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Na de moordpartij in Luik door een tot de is-
lam bekeerde crimineel, hield de Kamer een 
drie uur durend debat. Bijna niemand noemde 
‘the elephant in the room’: de radicale islam. 
Het werd een zoveelste toneelstuk met veel ge-
speelde verontwaardiging, een waar hoogfeest 
van de schijnheiligheid.

Hans ’Hassan’ Bonte, de rode multikulburge-
meester van Vilvoorde, betreurde de ‘radicalise-
ring’ in onze gevangenissen. Zonder evenwel te 
vermelden dat zijn partij decennialang de massale 
immigratie van moslims toeliet. Idem dito bij 
Groen: ook zij betreuren de radicalisering, maar 
zijn wel grote voorstanders van ‘open grenzen’. 
Groen pleitte - zoals kon verwacht worden - voor 
nog meer ‘islamconsulenten’...
N-VA klaagde het lakse beleid aan inzake de 
opvolging van gevangenen, maar vergat - zoals 
meestal - dat zij nota bene zélf al jaren in de rege-
ring zitten en dus konden ingrijpen. CD&V had 
veel vragen bij de manier waarop gevangenisstraf-
fen worden uitgevoerd, maar… levert wel de mi-
nister die hiervoor verantwoordelijk is! 
Opmerkelijk: van alle sprekers durfde alleen Bar-
bara Pas de kwalijke islamideologie als dieperlig-
gende oorzaak van al die miserie benoemen. Ook 
opmerkelijk: alleen zij vroeg het ontslag van de 
islamofiel Koen Geens, de (on)verantwoorde-
lijke minister van Justitie. Zakenadvocaat Geens 
neemt evenwel geen ontslag, hij moet zijn partij 
inzake ARCO uit de wind zetten: de christende-
mocraten en het ACW (gauwgauw herdoopt in 
Beweging.net) bedrogen 800.000 gezinnen met 
waardeloze ARCO-aandelen en Geens moet bin-
nen de Belgische regering proberen hun woede af 
te kopen met tientallen miljoenen van ons belas-
tinggeld.
Wat ook ontbrak waren oplossingen van het ge-
zond verstand: zoals wél de Belgische naturalisa-
tie intrekken van veroordeelde vreemdelingen en 
die definitief uitwijzen. Net als die van salafisten, 
zodat die op z’n minst al geen medegevangenen 
kunnen ‘radicaliseren’...

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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“Als we mathematisch kunnen doorgaan met een regering-Michel II, 
dan is het confederalisme geen noodzaak.” Nee, het citaat is niet af-
komstig van een N-VA-parlementslid dat te diep in het glas had ge-
keken, het komt uit de mond van de voorzitter van de grootste partij 
van het land. Met onze 11 juli-campagne ‘Vlaanderen: ons land’ ma-
ken we dan ook duidelijk dat er voor Vlaams-nationalisten maar één 
keuze is: het Vlaams Belang.   

De geslepen interviewer Jan Segers slaagde erin de zin vakkundig uit De 
Wevers lippen te laten glippen (Het Laatste Nieuws, 16.6.2018), waarvoor 
dank overigens. Het geeft ons namelijk het voordeel van de duidelijkheid. 
Nog voor de haan kraait zult gij mij verloochenen, wist Jezus al. Dit keer 
is het echter geen Bijbelse profeet maar een heel volk dat verloochend 
wordt. 

BESTAANSREDEN

Net zo zeker als de zon in het oosten opkomt, staat het vast dat in de 
aanloop naar 11 juli de Vlaamse eisen met veel tromgeroffel zullen weer-
klinken vanuit De Wevers partijhoofdkwartier. Dat zal bij ons overigens 
niet anders zijn. Het fundamentele verschil is dat het bij ons geen be-
drieglijke façade betreft, enkel goed voor de stemmenvergaring van de 
Vlaams-nationale kiezer, het is onze bestaansreden. Wat wij op 11 juli 
zeggen, vertolken wij daags nadien in het parlement. Wie daarentegen het 
parcours van de N-VA-ministers aanschouwt, kan niet om het feit heen 
dat zij zelfs geen deuk in een pak boter kunnen slaan. 

COMMUNAUTAIR MORTUARIUM 

Meer zelfs: voor elk Vlaams - of het nu gaat over de transfers, de behande-
ling van de Vlamingen in de Brusselse ziekenhuizen, de tweetaligheid van 
de hoofdstedelijke politie of de verengelsing van de Koninklijke Militaire 
School - steken ze vakkundig hun kop in het zand. Ten bate van de Belgi-
sche status quo en ten nadele van de Vlamingen. Of hoe Barbara Pas het 
tijdens ons congres verwoordde: “De koelkast waarin de communautaire 
eisen verdwenen blijkt geen gewone frigo te zijn, het gaat om de koeling van 
een mortuarium.” 

Met onze 11 juli-campagne ‘Vlaanderen: ons land’ forceren we de koel-
kast weer open. Tot ons volk staat wordt. Tot Vlaanderen ons land is.  

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

laanderen:  
ons land 

“WAT WIJ OP 11 JULI 
ZEGGEN, VERTOLKEN 

WIJ DAAGS NADIEN IN 
HET PARLEMENT” 
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MEUBELPREMIE 

Wie dakloos is en dan toch huis-
vesting heeft gevonden, kan van 
het OCMW - eenmalig - een in-
stallatiepremie krijgen, ook wel 
meubelpremie genoemd. Uit cij-
fers die Vlaams Belang-Kamer-
lid Barbara Pas bij minister 
van Maatschappelijke In-
tegratie Ducarme heeft 
opgevraagd, blijkt dat 
zowat twee derde van 
deze premies naar 
niet-Europese vreem-
delingen gaat. In to-
taal werd op een jaar 
aan 15.310 personen 
een installatiepremie 
uitgekeerd voor niet 
minder dan 17,3 mil-
joen euro. Het leeuwen-
deel daarvan, te weten 11 
miljoen euro gaat naar niet-
Europese vreemdelingen. Daar-
naast gaat 497.667 euro naar 447 
vreemdelingen uit EU-landen. 
Er zijn ook grote verschillen tus-
sen de gewesten. Zo maakten de 
Vlamingen slechts 14 procent uit 
van alle personen die een installa-
tiepremie kregen, hoewel zij 52,7 
procent van de totale bevolking 
van dit land uitmaken.

ECONOMIE GROEIT 
TRAGER

De economie gaat dit en volgend 
jaar minder snel stijgen dan ge-
dacht. Dat zegt de Nationale Bank 
(NBB). Volgens de instelling zal 
de groei zowel in 2018 als in 2019 
maar 1,5 procent bedragen, ter-
wijl het Europees gemiddelde 2,5 
procent bedraagt. Het rapport is 
het zoveelste alarmsignaal aan het 
adres van de regering-Michel om 
haar asociaal belastingbeleid bij te 
sturen. Ook de werkzaamheids-

graad blijft met 68 procent bij-
zonder laag. Enkel Italië, Kroatië 
en Spanje doen nog slechter. 

VLAMINGEN WEER-
AL BEDOT DOOR 
N-VA

In de beste fakenews-stijl wist de 
krant La Dernière Heure op 8 mei 
te melden dat de spoorwegpolitie 
(SPC) van Brussel nog slechts over 
70 agenten zou beschikken en zij 
daardoor haar taken niet meer 
kon vervullen. In tijden van ter-
rorismedreiging onaanvaardbaar, 
te meer daar het aantal effectieven 
twee jaar eerder nog 342 bedroeg. 
Barbara Pas voelde de bevoegde 
minister, Jan Jambon, aan de 
tand, die het fakenewsbericht met-
een doorprikte door te stellen dat 
er momenteel nog altijd 242 man-
schappen in dienst zijn. Op zich 
echter ook al een forse inkrimping 
met bijna één derde. Tegelijkertijd 
polste Pas naar een ander oud zeer 

bij de Brusselse spoorwegpolitie, 
met name dat de Vlamingen daar 
fors ondervertegenwoordigd zijn. 
In mei 2016 was immers slechts 
27,8 procent van de agenten bij 
deze dienst Nederlandstalig. Jam-
bon had toen aan Pas op zijn com-

muniezieltje beloofd alles in het 
werk te stellen om deze flinke 

ondervertegenwoordiging 
bij te stellen. Intussen 
blijkt dat Vlaamse aan-
deel echter verder ge-
zakt te zijn naar 25 
procent. Wat nog 
maar eens aantoont 
dat de N-VA in de 
federale regering wer-
kelijk niets doet om 

scheefgegroeide com-
munautaire toestanden 

recht te trekken. Als be-
voegd minister zou Jambon 

dat nochtans perfect op zijn 
eentje kunnen regelen.

MENSENKETTING 
VOOR ONAFHANKE-
LIJKHEID 

Volkeren die hun lot in eigen han-
den willen nemen, kunnen steeds 
op onze sympathie rekenen. En als 
ze dat bovendien creatief propage-
ren, is het onze nationalistische 
plicht erover te berichten.  In Bas-
kenland - nu nog een autonome 
regio in Spanje - hebben 175.000 
mensen deelgenomen aan een 202 
kilometer lange mensenketting 
om het recht op zelfbeschikking 
voor de regio te eisen. De ketting 
van manifestanten, die Baskische 
vlaggen bij zich hadden, verbond 
de steden San Sebastian en de ad-
ministratieve hoofdstad Vitoria, 
en passeerde via de economische 
metropool Bilbao. Knap werk, 
vonden wij. Wie weet brengt het 

ACTUA KORT
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onze partijvoorzitter Tom Van 
Grieken nog op ideeën.

VANDEPUT SLAAPT 
GRAAG UIT 

Heel wat pendelaars reageerden 
terecht geërgerd op de regelma-
tige escortes van minister Vande-
put. Tijdens de spitsuren worden 
pendelaars door de ministeriële 
escorte in de files op de E314 en 
E40 regelmatig - soms meermaals 
per week - opzij gedwongen zodat 
de minister in zijn BMW onge-
stoord naar Brussel kan rijden. In 
de wandelgangen wordt gefluisterd 
dat de defensieminister liever wat 
langer slaapt. In een reactie wees 
de N-VA-excellentie echter op 
zijn drukke agenda. Dat ook an-
dere pendelaars vaak een drukke 
agenda hebben bleek de man te 
zijn ontgaan. Blijkbaar zijn hun 

afspraken en verplichtingen min-
der belangrijk dan die van hem-
zelf. Ook andere ministers maken 
trouwens graag gebruik van escor-
tes, maar dan niet van de militaire 
doch van de reguliere politie. Ook 
die escortes leiden maar al te vaak 
tot begrijpelijk ongenoegen bij de 
pendelaars. In tegenstelling tot bij 
ambulances of brandweerwagens 
zijn ministeriële tripjes tot nader 
order geen zaak van leven of dood.

Het Vlaams Belang nam daarom 
een initiatief om deze politie-es-
cortes voor ministers aan te klagen. 
“Indien de excellenties graag tijdig 
in Brussel willen zijn omwille van 
een drukke agenda is er nog steeds 
het openbaar vervoer. Hiermee zou 
men niet alleen het goede voorbeeld 
geven, het zou de regering misschien 
eindelijk eens aanmanen om ernstig 
werk te maken van een stipter en 
performanter openbaar vervoer”, re-
ageerde Barbara Pas fijntjes. 

“Ze komen te laat. Ze hadden 
dit moeten voorkomen. Ze wis-
ten welk vlees ze in de kuip had-
den, want die man respecteerde de 
voorwaarden van zijn verlof niet. 
De cipiers hebben alarmsignalen 
gezonden, maar die werden gene-
geerd. De ministers zijn hier ver-
antwoordelijk voor.”

Daniel Vangriecken, de vader 
van de vermoorde student bij de 

aanslag in Luik weigerde premier 
Michel en minister Jambon te 

begroeten, Het Nieuwsblad,  
6 juni 2018  

“Toen N-VA-voorzitter Bart De 
Wever in Terzake zei dat de rege-
ring een goed economisch rapport 
kan voorleggen, vroeg ik mij af 
over welk land hij het had.”

Gert Peersman, professor econo-
mie UGent, De Standaard,  

30 mei 2018 

“Europa maakte een grote fout 
door miljoenen mensen binnen te 
laten.”  

De Amerikaanse president Donald 
Trump op Twitter, 18 juni 2018

“Dat we meer burgemeesters met 
een migratieachtergrond gaan krij-
gen, lijkt me nagenoeg zeker”. 

VUB-socioloog Mark Elchardus, 
Gazet van Antwerpen,  

15 juni 2018

“Ça va faire boum”

Fouad B., de man die Benjamin 
Herman tot de islam bekeerde, 

kondigde in een exclusief inter-
view al een volgende terreurdaad 

aan, De Morgen, 7 juni 2018 

“Het gaat altijd over mensen. Het 
probleem is dat ze met te veel zijn 
om vanzelfsprekend op onze gast-
vrijheid te kunnen rekenen.”

Bart Sturtewagen, hoofdcommen-
tator, De Standaard, 6 juni 2018  
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Steven Vandeput slaapt blijkbaar graag uit

De Basken vormden een 202-kilometer  
lange ketting voor onafhankelijkheid 
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‘Vlaanderen weer van ons’
Onder die slagzin verzamelden meer dan 1000 leden en sympathisan-
ten op het nationaal programmacongres in Gent. Doel? Aantonen dat 
ook de lokale besturen een doorslaggevende rol kunnen spelen om 
problemen als vervreemding en verstedelijking tegen te gaan en de 
betaalbaarheid en de leefbaarheid van onze gemeenten en steden te 
vergroten. Of beter gezegd: hoe zij Vlaanderen weer van ons kunnen 
maken.

De vrucht van meer dan een jaar 
studie- en denkwerk werd aan de 
leden voorgelegd. Het resultaat: 
een centimeter dik programma met 
meer dan 300 voorstellen. Hiermee 
hebben de 150 gemeenten, waar 
het Vlaams Belang lijsten indient, 
alvast de nodige munitie om de ge-
meentelijke kiesstrijd aan te gaan. 
Van een eigen-volk-eerst politiek 
in de sociale huisvesting over de 
vrijwaring van onze open ruimten 
tot het ondersteunen van de lo-
kale middenstand; het programma 
biedt voor elk lokaal thema con-
crete beleidsvoorstellen, waarover 
de man en vrouw in de straat overi-
gens telkens het laatste woord die-
nen te hebben. 

DE MACHT OPNIEUW BIJ 
HET VOLK LEGGEN

Of hoe congresvoorzitter Gerolf 
Annemans het verwoordde: “Over 
islamisering, de vestiging van mos-
keeën, de sociale huisvesting en het  

Vlaams karakter, moeten gemeenten 
waar het Vlaams Belang het voor het 
zeggen krijgt zèlf neen kunnen zeggen 
tegen wat hen van hogerhand wordt 
opgedrongen. Met een bindend ge-
meentelijk referendum willen wij de 
macht opnieuw bij het volk leggen”.   

Om aan te tonen dat partijen als 
de onze wel degelijk lokaal een 
verschil maken, waren er op het 
congres ook twee getuigenissen te 
horen van twee buitenlandse bur-
gemeesters van onze zusterpartijen: 
Susanna Ceccardi van het Italiaan-
se Lega en Julien Sanchez van het 
Franse Rassemblement National, 
het vroegere Front National. San-
chez wees op het belang van de lo-
kale verankering en benadrukte dat 
het net in de steden en gemeenten 
is, dat het door onze tegenstanders 
gepropageerde beeld van roepers 
aan de zijlijn, kan worden door-
prikt.  

Om de Vlaams Belang-kandidaten 

- die vaak geplaagd worden door 
het politieke en sociale cordon rond 
onze partij - moed in te spreken, re-
fereerde Susanna Ceccardi naar een 
citaat van Gandhi: “First they ignore 
you, then they laugh at you, then they 
fight you, then you win.” Ten be-
wijze: de in het verleden vaak ver-
guisde Lega bezet in Italië intussen 
meer dan 250 burgemeestersposten 
en trad onlangs toe tot de Italiaanse 
regering, waar zij onder meer de 
ministerpost van Binnenlandse Za-
ken binnenhaalde.   

DE VOORSTELLEN 

In tegenstelling tot wat bepaalde 
Wetstraatpolitici zichzelf graag 
wijsmaken, kunnen lokale bestu-
ren immers ook op het vlak van 
vervreemding ingrijpende maatre-
gelen nemen. Zo pleit het Vlaams 
Belang, voor steden en gemeenten 
die gebukt gaan onder de gevolgen 
van de aan de gang zijnde omvol-
king, voor het uitroepen van een 
vestigingsstop. Een dergelijk sys-
teem heeft vroeger bestaan met de 
wet-Gol, het dient enkel opnieuw 
te worden geactiveerd. 

Meer dan 1000 leden en sympathisanten  
trokken op 17 juni naar Gent

Tina Feys, Bart Claes  
en Adeline Blancquaert

Philip Claeys
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Verder is er ook de invoering van 
een immigratietaks. Ondanks het 
federale kader hebben minder dan 
3 procent van de gemeentebesturen 
de taks ingevoerd. Het betreft een 
taks van 50 euro voor de inschrij-
ving in het vreemdelingenregister. 
Zelfs in gemeenten waar N-VA 
de plak zwaait - zoals Kortrijk en 
Sint-Niklaas - werd de taks immers 
weggestemd. In Vlaams Belang-ge-
meenten wordt de taks opgenomen 
in het bestuursakkoord en - zonder 
uitzonderingsmaatregelen - inge-
voerd. 

FISCALITEIT, NULTOLE-
RANTIE EN NEDERLANDS 
OP DE SPEELPLAATS

Ons programma heeft verder aan-
dacht voor een rechtvaardige fis-
caliteit, de opmaak van een lokaal 
middenstandsplan, de voorkeur 
voor de lokale handelaars en extra 
aandacht voor de horecasector. Op 
het gebied van veiligheid houdt het 
Vlaams Belang vast aan de nulto-
lerantie, de zichtbare aanwezigheid 
van politiemensen op straat en de 
uitbreiding van de elektronische 
aangifte.

VLAAMS BELANG GE-
MEENTEN = DIERVRIEN-
DELIJKE GEMEENTEN  

Ook pleiten we nadrukkelijk voor 
diervriendelijke gemeentebesturen 
met een strenge aanpak van dieren-
mishandeling en -verwaarlozing, 
en een streng toezicht op het ver-
bod op onverdoofd slachten. Op 
mobiliteitsvlak is er nood aan een 
beleid gericht op de bereikbaar-
heid van steden en gemeenten met 
ruimte voor fietsers en voetgangers, 
investeringen in openbaar vervoer 
en aandacht voor minder mobiele 
mensen.

Gemeenten moeten de argumenten 
van actiecomités, die zich verzetten 
tegen windturbines in gebieden 
van open ruimten, ernstig nemen 
en principieel negatief adviseren in 
de vergunningsprocedure. Verder 
dient het cultuuraanbod zich niet 
te beperken tot zij die het zich kun-
nen bekostigen, islamonderricht 
in de scholen dient te worden af-
geschaft en zowel in de klas als op 
de speelplaats moet Nederlands de 
enige voertaal zijn. 

VERHOFSTADT, LETERME, 
DE WEVER: EEN POT NAT 

In de verschillende toespraken 
moest ook de regering het zwaar 
ontgelden. “Meer en meer Vlamin-

gen beseffen maar al te goed dat ze nu 
al meer dan vier jaar lang bestuurd 
worden door een alibiregering, die 
pretendeert twee derde van de Vla-
mingen te vertegenwoordigen, maar 
die ondertussen twee derde van haar 
verkiezingsbeloftes in de vuilbak heeft 
gekieperd; en de rest in de diepvries 
heeft gestopt”, aldus voorzitter Tom 
Van Grieken. N-VA-voorzitter Bart 
De Wever plaatst zich volgens hem 
met Guy Verhofstadt en Yves Leter-
me in het rijtje van grootste kiezers-
bedriegers van de afgelopen 20 jaar. 

“N-VA is in sneltempo geëvolueerd 
van een formatie met een Vlaams-re-
publikeinse missie naar een Belgische 
machtspartij vergeven van windha-
nen, plekpotten en opportunisten”, 
verwoordde Barbara Pas het. “N-
VA heeft de Vlamingen gewend ge-
maakt aan een politieke denkwereld 
waarin stappen naar vrijheid, laat 
staan Vlaamse onafhankelijkheid 
van de agenda verdwijnen. Door te 
zwijgen over het communautaire 
heeft ze zelf het draagvlak wegge-
blazen, door haar federale regerings-
deelname heeft ze België gelegiti-
meerd, zodanig dat andere partijen 
al spreken over herfederaliseren.” De 
koelkast waarin de communautaire 
eisen verdwenen, blijkt volgens Pas 
geen gewone frigo te zijn, “het gaat 
om de koeling van een mortuarium”, 
klonk het fors.  

Klaas Slootmans 

Het volledige programma lezen? 
Bestel een gratis exemplaar via 02/219.60.09 of  
info@vlaamsbelang.org.

Het Vlaams Belang wil dat de vrije schoolkeuze  
maximaal gerespecteerd wordt. 

Barbara PasTom Van GriekenGerolf Annemans
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www.immigratie.app:  
Feiten versus ‘fakenews’
Onlangs lanceerde het Vlaams Belang een succesvol initiatief dat op 
heldere wijze de zegeberichten van deze regering 
toetst aan de feiten. 

Sinds het aantre-
den van deze 
regering wordt 
stelselmatig de 
boodschap de 
wereld inge-
stuurd dat in dit 
land een kordaat 
immigratiebeleid 
wordt gevoerd. Wie zich niet laat 
afleiden door het voortdurende 
getater, getoeter en getwitter, maar 
kijkt naar de reële feiten, weet ech-
ter dat de vele hoeraberichten niet 

alleen 

voorbarig, maar ronduit misplaatst 
zijn. Met een handige immigratie-
app confronteert het Vlaams Be-
lang het ‘fakenews’ van deze rege-
ring met de cijfers. 

GEEN TRENDBREUK

Stuk voor stuk gaat het om 
cijfers die verifieerbaar en 
onweerlegbaar zijn. En stuk 
voor stuk tonen ze aan dat 
er van een trendbreuk in 
het immigratiebeleid abso-
luut geen sprake is. 

De vele stoere woorden 
voor de camera’s blijken 
enkel te dienen om een ge-

brek aan daadkracht van 
de regering te camoufle-
ren. De immigratiekra-
nen in dit land staan nog 
altijd wagenwijd open en 
zolang op de vele woor-
den geen daden volgen, 
zal België blijven wat het 
was: een topbestemming 
voor immigratie vanuit 
alle windstreken.

www.immigratie.app

“Vlaams Belang heeft een ‘migratie-app’ gebouwd (te downloa-
den via de gebruikelijke kanalen) om de diverse migratiecijfers 
in kaart te brengen. (…) De partij maakt alleen gebruik van 
officiële cijfers. Wie haar denkt te kunnen tegenspreken met een 
factcheck, is eraan voor de moeite.”

Bart Brinckman in De Standaard, 25.05.2018

32.683 niet-Europese vreem-
delingen via gezinshereniging 
Ook vandaag blijft gezinshereniging het belangrijkste im-
migratiekanaal. Alleen al tijdens de eerste twee jaar van 
deze regering kwamen liefst 32.683 niet-Europese vreem-
delingen via gezinshereniging het land binnen.

105.165  
‘nieuwe Belgen’

Sinds het aantreden van deze rege-ring kregen niet minder dan 105.165 vreemdelingen de Belgische nationa-liteit in de schoot geworpen.

27.719 asielaanvragen 
per jaar

Het aantal asielaanvragen zit opnieuw in een stijgende lijn. In het eerste kwartaal van 2018 werden reeds 5.429 asielaanvragen ge-noteerd, een stijging met liefst 16,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.
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De tikkende tijdbom van de  
terreurveroordeelden
Het gerecht is de jongste jaren 
duidelijk een versnelling hoger 
geschakeld in het veroordelen 
van terroristen en hun handlan-
gers. Maar die komen omwille 
van de korte straffen die ze krij-
gen stilaan één voor één vrij. En 
dan zit het beleid (opnieuw) met 
de handen in het haar…

Eind vorig jaar had het Vlaams 
Belang bij monde van Kamerlid 
Jan Penris al eens aan de alarmbel 
getrokken. Door het lakse straf-
beleid lopen heel wat van de voor 
terrorisme veroordeelde personen 
opnieuw vrij rond of zullen zij 
kortelings vrijkomen. Uit de cij-
fers die Penris van de minister van 
Justitie had gekregen, bleek im-
mers dat van de 158 personen die 
tussen augustus 2015 en juli 2017 
voor terrorisme veroordeeld wer-
den, er inmiddels 54, of ruim één 
derde, al opnieuw op vrije voeten 
is. Intussen kon uit de pers worden 
vernomen dat er dit jaar opnieuw 
28 veroordeelde terroristen hun 
straf zullen hebben uitgezeten en 
worden vrijgelaten. Vrij snel zullen 
zij overigens worden gevolgd door 
de andere veroordeelde terroristen 
omdat de meesten erg lichte straf-
fen kregen: 14 procent kreeg min-
der dan één jaar, 25 procent tussen 
één en 3 jaar, 30 procent tussen 3 
en 5 jaar en 24 procent tussen 5 en 
10 jaar. Slechts de overblijvende 
luttele 17 procent zal langer dan 
dat moeten brommen.

PANIEKVOORSTELLEN

Met de terreuraanslag te Luik op 
28 mei, waarbij een in de gevange-
nis geradicaliseerde Waal drie men-
sen koelbloedig vermoordde, wer-
den de politici van de traditionele 
partijen opnieuw even met de fei-
ten op de neus gedrukt. Dat leidde 

tot de gebruikelijke steekvlampoli-
tiek middels het uiten van een aan-
tal stoere verklaringen. De SP.a’er 
Bonte pleitte voor het ter beschik-
king stellen van vrijgekomen ter-
roristen; Bart De Wever peroreerde 
namens de N-VA dat veroordeelde 
terroristen of zwaar geradicaliseer-
den niet mogen vrijkomen zolang 
IS bestaat en de oorlog in Syrië 
duurt; minister van Justitie Koen 
Geens (CD&V), altijd nogal we-
reldvreemd, vond dan weer dat er 
meer moet worden geïnvesteerd in 
de geestelijke gezondheid van ver-
oordeelde terroristen! 

Intussen is de waan van de dag al-
weer weggeëbd en hebben we over 
deze losse flodders niet veel meer 
gehoord. Duidelijk is alvast dat de 
traditionele politieke klasse geen 
blijf weet met het fenomeen dat 
terroristen door het lakse strafbe-
leid vroeg of laat vrijkomen en dan 

maar paniekerig wat voorstellen 
lanceren.

GEEN PLAATS MEER

Al deze losse flodders zijn hoe dan 
ook niet veel meer dan pleisters op 
een houten been, die onze samenle-
ving hoegenaamd niet duurzaam be-
schermen tegen gebeurlijke nieuwe 
terreurdaden van de betrokkenen. 
Voor het Vlaams Belang is hiervoor 
dan ook maar één oplossing moge-
lijk: voor dergelijke individuen is er 
geen plaats meer in onze samenle-
ving. Wie veroordeeld wordt voor 
terrorisme en de dubbele nationali-
teit heeft - en dat zijn ze bijna al-
lemaal - moet er na het uitzitten van 
zijn straf onherroepelijk uit via een 
afname van zijn Belgische nationa-
liteit en een ticket enkele richting 
naar zijn land van herkomst.

 
Peter Lemmens
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Zaventem, 22 maart 2015
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Minister zonder enig fatsoen
Koen Geens oogst wat hij zaait. Een in de gevangenis geradicaliseerde 
moslim die nooit penitentiair verlof had mogen krijgen, mocht van 
hem toch vrij rondlopen. Met alle gevolgen van dien.

Op 29 mei jongstleden werden in 
de straten van Luik twee politie-
agentes en een 22-jarige student 
koudweg geëxecuteerd. De schut-
ter, ene Benjamin Herman, naar 
wiens motieven men op dit ogen-
blik ongetwijfeld nog ijverig aan 
het zoeken is, riep onder het schie-
ten meermaals “Allahu Akbar”. Een 
poetsvrouw die toevalligerwijze 
het moorddadige pad van de da-
der kruiste, werd gelukkig wel ge-
spaard. De reden hiervoor was dat 
ze moslima bleek te zijn en zei deel 
te nemen aan de ramadan.

Herman, die in de gevangenis 
mocht radicaliseren en die daar-
bij zelfs gelinkt werd aan terreur-
verdachten, was net gelost uit zijn 
cel. Uiteraard niet omdat hij zijn 
straf had uitgezeten, maar omdat 
hij voor een dertiende keer met 
penitentiair verlof mocht… 
Zoals hij eerder ook al elf 
uitgaansvergunningen 
had gekregen. Dat hij 
daarbij meermaals de 
uitgaansvoorwaarden 
schond, mocht van-
zelfsprekend zijn 
nieuwe verlof niet 
in de weg staan.

We beschreven 
hier al eerder hoe 
de besparingswoede 
van Justitieminister 
Geens, en zijn daarmee 
gepaard gaande ijver om de ge-
vangenissen te ontvolken, nefast 
is voor de veiligheid op straat. Een 
dergelijk laks justitiebeleid heeft 
veel weg van een spelletje Russi-
sche roulette… Vroeg of laat loopt 
zulks mis. En men moet heus geen 
Jules Verne zijn om in te zien dat 
waanzinnige maatregelen zoals 
deze van de vervroegde vrijlatin-

gen, de week-om-week-detenties, 
de uitbreiding van het enkelband-
regime en het amper uitvoeren van 
opgelegde straffen, enkel maar voor 
meer onveiligheid zorgen. Om nog 

m a a r 
te zwijgen 

van het aantrekkings-
effect dat dit beleid op buitenland-
se criminelen moet hebben.

‘LAAT ZE MAAR LOPEN’

In België is het de minister van Jus-
titie die de penitentiaire verloven 
toestaat. Bijgevolg is Koen Geens 
rechtstreeks verantwoordelijk voor 
de terreurdaden in Luik. En om-

dat Benjamin Herman nooit peni-
tentiair verlof had mogen krijgen, 
eiste Barbara Pas, die de minister 
in het federaal parlement al tot in 
den treure heeft ondervraagd over 
diens beleid van straffeloosheid, 
het opstappen van Geens. Ze was 
overigens de enige die zulks vroeg. 

Toen kindermoordenaar Marc 
Dutroux twintig jaar geleden 

ontsnapte, namen niet één 
maar twee ministers ont-
slag. En toen was het ‘laat 
ze maar lopen’ nog een on-
geluk. Nu is het honderd 
keer erger, het ‘laat ze maar 

lopen’ is het beleid ge-
worden. 

Politieke verant-
w o o rd e l i j k h e i d 
zoals die destijds 
bestond, is heden 
ten dage echter 
een onbekend 

begrip geworden. Excellentie 
Geens wenste alleszins zelf 

geen verantwoordelijkheid 
te nemen voor de moord-

partij. Hij bleef gewoon 
zitten, alsof er niets 
gebeurd is. Naar eigen 
zeggen “omdat volhar-
ding op momenten dat 
het moeilijk gaat soms 

moeilijker op te brengen is 
dan opgeven”… Tja.

Barbara Pas was allerminst 
onder de indruk van die ‘volhar-
ding’. “Ondanks uw verpletterende 
verantwoordelijkheid hebt u niet het 
fatsoen of eergevoel om daarvoor ont-
slag te nemen. Nochtans zou dat het 
enige duidelijke politieke signaal ge-
weest zijn. Met de voortzetting van 
het huidige beleid zullen er doden 
blijven vallen”.

 

Frederik Pas
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Taboes inzake tewerkstellingsplan
Alhoewel Vlaanderen nog steeds zo’n 185.000 werklozen telt, geraken 
veel vacatures maar moeilijk ingevuld. Premier Charles Michel legde 
op het Overlegcomité tussen de federale en deelstaatregeringen een 
plan voor om het probleem aan te pakken. 

Michel kreeg echter forse kritiek 
te verwerken van Vlaams minister-
president Geert Bourgeois en eco-
nomieminister Philippe Muyters. 
Het plan focust immers op maat-
regelen die zouden moeten worden 
genomen door de regio’s, maar 
zwijgt over de federale bevoegdhe-
den. Daarop legde de Vlaamse re-
gering op haar beurt een lijst voor 
van maatregelen die de federale re-
gering zou moeten realiseren.

In het Vlaams Parlement formu-
leerde Vlaams Belang-fractievoor-
zitter Chris Janssens bedenkingen 
bij dit pingpongspel: “Je vraagt je 
af: wat doen die Vlaamse partijen 
daar in de federale regering? In de 
federale regering is de grootste partij 
een Vlaamse en is ook de minister 
van Werk van een Vlaamse partij en 
uiteindelijk komt men toch met een 
plan dat op maat van Wallonië ge-
schreven blijkt.” 

Voor het Vlaams Belang maakt het 
gekrakeel over het tewerkstellings-
akkoord vooral opnieuw duidelijk 
dat de versnippering van bevoegd-
heden inzake werkgelegenheid een 
coherent beleid in de weg staat. 
Na de zesde staatshervorming 
kreeg Vlaanderen bijkomende be-
voegdheden op het vlak van het 
arbeidsmarktbeleid, maar cruciale 
hefbomen blijven federaal, zoals de 
problematiek van de loonkost, de 
toekenning van lastenverlagingen 
voor bepaalde sectoren en het ar-
beidsrecht. 

ALLOCHTONE  
WERKLOOSHEID

Een andere vaststelling is dat on-
danks de vele niet-ingevulde vaca-
tures minder dan de helft van de 

mensen die buiten Europa zijn ge-
boren een baan heeft. Uit recente 
cijfers blijkt dat nauwelijks één 
op drie laaggeschoolde allochtone 
vrouwen aan de slag is. Terwijl de 
politieke elite ons al decennialang 
tracht wijs te maken dat immi-
granten onze pensioenen zullen 
betalen, blijkt de immigratie er net 
voor te zorgen dat er fors minder 
geld overblijft voor de pensioenen. 

Chris Janssens suggereerde om het 
voorbeeld van de Oostenrijkse re-
gering te volgen: “Verminder net 
als in Oostenrijk de steun aan mi-
granten wanneer zij onvoldoende 
inspanningen leveren om te inte-
greren en aan werk te geraken.” De 
andere partijen bleken allerminst 

op dezelfde lijn te zitten en scho-
ven de verantwoordelijkheid voor 
de geringe arbeidsdeelname van de 
allochtone vrouwen af op het on-
derwijs. 

N-VA-parlementslid Paul Cordy 
zag in het feit dat zo weinig alloch-
tone vrouwen op de arbeidsmarkt 
actief zijn een gevolg van het feit 
dat de leraarskamer ‘niet divers ge-
noeg’ is, zodat de allochtone meis-
jes te weinig rolmodellen hebben. 

Dat de geringe arbeidsdeelname 
van allochtone vrouwen - en zelfs 
mannen - uit bepaalde landen in 
de eerste plaats een cultureel pro-
bleem is, willen de andere partijen 
(verblind als ze zijn door het po-
litiek-correcte denken) duidelijk 
niet geweten hebben. 

Wim Van Osselaer

Chris Janssens: “Verminder net als in Oostenrijk de steun aan 
migranten wanneer zij onvoldoende inspanningen leveren om te 

integreren en aan werk te geraken.” 
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Regering moddert verder aan met 
fundamentalisme
De traditionele partijen steken al decennialang de kop in het zand 
wat het voortwoekerende moslimfundamentalisme in dit land betreft. 
Ondanks nieuwe alarmerende signalen in dat verband, blijft men nog 
altijd zweren bij een aanpak met fluwelen handschoenen.

We schrijven november 2015: in 
de media komt aan het licht dat 
de Grote Moskee van Brussel, van 
waaruit ook het Islamitisch Cul-
tureel Centrum (de Muslim World 
League) actief is, een broeihaard is 
voor het verspreiden van moslim-
fundamentalisme. Een gegeven 
dat Filip Dewinter al veel langer 
aanklaagt, maar waar de traditio-
nele partijen tot dan toe nooit van 
wakker hebben gelegen. Dewinter 
stelt dan ook de vraag aan minister 
van Binnenlandse Zaken Jambon 
(N-VA) in hoeverre de Belgische 
staatsveiligheid en de regering op 
de hoogte zijn van deze feiten. 
Blijkbaar zijn ze daar 
niet van op de hoogte, 
maar naar aanleiding 
daarvan laat de regering 
wel de Grote Moskee 
doorlichten. Het enige 
wat Jambon daaruit la-
ter echter kan besluiten 
is dat “volgens [de] rap-
porten van de Veiligheid 
van de Staat waarop ik 
mij kan baseren, er geen 
indicaties zijn om die [de 
Grote Moskee] te moeten 
sluiten.” Niet veel aan 
de hand dus, althans 
volgens Jambon en de 
staatsveiligheid. Is het 
onkunde van de staats-
veiligheid of wil men de 
zaak liever in de doof-
pot stoppen?

TOCH EEN OFFI-
CIEEL ALARM

Intussen verdiept ook 
de parlementaire onder-

zoekscommissie die de terreuraan-
slagen in Brussel en Zaventem van 
22 maart 2016 moet onderzoeken, 
zich in de rol van de Grote Moskee 
bij de verspreiding van het mos-
limfundamentalisme in dit land. 
En zij valt wél van de ene verbazing 
in de andere. Uiteindelijk beslist 
zij dat de erfpachtovereenkomst 
van de Grote Moskee met Ma-
rokko en Saoedi-Arabië best wordt 
opgedoekt omdat deze moskee ef-
fectief een nefaste rol speelt in het 
verspreiden van de radicale islam 
in dit land. De regering draalt en 
treuzelt echter.

HUISWERK GEMAAKT

Er is een nieuw rapport nodig van 
het OCAD en de staatsveiligheid, 
die ditmaal kennelijk wél haar 
huiswerk heeft gemaakt, om de 
traditionele partijen opnieuw wak-
ker te schudden. Zelfs Franstalige 
linkse partijen zijn onder de in-
druk en dat wil al wat zeggen. “Dit 
is een zeer choquerend rapport” aldus 
een cdH’er. Blijkt inderdaad dat er 
vanuit de Grote Moskee imams 
worden opgeleid in de meest fun-
damentalistische islamitische leer 
om die hier te verspreiden. 

Dewinter klopt in het parlement 
opnieuw aan bij Jambon, maar 
die reageert nog altijd zeer lauw. 
De erfpacht is inmiddels wel op-
gezegd, maar blijft nog lopen tot 

maart 2019 om daarna 
de Grote Moskee… 
opnieuw aan een ànder 
islamitisch orgaan te 
geven. Dat getuigt vol-
gens Dewinter vooral 
van veel naïviteit en is 
alleen maar “een onza-
lig plan om van moslim 
te veranderen. U wilt er 
andere moslims in ste-
ken, maar het blijft wel 
dezelfde Koran.” En wat 
het Islamitisch Cultu-
reel Centrum betreft, is 
Dewinter even scherp: 
“De Muslim World Le-
ague zal niet ophouden 
omdat de concessie wordt 
beëindigd, integendeel. 
Hun invloed blijft gel-
den.” Kortom: op die 
manier blijft het inder-
daad dweilen met de 
kraan open.

Peter LemmensDe Grote Moskee in Brussel

Het Antwerps stadsbestuur  
betoelaagt de islamitische  

zuil jaarlijks met tienduizenden euro’s.
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Antwerps stadsbestuur:  
Sinterklaas voor de islam
Wanneer Bart De Wever zich bijwijlen kritisch uitlaat over het mul-
ticulturalisme en de islam, zorgt dat gegarandeerd voor grote kran-
tenkoppen en geschuimbek bij (extreem-)links. De vraag is echter in 
hoeverre De Wever werkelijk een islamcriticus is. Laten we eens kij-
ken naar zijn beleid als burgemeester in de stad Antwerpen. 

De islam heeft in Antwerpen 
bepaald niet te klagen over een 
gebrek aan steun vanwege het 

Antwerpse stadsbestuur en de bur-
gemeester. Het college van bur-
gemeester en schepenen voorziet 
bijvoorbeeld een jaarlijkse toelage 
van 27.800 euro aan de vzw Mo-
tief om gidsbeurten te organiseren 
in moskeeën. In ruil voor deze 

subsidie verbindt de vzw Motief 
er zich toe om afspraken te maken 
met minstens 15 moskeeën om 

er dit jaar minstens 
1.900 personen te 
laten rondleiden. De 
vzw moet het project 
moskeegidsen ook 
voldoende bekend 
maken bij buurtgroe-
pen, scholen en vol-
wassenenorganisaties. 
Islampropaganda en 
via school opgedron-
gen moskeebezoeken 
op kosten van de 
Antwerpse belasting-
betaler dus. 

Het stadsbestuur on-
dersteunt ook mos-
keeverenigingen die 
niet over een eigen 
gebedsruimte be-
schikken. De mos-
keevereniging Al 
Umma ontvangt een 
jaarlijkse toelage van 
12.000 euro voor 
de huur van zalen 
in een cultureel cen-
trum omdat het pand 
waarin de vereni-
ging gevestigd was, 
werd afgebroken. 
Een andere moskee-
vereniging, de vzw 

Centrum Toekomst Luchtbal, ont-
ving in 2017 een huurtoelage van 
26.000 euro om een pand te hu-
ren, nadat eerder werd vastgesteld 
dat de moskeeorganisatie op on-
wettelijke wijze activiteiten orga-
niseerde in een gewoon woonhuis. 

GESUBSIDIEERDE  
OPLEIDING VAN IMAMS

Ook de opleiding van imams kan 
rekenen op de bereidwillige steun 
van het Antwerpse stadsbestuur 
(N-VA, CD&V en VLD). Het Jisr 
Al Amana-instituut dat koranles-
sen, islamstudies en imamoplei-
dingen organiseert, ontving van 
het Antwerpse stadsbestuur voor 
2015 en 2016 45.000 euro en dit 
jaar nog eens 10.000 euro voor de 
vorming van imams. Dat blijkens 
de website en Facebookpagina van 
Jisr Al Amana mannen en vrouwen 
op cursussen en activiteiten steeds 
netjes gescheiden worden, is vol-
gens het Antwerpse stadsbestuur 
geen bezwaar. 

Wanneer camera’s niet draaien, 
blijkt ‘de bescherming van onze 
waarden’ voor De Wever en co 
plots niet meer zo belangrijk. Neem 
nu Al-Ikram, een islamitische vzw 
die door het Antwerpse stadsbe-
stuur betoelaagd wordt in het ka-
der van het armoedebeleid. Op de 
website van deze organisatie kan 
men vaststellen dat zij haar voed-
selbedelingen shariagewijs man/
vrouw-gescheiden organiseert: de 
bedelingen voor vrouwen op zon-
dag en voor mannen op maandag. 
Toen het Vlaams Belang hier in de 
gemeenteraad opmerkingen over 
maakte, lachte bevoegd N-VA-
schepen Duchateau dat hij “dit wel 
eens zou aankaarten bij het bestuur 
van de organisatie”. Maar de subsi-
die werd wel goedgekeurd. 

En diezelfde N-VA schuift de be-
scherming van onze identiteit nu 
naar voor als campagnethema voor 
de verkiezingen? Erg geloofwaardig 
is dit niet. 

Wim Van Osselaer

Het Antwerps stadsbestuur  
betoelaagt de islamitische  

zuil jaarlijks met tienduizenden euro’s.
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echtse burgemeesters zijn  
succesvol”

Kaderleden en militanten van het Vlaams Belang 
konden tijdens het ‘Vlaanderen weer van ons’-
congres in Gent kennismaken met twee succesvolle 
burgemeesters uit het buitenland: Susanna Cec-
cardi van de Lega in Italië, en Julien Sanchez van 
het Rassemblement National (het vroegere Front 
National) uit Frankrijk. Vlaams Belang Magazine 
had met beiden een gesprek.

Stellen jullie even jullie stad voor? 

Susanna Ceccardi: “Cascina is een stad in Toscane 
met ruim 45.000 inwoners, vlakbij Pisa. Zeventig 
jaar lang hebben de communisten de stad bestuurd, 
maar daar is met mijn verkiezing, twee jaar geleden, 
een eind aan gekomen. U kunt zich voorstellen dat 
deze heel lange periode van links bestuur geleid heeft 
tot een zekere verstarring. De communisten hebben 
hun nederlaag niet zien aankomen. Mijn voorganger 
noemde me tijdens de verkiezingscampagne meer-
maals laatdunkend ‘la ragazzina’, het kleine meisje. 
Hij heeft dan toch maar een mooi pak rammel ge-
kregen van een klein meisje (lacht)! Tijdens de vorige 
legislatuur zetelde ik helemaal alleen voor de Lega in 
de gemeenteraad, nu ben ik burgemeester.”

Julien Sanchez: “Mijn stad, Beaucaire, telt 16.000 
inwoners en ligt in het zuiden van Frankrijk, in het 
departement van de Gard, in Occitanië. Ook Beau-
caire heeft een communistische burgemeester gehad, 
maar dat was in de jaren ’60 en ’70. Mijn verkiezing 
als burgemeester, vier jaar geleden, was minder verras-
send dan die van Susanna. De hele streek kent immers 
een tamelijk rechtse traditie, en het Front National 
haalt hier al lang zeer hoge verkiezingscijfers. Beau-
caire is overigens een toeristische bestemming.”Susanna Ceccardi

“
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onze inwoners: de tering wordt naar de nering gezet. 
We hebben al tot driemaal toe de gemeentelijke be-
lastingen verlaagd. Het is een kwestie van gezond ver-
stand om niet meer geld uit te geven dan nodig, en om 
het budget van de gemeente te beheren als een goede 
huisvader. Een ander belangrijk thema is natuurlijk 
het vrijwaren van de identiteit van Beaucaire. Hier 
doen we zeer uiteenlopende zaken. In onze school-
refters worden geen halal-maaltijden aangeboden. 
Wie geen varkensvlees wil eten, moet dan maar zelf 
iets anders voorzien. Het is niet aan ons om rekening 
te houden met mensen die geen voeling hebben met 
onze tradities. Ander voorbeeld: met Kerstmis plaatsen 
we een kerststal in het gemeentehuis. Volgens sommi-

echtse burgemeesters zijn  
succesvol”

Waarom hebben de kiezers jullie in het zadel ge-
holpen?

Susanna Ceccardi:”Wij hebben geluisterd naar de 
mensen. Dat is een inspanning die vooral ook moet 
volgehouden worden. Je moet voortdurend onder de 
mensen komen en je oor te luisteren leggen. Maar 
ook ons programma was natuurlijk van fundamenteel 
belang. De inwoners van mijn stad snakten echt naar 
verandering, en die hebben we ook direct gebracht.”

Julien Sanchez: “Ik kan dat alleen maar beamen. Veel 
mensen zijn de loze beloftes, het gesjoemel en het ge-
brek aan daadkracht van de traditionele partijen beu. 
Dat is niet anders in Beaucaire. Wat onze 
tegenstanders volgens mij het meest in pa-
niek brengt, is dat de kiezers in hun da-
gelijkse leven kunnen vaststellen dat het 
wel degelijk mogelijk is om een beleid te 
krijgen dat aansluit bij wat ze willen. Vlak 
na de verkiezingen zie je ze denken dat het 
een ramp wordt om te leven in een ge-
meente die door het Rassemblement Na-
tional wordt bestuurd, maar dan blijkt het 
tegendeel. De kiezers zijn tevreden.”

Wat zijn jullie politieke prioriteiten?

Julien Sanchez: “In feite realiseren we op 
lokaal niveau wat we ook nationaal voor-
stellen als beleid. Wat veiligheid betreft, 
voeren we een nultolerantiebeleid tegen 
criminaliteit. Het aantal gemeentelijke 
politieagenten is verhoogd, en de politie is 
nu 24 uur op 24 bereikbaar. Nog iets wat 
tegemoet komt aan de verzuchtingen van 

Julien Sanchez: “In onze schoolrefters worden  
geen halal-maaltijden aangeboden.”
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gen is dat in strijd met het seculiere 
karakter dat de overheidsdiensten 
in Frankrijk moeten in acht nemen, 
maar eigenlijk gaat het gewoon om 
de bevestiging van een traditie. En 
dan is er nog iets wat onze tegen-
standers niet kunnen verdragen. In 
de gemeentelijke bibliotheek heb-
ben we het aanbod van boeken en 
tijdschriften uitgebreid, zodat nu 
ook meningen aan bod komen die 
vroeger doodgezwegen werden.”

Susanna Ceccardi: “In Cascina 
hebben we er eerst en vooral voor 
gezorgd dat sociale woningen bij 
voorrang naar Italianen gaan. Dat 
was vroeger heel anders, en ik vond 
dat onaanvaardbaar. Hoe kun je 
nu uitleggen dat mensen die alles 
gegeven hebben voor hun land, 
geen voorrang krijgen? De meeste 
sociale woningen in Cascina wor-
den nu toegewezen aan Italianen. 
Ook vreemdelingen kunnen een 
sociale woning krijgen, maar dan 
moeten ze kunnen aantonen dat ze 
geen eigenaar zijn van een woning 
in hun eigen land, bijvoorbeeld 
via een attest van hun ambassade. 
Daardoor haken er veel af. In het 
verleden werd de wetgeving enkel 
toegepast op Italianen; wij zorgen 
ervoor dat ze ook geldt voor vreem-
delingen. We doen met andere 
woorden het tegenovergestelde van 

discriminatie. En net zoals Julien 
doet in zijn gemeente, zetten wij 
in op veiligheid. Dat kan over vele 
dingen gaan. Onder mijn linkse 
voorgangers stonden auto’s om het 
even waar en om het even hoe ge-
parkeerd. Je kan nu op een meer 
veilige en ordentelijke manier je 
wagen parkeren, zonder te maken 
te krijgen met agressieve bedelaars 
of mensen die geld vragen om zo-
gezegd je auto te bewaken. Zulke 
dingen behoren nu tot het verleden 
omdat de politie kordaat optreedt. 
Wie trouwens niet over papieren 
beschikt, wordt zonder pardon naar 
het politiekantoor begeleid.”

Welke boodschap hebben jul-
lie voor de kandidaten van het 
Vlaams Belang op de lijsten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober?

Julien Sanchez: “Hard werken, en 
volhouden. Ooit komt jullie mo-
ment! Het is zeer belangrijk om 
consequent dezelfde boodschap te 
brengen, een boodschap die spoort 
met wat op andere bestuursniveaus 
verkondigd wordt. We hebben al 
vastgesteld dat in de steden waar 
het Rassemblement National bur-
gemeesters heeft, er ook zeer sterke 
scores worden neergezet bij de pre-
sidentsverkiezingen en parlements-

verkiezingen. Stevig lokaal werk 
wordt door de kiezers beloond. Ik 
ben in elk geval blij dat ik uitge-
nodigd was om te spreken op het 
zeer enthousiaste congres van het 
Vlaams Belang in Gent. Het heeft 
me gesterkt in de overtuiging dat 
we zowat overal in Europa dezelfde 
problemen kennen, en min of meer 
dezelfde oplossingen voorstellen.”

Susanna Ceccardi: “Ik kan me daar 
helemaal bij aansluiten. De sa-
menwerking tussen onze partijen 
is een mooie, positieve zaak. Het 
applaus voor ons Lega-boegbeeld 
Matteo Salvini op het congres van 
het Vlaams Belang heb ik zeer ge-
waardeerd. Door samen te werken 
staan we sterker in onze strijd voor 
een Europa voor de volkeren, een 
modern, ambitieus, veilig en sterk 
Europa. Er is heel wat werk aan de 
winkel, maar als lokale mandataris-
sen mogen we nooit vergeten dat 
we vaak het laatste toevluchtsoord 
zijn als de nationale en Europese 
politiek het laten afweten. Onder-
schat dus nooit het belang van een 
lokaal mandaat, blijf vechten en 
laat je niet intimideren. Het esta-
blishment noemt ons populisten, 
maar ik ben fier om zo genoemd te 
worden. Het is een eretitel!”

Opgetekend door Philip Claeys

Julien Sanchez: “Het is zeer belangrijk om  
consequent dezelfde boodschap te brengen.”
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Meer dan 50 attracties voor jong & oud!
Kabouter Plop, Samson & Gert, Bumba, Maya de Bij en al hun vriendjes staan 
te popelen om je welkom te heten in Plopsaland De Panne! Het meest bezochte 
pretpark combineert de magie van de geliefde Studio 100-figuren met het ple-
zier van meer dan 50 buiten- en binnenattracties en een unieke combinatie van 
shows en liveoptredens. De allerkleinsten kunnen zich ook uitleven in het vol-
ledig overdekte Mayaland of vieren het jaar van Bumba met een gloednieuwe 
Bumba Show!

Wie geen uitdaging uit de weg gaat, raast tegen een snelheid van meer dan 70 
km/u over de rails van de houten achtbaan Heidi The Ride. Nood aan nog meer 
thrills? Test de spectaculaire Anubis The Ride met zijn topsnelheid van 90 km/u, 
maak een val van 30 meter in het water op de SuperSplash of trotseer de rotsen 
van de Grote Golf.

Meer info, inschrijven en betalen kan via:

www.vlaamsbelang.org/gezinsdag

Op 1 september zet het Vlaams Belang 
met een heuse gezinsdag de laatste 
rechte lijn in naar de gemeenteraads-
verkiezingen. Naast de vele leuke 
attracties is er tussen 11u en 12u ook 
een politieke meeting waar onder 
meer Tom Van Grieken het woord 
zal voeren. Wie erbij wil zijn kan tic-
kets bestellen aan sterk vermin-
derde tarieven.
 
✓	 Volwassenen: 10 euro.
✓	 Kinderen tussen 85 cm en 1m:  

5 euro.
✓	 Voor de allerkleinsten (-85cm) is 

de toegang gratis. 
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Akkoord van Marrakesh:  
veelzeggende stilte
Theo Francken, Jan Jambon en Didier Reynders waren op 2 mei in 
Marrakesh. Ze vertegenwoordigden daar de Belgische regering op een 
top over immigratie waaraan een zestigtal Europese en Afrikaanse lan-
den deelnamen. Als conclusie van de top werd een Politieke Verklaring 
van Marrakesh goedgekeurd, als onderdeel van het ‘Rabat-proces’, de 
zogenaamde dialoog over migratie en ontwikkeling.

Niemand in Vlaanderen heeft daar 
iets over gelezen in de krant, gezien 
op televisie of gehoord op de radio. 
Theo Francken, die normaal sneller 
tweet dan zijn schaduw, zweeg deze 
keer in alle talen. In die Verklaring 
van Marrakesh staan nochtans een 
aantal zeer interessante zaken.

Zo lezen we bijvoorbeeld dat het 
Rabat-proces (en dat is de kern van 
de zaak) “op een consistente manier 
het positieve potentieel van reguliere 
migratie heeft gepromoot, alsook de 
sleutelrol van de diaspora voor de 
landen van herkomst, -transit en 
-bestemming.”

Verder staat te lezen dat één van 
de zes gestelde prioriteiten bestaat 
in een “verhoogde aandacht voor 
de strijd tegen xenofobie, racisme 
en discriminatie”. Wie enigszins 
vertrouwd is met dat soort tek-
sten, weet dat hiermee elke kritiek 
op het opengrenzenbeleid en de 

massa-immigratie wordt bedoeld, 
inclusief EU-aanbevelingen om de 
sociale media te censureren.

EEN ‘WOLLIG EN LOUTER 
POLITIEK’ DOCUMENT

Theo Francken is geschrokken van 
de vele negatieve reacties op de 
sociale media. Op zijn Facebook-
pagina schrijft hij: “De laatste da-
gen was er ophef over de verklaring 
van Marrakesh. Zo zou het om “een 
geheim verdrag” gaan “dat de poort 
naar Europa wagenwijd open zet”. 
Niets is minder waar. (…) Zoals 
steeds staat zo’n document bol van 
wollig diplomatiek taalgebruik. Dat 
is onvermijdelijk, want de Afri-
kaanse landen moeten immers over 
de streep getrokken worden om mee 
te ondertekenen. (…) Daarenboven 
betreft zo’n verklaring een louter po-
litiek document. Er werden geen en-
gagementen aangegaan voor de toe-
kenning van meer visa, noch werden 

er nieuwe migratiekanalen geopend. 
Anders had ik daar evident mijn 
steun nooit aan verbonden.”

NU DE FEITEN

Maar wat staat er werkelijk in dat 
document? Onder meer dat de pa-
den voor reguliere migratie moeten 
worden aanmoedigd en versterkt. 
Letterlijk: 

‘De Rabat-partners erkennen de 
noodzaak om de paden naar re-
guliere migratie aan te moedigen 
en te versterken, gebaseerd op ef-
ficiënte systemen van burgerlijke 
registratie, en om de mobiliteit te 
promoten van bepaalde categorie-
en van reizigers (in het bijzonder 
zakenmannen en -vrouwen, jonge 
professionals of onderzoekers) 
tussen Europese en Noordelijke-, 
Westelijke en Centraal-Afrikaanse 
landen.’ (Domein 2, legale migra-
tie en mobiliteit, p. 5)

‘Doelstelling 3: Bevorder reguliere 
migratie en mobiliteit, in het bij-
zonder voor jongeren en vrouwen, 
tussen Europa en Noord-, West- en 
Midden-Afrika, en tussen deze re-
gio’s.’ (p. 5)

‘Doelstelling 4: Moedig het ver-
gemakkelijken van de procedures 
voor de uitgifte van visa aan.’ (p. 5)

WIE HIELD DE PEN VAST?

Heeft de staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie zitten slapen toen de 
tekst werd goedgekeurd? Is zijn 
kennis van het Engels te beperkt 
om de betekenis van deze “louter 
politieke” (sic) tekst correct in te 
schatten? Het lijkt onwaarschijn-
lijk, temeer omdat de Belgische 
regering het voorbije jaar het voor-
zitterschap over het Rabat-proces 

Jambon en Francken op de 
migratietop in Marrakesh
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heeft waargenomen, en het dus 
niet onwaarschijnlijk is dat ze zelf 
de pen heeft vastgehouden bij het 
opstellen van de tekst.

Zoals gewoonlijk klopt Theo 
Francken zich op de borst over de 
‘gespierde’ aanpak die hij zegt te 
willen voeren, maar ook daar valt 
in de tekst niets van te merken, 
integendeel zelfs. De onderteke-
nende landen dringen erop aan 
dat de Vluchtelingenconventie 
van Genève van 1951 en het ‘non-
refoulement’-principe onvermin-
derd van toepassing blijven (p. 5 
en 7). Wie de staatssecretaris hoort 
praten over ‘push-backs’ waarmee 
hij ‘refoulement’ bedoelt, moet in 
gedachten houden dat hij zelf tek-
sten ondertekent die een dergelijke 
aanpak onmogelijk willen houden! 
Wat de totaal achterhaalde Vluch-
telingenconventie van Genève 
betreft, heeft de N-VA al zoveel 
bochten van 180 graden gemaakt 
dat niemand nog weet wat het hui-
dige standpunt is. Eén ding staat 
echter vast: Francken, Jambon en 
Reynders hebben zich er namens 
de Belgische regering toe verbon-
den het principe NIET in vraag te 
stellen.

DWEILEN MET DE KRAAN 
OPEN

“Wie denkt, of rondbazuint, dat 
Europa gewoon op zijn eentje het 

probleem van illegale migratie en 
illegaal verblijf kan oplossen, die 
dwaalt,” schrijft Francken. “En-
kel via een intensieve nabuurpoli-
tiek kunnen we resultaten behalen.” 
Klinkt goed, al is er niemand die 
dat zegt. Niemand beweert dat we 
niet met de Afrikaanse regeringen 
aan tafel moeten gaan zitten. De 
vraag is wat de Europese regerin-
gen aan hun Afrikaanse tegenhan-
gers moeten vertellen. Als je blijft 
toeteren dat (legale) immigratie 
per definitie een goede zaak is, dan 
weet je dat je in het beste geval 
kunt dweilen met de kraan open. 
Dan krijg je niet alleen nog meer 
legale, maar ook illegale immigra-
tie naar Europa.

Het is ronduit verbijsterend dat 
er in die hele Verklaring van Mar-
rakesh met geen woord wordt ge-
rept over de bevolkingsexplosie die 
momenteel plaatsvindt in Afrika. 
Tegen 2050 wordt een verdubbe-
ling van de bevolking verwacht. 
Dat betekent dat het Afrikaanse 
continent meer dan 2,5 miljard 
inwoners zou tellen! Een land als 
Nigeria alleen zou een half miljard 
inwoners hebben, even veel als heel 
de huidige Europese Unie. Deze 
demografische tijdbom zal catas-
trofale gevolgen hebben op men-
selijk en ecologisch vlak. De Afri-
kaanse landen kunnen onmogelijk 
hun economieën laten groeien zo-
als hun bevolking groeit. Dat bete-
kent nog meer armoede en ellende, 

en een migratiedruk naar Europa 
die gigantisch zal worden.

KLOOF TUSSEN WOORD 
EN DAAD

Dàt is wat besproken had moeten 
worden tijdens de top in Marra-
kesh, samen met maatregelen om 
de bevolking onder controle te 
houden. Maatregelen zonder de-
welke er geen ontwikkelingshulp 
meer mag verleend worden. Nu 
heeft men er enkel voor gezorgd 
dat de immigratiestroom verder 
aanzwelt. Het is trouwens de reden 
waarom de Hongaarse regering 
geweigerd heeft de tekst te onder-
tekenen. Francken zwijgt wijselijk 
over die Hongaarse weigering. Het 
liefst van al had hij heel die verkla-
ring onder de pet gehouden, want 
de reusachtige kloof tussen woord 
en daad wordt nog maar eens pijn-
lijk blootgelegd.

In een postscriptum doet de staats-
secretaris een beetje lacherig over 
het ‘geheime’ karakter van de Ver-
klaring van Marrakesh. De tekst 
is immers integraal te lezen op de 
website van de regering… De rege-
ring van Malta, weliswaar. En zeg 
nu zelf: welke Vlaming surft niet 
regelmatig naar de webstek van de 
Maltese regering?
 

Tom Van Grieken
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Grens tussen Marokko en Spanje aan de exclave Melilla
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Il Governo del Cambiamento
Na de spectaculaire verkiezingsoverwinning van de Lega in Italië was 
het afwachten wat het werd voor Matteo Salvini en de zijnen: regering 
of oppositie. Het werd uiteindelijk de regering en in de eerste dagen 
na zijn aantreden toonde kersvers minister van Binnenlandse Zaken 
Salvini meteen wat de echte ‘kracht van verandering’ betekent.

Op 24 maart kwamen de Lega en 
de Vijfsterrenbeweging als de twee 
winnaars uit de Italiaanse stem-
busslag. Enkele formatierondes 
verder, waarbij de linkse president 
Mattarella in de laatste rechte lijn 
nog roet in het eten gooide, werd 
begin juni uiteindelijk een rege-
ring gevormd onder leiding van 
de onafhankelijke jurist Guiseppe 
Conte. De Lega bekleedt enkele 
sleutelposten binnen de regering, 
met ook voor onze partij enkele 
oude bekenden zoals Europees par-
lementslid Lorenzo Fontana, die 
minister voor Gezin werd én uiter-
aard Matteo Salvini zelf, als minis-
ter voor Binnenlandse Zaken.

SOEVEREINITEIT

In het regeerakkoord, het “Contrat-
to per il Governo del Cambiamen-
to”, herkennen we de belangrijkste 
programmapunten van de Lega 

met een strenge aanpak van ille-
gale immigratie, een uitgesproken 
gezins- en geboortepolitiek, een 
algemene pensioenhervorming, 
een buitenlandpolitiek waarbij de 
trans atlantische banden worden 
bevestigd met de Verenigde Sta-
ten, maar tegelijk een openheid 
naar Rusland en het opheffen van 
sancties wordt bepleit. Islamitisch 
extremisme en de migratietoevloed 
worden als de echte bedreigingen 
benoemd.

De beide regeringspartners eisen 
de soevereiniteit van Italië opnieuw 
op en stellen in hun buitenlandse 
verhoudingen en in relatie met de 
EU de Italiaanse belangen voorop. 
Bepaalde Europese akkoorden zijn 
wat hen betreft voor herziening 
vatbaar.

GEEN JAKNIKKER

Matteo Salvini toonde meteen dat 
Italië geen jaknikker meer zal zijn 
op internationaal vlak. Toen de 
Oostenrijkse regering meedeelde 
dat het zeven extremistische mos-
keeën zou sluiten en zestig imams 
uitwijzen, kwamen er weer eens 
dreigementen uit Ankara. Salvini 
sprak meteen zijn steun uit aan de 
Oostenrijkse regering: “Ik geloof 
in de vrijheid van godsdienst, maar 
niet in religieus extremisme. Diege-
nen die hun geloof gebruiken om de 
veiligheid van een land in gevaar 
te brengen, moeten worden verwij-
derd! Ik hoop reeds volgende week 
mijn Oostenrijkse collega-minister 
(n.v.d.r. FPÖ-minister Herbert 
Kickl) te ontmoeten om de actielij-
nen te bespreken.”

En ook inzake illegale immigratie 
is het zoals gezegd menens met 
Salvini. De laatste vijf jaar ont-
scheepten zo’n 635.000 (!) migran-
ten in Italië. Het aantal aanwezige 
illegalen wordt op ruim een half 
miljoen geschat. Toen het NGO-
schip Aquarius met 630 opvaren-
den, voornamelijk Afrikanen uit 
de sub-Sahararegio, richting Italië 
stoomde, sloot de Lega-minister de 
Italiaanse havens en verbood het 
schip aan te meren.

Een politieke schokgolf raasde 
door Europa, maar de Italiaanse 
regering en premier Conte bleven 
achter Salvini staan vanuit de wil 
om de door NGO’s gedicteerde 
migratiezwendel aan te pakken. De 
grootste verdienste van de actie van 
Salvini is alvast dat het debat over 
de opvang van migranten op ons 
continent opnieuw aangezwengeld 
wordt. Het roer moet fundamen-
teel omgegooid worden. Meer en 
meer hoort men pleiten voor op-
vang in eigen regio, iets wat onze 
partij al jaren bepleit.

 
Dimitri Hoegaerts

Bron: Wikimedia- Presidenza della Repubblica

Matteo Salvini tijdens een persconferentie 
in het presidentieel paleis
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&Feiten  cijfers
Van 2007 tot en met 2017 werden 
er in dit land 370.070 vreemdelingen 
tot nieuwe Belg gebombardeerd. 
113.345 (30,6%) daarvan kwamen 
uit een Europees land. 137.403 
(37,1%) waren Afrikanen en 73.569 
(19,9%) waren Aziaten. De overige 
12,4% kwamen uit de andere we-
relddelen of hadden het statuut van 
vluchteling. Wat landen van her-
komst betreft valt voor deze periode 
te noteren dat 68.295 nieuwe Belgen 
(18,5% van het totaal) uit Marokko 
afkomstig waren en 22.440 (6,1%) 
uit Turkije. (Schriftelijke vraag nr. 
3140 van Barbara Pas aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken)

***
In 2016 werd aan de federale overheid 
door de automobilisten 287.851.338 
euro betaald voor verkeersinbreu-
ken. 178.725.207 euro of 62,1% 
daarvan kwam voor rekening van 
Vlaanderen. Een deel van deze gelden 
wordt doorgestort naar de politiezo-
nes. Voor datzelfde jaar kregen alle 
politiezones samen 95.914.817 euro; 
Vlaanderen kreeg daarvan echter 
slechts 57,6% of 55.247.220 euro. 
De Vlaamse politiezones werden 
daardoor voor 4.315.881 euro bena-
deeld ten voordele van de Brusselse 
en Waalse politiezones. (Schriftelijke 
vraag nr. 2873 van Barbara Pas aan 
de minister van Binnenlandse Zaken)

***
Het aantal leerlingen in ons onder-
wijs met een andere thuistaal dan 
het Nederlands blijft maar toene-
men. Voor het schooljaar 2012-2013 
ging het om 17,6% van de leerlin-
genpopulatie, voor 2014-2015 al om 
19% en voor 2016-2017 om 20,6%. 
In 249 Vlaamse basisscholen zijn Ne-
derlandstalige leerlingen in de min-
derheid. (Schriftelijke vraag nr. 393 
van Chris Janssens aan de minister 
van Onderwijs)

Facebookcensuur
Eind mei kwam Facebookbaas Mark Zuckerberg naar het Europees 
parlement om het te hebben over de bescherming van persoonlijke 
data, privacy en de mogelijke invloed van Facebook op de politieke 
gebeurtenissen in de wereld, denken we maar aan de Brexit en de ver-
kiezing van Trump in de Verenigde Staten. 

Zijn bedrijf kwam immers in 
nauwe schoentjes nadat bleek dat 
persoonlijke gegevens van miljoe-
nen Facebookgebruikers misbruikt 
werden. Belangrijk en interessant, 
maar wat veel belangrijker en fun-
damenteler is, is de bescherming 
van de vrije meningsuiting op de 
sociale media. 

Europese regeringen, zoals die van  
Duitsland en Frankrijk, kondigen 
aan om zogenaamd fake news te 
willen bestrijden via nieuwe wet-
ten. En uiteraard wil de Europese 
Commissie haar duit in het zakje 
doen. “De Commissie zegt dat wat 
de burger leest op het internet, buiten 
de officiële media, de democratie in 
gevaar brengt. U hebt het goed be-
grepen: de Europese Unie wil zich 
bezighouden met wat u leest. Sinds 
de verdwijning van de Sovjet-Unie 
hebben we dit niet meer gezien,” al-
dus Europees parlementslid Gerolf 
Annemans in een reactie.

Ook bedrijven zoals Facebook 
en Twitter passen nu al een vrij-
willige vorm van censuur toe op 
onwelgevallige of politiek-incor-
recte, meestal rechtse en conserva-
tieve meningen. In het Amerikaan-
se Congres verklaarde Zuckerberg 
nog op vraag van de Republikeinse 
conservatieve senator Ted Cruz dat 
Facebook “een platform voor alle 

ideeën” wil blijven. In de praktijk 
blijkt dat heel wat minder. Onze 
ENV-fractie in het Europees par-
lement ondervroeg Zuckerberg 
opnieuw specifiek over dit thema, 
en eiste ook van de Europese Unie 
garanties inzake de vrije menings-
uiting. De jacht op nepnieuws 
wordt immers meer en meer een 
voorwendsel om deze vrijheid te 
beknotten.

 
 
 

Dimitri Hoegaerts
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De ‘koloniale mythe’ van de  
Arabieren
De Arabieren hebben twee zondebokken die altijd de schuld krijgen 
voor alle problemen die zij zelf hebben veroorzaakt. In de eerste plaats 
Israël natuurlijk, maar daarnaast ook het Europese kolonialisme. Dat 
is een mythe. 

Alleen al de tijdlijn bewijst hoe on-
zinnig die ‘koloniale mythe’ wel is. 
Egypte stond 350 jaar onder Otto-
maans bewind. Het werd slechts 40 
jaar lag door de Britten bestuurd. 
Libië was 360 jaar Ottomaans en 
het was 32 jaar een Italiaanse kolo-
nie. Syrië werd 404 jaar lang bezet 
door de Ottomanen en daarna werd 
het 26 jaar lang een Frans protecto-
raat. Irak was 385 jaar Ottomaans 
gebied en 12 jaar lang een Brits 

mandaatgebied. In Algerije is de 
Europese invloed relatief nog het 
grootst geweest: na 314 jaar Ot-
tomaans bewind werd het in 1830 
een Franse kolonie en in 1848 werd 
het een onderdeel van het Franse 
moederland. In 1962 werd het land 
onafhankelijk. Maar zelfs daar zin-
ken de 132 jaar Frans bewind in 
het niets naast de veel langere Ot-
tomaanse periode. 

Men moet hierbij voor ogen houden 
dat de Fransen en de Britten in hun 
protectoraten en mandaatgebieden 
veel minder diepgaande maatschap-
pelijke, culturele en economische 
invloed uitoefenden dan in hun 
kolonies. Zij regeerden via de oude 
plaatselijke elites. Het statuut van 
mandaat of protectoraat beperkte 
de politieke speelruimte van de 
Arabische heersende klasse, maar 
voor de gewone man in de straat 
veranderde er meestal heel weinig. 
In echte kolonies was de buiten-
landse invloed veel ingrijpender, 
soms in positieve, soms in negatieve 
zin. De problemen van grootgrond-
bezit, landloze boeren en machtige 
oligarchieën in Latijns-Amerika 
zijn een rechtstreekse erfenis van 
meer dan drie eeuwen Spaans kolo-
nialisme. In alle voormalige Spaan-
se kolonies is het Spaans de officiële 
taal geworden en dikwijls ook de 
meest gesproken taal. In hun kolo-
nies in Indië ontmantelden de Brit-
ten de bloeiende textielindustrie, 
zodat hun eigen textielbedrijven 
een monopolie kregen. Maar dat 
was uitzonderlijk. In vele kolonies 
wàs er niets dat ontmanteld moest 
worden. De kolonisatoren moesten 
alles vanaf nul opbouwen. In Alge-
rije hadden de moslims de ooit zo 
bloeiende wijnbouw verboden, en 
pas met de Franse verovering wer-
den er opnieuw wijngaarden aange-
plant, die na de onafhankelijkheid 
bij gebrek aan expertise grotendeels 
verkommerden. Een deel van wat 
er overbleef, werd dan nog eens uit 
islamitisch fanatisme gerooid. 
In de kolonies in zwart Afrika werd 
de animistische bevolking - maar 
niet de islamitische! - gedeeltelijk 
gekerstend. In Arabische mandaat-
gebieden en protectoraten ging het 
lang niet zover. De hervormingen 
waren veel minder ingrijpend. En 
soms waren ze ronduit positief. Het 
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De Ottomaanse legercommandant Mohammed Ali, wāli  
(= gouverneur) van Egypte van 1805 tot 1848
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is dankzij de invloed van de Britse 
en Franse wetgeving dat het juridi-
sche systeem in vele Arabische lan-
den niet meer uitsluitend op de sha-
ria gebaseerd is, maar ook seculiere 
elementen heeft geïncorporeerd. Al 
is de trend de voorbije jaren in vele 
landen gedeeltelijk teruggedraaid.

ERGER DAN KOLONIAAL 

Dat het Ottomaanse bewind zo 
destructief was voor de toch al 
stagnerende ontwikkeling van de 
Arabische wereld hangt niet alleen 
samen met de tijdsduur. Men kan 
de Ottomaanse bezetting niet ver-
gelijken met de Europese koloni-
satie. De Ottomanen hanteerden 
nog steeds het denkkader van hun 
voorvaderen, die steppenruiters, 
plunderaars en slavenjagers waren 
geweest. Als zij een gebied verover-
den, plunderden zij het leeg, eisten 
belastingen in natura, in geld of in 
slaven. Maar ideeën als het in cul-
tuur brengen van braakliggend 
land, het introduceren van nieuwe 
gewassen of nieuwe ambachten wa-
ren hen volledig vreemd. Zij wisten 
waarschijnlijk wel dat andere heer-
sers de economie stimuleerden om 
meer belastingen te kunnen heffen 
en een sterkere financiële basis te 
ontwikkelen voor hun heerschap-
pij, maar zelf dachten zij niet langs 
zulke lijnen. Anders dan de wes-
terse kolonialen bouwden zij bijna 
niets op en hun rijk produceerde 
ook heel weinig goederen. Behalve 
landbouwproducten moest bijna al-
les geïmporteerd worden - en duur 
betaald. In Turkije zelf begon die 
mentaliteit pas in de negentiende 
eeuw te veranderen, en de echte 
ommekeer kwam pas in 1908, toen 
de ‘Jonge Turken’ aan de macht 
kwamen. Maar toen was het te laat 
om de economische neergang nog 
om te keren. 

Met de westerse invloed, hoe kort-
stondig soms ook, kwamen nieuwe 
ideeën over technologie, genees-
kunde, landbouw, bevloeiing van 
dorre gebieden, het droogmalen van 
moerassen, rechtspraak, politiek en 
economie in de Arabische wereld 

binnen, terwijl de Ottomanen al-
leen maar nog meer verstarring 
hadden gebracht in maatschappijen 
die toch al inert en gesloten wa-
ren. Van de culturen van de Inca’s 
en de Azteken - die overigens nog 
veel wreder waren dan de Spanjaar-
den - is heel veel vernietigd door 
de Spaanse conquistadores. Maar 
men kan geen enkele maatschappe-
lijke, wetenschappelijke of culturele 
verworvenheid noemen die in de 
Arabische wereld is verloren gegaan 
door de schuld van de Britten, de 
Fransen of de Italianen. De primaire 
oorzaak van de Arabische impasse is 
natuurlijk de islam. De twee meest 
destructieve externe oorzaken wa-
ren de Ottomaanse bezetting en 
de invallen van de Mongolen. De 
verwoesting van Bagdad in 1258, 
waarbij misschien wel één miljoen 
doden vielen, is nog steeds een trau-
ma in de islamitisch-Arabische psy-
che. De Mongolen waren de ergste 
massamoordenaars en verwoesters 
van steden en beschavingen uit de 
wereldgeschiedenis, maar toen zij 
eenmaal de islam hadden leren ken-
nen, vonden zij dat die zo goed bij 
hun bloeddorstige aard paste, dat 
ze zich massaal bekeerden. Daarom 
kan dat Bagdad-trauma niet zo 
goed politiek uitgebuit worden.

GRENZEN EN EENHEID 

Hebben de Britten en de Fransen 
na de ondergang van het Turkse im-
perium in 1918 de grenzen op een 
onlogische en soms willekeurige 
manier ingetekend? Ja, dikwijls wel, 
maar niet erger dan in Europa zelf. 
Ook de Arabi-
sche jammer-
klacht dat de 
Europese groot-
machten toen 
met het verdrag 
van Sykes-Picot 
de ‘Arabische 
eenheid’ heb-
ben opgebroken 
door verschil-
lende staten 
te stichten in 
plaats van één 
verenigde Ara-

bische natie is onzinnig. Die ‘Ara-
bische eenheid’ bestond al duizend 
jaar niet meer. Ze was geëindigd 
met de opkomst van de Fatimiden 
in 909. Een blik op de kaart van de 
islamitische wereld in het jaar 1000 
toont de versplintering al: de Abba-
siden regeerden nog over een gebied 
dat het hedendaagse Irak, Koeweit 
en een stuk van Iran omvat, maar 
Mosoel, nu in Irak, was al een af-
zonderlijk emiraat, net als Aleppo 
in Syrië. De Fatimiden regeren over 
wat nu ongeveer Tunesië is, Libië, 
Egypte, Libanon, Israël, het westen 
van Jordanië en de westelijke kust-
strook van het Arabisch schierei-
land, met Mekka en Medina. Het 
kalifaat van Cordoba heerste over 
een flink stuk van Spanje, Portugal, 
Marokko en Algerije. En dat was 
niet een gevolg van ‘westerse’ in-
menging maar van oorlogen tussen 
moslims onderling, tussen Arabie-
ren onderling, tussen soennieten en 
sjiieten. En de kruisvaarders hadden 
er ook niets mee te maken. De eer-
ste kruistocht begon pas in 1095. 
De Arabische eenheid is nog fictie-
ver dan de Europese of de Afrikaan-
se. Zelfs de pogingen van Egypte 
en Syrië om in 1958 een Verenigde 
Arabische Republiek te vormen lie-
pen in 1961 al schipbreuk op de 
keiharde realiteit dat beide landen 
nu eenmaal een eigen geschiedenis 
en een eigen identiteit hadden, even 
verschillend als die van Europese 
naties. En dat ging dan nog maar 
tussen twee Arabische landen. Twee 
van de tweeëntwintig.

Marc Joris
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In de spiegel kijken met  
‘Valse Vrienden’ 
Overtuigde heel-Nederlanders 
zullen Valse vrienden, een boek 
van Evert van Wijk dat al in 2016 
verscheen, met enige terughou-
dendheid lezen. De Nederlandse 
auteur, gehuwd met een West-
Vlaamse, woonde en werkte gedu-
rende 25 jaar in Vlaanderen. 

Op basis van die ervaring rekent 
hij ons cultureel in bij het Zuide-
lijke deel van Europa. Vandaar zijn 
ondertitel ‘Waarom Belgen en Ne-
derlanders elkaar wel verstaan, maar 
niet begrijpen’; met andere woorden, 
we hebben een gemeenschappelijke 
taal, maar er zijn grote cultuurver-
schillen. De elementen en voorbeel-
den waarop hij die stelling baseert, 
zijn misschien ietwat te veralgemenend of te scherp 
gesteld (de grote afkeer voor de ‘Hollanders’ die hij 
heeft vastgesteld bij veel Vlamingen moet toch enigs-
zins worden gerelativeerd) maar de waarheid is dat de 
meeste erg herkenbaar zijn. Of het nu over het dage-
lijkse leven gaat, de politiek of het bedrijfsleven, vier-
honderd jaar bezetting van de Zuidelijke Nederlanden 
door vreemde mogendheden hebben wel degelijk hun 
tol geëist. Vlamingen hebben bijvoorbeeld veel minder 

dan de Nederlanders de gewoonte 
om te zeggen wat ze denken en ze 
zijn minder principieel. In die zin 
is Vlaams Belang wellicht de meest 
Nederlandse van de Vlaamse partij-
en. Evert van Wijk adviseerde overi-
gens verschillende Vlaamse politieke 
partijen en alleen al zijn inkijk in die 
wereld loont de moeite om het boek 
te lezen. Wellicht leidde die ervaring 
tot zijn vaststelling: “Wil het land het 
huidige welvaartsniveau behouden, 
dan moet de BV België dringend op de 
schop. Zelfs als dit het einde van het 
federale België betekent. Uiteindelijk 
zal alleen de koning daar rouwig over 
zijn (…)”. Iets wat we alleen maar 
kunnen onderschrijven.

Luk Van Nieuwenhuysen

Evert VAN WIJK
Valse vrienden. Waarom Vlamingen en Nederlan-

ders elkaar wel verstaan, maar niet begrijpen...
Scriptum Books, 2016

ISBN 978 94 6319030 5
Prijs: 16,95 euro

De Afspraak
Zo heel af en toe mag er nog eens een Vlaams Be-
langer te gast zijn in een VRT-programma. En dus 
mocht onze voorzitter in De Afspraak plaatsnemen 
naast Yasmien Naciri. Die laatste liet al snel verstaan 
dat ze niet was opgezet met het “Jij bent anders”-
compliment dat aan geïntegreerde (nou ja) alloch-
tonen wordt gegeven. En daar zat ze dan, met haar 
hoofddoek op, om toch maar te laten zien dat ze 
wel degelijk anders is dan die Vlaamse ongesluierde 
vrouwen. Ook de Groene roeptoeter Kristof Calvo 
zat trouwens mee aan tafel. Het scheelde niet veel of 
hij verklaarde ter plaatse zijn liefde aan Naciri.

In haar jeremiade over hoe allochtonen toch zo bitter 
weinig kansen krijgen (zijzelf krijgt slag om slinger 
een spreekbuis aangeboden in de media) had ze het 
ook over het feit dat in bepaalde scholen het niveau 

in de lessen Nederlands te laag ligt, en hoe dat een 
rem betekent op de kansen op de arbeidsmarkt. Tja, 
mevrouw heeft een punt natuurlijk. De enige vraag 
is echter: hoe komt het dat het niveau van het Ne-
derlands in sommige scholen zo bedroevend is? Laat 
deze Rechtse Rakker alvast een tipje van de sluier (en 
neen, da’s niet dubbelzinnig bedoeld) oplichten voor 
mevrouw Naciri. Het is net de grote aanwezigheid 
van anderstalige, vaak Nederlandsonkundige leerlin-
gen in onze scholen die het niveau drastisch doen da-
len. En de eerste slachtoffers daarvan, mevrouw, dat 
zijn onze Vlaamse kinderen. Maar daar ligt U dan 
weer niet wakker van.
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ZWEEDSE PUZZEL

C
onform

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

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

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

it kan per brief naar V
laam

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

inistratie@
vlaam

sbelang.org.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
KRUISSPIN

stuur uw oplossIng 
voor 20 augustus 

met vermeldIng van 
naam en adres naar 

vlaams Belang-redactIe 
• madoupleIn 8 Bus 9 • 

1210 Brussel of  
puzzel@vlaamsBelang.org

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND

Tommy Verhaegen, Antwerpen
Paul Selderslaghs, Mechelen
Marc Moret, Bredene
Axel Spaenenborgh, Mol
Jean Voets, Koersel-Beringen
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hans.couttenye@telenet.be

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

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

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelang

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

www.uitgeverijegmont.be

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

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

 en liefst zo snel mogelijk?

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

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties

 €15
+ verzending
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MAANDAG 2 JULI
ANDERLECHT. 11 juli-viering Se-
nioren Vlaams-Brabant in zaal Familia, 
A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: 
Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.: 
Louis Bogemans, 0499-31 80 86, vlaams-
belanganderlecht@hotmail.be 

VRIJDAG 6 JULI
STEKENE. 11 juli-viering met bloemen-
hulde en middagmaal in de ‘Straffe Kost’. 
Samenkomst aan Centraal Kerkhof, Frans 
Van Brusselstraat om 11u30. Org.: Dr. 
Geert De Rijcker-Kring. Inl.: Ivo De Cock, 
03-779 78 68, de.cock.ivo@gmail.com 

ZATERDAG 7 JULI
BRUGGE. 11 juli-braai in O.C. ‘Spar-
renhof ’, Keurlingenweg 2, Assebroek om 
12u. Org.: Vlaams Belang Brugge. Inl.: 
Vlaams Belang Brugge, 051-33 60 30, 
brugge@vlaamsbelang.org 
DILBEEK. 11 juli-Braai in JC Castel-
hof, Molenstraat 102, Sint-Martens-Bode-
gem om 12u of 17u. Org.: Vlaams Belang 
Dilbeek. Inl.: Nils Van Roy, 0496-78 83 
77, nvroy@gmail.com
LEOPOLDSBURG. Barbecue in Paro-
chiezaal Heppen, Beringsesteenweg 15, 
Heppen om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Leopoldsburg-Heppen. Inl.: Luc Conincx, 
0478-95 78 80, lucconinx@skynet.be 
KORTRIJK. Historische stadswande-
ling: de Vlaamse beweging in Kortrijk. 
Samenkomst aan Veemarkt (Kant winkel-
centrum K) om 14u30. Org.: Seniorenfo-
rum Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-
22 90 43, jan.deweer@hotmail.com 

DINSDAG 10 JULI
ANTWERPEN. Kaas & wijnavond 
met Filip Dewinter in Centrum Van 
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 

18u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 
of vanmaerlant@vlaamsbelang.org 

ZONDAG 19 AUGUSTUS
LEUVEN. Brunchgesprek met Willy 
Smout en Hagen Goyvaerts in Taverne 
De Retenue, Naamsesteenweg 308, He-
verlee om 10u30. Org.: Vlaams Belang 
Leuven. Inl.: Hagen Goyvaerts, 0497-28 
04 34, hagen.goyvaerts@telenet.be 
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 1 SEPTEMBER
DE PANNE. Gezinsdag in Plopsaland 
De Panne, Inschrijven via www.vlaamsbe-
lang.org/gezinsdag

DINSDAG 11 SEPTEMBER
BELSELE. Boottocht op de Oude Leie 
(Gent-Baarle-Gent) met lunch aan 
boord. Vertrek bus om 10u15 in Roese-
lare (Expohallen) of 11u in Kortrijk (Cow-
boy Henk - Oudenaardsesteenweg). Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde & Mandel. 
Inl.: Arlette Temperman, 0486-92 99 49.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
TREMELO. Luxe Breugelbuffet met 
gastspreker Willy Smout en Alain Ver-
schaeren in Zaal Paloma, Schrieksebaan 
47 om 18u. Org.: Vlaams Belang Tremelo-
Baal. Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10 
70, alain.verschaeren1@telenet.be 
BRUSSEL. SF-zoektocht in Brussel-
centrum. Inl.: Ludo Monballiu, 02-721 
22 54, ludo.monballiu@telenet.be 

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. Eet-
dag in De Keyt, Kerkendijk 4, Messel-

broek. Org.: Vlaams Belang Scherpenheu-
vel-Zichem. Inl.: Suzy Wouters, 0474-73 
92 40, suzy.wouters@gmail.com 

ZATERDAG 6 OKTOBER
ZWEVEGEM. Natuurexploratie in 
Moen. Samenkomst parking aan Sint-
Pietersbrugje, Kraaibosstraat, Moen om 
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schel-
de. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.
deweer@hotmail.com 
ZEMST. Kippenfestijn in Parochiezaal 
Eppegem, Zenneweg 7, Eppegem om 17u. 
Org.: Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick 
Van Den Bosch, 0496-62 42 54, anfield-
boy@live.be 

ZONDAG 7 OKTOBER
TIENEN. Eetdag in Parochiecentrum 
Oplinter, Ganzendries 29 om 12u. Org.: 
Vlaams Belang Tienen. Inl.: Joël Dereze, 
0478-670 216, snelle@telenet.be 

WOENSDAG 10 OKTOBER
MECHELEN. SF-brouwerijbezoek aan 
Brouwerij Het Anker, Guido Gezelle-
laan 49 om 11u.: Inl.: Ludo Monballiu, 
02-721 22 54, ludo.monballiu@telenet.be 

VRIJDAG 9 NOVEMBER
SINT-NIKLAAS. Kwisavond in Trap-
soet, Heimolenstraat 63C om 19u30. 
Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pie-
ters@skynet.be 

ZATERDAG 10 NOVEMBER
KAMPENHOUT. Wildfestijn in Park 
van Relst, Aarschotsebaan 128. Inl. Mar-
leen Fannes, 0496-55 73 36, marleen.fan-
nes@kampenhout.be 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 20 augustusKalender

volk,
word staat!



Meer info (zie ook blz. 17), inschrijven en betalen kan via:

www.vlaamsbelang.org/gezinsdag


