZIN
In april 2017 bevestigden twee
rapporten van de Belgische Staatsveiligheid dat Diyanet een instrument is van het Erdogan-regime
en een verlengstuk van de Turkse
fundamentalistische AK-partij. De
veiligheidsdiensten
bevestigden
ook dat het netwerk bijdraagt aan
de polarisering van de Turkse gemeenschap in België. Ook achtte
de Staatsveiligheid bewezen dat
Diyanet betrokken is bij het verzamelen van informatie over opposanten van het Turkse regime.
Naar aanleiding van deze vernietigende rapporten liet bevoegd
minister Liesbeth Homans weten
dat ze “die ‘Turkse waanzin’ niet
langer zou subsidiëren”. Er worden
inderdaad dertien erkende Diyanetmoskeeën in Vlaanderen door
de provincies betoelaagd. Een erkenning door de Vlaamse regering
leidt tot een verplichte financiering
door de provincie. Uiteindelijk

trok Homans na de hele heisa van
welgeteld één moskee - de Fatihmoskee in Beringen - de erkenning
in. De andere Diyanetmoskeeën
behielden - ondanks protest van
het Vlaams Belang - tot op heden
hun erkenning.

ZWAK BELEID
Nu blijkt dat in 2017 in totaal
921.276 euro subsidies werd gegeven aan zesentwintig erkende
moskeeën, waarvan meer dan de
helft - 520.545 euro - aan de dertien Diyanetmoskeeën. Die informatie bekwam het Vlaams Belang
op basis van schriftelijke vragen
van onze Vlaams Belang-provincieraadsleden. Zelfs de Beringse
Fatih-moskee, waarvan vorig jaar
de erkenning werd ingetrokken,

ontving in 2017 nog steeds 25.150
euro subsidies.
Chris Janssens, Vlaams Belangfractievoorzitter in het Vlaams
Parlement, vindt de subsidies aan
deze Erdoganmoskeeën absoluut
onaanvaardbaar: “Het is waanzin
dat, ondanks de harde bewijzen met
betrekking tot de nefaste invloed van
Diyanet, nog steeds Vlaams belastinggeld naar deze moskeeën blijft
vloeien. Alhoewel ze vorig jaar harde
taal sprak, laat minister Homans
deze moskeeën verder subsidiëren.
Dit is kenmerkend voor het gebrek
aan moed van de N-VA-politici.
Hun stoere uitspraken in de pers
staan haaks op hun zwakke beleid.
Het Vlaams Belang kant zich tegen
de financiering van de islam en zeker
van moskeeën waar de imams worden aangesteld en de preken worden
vastgelegd door het tirannieke en fundamentalistische Erdogan-regime.”
Wim Van Osselaer

In april 2017 bevestigden twee rapporten van de Belgische Staatsveiligheid dat Diyanet een instrument is van
het Erdogan-regime en een verlengstuk van de Turkse
fundamentalistische AK-partij.
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Sam van Rooy (1985) is ingenieur bouwkunde,
medewerker van de Vlaams Belang-studiedienst en
woordvoerder van VB Antwerpen. In 2014 was hij
1e opvolger voor de Europese verkiezingen. Voorheen was hij beleidsmedewerker van de PVV van
Geert Wilders. Toen hij 11 jaar was schreef hij twee
kinderboeken. Hij is mederedacteur en -auteur
van De islam. Kritische essays over een politieke
religie (2010) en Europa wankelt. De ontvoering
van Europa door de EU (2012), en medeauteur van
Waarom haten ze ons eigenlijk? (2016). Hij publiceert artikels op Doorbraak.be. In juni verschijnt
zijn boek Voor vrijheid dus tegen islamisering.
Waarom schreef u dit boek?
Omdat het vijf na twaalf is. Het journalistieke, politieke en academische establishment en de regeringen
in West-Europa islamiseren onze samenleving. Het
zijn collaborateurs. Via Twitter som ik sinds 2012
voorbeelden op die laten zien dat onze maatschappij
islamiseert. Het zijn er ondertussen al duizenden en
de symptomen en gebeurtenissen die wijzen op islamisering worden steeds talrijker en ingrijpender. In
mijn boek leg ik uit wat islamisering is, hoe het in
zijn werk gaat en wie ervoor verantwoordelijk is. Ik
geef talloze voorbeelden van islamisering van vroeger
en nu en leg uit wat de gevolgen zullen zijn als er geen
drastische beleidsmaatregelen worden genomen.
Wat betekent islamisering?
Islamisering is een proces, evolutie en dynamiek en
betekent: islamitischer worden. Het doordringt álle
facetten van de samenleving: demografie, cultuur,
media, onderwijs, economie, politiek, het openbare

Sam van Rooy
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is een existentieel
at al de rest overstijgt”
leven; en ook ons praten
en denken. Islamisering
is inherent aan de islamitische doctrine, want islam betekent ‘onderwerping’. De islamitische
leer geeft moslims de
opdracht om niet-moslims en niet-islamitische
beschavingen te onderwerpen aan de sharia of
islamitische wet. Dat
gebeurt al 14 eeuwen,
sinds het ontstaan van de
islam in de 7e eeuw. We
mogen nooit vergeten
dat het Midden-Oosten,
Afrika en Azië ooit nietislamitisch waren.

“

lijk zijn dat dus slechte moslims
of zelfs afvalligen. In mijn boek
maak ik het onderscheid: een militante, compromisloze voorhoede
van beroepsmoslims islamiseert
actief onze samenleving. Zij voeren jihad, vaak geweldloos, met als
doel de sharia te introduceren. Ze
doen vaak aan ‘dawa’: prediking,
bekering en het op alle mogelijke
manieren verspreiden van de zuivere islam. Doorgaans gebeurt dat
binnen de grenzen van de wet,
waardoor het niet of nauwelijks te
bestrijden is. Die geleidelijke, ‘legale’ islamisering is dan ook véél
gevaarlijker dan de jihad-aanslagen.
Het zogenaamde ‘salafisme’ waar de
overheid zich nu op richt is trouwens geen nieuwe of
extreme stroming, maar gewoon de zuivere islam. ‘Politieke islam’ is een pleonasme.

De geleidelijke,
‘legale’
islamisering is
véél gevaarlijker
dan de jihadaanslagen.”

Geef eens een voorbeeld van islamisering.

En de gematigde moslims?

Islamisering vindt plaats door woorden en daden van
zowel moslims als niet-moslims. Bijvoorbeeld N-VAminister Jan Jambon die zegt dat “we respect moeten
hebben voor de Koran”. Maar onze samenleving islamiseert in de eerste plaats omdat er steeds meer moslims
zijn met typisch islamitische opvattingen en gedragingen. En omdat de islam door de overheid wordt gefaciliteerd en gesubsidieerd alsof het een gewone religie
is.

Die zijn irrelevant. Ze vinden islamisering stiekem OK
of durven zich er niet openlijk tegen uit te spreken.
De geschiedenis laat zien dat de stille meerderheid er
niet toe doet. ‘Gematigd’ is ook relatief: moslims die
‘terreur’ afzweren, maar vinden dat de Koran boven
onze wet staat, zijn niet gematigd. Volgens een onderzoek van dr. Ruud Koopmans is bijna de helft van de
moslims in West-Europa fundamentalistisch. In België
gaat het dus over enkele honderdduizenden potentiële
moslimkiezers voor shariapartijen zoals Partij Islam:
een gevaar voor onze vrije democratische rechtsstaat.

Veel moslims doen niet aan islamisering.
Heel wat zelfverklaarde ‘moslims’ laten inderdaad de
essentie van de islamitische leer links liggen. Eigen-
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Wat moet er volgens u gebeuren?
De islam moet worden behandeld als een ongewenste totalitaire
ideologie zoals nationaalsocialisme
en communisme. Het voorzorgsprincipe moet worden toegepast:
er moet een immigratiestop voor
moslims komen. Staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Francken
verkoopt stoere praat, maar via asiel
en gezinshereniging loodst hij jaarlijks tienduizenden moslims onze
samenleving binnen. Op 3,5 jaar
regeren heeft Francken al 90.000
moslims binnengelaten, een stad
zo groot als Mechelen. Volgens het

Wie de islamitische wereld binnenhaalt, wordt
zelf de islamitische wereld.
Zodra de islamisering een
bepaald punt bereikt, een
omslagpunt, belandt die
samenleving in een eindeloze re- en de-islamiseringsdynamiek. Er is dan
nog slechts de keuze tussen de pest en de cholera,
namelijk een min of meer
seculiere dictatuur die de
Met een woord vooraf van Paul
Cliteur
islam beteugelt enerzijds of
een islamitisch kalifaat anderzijds - of iets dat daartusen een
senin ligt, een mengvorm.
nawoord van
Wim van Rooy
Elk moslimland kan als dusdanig worden gekarakteriseerd. Islamisering betekent
culturele genocide en is dus
DOORBRAAK
een existentieel probleem
dat al de rest overstijgt. Als
de islamisering zich doorzet,
kunnen we vooruitgang op
onderzoek van dr. Koopmans heeft vlak van onderwijs, wetenschap,
Francken dus al ongeveer 40.000 economie, milieu, cultuur en techfundamentalistische moslims bin- nologie vergeten. Bij gelijkblijvend
nengehaald. De Belgische regering migratie- en islambeleid wordt
importeert vandaag de Molenbe- onze vrije en welvarende samenleken van morgen. Ook ex-moslims ving vernietigd.
en niet-islamitische minderheden
in onze samenleving worden steeds
Opgetekend door Filip De Man
banger voor de islamisering.
17/05/18 11:27

U citeert in uw boek veel ex-moslims.
Net zoals de Sovjet-dissidenten zijn
zij ervaringsdeskundigen. We moeten hen steunen. Zij weten wat het
is om onder de totalitaire islam te
leven en begrijpen beter dan wie
ook hoe de islamisering, de geleidelijke onderwerping van een samenleving aan de islam, in zijn werk
gaat.

U kan het boek bestellen via
www.uitgeverijegmont.be of door
overschrijving van € 26,75 (€22,95
+ €3,8 verzending) op rekeningnummer BE56 3200 0482 2788
met vermelding ‘Voor vrijheid’.

U bent welkom op de boekvoorstelling op dinsdag 12 juni om 20 u. in Salons De Boeck in Antwerpen (Jacob Jacobsstraat 39), met prof. Paul Cliteur, Wim van Rooy, Nahed Selim (auteur van ‘Allah
houdt niet van vrouwen’, bekeerd tot het christendom) en Elina Yakubova (ex-moslima).

Inschrijven via www.samvanrooy.be
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Kortrijk tegen megamoskee
Ongeveer 400 mensen betoogden afgelopen maand tegen de komst
van een grote moskee in Kortrijk. Het ging om buurtbewoners, gesteund door mensen van Vlaams Belang en Voorpost.

een negatief advies gegeven! Het
Vlaams Belang berekende, op basis
van documenten van de moskeegemeenschap zelf, dat het pand en de
verbouwing ervan bijna 5 miljoen
euro kost. Waar het geld vandaan
komt, weet niemand. Wat wel met
zekerheid is geweten, is dat radicale
moslims, waaronder de salafist Bilal Salam en de omstreden Molenbeekse imam Mohamed Toujgani,
geld kwamen ronselen in Kortrijk.
Het is nu al duidelijk dat Kortrijkse
politici de opening van de moskee
over de gemeenteraadsverkiezingen
willen tillen, zelfs tot na de federale
en regionale verkiezingen midden
2019.

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen beloofde burgemeester
Van Quickenborne (Open VLD),
in een brief opgesteld in het Arabisch, dat de Kortrijkse moslimgemeenschap een nieuwe moskee
zou krijgen. Het gebeurt niet vaak
in de politiek, maar Van Quickenborne hield woord en nog geen
klein beetje: voor een pand van
Bio-Planet, liggen plannen op tafel voor de grootste moskee van
Vlaanderen. Met een oppervlakte
van 5.200 vierkante meter zal
deze moskee groter worden dan
de nieuwe moskee in Gent. Van
Quickenborne ziet zich in zijn
plannen gesteund door N-VA. De
partij levert binnen de stadscoalitie met VLD en SP.A de schepen
die bevoegd is voor de moskee en
draagt dan ook een verpletterende
verantwoordelijkheid.

GEEN MEGAMOSKEE
Tijdens de betoging werd er richting de locatie gestapt waar Wouter
Vermeersch, lijsttrekker voor het
Vlaams Belang in Kortrijk, de betogers toesprak en aandrong op de

onmiddellijke stopzetting van het
project. Hij stak de omwonenden
ook een hart onder de riem. “Wie
haalt het in zijn hoofd om de grootste
moskee van Vlaanderen midden deze
woonwijk te plaatsen? Vlaams Belang zal alle politieke en juridische
middelen in de strijd gooien om deze
megamoskee te stoppen. De buurt
kan op ons rekenen!”

GEEN INSPRAAK
De betogers eisen dat het stadsbestuur van Kortrijk eindelijk luistert
naar de bevolking. De omwonenden wisten bij de aankondiging
van de moskee immers van niets
en burgers die terechte kritiek hebben, worden uit vergaderingen met de stad gezet.

RADICALE
FINANCIERING
De moskee beschikt nog
niet over de nodige vergunningen en kreeg nog
geen erkenning door de
Vlaamse overheid. Door de
Staatsveiligheid werd zelfs
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Als het aan het Vlaams Belang
ligt, komt daar natuurlijk nooit
een moskee, tot tevredenheid van
de omwonenden. Hun woningen
verliezen immers waarde en handelaars missen inkomsten. “Vrienden raden me aan om mijn huis te
verkopen voor de moskee opent. Hopelijk komt het niet zover”, vertelde
een buurtbewoner in de pers. “De
nieuwe moskee wordt ons door de
strot geduwd. Heel wat Kortrijkzanen trekken weg”.

PETITIE
Een petitie van Vlaams Belang en
de buurtbewoners haalde al 3.000
handtekeningen en is terug te vinden op volgende pagina: www.petities24.com/moskeekortrijk.

1 mei-actie: “Vlaams Belang is het
syndicaat van de gewone Vlaming.”
Naar aanleiding van de Dag van de Arbeid, verzamelde het Vlaams
Belang op 1 mei in Antwerpen. In hun toespraken hekelden zowel
voorzitter Tom Van Grieken als Antwerps lijsttrekker Filip Dewinter
het beleid van deze regering, die bespaart op de eigen mensen.
Filip Dewinter nam het
onder meer op voor de
dokwerkers, wiens positie
de afgelopen jaren steeds
meer onder vuur kwam
te liggen. Het Vlaams Belang staat én stond altijd
aan hun kant.
Verder benadrukte hij dat
“Antwerpen van ons moet
blijven”. Het drieletterwoord ‘ONS’ is dan ook
het leidmotief voor het Vlaams Belang. Filip Dewinter: “ONS staat
voor natie en volk, ONS staat voor
solidariteit en gemeenschap, ONS
staat voor een Vlaams Antwerpen en
een identitair Vlaanderen.”
Voorzitter Tom Van Grieken benadrukte in niet mis te verstane bewoordingen dat de Vlaamse strijd
van de partij ook een sociale strijd
is. Vooral de lage pensioenen zijn

hem een doorn in het oog: “Onze
mensen krijgen in ruil voor de hoogste belastingen nog altijd de laagste
pensioenen. (…) Een pensioen dat
lager ligt dan het bedrag dat wordt
uitgegeven voor de eerste de beste
asielzoeker die nooit een eurocent aan
het sociaal systeem heeft bijgedragen.”
De voorzitter benadrukte dat enkel
het Vlaams Belang voor de eigen
mensen kiest. “Alleen het Vlaams

“Wij kiezen voor een model dat én Vlaams én sociaal is”, aldus
Tom van Grieken op de drukbijgewoonde 1 meiviering.
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Belang zegt dat onze solidariteit in
de eerste plaats onze eigen mensen ten
goede moet komen. Alleen het Vlaams
Belang kiest voor een Vlaamse staat
en dus voor een Vlaamse
sociale zekerheid. Voor een
solidariteit die én Vlaams
én Sociaal én Zeker is.
Alleen het Vlaams Belang
kiest voor het volle pond
voor onze werknemers,
onze
hulpbehoevenden,
onze gepensioneerden en
onze kinderen. Alleen het
Vlaams Belang kiest resoluut en onvoorwaardelijk
voor onze mensen, ons land
en onze toekomst.”
Het is duidelijk dat volgens Tom
Van Grieken het Vlaams Belang de
énige partij is die opkomt voor de
gewone Vlaming: “Er is maar één
conclusie mogelijk, beste vrienden.
Niet de linkerzijde, maar het Vlaams
Belang is vandaag het syndicaat van
de gewone Vlaming.”
Bob Debrabandere

Leerkrachtentekort in Vlaamse
steden problematisch
Het onderwijs in Vlaanderen kampt met een structureel tekort aan
leerkrachten. Zeker in de grote steden zoals Antwerpen of Brussel is
er een nijpend tekort, ook al omdat leerkrachten die daar les geven
opvallend sneller afhaken dan buiten de steden.

De stad Antwerpen kent zo’n grote
uitstroom van jonge leerkrachten. Vier op de tien startende leerkrachten verlaten het Antwerpse
onderwijs binnen de vijf jaar, wat
in 2020 een tekort van meer dan
1600 leerkrachten betekent. En in
Brussel is het al niet veel beter: een
derde van de leerkrachten uit het
Nederlandstalig Brussels onderwijs
neemt na vijf jaar afscheid van het
hoofdstedelijk onderwijs. Een vijfde
van de leerkrachten nam na vijf jaar
zelfs definitief afscheid van het beroep. Dat bleek uit een debat dat in
de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd gevoerd.

De onderwijskoepel erkent de problemen, maar draait als vanouds
rond de pot als het gaat om de
oorzaken. De economie gaat beter,
waardoor er meer jobs en dus keuze
is, en minder jongeren kiezen voor
de opleiding tot leerkracht, zo stelt
de topman van het katholiek onderwijs. Maar er is veel meer aan de
hand. Lesgeven, zeker in de steden,
vergt heel wat van leerkrachten. Ze
worden geconfronteerd met leerlingen en ouders die nauwelijks een
woord Nederlands begrijpen en die
de job extra moeilijk maken.

EINDTERMEN

Daarnaast is er ook het fenomeen
van de stijgende agressie op school.
Zelfs in de lagere scholen. Bijna elke
schooldag wordt in Vlaanderen één
kind uit het basisonderwijs tijdelijk
of definitief aan de deur gezet. Het
aantal leerlingen dat zich op school
ernstig misdraagt is op amper vier
jaar tijd met maar liefst dertig procent toegenomen, zo blijkt uit het

Het gevolg is dat heel wat scholen er
niet of nauwelijks in slagen om bij
ziekte of bevallingsverlof vervangers
te vinden, zodat leerlingen in plaats
van les te krijgen uren ‘studie’ hebben op school en het behalen van de
eindtermen problematisch wordt.

AGRESSIE OP SCHOOL
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recentste jaarverslag van het CLB.
Een gekend kinderpsychiater liet
hierover in de pers optekenen dat
het hoog tijd wordt dat we kinderen
weer leren omgaan met autoriteit.
Vele ouders vinden autoriteit blijkbaar een besmet woord en voeden
kinderen op die het niet gewend zijn
gecorrigeerd te worden of om een
‘neen’ als antwoord te krijgen. Daar
betalen we nu de prijs voor, aldus
de psychiater. Kortom: het mei-68
gebazel heeft gefaald en dient na 50
jaar dringend afgevoerd te worden.
Naast een groeiende desinteresse bij
ouders en leerlingen, naast de ‘ontnederlandsing’ van het Nederlandstalig onderwijs en naast de nefaste
sfeer in sommige scholen zijn er
tenslotte ook de omgevingsfactoren zoals onveiligheid, criminaliteit, verloedering en immobiliteit.
Dat allemaal samen maakt dat leerkrachten liever elders dan in de grote steden les gaan geven. En zolang
die problemen niet worden aangepakt, laat staan benoemd, zullen
leerkrachten de steden blijven ontvluchten, met alle gevolgen vandien
voor onze scholen en onze kinderen.
Stijn Hiers

Respect voor onze ouderen:
samenwonen na rusthuisopname!
Recent verscheen het trieste verhaal van Roger en Vera, een Vlaams
bejaard koppel, dat al zestig jaar samenwoonde. Nu werden ze echter
tegen hun wil in gescheiden omdat de zorgbehoevende vrouw werd
opgenomen in een rusthuis waar voor de gezondere man geen plaats
was. Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere vroeg in de commissie Welzijn aan bevoegd minister Jo Vandeurzen om maatregelen te
nemen om een einde te maken aan dergelijke schrijnende situaties.

huizen geen gebruik maken van
deze mogelijkheid omdat de infrastructuur het niet toelaat. Hij vermeldde wel dat er op dit moment
vijf rusthuizen zijn die een aanvraag hebben ingediend voor het
verblijf van zelfredzame ouderen.
In totaal gaat het over 25 woongelegenheden. Hij liet bovendien
weten te verwachten dat dat aantal
nog zou stijgen, en dat dan later
zou kunnen bekeken worden of de
wetgeving moet worden aangepast.

TE VRIJBLIJVEND

Ortwin Depoortere: “Het is onaanvaardbaar dat de regering asielzoekers op basis van het recht op gezinshereniging het recht geeft
naar ons land te migreren, maar dat aan oudere koppels ditzelfde
recht om samen te leven wordt ontzegd!”
Op dit moment is het immers zo
dat rusthuizen niet verplicht zijn
om koppels toe te laten. Als ze dat
wel doen, moeten ze tweepersoonskamers of kamers op overschot
hebben. Wanneer het rusthuis
een erkend bed opgeeft voor een
gezonde partner, krijgt het daar
geen financiering voor. De
rusthuizen zelf stellen dat
ze met de huidige wetgeving bijna verplicht zijn
om voorrang te geven aan
zorgbehoeftige
mensen,
waardoor koppels dus uit
de boot vallen. Omdat ze
er geen financiering voor
ontvangen, zijn veel rusthuizen niet geneigd gezonde partners toe te laten.

De minister bevestigde ons parlementslid dat rusthuizen wel degelijk de mogelijkheid hebben om
buiten de capaciteit die erkend
is voor zorgbehoevenden extra
woongelegenheden te creëren voor
gezonde partners. Hij voegde er
echter aan toe dat sommige rust-

Ortwin Depoortere was niet onder
de indruk van deze cijfers. Want
inderdaad, 25 aanvragen voor bijkomende woongelegenheden voor
gezonde partners is bitter weinig.
Er zijn wellicht veel meer koppels
die gebruik zouden willen maken
van de mogelijkheid om samen
te leven in een rusthuis. Hij antwoordde de minister dan ook dat
hij het beleid veel te vrijblijvend
vond en dat “oudere mensen er weinig boodschap aan hebben dat de
minister afwacht of de rusthuissector
er klaar voor is”.
Ons parlementslid stelde vast dat
de minister de problematiek op
de lange baan schuift en vroeg dan
ook sneller initiatieven te nemen
om te garanderen dat mensen als
Roger en Vera niet verplicht gescheiden zouden worden.
Het is onaanvaardbaar dat de
regering asielzoekers op basis
van het recht op gezinshereniging het recht geeft naar
ons land te migreren, maar
dat aan oudere koppels ditzelfde recht om samen te leven wordt ontzegd!
Wim Van Osselaer
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De Belgische luizen
van de N-VA
In de Kamer hebben de traditionele partijen een voorstel ingediend
om het ‘burgerinitiatief ’ mogelijk te maken. Dat komt erop neer dat
wie 25.000 handtekeningen verzamelt rond een of ander voorstel, dat
zelf mag komen uiteenzetten in de Kamer. Het Vlaams Belang is uiteraard van oordeel dat elke stap die de burger meer inspraak geeft een
stap in de goede richting is, ook al zouden wij veel verder willen gaan
door de invoering van het bindend referendum.
Er zitten echter een paar grote angels in dit voorstel. Zo wordt dit
burgerinitiatief opengesteld voor
iedereen die “zijn woonplaats in
België” heeft. Ook vreemdelingen
die in België gedomicilieerd zijn,
zullen daar met andere woorden
volop gebruik van kunnen maken
om aan binnen- en buitenlandse
politiek te doen in dit land.

BELGISCH MODEL
Het merkwaardigste is echter dat
zulk een burgerinitiatief enkel
geldig zal zijn wanneer minstens
14.500 Vlamingen, 2.500 Brusselaars en 8.000 Walen het mee
ondertekend hebben. Een petitie
van bijvoorbeeld 25.000 Vlamingen alleen is niet geldig. Dat is
natuurlijk een bepaling in de beste
Belgische tradities, met als enig
doel de Vlaamse meerderheid in
dit land voor de zoveelste keer te
muilkorven en communautair gevoelige onderwerpen ervan uit te
sluiten. Want hiermee wordt het

immers onmogelijk gemaakt om
bijvoorbeeld een burgerinitiatief in
te dienen over de splitsing van de
sociale zekerheid of over het stopzetten van de jaarlijkse miljardengeldstroom van Vlaanderen naar
Wallonië. Het ligt immers nogal
voor de hand dat men voor zulke
vraagstukken nooit in de drie gewesten het minimumquotum aan
vereiste handtekeningen bijeen zal
krijgen.
Zulk een nieuwe Belgische grendel om de Vlaamse meerderheid
politiek af te blokken, is dan ook
absoluut onaanvaardbaar voor elke
Vlaams-nationalist. Het is dan ook
onbegrijpelijk dat dit voorstel wel
degelijk mee door N-VA werd ondertekend en dus goed bevonden.
Wat nog maar eens aantoont dat
wie bij de hond slaapt, zijn vlooien
krijgt, een spreekwoord dat duidelijk op de N-VA meer dan toepasselijk is.
Peter Lemmens

Barbara Pas: “Naar goede gewoonte kregen de
Franstaligen een blokkeringssleutel cadeau.”
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Feiten
&
cijfers
Naast het leefloon bestaat er ook nog
zoiets als het ‘equivalent leefloon’. Dat
is geldelijk gezien exact dezelfde uitkering als een leefloon, maar dan voor
personen die niet aan de voorwaarden
voldoen om een leefloon te genieten.
In 2016 werd dit aan 24.093 personen
uitgekeerd, waaronder niet minder dan
22.896 niet-Europese vreemdelingen.
Dit kostte de belastingbetaler 150,4
miljoen euro, waarvan 146 miljoen verdween in de zakken van niet-Europese
vreemdelingen. (Schriftelijke vraag nr.
978 van Barbara Pas aan de minister
voor Maatschappelijke Integratie)
***
Volgens de minister van Justitie werden
er in 2017 in dit land niet minder dan
37.468 vreemdelingen tot nieuwe Belg
omgetoverd. Dat is meer dan het jaarlijks gemiddeld aantal nieuwe Belgen
ten tijde van de snel-Belgwet. (Schriftelijke vraag nr. 2379 van Filip Dewinter
aan de minister van Justitie)
***
De werkzaamheidsgraad bedroeg
in 2016 bij de Vlamingen 73,1%, bij
de Walen 63,7% en bij de Brusselaars
59,6%. Bij personen met de Belgische
nationaliteit was dat voor het hele land
69%; bij hier verblijvende allochtonen
(niet-EU) nauwelijks 41,7%. (Schriftelijke vraag nr. 2069 van Barbara Pas
aan de minister van Werk)
***
In 2017 werden er in het Brusselse
Maximiliaanpark en de omgeving van
het Noordstation, berucht omwille
van de ‘transmigrantenproblematiek’,
door de politiediensten 698 ‘transmigranten’ opgepakt. Hoeveel er daarvan effectief het land werden uitgezet,
werd aan staatssecretaris voor Asiel en
Migratie Francken gevraagd. Maar die
weigert daar tot nog toe op te antwoorden… (Schriftelijke vraag nr. 2951 van
Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken)

Het Centrum-Leman (1993-2003)
In 1993 werd het Koninklijk Commissariaat voor de Migranten, onder leiding van Paula D’Hondt (CVP), ontbonden. Ter vervanging
werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) opgericht, onder leiding van de dominicaan Johan Leman. Niemand zeurde toen over de scheiding tussen kerk en staat.

Warme ontvangst voor Paula D’Hondt,
voorloper van Pater Leman
Het CGKR viel onder de rechtstreekse politieke verantwoordelijkheid van premier Dehaene.
Officieel was Leman een ‘onafhankelijke ambtenaar’, maar dat is natuurlijk zoiets als een vleesetende
vegetariër of een djihad van liefde.
Een ambtenaar die benoemd en
betaald wordt door de regering, is
per definitie niet onafhankelijk.
Dezelfde Dehaene stuurde een jaar
later, bij het begin van de burgeroorlog in Rwanda, paracommando’s naar Rwanda om de Belgen
daar te evacueren - wat zijn verdomde plicht was - maar ook met
het uitdrukkelijke bevel niet op te
treden tegen de Hutu-genocidaires
die toen duizenden Tutsi’s afslachtten. De para’s moesten toekijken
hoe zwarte mensen in stukken
werden gehakt en doodgeschoten
omdat zij tot de verkeerde etnische
groep behoorden. Maar de moordenaars waren ook zwart, dus dat
was klaarblijkelijk geen racisme.

In de logica van Dehaene en consorten waren het zeventigpuntenplan en de pamfletten van onze
partij verschrikkelijkere uitingen
van rassenhaat dan de afslachting
van 800.000 Tutsi’s. Cynisme en
hypocrisie zijn in de Belgische politiek zo alomtegenwoordig, dat
niemand er nog iets van merkt.
Net zoals goudvissen de bokaal
niet zien waarin zij rondzwemmen. In Rwanda was écht racisme,
in Vlaanderen niet. Als mensen
ergens gediscrimineerd of vervolgd
worden, dan vluchten ze uit dat
land weg, of ze proberen naar elders te emigreren. Ze stemmen
met hun voeten. Maar van al die
‘onderdrukte’ en ‘gediscrimineerde’ minderheden in Vlaanderen
vluchtte niemand weg. Integendeel, ze bleven met duizenden komen, via allerlei legale en illegale
sluipwegen: het beste materiële bewijs dat alle hysterische haatpropaganda over racisme in Vlaanderen
op leugens gebaseerd is.
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BLOEDHOND MET
STAMBOOM
Johan Leman behoorde tot de orde
van de dominicanen, de ‘bloedhonden van de Heer’, een naam
die zij te danken hadden aan hun
rol in de inquisitie. De wrede
Thomas de Torquemada, Bernard
Guy, die de katharen vervolgde, en
Heinrich Kramer, die met zijn
boek Heksenhamer een golf van
heksenvervolgingen ontketende…
het waren allemaal dominicanen.
En dan was er natuurlijk de fanatieke dominicaanse prediker
Savonarola, die eind vijftiende
eeuw dictator van Florence werd
en grote brandstapels liet oprichten waarop boeken en kunstwerken werden verbrand, waaronder
schilderijen van Botticelli. Ja, in
het verleden liggen de wortels van
het heden…
Er zijn bij de dominicanen ook
vele wijze, humane en nobele
mensen geweest, zoals Thomas van
Aquino, en onafhankelijke geesten
als Giordano Bruno, die zelf omwille van hun religieuze opvattingen op de brandstapel eindigden.
Maar Leman paste helemaal in de
traditie van de inquisiteurs. Hij
was een gewillige beul in dienst
van de wereldlijke macht. Leman
pakte de zaak sluwer en efficiënter
aan dan Paula D’Hondt - waarmee
de lat natuurlijk heel laag lag. Samen met de Belgische Liga voor
de Mensenrechten, toen geleid
door Paul Pataer (oorspronkelijk
CVP, toen SP, nu Groen) diende
hij klacht in tegen de vzw’s van
het Vlaams Blok wegens ‘racistische’ persmisdrijven. Speciaal voor
die gelegenheid was kort tevoren
de Grondwet gewijzigd. De oorspronkelijke Belgische Grondwet
wilde de persvrijheid - in de negentiende eeuw nog een zeldzaam
goed! - optimaal beschermen tegen
misbruiken door politiek benoem-

Beroepsrechters kijken heel dikwijls de machtshebbers naar de
ogen. Volksjury’s niet. Om die
democratische bescherming af te
bouwen, werd een grondwetswijziging doorgevoerd die bepaalde dat
racistische persmisdrijven door een
correctionele rechtbank beoordeeld
moesten worden. Het was één van
de vele trucs waarmee de persvrijheid geleidelijk werd ingeperkt.

Juridisch-technisch werden we niet
vrijgesproken, maar de rechter verklaarde zich wel onbevoegd. De juridische Blitzkrieg van het CGKR
en de Liga was mislukt. Leman
(bijgenaamd ‘de nare pater’) zwoer
wraak en kondigde aan dat hij zou
doorgaan tot hij een rechter vond
die het Vlaams Blok wèl zou veroordelen. In 2004 zou dat tenslotte
inderdaad gebeuren, voor het Hof
van Beroep in Gent. Maar Leman
had toen al ontslag genomen uit
het CGKR, officieel wegens de
verregaande politisering ervan. Allicht een voorwendsel voor iets anders. Het CGKR was van in den
beginne immers een puur politiek
instrument geweest.

‘DOM KALF’

EPILOOG

Paul Pataer had eerder al bewezen
hoe geperverteerd zijn opvattingen
over mensenrechten waren, door
in de nasleep van de zaak-Dutroux
te waarschuwen tegen een aantasting van de ‘rechten’ van pedofielen, die nu misschien zwaarder
gestraft zouden worden. Daar is
helaas nooit iets van in huis gekomen, maar Pataer en zijn Liga voor
de Mensenrechten sprongen al op
voorhand voor hen in de bres. Die
arme kinderverkrachters! En dan is
men verbaasd dat het ooit zo nobele begrip ‘mensenrechten’ voor
vele mensen een wrange bijsmaak
heeft gekregen…

In 2011 kreeg Leman een leerstoel
GCIS aan de KU Leuven. Die afkorting staat voor “Gülen Chair for
Intercultural Studies”, genoemd
naar de Turkse fundamentalist
Fethullah Gülen, die toen nog een
bondgenoot en medestander was
van Erdogan. Intussen leven Gülen
en Erdogan op voet van oorlog met
elkaar, maar dat verandert niets
aan het feit dat zij allebei islamitische fundamentalisten zijn en dat
Leman dus hun academische profeet was.

de beroepsrechters en bepaalde dat
persmisdrijven tot de bevoegdheid
van het Assisenhof behoorden, met
een volksjury dus. Zelfs in tsaristisch Rusland hadden volksjury’s
dikwijls een reële bescherming geboden tegen politieke willekeur.

Leman was een sluwe vos, maar Pataer werd zelfs in eigen kring ‘een
dom kalf ’ genoemd, en het CGKR
had een grove fout gemaakt door
in het proces tegen onze partij samen te werken met dat kalf. Want
nog tijdens het proces verklaarde
Pataer in zijn grenzeloze domheid
dat dit uiteraard “een politiek proces” was, met als uiteindelijk doel
“het opdoeken van het Vlaams Blok’’.
De naakte waarheid natuurlijk. Iedereen wist dat. Maar niet iedereen
besefte dat er zelfs in die hervormde Grondwet een achterpoortje
was blijven staan: racistische persmisdrijven vielen onder de bevoegdheid van correctionele recht-

banken… tenzij het terzelfdertijd
om een politiek misdrijf gaat. De
voorzitter van de rechtbank noemde ons programma “demagogisch en
poujadistisch”, maar hij wees er ook
op dat wij de opvattingen vertolkten van 600.000 mensen - zoveel

kiezers hadden we toen - die zich
“zorgen maken over de wijziging van
de gemeenschap naar een multiculturele, multi-etnische, multiraciale
maatschappij”. Hij stelde luidop
de vraag of die 600.000 kiezers
“mededaders [zijn] van een misdrijf
of burgers die hun bekommernis
over toekomstige maatschappelijke
problemen uitdrukken?” en in één
adem laakte hij het feit dat justitie
duidelijk “als tribune werd gebruikt
voor een politieke afrekening”.

Of werkte hij daar ook als ‘onafhankelijke ambtenaar’?
Marc Joris

De rechters van de definitieve veroordeling van het Vlaams Blok
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De leugen doorprikt
zijn vrouwen ‘overgeleverd aan de
willekeur van religieus fanatisme en
het superioriteitsgevoel van de man.
Onderwerping, opgelegde kledij, kinderhuwelijken, besnijdenis, straffeloze
verkrachting, verbod school te gaan en
talloze andere vormen van onderdrukking’, vinden verantwoording in de
koran en andere geschriften. Aan te
bevelen lectuur voor diegenen die
de hoofddoekendiscussie afdoen
als onbenullig: ‘Het West-Europese
straatbeeld getuigt voor de onderwerping van de derde en vierde generatie
moslima’s die het slachtoffer zijn van
onder meer soena 4 (…) De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig.
Maar zij van wie de mannen de blijvende ongehoorzaamheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in haar
rustplaatsen en slaat haar.’ Vreemd dat sommige feministen terzake tolerantie blijven preken.

We weten dat de geschiedenis zoals die ons werd aangeleerd niet
altijd strookt met de waarheid,
dat feiten worden verdraaid of verborgen en dat het de overwinnaars
zijn die de geschiedenis schrijven.
Toch blijft het boeiend kennis te
nemen van concrete gevallen.
Ugo Janssens kadert in zijn jongste
boek een aantal historische feiten in
een bredere context. Zo gaat hij nader in op de dynastieke twist tussen
het Franse koningshuis en de graaf
van Dampierre die in 1302 uitmondde in de Guldensporenslag en
inzake de Amerikaanse secessieoorlog toont hij aan dat het niet alleen
om de afschaffing van de slavernij
te doen was. Er volgen nog de Gallische oorlogen van Julius Caesar, de Amazonen, de
inbreng van SS-geleerden bij de ontwikkeling van de
Amerikaanse ruimtevaart, het zinken van het Duitse
slagschip Bismarck in 1941, e.a. Erg lezenswaard is het
hoofdstuk over de oorzaken van de ondergeschikte rol
die de vrouw in tal van godsdiensten te beurt valt.

Luk Van Nieuwenhuysen
Ugo JANSSENS.
Het Leugenboek. Misvattingen en
bedrog in de geschiedenis
Amsterdam University Press, 2017.
ISBN 978 94 6298 7364
Prijs: 24,99 euro

“SLAAT HAAR”
Van de drie abrahamitische godsdiensten is de onderdrukking van de vrouw alleen bij moslims vandaag
vrijwel algemeen. In de meeste islamitische staten

RECHTSE RAKKER GAAT LOS

Wereldkampioen voetbal
na heel diepe overpeinzingen lukte het me niet om
het verband te zien tussen een voetbalwedstrijd en
het functioneren van een land.

Misschien bent u er nog niet van op de hoogte, maar
België is al wereldkampioen voetbal! Tenminste, toch
wanneer we, naast de overvloedige tricolore reclameboodschappen, de krant Het Laatste Nieuws mogen
geloven. Daarin werd namelijk een hele artikelenreeks gebracht, waarin de gevolgen werden besproken van ‘onze’ eerste wereldtitel. Reacties allerhande,
maar de hoofdvogel werd toch wel afgeschoten door
feestneus Herman Van Rompuy: “Terreuraanslagen?
Hell hole? Het meest ingewikkelde land ter wereld? 541
dagen zonder regering? Al dat negativisme wordt vergeten. De wereld zal ons opnieuw sympathiek vinden.”

Na 90 minuten supportersgeluk valt eenieder tenslotte terug in de realiteit. Deze van het gedrocht
België als het meest ingewikkelde land ter wereld, de
wanstaat met de miljardentransfers, de begrotingstekorten, de uitsluitend linkse media, de onbestrafte
criminelen en de migrantenrellen.
Ook al zal het voor onze Belgicistische vrienden en
vriendinnen, en voor het uiteenvallende België uiteindelijk geen zoden aan de dijk brengen, we gunnen
ze hun kortstondige, vluchtige illusie. Ze kunnen er
maar gelukkig mee zijn.

Ik zette mijn blikje Belgium-bier opzij om deze wijze
woorden van de eminente economist en baccalaureus
wijsbegeerte, houder van eredoctoraten aan diverse
universiteiten, even te laten bezinken… Doch zelfs
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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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VORIGE MAAND
Charles Cazaux, Oostende
Wilfried Vandamme, Menen
Rachel Provost, Spanje
Danny De Schryver, Ekeren
Remco Schoofs, Bree
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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

15

+ verzending

www.vlaamsbelang.org

www.uitgeverijegmont.be

youtube.com/VlaamsBelang
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Kalender
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 Athletiek,
VIIde Olympiadelaan 133 om 13u. Org.:
Vlaams Belang Hoboken-Kiel. Inl.: Dirk
Wieme, 0475-74 77 69, dirkwieme62@
gmail.com
DINSDAG 19 JUNI
ROESELARE. 2e senioren-etentje in ‘t
Schuurtje, Klokke Roelandstraat 38b om
11u30. Org.: Seniorenforum Mandel.
Inl.: Gerda Phlypo, 0493-55 19 12, phlypogerda1@telenet.be
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.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 18 juni

Inl.: Ingrid Van Wunsel, 0495-61 46 62,
ingrdvw@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
KESSEL-LO. Spreekavond: ‘asiel en
migratie: de leugens weerlegd’ met Sam
Van Rooy in zaal Stella van Café Tempo,
Baron August de Becker Remyplein 52 om
20u. Org.: Vlaams Belang Leuven. Inl.:
Jan Meulepas, 0495-26 76 83, jan.meulepas@vlaamsbelang.org
ZATERDAG 23 JUNI
OOSTENDE. Familiedag met gastoptreden van Will Andis in Zaal ‘Pax’,
Schildersstraat 5 om 11u. Org.: Vlaams
Belang Oostende. Inl.: Christian Verougstraete, 0477-62 75 53, christian.verougstraete@telenet.be
ZONDAG 24 JUNI
ZEDELGEM. Tuinfeest ten huize Dominiek, Torhoutsesteenweg 115, Loppem
om 11u30. Org.: Vlaams Belang Zedelgem. Inl.: Dominiek Sneppe, 0496-08 29
34, dominiek.sneppe@hotmail.com
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
MAANDAG 2 JULI
ANDERLECHT. 11 juli-viering 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 7 JULI
LEOPOLDSBURG. Barbecue in Parochiezaal Heppen, Beringsesteenweg 15,
Heppen om 14u. Org.: Vlaams Belang
Leopoldsburg-Heppen. Inl.: Luc Conincx,
0478-95 78 80, lucconinx@skynet.be
BRUGGE. 11 juli-braai in O.C. ‘Sparrenhof ’, Keurlingenweg 2, Asseborek om
12u. Org.: Vlaams Belang Brugge. Inl.:
Vlaams Belang Brugge, 051-33 60 30,
brugge@vlaamsbelang.org
ZONDAG 19 AUGUSTUS
BELSELE. Zomerse braai in ‘t Meiveld,
Groenstraat 54 om 16u30. Org.: Vlaams
Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters,
0479-64 16 49, hugo.pieters@skynet.be
ZATERDAG 15 SEPTEMBER
TREMELO. Luxe Breugelbuffet met
gastspreker Willy Smout en Alain Verschaeren in Zaal Paloma, Schrieksebaan
47 om 18u. Org.: Vlaams Belang TremeloBaal. Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10
70, alain.verschaeren1@telenet.be

Noteer alvast in uw agenda!

Zaterdag 1 september

Familiedag
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Vlaanderen
weer van ons!

Programmacongres
Zondag 17 juni 2018, 14u.
ICC Gent
Barbara Pas
Gerolf Annemans
Tom Van Grieken
Panelgesprek met succesvolle buitenlandse voorbeelden
Julien Sanchez, Front National, burgemeester Beaucaire
Susanna Ceccardi, Lega Nord, burgemeester Cascina
Andreas Rabl, FPÖ, burgemeester Wels

Inschrijven voor gratis bus naar het congres

www.vlaamsbelang.org/icc
info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

