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In steden zoals Brugge, Brussel, Gent, Hasselt
blijkt ‘kerstmarkt’ uit den boze. De markten
aldaar baden straks niet in een kerstsfeer, maar
wel in een ‘wintersfeer’. Niet toevallig steden
waar de socialisten (mee)besturen; diezelfde
socialisten voor wie geen moeite te veel is om
de muzelmannen te behagen. Uitzondering is
Antwerpen met een NVA-burgemeester: ook
De Wever verkiest ‘Winter in Antwerpen’ boven Kerstmarkt (veelzeggende video op www.
visitantwerpen.be/nl/events-expos/winterin-antwerpen-nl). Nu ben ik niet de grootste
kerkganger, maar het christendom maakt deel
uit van onze cultuur en men moet dat respecteren, punt aan de lijn.
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Om een en ander te ‘duiden’ werd in de pers
een zogeheten cultuurfilosoof opgevoerd, ene
Lieven De Cauter van de Katholieke (?) Universiteit Leuven: “We zijn erg goed in gevoelig
zijn voor zulke oppervlakkige problemen. De
kerstmarkt is niet eens een Vlaamse traditie. Die
stalletjes staan hier zeker niet langer dan twintig jaar. Toch volgt meteen die ideologische reflex:
het scheelt niet veel of mensen zullen zeggen dat
het de schuld is van de islamisering van de maatschappij.”
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Het verbijsterende is dat al onze machthebbers
aan de verkeerde kant staan.
Filip De Man
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elfmoordpact
“HET PACT MAAKT
VAN IMMIGRATIE IMMERS EEN UNIVERSEEL RECHT WAARBIJ
ONZE LANDSGRENZEN
WAGENWIJD WORDEN
OPENGEZET.”

Premier Michel wil op 10 december het omstreden Marrakesh immigratiepact ondertekenen. Dit pact is een onomkeerbare stap in het
volledig uit handen geven van het nationale immigratiebeleid en zal
onvermijdelijk massale immigratiestromen op gang brengen.
Het pact maakt van immigratie immers een universeel recht waarbij onze
landsgrenzen wagenwijd worden opengezet. Geen wonder dat de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, Israël, Denemarken, Australië, Polen
Kroatië, Tsjechië, Zwitserland, Estland, Litouwen, Bulgarije, Noorwegen,
Slovakije en Roemenië het pact weigeren te ondertekenen.
Als beschermers van onze identiteit en behoeders van ons sociaal zekerheidsmodel trekt het Vlaams Belang alle registers open om dit zelfmoordpact naar de enige plaats te verwijzen waar het thuishoort: de prullenmand. Wij kunnen dat echter niet alleen. U kan ons helpen door de
petitie te tekenen op www.stopmarrakesh.com en aanwezig te zijn op onze
spoedmeeting op 8 december in het Vlaams Parlement. Samen, schouder
aan schouder, kelderen we dit vergiftigd verdrag en vrijwaren we onze
toekomst.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
De hallucinante prijzen aan de
pomp snijden in het vlees van
steeds meer burgers. En wat men
u ook probeert wijs te maken, dat
heeft niets te maken met de
verhoogde productiekosten,
wel met de geldhonger van
vadertje staat. Een liter
diesel zonder accijnzen
kost 16 cent. De inflatie
buiten beschouwing
gelaten, is dat evenveel
als 40 jaar geleden. De
accijnzen zijn daarentegen met 70 procent
gestegen. Een van de
voornaamste oorzaken is
het ‘cliquetsysteem’ dat de
regering-Michel invoerde.
Dat gaat zo: als de dieselprijs
daalt, wordt de helft van die
daling omgezet in een accijnsverhoging. In de eerste helft van het
jaar kwam het systeem acht keer
in actie met acht prijsverhogingen
tot gevolg. Alleen al de accijnsverhogingen voor diesel brengen
de schatkist 600 miljoen euro per
jaar extra op. De totale belastingopbrengst voor motorvoertuigen
is daar overigens een veelvoud van:
19,6 miljard om precies te zijn. Bij
de volgende persconferentie heeft
Michel het wellicht opnieuw over
zijn succesvolle koopkrachtverhogingen. Quod non.

ningen worden gedaan) en ‘at risk
of non compliance’ (onvoldoende). België kreeg van de Commissie de minst goede score (at risk

Spanje, Frankrijk en Portugal. Het
probleem voor België is dat de
schuld onvoldoende is gedaald en
dat de begroting amper gezonder
is geworden. Voor een regering die
net daar haar bestaansreden van
heeft gemaakt, is dat een flop van
formaat.

‘ONBEHEERSBARE
RAMADRANG’

Illustratie: HLN

U TANKT VOORAL
DE SCHATKIST VOL

of non compliance), samen met
de zogenaamde Club Med-landen

Een Afghaan (25) uit
Lier riskeert 10 maanden cel met uitstel voor
aanranding van de eerbaarheid. Zijn slachtoffer was een minderjarige.
Hij kneep in haar achterste en achtervolgde haar om
haar vervolgens te zoenen. Het
meisje kon uiteindelijk vluchten,
maar niet voor hij haar nog in de
schaamstreek greep. Beklaagde gaf
de feiten toe maar vroeg de rechter om rekening te houden met
zijn culturele achtergrond. “Ik had
mijn driften niet onder controle door
de ramadan”, klonk het. “Ik moet
me aan een nieuwe wereld aanpassen, maar dat vergt tijd.” Stof genoeg voor een nieuwe juridische
term als u het ons vraagt: ‘de onbeheersbare ramadrang’.

KORDATE BEN
C-ATTEST

Reizigers die worden bestolen,
agressie, massaal druggebruik en
een torenhoge afvalberg. Dat is in
een notendop wat zich momenteel
afspeelt in het Brusselse Noordstation, waar illegalen hun intrek namen na hun collectief vertrek uit
het Maximiliaanpark. Voor mobiliteitsminister Ben Weyts reden ge-

Naar jaarlijkse gewoonte deelde
de Europese Commissie punten
uit voor het beheer van de overheidsfinanciën van de 28 EU-landen. Eigenlijk zijn er drie soorten
van kwalificaties. ‘Compliant’ (in
orde), ‘broadly compliant’ (in orde
op voorwaarde dat er extra inspan-

Illustratie: De Tijd
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noeg om luidkeels aan de alarmbel
te trekken. “Indien er niet dringend
wordt ingegrepen, zal De Lijn er
geen reizigers meer oppikken”, klonk
het kordaat in Het Laatste Nieuws.
Over het feit dat zijn eigen N-VA
ministers Jambon en Francken integraal verantwoordelijk zijn voor
deze ellende, zweeg de minister zedig. En onze alerte pers? Zij sliep
rustig verder.

VROUWENRIJSCHOOL
In Marokko bestaat het al jaren,
dus kon België als progressieve
vaandeldrager niet achterblijven:
de organisatie van een vrouwen-

rijschool. Nee, het is geen ondernemingsplan van een overjaarse feministe, het komt uit de koker van
een Marokkaanse inwoonster uit
Merksem. Uit een bevraging in haar
omgeving bleek immers dat steeds
meer vrouwen zich ongemakkelijk
voelen wanneer ze les krijgen van
een mannelijke instructeur. Waar
ze die bevraging organiseerde, blijft
gissen. Wellicht in een theehuis of
een shishabar. Kwestie van een representatief staal van de bevolking
te hebben. Anke Van dermeersch
voelde in het Vlaams parlement
bevoegd minister Weyts aan de
tand over de zaak. Die had immers
gedreigd geen vergunning af te leveren. Maar het handelsmerk van
de N-VA indachtig, ‘rechts lullen
en links de zakken vullen’, kwam
daar niets van in huis.

‘ORIANA FALLACI FREE SPEECH AWARD’
VOOR ANKE VAN DERMEERSCH
Op 15 september vond in Firenze de ‘XII Memorial Oriana Fallaci’
plaats. Oriana Fallaci was een Italiaanse journaliste en schrijfster die
wereldwijde bekendheid kreeg door haar oorlogsverslaggeving en
haar interviews met wereldleiders in de jaren ’60, ’70 en ’80, waaronder de Palestijnse leider Yasser Arafat en de Iraanse sjah Mohammad
Reza Pahlavi. Tijdens haar interview met de Iraanse Ayatollah Khomeini in 1979, wierp ze de chador die ze moest dragen af en viel ze
de verplichte islamitische sluierdracht voor meisjes en vrouwen aan.
Fallaci werd later ook bekend wegens haar felle islamkritiek en de
islamkritische boeken die ze schreef, met name ‘De woede en de trots’
en ‘De kracht van de rede’. Haar boeken werden vertaald in 21 talen
en ze ontving diverse prijzen voor haar geschriften en haar moed. Fallaci overleed op 15 september 2006.
Naar jaarlijkse traditie werd op de Memorial ter ere van Fallaci de
‘Oriana Fallaci Free Speech Award’ uitgereikt. Deze prestigieuze prijs
staat pal voor de vrije meningsuiting en het vrij spreken over de islam. Eerdere laureaten waren onder meer Filip Dewinter en Geert
Wilders. Dit jaar was het senatrice, Vlaams volksvertegenwoordiger,
schrijfster en Vrouwen Tegen Islamisering-voorzitster Anke Van dermeersch die de Oriana Fallaci Free Speech
Award in ontvangst mocht nemen. In het
Engels hield zij een bevlogen toespraak
getiteld ‘Het Europa dat we niet willen’
(‘The Europe we do not want’). Naast Van
dermeersch hield ook Sam van Rooy er
een toespraak. Anke Van dermeersch ontving de Oriana Fallaci Award samen met
Marcello Foa, de grote baas van de Italiaanse openbare zender RAI.
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“Geloof niet te veel van de jobs,
jobs, jobs. We hebben zowat de
laagste tewerkstelling ten noorden van de Alpen.”
Ive Marx, hoogleraar sociaaleconomische wetenschappen (UA),
De Standaard,
20 november 2018
“Je moet vluchtelingen helpen,
maar ze zullen in zulke grote
aantallen komen, dat we dat niet
kunnen.”
Etienne Vermeersch, moraalfilosoof, De Standaard, 18 november 2018
“Eén op de vijf Belgen moet het
stellen met een maandelijks inkomen van minder dan 1000
euro.”
Ann-Sofie Dekeyser, journalist,
De Standaard, 8 november 2018
“Twee op de vijf Ninovieters hebben D’haeseleer gestemd. Geef
hen hun zin. Laat hem besturen.”
Jan Segers, editorialist,
Het Laatste Nieuws,
13 november 2018
“Er is voor mij een bovengrens
op het maken van grappen over
moslims. Dat is geen kwestie van
lafbekkerij, maar ik zet m’n leven
niet meer op het spel.”
De Nederlandse cabaretier,
Nieuwe Revu,
15 november 2018
“Ons begrotingstekort is groter
dan het Europees gemiddelde en
zal bij constant beleid verder oplopen.”
Gert Peersman, hoogleraar economie (UGent), De Standaard,
13 november 2018

Het paard van
Marrakesh
Op 10 en 11 december
vindt in Marrakesh een
conferentie van de Verenigde Naties plaats over
het globaal migratiepact.
In theorie is het pact niet
bindend. In de praktijk
kan het verstrekkende gevolgen hebben.
Het zogenaamde globaal migratiepact is geen neutraal document. Het stelt migratie immers volstrekt eenzijdig voor
als een positieve zaak zonder
meer. Aan de negatieve gevolgen voor de landen van
bestemming (afnemende
sociale cohesie, gettovorming, islamisering, criminaliteit, kwaliteitsdaling
van ons onderwijs, wachtlijsten voor sociale woningen, stijgende kosten voor
de sociale zekerheid,…)
wordt geen woord aandacht
besteed. De boodschap is
duidelijk: migratie is goed en
moet worden geprezen. Kritiek is ongewenst. Zo stelt
het document dat de overheid er via campagnes moet
voor zorgen dat de bevolking een positief beeld
opgedrongen krijgt van
immigratie. Degenen
die ‘intolerante’ berichten verspreiden, moeten daarentegen van
publieke
gelden
worden uitgesloten. Wie enigszins vertrouwd
is met dat soort
teksten, weet
dat
hiermee
elke kritische
stem bedoeld
w o r d t
en deze
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‘aanbeveling’ in feite weinig anders
inhoudt dan een oproep tot multiculturele overheidspropaganda, respectievelijk censuur tegenover andersdenkenden.

RECHTENCATALOGUS
Daarnaast leest het fameuze migratiepact als een bloemlezing van
plichten voor de landen van bestemming en een rechtencatalogus voor
immigranten en de landen waar ze
vandaan komen. Uitgaande van
het dogma dat het een “bron van
welvaart, innovatie en duurzame
ontwikkeling” is, wordt migratie
(steevast richting Westerse landen,
maar dat wordt er natuurlijk niet
bij verteld) voorgesteld als iets dat
moet worden gefaciliteerd en zelfs
gestimuleerd - en vrijwel verheven
tot een mensenrecht.
Als het van het pact afhangt, vervaagt het onderscheid tussen legale
en illegale immigratie, krijgen àlle
immigranten toegang tot onze basisvoorzieningen, wordt het lakse
systeem van gezinshereniging nog
verder versoepeld en wordt de terugkeer van illegalen nog moeilijker
gemaakt.

VAN ‘SOFT’ NAAR ‘HARD’
Zelfs al zouden de verplichtingen
waartoe het Westen zich in het globaal migratiepact engageert, strikt
formeel bekeken niet bindend zijn,
is het nu al perfect voorspelbaar dat
ze door ‘open grenzen’-lobby bij
elke mogelijke en onmogelijke gelegenheid als een politiek en moreel
drukkingsmiddel zullen aangewend
woorden om de poorten nog verder
open te zetten.
Bovendien - en dat kan niet genoeg
benadrukt worden - schept dit pact
nog meer mogelijkheden voor ‘acti-

Dat alles is ook de reden waarom
verschillende Westerse landen Hongarije, Oostenrijk, Tsjechië,
Bulgarije, Israël, Polen, maar ook
klassieke immigratielanden zoals
de Verenigde Staten en Australië lieten weten dit pact niet te zullen
goedkeuren en andere landen overwegen dat voorbeeld te volgen.

MIJLPAAL
Degenen die het VN-migratiepact
als een wereldwonder vieren en als
een historische mijlpaal bestempelen, hebben zonder meer gelijk.
Nog nooit in de geschiedenis hebben staten immers vrijwillig en
zonder enige dwang van buitenaf
een handtekening geplaatst onder

Het Globaal Migratiepact van de VN:
regeren boven de hoofden van de mensen.
een document waarbij ze feitelijk
hun grenzen openzetten en afstand
doen van hun soevereiniteit. Zoiets
gebeurt normaal gezien alleen in het
geval van een onvoorwaardelijke capitulatie.
Hoe men het ook draait of keert:
de Europese landen - en dus ook
dit land - staan voor de keuze. Een
‘elegante oplossing’ (het pact goed-

keuren en tegelijk zeggen dat men
het er eigenlijk niet mee eens is) bestaat in deze niet. Ofwel kiest men
ervoor om het moderne paard van
Troje binnen te halen, ofwel houdt
men de poort gesloten. Men keurt
dit pact goed of men doet het niet.
Het is ja of nee. Wij kiezen alvast
voor het laatste.
Dirk De Smedt

In eigen land heeft alleen het Vlaams Belang ervoor
gezorgd dat het waanzinnige VN-migratiepact niet geruisloos onder de democratische radar is gepasseerd.
Onze politieke druk heeft ervoor gezorgd dat deze
kwestie boven op de politieke agenda kwam en dat dit
land - in tegenstelling tot eerdere aankondigingen van
deze regering - nog geen officieel en definitief standpunt heeft ingenomen.

VERHOOG DE DRUK
OP DE REGERING
IE!
TEKEN ONZE PETIT

Het Vlaams Belang is dan ook vast besloten de druk
op de regeringspartijen verder op te voeren. U kan
ons daarbij helpen. Samen met onze Europese partners van de ‘Beweging voor een Europa van Naties
en Vrijheid’ startten we ondertussen een petitie tegen
dit onverantwoorde en gevaarlijke pact. Teken vandaag nog deze petitie en overtuig familie, vrienden
en kennissen ervan uw voorbeeld te volgen!

Europees Parlement
gefinancierd door het
deze inhoud.
BENV wordt gedeeltelijk
verantwoordelijkheid voor
en heeft de uitsluitende
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vistische rechters’ om beleid uit te
zetten. Zowat elke jurist is daarover
duidelijk: zelfs al is het pact strikt
genomen niet bindend, het is ook
niet vrijblijvend en dus verre van
uitgesloten dat rechters zich bij de
interpretatie van regels van dit pact
zullen bedienen. Dit alles met het
gevolg dat ‘soft law’ (waar dit pact
op neerkomt) op termijn uiteindelijk ‘hard law’ (bindend recht) zal
worden.

Immigratiestop voor steden en
gemeenten
Een grote meerderheid van de Vlamingen is al langer van oordeel dat er
dringend een eind moet komen aan de immigratietoevloed. Om alvast de
steden en gemeenten daartoe een instrument in handen te geven, hernam
Filip Dewinter een oud idee dat ertoe strekt hen de mogelijkheid te geven een immigratiestop in te voeren.
Men kon er bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen niet naast kijken.
In bepaalde streken, meer in het
bijzonder in de Dendergemeenten,
kende het Vlaams Belang opnieuw
een flinke opgang. Als verklaringsgrond daarvoor gaven diverse media
aan dat de immigratie van allochtonen, onder meer vanuit Brussel, daar
mee verantwoordelijk voor is. Deze
analyse heeft ongetwijfeld een grond
van waarheid. Gemeenten hebben
momenteel echter weinig vat op dat
probleem aangezien zij nauwelijks
over efficiënte beleidsinstrumenten
beschikken om daar op in te spelen.

VESTIGINGSSTOP
Dat is in het verleden lange tijd
anders geweest. Reeds een wet van
1952 voorzag dat de minister van
Justitie vreemdelingen kon verbieden zich in bepaalde gemeenten te
vestigen “wanneer de aangroei van
de vreemde bevolking te groot wordt”.
Deze regeling werd in 1980, met de
invoering van de nieuwe vreemdelingenwet afgeschaft. Maar dat werd
al gauw als een gemis ervaren. In

1984 voerde men daarom de zogenaamde wet-Gol in, waarbij de steden en gemeenten zelf mee konden
aansturen op een vestigingsstop. Dat
werd in de daaropvolgende jaren
ook enkele keren toegepast voor de
stad Luik en vooral voor een aantal Brusselse gemeenten. In 2003
schafte de regering-Verhofstadt II
deze mogelijkheid echter opnieuw
af en sindsdien moeten de steden en
gemeenten de wilde immigratie lijdzaam ondergaan.

VAN ONDER HET STOF
Filip Dewinter heeft inmiddels deze
regelgeving opnieuw van onder
het stof gehaald en van een nieuw
kleedje voorzien. Een van de nadelen aan de wet-Gol was immers dat
de lat voor het invoeren van een immigratiestop vrij hoog lag (er moest
een tweederdemeerderheid voor zijn
in de gemeenteraad) en de naleving
ervan ook nogal te wensen overliet.
In zijn wetsvoorstel bepaalt Dewinter dan ook dat steden en gemeenten
bij gewone meerderheid een vestigingsstop kunnen invoeren wanneer

zij van oordeel zijn dat een verdere
aangroei van vreemdelingen het
openbaar belang schaadt. Wanneer
dat laatste juist het geval is, moet de
gemeenteraad beoordelen én beargumenteren. Maar het is duidelijk
dat van zodra de vreemdelingentoevloed dermate groot wordt dat integratie moeilijk of onmogelijk wordt,
daar sprake van kan zijn. En daar
zijn we inmiddels in heel wat steden
en gemeenten in Vlaanderen al flink
aan toe!

HALT!
Eens zo’n stop ingevoerd, moeten/
mogen geen (niet-EU) vreemdelingen meer worden ingeschreven in de
bevolkingsregisters van de gemeente. Om illegale immigratie te vermijden, is de burgemeester bovendien
via zijn politionele bevoegdheden
gemachtigd alle maatregelen te nemen om de vestiging van nieuwe
vreemdelingen in zijn gemeente te
verhinderen.
Het Vlaams Belang is uiteraard
voorstander van een algemene immigratiestop voor heel het land.
Maar in afwachting daarvan zou dit
wetsvoorstel reeds heel wat soelaas
kunnen brengen.
Peter Lemmens

Genoeg is genoeg!
www.immigratiestop.be
8

Vernielingen en verbroken beloftes
De Brusselse handelszaken die vorig jaar slachtoffer waren van een Marokkaanse aanval, krijgen van de stad Brussel geen afdoende compensatie. Tegen elke afspraak in.
Een jaar geleden is het ondertussen,
maar de hallucinante beelden van
11 november 2017 kan u zich wellicht nog voor de geest halen. Na een
overwinning van de ‘Leeuwen van de
Atlas’, zoals de Marokkaanse nationale voetbalploeg ook wel genoemd
wordt, brak er in hartje Brussel een
spontane ‘volksvreugde’ uit, waarbij
zestien handelszaken werden vernield, geplunderd en in brand gestoken. Zo bijvoorbeeld de ‘Galeries du
Meuble’… 47 minuten lang werd
deze winkel beroofd en vernield,
terwijl gewapende ordediensten
vanop 150 meter gewoon toekeken.
Ze mochten van hogerhand namelijk niet optreden. Gevolg was dat
ook de brandweer niet kon blussen.
Zonder politiebescherming was hen
dit immers onmogelijk. De uitbaters
konden gelukkig zelf nog brandende
matrassen de straat op gooien, en op
die manier vermijden dat hun zaak
volledig ten onder ging.

BRUSSEL DRAAGT DE
KOSTEN
De dag na de ‘vreugdeuitbarsting’
kwam burgemeester Close het slagveld bezoeken. Hierbij stelde hij dat

de stad Brussel de schade die niet
gedekt werd door de verzekering
zou dragen. Een belofte die hij kort
daarna, in het bijzijn van zijn medewerkers en van de voorzitter van het
wijkcomité, zou herhalen.
Een onafhankelijke expert begrootte
de totale schade voor de meubelzaak
op 53.700 euro. Na tussenkomst van
de verzekering bleef hier nog 24.900
euro van over. De federale overheid
betaalde 1.049 euro en de stad Brussel 6.900 euro. Aldus is het voor de
slachtoffers van het Marokkaanse
voetbalfeestje tot vandaag wachten
op het resterende bedrag van 16.900
euro. Op de door hen ontvangen
schadevergoedingen mochten ze wel
al 34% belastingen betalen…
Misschien omdat het uitbaters van
een meubelzaak zijn, maar sindsdien
worden ze... van het kastje naar de
muur gestuurd. Bezoekjes aan de
burgemeester, aan de schepen van
middenstand en aan de stadssecretaris bleken volslagen nutteloos. Men
verwees naar elkaar of scheepte de
rechtzoekenden botweg af met leugens. Zo heette het onder andere dat
“morele schade niet vergoed wordt”…
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Alsof er ooit een morele schade gevraagd werd. Tegenover Het Laatste
Nieuws kwam de stadssecretaris ook
nog eens af met de leugen dat de
mensen van ‘Galeries du Meuble’
zelfs vergoed willen worden voor de
extra rondritten die ze met de wagen
hebben moeten maken.

SNELRECHT À LA GEENS
Wat de strafrechtelijke afhandeling
van de zaak betreft, is het eveneens
huilen met de pet op. Een omstaander had de aanval 27 minuten lang
gefilmd, en uit de verkregen videobeelden kon men 35 identificeerbare
daderfoto’s puren. Daarvan werden
er uiteindelijk slechts twaalf (!) vervolgd. Vier van hen konden ondertussen alweer een feestje bouwen,
niet om een voetbaloverwinning
maar om een vrijspraak. Vijf daders
kregen een werkstrafje en zowaar een
boete van 251,20 euro. Van enige
schadevergoeding was al helemaal
geen sprake. En het overige drietal
moet de gerechtelijke procedure nog
afwachten. Snelrecht à la Geens! Gelet op de vonnissen waarmee hun
kompanen werden bedacht, kunnen
ze dit afwachten alleszins in alle rust
en met veel vertrouwen doen.
Frederik Pas

Forse kritiek van VAB op beslissing
om rekeningrijden in te voeren
De Vlaamse regering besliste deze zomer om het slimme rekeningrijden
voor personenwagens in te voeren. Anke Van dermeersch confronteerde
mobiliteitsminister Ben Weyts in het Vlaams parlement met de kritiek
van mobiliteitsorganisatie VAB die stelt dat het invoeren van rekeningrijden onaanvaardbaar is indien er niet voldoende alternatieven zijn.

Bevoegd minister Ben Weyts, die
zelf fervent voorstander is van de kilometerheffing, beseft dat hij nu wel
een ‘politiek draagvlak’ heeft gecreëerd - alle politieke partijen behalve
Vlaams Belang zijn pro rekeningrijden - maar dat het draagvlak bij
de bevolking totaal ontbreekt. Uit
enquêtes blijkt dat maar liefst 88 %
van de Vlamingen het rekeningrijden afwijst.

BELASTINGSKAMPIOEN

De VAB klaagt al langer aan dat er
te lichtzinnig gesproken wordt over
het thema en wijst op de afwezigheid van grondig onderzoek. Wat de
regering naliet, deed de organisatie
dan maar zelf. Eerder liet de VAB al
een studie uitvoeren die aantoonde
dat de helft van de autopendelaars
die vanuit Vlaanderen naar Brussel
rijden, geen volwaardig alternatief
heeft voor de auto.
Vervolgens liet VAB ook onderzoeken welke maatregelen het effectiefst
zijn om te komen tot een duurzaam
verplaatsingsgedrag. Daaruit blijkt
dat vooral sterke stimuleringen in
het openbaar vervoer nodig zijn. En
daar mangelt het momenteel ook:
het aantal afgelegde kilometers van

bussen en trams is sinds 2009 met
10% gedaald en het aandeel van metro, tram en bus in het verplaatsingsgedrag is de voorbije jaren zelfs met
een vijfde gedaald.

ZOMERAKKOORD
De resultaten van de studies van
VAB staan dus haaks op de beslissing van de Vlaamse regering om het
rekeningrijden in te voeren. De regering stelt het rekeningrijden nochtans voor als dé mirakeloplossing
voor alle fileproblemen. Volgens de
regering moet de kilometerheffing
voor 15% minder gereden kilometers zorgen. De uitwerking van de
maatregel is echter voor de volgende
Vlaamse regering.
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In het Vlaams parlement confronteerde Anke Van dermeersch
(Vlaams Belang) minister Weyts
met de resultaten van de door VAB
bestelde onderzoeken. Weyts herhaalde zijn geloof in het rekeningrijden en argumenteerde ook dat het
rekeningrijden meer inkomsten zal
genereren omdat het ook buitenlanders zou laten meebetalen voor
het gebruik van ons wegdek. Ons
parlementslid reageerde sceptisch en
verwees naar de ervaringen met de
Antwerpse lage-emissiezone waarbij
buitenlanders nauwelijks worden
beboet omdat Vlaanderen geen toegang heeft tot de nummerplatendatabanken van andere landen.
Anke Van dermeersch wees er bovendien op dat België zelfs zonder
de invoering van het rekeningrijden
al kampioen is in het belasten van de
gereden kilometers. Ieder jaar ontvangt de regering immers vijf miljard euro aan accijnzen op brandstof
en nog eens 2,3 miljard euro aan
btw. Het Vlaams Belang kant zich
dan ook tegen het rekeningrijden
dat automobilisten nog dieper in de
geldbuidel zal doen tasten.

Wim Van Osselaer

“Stop de politieke benoemingen”
“De oude politieke cultuur met politieke benoemingen is terug van nooit
weggeweest.” Dat was de conclusie van Ortwin Depoortere die in het
Vlaams parlement minister-president Geert Bourgeois ondervroeg over
het moddergevecht tussen regeringspartijen N-VA en Open VLD die elk
hun kandidaat benoemd wilden zien tot Oost-Vlaams provinciegouverneur.
Bijna vier jaar geleden werd door
het Vlaams parlement nochtans een
nieuwe procedure goedgekeurd die
had moeten leiden tot een transparante, objectieve benoeming van de
gouverneurskandidaten op basis van
een assessment door een extern bureau. Of tenminste toch: vooral die
indruk moest wekken.

PARTIJKAART
De nieuwe procedure voorzag immers niet dat het externe bureau de
knoop zou doorhakken welke kandidaat het best scoort en dus gouverneur mag worden. Het externe
bureau mocht enkel een ‘shortlist’
opstellen van kandidaten die aan
minimale kwaliteitseisen voldoen.
Volgens de procedure zou het nog
steeds de regering - lees: de partijhoofdkwartieren - zijn die de beslissing over de benoeming neemt. Wie
geen politieke kleur heeft, mag wel
deelnemen aan de procedure, maar
diens kandidatuur is zonder steun

van een partij bij voorbaat kansloos.
Op 29 januari 2014 - bij de bespreking van de nieuwe benoemingsprocedure in de commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams
parlement - pleitte Vlaams Belangparlementslid Stefaan Sintobin al
voor een objectieve benoeming
van gouverneurs op basis van een
puntensysteem om zo een einde te
maken aan de politieke benoemingen. Maar dit was uiteraard buiten
de machtspartijen gerekend die dit
voorrecht niet uit handen wilden
geven.

OBJECTIEVE
REKRUTERING
Op zowel federaal als Vlaams niveau blijven de benoemingen in de
beste Belgische traditie nog steeds
een speelbal van de evenwichten
tussen de politieke partijen, die
daarmee hun machtspositie willen
verzekeren of hun achterban bedie-

nen. Als beloning of om uit de boot
gevallen politici een lucratieve job
te geven bijvoorbeeld. De voorbije
maand waren we zo dus getuige
van de hoogoplopende in de pers
uitgevochten ruzie tussen N-VA en
Open VLD met betrekking tot de te
benoemen gouverneurskandidaten.
Het ging daarbij tussen de Aalsterse
stadssecretaris Wim Leerman (met
N-VA-stempel) en Carina Van Cauter (door Open VLD gesteund).
Vlaams parlementslid Ortwin Depoortere maakte in het Vlaams parlement duidelijk hoe nefast deze
zelfbedieningscultuur wel is: “Door
politieke benoemingen en alle moddergevechten die daarmee gepaard gaan,
zorgen de regeringspartijen ervoor dat
de kloof tussen de burger en de politiek
alleen maar groter wordt.” Ons parlementslid maakte duidelijk hoe de
benoemingen voortaan wél zouden
moeten gebeuren: “Wij vragen een
objectieve rekrutering voor belangrijke
posten. Wie het beste scoort volgens een
assessment voor het gouverneurschap
zou moeten worden benoemd, zonder
dat men rekening houdt met de partijkaart die de kandidaat heeft.”
Wim Van Osselaer

Ortwin Depoortere: “Niet partijkaart, maar
bekwaamheid moet doorslag geven.”
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Gouden parachute
voor gebuisde politici
In plaats van een grotendeels overbodig geworden instelling als de Nationale Bank deels te ontmantelen, barstte afgelopen maand een politieke
strijd los over wie er een vet betaalde job mag claimen in de directie. Daar
kwam een plaats vrij na het vertrek van Marcia De Wachter.
We spoelen even terug naar de verkiezingscampagne van 2014. N-VA
zet de afschaffing van de politieke
benoemingen hoog op de politieke
agenda. “We maken komaf met de
koehandel rond politieke benoemingen”, lezen we op pagina 75 van het
N-VA-verkiezingsprogramma. Dat
de partij hier niet graag aan herinnerd wordt, mag blijken uit de talloze benoemingen die ze intussen
zelf binnenrijfde. Zo ging de helft
van alle postjes, die de Vlaamse regering sinds haar aantreden mocht
uitdelen, naar N-VA’ers. Geen toeval dat de partij over de saga rond de
benoeming van Steven Vanackere bij
de Nationale Bank de lippen stijf op
mekaar hield. Wat gij niet wilt dat u
geschiedt, doe dat ook de ander niet,
weet u wel.

Foto: Screenshot Terzake, aangevuld met bruto jaarlonen

En zo geschiedde. Naast wat obligaat
gemor over het geslacht van de man,
keurde het kernkabinet zijn benoe-

ming zonder veel luchtverplaatsing
goed. De aanstelling van Vanackere
kan overigens bezwaarlijk een verrassing worden genoemd. Het was
een publiek geheim dat de voormalige vicepremier reeds lang op zoek
was naar een lucratieve uitweg richting pensioen. Een gouden parachute heet dat in het Wetstratees.

JAARWEDDE VAN
337.000 EURO
Sinds zijn ontslag na het Arcoparschandaal (financieel schandaal dat
aan het licht kwam waardoor toenmalig minister van Financiën Vanackere ontslag nam uit de federale
regering), verdween de christendemocraat volledig uit de schijnwerpers. En senaatsfractievoorzitter
voor CD&V bleek net iets te minnetjes voor de Brusselaar. Als er dan
toch voor een nutteloze instelling
dient te worden ‘gewerkt’, kan het

Bruto jaarlonen
Topfuncties Nationale Bank
€

391.000

€

489.000

€
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00

maar beter vet betaald zijn, hoorde
je Steven haast denken. Met een
jaarwedde van 337.000 euro en een
dozijn extralegale voorwaarden kan
Vanackere alvast een vinkje plaatsen
achter zijn royale doelstelling.
In tegenstelling tot de andere partijen reageerde het Vlaams Belang
op de inhoud en niet op de genitaliën van Vanackere. “In plaats van te
neuten over het geslacht van de nieuwe
directeur stelt men zich beter de vraag
waarom de centrale bank van een land
met 11 miljoen inwoners 6 directeurs
en een gouverneur nodig heeft met elk
een maandloon van 30.000 euro”,
aldus Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas in een persreactie. Ze verwees onder meer naar Duitsland en
Nederland die, ondanks hun hogere
bevolkingsaantallen, het met minder
directeurs doen én zonder politieke
benoemingen. “De Nationale Bank
lijkt wel een opvangtehuis voor afgedankte politici”, aldus nog Pas.

BIJBELSE HOOFDZONDE
Dat de centrale bank zoveel directeurs én een gouverneur nodig heeft,
toont aan hoezeer deze instelling een
relict uit het verleden is. Belgique à
papa is terug van nooit weggeweest.
VÓÓr de euro was daar nog een
sprankeltje argumentatie voor, aangezien de Nationale Bank vroeger de
Belgische munt drukte en de banken
controleerde. Maar die opdracht
heeft ze intussen afgestaan aan de
Europese Centrale Bank, waardoor
het een open vraag blijft waarom de
instelling een dergelijk peperduur
waterhoofd behoeft. Het antwoord
is wellicht te vinden in de tweede
Bijbelse hoofdzonde: hebzucht.
Maar dat zal de christendemocraten
wellicht worst wezen.
Klaas Slootmans
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Federale regering laat Catalonië
(en Vlaanderen) in de steek
Chris Janssens haalde in het Vlaams parlement zwaar uit naar de federale regering die met scherp schiet op Polen en Hongarije, maar zwijgt
wanneer Spanje diplomatieke sancties treft tegen Vlaanderen omdat de
Vlaams parlementsvoorzitter kritiek durfde leveren op het gevangenzetten van Catalaanse politici.
Het is nu al meer dan een jaar geleden dat Catalaanse politici en
geweldloze actievoerders in een
Spaanse cel werden gegooid naar
aanleiding van het organiseren van
een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. In plaats
van tot inkeer te komen,
gaat de Spaanse regering
zelfs in het offensief tegen wie het waagt deze
ondemocratische toestanden aan te klagen.
Kritiek van Vlaams parlementsvoorzitter Jan
Peumans (N-VA) op het
opsluiten door Spanje
van vreedzame politici
en burgers, leidde ertoe
dat Spanje de diplomatieke status van de
vertegenwoordiger van
Vlaanderen in Madrid
introk.

Vlaams minister-president Geert
Bourgeois reageerde dat hij de
Spaanse ambassadeur zou uitnodigen voor een gesprek en dat ook
de federale minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, de
ambassadeur zou convoceren om

POLEN EN
HONGARIJE

RECHTSSTAAT
In het Vlaams parlement
zegde Vlaams Belangfractievoorzitter Chris
Janssens zijn steun toe
aan Peumans. Hij riep
het Vlaams parlement
dan ook op zich als één
man achter zijn voorzitter te scharen. “Het
enige dat we hem kunnen
verwijten is dat hij het
heeft opgenomen voor de
essentie van ons politiek bestaan, namelijk het democratische recht op vrije
meningsuiting”, zei onze fractievoorzitter.

wat Bourgeois had beweerd - helemaal niet van plan te zijn de Spaanse
ambassadeur op het matje te roepen.
Federaal premier Michel ontkende
zelfs dat er een diplomatiek conflict
zou zijn tussen Spanje en België.
Ook de N-VA’ers in de federale regering waren duidelijk niet bereid om
druk te zetten. “Dit wordt binnen de
regering besproken”, luidde hun commentaar. Wie de N-VA-trukendoos
een beetje kent, weet dat men er vervolgens niets meer over hoort.

hem te wijzen op het recht van vrije
meningsuiting. Bourgeois’ vraag
maakte echter weinig indruk in de
federale regering, want minister
Reynders bleek - in tegenstelling tot
13

Tijdens de volgende zitting van het Vlaams parlement was Chris Janssens dan ook scherp:
“We hebben de voorbije
jaren de federale regering hard horen uithalen
naar Polen en Hongarije,
maar wanneer democratische politici al een jaar
in de cel zitten en Spanje
zelfs sancties afkondigt
tegen een land waar
een parlementsvoorzitter daar kritiek op durft
leveren, dan hoort men
de federale regering niet.
Catalonië wordt niet
verdedigd, de eigen parlementsvoorzitter wordt
niet eens verdedigd. De
Spaanse regering mag de
democratie en de vrijheid van meningsuiting
beknotten en de federale
regering, waar de N-VA
deel van uitmaakt, laat
gewoon begaan. Straffe taal hier in het
Vlaams parlement, maar zwijgen in
de federale regering: dat is blijkbaar
de stijl van N-VA.”
Wim Van Osselaer

“

e zijn op
culture w
Onafhankelijk onderzoeksjournalist Thierry Debels (Brugge, 1968) is een cijferaar die onder het
motto: ‘follow the money’ het Staatsblad doorploegt. Hij staat vooral bekend om zijn kritiek
op het koningshuis. Debels schreef reeds 23 nonfictieboeken, onder meer over de media (‘Circus
Media’), het koningshuis (‘Kroongeheimen’) en
de financiële wereld (‘De ondergang van Fortis’).
Vandaag is hij de trotse auteur van, zo staat op de
achterflap, ‘zijn eerste politiek niet correcte roman
over het nog steeds niet verwerkte koloniale verleden van België’: Kamabea.
Waarom wilde u een roman schrijven?
Ooit heeft iemand mij uitgedaagd: ‘Thierry, jij kunt
geen roman schrijven.’ In de zomer van 2017 had ik
tijd om te schrijven en ben ik de uitdaging aangegaan.
De hoofdpersoon in uw roman is een Brugse tiener, bent u dat?
Het is inderdaad voor een deel autobiografisch, maar
voor een deel ook niet. Het grappige is dat ik in het
midden kan laten wat echt is gebeurd en wat niet.
Mensen die het boek lezen en mij kennen, denken
dat sommige dingen echt gebeurd zijn en andere niet,
terwijl het vaak precies andersom is (lacht).
Waarover gaat uw roman?
Ik ben teruggegaan naar mijn tijd als tiener in 1982.
De roman speelt zich af in de Vagevuurwijk in Zuienkerke, een klein dorpje tussen Brugge en Blankenberge waar ik de zomervakantie doorbracht bij mijn
grootouders. Mijn grootouders waren kolonialen, en

Thierry Debels: “Ik denk dat de
mensen de periode van het kolonialisme
niet goed kennen.”
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p weg naar een
war”
Kamabea is een plaatsje in Congo. Het was de laatste
standplaats van mijn grootouders. Mijn grootvader is
naar Congo gegaan in 1935. Hij was daar dokter, niet
officieel, maar hij had er een korte opleiding gevolgd.
Je was daar toen nogal snel dokter. Na drie jaar is hij
teruggekeerd en getrouwd met mijn grootmoeder. In
1938 zijn ze samen naar Congo vertrokken. Hij heeft
als officier gevochten tegen de Italianen in Abessinië,
vandaag Ethiopië. Dat is echt gebeurd, voor alle duidelijkheid. In 1943 is mijn moeder geboren in Congo,
in de stad Buta. In 1958 zijn ze teruggekeerd naar België, net op tijd voor de grote perikelen zijn begonnen.

ik ben daar ook trots op. Mijn boek is een eerbetoon
aan mijn grootouders, die voor mij zeer belangrijk waren.
U wil met uw boek een boodschap geven?
Ik denk dat de mensen de periode van het kolonialisme niet goed kennen. Mede daardoor wordt dat
thema gekaapt door antikolonialisten, als ik het zo
mag zeggen. Als ik die Rwandese meisjes zie roepen
over Congo en Rwanda… zij zijn hier geboren en zijn
daar nooit geweest, dus zij kennen die situatie niet.
Mijn grootouders zijn daar twintig jaar geweest, dus
ik gebruik deze roman ook om dat te belichten. Ik laat
mijn grootouders vertellen. Voor een deel naar waarheid, voor een deel is het verzonnen. De bedoeling is
vooral iets te schrijven dat de mensen graag lezen; het
boek is niet te dik en leest vlot.

Waarom bent u trots op het feit dat uw grootouders
kolonialen waren?
Omdat die mensen daar niet naartoe gingen om de
zwarten te vernederen, maar om te helpen. Mijn
grootvader was zeer altruïstisch. En ook een beetje
avontuurlijk, anders ga je daar natuurlijk niet naartoe
en blijf je hier onder de kerktoren leven. Hij had de
oprechte bedoeling om mensen te helpen en die zwarten waren daar in die periode ook dankbaar voor. Ik
denk dat de zwarten heel blij waren dat de blanken
daar waren. Ik herinner me mijn grootmoeder die zei
dat de ‘boys’ bij wijze van spreken aan het aanschuiven
waren om te mógen werken bij hen. Ze had drie boys
of pitchy’s, zoals ze zeggen. Die jonge zwarten wilden
zo graag werken bij de blanken omdat ze bij hen zoveel
verdienden. Mijn grootmoeder hielp bij de bevallingen van de zwarten, die mensen waren gelukkig, ik
kan u daar honderden foto’s van tonen.

De hoofdpersoon is 14 jaar. Is uw boek ook geschikt voor kinderen?
Een lezer zei me dat het eigenlijk een jeugdroman is.
Ik wil daar zelf geen onderscheid in maken, ik denk
dat het zowel door volwassenen als jongeren kan worden gelezen. Ik noem het een ‘coming of age’-roman
(de ontwikkeling richting volwassenheid staat centraal
en de jeugdige hoofdpersoon ontdekt zichzelf en de samenleving, SvR). Ik vind het goed dat het onderscheid
tussen jeugd- en volwassenenliteratuur vervaagt. Als
tiener las ik ook volwassenenliteratuur, en veel volwassenen lezen boeken die misschien eerder bedoeld zijn
voor tieners en jongeren.

Dat is niet het verhaal dat je doorgaans hoort.

Wat betekent ‘Kamabea’?

Wat mij enorm stoort, mijn grootouders zeiden dat
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ook altijd, is dat de mensen die het
hoogste woord voeren over Congo
daar nooit geweest zijn. Zij kennen
er dus niks van. Het probleem is
dat de mensen die er wél fysiek bij
waren aan het uitsterven zijn. Mijn
grootouders zijn ook allebei gestorven. Wat mij opvalt aan de nog
levende kolonialen is dat ze zeer
discreet zijn, ondanks het feit dat ze
niks te verbergen hebben. Ze vertellen er niet zo graag over, misschien
uit angst. Daardoor horen we alleen
de tegenstanders.
Geef eens een voorbeeld.
Het AfricaMuseum in Tervuren,
dat binnenkort weer opengaat
na renovatiewerken, stond in de
belangstelling omdat woorden
zoals ‘tamtam’ niet meer gebruikt
zouden mogen worden. Bambi
Ceuppens (antropologe en wetenschappelijk commissaris bij
het AfricaMuseum, SvR) stelde
in een aanbevelingsdocument dat
ook het gebruik van onder meer
‘jungle’, ‘hut’, ‘blank’, ‘slaaf ’ en
‘hottentot’ zou moeten worden vermeden. Omdat de boodschap van
het museum anders ‘te koloniaal’
zou zijn. Een ‘tamtam’ bijvoorbeeld
zou ‘spleettrommel’ moeten worden genoemd en voor het woord
‘slaaf ’ stelt Ceuppens de omschrijving ‘mens die verhandeld wordt als
koopwaar’ voor. Hoe gek kan het
worden?
En daar wordt aan toegegeven?
Vaak wel. Je ziet dat we op weg zijn
naar een ‘culture war’. Omdat wij
te veel toegeven en te laf zijn om
onze eigen cultuur te verdedigen en
bijvoorbeeld niet durven te wijzen
op de goede aspecten van het kolonialisme.
Wat voor uw altruïstische grootvader geldt, geldt toch niet voor
alle kolonialen?
Neen. Ze hebben mij geleerd dat
hoe meer je naar het einde van de
koloniale periode ging, hoe dichter dus bij de onafhankelijkheid

van Congo in 1960, hoe slechter
de kwaliteit van de kolonialen was.
Dat klinkt misschien raar, maar zo
drukten mijn grootouders het uit.
Zij maakten een enorm onderscheid
met de kolonialen zoals zijzelf die er
van het begin bij waren, van in de
jaren twintig en dertig. Na de Tweede Wereldoorlog hebben ze het zien
afglijden, met bijvoorbeeld een Jef
Geeraerts. Over hem waren ze vrij
negatief, in mijn boek laat ik hem
ook even aan het woord. Naar het
einde toe nam het altruïsme enorm
af, dan had je echt de gelukszoekers en mensen die het met Congo
niet zo goed voorhadden. Vergeet
niet dat ook vader Dutroux, Vic-

IK DENK DAT DE
ZWARTEN HEEL
BLIJ WAREN DAT
DE BLANKEN DAAR
WAREN.
tor, helemaal op het laatst ook naar
Congo is gegaan. Er zijn weinig
mensen die dat weten, ik laat hem
in mijn boek ook even opdraven.
Ook kleine Dutroux, de smeerlap,
de moordenaar, was toen mee, hij
was toen een paar maanden. Hem
geef ik ook een klein rolletje in het
boek. Dat waren kerels die hier hun
draai niet konden vinden en dachten: misschien is er in Congo iets
voor ons. Maar we spreken hier dus
al over ‘57-‘58.
Heeft u dan geen begrip voor de
critici?
Ik heb geen enkel probleem met
kritiek op Congo of op de mensen die daar zijn geweest, op voorwaarde dat het gefundeerd is. Zoals
ik al zei weten veel critici absoluut
niet waarover ze het hebben. Het
probleem, dat hebben mijn grootouders mij geleerd, is ten eerste dat
Congo de meeste mensen geen bal
interesseert. Ook al toen Congo
ónze kolonie was, en ik benadruk
die woorden: ónze kolonie, dat is
niet verkeerd hé. Dat interesseerde
16

de Belgische regering niet, en de
meeste burgers hier lagen niet wakker van Congo. Trouwens, Congo
heeft ons altijd geld gekost, begrotingsgewijs. Bedrijven en het
koningshuis hebben er wel enorm
veel geld verdiend, en sommige
kolonialen ook, zoals de vader van
Piet Huysentruyt, die er een plantage had. Maar de burger heeft dus
altijd geld gestoken in Congo. De
Nationale Loterij is eigenlijk opgericht als koloniale loterij met de
bedoeling om het begrotingstekort
van Congo te financieren. Mensen
vandaag beseffen niet dat de loterij
eigenlijk een methode is om hen op
een zachte manier geld af te troggelen. Zelfs de stichting van Paola
krijgt geld van de Nationale Loterij. Maar Congo was dus heel
vaak een ver-van-ons-bed-show.
Vandaag ook, terwijl Congo voor
België een van de belangrijkste
landen is qua ontwikkelingshulp.
Mensen zouden dus beter wakker
liggen van Congo.
Vindt u dat er geld voor ontwikkelingshulp naar Congo mag
gaan?
Op zich heb ik daar geen probleem mee, want ik begrijp dat het
voortkomt uit die erfschuld en dat
christelijke gevoel dat we daar een
verantwoordelijkheid hebben. Op
voorwaarde wel dat het geld goed
gebruikt wordt. Maar dat is niet het
geval.
Maar u spreekt dus wel van een
erfschuld.
Ik zie dat persoonlijk niet zo, omdat
ik vind dat we daar eigenlijk niets
verkeerds gedaan hebben. Maar
mensen zien dat vaak zo. Ik heb net
de databank van de Europese Commissie ontdekt: mensen weten niet
hoeveel honderden miljoenen euro’s
er naar Afrikaanse regimes gaan, zogenaamd om daar de democratie te
installeren. Zelf vind ik dat ontwikkelingsgeld afgeschaft zou moeten
worden, we zouden naar 0% van
ons BBP moeten gaan.

verdiensten, los van
welke kleur of biologische achtergrond ook.
Als de zwarte bevolking
in Congo bewijst dat ze
bepaalde verdiensten
heeft, dan aanvaard ik
dat zonder probleem.
Het probleem is dat dat
er heel vaak niet is. Een
heel foute veronderstelling is ook dat zwarten
niet racistisch zijn. Als
ik één ding heb geleerd
van mijn grootvader,
dan is het dat zwarten
eigenlijk nog racistischer zijn dan blanken.
Heel vaak tegenover
andere stammen. Wat
mijn grootvader het
meest moest doen, was
hoofdwonden verzorgen van zwarten die
met een machete waren
aangevallen door een
andere stam.

Omdat het niets helpt?
Als je de toestand bekijkt in Congo nu, dan
kun je niet zeggen dat
daar sinds 1960 veel
vooruitgang is geboekt.
Hoe komt dat, denkt
u?
Omdat die bevolking
gewoonweg niet klaar
was voor onafhankelijkheid. En vandaag
nog altijd niet. Het is
interessant om te kijken
naar de Franse archipel
Nieuw-Caledonië (ten
oosten van Australië
en ten noorden van
Nieuw-Zeeland, SvR),
waar de bevolking recent mocht stemmen
over onafhankelijkheid
maar ervoor koos om
afhankelijk te blijven
van Frankrijk. Dat
toont aan dat de mensen ook af en toe nadenken en het geld dat
ze door hun afhankelijkheid krijgen
in overweging nemen. In het ‘Plan
Van Bilzen’, opgesteld in de jaren
’50, stond dat de zwarte bevolking
van Congo ongeveer 30 jaar nodig
heeft om klaargemaakt te worden
voor onafhankelijkheid. 1960 was
dus veel te vroeg.
Maar u bent dus wel voor een onafhankelijk Congo?
Dat is niet aan mij, dat is aan de
zwarte bevolking. Maar die heeft
daar niet op een correcte manier
over kunnen oordelen. Ik herinner me dat mijn grootmoeder me
vertelde dat een politieke partij, ik
denk die van Lumumba, letterlijk
zei dat ‘als we onafhankelijk zijn van
de blanken, en als mijn partij wint,
dan krijgt elke zwarte een Mercedes
én de vrouw van een blanke’. Dat
werd effectief beloofd! Hoe kunnen
die mensen dan in godsnaam een
goede keuze maken? Het is eigenlijk
een beetje zoals bij ons, maar dan

Wat zijn uw toekomstplannen?
overdreven (lacht).
En dus komen er enorme migratiestromen op ons af.
Europa moet voor die Afrikaanse
regimes een veel hardere hand gebruiken om hun mensen in hun
land te houden. De N-VA is toch
weer het prototype van een hypocriete partij. Ze zegt nu dat ze het
VN-migratiepact van Marrakesh in
december niet wil ondertekenen,
maar ze heeft in mei wel het Marrakesh-akkoord in het kader van het
Rabat-proces ondertekend. Ik heb
die teksten naast elkaar gelegd, ze
zijn bijna identiek. De basisidee is:
meer legale migratie.
Misschien zullen sommige mensen die dit interview lezen u een
racist vinden.
Ik ben geen racist, ik ben een meritocraat. Ik vind dat je iedereen
moet beoordelen op zijn of haar
17

Mijn eerste roman smaakt naar
meer. Fictie schrijven is het leukste
wat ik in jaren heb gedaan. De opvolger van deze roman ligt al klaar,
die zal dan het jaar 1983 beschrijven. De publicatie is allicht voor
volgend jaar, de werktitel is ‘Terug
naar Kamabea’. Mijn grote wens
is om ook een dystopische roman
te schrijven: hoe zou, als de evolutie van vandaag zich doorzet, onze
maatschappij er in 2100 kunnen
uitzien.
Opgetekend door Sam van Rooy
Thierry Debels schenkt naar
aanleiding van dit interview
vijf exemplaren van Kamabea.
De gelukkige winnaars worden getrokken uit de reacties
via vlaamsbelangmagazine@
vlaamsbelang.org met onderwerp ‘Kamabea’.
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Foto: Flickr - European People’s Party

Merkel zet halve stap in de juiste
richting
Na een reeks aanhoudende nederlagen lijkt het einde van het tijdperkMerkel stilaan in zicht.

GEHALVEERDE KANSELIER
Met een eindeloze reeks desastreuze verkiezingen achter de rug en
barslechte peilingen in het vooruitzicht, besloot Angela Merkel na de
jongste deelstaatverkiezingen (gedeeltelijk) de handdoek in de ring
te gooien. Na 18 jaar aan het hoofd
van de CDU te hebben gestaan, verklaarde ze daags na de verkiezingen
in Hessen geen kandidaat meer te
zijn voor het voorzitterschap van
haar partij. Dat is opmerkelijk, want

in de Duitse politiek is het gebruikelijk dat de kanselier tegelijk ook het
ambt van partijvoorzitter bekleedt.
Gelet op de traditionele verwevenheid van beide functies, is het niet
overdreven om van Merkel te spreken als een ‘gehalveerde kanselier’.

HET VERKEERDE AMBT
Zoals sommigen reeds opmerkten,
is de beslissing van Merkel weliswaar
toe te juichen, maar heeft zij helaas het verkeerde ambt neergelegd.
Haar politieke carrière als kanselier
wil ze namelijk tot het - vermoedelijk bittere - einde verderzetten, als
is het de vraag of ze daarin ook zal
slagen. Een nieuwe partijvoorzitter maakt immers alleen maar kans
kiezers terug te winnen als hij of zij
zich kan presenteren als iemand die
een cesuur maakt met het tijdperkMerkel - en dus komaf maakt met
de systematische verschuiving naar
links die onder haar voorzitterschap
heeft plaatsgegrepen.
In dezen is het probleem van de
CDU niet alleen personeel, maar
ook structureel van aard. Het is

RECHTS PINKEN,
LINKS AFSLAAN
Eén zaak is evenwel zeker: het Duitse
politieke landschap is de afgelopen
vier jaar grondig veranderd. Decennialang gold het in de Bondsrepubliek als een ongeschreven wet dat er
rechts van de CDU in het politieke
spectrum geen plaats was. Daaraan
is met de ongezien snelle doorbraak
van de AfD een einde gekomen. Zoals de resultaten van de CSU midden oktober in Beieren aantoonden,
zal het voor een ‘vernieuwde’ of ‘herbronde’ CDU dan ook niet volstaan
de rechtse kiezer te paaien met goed
klinkende verklaringen, terwijl feitelijk een andere politiek wordt gevoerd. ‘Rechts pinken, links afslaan’
- in vroeger jaren een beproefde en
succesvolle tactiek van de Duitse
christendemocraten - heeft in de
huidige politieke context zijn beste
tijd gehad.
Dirk De Smedt
Bron: Fhttps://merkel-muss-weg-mittwoch.de

Twee weken nadat de nationale coalitie van christendemocraten en
socialisten in Beieren een historische
verkiezingsnederlaag leed, herhaalde
zich in de aangrenzende deelstaat
Hessen eenzelfde scenario. Op 28
oktober behaalden zowel de CDU
als de SPD met een verlies van zowat 11 procent van de stemmen hun
slechtste resultaat uit de naoorlogse
geschiedenis. Grote winnaars waren
ook hier de Groenen (+ 8,7 procent)
en de AfD, die afklokte op 13,1
procent (+ 9) en nu in alle zestien
Duitse deelstaatparlementen vertegenwoordigd is.

echter zeer de vraag of een volgende
CDU-voorzitter zo’n ommekeer effectief wil en bovendien ook kan
doorzetten in een partij die onder
Merkel tienduizenden rechtse leden
verjaagd heeft.
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Brazilië kiest voor verandering
Foto: Flickr - Jeso Carneiro

De presidentsverkiezingen in Brazilië - het vijfde grootste land ter wereld - zijn uitgedraaid op een overtuigende overwinning voor de rechtsliberale Jair Bolsonaro, een gewezen legerofficier en parlementslid
voor de staat Rio de Janeiro.

Jair Bolsonaro tijdens de verkiezingscampagne.

CORRUPTIE
De overwinning van Bolsonaro is
vooral het gevolg van de oorverdovende roep naar verandering in Brazilië. De voorbije twee legislaturen
onder socialistisch bewind werden
gekenmerkt door massale corruptie
tot in de hoogste politieke regionen.
De vorige presidente Dilma Rousseff
werd afgezet wegens corruptie, en
haar voorganger Lula verdween achter de tralies voor dezelfde reden, en
mocht zich daardoor geen kandidaat
stellen voor een nieuwe ambtstermijn. Tegelijkertijd beloofde Bolsonaro ook de huizenhoge criminaliteit
keihard aan te pakken. 15 jaar socialistisch bewind hebben Brazilië in
de top-20 van onveiligste landen ter
wereld geplaatst.

EÉN TEGEN ALLEN
Ook de toegenomen armoede, de
zware economische crisis waarin het
land nu al enkele jaren verkeert en de
gebrekkige infrastructuur hebben er
mee voor gezorgd dat de Brazilianen
zich hebben afgekeerd van de traditionele politiek en hun hoop hebben
gevestigd op een eerder onconventioneel iemand waarvan verwacht wordt
dat hij met de grove borstel doorheen
het politieke bestel zou gaan. Dat
Bolsonaro tijdens de verkiezingscampagne ook nog eens slachtoffer werd
van een moordaanslag door politieke
tegenstanders, heeft zijn imago als
kandidaat tégen het establishment

AFKEER VAN COMMUNISME
Bolsonaro kon in de tweede ronde
ook rekenen op de steun van de kiezers van kandidaten die tijdens de
eerste ronde waren afgevallen. Zij
kozen vaak met de wasknijper op de
neus voor Bolsonaro omdat het alternatief hen nog veel minder aanstond.
Tegenstander in de tweede ronde Fernando Haddad is een vertrouweling
van gewezen president Lula, en staat
voor heel wat Brazilianen symbool
voor de corruptie en zelfverrijking
die de Braziliaanse politiek meer dan
een decennium heeft gedomineerd.
Maar ook Haddads keuze om Manuela d’Ávila als running mate aan te
duiden was voor heel wat Brazilianen
een stap te ver. d’Ávila is parlements
lid voor de Braziliaanse communistische partij en wordt ook genoemd
in enkele corruptieschandalen. Zeker
in het noorden van het land, traditioneel eerder ‘linkse’ staten, werd de
keuze voor een communistische vicepresident afgestraft. Het was net in
die staten dat het de jongste maanden
tot zware spanningen kwam tussen
Brazilianen en vluchtelingen die het
Venezolaanse linkse arbeidersparadijs
ontvluchtten. De belofte van Bolsonaro om de Braziliaanse grenzen te
sluiten voor immigranten heeft hem
in de grensstaten zeker geen windeieren gelegd.
Stijn Hiers
Foto: Flickr - Editorial J

De verzamelde wereldpers was verbaasd door Bolsonaro’s overwinning,
en begreep niet hoe een populist die
zelfs de Braziliaanse militaire dictatuur (1964-1984) goedpraatte het
tot president kon schoppen. Wie in
tegenstelling tot de pers de Braziliaanse samenleving wel een beetje
kent, was minder verbaasd.

enkel maar vergroot.

Feestgedruis na de overwinning van Bolsonaro
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Feiten
Lessen uit de
&
cijfers
Amerikaanse ‘Midterms’
Op dinsdag 6 november trokken de Amerikaanse burgers naar de
stembus. Exact twee jaar na de verkiezing van president Donald
Trump golden deze tussentijdse parlementsverkiezingen als populariteitspoll voor zijn gevoerde beleid.
‘Trump houdt stand’ was de algemene teneur in de internationale
pers. Hoewel de Republikeinen
hun meerderheid verliezen in het
Huis van Afgevaardigden, behouden ze wel de meerderheid in de
Senaat. Gezien het feit dat de partij van de zittende president bijna
altijd achteruitgaat bij de eerste
tussentijdse verkiezingen, was het
geringe Republikeinse zetelverlies
in het Huis een opsteker voor president Trump en zijn ploeg. President Obama verloor bij zijn eerste
midterms in 2010 namelijk veel
meer Democratische zetels.

Een evolutie die we ook meer en
meer kunnen waarnemen in Europa.

Wat voor ons interessanter is, zijn
de achterliggende redenen van
deze verkiezingsuitslag. Als we naar
de kaart met stemresultaten kijken,
valt op dat de ‘linkse’ Democraten
vooral goed scoren in de grotere
steden en in enkele zuidelijkere
gebieden waar veel Zuid-Amerikaanse migranten wonen. Minder
verstedelijkte gebieden stemmen
vaker rechts en dus Republikeins.

Deze demografische evolutie wordt
mooi verwoord in No Society, het
nieuwste boek van de Franse sociaal geoloog Christophe Guilluy.
Daarin heeft Guilluy het onder
meer over het verraderlijke karakter van de globalisering: de elite
kreeg meer en de rest werd armer.
De meerderheid van de bevolking
werd economisch verzwakt en geografisch gemarginaliseerd met vaak
geen zicht op enige verbetering in
de toekomst. Deze ‘deplorables’,
zoals Hillary Clinton hen in 2016
spottend noemde, zullen volgens
de schrijver in de toekomst veel
meer het politieke beleid gaan bepalen.

Terwijl onze partij vroeger enorm
hoge toppen scheerde in de grotere steden en minder populair
was daarbuiten zien we vandaag de
dag een andere realiteit. Door immigratie is de autochtone middenklasse de steden ontvlucht. Partijen
als de onze zijn geen kingmakers
meer in grootsteden als Parijs, Wenen of Antwerpen maar halen hoge
aantallen stemmen in de randgemeenten en daarbuiten.

Of Donald Trump nog twee of
zes jaar in het Witte Huis zal zitten, kunnen we nog niet voorspellen. De kaarten voor een tweede
ambstermijn liggen in elk geval al
gunstig.
Bart Claes
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In 2017 werd 62,5 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische
hulp aan 22.168 illegalen. Zowel
het bedrag als het aantal illegalen zijn
een absoluut record. (Schriftelijke
vraag nr. 1238 van Barbara Pas aan
de minister van Maatschappelijke Integratie)
***
Het zogenaamde War Heritage Institute, een samenvoeging van een
aantal sociaal-culturele instellingen
van Defensie, telt momenteel 242
personeelsleden. Daarvan zijn er welgeteld 81, of 33,5%, Nederlandstalig. Verantwoordelijke minister voor
deze flagrante scheeftrekking ten nadele van de Vlamingen: de N-VA’er
Steven Vandeput. (Schriftelijke vraag
nr. 1592 van Barbara Pas aan de minister van Defensie)
***
Vlaamse universiteiten schorsten de
voorbije vijf academiejaren amper elf
studenten. In zes gevallen werd er beslist tot een uitsluiting voor een aantal jaren wegens zedenfeiten, schriftvervalsing, geweld op de campus of
het verstoren van activiteiten. De
uitsluiting van S&V-oprichter Dries
Van Langenhove door de UGent wegens elders geuite meningen is dus
een precedent. (Schriftelijke vraag nr.
531 van Chris Janssens aan de minister van Onderwijs)
***
Het Kortrijke stadsbestuur (N-VAOpen VLD-SP.a) was dit verkiezingsjaar medeorganisator van vier islamitische iftars. Minister Homans
oordeelde dat dit niet strijdig was
met de deontologie omdat ‘de bevolking op een neutrale wijze werd geïnformeerd over de organisatie van deze
stadsactiviteiten’. (Schriftelijke vraag
nr. 500 van Stefaan Sintobin aan de
minister van Binnenlands Bestuur)

Gijzeling in Moskou
De gijzelingsactie in het Doebrovka-theater in Moskou begon op 23
oktober 2002, toen daar de musical Nord-Ost werd opgevoerd. Dat
was tijdens de tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009).
De aanleiding voor die oorlog was
een reeks aanslagen in september
1999, waarbij vier flatgebouwen in
drie Russische steden werden opgeblazen. Daarbij vielen 293 doden en
meer dan duizend gewonden. In de
stad Ryazan kon de politie een vijfde bom in de kelder van een flatgebouw onschadelijk maken. De aanslagen werden nooit opgeëist, maar
volgens de officiële versie waren ze
gepleegd door Tsjetsjenen. Daarop
gaf premier Poetin - toen nog geen
president - de opdracht tot bombardementen en grondaanvallen op
de autonome deelrepubliek Tsjetsjenië, die sinds het einde van de
eerste Tsjetsjeense Oorlog in 1996
een statuut van officieuze semi-onafhankelijkheid had gekregen. Die
oorlog was al volop in gang, toen de
stadspolitie in Ryazan de daders van
de mislukte bomaanslag kon arresteren. Het waren geen Tsjetsjenen,
maar agenten van Poetins FSB, de
vroegere KGB. De aanslagen waren
false flag operations geweest. Maar
de oorlog ging gewoon door…

IN HET THEATER

De gijzelaars, waaronder toeschouwers en acteurs, werden bijeengedreven in een goed verdedigbaar auditorium, dat alleen bereikbaar was
via een lange gang en één enkele
trap. De Tsjetsjenen schoten alleen
in de lucht. Er werden geen gijzelaars gedood. Toch viel er die eerste
dag één dode: een Russische vrouw,
Olga Romanova, ging het theater
binnen en riep de gijzelaars op tot
een opstand. Ze werd doodgeschoten. Niemand begrijpt hoe zij voorbij het politiecordon was gekomen.
Later deed zich nog een dergelijk
incident voor, toen een man ook
in het theater binnendrong omdat
hij ten onrechte dacht dat zijn zoon
daar gevangen werd gehouden. Hij
werd nooit meer levend terugge-

Foto: Wikipedia

De gijzeling werd uitgevoerd door
40 tot 50 gemaskerde Tsjetsjenen,

moslims gekleed in het zwart of in
camouflagepakken en gewapend
met kalasjnikovs. Ze waren met een
autobus tot vlak bij het theater gereden. Het is nog steeds niet duidelijk
hoe zij in Moskou geraakt waren,
en hoe ze zich zo openlijk hadden
kunnen verplaatsen doorheen een
stad in oorlogstijd, waar overal controleposten en bewakingspatrouilles waren en waar iedereen met een
Kaukasisch uiterlijk met de grootste
achterdocht bekeken werd.

De gijzelingsactie in het Doebrovka-theater in Moskou
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zien. De terroristen monteerden op
verschillende plaatsen mijnen en geïmproviseerde bommen. Ze hadden
ook bomgordels en handgranaten.
De vrouwelijke terroristen droegen
boerka’s, wat toen in Tsjetsjenië nog
heel ongewoon was.
Er zaten zo’n 850 tot 900 mensen
gevangen. Enkele tientallen mensen, vooral personeelsleden die de
weg in het gebouw kenden, konden door een venster ontsnappen.
Die eerste dag lieten de terroristen
ongeveer tweehonderd mensen
vrij: moslims, zwangere vrouwen,
kinderen, enkele buitenlanders en
mensen die medische hulp nodig
hadden. De terroristen eisten de
stopzetting van de lucht- en artilleriebombardementen op Tsjetsjenië
en van de beruchte zuiveringsacties, waarbij massaal werd geplunderd, gefolterd en verkracht, en vele
mensen spoorloos ‘verdwenen’. Dat
gebeurde overigens niet alleen in
Tsjetsjenië, maar bijvoorbeeld ook
in de autonome republiek Bashkortostan, waar geen guerrilla woedde
en de meeste inwoners zelfs geen
moslim waren. Maar hun belangrijkste eis was de terugtrekking van
de Russische troepen. Hun tekst was
een vreemde mengeling van nationalistische en islamitische elementen. Was het een compromistekst
tussen verschillende fracties van het
Tsjetsjeense verzet? Oordeel zelf:
“Elk volk heeft het recht zijn eigen lot
te bepalen. Rusland heeft de Tsjetsjenen dat recht ontzegd. Vandaag eisen
wij dit recht weer op, een recht dat
Allah ons heeft gegeven, op dezelfde
manier waarop hij het aan andere
naties heeft gegeven. Allah heeft ons
het recht op vrijheid en zelfbeschikking gegeven. […] Het heeft geen
belang waar we sterven, en daarom
hebben we besloten hier te sterven,
in Moskou. En we zullen honderden
zondaars met ons meeslepen in de
dood. Als we sterven, zullen anderen
komen en ons volgen: onze broeders

GAS
Maar op de vierde dag pompten
Russische commando’s massa’s traag
werkend bedwelmend gas in het
ventilatiesysteem van het theater en
begonnen zij met de bestorming.
Het duurde nog anderhalf uur voor
de laatste terroristen uitgeschakeld
waren. Sommigen hadden trouwens gasmaskers. In die tijd hadden
zij met hun bommen, handgranaten en kalasjnikovs een bloedbad kunnen aanrichten. Maar zij
deden dat niet. Zij schoten alleen
op de commando’s die het theater
binnendrongen. De terroristen die
door het gas waren bedwelmd, werden ter plaatse doodgeschoten. Heel
bizar, want normaal gezien zouden
de Russische inlichtingendiensten
hen zeker hebben gefolterd om zoveel mogelijk informatie over hun
medeplichtigen en opdrachtgevers
te achterhalen. Honderden bewusteloze gijzelaars werden in de foyer
gelegd en toen daar geen ruimte

meer was gewoon op straat in de
sneeuw. Niemand had de hulpverleners gewaarschuwd dat er gas gebruikt zou worden. Niemand wist
welk gas het was en er was dus geen
tegengif beschikbaar. Volgens het
hoofd van de medische dienst van
Moskou was slechts één gijzelaar
aan schotwonden gestorven. Alle
andere slachtoffers, waarschijnlijk
twee- tot driehonderd, waren gestikt. Wat Poetin niet belette in de
The Washington Post te verklaren:
“Die mensen stierven niet door het
gas, want dat was onschadelijk […]
en tijdens heel de operatie werd er niet
één gijzelaar door geschaad.”

NASLEEP
Meerdere overlevenden getuigden
dat de terroristen hen bij het begin
van de bestorming hadden bevolen
dekking te zoeken achter de rijen
zetels van het theater. Dat is bijzonder atypisch gedrag voor islamitische terroristen. Is het denkbaar dat
deze éne groep Tsjetsjenen, anders
dan bijvoorbeeld bij de schoolgijzeling in Beslan in 2004, niet uit was
op een bloedbad, maar echt streefde
naar een onderhandelde oplossing?
Het is mogelijk, maar psychologisch onwaarschijnlijk. Het is ook
in tegenspraak met hun oorspronkelijke communiqué. Denk aan het
zinnetje: “We zullen honderden zondaars met ons meeslepen in de dood.”
Was dat bluf? Een dreigement dat
zij niet wilden uitvoeren? Ze hébben het in alle geval niet uitgevoerd,
hoewel ze dus ruim de tijd hadden.
Later bleek dat de bestorming al

Foto: Kremlin.ru - wikipedia

en zusters die bereid zijn hun leven op
te offeren, zoals Allah het wil, om hun
natie te bevrijden.” Vreemd genoeg
werd de gijzeling door geen enkele
terreur- of verzetsbeweging in Tsjetsjenië opgeëist of goedgekeurd. Er
werd drie dagen lang intensief onderhandeld. De gesprekken leken
niet hopeloos. Op 24 en 25 oktober werden nog eens 129 gijzelaars
vrijgelaten, en Poetin beloofde de
Tsjetsjenen de vrije aftocht als ze de
overigen ook zouden laten gaan. Er
leek een onderhandelde oplossing
in de maak te zijn.

Poetin op bezoek bij
de slachtoffers
lang op voorhand gepland was en
op het voorziene tijdstip werd uitgevoerd. Daarmee sneuvelde nog
een overheidsleugen: dat de bestorming was ontketend omdat de
terroristen waren begonnen met
het executeren van gijzelaars. Maar
niet één van de overlevende gijzelaars maakte melding van executies op die fatale vierde dag. Toen
waren de oppositie en de media in
Rusland nog niet helemaal monddood gemaakt, en zij ontdekten
dat de FSB een infiltrant had in de
terreurgroep die de gijzeling had
uitgevoerd, een zekere Terkibayev.
Het probleem werd snel opgelost:
Terkibayev werd naar Tsjetsjenië
gestuurd, waar hij op het gepaste
ogenblik ‘verongelukte’ en daarna
werden draconische wetten goedgekeurd die pers volledig aan banden
legden. Officieel was de gasaanval
een groot succes. De uitvoerders ervan werden door Poetin bevorderd
en gedecoreerd.
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Marc Joris

Cultuurmarxisme ontleed
In dit boek buigen 13 vaak
gerenommeerde auteurs zich
over het fenomeen cultuurmarxisme, elk vanuit hun
eigen invalshoeken en achtergronden. Dat levert interessante leesstof op, maar heeft
wel als nadeel dat men geen
alomvattende en systematische analyse krijgt. Al bij al
biedt dit boek toch belangrijke inzichten over de manier
waarop (extreem)links onze
samenleving ondermijnt en
daarin tot op vandaag ook erg
succesvol is gebleken.

In 2015 publiceerde Sid
Lukkassen het boek Avondland en Identiteit, waarin
hij ruime aandacht besteedt
aan het cultuurmarxisme.
Daarmee vond dit begrip
een (hernieuwde) ingang in
het rechtse discours in het
Nederlandse taalgebied.
Het cultuurmarxisme werd
tijdens het interbellum uitgedacht door de Italiaanse
marxist Antonio Gramsci. Hij
stelde vast dat het klassieke
marxisme had gefaald in het
vernietigen van ‘het kapitalisme’ en dat daarvoor dus een
andere strategie moest worden
gevolgd. Die komt erop neer
voortaan de culturele instellingen (onderwijs, media,
cultuurtempels, middenveld,
politiek…) te veroveren door
ze te infiltreren om van daaruit onze identiteit, tradities,
waarden en normen te ondergraven en te vernietigen.
Op die manier kan men heel de samenleving ondermijnen en uiteindelijk rijp maken voor de marxistische gelijkheidswaanzin, die vandaag weliswaar een
andere invulling krijgt dan in het klassieke marxisme.

Peter Lemmens

CLITEUR Paul, JANSEN
Jesper en PIERIK Perry (red.)
Cultuurmarxisme.
Er waart een spook door het Westen.
Soesterberg, Aspekt, 2018, 305 p.
ISBN: 9789463383608
Prijs: € 18,95

RECHTSE RAKKER GAAT LOS

Vlees is foei!
Verboden te verbieden. Het was één van de slogans
tijdens mei ’68. En toch moet alles wat volgens de
Gutmenschen slecht is, vandaag verboden of zeer
zwaar belast worden. Nadat eerst dieselwagens door
de overheid gepromoot werden, worden ze nu zwaar
belast en beboet. Denk maar aan de Lage Emissiezones en de torenhoge accijnzen. Iedereen moet nu
elektrisch rijden, terwijl ook de elektriciteitsprijzen
de pan uit swingen. Hop, iedereen op de bakfiets!

wens ook uit den boze. Want melk is wit en racistisch
volgens PETA. Neen, we verzinnen dit echt niet!
En nu hebben een paar wereldvreemde wetenschappers een nieuw voorstel gelanceerd. Een extra belasting op rood vlees. Want vlees is net zoals suiker ook
al foei. Tofu en soja zult gij eten! In het Vlaams parlement fulmineerden Groen en SP.a ook al tegen de
‘steak-friet-dagen’ die onze nationale culinaire trots
promoot. Wat is het volgende? Een belasting op stoelen? Want teveel zitten is ongezond. Of een verbod
op houtkachels. Oh wacht… juist, dat zit er al aan
te komen.

Drinkt U al eens graag een glaasje? Jammer, want de
regering heeft deze legislatuur de accijnzen op alcohol al tweemaal verhoogd. Uw favoriete fles whisky
of rum kost nu zowat 10 euro meer - enkel en alleen door de taksen. Want alcohol is foei en haram.
Bietensap zult gij drinken! Zonder suiker natuurlijk,
anders komt er een suikertaks bovenop. Melk is trou-

Mag deze Rechtse Rakker anders ook eens een ideetje
lanceren? Wat dacht je van een taks op debiele voorstellen? Het gat in de begroting zou rap gevuld zijn!
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VUL IN EN WIN.
een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50
euro

Oplossing vorige maand:
TAARTVORM

OPLOSSING

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadministratie@vlaamsbelang.org.

1

HORIZONTAAL
A Pompier
B Zwaar werk
C Verorberde - Peervormige vrucht
D Geheel van fijne draden - Telwoord
- Personeel van een vliegtuig
E Familielid
F En dergelijke - Romeinse cijfer
1500 - Meisjesnaam
G Familielid - Rond iets - Laat per
ongeluk los
H Getal dat verhouding tussen
middellijn en omtrek van een cirkel uitdrukt - Voer het bevel
I Medailles
J Opera van Verdi - Nederlandse
omroep
K Herkauwende melkleverancier Wondvocht
L Oost-Vlaams dorp - Congo onder Mobutu - Naschrift

VERTICAAL
1 Vlaamse badplaats
2 Praatte veel en snel - Mestvork
3 Bloedgroep - Voorzetsel - Klaaglied
2
GIKADO
4 Lichaamsdeel - Internationaal Monetair Fonds - De gezamenlijke
Stuur uw oplossing voor 12 december
inzet
met vermelding van naam en adres naar
5 Drukkend voortbewegend - Schil
Vlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 • 6 Meedogenloos - Bioscoop
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
7 Heel erg - Deel van het testament
8 Ivoor - Romeinse cijfer 101 - Inhoudsmaat
WINNAARS VORIGE MAAND
9 Huwelijkspartner
Dries Alyn, Aalter
10 Multilinguaal
Brigitte De Kerpel, Denderwindeke (Ninove)
11 Klein hert - Denkbeelden
Antoon De Keyser, Duisburg - Tervuren
12 Vennootschapsvorm - Opgerolde
Constant Verhoeven, Schepdaal
gevulde pannenkoek - OnvriendeDaniel De Schryver, Stabroek
lijk en kortaf
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Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

u zoekt een vakman?
voor een moeilijke klus of lastige karwei?
Help! uw man is een klusser?
aan een eerlijke en betaalbare prijs?
en liefst zo snel mogelijk?
Leuvensesteenweg 4,
1210 Brussel
02 230 90 53
aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

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

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties

10% korting bij vertoon van deze advertentie

WWW.PALLIETERKE.NET
UITGEVERIJ ‘T PALLIETERKE

nv

| 03 232 14 17

‘t Pallieterke verschijnt elke donderdag en is
te koop in de dagbladhandel of via een abonnement
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Kalender
MAANDAG 3 DECEMBER
ANDERLECHT. BSFA Ontmoetingsmoment 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 LeieSchelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 047721 61 85, mark.vandenberghe@telenet.be
VRIJDAG 14 DECEMBER
DAMME. 4e gastronomisch kerstmaal
in ‘In de Groene Wandeling’, Koolkerkesteenweg 52, Oostkerke om 12u00.
Org.: Seniorenforum Vlaams Belang regio Brugge en Oostkust. Inl.: Marijke De
Gols, 0485-67 77 15

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 12 december

ZATERDAG 15 DECEMBER
TIENEN. Busreis naar kerstmarkt in
Trier. Opstapplaatsen in Rotselaar om
7u30, Leuven om 8u en Tienen om 8u45.
Inl.: Benny Canderbeek, 0476-20 63 07,
benny@canderbeek.net
BRAKEL. Kerstmarkt aan Tirse 1 om 17u.
Org.: Vlaams Belang Brakel. Inl.: Veronique Lenvain, 0478-79 68 85, veroniquelenvain@skynet.be
ZONDAG 16 DECEMBER
ERPE-MERE. Eindejaarsreceptie met
Barbara Pas in Café ‘t Hoefijzer, Langemunt 89, Aaigem om 10u30. Org.: Vlaams
Belang Haaltert. Inl.: Pieter De Spiegeleer,
0477-56 73 59, pieter.de.spiegeleer@telenet.be
ANTWERPEN. Feestelijk Kerstdiner in
Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat
14 om 13u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225
22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org
DINSDAG 18 DECEMBER
ROESELARE. Jaarlijks Kerstfeest in
Zaal ‘Den Hazelt’, Past. Slossestraat 1,
Rumeke om 14u30. Org.: Seniorenforum
Mandel. Inl.: Gerda Phlypo, 0493-55 19
12, phlypogerda1@telenet.be

VRIJDAG 21 DECEMBER
ANTWERPEN. Feestelijk Kerstdiner
in Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.:
03-225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org
VRIJDAG 18 JANUARI
TEMSE. Nieuwjaarsreceptie met Chris
Janssens in Foyer zaal De Mosterdpot,
Gelaagstraat 84, Steendorp om 19u30.
Org.: Vlaams Belang Temse. Inl.: Annemie Peeters-Muyshondt, 0478-348 712,
fam.peeters@skynet.be
MAANDAG 21 JANUARI
ANDERLECHT.
BSFA
Nieuwjaarsreceptie in Zaal Familia, A. Willemynsstraat 113 om 14u. Org.: Brabants Seniorenforum Anderlecht. Inl.:
Louis Bogemans, 0499-31 80 86,
vlaamsbelanganderlecht@hotmail.be
ZATERDAG 26 JANUARI
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie in Café
Ceres, Neerstraat 6 om 19u30. Org.:
Vlaams Belang Brakel. Inl.: Veronique
Lenvain, 0478-79 68 85, veronique-lenvain@skynet.be

De strijd van het Catalaanse volk voor onafhankelijkheid 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 onafhankelijkheidsstreven 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.
Jan Huijbrechts (°1962) is master cultuurwetenschappen 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.

Prijs 21 euro (+ 4 euro verzendingskosten)
Te bestellen via: www.polemos.be of uw
plaatselijke boekhandel
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BESCHERM

ONS
EUROPA

NEEN AAN HET VN-IMMIGRATIEPACT!

Zaterdag 8 december, 14u.
Vlaams parlement
De Schelp, Hertogsstraat 6, Brussel

Sprekers:
Philip Claeys
Tom Van Grieken
Buitenlandse gastsprekers

Inschrijven verplicht!
www.Bescherm Ons Europa.org
BENV wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Europees Parlement
en heeft de uitsluitende verantwoordelijkheid voor deze inhoud.

