
Afgiftekantoor: GEEL
P4A9074

echt.onafhankelijk | www.vlaamsbelang.org | Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij 

M
aa

nd
el

ijk
se

 u
itg

av
e 

(b
eh

al
ve

 a
ug

us
tu

s)
 •

 Ja
ar

ga
ng

 1
5 

• 
nr

. 1
1 

• 
no

ve
m

be
r 2

01
8

Ve
r. 

ui
tg

.: 
To

m
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8 

bu
s 9

 te
 1

21
0 

Br
us

se
l

546.474X
BEDANKT!



2

Inhoud

4 
Actua kort

6 
Overwinningen in heel het land

14 
Vraaggesprek met Barbara Pas en 

Chris Janssens

18 
Aardbeving in Beieren

19 
Egmont blijft op boekenbeurs

20 
Francken faalt

22 
Terugblik

24 
Boekbespreking

‘White flight’
Deze term ontstond in de Verenigde Staten, 
toen vanaf de zestiger jaren van vorige eeuw 
mensen van Europese afkomst massaal weg-
vluchtten uit een aantal grootsteden. Zij 
trokken naar de suburbs en exurban regions 
omdat vanuit het zuiden een miljoenen-
stroom van nieuwe minderheden vele ste-
den van het noorden overspoelde. Detroit, 
Chicago, Baltimore en andere kenden trou-
wens ook steeds hogere criminaliteitscijfers.

Een aantal decennia later zien we net het-
zelfde verschijnsel in Europa: in pakweg 
Londen of Rotterdam vluchten steeds meer 
autochtonen weg, is de leefbaarheid in veel 
wijken bedenkelijk en... besturen alloch-
tone burgemeesters. 

Dat is nu ook het geval in onze hoofdstad. 
Van het oude Dietstalige Broekzele over 
‘le grand Bruxelles’ evolueren we naar een 
grootstad waar socialisten, groenen, com-
munisten en allochtonen de plak zwaaien. 

Als het huidige, lakse regeringsbeleid niet 
radikaal wordt gewijzigd, dreigt ook Ant-
werpen definitief te vallen. Binnen zes 
maanden moeten de Vlamingen dit onheil 
afwenden.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar op 14 oktober trok 
de geel-zwarte wervelwind eindelijk opnieuw door Vlaanderen. In 
tientallen steden en gemeenten behoort onze partij intussen tot de 
leidende formaties. Meer dan 350 Vlaams Belang-kandidaten zullen 
in januari de eed afleggen als gemeenteraadslid. 

546.474 kiezers kozen op verkiezingsdag voor de enige partij die onze 
mensen op de eerste plaats zet. Meer dan een verdubbeling ten opzichte 
van 2014! Hoezeer de pers zich ook uitslooft om het tegendeel te bewe-
ren, geen enkele andere partij kan een dergelijk palmares voorleggen. Dat 
wij ondanks moeilijke omstandigheden - denk maar aan het vreemdelin-
genstemrecht en de 105.000 nieuwe Belgen die er onder deze regering 
bijkwamen - fors vooruitgaan, is een prestatie van formaat. 

Maar dit is niet alleen een overwinning voor het Vlaams Belang. Het is 
een overwinning van de gewone Vlaming die zich verzet tegen de toene-
mende immigratie die onze welvaart, onze cultuur en ons sociaal model 
op de helling zet. Dit is ook een overwinning voor al degenen die zich niet 
meer begrepen voelen door de traditionele politici die elke voeling met de 
realiteit hebben verloren.
 
De partijen van de Wetstraat hebben verloren, de partij van de Volksstraat 
wint. Morgen gaan wij aan de slag om Vlaanderen weer van ons te maken. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

46.474 

“DE PARTIJEN VAN DE 
WETSTRAAT HEBBEN 

VERLOREN. DE PARTIJ 
VAN DE VOLKSSTRAAT 

WINT.”
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GEEN HAAR OP M’N 
HOOFD 

“Geen haar op mijn hoofd dat eraan 
denkt om met Groen te besturen.” 
Dat zei Antwerps burgemeester 
Bart De Wever (N-VA) enkele 
weken voor de stembusslag van 
14 oktober. De stembureaus 
waren nauwelijks gesloten 
of De Wever maakte al 
een bocht van 180 gra-
den door openlijk aan 
te sturen om in Ant-
werpen een coalitie te 
smeden met Groen. 
Iets wat de partij ove-
rigens al jaren doet in 
tientallen steden en 
gemeenten. Het ont-
lokte bij politicoloog 
Carl Devos de vergelijking 
met Verhofstadt, die begin 
jaren ‘90 een rechtse conserva-
tieve partij wou stichten om en-
kele jaren later te vervellen tot de 
antipode ervan. “De ideologische 
souplesse van de N-VA is ongezien”, 
aldus Devos. Of hun kiezers even 
soepel zullen zijn in 2019 is echter 
nog maar de vraag. 

 

BOVEN ZIJN STAND 

Wie meer uitgeeft dan hij ver-
dient, leeft boven zijn stand. Toch 
is het dat wat de Belgische rege-
ring ook volgend jaar van plan is. 
Het is al het tweede jaar op rij dat 
België ingedeeld wordt bij de zo-
genaamde ‘Club Med-landen’. Zo 
worden landen als Portugal, Span-
je en Frankrijk genoemd omdat ze 
al jaren de schulden doorschuiven 
naar de volgende generaties. Uiter-
lijk in de lente oordeelt Europa of 
België opnieuw op het strafbankje 
belandt. Dat zou betekenen dat 
ons land onder verhoogd toezicht 
komt te staan. Dat gebeurde voor 

het laatst onder de regering-Di 
Rupo. Hoewel het monitoringco-
mité, de OESO en de Hoge Raad 
voor Financiën reeds tot dezelfde 

conclusie kwamen, blijft premier 
Michel het klasseren als fake news. 
Of hoe de man die van het be-
strijden van fake news een van zijn 
speerpunten maakte, zich meester 
toont in het verspreiden ervan. 

VLAAMS BELANG 
SLEEPT ALMACI 
VOOR RECHTER 

Tijdens het kopstukkendebat 
daags na de verkiezingen bestem-
pelde Groen-voorzitster Mey-

rem Almaci het programma 
van het Vlaams Belang als 

‘fundamenteel ondemo-
cratisch en racistisch’. 
Uitgerekend op die-
zelfde dag oordeelde 
het Hof van Beroep, 
in de zaak van Uit-
geverij Egmont tegen 
de organisatoren van 
de Boekenbeurs, dat 
het Vlaams Belang op 

geen enkele wijze racis-
tisch of discriminerend 

is. Het Hof volgde hiermee 
overigens een schriftelijk ad-

vies van de procureur-generaal 
die letterlijk van oordeel was dat 
“helemaal niet bewezen is dat de 
politieke overtuiging die gelieerd 
kan worden aan de politieke partij 
in kwestie, het Vlaams Belang, ra-
cistische of discriminerende tenden-
sen zou vertonen.” Het arrest sterk-
te Vlaams Belang-voorzitter Van 
Grieken om de groene coryfee 
voor de rechter te dagen wegens 
laster. Het weze een waarschuwing 
voor diegenen die onze partij nog 
gratuit trachten te beschuldigen. 

ACTUA KORT
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ZWITSERS GEVEN 
HET VOORBEELD 

Dat Zwitserland al jaar en dag 
een gidsland is voor het Vlaams 
Belang wist u al. Ook deze keer 
toont het Alpenland dat demo-
cratie een werkwoord is. Naar 
aanleiding van een aanslepend 
debat over het toenemend aantal 
boerka’s in het straatbeeld legde 
het kanton Sankt-Gallen de kwes-
tie voor aan de burgers. Die kozen 
bij referendum overtuigend voor 
een verbod op het dragen van het 
islamitische gewaad. Eerder deed 
ook het buurtkanton Ticino het-
zelfde. Aangezien andere kantons 
gelijkaardige bekommernissen de-
len, volgt er wellicht nog een na-
tionaal referendum met bindende 
gevolgen. De wil van het volk res-
pecteren kan dus wel degelijk. Er 
is alleen politieke wil voor nodig. 

LAURENT KRIJGT 
OPSLAG

€ 37.000.000. Dat is de kostprijs 
die de federale regering voor het 
koningshuis in 2019 voorziet. 
Naast het hallucinante bedrag valt 
op dat het loon van prins Laurent 
6.000 euro hoger uitvalt dan 
dit jaar. De prins krijgt volgend 
jaar 320.000 euro op zijn reke-
ning gestort, dit jaar was dat nog 
314.000. Nochtans had de Kamer 
een financiële sanctie gestemd 
omwille van zijn onaangekon-
digde escapades in China. “Maar 
de maatregel gold enkel voor 2018”, 

klonk het bij Kamerfractievoorzit-
ter Bracke in een reactie. Het lijkt 
er dus op dat onze prinselijke ex-
cellentie het niet meteen met een 
rolletje hesp minder zal moeten 
doen. Dat geldt overigens des te 
meer voor zijn broer Filip, die met 
bijna 13 miljoen euro op jaarbasis 
de miljardenberg van de familie 
Van Saksen-Coburg royaal kan 
aanvullen. Laat de boeren maar 
dorsen, denken ze in Laken. 

ORWELLIAANSE LES 

Intimidatie, bedreigingen en pes-
terijen. De 15-jarige leerling van 
het Sint-Paulusinstituut in Her-
zele, Maarten Van Liedekerke gaat 
al enkele weken met een bang hart 
naar school. Aanleiding was een 
Facebookpost van de jongeman 
waarin hij zijn sympathie uitte 
voor Filip Dewinter. Niettegen-
staande de ouders van de leerling 
de directie vroegen om in te grij-
pen, bleef hun noodkreet zonder 
gevolg. Meer zelfs, de directie 
stelde in een mail dat de bewuste 
leerling in fout was, gezien zijn 
opvattingen “indruisen tegen de 
waarden die opgenomen zijn in het 
opvoedingsproject” van de school. 
Uiteindelijk zag de politie zich ge-
noodzaakt in te grijpen. Intussen 
is het kwaad echter geschied. De 
dreigers hebben intussen immers 
een Orwelliaanse les geleerd: ie-
dereen is gelijk, maar Vlaams Be-
langers een beetje minder dan de 
anderen. 

“Het Vlaams Belang is de meest 
invloedrijke partij geweest van 
de jongste jaren”. 

Politiek analist  
Rik Van Cauwelaert, Actua TV,  

12 oktober 2018 

“Vlaanderen stemt rechts, Wal-
lonië steeds linkser. Dat belooft 
voor 2019.”

Editorialist Jan Segers,  
Het Laatste Nieuws,  

16 oktober 2018 

“Als het Franckens agenda zou 
zijn om dit land zo wit mogelijk 
te houden, dan is zijn beleid het 
grootste fiasco ooit.”

Hoogleraar Jan Blommaert,  
De Morgen, 1 september 2018 

“De grote overwinning van het 
Vlaams Belang is voor mij het 
belangrijkste resultaat van deze 
stembusslag. Mochten het fede-
rale verkiezingen geweest zijn, 
had Vlaams Belang wellicht nog 
meer gescoord.”

Politicoloog Bart Maddens, 
Knack, 15 oktober 2018 

“Wie gelooft België nog over de 
begroting”

Hendrik Bogaert, De Tijd,  
19 oktober 2018 

“Het is helemaal niet bewezen 
dat de politieke overtuiging die 
gelieerd kan worden aan het 
Vlaams Belang, racistische of 
discriminerende tendensen zou 
vertonen.”

De rechters van het Hof van 
Beroep in Antwerpen in hun 

arrest naar aanleiding van het 
juridisch geschil met de Boeken-

beurs, 15 oktober 2018 
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De gemeente- en provincieraadsverkiezingen hebben het Vlaams  
Belang opnieuw op de politieke kaart gezet. Niet minder dan 550.000 
kiezers gaven ons hun vertrouwen.

We kwamen van ver: de leperds 
van N-VA pikten de voorbije jaren 
een groot deel van ons programma 
én van ons electoraat, met de be-
lofte dat het met hen allemaal zou 
“veranderen”. Het enige wat met 
de jaren veranderde, was echter de 
N-VA zelf: van een rechts-conserva-
tieve onafhankelijkheidspartij naar 
een kleur- en geurloze Belgische 
machtspartij waar blijkbaar de re-
geringsdeelnames, de gouverneurs-/
burgemeesterpostjes en de preben-
den primeren. Omdat bijna half 
Vlaanderen hen geloofde, behaalden 
wij in 2014 het slechtste resultaat in 
vijfentwintig jaar. 

BREDERO

Maar ‘t kan verkeren, zoals de de 
Noord-Nederlandse volksdichter 
zei: ten opzichte van 2014 verdub-
belt het Vlaams Belang ruim haar 
score, van 250.00 naar 550.00 kie-
zers. Bij de vorige lokale verkiezingen 
(in 2012) hadden wij verkozenen in 
zo’n 100 steden en gemeenten, nu in 
140. Waar we toendertijd 214 zetels 
behaalden, zijn er dat vandaag 356. 

In een aantal steden en gemeenten 
behoren wij tot de top met indruk-
wekkende scores zoals in Dender-
leeuw (26%), Roeselare (15%), 
Meerhout (18%), Stabroek (20%), 
Wijnegem (16%), Maaseik (15%), 
Schoten (21%), Turnhout (18%), 
Aalst (17%), Buggenhout (17%), 
Sint-Niklaas (17%), Oostende 
(13%), Kortrijk (12%), Dender-
monde (15%), Temse (15%) en 
natuurlijk Ninove met niet minder 
dan 40 procent!

CORDON SANITAIRE

Het Vlaams Belang haalt samen 
met N-VA in 16 gemeenten de ab-
solute meerderheid (Aalst, Aartse-
laar, Arendonk, Boom, Brasschaat, 
Brecht, Edegem, Evergem, Izegem, 
Lille, Schilde, Schoten, Stabroek, 
Wijnegem, Wommelgem) maar 
Bart De Wever duikelt – zoals nu 
voor heel Vlaanderen duidelijk is 
geworden - nog liever in bed met 
groenen en socialisten dan met ons. 
Schoolvoorbeeld is natuurlijk Ant-
werpen – waar onze sterke ploeg 
een dito resultaat neerzette – en 

waar een ruime rechtse meerder-
heid kon gevormd worden. Vol-
gens de Januskoppen van de N-VA 
vormt Filip Dewinter echter een 
onoverkomelijke hindernis. Ook 
als die zegt een stap opzij te willen 
zetten als dat de rechtse coalitie zou 
mogelijk maken... 

Neen, de immer rancuneuze voor-
zitter van de N-VA houdt zelf “de 
deur op slot”, in een aangehouden 
én stilaan krampachtige poging om 
de kiezers bij het VB weg te hou-
den middels het “verloren stem-
syndroom”. Door een schrijnend 
gebrek aan een eigen rechts en 
Vlaams beleid, komt die rancune 
nu echter als een boomerang terug 
in het gezicht.

PROVINCIAAL NIVEAU 

Ook in de provincies hanteert 
N-VA het cordon sanitaire: liever 
met de (belgicistische) linksen in 
het gouverneursbed, dan met het 
Vlaams Belang. Terwijl dat in de 
provincie Antwerpen had gekund. 
Wellicht speelt hier ook de intimi-
datie mee vanuit Wallonië, het zou 
ons helemaal niet verbazen indien 
door federale coalitiepartner MR 
oekazes werden uitgesproken waar 
de N-VA zich braafjes naar schikt...
Die provinciale verkiezingen be-
kijkt men traditiegetrouw als een 
voorafspiegeling van nationale ver-
kiezingen en dan blijkt onze par-
tij op een gedeelde derde plaats te 
staan, heel wat beter dan de... al-
lerlaatste plaats vier jaar geleden. 
Dit alles ondanks het vreemdelin-
genstemrecht (ingevoerd onder de 
VLD) en de 105.000 nieuwe Bel-
gen (mede goedgekeurd door de 
N-VA).

Tom Van Grieken was dan ook een 
fiere voorzitter: “Dit is niet alleen 
een overwinning voor onze partij, 
het is een overwinning van de ge-
wone Vlaming die zich verzet tegen 

VERKIEZINGSSUCCESSEN OVERAL TE LANDE!

KIEZERS
BEDANKT
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de toenemende immigratie die onze 
welvaart, onze cultuur en ons sociaal 
model op de helling zet. Dit is ook 
een overwinning voor al diegenen die 
zich niet meer begrepen voelen door 
de traditionele politici, die elke voe-
ling met de realiteit hebben verloren. 
De partijen van de Wetstraat hebben 
verloren, de partij van de Volksstraat 
wint. Morgen gaan wij aan de slag 
om Vlaanderen weer van ons te ma-
ken.”

Om deze schitterende overwinning 
te illustreren, vroegen wij een aan-
tal lokale mensen naar het hoe en 
waarom van hun succes. De lezer 
zal begrijpen dat wij hier voorlopig 
niet ingaan op de evoluties in Nin-
ove – we komen daar gegarandeerd 
op terug – en dat we ook niet àlle 
steden en gemeenten aan bod kun-
nen laten komen. Veel leesgenot.

Filip De Man

(

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag?
Dit hebben we in de eerste plaats 
te danken aan het harde werk van 
onze vele militanten, onze kandi-
daten en onze mandatarissen. Den-
derleeuw werd in 2014 onbestuur-
baar verklaard, door sp.a en CD&V 
kon geen enkel dossier nog goedge-
keurd worden. Het Vlaams Belang 
depanneerde het toenmalige sche-
pencollege meermaals en bewees zo 
dat het zijn verantwoordelijkheid 
kan en wil opnemen ten aanzien 
van de bevolking. Dit werd enorm 

geapprecieerd door de inwoners van 
Denderleeuw. 

De andere partijen kozen nog liever 
voor onbestuurbaarheid dan samen 
te werken met het Vlaams Belang. 
Resultaat: het Vlaams Belang ver-
driedubbelde op 14 oktober van 3 
naar 9 zetels. De Vlaams Belang-
fractie slaagde er in deze legislatuur 
ook meermaals in om – ondanks 
het cordon sanitaire – voorstellen 
te laten goedkeuren door de andere 
partijen. Een stem voor het Vlaams 
Belang bleek dus wel degelijk een 
nuttige stem.

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd? 
Door heel veel in gesprek te gaan 
met de inwoners van Denderleeuw. 
In de straten, in de cafés, via de 
sociale media, via onze pamflet-
ten, via onze enquête. Ook werd er 
een ‘Meldpunt Overlast’ opgericht. 
Daar kwamen wekelijks meldingen 
op binnen zodat het Vlaams Belang 
de criminaliteit in Denderleeuw in 
beeld kon brengen. Iets wat door 
de andere partijen steeds gemini-
maliseerd werd. Het Vlaams Belang 
heeft zes jaar lang een heel open 
communicatie gevoerd en met suc-
ces.

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
22 procent van de Denderleeuwse 
bevolking is nu reeds van vreemde 
afkomst. Dat zijn meer dan 4.000 
mensen op een bevolking van iets 
meer dan 20.000 inwoners. Na de 
Afrikaanse invasie zien we nu ook 
dat de islam aan een opmars bezig 
is. Het aandeel moslims is op zes 
jaar tijd met 90% toegenomen. Een 
op negen leerlingen van het offici-
ele basisonderwijs in onze gemeente 
volgt islamles. Dit moet tegenge-
gaan worden. Het Vlaams Belang 
zal dus verder blijven ijveren voor 
een Vlaams, veilig en goed bestuurd 
Denderleeuw. Met 9 gemeente-

raadsleden zullen wij de grootste 
fractie zijn in de gemeenteraad, 
onze stem zal luider klinken dan 
ooit. Kortom, het Vlaams Belang 
zal de stem van de Denderleeuwe-
naar vertolken in het gemeentehuis.

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag? 
Er is zes jaar stevig oppositie ge-
voerd in de gemeenteraad, waar-
door we regelmatig de pers haalden. 
Het hoogtepunt was onze actie te-
gen de komst van de Turkse Diya-
net-moskee, hetgeen ons weken in 
de belangstelling bracht. Voor veel 
Lokeraars was dat het bewijs dat 
we werkelijk invloed hadden en 
iets betekenden. Daarnaast zijn we 
dikwijls gecontacteerd door burgers 
die hulp vroegen of hun verhaal 
kwijt wilden, hetgeen weer leidde 
tot meer actie. Het creëerde een 
sneeuwbaleffect met kansen en mo-
gelijkheden om ons te bewijzen en 
in de belangstelling te komen. 

In de gemeenteraad zijn we ook 
de enige rechtse stem geweest, we 
brachten heel wat zaken ter sprake 
waar de anderen over zwegen. Zo is 
er het zwaar onderschat drugspro-
bleem en het asociale gedrag van 
een bepaalde groep die onze samen-
leving verziekt. N-VA heeft de kie-
zer op dat vlak enorm teleurgesteld 
en is afgestraft. 

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

VERKIEZINGSSUCCESSEN OVERAL TE LANDE!

KRISTOF SLAGMULDER 
DENDERLEEUW 26,2%

LENA VAN BOVEN
LOKEREN 11,6%
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Ook niet te vergeten: de kracht van 
sociale media, waar we gretig ge-
bruik van hebben gemaakt om onze 
tussenkomsten en acties in de verf 
te zetten. 

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd? 
Maanden op voorhand is er een 
facebookpagina aangemaakt, spe-
ciaal voor de verkiezingen. Dat was 
het startschot. Begin dit jaar deden 
we ook mee aan een evenement op 
de Markt dat op poten gezet was 
door de jeugdraad, ‘Café Voté’. Dat 
was een groot succes en tevens de 
eerste echte kennismaking met de 
lokale politiek voor onze tweede 
vrouw, Marita Macharis. Het ge-
voel zat goed, de aandacht was er en 
Marita zei ja op een plaats op ‘mijn’ 
lijst.

Zoals elke andere afdeling zijn 
we toen in actie geschoten... fo-
toshoots, tekstjes maken, kaart-
jes laten drukken en dan de boer 
op. Bussen, plakken, pintje gaan 
pakken en contacten leggen. Alle 
troeven zijn uitgespeeld om onze 
standpunten en programma uit te 
dragen. Er zijn debatten gevoerd, 
enquêtes ingevuld, interviews gege-
ven, stemcheck, ‘Stem van Vlaan-
deren’, kandidatenvoorstelling... 
noem maar op. 

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
Veiligheid in al zijn facetten zal een 
belangrijk punt blijven, of het nu 
over criminaliteit gaat of verkeers-
veiligheid. Zo vinden wij dat er 
slimme camera’s moeten komen aan 
alle grote invalswegen van de stad. 
Wij ijveren voor de oprichting van 
een speciale drugscel om het drugs-
probleem waar Lokeren mee kampt 
te bestrijden en de nepbedrijfjes die 
gelinkt zijn aan drugshandel op te 
sporen. Onze eigen war on drugs 
laat ik maar zeggen. 

Er wordt nog veel te veel gestolen 
en ingebroken. Een goed uitge-
bouwd BIN en WIN behoort dan 
ook tot ons puntenplan. De politie 
kan niet overal tegelijk waken, het 

is dus noodzakelijk om de burgers 
de oren en ogen te laten zijn in de 
strijd tegen misdaad.

Verder gaan we er op toezien dat 
er meer geïnvesteerd wordt in per-
soneel. Van kinderopvang tot zorg-
centrum, zodat de mensen terug de 
aandacht krijgen die ze verdienen 
en het personeel terug de juiste 
zorg kan geven die ze willen geven. 
Een belangrijk punt waar we zeker 
gaan op blijven hameren, is de so-
ciale huisvesting. Er moet strenger 
gecontroleerd worden op eigendom 
in het buitenland en op de kennis 
van het Nederlands. Onze mensen 
hebben recht op een betaalbare wo-
ning. Onze mensen eerst!

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag? 
Er is natuurlijk niet één enkele re-
den of oorzaak voor het succes bij 
deze gemeenteraadsverkiezingen. 
De zeer grote ontevredenheid bij 
de Halse burgers wat betreft de 
24-jarige ‘nerocratie’ van de rege-
rende CD&V-burgemeester heeft 
een grote rol gespeeld, alsook de 
algemene ontevredenheid over het 
huidige (im)mobiliteitsplan in onze 
stad. 

Als VB hebben wij als eerste speer-
punt gepleit voor een kordate 
aanpak van de onveiligheid (“een 
subjectief gevoel” volgens de meer-

derheid) en een nultolerantie tegen-
over de zogenaamde “kleine crimi-
naliteit”. Als enige partij hebben wij 
ook de verfransing en islamisering 
van onze maatschappij durven aan-
kaarten. Blijkbaar hebben de kie-
zers ons beloond omdat wij durven 
zeggen wat zij denken.

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd? 
In Halle is vanaf nul opgestart, er-
gens eind mei 2018. Met mezelf 
als nieuwe lijsttrekker, een paar 
enthousiaste nieuwelingen en een 
paar gevestigde waarden, en met 
de onmisbare steun van ons regio-
bestuur. Met in totaal 9 kandidaten 
hebben we ons toegespitst op het 
aanplakken van affiches op de offi-
ciële panelen, wij waren de eersten 
en de laatsten die er hingen. Verder 
vooral zelf flyers bussen. Ook heb-
ben we de markt ‘gedaan’ in Halle- 
centrum. 

Ook effectief en assertief deelne-
men aan alle publieke debatten is 
belangrijk geweest, zelfs voor een 
uitgesproken vijandig publiek zoals 
soms het geval was. Punten scoren 
telt! 

Tenslotte heeft onze facebook-pagi-
na heel veel succes gekend. Iets om 
te onthouden voor de volgende ver-
kiezingen...

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
Twee van onze doelen zijn al be-
reikt: de huidige CD&V burge-
meester heeft de handdoek in de 
ring gegooid en UF is haar enige 
zetel kwijt.

Onze betrachting blijft overeen-
stemmen met de speerpunten die 
we voerden tijdens onze campagne: 
blijven ijveren voor een stad zonder 
stress door de verkeersellende en 
waar elke burger op elk moment op 
elke plaats veilig kan zijn.

Met onze twee zetels (Pascal Saenen 
en mezelf ) kunnen we zeker de stem 
van onze kiezers laten horen op het 
stadhuis, zonder compromissen!

ANDRÉ GORGON
HALLE 8,5%
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Hoe verklaart u deze goede uit-
slag?
Het was een eer om lijsttrekker te 
zijn van een geweldig team, allemaal 
strijdvaardige, enthousiaste mensen 
die samen een prachtige campagne 
hebben neergezet. Iederéén heeft 
op zijn manier zijn steentje bijge-
dragen! We hebben zoveel moge-
lijk mensen proberen te overtuigen 
en dat heeft succes geboekt. Onze 
vele kiezers beseffen dat het Vlaams 
Belang meer dan ooit nodig is, dat 
een sterke oppositie belangrijk is. 
Vooral het openen van een asielcen-
trum in het ‘Peeterskasteel’ in het 
midden van onze stad, heeft bij vele 
mensen de ogen geopend en na drie 
jaar zien zij ook hoe het straatbeeld 
is veranderd. Het ongenoegen van 
de inwoners stijgt, vele vragen wor-
den gesteld, vele frustraties komen 
naar boven... Elk jaar doen wij ook 
enkele markten, wij laten ons niet 
alleen zien tijdens een verkiezings-
jaar. Wij luisteren ook graag naar de 
mensen en proberen te helpen waar 
we kunnen.

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd?
Wij zijn gestart op het drukbe-
zochte feest van Open VLD, daar 
zijn we met een grote enthousiaste 
groep naartoe geweest. Dit was het 
ideale moment om ons te laten zien 
omdat ook alle andere partijen en 
de pers aanwezig waren. Dit leverde 
ons een mooi artikel op in de krant. 
Onze kandidaten hebben de kiezers 
overal aangesproken en we hebben 
ons programma kenbaar gemaakt. 
Op vraag van sommige kiezers zijn 
we bij hen thuis ons programma 
gaan voorstellen. Ze waren echt 
nieuwsgierig naar onze standpunten 
en we hebben vele positieve reacties 
gekregen! 

Onze marktactie was ook een succes 
en eind september mochten we op 
ons jaarlijks eetfestijn een record-
aantal mensen (240) ontvangen. 
Opvallend waren de vele nieuwe ge-
zichten en meer jonge mensen met 

kinderen. In groep bezochten we 
ook een groot aantal cafés. Onder-
tussen werd alles gepost op ieders 
persoonlijke facebook en uiteraard 
ook op die van de afdeling, met ook 
een link naar de verkiezingswebsite 
van de afdeling waar we regelma-
tig nieuwsartikelen posten. Al onze 
kandidaten stelden zich voor op 
facebook en maakten hun speer-
punten bekend. De laatste week 
voor de verkiezingen hebben we 
deze berichten gepromoot. Er werd 
door de afdeling ook drie maanden 
na elkaar telkens een promotiepa-
gina gevuld in het gemeentelijk in-
foblad ‘Den Eik’.

We hebben op strategische punten 
meerdere borden kunnen plaatsen 
en onze flyers gebust in de hele fu-
siegemeente, dit tot enkele dagen 
voor de verkiezingen. We hebben bij 
dit alles heel veel plezier gemaakt. 
Blije mensen, blije gezichten en dat 
straalden we uit naar de mensen!

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
Veiligheid: het organiseren van een 
Buurt Informatie Netwerk, straat-
verlichting terug ‘s nachts aan, 
kortom een veiligheidsgevoel terug-
geven aan de inwoners. Natuurlijk 
ook de vervreemding tegengaan en 
de sluiting van het asielcentrum 
opvolgen. Verbetering van jeugd-
werking en sportinfrastructuur, een 
goed bestuur met verstandige aan-
wending van de financiële midde-
len, meer aandacht voor de ouderen 
en de middenstand.

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag? 
Ons succes is te danken aan het 
huidige klimaat van toenemende 
onveiligheid bij de bevolking en de 
zware mobiliteitsproblemen in onze 
gemeente vanwege het sluipverkeer. 
Het Oosterweelproject is in onze 
gemeente begonnen en daarvan 
ondervinden wij veel hinder. Een 
belangrijk thema bleek ook dat de 

coalitie GROEN/CD&V te weinig 
druk heeft uitgeoefend op de BAM. 
Verder heeft het debat ‘Zwijndrecht 
kiest’ op ATV waar ik aan heb deel-
genomen heb, een positief effect ge-
had op de uitslag. 

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd?
De beste wijze van campagne voe-
ren is nog altijd met de mensen op 
straat een praatje doen: tijdens de 
braderij, op de veejaarmarkt en na-
tuurlijk ook menig cafébezoek. 

Ook hebben we gebruik ge-
maakt van sociale media: via onze 
facebook-pagina Vlaams Belang 
Burcht-Zwijndrecht, alsook de face-
bookpagina ‘Gij zijt van Burcht-
Zwijndrecht’ met haar ongecensu-
reerde meningen. Dat heeft echt 
heeft veel effect gehad. 

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
In de komende legislatuur gaan we 
ons zeker bezighouden met de op-
volging van het Oosterweel-dossier, 
de onveiligheid binnen onze ge-
meente, de problematiek rond de 
moskee, controles van sociale huis-
vesting en nog veel meer…

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag? 
Onze partij heeft in de afgelopen 
jaren op een kritische, maar vooral 
constructieve manier aan politiek 
gedaan op basis van een ijzersterke 
dossierkennis. N-VA beloofde in 

SUZY WOUTERS
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 12,8%

MARIETTE VOOGD
ZWIJNDRECHT 12,9%

RECCINO VAN LOMMEL
TURNHOUT 17,5%
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Mien Van Olmen. FOTO BDD

HERENTALS Blz. 12
Coalitie van N-VA en CD&V 
in de maak: Mien Van Olmen 
wellicht nieuwe burgemeester

Blz. 13HOOGSTRATEN
FOTO MIA UYDENS

Marc Van Aperen zet traditie van 
broer Arnold voort: burgervader 
voor Hoogstraten Leeft

FOTO BELGA

  FOTO BERT DE DEKEN

Vlaams Belang is grote winnaar,
N-VA start gesprekken met CD&V, sp.a en Groen

Zwarte zondag
in Turnhout

Blz. 11

Vlaams Belang mag zich de winnaar 
van de verkiezingen in Turnhout 
noemen. De partij gaat van 4 naar 7 
zetels en wordt zo de tweede 
grootste, net na N-VA (8 zetels). De 
belangrijkste reden daarvoor is de 
migratieproblematiek die Turnhout 
de voorbije jaren heeft beheerst. 
De N-VA startte zondag overleg 
voor een coalitie met CD&V, sp.a 
en Groen. In dat scenario zou TIM 
van huidig burgemeester Eric Vos 
buitenspel worden gezet. 

STEMMENKANONNEN Blz. 3
In 1 op de 3 Kempense 
gemeenten heeft één partij 
de absolute meerderheid
ANTWERPEN
Blz. 10
De Wever II, 
maar 
met wie?

Yoleen Van Camp. FOTO BELGA
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2012 verandering in Turnhout, 
maar al snel werd onze stad onbe-
stuurbaar verklaard door interne 
ruzies, waardoor de oude coalitie 
terug in het zadel werd gebracht. 
Het Vlaams Belang heeft zich – in 
tegenstelling tot de anderen – be-
ziggehouden met de thema’s die de 
burgers echt bezighielden: het on-
veiligheidsgevoel (dat het hoogste 
is van heel Vlaanderen), de hoge 
armoedecijfers, de verloedering 
(mensen herkennen hun stad niet 
meer) en mobiliteit. In tal van dos-
siers hebben we het voortouw geno-
men en zijn we de ijsbreker geweest. 
Overigens was de kiezer het beu dat 
ze verkiezing na verkiezing meer 
van hetzelfde kregen en dat de oude 
meerderheid ondanks verlies zich 
krampachtig bleef vasthouden aan 
haar mandaten. Er werd vooral niet 
geluisterd naar de Turnhoutenaars, 
terwijl wij dat wel altijd hebben 
gedaan. Wij stonden vooral tussen 
onze inwoners en waren zeer ont-
vankelijk om mee te zoeken naar 
oplossingen voor hun problemen. 
De kiezer wou duidelijk een ander 
beleid en vooral mét het Vlaams 
Belang. Onze partij steeg van 3 naar 
7 verkozenen!

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd? 
We kozen voor een mix tussen een 
klassieke campagne en moderne 
media. Verkiezingen win je allang 
niet meer met affiches en tuinbor-
den. Dat hebben de verliezende 
partijen in Turnhout mogen on-
dervinden. We hebben ons vooral 
gefocust op de thema’s die onze 
burgers echt bezighielden en dit op 
een verstaanbare manier tot bij hen 
gebracht. In de talrijke debatten 
die werden georganiseerd was het 
Vlaams Belang allesbehalve de grij-
ze muis, ondanks het feit dat maar 
liefst 9 partijen deelnamen aan de 
verkiezingen. Door het Vlaams 
Belang-programma op een zeer 
stijlvolle manier te brengen, hebben 
we dus absoluut het verschil kun-
nen maken. Ik denk daarnaast dat 
het zeer belangrijk is om lokale ver-
kiezingen vooral te laten gaan over 
lokale problematieken. We hebben 

ook samengewerkt als een hecht 
team.

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
We willen in eerste instantie dat 
er geluisterd wordt naar de man in 
de straat. Ik zal me met mijn team 
eveneens inzetten voor een veiliger 
Turnhout, waar verloedering plaats 
maakt voor een meer propere stad 
met een bloeiende middenstand 
en minder migratie. Een stad waar 
armoede wordt bestreden door 
werkgelegenheid aan te trekken en 
waar onze visie op mobiliteit (die 
zeer breed gedragen is door de be-
volking) realiteit wordt. Wij zullen 
sterker dan ooit de politieke waak-
hond blijven die de anderen bij de 
les houdt.

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag?
Wij hebben vooral ingezet op leef-
baarheid in het algemeen en vei-
ligheid in het bijzonder: tegen de 
verstedelijking van Stabroek en voor 
het permanent openhouden (wat 
nu niet het geval is) van ons recent 
gerenoveerd politiekantoor. We 
ageerden ook tegen het sluipverkeer 
dat onze gemeente doorkruist om 
tolheffing te vermijden en stelden 
dat leveranciers buiten de spits en 
de schooluren hun werk moeten 
verrichten. Meer respect voor onze 
ouderen, betaalbare rusthuisfactu-
ren, meer moeite doen om verbor-
gen armoede op te sporen, slimme 
camera’s op alle invalswegen, onze 
eigenheid en culturele waarden 
behouden... het stond allemaal 
voorop. Stabroek is het laatste zelf-
standig polderdorp en dat moet zo 
blijven. 

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd?

Ons prachtig resultaat hebben we 
te danken aan de grote inzet van al 
onze kandidaten, leden, vrienden 
die ieder op zijn manier onze kiezer 
positief bereikt hebben. Alle kandi-
daten hebben goed werk geleverd, 
dat bewijzen de vele voorkeurstem-
men voor ieder van hen. Bij Nic 
Baeten hebben we in zijn voortuin, 
vlak over een kiesbureau, een bord 
met affiches van alle kandidaten 
mogen plaatsen, op de weide van 
vrienden (familie Breens), ook al 
rechtover een kiesbureau, hebben 
we dit ook mogen doen. Natuurlijk 
werkten we ook via sociale media.

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
Wat ik persoonlijk wil, is dat er ko-
mende legislatuur sneller naar ons 
geluisterd wordt. Zoals toen wij de 
gele papiercontainers (enkele jaren 
geleden door wijlen Guido Van 
Gansen geïntroduceerd in de ge-
meenteraad) voorstelden om bij re-
gen en storm geen rondwaaiend pa-
pier en karton te krijgen. Dat werd 
toen afgewezen, maar deze maand 
worden de vuilniswagens eindelijk 
aangepast zodat het wel kan. Dat 
we dus niet keer op keer hetzelfde 
voorstel moeten indienen in de ge-
meenteraad en daarna nog eens de 
pers moeten inschakelen voor er 
actie ondernomen word, ik verwijs 
naar de stopstreep in Ettenhoven. 
Nu we zwaarder doorwegen, moet 
dat lukken!

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag?
Het Vlaams Belang doet het overal 
goed omdat onze mensen het beu 
zijn om voorgelogen te worden en 
behandeld als tweederangsburgers. 
‘Eerst onze mensen’ is dan ook een 

MANUEL ELST
STABROEK 20,2%

DOMINIEK SNEPPE
PROV. WEST-VLAANDEREN 14,1%
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zeer goede slogan. Dat ik 5.017 
voorkeurstemmen kreeg, was na-
tuurlijk een zeer aangename ver-
rassing. District Brugge is een klein 
district en daardoor zou het moeilijk 
(sommigen zeiden zelfs onmogelijk) 
zijn om een zetel te bemachtigen. Ik 
heb er met mijn team hard voor ge-
werkt en dat heeft geloond. Daarom 
wil ik langs deze weg nog eens ieder-
een bedanken die me met woord en 
daad heeft bijgestaan.

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd? 
We voerden campagne op allerlei 
fronten: we waren aanwezig in het 
straatbeeld door onze verkiezings-
borden, onze folders zaten in de 
bussen, ik stond de pers te woord en 
we waren present op sociale media. 
Zeer belangrijk is ook dat mensen 
persoonlijk aangesproken worden. 
Zo gingen we naar verschillende 
plaatselijke evenementen en naar de 
kroeg waar we ons in de discussie 
mengden en uiteindelijk de mensen 
overtuigden om op het Vlaams Be-
lang te stemmen. Verder heb ik ook 
nog een 200-tal persoonlijke brie-
ven verstuurd. De sfeer zat goed. 
Hoe dichter we bij de verkiezingen 
kwamen, hoe meer ik een goed ge-
voel kreeg.

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
Gezien we voor de afschaffing van 
het provinciale niveau zijn, wil ik 
me inzetten voor het verder overbo-
dig maken van de provincies. Maar 
zolang die er zijn, zal ik me samen 
met de andere verkozenen inzetten 
voor een beter, veiliger en Vlaams 
West-Vlaanderen. Verder vind ik 
het belangrijk dat het beleid trans-
parant verloopt, net zoals de com-
municatie met de mensen vlotter 
moet kunnen. 

We zagen dat - een paar weken voor 
de verkiezingen - de problematiek 
van de illegalen in Zeebrugge en op 
de snelwegparkings aangepakt werd, 
ik zal er op toezien dat die aanpak 
ook nà de verkiezingen voortduurt 
en dat het niet enkel bij stoere 
tweets blijft. Voorts zullen wij toe-

kijken op de provinciale domeinen 
en fietsroutes. Die laatste mogen 
trouwens beter onderhouden en uit-
gebreid worden. Het belangrijkste is 
dat we kordate maar ook construc-
tieve oppositie voeren.

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag?
De vernieuwing en verjonging van 
Vlaams Belang slaat aan in Kortrijk. 
Wij hebben voluit ingezet op de 
vernieuwing, vervrouwelijking en 
versterking van onze lijst, zonder 
de vaste waarden van Vlaams Blok/
Belang uit het oog te verliezen. Er 
werd een gezond evenwicht gevon-
den tussen continuïteit en vernieu-
wing.

Inhoudelijk hebben wij, als enige 
partij, een antwoord geboden op 
het vele straatgeweld, de groeiende 
vervreemding, de aankondiging van 
een megamoskee en de moeilijke 
bereikbaarheid van onze Gulden-
sporenstad.

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd?
We hebben via de nieuwe media 
een manier gevonden om verkie-
zingsthema’s te ‘claimen’, waaronder 
veiligheid en vervreemding. Met 
zelfgemaakte filmpjes op facebook 
hebben we de échte problemen van 
de Kortrijkzanen benoemd. Via 
gerichte protestacties en ook een 
betoging hebben wij de aandacht 
gevestigd op vecht- en steekpartijen, 
maar uiteraard ook op de komst van 
de grootste moskee van Vlaanderen 
in onze Groeningestad. 

Via petities over de moskee, maar 
ook een geval van zware dieren-
mishandeling, hebben wij de steun 
verzameld van nieuwe potentiële 
kiezers. En tot slot hebben we door 
huisbezoeken, volkscafé-toers en 
marktbezoeken contact gezocht met 
de burgers.

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?

Onze aandacht zal gaan naar de 
(on)veiligheid, de toenemende ver-
vreemding, de mogelijke komst van 
een megamoskee, maar ook naar het 
wanbeleid in mijn stad. Ik heb het 
dan over de aanbestedingen, geld-
verspilling en de bestaande graaicul-
tuur.

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag?
Wij hebben schitterende kiezers na-
tuurlijk, en een fantastische lijst van 
7 overtuigde nationalisten, waarvan 
ik de eer had ze te mogen aanvoe-
ren.

We hebben constructief, conse-
quent en met passie onze standpun-
ten uitgelegd aan de kiezers, dit zo-
wel in persoonlijk contact als tijdens 
diverse debatten. Ik denk dat onze 
kiezers niet enkel onze korte-ter-
mijnvoorstellen, maar vooral onze 
lange-termijnvisie op onze samenle-
ving kunnen smaken.

Ons uitgangspunt is dat Ham een 
aangename gemeente is om te leven, 
en dat we dat zo moeten houden, 
rekening houdend met de bevol-
kingsgroei in Europa en Afrika de 
komende 30 jaar.

Ondanks de ‘underdog-positie’ - we 
hadden immers geen vertegenwoor-
diging meer in de gemeenteraad -  
zijn we er toch in geslaagd de plaats 
van de partij te vrijwaren en zelfs 
boven onze eigen verwachtingen 
vooruit te gaan.

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd? 
Het was geen eenvoudige opdracht 
om zichtbaar te zijn in deze cam-
pagne. We hadden immers maar 
één plaats waar we een bord konden 
neerzetten (bedankt Patrick). Om 
toch zichtbaar in het straatbeeld te 
komen, hebben we een aanhangwa-
gen kunnen gebruiken met affiches 
van de kandidaten en een aantal 
kernpunten. Deze werd dagelijks 
op andere plaatsen in de gemeente 

WOUTER VERMEERSCH
KORTRIJK 12% MICHEL MOREELS
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reglementair geparkeerd op strate-
gische plaatsen. Dit gaf ons meer 
zichtbaarheid dan die talloze borden 
van de (nu kleiner geworden) con-
current. Door het bord te verplaat-
sen, ontstaat er geen gewenning.

Verder hebben we gedurende 4 we-
ken facebook-berichten gepromoot, 
waarin we onze onderwerpen aan-
sneden zoals migratie en integratie, 
verkeersveiligheid, veiligheid.

We hadden ook het geluk om peri-
odiek in het ‘Boerenbelang’ te ver-
schijnen, een lokale krant waarin 
wekelijks het standpunt van ver-
schillende partijen omtrent een be-
paald thema gepubliceerd werd.
Wat hebben we vooral niet gedaan: 
mensen aanklampen of concullega’s 
schofferen.

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
Wij staan voor bindende gemeen-
telijke referenda, een duidelijk 
integratiebeleid mét resultaatsver-
bintenis en het oprichten van BIN-
netwerken die niet alleen de veilig-
heid verhogen maar ook sociaal 
isolement doorbreken. Voorts wil-
len wij onze jeugdbewegingen in de 
kijker zetten door ze op te nemen in 
het maandblad van de gemeente en 
ze een plaats te geven op de ‘nieuw-
komersdag’ van onze gemeente. Tot 
slot: een verkeerspark in Het Vlietje 
(speeltuin). 

Hoe verklaart u de goede uitslag?
In Limburg en zeker in Beringen is 
er voldoende potentieel aan kiezers 
voor het Vlaams Belang. Tegen de 
zin van de bevolking wil het linkse 
stadsbestuur er een multiculturele 
stad van maken. Dit is hen vrij 
goed gelukt, maar de eigen bevol-
king wordt wel vergeten. Ik zou best 
durven zeggen dat de slogan van het 
stadsbestuur de laatste dertig jaar in 
Beringen “ander volk eerst” was en 
dat neemt de bevolking niet. 

Daartegenover staat dat men wel 

degelijke, bekwame en bekende 
mensen moet hebben om deze pro-
blemen aan te kaarten en dat doe ik 
al 30 jaar. Dat verklaart ook het suc-
ces van deze verkiezingsdag. 
 
Op welke wijze werd campagne 
gevoerd?
Deels werd de campagne natuurlijk 
ondersteund door Vlaams Belang 
nationaal: folders, verkiezingsbor-
den, media-aandacht. Maar voor 
het grootste deel werd de campagne 
toch gevoerd door onze eigen men-
sen en eigen middelen: folders en 
ander drukwerk huis aan huis be-
delen, sociale media en onze eigen 
webpagina van Vlaams Belang Be-
ringen. 

Maar het directe contact met de 
burgers is nog steeds de beste ma-
nier. Of je nu zelfstandige bent of 
politieker, je moet je ‘klanten’ goed 
behandelen. Ik ben altijd beide ge-
weest en zo leer je in het leven om-
gaan met mensen.

Hoe verklaart u deze goede uit-
slag? 
Een gezonde mix van diverse facto-
ren. Ken uw gemeente: iedere deel-
gemeente in haar identiteit respecte-
ren, waardoor een hoofdthema van 
de partij naar de plaatselijke bevol-
king vertaald werd. 

Maaseik, Neeroeteren & Opoe-
teren moesten het stellen met een 
gemeentebestuur dat ondermaats 
presteerde. Wij plaatsten daarte-
genover als kleinste partij de meest 
actieve fractie van de gemeenteraad. 
We hebben consequent en stijlvol op 
alle mogelijke thema’s, elke gemeen-
teraad opnieuw, onze alternatieven 
naar voor geschoven en dat ook 
duidelijk - op alle mogelijke manie-
ren - aan de kiezer laten weten, on-
dermeer in het kwaliteitsvol lokaal 
magazine ‘Straffe kal’. Een aantal 
hoofdthema’s bleven we uitspelen, 
zoals het internationaal motorcros-
sterrein. En er was ook een nieuw, 
fris gezicht op plaats twee, uit een 

deelgemeente waar we vroeger nooit 
een kandidaat hebben gehad.

Op welke wijze werd campagne 
gevoerd?
De partij heeft een groot kiezer-
spotentieel, alleen moet je de kiezer 
wakker schudden. Dit doe je met 
lokale thema’s. Campagne voeren 
betekende voor onze afdeling in de 
eerste plaats 6 jaar keihard werken. 
Met beperkte middelen zijn we er in 
geslaagd om regelmatig een lokaal 
magazine uit te geven, een webstek 
uit te bouwen, perscontacten aan te 
leggen en de grenzen van het cordon 
op te zoeken. “Inhoud eerst” was 6 
jaar lang ons motto. Eén week voor 
de verkiezingen hebben we een spe-
ciaal magazine uitgegeven vol met 
écht lokaal nieuws en échte alterna-
tieven over alle mogelijke thema’s. 
Als laatste partij hebben we borden 
geplaatst met het algemeen beeld, 
niet overvloedig maar strategisch 
langs verbindingswegen. Pas tijdens 
de laatste campagneweek hebben we 
uitgepakt met onze ‘koppen’. Eerst 
de boodschap, dan de boodschap-
pers was ons devies. Actief en ten al-
len tijde de bestelwagen gebruiken: 
dit is een rijdend uithangbord. En 
bij stilstand: stallen op een publieke 
plaats. 

Welke punten schuift u de ko-
mende legislatuur naar voor?
Speerpunt van onze campagne was 
de afbouw van het politieke profi-
tariaat. We hebben in dit onzalige 
land en zijn gemeenten té veel po-
litici en instellingen. En geloof ons, 
dat thema leeft enorm bij de men-
sen. Daarom willen we aan de kar 
trekken om het aantal postjes te 
beperken. Verder zullen we inzet-
ten op het uitbouwen en verstevi-
gen van de lokale identiteit van de 
Maaseikenaars, Neeroeternaars & 
Opoeterenaars. 

RITA KEUNEN
PROV. LIMBURG 12,3%

LEO PIETERS
MAASEIK 14,3%
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 ractievoorzitters geven  
regeringsbeleid een onvoldoende

De voorbije weken vonden niet enkel de lokale 
verkiezingen plaats, maar werden zowel in het 
Vlaams Parlement als in de Kamer de laatste re-
geerverklaringen van de huidige bestuursperiode 
afgelegd door enerzijds minister-president Geert 
Bourgeois en anderzijds eerste minister Charles 
Michel. Vlaams Belang Magazine had hierover een 
gesprek met Barbara Pas en Chris Janssens, onze 
fractieleiders in beide parlementen.

Wat waren jullie indrukken? 

Chris Janssens: De rode draad door de jaarlijkse sep-
temberverklaring van minister-president Bourgeois 
was dat Vlaanderen er volgens hem beter voor zou 
staan dan vier jaar geleden. Hij herhaalde dit zelfs let-
terlijk tot driemaal toe. Misschien moest hij het wel 
net zo vaak herhalen om ook zichzelf ervan te over-
tuigen? Want wanneer ik mijn oor te luister leg bij 
de Vlamingen, stel ik vast dat de meeste mensen niet 
het gevoel hebben dat we er beter voorstaan dan vier 
jaar geleden. Omdat fundamentele problemen waar 
Vlaanderen mee kampt geen oplossing kregen en het 
leven er bovendien door regeringsbeleid fors duurder 
op werd.

Barbara Pas: Wel, na het horen van Michels verklaring 
komt het mij voor dat de fut, de pit, den ‘dash’ nu 
wel definitief uit deze regering is, voor zover die er 
ooit al heeft ingezeten. Of om het in termen van onze 
energievoorziening te zeggen: deze regering heeft zelf 
last van energietekort. Zelfs de bevlogenheid van de 
premier was verdwenen en het applaus was lauw. Het 
klapvee in de Kamer is het nochtans gewoon zichzelf 
steeds opnieuw moed in te klappen. Ik vraag mij af of 
zij er zelf nog in geloven. 

Barbara Pas, Vlaams Belang-fractie- 
voorzitster in de Kamer: “De grootste  

verwezenlijking van deze coalitie is het in 
een regering zonder de PS even slecht te 

doen dan in een regering met de PS”.
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van 35% van de accijnzen op diesel en de stijging van 
de elektriciteitsfactuur hadden niet gemoeten in zulke 
gunstige externe omstandigheden.

De Vlaamse regering realiseerde wél een begro-
tingsevenwicht en investeert bovendien. Applaus 
op alle banken? 

Chris Janssens: Niet echt. Deze regering realiseert 
inderdaad een begrotingsevenwicht. Maar dat kwam 
enkel tot stand door kunstgrepen. De Oosterweel-
investeringen werden immers buiten de begroting 
gehouden. En ja, deze regering investeert inderdaad, 
maar het totaalbedrag van die investeringen bena-
dert bij verre niet het bedrag dat de Vlaamse regering 
bespaarde op kap van de werkende Vlamingen. De 
Vlaamse regering maakte alle dienstverleningen fors 
duurder. Onderwijs werd duurder. Openbaar vervoer 
werd duurder. Energie en water werden duurder. De 
kilometerheffing voor vrachtwagens bracht de regering 
veel geld in het laatje, maar zorgde wel voor een verho-
ging van de winkelprijzen. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Ook Bourgeois’ triomfalisme is dus volko-
men misplaatst. 

Barbara Pas: Ook de federale regering heeft de modale 
burger met een flink pak nieuwe lasten opgezadeld. 
Op federaal vlak werden de belastingen op arbeid wel-
iswaar verlaagd via een taxshift, maar deze laatste is 
nog lang niet helemaal gefinancierd. Chris vermeldde 
al de energiefacturen die de pan uitswingen. Nadat de 
consument op amper één regeerperiode zijn energie-
factuur met 300 euro zag stijgen, krijgt hij nu als toe-
maatje de gepeperde rekening van het wanbeleid van 
deze regering op dat vlak doorgeschoven. In dat licht 
had deze regering minstens het engagement kunnen 

 ractievoorzitters geven  
regeringsbeleid een onvoldoende

Is de federale regering erin geslaagd om opnieuw 
goede begrotingscijfers voor te leggen, toch zowat 
de voornaamste reden van haar bestaan?

Barbara Pas: Deze regering is er inderdaad zogenaamd 
gekomen om de rekeningen op orde te brengen, een 
doelstelling waarvoor N-VA zelfs het communautai-
re in de vuilbak kieperde. Het begrotingsevenwicht 
moest er komen in 2018. Maar het werd eerst uitge-
steld naar 2019 en vervolgens zelfs doodleuk over de 
verkiezingen getild naar 2020. Door het steeds ver-
der uitstellen van begrotingsevenwichten en door de 
torenhoge staatsschuld, doet deze regering dus exact 
hetzelfde wat ze de vorige regering verweet: het door-
schuiven van schulden naar de volgende generaties. 
Dé grote verwezenlijking is blijkbaar om het in een 
regering zonder PS even slecht te doen als een regering 
met PS…

Nochtans waren de omstandigheden daarvoor hele-
maal niet zo slecht?

Barbara Pas: Inderdaad. Onze economie doet het nog 
betrekkelijk goed, maar dat is dan vooral te danken 
aan de gunstige economische omstandigheden, aan 
een betere conjunctuur in Europa en aan de historisch 
lage rente. Dat was dus een ideale gelegenheid om het 
gat in de begroting weg te werken en de staatsschuld 
fors te verlagen, maar daar is zo goed als niets van in 
huis gekomen. De premier verzekert nu wel dat de 
regering gaat afkloppen op het kleinste begrotingste-
kort van de jongste tien jaar, maar allicht lukt zelfs 
dat niet. Onder meer de Nationale Bank voorspelt dat 
het veel groter zal uitvallen. In plaats van triomfbe-
richten waren nederige excuses dus gepaster geweest. 
De verhoging van de roerende voorheffing, de stijging 
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nemen de meerkost van dit wanbe-
leid te compenseren door de BTW 
op elektriciteit te verlagen tot 6%, 
maar zelfs dat doet ze niet. Het 
resultaat: maar liefst 60% van de 
elektriciteitsfactuur gaat momen-
teel naar taksen en lasten!

Chris Janssens: En wat kreeg de 
Vlaming in ruil voor al deze las-
tenverhogingen? Zullen we dat 
eens vragen aan de mensen die 
dagelijks in de alsmaar aanzwel-
lende files staan? In 2011 stond er 
op een gemiddelde werkdag bijna 
280 kilometer file. In 2017 was dit 
al verdubbeld tot 570 kilometer. 
Intussen mogen de automobilisten 
wel fors in de buidel tasten door 
de verhoogde accijnzen en wil de 
minister van Mobiliteit ons het re-
keningrijden voor personenwagens 
opdringen dat volgens een enquête 
van VAB gesteund wordt door am-
per 12 procent van de bevolking. 
Ons openbaar vervoer is ondertus-
sen ook geen alternatief: ondanks 
de forse tariefverhogingen, dalen de 
stiptheid en de klanttevredenheids-
cijfers. En misschien kunnen we 
ook aan alle mensen die op een of 
andere wachtlijst staan eens vragen 
of zij er vandaag beter voor staan 
dan vier jaar geleden? Aan de meer 

dan 120.000 gezinnen die soms al 
jaren tevergeefs wachten op een so-
ciale woning bijvoorbeeld. Of aan 
de 14.000 mensen met een handi-
cap die wettelijk recht hebben op 
hulp, maar er geen krijgen wegens 
ontoereikend budget? Of wat vin-
den al die oudere Vlamingen met 
hun schamele pensioenen die niet 
eens volstaan om de rusthuisfactu-
ren te betalen van de goednieuws-
show van onze regeringen?

Ander punt waar deze regerin-
gen het verschil hadden kunnen 
maken met hun voorgangers: het 
immigratie- en integratiebeleid. 
Gebeurde dat ook? 

Barbara Pas: Ook hier kan ik helaas 
alleen maar zeggen dat het groten-
deels tot holle woorden beperkt is 
gebleven, meer zelfs, dat het onder 
de regering-Michel/De Wever nog 
erger is geworden dan onder het 
PS-bestuur. De cijfers spreken voor 
zich. De globale immigratiedruk is 
niet verminderd, maar integendeel 
toegenomen. Vorig jaar steeg het 
aantal nieuwe immigranten tot net 
geen 140.000, het op één na hoog-
ste aantal sinds het begin van de tel-
lingen. De gezinsherenigingen blij-
ven onverminderd het belangrijkste 

immigratiekanaal. In 2017 ging het 
om zowat 52.000 personen. Het te-
rugkeerbeleid faalt over de volle lijn. 
En terwijl het aantal asielaanvragen 
in Europa daalt, vorig jaar met 44 
procent, gaat dat cijfer in dit land 
omhoog. In de eerste negen maan-
den van dit jaar met 20 procent! 
België blijkt in toenemende mate 
dus een aantrekkelijke bestemming 
te zijn voor vreemde gelukszoekers 
en deze regering legt hen daarvoor 
niets in de weg.

Chris Janssens: De gevolgen van dit 
rampzalig opengrenzenbeleid zien 
we ook in de Vlaamse cijfers. In vier 
jaar tijd is het aantal anderstalige 
leerlingen in ons Vlaams onderwijs 
toegenomen van 17 procent tot 20 
procent. In 13 procent van de scho-
len van het basisonderwijs zijn Ne-
derlandstalige leerlingen nu al in de 
minderheid. In de Vlaamse Rand 
rond Brussel zijn inmiddels liefst 
twee gezinnen op drie anderstalig 
door de verfransing en de massale 
intocht van vreemdelingen. Ook de 
islamisering rukt op. Niet minder 
dan een kwart van de leerlingen van 
het gemeenschaps- en gemeentelijk 
onderwijs volgt inmiddels islamles 
als levensbeschouwelijk vak. Her 
en der schieten megamoskeeën als 
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paddenstoelen uit de grond met 
de bereidwillige medewerking dan 
nog van de bewindsvoerders, van 
de machtspartijen waaronder ook 
N-VA, die daarna zelfs met sub-
sidies over de brug komen. Een 
nieuwe geplande megamoskee in 
Kortrijk, een nieuwe megamoskee 
in Gent, een nieuwe megamoskee 
in Hasselt, enzovoort. 

Een ander belangrijk thema nog: 
veiligheid. Wat is op dit vlak de 
eindbalans?

Barbara Pas: Onder minister Geens 
is het justitiebeleid wellicht nog 
nooit zo laks geweest als voorheen, 
waarbij criminelen bij wijze van 
spreken sneller uit de gevangenis 
komen dan dat ze er in geraken. 
De nadruk ligt op besparingen en 
gevangenissen ontvolken. Het straf-
uitvoeringsbeleid is daardoor veel-
eer een strafkwijtscheldingsbeleid 
geworden, vol penitentiaire verlo-
ven en lachwekkende enkelbandjes. 

Voor ons, als Vlaams-nationalis-
ten, is ook het communautaire 
belangrijk. Was er op dit vlak wer-

kelijk sprake van een stilstand?

Barbara Pas: Niet echt, het was 
nog erger dan een stilstand, er mag 
gerust gesproken worden van een 
achteruitgang. De taalwantoestan-
den in Brussel gingen onder deze 
regering van kwaad naar erger. In 
de Brusselse OCMW’s gebeurt nu 
al 94 procent van de benoemingen 
in strijd met de taalwet, maar deze 
regering doet er niets aan. Het gaat 
hier nochtans enkel om de toepas-
sing van een bestaande wet. En dat 
terwijl uitgerekend de N-VA’er Jan 
Jambon als minister van Binnen-
landse Zaken bevoegd is over de 
taalwetgeving in Brussel en daar 
dus iets zou kunnen aan doen. Ook 
de taalwet in gerechtszaken, lange 
tijd de beste taalwet die we hadden, 
is door deze regering fors onder-
uit gehaald. En zo kan ik nog wel 
even doorgaan. Ik ben overigens 
benieuwd welke grondwetsartike-
len aan het einde van deze regering 
voor herziening vatbaar zullen wor-
den verklaard. Herinnert u zich nog 
de atomaschriftjes waarvan aan het 
begin van deze regering sprake was? 
Daarin zouden zogezegd geheime 

afspraken staan zodat een volgende 
regering werk zou kunnen maken 
van een nieuwe grote staatshervor-
ming. Wel, ik ben érg benieuwd 
wat dat zal worden, maar ik maak 
mij geen enkele illusie ter zake. De 
N-VA heeft omwille van het smeer 
de Vlaamse zaak verraden en daar is 
deze regering het beste bewijs van. 

Chris Janssens: Ik wil daar nog graag 
aan toevoegen dat er jaarlijks nog 
steeds zo’n 7 miljard euro Vlaams 
belastinggeld naar Franstalig België 
verdwijnt. Dat werd vorig jaar nog-
maals bewezen door een studie van 
de KU Leuven, besteld door Geert 
Bourgeois op onze vraag. Die stu-
die ligt nu echter stof te vergaren in 
een kast van de Vlaamse minister-
president en er wordt niets mee 
gedaan. Die miljarden geld hebben 
we nochtans broodnodig om buf-
fers aan te leggen voor de periode 
dat het eventueel economisch berg-
af zou gaan. Kortom, de voorbije 
vier jaar werd er op ook op dat vlak 
kostbare tijd verloren. 

Opgetekend door Peter Lemmens en 
Wim Van Osselaer

Chris Jansens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement:  
“De voorbije vier jaar werd kostbare tijd verloren.”
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Aardbeving in Beieren.  
Naschok in Berlijn.

De jongste deelstaatverkiezingen in Beieren leverden het ondertussen 
vertrouwde beeld op. Onmiskenbare winst voor de AfD. Zwaar verlies 
voor christendemocraten en socialisten. 

Op 14 oktober trokken niet alleen de 
Vlamingen naar de stembus. De dag 
waarop in eigen land nieuwe gemeen-
teraden werden gekozen, vonden na-
melijk bij onze oosterburen - meer 
bepaald in Beieren - deelstaatverkie-
zingen plaats. Beieren is niet alleen 
de meest zuidelijke, maar ook econo-
misch de meest welvarende deelstaat 
van Duitsland en werd decennialang 
- op twee legislaturen na - met een 
absolute meerderheid door de chris-
tendemocratische CSU bestuurd. 

HISTORISCH IN ALLE 
OPZICHTEN

Daaraan kwam vorige maand abrupt 
een einde. Op 14 oktober verloor de 
CSU immers niet alleen haar spreek-
woordelijk geworden volstrekte meer-
derheid, maar behaalde ze met 37,2 
procent (- 10,1) ook haar slechtste 
verkiezingsresultaat sinds 1950. Naar 
een verklaring voor deze historische 
pandoering hoeft niet lang gezocht 
te worden. Net zoals bij eerdere deel-
staatverkiezingen en een jaar geleden 

ook bij de Bondsdagverkiezingen al 
het geval was, kregen de christende-
mocraten de rekening gepresenteerd 
voor het ‘open grenzen’-beleid van 
Angela Merkel. Naast een veroorde-
ling van Merkel, was deze stembus-
slag bovendien een afstraffing van de 
halfhartige en dubbelzinnige manier 
waarop de CSU zich in Beieren heeft 
proberen te distantiëren van een poli-
tiek waarvoor ze in de nationale re-
gering mee verantwoordelijk tekent. 

De andere grote verliezer van de Bei-
erse deelstaatverkiezingen was zon-
der meer de socialistische SPD. De 
voormalige grote volkspartij zag haar 
aanhang meer dan halveren en ves-
tigde met nauwelijks nog 9,7 procent 
(- 10,9) haar diepterecord.

VIJFTIEN OP ZESTIEN

Dat verlies wordt grotendeels - maar 
niet volledig - gecompenseerd door 
de Groenen die met een score van 
17,5 procent (+ 8,9) onmiskenbaar 
tot de winnaars van deze verkiezingen 

behoren. Tot de overwinnaars 
behoorden eveneens de ‘Freie 
Wähler’ (FW) die afklokten op 
11,6 procent (+ 2,6). Deze partij 
presenteert zich als een conserva-
tieve en aan de ‘heimat’ gehechte 
partij en is - met niet minder dan 
806 van de 2013 burgemeesters 
in Beieren - stevig in de gemeen-
ten en kleinere steden verankerd. 
In die zin fungeert dit Beiers bui-
tenbeentje van de Duitse politiek 
als een ventiel voor ontevreden 
CSU-kiezers en… als een alter-
natief voor de ‘Alternative für 
Deutschland’ (AfD). 

De AfD - die in Beieren voor de 
eerste keer aan deelstaatverkiezin-
gen deelnam - behaalde in één klap 
10,2 procent van de stemmen en is 
daarmee de andere grote overwin-
naar. Het uiteindelijke resultaat lag 
misschien iets lager dan de peilingen 
enkele weken geleden hadden voor-
speld, maar in ieder geval veel hoger 
dan iemand enkele jaren geleden 
voor mogelijk had gehouden. Met de 
score die ze neerzette, liet de AfD bo-
vendien zowel de liberale FDP als de 
SPD achter zich en is ze ondertussen 
in vijftien van de zestien Duitse deel-
staatparlementen vertegenwoordigd. 

SIGNAAL

De donderslag in München was te 
horen tot in Berlijn. De betekenis 
van de Beierse verkiezingsuitslag kan 
maar moeilijk onderschat worden. 
Gezamenlijk verloren de twee par-
tijen die op nationaal vlak de ‘grote 
coalitie’ vormen, niet minder dan 21 
procent. Het signaal is duidelijk: wie 
zich aan Merkel blijft vastketenen, 
zal samen met haar in de politieke 
afgrond storten.

Dirk De Smedt 
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Egmont blijft op de Boekenbeurs
Het door henzelf ingestelde hoger beroep maakte de afgang van Boeken-
beursorganisator Boek.be en uitgeversvereniging GAU alleen maar erger. 

Op 15 oktober, daags nà de verkie-
zingen, bereikte ons weerom schit-
terend nieuws. Het Hof van Beroep 
te Antwerpen velde die dag een 
eindarrest in de Boekenbeurs-zaak. 
En het resultaat kon niet beter zijn 
voor onze vrienden van Uitgeverij 
Egmont. Vooreerst werd het vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg 
van 3 oktober 2017 bevestigd, waar-
door er dus geen Boekenbeurzen 
meer mogen georganiseerd worden 
zonder Egmont en dit op straffe van 
een dwangsom van 500.000 euro. 
Maar de uitgeverij moet nu ook 
verplicht opgenomen worden als 
lid van de GAU, op straffe van een 
dwangsom van 10.000 euro. De au-
teurs Gerolf Annemans en Barbara 
Pas krijgen bovendien een morele 
schadevergoeding van 650 euro toe-
gekend. En de proceskosten dienen 
door de verliezende partijen te wor-
den gedragen. 

Het is overigens nog steeds onduide-
lijk waarom Boek.be en GAU rond 
de jaarwisseling uiteindelijk beslis-
ten in beroep te gaan tegen het eer-
ste vonnis. Van nieuwe elementen 
in het dossier was geen sprake. Ook 
nu weer werden Egmont, Vlaams 
Belang en zelfs Vlaams Blok op één 
grote hoop gegooid dat het een lieve 

lust was, en ook nu weer geraakte 
men niet verder dan wat gewauwel 
en gepruttel over het Vlaams Blok-
arrest van bijna 15 jaar geleden… 
Zoals de procureur-generaal in zijn 
advies voor het hoger beroep terecht 
schreef, slaagde men er absoluut niet 
in enig begin van bewijs te leveren 
dat Egmont ergens iemand zou dis-
crimineren.

NIET ONDEMOCRATISCH 
OF RACISTISCH

Hoe verrijkend en hartverwarmend 
de aanwezigheid van Egmont voor 
de Boekenbeurs ook moge zijn, naar 
de toekomst toe is vooral de moti-
vering van de drie raadsheren van 
het Hof van Beroep belangrijk. Net 
zoals de procureur-generaal waren 
zij er van overtuigd dat het Vlaams 
Belang op geen enkele wijze onde-
mocratisch of racistisch is en dat het 
Vlaams Blok-verleden hieromtrent 
niets ter zake doet… 

Men kan het belang hiervan nau-
welijks overschatten. Wie voortaan 
het cordon tegen onze partij nog in 
stand wil houden, kan dit niet meer 
geloofwaardig doen om reden van 
het zogenaamd ondemocratisch of 
racistisch zijn!

LEVE DE  
ANTIDISCRIMINATIEWET

Boek.be en GAU werden veroor-
deeld wegens inbreuken op de an-
tidiscriminatiewet. Een wet die op 
25 februari 2003 enthousiast door 
het parlement werd gejaagd en die 
elke discriminatie strafbaar stelde 
op grond van geslacht, ras, huids-
kleur, afkomst, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, fortuin, leeftijd 
en geloof. Pas nadat enkele Vlaams 
Blok-kopstukken, waaronder Gerolf 
Annemans en Filip Dewinter, naar 
het Arbitragehof trokken, werden 
ook taal en politieke overtuiging 
(die was men wonderwel vergeten) 
aan deze lijst toegevoegd.

Sindsdien stapelen de juridische 
overwinningen zich op. Onze linkse 
vrienden en vriendinnetjes waren 
bij het tot stand komen van de anti-
discriminatiewet immers blind voor 
het feit dat in dit landje vooral de 
Vlaams Blokkers en hun sympathi-
santen gediscrimineerd worden… 
Dit jaar nog liet volksvertegenwoor-
diger Jan Penris de VRT op basis van 
deze wet veroordelen, en Brussels 
parlementslid Niek Lootens het blad 
Brussel Deze Week… Of hoe links 
zichzelf met de antidiscriminatiewet 
goed in de voet heeft geschoten.

Frederik Pas
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Balans van vier jaar  
asiel- en immigratiebeleid 
Vier jaar na het aantreden van deze regering maakte het Vlaams Be-
lang een balans op van het gevoerde immigratiebeleid. Dat resulteer-
de in een gratis en handig hoekje, getiteld ‘Francken faalt’.

Het staat buiten kijf dat er de af-
gelopen jaren heel wat te doen is 
geweest rond de figuur van staats-
secretaris voor Asiel en Migratie 
Theo Francken. In de ‘debatten’ die 
gevoerd werden, speelde 
de verzamelde linkerzij-
de steevast de rol waarin 
ze zich het beste voelt: 
die van moreel aanklager 
en spokenjager. Steeds 
lag de focus daarbij op de 
perceptie van het beleid. 
Zelden of nooit ging het 
over het beleid zélf. 

FEITEN EN CIJFERS 
OP EEN RIJ 

In ‘Francken faalt’ daar-
entegen confronteert Tom 
Van Grieken de ‘goed 
nieuws’-show en de stoe-
re uitspraken van Theo  
Francken met een aantal 
harde en verifieerbare cij-
fers. 

• Sinds het aan-
treden van 
deze regering 
is er opnieuw 
een toename van de globale 
immigratiedruk. Vorig jaar 
steeg het aantal nieuwe immi-
granten tot net geen 140.000, 
het op één na hoogste aantal 
sinds het begin van de tellin-
gen.

• De gezinshereniging blijft 
onverminderd het belang-
rijkste immigratiekanaal en 
zit opnieuw in stijgende lijn. 
Aangezien de regering heeft 
nagelaten de gezinshereniging 

voor asielzoekers te verstren-
gen, zal deze trend zich verder 
doorzetten.

• Geheel tegen de Europese 
trend in, zit het aantal 

asielaanvragen in dit land 
opnieuw in stijgende lijn. 
In totaal werden in de eerste 
acht maanden van dit jaar al 
15.153 asielaanvragen inge-
diend, goed voor een stijging 
van bijna 20 procent met vorig 
jaar.

• Het terugkeerbeleid faalt 
over de volle lijn. De Europese 
Commissie berekende de Bel-
gische ‘return rate’ in 2017 op 
16,3 procent. In 2016 ging het 

om 20,96 procent, het jaar er-
voor om 17,88 procent. Daar-
mee bengelt dit land achteraan 
in het Europese peloton.

• Er is nog altijd een schrijnend 
tekort aan capaciteit in de ge-
sloten terugkeercentra. De 
afgelopen vier jaar kwamen er 

nog geen 200 extra 
plaatsen bij. Dat is 
lang niet genoeg en 
zelfs ondermaats, 
zeker in vergelij-
king met de 20.000 
extra opvangplaat-
sen die er tijdens de 
volle asielcrisis in 
nauwelijks enkele 
maanden tijd bij-
kwamen. 

Wie de cijfers en de 
feiten bekijkt, kan 
weinig anders dan 
vaststellen dat het 
beleid van Fran-
cken in feite niet 
veel verschilt van 
dat van zijn voor-
gangster Maggie 
De Block. Meer 
zelfs: als oppositie-
lid zou Theo Fran-
cken zware kritiek 

hebben gehad op het beleid dat hij 
vandaag als staatssecretaris voert. 

EUROPA ALS (UIT)VLUCHT

Wanneer de feiten blijken te zijn 
wat ze zijn, bestaat een beproefde 
tactiek van beleidsmakers erin om 
te verwijzen naar ‘Europa’. Wan-
neer Theo Francken vaststelt dat 
verschillende Europese landen in-
zake immigratie ondertussen ‘aan 
het kantelen’ zijn, heeft hij uiter-
aard overschot van gelijk. Deze 
ontwikkeling kwam echter maar 
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&Feiten  cijfers
De federale overheid legt de 
OCMW’s diverse taken op en sub-
sidieert hen daar ook voor. Dat is 
onder meer het geval voor het huur-
waarborgfonds, het mazoutfonds, 
het gas- en elektriciteitsfonds en 
de toelage voor participatie en so-
ciale activering. In 2017 ging het 
om 86.571.342 euro. 14,9% daarvan 
ging naar Brussel, 43% naar Wallonië 
en slechts 42,1% naar Vlaanderen. 
De zoveelste transfer van Vlaanderen 
naar het zuiden van het land. (Schrif-
telijke vraag nr. 1239 van Barbara 
Pas aan de minister van Maatschap-
pelijke Integratie)

***

In 2017 werden door de politie 
235.995 vermoedelijke daders van 
criminele feiten geregistreerd. Niet 
minder dan 34,2% van hen zijn 
vreemdelingen. Afgewogen tegen-
over hun aandeel in de bevolking 
is er bij de Belgen (waaronder de 
‘nieuwe Belgen’) één vermoedelijke 
dader per 65,8 personen, voor (hier 
verblijvende) Europeanen is dat één 
op 21,3 en voor (hier verblijvende) 
niet-Europeanen is dat zelfs één per 
8,6. (Schriftelijke vraag nr. 3352 van 
Filip Dewinter aan de minister van 
Binnenlandse Zaken)

***

Veel Vlaamse sociale woningen wor-
den bewoond door huurders die niet 
over onze nationaliteit beschikken. 
Het gaat onder meer om 3.948 Ma-
rokkaanse, 1.352 Turkse, 1.164 Rus-
sische, 677 Afghaanse, 536 Iraakse 
en 487 Ghanese sociale huurders. Er 
staan intussen wel meer dan 120.000 
gezinnen op de wachtlijst voor een 
sociale woning. (Schriftelijke vraag 
nr. 554 van Tom Van Grieken aan 
de minister van Wonen)

tot stand onder druk (en regerings-
deelname) van partijen zoals de 
Oostenrijkse FPÖ en de Italiaanse 
Lega – beiden Europese bondge-
noten van het Vlaams Belang. 

Los van de vaststelling dat het Bel-
gische immigratiebeleid de voor-
bije jaren helaas niet ‘gekanteld’ 
is, blijft de vraag welke positie de 
Belgische regering en in het bijzon-
der de staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie op Europees vlak ei-
genlijk inneemt. Aan de hand van 
enkele concrete voorbeelden komt 
Tom Van Grieken tot het besluit 
dat de N-VA op Europees niveau 
dezelfde dubbele rol speelt als in de 
Belgische regering: stoere woorden 
voor de camera’s dienen voorname-
lijk om het gebrek aan daden op 
het terrein te camoufleren. 

ZANDZAKJES TEGEN DE 
ZONDVLOED

In zijn conclusie stelt Van Grieken 

dat er van een trendbreuk in de 
asiel- en immigratiepolitiek abso-
luut geen sprake is. Er werden de 
afgelopen jaren in het beste geval 
hier en daar enkele beperkte initi-
atieven genomen en - vooral - luid 
aangekondigd. Veelal gaat het om 
initiatieven waar op zich weinig 
of niets tegen in te brengen valt, 
maar die in de verste verte niet vol-
staan om een kentering in het im-
migratiebeleid teweeg te brengen. 
Maatregelen die wél een impact 
zouden kunnen hebben, bleven uit 
of in het beste geval in de aankon-
digingsfase steken. 

Ook de beste publiciteitscampagne 
kan niet verhelen dat de immigra-
tiekranen nog steeds openstaan en 
België ook onder Theo Francken 
blijft wat het was: een topbestem-
ming voor immigratie vanuit alle 
windstreken. 

Dirk De Smedt

De waarheid over het immigratiebeleid!

Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis in 
dit land bezworen. Niets is echter minder waar. Wie kijkt 
naar de feiten weet dat de hoeraberichten van deze rege-
ring niet alleen voorbarig maar zelfs ronduit misplaatst zijn. 
Tegenover het ‘fakenews’ van de regering plaatst Vlaams 
Belang-voorzitter Tom Van Grieken in dit boek de harde, 
objectieve, onweerlegbare en verifieerbare feiten.

ISBN: 978-90-78898-52-8 ● 88 blz. ● gratis
Bestellen via www.franckenfaalt.be
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Verdrag van Maastricht
Met het Verdrag van Maastricht, nu 25 jaar geleden van kracht gewor-
den, werd een tijdbom onder nationale soevereiniteit en de democratie 
gelegd.

Thierry Baudet merkte ooit op dat 
staten goed kunnen samenwerken 
zolang daarover op intergouverne-
menteel niveau beslist wordt, met 
verdragen die door nationale rege-
ringen worden onderhandeld en 
door nationale parlementen wor-
den goedgekeurd. Maar hij waar-
schuwde ook dat het overdragen 
van bevoegdheden aan supranati-
onale instellingen, zoals de Euro-
pese Unie, de eerste stap is naar het 
volledige verlies van de nationale 
soevereiniteit en de eigen democra-
tische instellingen. Dit leidt bijna 
onvermijdelijk tot een kettingre-
actie waarbij zulke supranationale 
instellingen steeds meer macht 
naar zich toetrekken, tot er van de 
nationale soevereiniteit slechts een 
lege schil overblijft. De geleidelijke 

machtsuitbreiding van de Europese 
instellingen die met ‘Maastricht’ 
begon, is een duidelijk voorbeeld 
van dat mechanisme. 

PIJLERS 

Volgens ‘Maastricht’ werden de 
Europese bevoegdheidsterreinen 
verdeeld over drie zogenaamde 
‘pijlers’. De eerste pijler omvatte 
economie, milieu en sociaal beleid. 
Deze was bijna volledig supranatio-
naal en stond onder controle van de 
Europese instellingen. De tweede 
pijler bestond uit buitenlands en 
militair beleid, en de derde uit de 
samenwerking in strafzaken. Deze 
twee laatste pijlers waren nog gro-
tendeels intergouvernementeel. De 
bevoegdheden van het Europees 

Parlement, de Europese Commissie 
en het Europees Gerechtshof waren 
er nog beperkt, maar met de verdra-
gen van Amsterdam (1997) en Nice 
(2001) werden ze sterk vergroot, 
zo geleidelijk en zo goed verborgen 
achter juridisch-technisch jargon, 
dat het grote publiek er niet door 
verontrust werd. Met het Verdrag 
van Amsterdam werd die derde 
pijler afgeslankt, waardoor onder 
andere asiel- en immigratiebeleid 
onder de eerste pijler kwamen, 
waar ze dus onder de bevoegdheid 
van Europa vielen, en niet meer 
onder de nationale regeringen. Een 
aantasting van de nationale soeve-
reiniteit, die later verschrikkelijke 
gevolgen zou hebben. In een vol-
gende fase, met het Verdrag van Lis-
sabon (2009), werden de drie pijlers 
helemaal afgeschaft, officieel om 
de Unie overzichtelijker te maken, 
maar in werkelijkheid om de macht 
van Europa te vergroten ten koste 
van de nationale regeringen, juist 
zoals Baudet had voorspeld. De 
drie pijlers werden samengevoegd 
tot wat nu de Europese Unie werd 
genoemd. Als men mensen iets 
door de strot wil rammen wat ze 
helemaal niet lusten, dan moet men 
het in kleine porties doen. Een le-
peltje per keer. Dat geldt evengoed 
voor het slikken van levertraan als 
voor de vestiging van een dictatuur 
met een schertsparlement en niet-
verkozen leiders. ‘Maastricht’ was 
slechts de eerste portie levertraan, 
een overgangsfase naar de Europese 
superstaat zoals we die nu kennen: 
een soort Sovjetunie zonder tanks, 
waarin de nationale parlementen 
alleen maar dienen om de oekazen 
van de EU in nationale wetgeving 
om te zetten. Ongeveer driekwart 
van de wetten waarover in onze par-
lementen wordt gestemd, zijn ons 
door de EU opgelegd. We mogen 
alleen nog ‘ja’ knikken. Alsof wij 
een bezet land zijn… Erger nog, de 
EU ontwikkelde een eigen rechts-
spraak die de wetten van de natio-
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Gedenkteken bij het Gouvernement, Maastricht
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nale parlementen - het ene kwartje 
dat nog overblijft dus - gewoon 
met één pennentrek van tafel kan 
vegen. Zelfs als die wetten met een 
ruime democratische meerderheid 
zijn goedgekeurd. Denk maar aan 
Hongarije! 

DE EUROBABY 

In sommige oude sprookjes ver-
koopt een man zijn ziel aan de 
duivel in ruil voor zeven jaar voor-
spoed. Diep in zijn hart weet hij 
wel dat dat een slechte ruil is. Maar 
het einde van die zeven jaar lijken 
nog eindeloos ver in de toekomst te 
liggen… De eurocraten gebruikten 
dezelfde truc om via het Verdrag 
van Maastricht de euro in te voeren 
zonder dat het een storm van pro-
test ontketende. Maastricht werd 
in 1992 ondertekend en de euro 
zou er pas tien jaar later komen. 
Vele moderne mensen zijn extreme 
kortetermijndenkers, en bij politici 
is dat nog erger. 2002 leek een da-
tum uit een sciencefictionfilm, nog 
eindeloos ver weg. En misschien 
dachten vele mensen in stilte ook 
dat het er toch nooit van zou ko-
men… De invoering van de euro 
was een atoombom met vertraagde 
ontsteking onder de fundamenten 
van de nationale soevereiniteit. Een 
gemeenschappelijke munt zou au-
tomatisch ook met zich meebren-
gen dat er een gemeenschappelijk 
begrotingsbeleid moest komen, een 
gemeenschappelijk monetair beleid 
en een Europese centrale bank, die 
een gemeenschappelijk rentebeleid 
kan opleggen. Allemaal beleidsdo-
meinen die de EU naar zich toe 
kon trekken, zonder dat de natio-
nale staten er nog vat op konden 
krijgen. De euro op zich leek niet zo 
angstwekkend. De voordelen ervan 
leken tastbaar en vanzelfsprekend, 
terwijl de nadelen onzichtbaar en 
complex waren. Zoals het zwan-
gere dienstmeisje zegde: “Waarom 
maakte iedereen zich zo druk? Het 
is nog maar zo’n kleine baby.” Maar 
die onschuldig lijkende eurobaby 
zou leiden tot een ongelukkig en 
gedwongen polygaam huwelijk. 
Heel de geschiedenis lang waren 

muntunies een gevolg 
geweest van politieke 
unies, maar de sluwe 
eurocraten probeer-
den de wagen voor het 
paard te spannen door 
een muntunie in te 
voeren zonder een ech-
te politieke unie. Zij 
wisten heel goed dat 
dat niet kón werken, 
en zij dachten dat men 
na veel ellende à la de 
Griekse schuldencrisis 
wel tot een politieke 
unie zou moeten over-
gaan, willen of niet. Zij 
creëerden gewoon een 
voldongen feit. Sommigen zegden 
of schreven dat zelfs openlijk. Ni-
gel Lawson, de eurokritische minis-
ter van Financiën onder Margaret 
Thatcher, vatte dat perfide plan heel 
goed samen in een vraaggesprek 
met de BBC: “Er is geen monetaire 
unie mogelijk zonder fiscale unie. Je 
hebt geen fiscale unie zonder een mi-
nister van Financiën. Daarvoor heb 
je een politieke unie nodig. Maar dat 
kan alleen wanneer de bevolking het 
daar mee eens is, en dat is niet het 
geval. Men heeft toen een arrogante 
beslissing genomen, omdat men het 
democratische veto gewoon naast zich 
neerlegde.” De Britten onderteken-
den het Verdrag, maar ze dwongen 
voor zichzelf uitzonderingsclausu-
les af en ze bleven buiten de euro-
constructie. De Denen stemden in 
een referendum tegen het Verdrag, 
maar het referendum werd overge-
daan zodat de gewenste meerder-
heid jaknikkers er toch kwam.

D-MARK 

Voor de zuidelijke lidstaten, met 
hun zwakke munten, leek de euro 
een simpele manier om trans-
fers los te krijgen van economisch 
sterkere landen, in de eerste plaats 
Duitsland. De Duitsers waren zeer 
gehecht aan hun ijzersterke Mark. 
Niet alleen om economische rede-
nen, maar ook omdat die Mark een 
symbool was voor hun heropstan-
ding uit de puinhopen van 1945. 
De noodzakelijke denazificatie was 

bij het begin van de Koude Oor-
log stilzwijgend beëindigd, maar 
vanaf halfweg de jaren zestig was 
een andere, nutteloze en kwaadaar-
dige cultus van collectieve schuld 
ontstaan, die dit keer niet de oor-
logsgeneratie trof die gedeeltelijk 
verantwoordelijk was geweest voor 
het nazisme, maar een generatie die 
later was geboren en helemaal niet 
schuldig kón zijn, zelfs niet on-
rechtstreeks. In die sfeer van collec-
tieve nationale zelfvernedering en 
zelfhaat - voor een groot deel door 
Duitsers aangewakkerd! -werd heel 
de Duitse geschiedenis gereduceerd 
tot een voorbereiding op de komst 
van Hitler, en leek er niets meer te 
bestaan waar de Duitsers trots op 
mochten zijn. De D-Mark was hun 
laatste monument van waardigheid 
en zelfbewustzijn. En ook dat moest 
nu afgestaan worden. Psychologisch 
was die vernedering misschien erger 
dan wij beseffen… Maar vele Duit-
se burgers én politici hadden het ge-
voel dat ze geen keuze hadden, dat 
zij moesten bewijzen dat zij de beste 
Europeanen van allemaal waren. 
Sommige commentatoren schrij-
ven nog steeds dat de Duitsers hun 
sterke munt opgaven in ruil voor 
Franse steun voor de Duitse hereni-
ging. Maar dat is onwaarschijnlijk. 
De eenmaking van Oost- en West-
Duitsland werd voltooid in oktober 
1990 en de onderhandelingen over 
het Verdrag van Maastricht begon-
nen pas op 1 juli 1991.

Marc Joris
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Euro-sculptuur bij de ECB in Frankfurt
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De Bouwmeesters van Europa
Momenteel is de katholieke 
kerk een instituut in verval. 
Wie alleen de hedendaagse 
verrotting ervan ziet, kan zich 
waarschijnlijk niet voorstellen 
dat die kerk ooit één van de 
stichtende krachten van onze 
westerse beschaving was. 

Toch is dat zo. In de periode 
van duisternis die in de vijfde 
eeuw begon met de ‘barbaarse’ 
invasies en de ondergang van 
de antieke wereld, waren de 
kloosterbibliotheken de laatste 
bolwerken waar de schatten van 
kennis en cultuur uit de antieke 
oudheid tenminste gedeeltelijk 
bewaard werden. Als we nu ten-
minste nog een aantal “heiden-
se” geschriften uit de Romeinse 
tijd kennen, is dat - oh ironie! 
- dank zij de christelijke monni-
ken die ijverig hun manuscrip-
ten kopieerden. Zij hielden ook 
de kennis van het Latijn levend, zij het slechts op het 
nippertje. Zonder hen zou er nooit een Renaissance 
zijn gekomen. Zij zetten opnieuw een schoolsysteem 
op poten. Dank zij de kerk bleven er zo veel Romeinse 
wetteksten bewaard, dat het Romeins recht de basis 
kon vormen van vrijwel alle wetgeving in heel West-
Europa. De eerste universiteiten in hun huidige vorm, 

waarbij verschillende vakgebie-
den en stromingen van cultuur 
en wetenschap verenigd wer-
den, zijn door de kerk gesticht. 
De kathedralenbouwers legden 
de basis voor een opbloei van 
de bouwkunst waarvan later 
ook de seculiere bouwkunde de 
vruchten zou plukken. De Mid-
deleeuwen waren dus helemaal 
niet zo duister. Onder impuls en 
onder bescherming van de kerk 
begon de westerse wetenschap 
in haar huidige vorm toen aan 
haar opgang. En dat alles on-
danks het incident met Galilei, 
waar zoveel over geschreven is, 
juist omdat het zo uitzonderlijk 
was. De kerk legde zelfs de basis 
voor het internationaal recht, de 
wetenschappelijke studie van de 
economie en een op naastenlief-
de gebaseerde sociale rechtvaar-
digheid.

Marc Joris

Thomas E. WOODS JR.
De bouwmeesters van Europa

Uitgeverij De Blauwe Tijger, 2018.
ISBN 9789492161352

Prijs: 23,50 euro

Campagne op kleuterniveau
Laat ons het nog een keertje hebben over Unia. U 
weet wel, het door de diverse N-VA-regeringen ge-
subsidieerde clubje dat in iedere witte sneeuwvlok 
onverholen racisme ziet. De Franstalige perswoord-
voerder van dat clubje is ironisch genoeg een man-
dataris van de racistische want Vlamingenhatende 
partij FDF - nu DéFi.

De man in kwestie is echter niet enkel in dat opzicht 
een bijzonder hypocriet ventje. De man is homosek-
sueel en kwam in de pers uithuilen dat op zijn verkie-
zingsaffiches weinig verheffende tekeningen werden 
bijgekribbeld. Zoals dat zo vaak gaat tijdens verkie-
zingen, wanneer kinderen zich uitleven op de affi-
ches. Maar intussen slaagde hij er zelf in om de meest 
kinderachtige en platte campagne van allemaal te 

voeren. Zo publiceerde hij op Facebook een filmpje 
waarin hij op de WC-pot zit, en trots (kijk eens wat 
ik allemaal durf!) zijn achterwerk afkuist met toilet-
papier waarop het logo en de slogan van het Vlaams 
Belang staan. Niveau derde kleuterklas dus. Maar 
voor Unia geen probleem: hun woordvoerder doet 
op Facebook wat hij wil, zo klinkt het daar. Haat ver-
spreiden op sociale media? Geen probleem voor de 
Gutmenschen van Unia. We nemen er akte van.

Enfin, het gevolg van het verhaal laat zich raden: 
intussen is de man zijn achterwerk beduidend slim-
mer geworden dan zijn hoofd. Wat voor zijn job als 
Unia-woordvoerder én FDF-politicus dan weer een 
pluspunt blijkt te zijn.
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Stuur uw oploSSIng voor 19 november 
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Georgië
J Tourist Trophy - Land in het oos-

ten van Afrika
K Overdreven - Familielid
L Deelbaar door twee - Receptie

VERTICAAL
1 Koning der Franken (768-814)
2 Kelner - Muzieknoot - En vol-

gende
3 Verenigd 
4 Bevrijd - Nagellakverwijderaar
5 Hangend heen en weer zwaaien
6 En andere - Muziekschijf - Proef-

opname van muzieknummer
7 Volgens de regels
8 Op die wijze - Het beeld dat 

mensen van iemand hebben - 
Een weinig

9 Koninklijk Besluit - Het kweken
10 Meisjesnaam - Bruto verminderd 

met netto
11 Heer - Dezelfde 
12 Tot een grondgebied behorend
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hans.couttenye@telenet.be

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

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

 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

Paul
sax, klarinet en keyboard

Paul van Mullem
0476 81 51 88

058 23 72 64
paul.van.mullem@telenet.be

Hofstraat 57b
8434 Westende

SCHOULS bvba - 9000 Gent
Meulesteedsesteenweg 328
Chauffeur CE gevraagd
Nederlandstalig - dagritten
0497/52.57.80

Tel. 32 (0)9 251 04 93
Fax 32 (0)9 259 00 73
Email: schouls.bvba@telenet.be
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MAANDAG 5 NOVEMBER
ANDERLECHT. BSFA Ontmoetingsmo-
ment in Zaal Familia, A. Willemynsstraat 
113 om 14u. Org.: Brabants Seniorenforum 
Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 0499-31 
80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be

VRIJDAG 9 NOVEMBER
SINT-NIKLAAS. Kwisavond in zaal Trap-
soet, Heimolenstraat 63C om 19u30. Org.: 
Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pie-
ters, 0479-64 16 49, hugo.pieters@skynet.be
MALLE. Breugeltafel met Tom Van Grie-
ken in feestzaal De Notelaar, Lierselei 15, 
Oostmalle om 18u30. Org.: Vlaams Belang 
Malle. Inl.: Wim Vervloet, 0477-69 78 99, 
vervloet.wim@telenet.be 

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

DONDERDAG 15 NOVEMBER
KACHTEM. Nostalgische praat- en kof-
fienamiddag in Provinciaal secretariaat 
West-Vlaanderen, Kachtemsplein 5, Izegem. 

Org.: Seniorenforum Mandel. Inl.: Arlette 
Temperman, 0486 92 99 49.

ZATERDAG 17 NOVEMBER 
KORTRIJK. Kaartnamiddag in café Wil-
lem Tell, Brugsestraat 20 om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark 
Vandenberghe, 0477-21 61 85, mark.van-
denberghe@telenet.be 

DONDERDAG 22 NOVEMBER
EDEGEM. Het grote immigratiedebat 
met Theo Francken en Tom Van Grieken in 
hotel De Basiliek, Trooststraat 22 om 120u. 
Org.: Debatclub. Inl.: 0498-77 48 71, info@
debatclub.org

ZATERDAG 24 NOVEMBER
GENT. Gezellig samenzijn met breug-
helmaal in zaal De Buurtloods, Patrijsstraat 
10 om 19u. Org.: Vlaams Belang koepel 
Gent. Inl.: Gabi De Boever, 0485-80 68 94, 
gabi.de.boever@hotmail.com 

ZONDAG 25 NOVEMBER
EKEREN. Herfstbarbecue in Wilgenhoe-
ve, Wilgehoevestraat 79 om 16u30. Org.: 
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt Van No-

ten, 0477 705 123, kurt.vannoten@telenet.
be 

VRIJDAG 30 NOVEMBER
ANTWERPEN. Marijke Dillen kookt 
Elzasser Zuurkool in Centrum Van 
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 12u30. 
Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of van-
maerlant@vlaamsbelang.org 

MAANDAG 3 DECEMBER
ANDERLECHT. BSFA Ontmoetingsmo-
ment in Zaal Familia, A. Willemynsstraat 
113 om 14u. Org.: Brabants Seniorenforum 
Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 0499-31 
80 86, vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be

ZATERDAG 8 DECEMBER
SINT-NIKLAAS. Busreis naar kerstmarkt 
in Oberhausen. Vertrek: Koopcentrum om 
8u. Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pieters@
skynet.be 
KOOIGEM. Spelnamiddag met Bingo in 
Café-feestzaal Casino, Kooigemplaats 4 om 
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. 
Inl.: Mark Vandenberghe, 0477-21 61 85, 
mark.vandenberghe@telenet.be 

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

Jan Huijbrechts (°1962) is master cultuurweten-
schappen en volgt al bijna veertig jaar de identitaire 
strijd van de verschillende Europese volkeren op de 
voet. Hij publiceerde hierover enkele honderden 
artikels en verzorgde tientallen lezingen in binnen- en 
buitenland.  

De strijd van het Catalaanse volk voor onafhankelijk-
heid kwam de laatste maanden volop in de 
internationale belangstelling te staan. In dit essay 
over de Catalaanse identiteit gaat de auteur op zoek 
naar de historische wortels van dit onafhankelijk-
heidsstreven en ontleedt hij met kennis van zaken de 
Catalaanse ambities en hoe ze zich verhouden tot de 
unitaire Spaanse staat. Het is de eerste poging in 
jaren om dit bijzonder complexe maar ook erg 
boeiende verhaal voor een Nederlandstalig publiek 
te duiden.  

Geïllustreerd met foto’s en landkaarten. 184 blz. 

Prijs 21 euro (+ 4 euro verzendingskosten) 

Te bestellen via: www.polemos.be of uw 
plaatselijke boekhandel 
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De waarheid over het immigratiebeleid!
Als we sommigen mogen geloven, is de immigratiecrisis in dit 
land bezworen. Niets is echter minder waar. Wie kijkt naar de 
feiten weet dat de hoeraberichten van deze regering niet alleen 
voorbarig maar zelfs ronduit misplaatst zijn. Tegenover het ‘fa-
kenews’ van de regering plaatst Vlaams Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken in dit boek de harde, objectieve, onweerlegbare en 
verifieerbare feiten.

ISBN: 978-90-78898-52-8 ● 88 blz. ● gratis

Bestel via 
www.uitgeverijegmont.be
info@uitgeverijegmont.be - 0472 603 552

Filip Dewinter
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Václav Klaus
en Jirí Weigl

De illegale immigratie naar Europa heeft het karakter van 
een ware volksverhuizing aangenomen. Een duurzaam en ef-
� ciënt antwoord blijft echter uit. 

De onwil van de politieke elites om de massa-immigratie een 
halt toe te roepen, staat in schril  contrast met de wil van het 
overgrote deel van de publieke opinie. Die gelooft immers 
niet langer in holle frases – genre “Wir scha� en das” – en wil 
dat er letterlijk en � guurlijk grenzen worden gesteld. 

Met de publicatie van zijn brandbrief Volksverhuizing ont-
popte de voormalige Tsjechische president Václav Klaus zich 
onomwonden tot een woordvoerder van ‘de man en vrouw 
in de straat’. 

Als vooraanstaand Europees staatsman schrikt hij er niet 
voor terug enkele  ongemakkelijke waarheden uit te spre-
ken en heel wat gemakkelijke onwaarheden te weerleggen. 
Dat maakt van Volksverhuizing een verfrissende bijdrage aan 
het – door politiek correcte taboes gedomineerde – publieke 
debat. 
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Václav Klaus en Jirí W
eigl

Václav Klaus (Praag, 19 juni 1941) was 
van 2003 tot 2013 president van Tsjechië 
en lag mee aan de basis van de splitsing 
van Tsjecho-Slowakije.  Zijn indrukwekken-
de politieke loopbaan wordt gekenmerkt 
door een belangrijke drijfveer: vrijheid.
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EGMONT op de BOEKENBEURS
28 oktober - 11 november Stand 431 Hal 4

AUTEURSPODIA
Maandag 29 oktober, 14:00 Rood podium
Tom Van Grieken
Francken Faalt - Stoere tweets, laks beleid

Zaterdag 3 november, 16:30 Oranje podium
Barbara Pas
De communautaire leegte

Zaterdag 10 november, 17:00 Geel podium
Anke Van dermeersch en Filip Dewinter
#PolitiekIncorrect - Antwerpen weer van ons

Anke Van dermeersch

A.N.K.E. #PolitiekIncorrect 
Anke Van dermeersch

Anke Van dermeersch is geboren en opgegroeid in 
Antwerpen. Ze werd in 1991 Miss België en studeerde 
daarna rechten aan de Antwerpse Universiteit, waar 
ze tevens Master in Tax Law werd. Tijdens haar 
advocatencarrière werd ze in 2003 verkozen tot senator 
voor het Vlaams Blok. Sinds 2006 tot nu is ze ook 
Antwerps gemeenteraadslid en in 2014 werd ze lid 
van het Vlaams parlement voor het Vlaams Belang. 
In 2012 schreef Anke Van dermeersch haar eerste 
politiek boek over vrouwenrechten en islam onder de 
titel ‘Hoer noch slavin’. Als voorzitster van de Europese 
organisatie VrouwenTegenIslamisering.org voerde ze 
reeds verschillende spraakmakende campagnes tegen 
de aantasting van vrouwenrechten door de import van 
de islam via de massa-immigratie.

Met het boek ‘A.N.K.E. #PolitiekIncorrect’ speelt ze in 
op de maatschappelijke tendens waarbij via de sociale 
media inkijk gegeven wordt in het leven van bekende 
Vlamingen en politici. Via dit boek kom je te weten 
wie ze is en wat haar drijft. Een fotobijlage illustreert 
haar leven als fotomodel, Miss, moeder, advocate en 
politica. Beelden zeggen soms meer dan woorden…

#PolitiekIncorrect is de rode draad door het leven van 
Anke. Van de advocatuur tot de politiek, van #MeToo 
tot islam, nooit neemt ze een blad voor de mond. Haar 
standpunten staan dikwijls haaks op wat de Wetstraat 
en de mainstream media de bevolking willen opleggen.

Dit boek is tevens een aanklacht tegen de islamisering 
van onze samenleving en het feit dat vrouwenrechten 
hierdoor onder druk komen te staan. Het welzijn van 
een volk wordt afgemeten aan het welzijn van vrouwen 
en kinderen.
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SIGNEERSESSIES

Dinsdag 30/10, 14:00 - 17:00 Fré Pas

Vrijdag 2/11, 18:00 - 20:00 Tom Van Grieken

Zaterdag 3/11, 14:00 - 16:00 Filip Dewinter &
Anke Van dermeersch

Donderdag 8/11, 18:00 - 20:00 Tom Van Grieken

Vrijdag 9/11, 14:00 - 16:00 Barbara Pas &
Gerolf Annemans

Zaterdag 10/11, 15:00 - 16:00 Filip Dewinter &
Anke Van dermeersch


