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OPNIEUW 
MAAGD
Men zal zich herinneren dat de N-VA haar 
steun opzegde aan de regering van Yves Le-
terme (CD&V) omdat de Vlaamse eisen in de 
communautaire koelkast bleven zitten. Zo kon 
de partij met maagdelijk Vlaams blazoen naar 
de verkiezingen trekken. Dat Bourgeois en Co 
al jaren met diezelfde verfoeilijke CD&V mee 
bestuurden in de Vlaamse regering, deed even 
niet terzake. En dat de hele Vlaamse eisenbun-
del enkele jaren later door de N-VA zelfs in de 
diepvriezer zou gestopt worden, kon de kiezer 
toen natuurlijk niet bevroeden.

De stunt lukte wonderwel en een half jaar later 
scoorde de partij beter dan ooit.

Begin december lapte leep Weverken dezelfde 
stoot: de partij stapte uit de federale regering 
om - deze keer inzake immigratie - de kiezer 
een half jaar later opnieuw in al haar maagde-
lijke onschuld tegemoet te kunnen treden. Net 
als de eerste keer blijft men wel op de minister-
zetels plakken in de Vlaamse regering. En weer 
moeten de kiezers geloven in de kracht van 
verandering en de partij een stevige score gun-
nen nu zij manmoedig het Marrakesh-akkoord 
afwees.

Alleen: met Jambon en Francken in de rege-
ring Michel I wérd reeds een Marrakesh-be-
leid gevoerd! Met meer dan 500.000 nieuwe 
vreemdelingen die ons land binnenkwamen en 
105.000 ‘nieuwe Belgen’ (naturalisaties) erbij.
Alleen: het is pas nadàt in oktober 300.000 
ontgoochelde en misnoegde kiezers naar het 
Vlaams Belang terugkeerden, dat de N-VA de 
bocht van 180° maakte! 

Die partij een maagd? Neen, voor zo’n gedrag 
bestaan heel andere benamingen...

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Als de jongste weken ons een zaak hebben geleerd, is het wel dat het 
huidige politieke systeem zijn grenzen heeft bereikt. Een flink deel 
van de bevolking in Vlaanderen en Europa herkent zich niet meer in 
de traditionele politiek en zijn dogma’s en laat dat ook merken op 
straat en in het kieshokje. 

Het patriottisme is in opmars en werpt het juk van decennialang politiek-
correct machtsvertoon bevrijdend van zich af. Denken we maar aan de re-
geringsdeelname van onze zusterpartijen FPÖ en Lega in de Oostenrijkse 
regering en Italiaanse regering. En ook in eigen land lijkt 2019 het jaar 
te worden waarin de democratische dominosteen in de juiste richting zal 
vallen. ‘Times are changing’. 

ONGETEMDE STEM VAN HET VOLK 

Uw massale aanwezigheid op de Mars tegen het Marrakesh-immigratie-
pact bewees dat ook. Een steeds groter wordend deel van het volk pikt 
het niet langer dat wereldvreemde bureaucraten in de ijle lucht van hun 
VN-wolkenkrabber in New York beslissingen nemen om vervolgens slaafs 
te worden gevolgd door onze regeringsexcellenties. Om aan de ‘juiste kant 
van de geschiedenis’ te staan, moet men blijkbaar eerst onze samenle-
ving ontwrichten, ons welvaartsmodel hypothekeren en onze identiteit 
tot restafval herleiden. 

Er is echter één ding dat de heren en dames wereldpolitici niet bezit-
ten. En dat is de ongetemde stem van het volk. ‘Elk volk heeft de regering 
die het verdient’, wist de Franse filosoof Joseph De Maistre zo’n 200 jaar 
geleden al. Laat deze wijsheid de Vlaming doordringen in dit cruciale 
verkiezingsjaar. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

imes are changing 

“HET PATRIOTTISME 
IS IN OPMARS EN 

WERPT HET JUK VAN 
DECENNIALANG 

POLITIEK-CORRECT 
MACHTSVERTOON BE-

VRIJDEND VAN ZICH 
AF”
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HALALREEP 

Supermarkten en voedingsbedrij-
ven richten zich meer en meer op 
de moslims onder hun cliënteel. 
De assortimenten halalproducten 
groeien zienderogen. In de win-
kelrekken vind je niet alleen 
halalvlees, maar ook halal-
babyvoeding en bereide 
halalmaaltijden. Geen 
toeval dat de net over-
leden multimiljardair 
Albert Frère enkele 
maanden voor zijn 
overlijden zijn com-
mercieel oog liet val-
len op Isla Délice, de 
Franse marktleider in 
halalproducten. Ook de 
fabrikant van het Zwit-
serse Toblerone ging afge-
lopen maand overstag door 
alle niet-halalproducten uit de 
lekkernij te elimineren. Hoewel ze 
reeds in april het recept aanpasten, 
raakte het nieuws nu pas bekend. 
De fabrikant vreesde immers een 
boycot, gezien het toenemende 
moslimextremisme. Om zich te 
rechtvaardigen, stelde de woord-
voerder van het bedrijf dat dit 
niets te maken heeft met islami-
sering, maar “dat de redenen puur 
economisch van aard zijn”. “De ha-
lal-voedingsindustrie is honderden 
miljarden euro’s waard”, klonk het 
onhandig. Dat zal wel. Of hoe het 
grootkapitaal en de massa-immi-
gratie elkaars beste bondgenoten 
lijken te worden. 
  

BEGROTINGS- 
WEETJES 

Ook de begroting telde opnieuw 
heel wat islamnieuws. Zo stijgen 
de uitgaven voor islamitische ere-
diensten met maar liefst 42 pro-
cent op amper een jaar tijd. Waar 

er in 2018 4,5 miljoen euro rich-
ting islamzuil werd versast, stijgt 
dat dit jaar tot meer dan 7 miljoen 
euro. Een stijging van bijna 50 

procent. Maar er zijn meer be-
grotingsweetjes. Zo bedragen de 
uitgaven voor de opvang van asiel-
zoekers 266 miljoen euro en kost 
de dienst Vreemdelingenzaken u 
dit jaar een slordige 150 miljoen 
euro. U merkt het, uw belasting-
geld wordt goed besteed.  

GRENSCONTROLES 
WERKEN

Vlak na de terreuraanslag in 

Straatsburg vonden uitzonderlijk 
controles plaats aan de Duitse 
grenzen met Frankrijk, België en 
Luxemburg. Deze grenscontroles, 
die er in de eerste plaats op gericht 
waren te beletten dat de dader naar 
Duitsland kon ontkomen, hadden 

een bijzonder neveneffect. In 
amper vijftig uur tijd werden 

door de Duitse politie 154 
personen geregistreerd 
die op een of andere 
opsporingslijst ston-
den en werden er 15 
gearresteerd tegen wie 
een aanhoudingsbevel 
liep. Daarmee werd 
nog maar eens aan-
getoond wat eerder al 

bewezen was: gerichte 
grenscontroles zijn een 

doeltreffend middel tegen 
criminaliteit en illegaliteit. 

APARTHEID NA DE 
DOOD

In Brussel heeft de meerderheid een 
voorstel goedgekeurd om op de be-
graafplaatsen aparte percelen in te 
richten voor moslims. Vandaag de 
dag reeds zijn alle begraafplaatsen 
‘multilevensbeschouwelijk’ en kan 
iedereen er respectvol begraven 
worden zonder onderscheid van 
geloof of filosofische overtuiging. 
Maar in Brussel willen de mos-
lims niet langer in dezelfde onreine 
grond begraven liggen als de ‘on-

ACTUA KORT



5

gelovigen’, en komen er dus aparte 
percelen. Een voorstel dat de steun 
kreeg van onder meer de N-VA.

MAAT VOOR NIETS

Het onderzoek naar corruptie bij 
de Brusselse brandweer is een maat 
voor niets geweest, zo zegt Brussels 
Vlaams Belang fractievoorzitter 
Dominiek Lootens. Al sinds de op-
richting van deze commissie en uit 
de debatten is duidelijk gebleken 
dat de meerderheidspartijen aange-
vuld met Groen-Ecolo alles uit de 
kast gehaald hebben om hun excel-
lenties, huidig staatssecretaris Cé-
cile Jodogne (Défi) en voormalige 
staatssecretaris Christos Doulkeri-
dis (Ecolo) uit de wind te zetten. 
Het eindrapport is dan ook te fel 
gekleurd om geloofwaardig te zijn. 

ANKE VAN DER-
MEERSCH OP DE 
BRES TEGEN  
‘MUSLIM KIDS DAY’

In Sint-Katelijne-Waver vond on-
langs de ‘Muslim Kids Day’ plaats, 
georganiseerd door ‘Muslim Kids 
Entertainment’. Het evenement is 
een soort moslimbeurs alleen voor 
vrouwen en kinderen, waar meis-

jes en vrouwen worden geleerd 
hoe ze zich moeten onderwerpen 
aan de islam en het gezag van de 
man. Het kadert in het creëren van 
een aparte islamzuil met als credo: 
eet, kleed, leef en denk islamitisch. 
Het tegenovergestelde van integra-
tie dus. Zulke moslimbeurzen in-
stalleren islamitische apartheid in 
onze wijken en op onze scholen. 
Het speelgoed, de tekenfilms en 
andere producten die er worden 
aangeboden zijn ‘sharia-proof ’ en 
fungeren als indoctrinatiemiddel. 
Het betreft onder meer speelpop-
pen met hoofddoek en zonder ge-
zicht, hoofddoekjes voor piepjonge 
meisjes (‘kinder-hijaab’) en speel-
goed dat de Koran reciteert, zelfs 
voor baby’s. Niet-islamitisch, wes-
ters speelgoed en tekenfilms wor-
den bestempeld als ‘het kwade’. 
De voorzitster van Vrouwen Tegen 
Islamisering en Vlaams parlement-
slid Anke Van dermeersch ging 
ter plekke om haar afkeer te laten 
blijken. Ze wil deze kindermishan-
deling en islamisering een halt toe-
roepen en zal een voorstel indienen 
om, in het kader van de Wet op de 
Kinderbescherming, de islamiti-
sche sluier te verbieden voor min-
derjarige meisjes (min-18-jaar). 
Anke Van dermeersch: “Kinderen 
en tienermeisjes mogen niet worden 
geseksualiseerd en moeten in alle 
vrijheid kunnen opgroeien, vrij van 
indoctrinatie en onderwerping door 
de islam.”

“Een groot deel van de huidige 
migratiestromen wordt veroor-
zaakt door de corruptie, het 
wanbeleid, de tirannie, de onver-
schilligheid voor de eigen bevol-
king van Afrikaanse en andere 
regimes.”

Expert internationale betrekkin-
gen, Mia Doornaert, De  

Standaard, 29 november 2018 

“Het succes van het Vlaams Be-
lang is een gamechanger” 

Politicoloog Bart Maddens, 
Trends, 25 oktober 2018

“Wij hebben altijd te vroeg gelijk”

Filip Dewinter over de uit de 
hand gelopen immigratiecrisis, 

Knack, 21 november 2018 

“Als het woord bananenrepu-
bliek ooit correct is gebruikt 
voor ons land, dan nu wel.”

Politiek journalist Luc Van der 
Kelen, Het Laatste Nieuws,  

17 december 2018 

“Er gaapt een grote kloof tussen 
de politici die zichzelf belangrijk 
vinden en de gewone man die 
zich verlaten voelt en een geel 
hesje aantrekt”.

Regisseur Luckas Vander Talen, 
De Tijd, 11 december 2018 

“Er komst een linkse tsunami op 
ons af.”

De CEO van pralinemaker 
Neuhaus Ignace Van Doorselaere 

neemt geen blad voor de mond, 
De Tijd, 11 december 2018 

“Dat een Bulgaar hier na één dag 
werken een uitkering zou krijgen 
die hoger ligt dan een toploon in 
Bulgarije: te gek voor woorden. 
Toch heeft het Europees Parle-
ment dat goedgekeurd.”

Editorialist Jan Segers, in  
Het Laatste Nieuws,  

12 december 2018 
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Democratie in de diepvries 
Op het moment dat dit blad in druk gaat, wordt het lot van de min-
derheidsregering-Michel bezegeld. De kans dat er vervroegde verkie-
zingen komen, groeit met de dag. 

Ongezien. Dat is het minste 
wat je kan zeggen over de po-
litieke saga die de Wetstraat 
dezer dagen in de ban houdt. 
Dat de Marrakesh-crisis ons 
bespaard was gebleven indien 
de N-VA geen twee jaar had 
liggen dommelen, weet u in-
tussen al. “Kwartje overtuiging, 
driekwart electorale berekening”, 
noemde editorialist Jan Segers 
de late bekering van de N-VA. 
Gevolg is alvast dat we bij het 
ter perse gaan van dit magazine 
met een minderheidsregering zit-
ten opgescheept zonder de min-
ste democratische legitimiteit. In 
tegenstelling tot de regering Di 
Rupo en de regering-Michel I, die 
slechts in een van beide taalgroe-
pen een meerderheid hadden, doet 
Michel II het zonder meerderheid 
in beide taalgroepen. Een unicum 
is de minderheidsregering echter 
niet in de politieke geschiedenis 
van België. 

TINDEMANS 

Verschillende christendemocraten 
leidden al een minderheidskabinet. 
Leo Tindemans ging in het voor-
jaar van 1974 van start met een 
regering van CVP/PSC en PVV/
PLP, die geen meerderheid had in 
de Kamer. De ploeg kon enkele 
maanden overleven omdat de re-
gionale partijen zich onthielden 
bij de stemmingen. De twee 
partijen startten besprekingen 
op voor een staatshervorming, 
maar hun project slaagde niet 
en in juni 1974 werd de coa-
litie al aangevuld met het Ras-
semblement Wallon (RW).

EYSKENS 

Ook Gaston Eyskens leidde 

van 26 juni 1958 tot 6 november 
1958 de misschien wel bekendste 
minderheidsregering in de Belgi-
sche geschiedenis. Liberalen noch 
socialisten bleken veel te voelen 
voor een regering met de CVP, die 
de verkiezing had gewonnen. De 
socialisten dachten dat Eyskens 
uiteindelijk de handdoek in de 
ring zou gooien, maar dat bleek 
buiten de waard gerekend. De ver-
trouwensstemming in de Kamer 
was een dubbeltje op zijn kant, 
maar Eyskens wist twee liberalen 
en VU’er Frans Van der Elst te 
overtuigen om hem te steunen.

GEEN VERTROUWEN = 
GEEN REGERING 

Toch is er een wezenlijk verschil 
tussen de vorige en de huidige 
minderheidsregering. Zo vroegen 
alle Belgische minderheidsregerin-

gen eerst het vertrouwen van het 
parlement. Iets wat Michel hals-
starrig weigert. Vandaag werkt de 

regering nog steeds voort op 
het vertrouwen dat N-VA hen 
in 2014 gaf. Maar dat huwelijk 
is intussen ontbonden en het 
gegeven vertrouwen gebroken. 
De vanzelfsprekendheid waar-
mee de federale regering de 
bevoegdheden in een wip her-
schikte en overging tot de orde 
van de dag, is dan ook ontstel-
lend. Alsof er niets aan de hand 
is. Alsof het de logica zelf is. 

DROGREDENEN 

Omdat geen zinnig mens deze 
gang van zaken kon laten rijmen 
op democratie, werd het code-
woord ‘verantwoordelijkheidszin’ 
nog eens van stal gehaald. Het 
landsbelang vereist continuïteit, 
heet het. Dat dit betekent dat de 
democratie voor onbepaalde duur 
in de diepvries moet, zien de ‘ver-
antwoordelijken’ als een onbenul-
lig randverschijnsel. Achter de ver-
antwoordelijkheidsretoriek schuilt 
echter een heilige schrik voor een 
verkiezingscampagne over migratie 
en identiteit: dat en niet de begro-
ting of de Brexit is de voornaamste 
reden waarom de restregering-Mi-
chel ten alle prijze voort wil doen 
tot mei 2019.

Voor dat uitstel van verkiezingen 
hoor je allerlei drogredenen. Dat 
vervroegde federale verkiezingen 
zinloos zijn, want dat er dan vier 

maanden later Vlaamse verkie-
zingen volgen, en dat de on-
derhandelingen over die twee 
regeringen per definitie parallel 
lopen. Dat geeft aan hoe on-
volwassen dit land omgaat met 
zijn eigen onvolkomen staats-
structuur. Vervroegde federale 
verkiezingen eind januari zijn 
een garantie op federale onbe-
stuurbaarheid tot in 2020, zei 

“VANDAAG WERKT DE 
REGERING NOG STEEDS 

VOORT OP HET  
VERTROUWEN DAT N-VA 
HEN IN 2014 GAF. MAAR 

DAT HUWELIJK IS  
INTUSSEN ONTBONDEN 

EN HET GEGEVEN  
VERTROUWEN  
GEBROKEN.”

“ACHTER DE VERANT-
WOORDELIJKHEIDS- 

RETORIEK SCHUILT EEN 
HEILIGE SCHRIK VOOR 

EEN VERKIEZINGS- 
CAMPAGNE OVER  

MIGRATIE EN 
 IDENTITEIT.”
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Kris Peeters hierover. Als bekente-
nis van onmacht kan dat tellen.

KIEZER MOET ZICH  
UITSPREKEN 

Maar het slechtste argument om 
nu vooral geen verkiezingen uit 
te lokken, is dat de mensen geen 
zin hebben in drie verkiezingen 
in zeven maanden: eerst lokaal, 
dan federaal en nadien Vlaams en 
Europees. Alsof verkiezingen een 
kwestie zijn van goesting. Iets dat 
je pas moet plannen als het ieder-
een goed uitkomt, als was het een 
citytrip met wat oude studenten-
vrienden. Niet dus. Verkiezingen 
hou je als je regering nog slechts de 
steun geniet van één op drie kie-
zers. Nu dus. 

Klaas Slootmans 

 

Overzicht van Belgische minderheidsregeringen

Regering-Van de Vyvere
(13 mei 1925 - 17 juni 1925)

Regering-Spaak II 
(13 maart 1946 - 31 maart 1946)

Regering-G. Eyskens II 
(26 juni 1958 - 6 november 1958)

Regering-Tindemans I 
(25 april 1974 - 11 juni 1974)

Regering-Michel II 
(9 december 2018 - ... )
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HOU JE ALS JE 
REGERING NOG 

SLECHTS DE STEUN 
GENIET VAN ÉÉN OP 

DRIE KIEZERS.  
NU DUS.”

De restregering probeerde na de exit van de N-VA de meubelen te redden
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Het Marrakesh-migratiepact:  
parlementair verzet Vlaams Belang 
Het Marrakesh-migratiepact of ‘Global Compact for Migration’ van 
de Verenigde Naties beheerst al vele weken de politiek, de samenle-
ving en de media en leidde zelfs tot de val van de regering Michel I. 
Het Vlaams Belang leidde en leidt het verzet tegen de Belgische goed-
keuring van het Marrakesh-migratiepact en voerde de druk dermate 
op dat de N-VA uiteindelijk de stekker uit de N-VA-MR-Open VLD-
CD&V-regering heeft getrokken. 

De blauw-oranje minderheidsco-
alitie (Michel II) of ‘restregering’ 
die achterbleef na de val van het 
kibbelkabinet, bekrachtigde bij 
monde van Charles Michel de 
Belgische goedkeuring van het 
Global Compact op 10 december 
in Marrakesh. Op 19 december 
staat de definitieve goedkeuring 
van het pact op het programma 
van de Algemene Vergadering 
van de Verenigde Naties in New 
York. Op het moment dat dit stuk 
ter perse gaat, hebben de Vlaams 
Belang-Kamerleden, Filip Dewin-
ter, Jan Penris en Barbara Pas, een 
verzoek tot schorsing ingediend bij 
de Raad van State, in een ultieme 
poging om alsnog de goedkeuring 
van het VN-migratiepact tegen te 
houden. Hier ging heel wat parle-
mentair werk aan vooraf in de di-
verse parlement. Een overzicht.

FEDERAAL PARLEMENT

In federaal verband was het fede-
raal parlementslid Filip Dewinter 
die het Global Compact for Mi-
gration op de politieke agenda 
zette. Naast enkele acties in Ant-
werpen tegen het Marrakesh-mi-
gratiepact, onder meer symbolisch 
aan het consulaat van Marokko in 
Hoboken, ondervroeg Dewinter 
op 8 november premier Michel 
in de Kamer. Nadat naast onder 
meer de VS, Hongarije en Austra-
lië ook Oostenrijk zich terugtrok 
uit het VN-migratiepact, riep hij 
de N-VA op “om zich niet te laten 
knechten door internationale ak-

koorden”. Het pact noemde hij “een 
rechtencatalogus voor migranten”. 
Op 14 november stelde Dewinter 
in de Kamer dat “Premier Michel 
als een paling in een emmer snot 
beweegt.” Michel wil zijn regering 
bijeen houden, maar hij wil ook 
het pro migratiepact van Marra-
kesh ondertekenen. Hij stuurt, al-
dus Dewinter, aan op doekje voor 
het bloeden: ondertekenen met 
een soort ‘interpretatie’-adden-
dum. Ook stelde Dewinter vast 
dat terwijl N-VA-minister Jambon 
vasthoudt aan de goedkeuring van 
het VN-migratiepact, de woord-
voerster van Francken met de me-
dedeling komt dat het niet mag 
worden goedgekeurd.

Het ontlokte Kristof Calvo, uiterst 
zeldzaam, een correcte opmerking, 
namelijk dat “op dit moment Filip 
Dewinter meer impact heeft op Theo 
Francken dan Charles Michel zelf ”. 
Op 22 november hield Dewinter 
in de Kamer een pleidooi voor 
democratie: “Organiseer een volks-
raadpleging over het Marrakesh-
migratiepact, laat het volk spreken!” 
Politicoloog Carl Devos gaf hem in 
de kern gelijk, in die zin dat zulke 
internationale verdragen of ‘com-
pacts’ te gemakkelijk-lichtzinnig 
worden goedgekeurd of ontsnap-
pen aan elke democratische con-
trole. Op vragen van Dewinter be-
vestigde premier Michel wederom 
dat hij het VN-migratiepact in 
Marrakesh zal gaan goedkeuren. 
Dewinter stelde dat “de keuze nu 
moet worden gemaakt: de krachten 

van het verleden, Merkel en Ma-
cron, of die van de toekomst: Orban, 
Kurz, Salvini”.

Op 27 november lichtte Dewin-
ter in de Kamercommissie Bin-
nenlandse Zaken 100 vragen over 
het Marrakesh-migratiepact toe 
die het Vlaams Belang schrifte-
lijk heeft gesteld aan (toen nog) 
staatssecretaris Francken. Hij be-
nadrukte daarbij ook dat een zoge-
naamde ‘interpretatieve nota’ geen 
soelaas kan bieden: het culturele 
zelfmoordpact van de VN moet 
in zijn geheel worden verworpen. 
Een dag later, in de Kamercom-
missie Binnenlandse Zaken, wees 
Dewinter erop dat nu ook Italië 
onder leiding van Matteo Salvini 
zijn kat zal sturen naar Marra-
kesh. Kristof Calvo herhaalde wat 
alle Kamerleden stilletjes dachten: 
“Deze regering laat zich leiden door 
Filip Dewinter.” In het kader van 
een hoorzitting met experten over 
het VN-migratiepact, stelden wij 
de volgende Marrakesh-kritische 
professoren voor: Marc De Vos, 
Mark Elchardus, Matthias Storme, 
Afshin Ellian, Paul Scheffer en Jan 
van de Beek. Geen enkele daarvan 
werd weerhouden.

Op 29 november voerde Dewinter 
opnieuw het hoge woord in de ple-
naire zaal van de Kamer. Hij deed 
een oproep aan de N-VA: “Neem 
uw verantwoordelijkheid en blok-
keer de goedkeuring van het Marra-
kesh-pact. Zet ons in het kamp van 
landen die de immigratie afwijzen 
en niet in dat van de Afrikaanse 
en islamitische landen die alle baat 
hebben bij nóg meer immigratie 
naar Europa.” Commentatoren 
schreven: “Als er volgende week een 
probleem rijst, is dat niet omdat er 
een wisselmeerderheid zou komen, 
maar omdat N-VA van gedacht 
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is veranderd, zonder twijfel onder 
druk van Vlaams Belang.”

Op 4 december volgde een hoorzit-
ting in de Kamer met zes experten, 
zonder ook maar één van de ex-
perten die door het Vlaams Belang 
waren voorgesteld, en van wie er 
slechts één fundamenteel kritisch 
was over het VN-migratiepact. 
De Belgische onderhandelaar van 
het Marrakesh-pact toonde over-
tuigend aan dat de N-VA en Theo 
Francken van in het begin waren 
betrokken bij de totstandkoming 
van het Marrakesh-pact, steeds 
hun goedkeuring hadden gegeven 
en zelfs mee hadden geschreven 
aan de passage inzake gezinsher-
eniging. Ondertussen lanceerde 
de N-VA online de beruchte anti-
Marrakesh-campagne die recht-
streeks gekopieerd leek van het 
Vlaams Belang, wat Filip Dewinter 
de reactie ontlokte: “Mag ik de col-
lega’s van N-VA feliciteren met hun 
campagne. Ze had van mij kunnen 
zijn!” Na een tiental minuten trok 
de N-VA de campagne alweer in.

De volgende dag diende het 
Vlaams Belang amendementen 
in om het Marrakesh-pact niet te 
steunen, maar die haalden het niet. 
Ook de N-VA stemde niet voor 
ons amendement. Filip Dewinter 
hield een pleidooi tegen het VN-

migratiepact en stelde de vraag: 
“Durft u dit Marrakesh-pact voor-
leggen aan de bevolking?” Die lijkt 
immers in meerderheid tegen het 
pact te zijn. “U leeft in een ivoren 
toren! U verbergt zich nog hier, in 
het laatste bastion van de multicul-
tuur en het globalisme: het parle-
ment. Maar op straat heeft u allang 
geen meerderheid meer, de revolutie 
in Europa is volop bezig!” Aldus De-
winter, die zijn uitvoerige betoog 
als volgt besloot: “En indien wij 
niet willen dat Antwerpen, Brussel, 
Kortrijk, Gent, Luik, Charleroi, … 
Marrakesh worden, dan moeten wij 
het Marrakesh-pact afwijzen.”

Op 6 december trok Dewinter 
in de Kamer opnieuw fel van leer 
tegen het VN-migratiepact. Hij 
bracht een hoge stapel papier naar 
het spreekgestoelte, bestaande uit 
de afgedrukte petitieformulie-
ren met op dat moment al bijna 
130.000 handtekeningen tegen het 
pact. Dewinter stelde dat “het to-
taal aantal inwoners van de landen 
die niet naar Marrakesh gaan nu 
al groter is dan de totale bevolking 
van de hele EU.” Hij analyseerde 
het Marrakesh-migratiepact via 
het tellen van woorden: “99 keer 
komt het woord global/globalism 
erin voor; 58 keer human rights; 
18 keer discrimination; 26 keer 
inclusion + racism + xenophobia; 

maar 0 (nul) keer de woorden: ille-
gal, border control, push back, re-
patriation, culture, identity, values, 
civilization.” Voorts zei Dewinter 
het ook beu te zijn dat iedereen 
die zich tegen het Marrakesh-pact 
keer wordt beschuldigd van racis-
me. “Dit VN-pact,” aldus Dewin-
ter, “maakt van België het land van 
aankomst voor vreemdelingen. Het 
is een ‘Wir schaffen das’-uitnodiging 
om naar hier te komen en dat willen 
wij niet.” Tot slot riep hij de N-VA 
op om kleur te bekennen: “Ik steun 
u, meneer Jambon, in de strijd tegen 
dit pact. Wij vragen niet de val van 
de regering, maar wel de val van het 
migratiepact.”

VLAAMS PARLEMENT

Om 21 november ondervroeg 
voorzitter en Vlaams volksverte-
genwoordiger Tom Van Grieken 
Vlaams minister-president Geert 
Bourgeois over het Global Com-
pact for Migration. Van Grieken 
noemde het een ‘zelfmoordpact’ 
dat gezinshereniging vergemakke-
lijkt, collectieve uitzetting verbiedt, 
illegaliteit niet strafbaar stelt en il-
legalen gratis advocaten en basis-
voorzieningen geeft. Hij wees erop 
dat de N-VA en Francken geen 
bezwaar hadden en zwegen op 29 
februari tijdens de bespreking; dat 
de N-VA en Francken geen be-

Filip Dewinter: “Het Marrakesh-immigratiepact maakt van België 
het land van aankomst voor vreemdelingen.”
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zwaar hadden en zwegen op 4 juni 
tijdens de bespreking; en dat de 
N-VA en Francken geen bezwaar 
hadden en zwegen op 12 septem-
ber tijdens de slotbespreking, de 
dag dat ook de Vlaamse regering 
haar goedkeuring heeft gegeven 
aan het Marrakesh-pact. “Zeg dat 
het niet waar is, minister-president 
Bourgeois!”, aldus Van Grieken.

In zijn reactie stelde Bourgeois 
dat hij “geen problemen ziet daar 
waar de doelstellingen van het 
Marrakesh-migratiepact raken aan 
Vlaamse bevoegdheden”. Nochtans 
zal de impact van Marrakesh op 
het vlak van inburgering en inte-
gratie, onderwijs, kinderbijslag, 
wonen en sociale woningbouw 
en tewerkstelling, allen Vlaamse 
bevoegdheden, enorm zijn. Ook 
media is een Vlaamse bevoegd-
heid, en volgens het VN-migra-
tiepact moet moeten journalisten 
opgevoed worden om positief te 
berichten over immigratie. “Me-
dia, dat is toch een Vlaamse be-
voegdheid,” zei Van Grieken: “Het 
moet niet veel meer zijn om hele-
maal orwelliaans en ‘1984’ te zijn: 
een verdrag dat gaat bepalen hoe 
de media aan berichtgeving moe-
ten doen. Al denk ik wel dat u bij 
de VRT niet zoveel werk zult heb-
ben om hen uitsluitend positief te 
doen berichten over de asielcrisis.” 
Ook wees van Grieken erop dat 
het veelzeggend is dat Bourgeois 
complimenten krijgt van Groen, 
waarna hij concludeerde dat “het 

pijn doet te moeten vaststellen dat de 
Vlaamse N-VA-regering op dezelfde 
lijn zit van de Merkels en Macrons 
van deze wereld.”

Op 5 december, het moment dat 
de federale regering in volle crisis 
was, was het de beurt aan Vlaams 
volksvertegenwoordiger Chris 
Janssens om minister-president 
Bourgeois op de rooster te leggen. 
Hij stelde dat “de bocht die de N-VA 
heeft gemaakt met betrekking tot 
het pact echt ongezien is: van actief 
promoten over enigszins kritisch tot 
uiteindelijk onaanvaardbaar”. Net 
als Van Grieken hamerde Janssens 
op het feit dat de Vlaamse N-VA-
regering voorbijgaat aan de gevol-
gen die nieuwe migratiestromen 
hebben voor tal van de Vlaamse 
bevoegdheden. Bourgeois hulde 
zich in stilzwijgen, waarop Jans-
sens wees op de vele kronkels die 
de N-VA heeft gemaakt, “met als 
dieptepunt de onlinecampagne te-
gen het migratiepact, die nog sneller 
werd ingetrokken dan Lucky Luke 
en zijn schaduw”. Het beeld, al-
dus Janssens, “werd daarmee eens 
te meer bevestigd dat de N-VA luid 
roept en straf tweet, maar dat er 
binnen de regering over dit migra-
tiepact niet eens op de rem wordt 
geduwd. Zelfs Bart De Wever moest 
toegeven: ‘We hebben binnen de re-
gering veel te laat de rode kaart ge-
trokken.’” Janssens concludeerde: 
“Ik garandeer u, meneer Bourgeois: 
als u, als uw partij, hier en aan de 
overkant, dit laat passeren, dit goed-

keurt, zal de rechtse kiezer voor u 
wel degelijk die rode kaart trekken.”

EU-PARLEMENT

Midden april al wees Gerolf An-
nemans bij een bespreking over het 
Global Compact for Migration in 
het EU-parlement op een “hard-
nekkige verwarring in verband met 
migratie. Het idee dat we op het Eu-
ropese grondgebied de mensenrechten 
van migranten moeten respecteren is 
verschoven naar een idee dat hele-
maal niet de bedoeling was, name-
lijk dat migratie een mensenrecht is. 
Wie dat zeer goed heeft begrepen is 
de Hongaarse regering, die in een 
documentje van amper twee blad-
zijden, de Proposals by Hungary to 
the UN’s Global Compact on mi-
gration, in punt 3 stelt: ‘Migration 
is not a basic human right’. En dat 
is ook zo.” Aldus Annemans. In te-
genstelling tot het Vlaams Belang 
stemde de N-VA op 18 april in het 
EU-parlement niet tegen het Mar-
rakesh-migratiepact van de VN.

BRUSSELS PARLEMENT

In het Brussels parlement voerde 
Dominiek Lootens het woord 
tegen het VN-migratiepact. Hij 
diende een amendement in om het 
Marrakesh-pact niet te onderteke-
nen. Samen met extreemlinks en 
de traditionele partijen stemde de 
N-VA echter tegen dit voorstel.

Sam van Rooy

Chris Janssens: “Het is pijnlijk vast te stellen dat de Vlaams N-VA-regering  
op de lijn zit van de Merkels en Macrons van deze wereld.”
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Geslaagd protest tegen migratiepact 
Op 16 december vond in Brussel een spoedbetoging tegen het globaal migratiepact plaats. De 
‘Mars tegen Marrakesh’, waartoe was opgeroepen door vijf Vlaams-nationale jongerenorga-
nisaties, werd met ruim 8.000 deelnemers een ontegensprekelijk succes. Gelet op de openlijke 
tegenwerking van de Brusselse overheden – die de demonstratie zelfs verboden – en de korte mo-
bilisatietijd, overtrof de massale opkomst de stoutste verwachtingen. Zowel 
de aanwezigheid van mensen uit alle lagen van de bevolking als de massale 
opkomst van jongeren, toonden aan dat er wel degelijk wat beweegt en het 
verzet tegen de massa-immigratie met de dag sterker wordt. 

Fo
to

’s:
 K

irs
te

n 
Lu

yc
kx

 &
 H

en
dr

ik
 D

e 
Vl

oe
d

VBJ-voorzitter Bart Claes

Dries Van Langenhove

Filip Brusselmans
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In aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar werd het klimaatthe-
ma door de media opnieuw hoog op de agenda geplaatst. En ook de 
Europese Commissie deed haar duit in het zakje door te stellen dat de 
Europese economie tegen 2050 volledig ‘klimaatneutraal’ zou moeten 
gaan worden. Dat betekent dat er heel wat minder fossiele brandstoffen 
zouden gebruikt mogen worden en dat we in dit land - waar men on-
danks torenhoge energieprijzen niet eens kan garanderen dat tijdens de 
winter het licht blijft branden - er meer moet overgeschakeld worden op 
alternatieve energiebronnen.

In het Vlaams Parlement stelde Ste-
fan Sintobin de vraag of dit wel rea-
listisch is, en of er daarvoor wel een 
draagvlak bestaat bij de bevolking. 
Want als er de jongste maanden één 
zaak is gebleken, dan is het wel dat 
de bevolking de torenhoge energie-
prijzen en accijnzen op brandstoffen 
terecht meer dan beu is.

De obsessie van de traditionele par-
tijen om zo snel mogelijk onze kern-
centrales te sluiten is dan ook beden-
kelijk. Dat zou enkel maar leiden 
tot nog grotere stroomtekorten en 
tot een afhankelijkheid van de aan-
koop van stroom in het buitenland, 
waarvoor jan-met-het-gele-hesje op-
nieuw de factuur zal gepresenteerd 
krijgen. Het Vlaams Belang is dan 
ook zowat de enige partij die niet 
pleit voor een versnelde kernuitstap. 

“Het Vlaams Belang pleit al langer 
voor een tragere kernuitstap, want 
kernenergie zorgt vandaag voor be-
voorradingszekerheid”, zo verklaarde 
Stefaan Sintobin. 

INVESTEREN IN THORIUM

Die extra tijd dient de overheid te 
gebruiken om degelijk onderzoek 
te verrichten naar zogenaamde tho-
rium-centrales. Op internationaal 
en landelijk vlak stellen we vast dat 
een mogelijke koppeling van CO2-
reductie enerzijds en Onderzoek & 
Ontwikkeling en technologische 
vernieuwing in het algemeen an-
derzijds te weinig opgeld maakt. 
De voordelen van thoriumreactoren 
zijn nochtans legio: minder afval, 
geen kans op meltdowns, hogere op-
brengst, veel kortere halveringstijd 

van de radioactiviteit, enzoverder. 
Waar momenteel groeilanden zoals 
China en India de voortrekkers in 
dit dossier zijn, dreigt Vlaanderen 
opnieuw hopeloos achterop te gaan 
hinken door de manifeste onwil van 
onze politieke beleidsmakers. 

Nochtans moet het duidelijk zijn 
dat we in Europa op termijn afste-
ven naar een energievoorziening in 
twee stromen: een kleinschalig sys-
teem van hernieuwbare energie voor 
eigen (huishoudelijk) gebruik, en 
een grootschalig systeem met thori-
umreactoren dat op Europese schaal 
aan de verschillende netten wordt 
gekoppeld. 

Helaas beletten zowel de uitverkoop 
van onze energiesector aan Frankrijk 
als de klimaathysterie van de media 
en heel wat politici dat in dit dossier 
voor eenmaal het gezond verstand 
zou zegevieren, en dat Vlaanderen 
een niet te versmaden voorsprong 
zou nemen door als één van de eer-
ste landen volop in te zetten op tho-
rium en dus op de ontwikkeling van 
dé energie van de toekomst.

Stijn Hiers

De dag dat het licht uitgaat! 
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Alarm rond toename salafistisch 
thuisonderwijs
In zijn jaarverslag slaat de Staatsveiligheid alarm over de toename van het 
salafistisch thuisonderwijs in Vlaanderen. Vanuit het buitenland aange-
stuurde salafistische netwerken proberen immers steeds vaker invloed te 
krijgen op ons onderwijs. Dat gaat het gemakkelijkst via het thuisonder-
wijs waar weinig controle op is. 

Het Vlaams Belang 
dringt in het Vlaams Par-
lement al veel langer aan 
op meer controles op het 
islamitisch thuisonder-
wijs. In dit land hebben 
alle kinderen tussen 6 
en 18 leerplicht. Dat wil 
echter niet zeggen dat 
ze les moeten volgen op 
een erkende school. De 
meeste kinderen doen 
dat uiteraard wel, maar 
ouders mogen er echter 
ook voor kiezen om hun 
kinderen thuis onderwijs 
te geven. Om in orde te 
zijn met de leerplicht, 
moeten ze dan wel een 
‘verklaring van huison-
derwijs’ indienen. Het 
kind dat huisonderwijs 
volgt kan een diploma 
halen door het afleggen 
van een examen bij de 
examencommissie. 

SPECTACUL AIRE 
STIJGING

Het huisonderwijs zit 
fors in de lift. In het 
schooljaar 2000-2001 volgden nog 
maar 195 leerlingen huisonderwijs. 
Tien jaar later was dat aantal toe-
genomen tot 937 en dit schooljaar 
zijn er al 2.887 kinderen die huis-
onderwijs krijgen, zo blijkt uit het 
antwoord van onderwijsminister 
Crevits op een schriftelijke vraag 
van Vlaams parlementslid Anke 
Van dermeersch. Dat is maar liefst 
15 keer (!) zoveel als 18 jaar eerder. 
Uit parlementaire vragen blijkt dat 

het huisonderwijs in Vlaanderen 
het populairst is in Antwerpen, Bor-
gerhout en Mechelen, niet toevallig 
steden en gemeenten met grote con-
centraties moslims.

Vooral de beslissing van het Ge-
meenschapsonderwijs in 2009 om 
een veralgemeend hoofddoekver-
bod in te voeren voor hun scholen 
- onder meer omdat sommige mos-
limouders de schoolkeuze voor hun 

dochters niet meer baseerden op de 
opleiding, maar op de mogelijkheid 
om een hoofddoek te dragen - deed 
de islamitische belangstelling voor 
het huisonderwijs toenemen. Vaak 

wordt dit huisonderwijs 
overigens collectief geor-
ganiseerd. 

BETERE CONTRO-
LE

Het Vlaams Belang wil 
meer controle op het 
huisonderwijs. In het 
licht van de grondwette-
lijke vrijheid van onder-
wijs moeten ouders die 
over de nodige bagage 
en tijd beschikken uiter-
aard het recht behouden 
om hun kinderen zelf 
te onderwijzen. Ander-
zijds dient vastgesteld te 
worden dat die onder-
wijsvrijheid nu massaal 
misbruikt wordt door 
de vijanden van onze 
beschaving en onze vrij-
heid. 

Vlaams Belang-fractie-
voorzitter Chris Jans-
sens ondervroeg daarom 
recent onderwijsminis-
ter Hilde Crevits over 
de problematiek. Voor 
Chris Janssens kan niet 

toegelaten worden dat salafisten hun 
kinderen afsluiten van de Vlaamse 
samenleving om hen te indoctri-
neren met een ideologie die haaks 
staat op de principes van onze vrije 
samenleving. Hij dringt dan ook aan 
op een betere controle, meer samen-
werking tussen Staatsveiligheid en 
onderwijsinspectie en een kordatere 
aanpak. 

Wim Van Osselaer
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De spoedmeeting die onze partij enkele weken geleden organi-
seerde in de aanloop naar de ‘Marrakesh-conferentie’ mag zon-
der meer een groot succes genoemd worden: sprekers van we-
reldformaat en een massale persbelangstelling, meer moest dat 
niet zijn. 

Redenen om militanten en media 
bijeen te roepen waren er genoeg: 
tijdens de vier jaar van de regering 
Michel I slaagde staatssecretaris 
Theo Francken er niet in ‘de kracht 
van de verandering’ te tonen: door 
zijn laks beleid kwamen er meer 
dan 500.000 nieuwe vreemdelin-
gen bij en werden 105.000 ‘nieuwe 
Belgen’ gecreëerd. Eigenlijk een 
‘Marrakesh-coalitie’ avant la lettre, 
dus mét medewerking van rege-
ringspartner N-VA. 

Maar er is erger: door het Global 
Compact for Migration van de Ver-
enigde Naties (zogenaamd “voor 
een veilige, ordelijke en reguliere 
migratie”) kan die afschrikwek-
kende toestroom alleen maar toe-
nemen: meer rechten voor immi-
granten (zelfs voor illegalen), geen 
bestraffing meer van illegaliteit, 
gratis advocaten voor illegalen, gra-
tis basisvoorzieningen voor illega-
len, nog meer ‘gezinsherenigingen’, 
verbod op collectieve uitzettingen, 
nog meer plundering van onze so-
ciale zekerheid, staatspropaganda 
pro migratie, inperking van de vrije 
meningsuiting voor tegenstanders... 

Dat allemaal omdat immigratie 
“een bron van welvaart, innovatie 
en duurzame ontwikkeling” zou 
zijn en bijgevolg gestimuleerd moet 
worden. Werkelijk de hele zwik 
linkse en globalistische verzuchtin-
gen is er in opgenomen.

ONTGOOCHELDE KIEZERS

Pas toen de N-VA bij de verkiezin-
gen voor gemeente- en provincie-
raden in oktober niet minder dan 

300.000 stemmen verloren 
van zwaar ontgoochelde en 
misnoegde kiezers, veran-
derde die partij het geweer 
van schouder. Na twee jaar 
stilzwijgen – in de hoop dat 
het ‘Compact’ geruisloos zou 
passeren en vér van hier door 
België zou gestemd worden – kwam 
er plotsklaps enig voorzichtig pro-
test. Naarmate het Vlaams Belang 
echter druk op de ketel zette, nam 
de paniek bij De Wever, Francken 
& Co toe (denk aan gesmaakte 
lichtprojectie op het kantoor van 
de premier en het zelden geziene 
succes van onze ‘petitie tegen Mar-
rakesh’, met maar liefst 160.000 
handtekeningen!). Dàt succes en de 
aankondiging dat Steve Bannon en 
Marine Le Pen naar Brussel zouden 
afzakken om ons protest nog meer 
kracht bij te zetten, stelde de hou-
ding van de N-VA nog verder bij: 
hun zéér laattijdig verzet werd ver-
der verscherpt. Het resultaat kent 
men: Michel I lag er en hij lag er 
goed!

EURORECHTS

Philip Claeys, secretaris-generaal 
van de Eurorechtse fractie ENV 
(Europa van Naties en Vrijheid) 
verwelkomde een volle zaal in het 
Vlaams Parlement, de Tjechische 
volksvertegenwoordiger Radim Fi-
ala (tevens vice-voorzitter van de 
Eurokritische en anti-immigratie-
partij SPD, Partij voor Vrijheid en 
Directe Democratie) gaf de inlei-
ding. Het werd een avond waarbij 
de sprekers tot de kern van het pro-
bleem gingen: de strijd tussen de 
globalisten die grenzen verafschu-

wen en goedkope arbeidskrachten 
willen importeren, en de patriotten 
die baas willen blijven in eigen land 
en onze beschaving willen vrijwaren 
van de multikul.

Hierna krijgt u een aantal sterke 
passages van de drie sprekers: Steve 
Bannon (voormalig adviseur van 
het Witte Huis), Marine Le Pen 
(voorzitter van het Franse Rassem-
blement national) en onze eigenste 
voorzitter Tom Van Grieken.

Filip De Man

STEVE BANNON

Bannon ontzag de heilige politiek-
correcte huisjes niet, zeker nu steeds 
meer landen – de VS, Hongarije, 
Oostenrijk, Zwitserland, Austra-
lië enz. - het immigratiepact van 
de Verenigde Naties afwijzen. “De 
volkeren komen in opstand”, aldus 
Bannon: “Parijs brandt, Londen 
verkeert in een crisis en het Global 
Compact van Marrakesh inzake 
migratie is dood, voordat het wordt 
ondertekend. In de kleine dorpen, 
de landelijke gebieden van Frankrijk 
en de straten van Parijs, weerklinkt 
het protest van de ‘gillets jaunes’ - de 
‘deplorables’ van Frankrijk - exact de-
zelfde soort mensen die in 2016 ko-
zen voor Donald Trump als president 
van de Verenigde Staten. Dezelfde 
soort mensen die hebben gestemd 

SUCCESMEETING!

Radim Fiala,  
Co-voorzitter SPD (Tsjechië)
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voor de Brexit, die de controle over 
hun land willen behouden, die in de 
natiestaat geloven. Mensen die in de 
waarde van het burgerschap van een 
nationale staat geloven. Ik denk niet 
dat iedereen het historische karakter 
begrijpt van dit moment. Kijk ook 
naar Latijns-Amerika, nu Eduardo 
Bolsonaro, zoon van kapitein Bolso-
naro (de nieuwe rechtse president van 
Brazilië, fdm) in het Congress meer 
stemmen behaalde dan ooit tevoren in 
de geschiedenis van dat land! En die 
nu een Conferentie belegt van gelijk-
gestemde patriottische bewegingen in 
de diverse landen van Latijns-Ame-
rika, om op te staan tegen de cultu-
reel-marxistische globalisten die deze 
naties proberen te vernietigen: Chili, 
Peru, Brazilië, Argentini.”

Waarna onze gastspreker opnieuw 
de aandacht richtte op Europa: 
“Terwijl wij hier vandaag onze mee-
ting houden, spreekt Matteo Salvini 
op een rally met tienduizenden Italia-
nen ter verdediging van het Italiaanse 
burgerschap en het belang van de na-
tiestaat. Marine Le Pen verwoordde 
dat het best: politiek vandaag is niet 
links en rechts, politiek vandaag is 
niet conservatief of liberaal, het gaat 
niet om progressief of reactionair. Het 
gaat om degenen die de natiestaat zien 
als een obstakel en zij die hem zien als 
een juweel om te worden gepolijst en 
gekoesterd. Dit is een conflict op mon-
diaal niveau, en wij staan als voor-

standers van de 
natiestaat niet al-
leen aan de kant  
van het volk in 
deze strijd, wij 
staan aan de 
juiste kant van 
de geschiedenis.” 

De charismatische en gedreven 
Amerikaan had het vervolgens over 
de middenklasse: “De basis van onze 
samenleving wordt gevormd door de 
werkende mannen en vrouwen van 
de middenklasse. Politici zoals Sal-
vini en Orban en Le Pen en Bolso-
naro en Trump geven die mensen op-
nieuw een stem. Waarom denk je dat 
die mensen zo gehaat en gedenigreerd 
worden? Waarom zij dag na dag xe-
nofoben en nativisten en racisten en 
antisemieten genoemd worden, onge-
acht wat de feiten zijn, wat hun ac-
ties zijn, wat de resultaten van hun 
acties zijn. Het kan nooit goed zijn 
voor de globalisten en hun massame-
dia. Donald Trump zou niet de pre-
sident van de Verenigde Staten zijn, 
indien hij niet over deze problema-
tiek had gesproken (...) Een van de 
zaken waarop ik het meest trots ben, 
is het dossier Marrakesh dat ik heb 
aangekaart, waardoor de Verenigde 
Staten als eerste het ‘UN global Com-
pact for Migration’ heeft afgewezen. 
Dat gebeurde al een jaar geleden en 
we hadden verschillende redenen, ze 
werden steeds duidelijker en talrijker, 

maar de basis was: de kern van een 
land, de kern van burgerschap is con-
trole van uw grenzen en de beslissing 
van de burgers van dat land dat men 
het migratiebeleid niet kan uitbeste-
den aan de partij van Davos. Maar 
nog belangrijker was de hele zwendel 
die de VN de afgelopen decennia op-
zette: de ‘compacts’ binden zogezegd 
tot niets, je moet gewoon even teke-
nen... Gelukkig hebben we nu leiders 
zoals Orban en Le Pen en Trump die 
bereid zijn om te zeggen: genoeg! We 
gaan niet! Dat is de kracht van dit 
moment, de kracht van dit moment 
is de verwerping van dat alles. En 
ik ben er fier op dat twee naties ge-
bouwd op immigratie - met burger-
schap van immigranten op een gecon-
troleerde manier, op een wettelijke 
manier – met name Australië en de 
Verenigde Staten, voortrekkers waren 
in het verzet tegen Marrakesh. Weet 
u, ik ben van Ierse afkomst met een 
streepje Duits bloed - in mijn familie 
zegt men wel eens grappend dat wij 
uit elk fatsoenlijk land van Europa 
geschopt werden - maar mijn voorou-
ders kwamen de VS tenminste binnen 
met respect voor de juridische regels. 
Dàt is het verschil met Marrakesh.” 

Steve Bannon:  
“De volkeren komen in opstand.”
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MARINE LE PEN

Onze eregaste richtte eveneens haar 
pijlen op het nefaste immigratiebe-
leid, niet zonder eerst de oude en 
immer stevige vriendschapsbanden 
met het Vlaams Belang aan te ha-
len: “Uw Vlaams-nationale partij 
is dapper en visionair, en vecht een 
voorbeeldige strijd voor uw vrijheden 
en uw volk, maar ook voor de vijf-
honderd miljoen Europeanen en alle 
andere Naties van Europa.” 

Zij waarschuwde voor de nefaste 
gevolgen die het VN-pact zal heb-
ben in de aankomstlanden: “Dit 
pact met de duivel zet de poorten van 
Europa open en er zal een grote demo-
grafische verandering plaatsvinden. 
Dit capitulatiepact geeft iedereen 
het recht op migratie en zal tot grote 
chaos leiden. Onze landen zullen 
overrompeld worden. En wie gaat dat 
betalen? Uiteindelijk zal de belasting-
betaler daarvoor mogen opdraaien.”

Om het dan over de fundamen-
tele keuze te hebben: “Er bestaan 
twee ideologische visies, twee zeer 
verschillende visies op de wereld. De 
Eurocraten beweren Europa op te 
bouwen, maar ontkennen en vernie-
tigen de Europese naties, verstikken 
onze kulturen en de rijke diversiteit 
van onze landen. Blijkbaar willen 
zij een Europees gebouw rechtzetten 

temidden een grote mondiale mag-
mastroom! Wij daarentegen geloven 
niet dat Europa bestaat door direc-
tieven, dat Europa niet opgebouwd 
wordt door bedreigingen, chantage 
of sancties. Onze beschaving bestaat 
dankzij leven en liefde. Ons Europa 
is niet slechts zestig jaar oud en heeft 
geen geïmporteerd model nodig, maar 
heeft zijn wortels diep in de helleens-
christelijke beschaving, in de eeuwen 
geschiedenis die onze naties hebben 
gevormd.” 

Natuurlijk kreeg ook de globalist 
par excellence, Emmanuel Macron, 
de wind van voren: “In een periode 
waarin mijn land een zorgwekkende 
evolutie kent, waarin meer en meer 
Fransen in de miserie terechtkomen, 
waar werknemers en behoeftige be-
jaarden protesteren omdat hun koop-
kracht en hun waardigheid wordt 
aangetast, wil ik toch enkele waar-
heden meegeven. Het is onfatsoenlijk 
om nieuwe gastarbeiders aan te trek-
ken om de lonen laag te houden. Het 
is onfatsoenlijk om onze sociale zeker-
heid te grabbel te gooien voor de hele 
wereld, zodat onze landgenoten niet 
meer de middelen hebben om zich te 
laten verzorgen, zich te verplaatsen, 
een dak boven hun hoofd te hebben of 
voldoende te kunnen eten. (…) Ook 
het voortbestaan van volkeren is on-
derworpen aan de natuurwetten, aan 
de darwinistische wetmatigheden die 

ons leren dat organismen die zich niet 
aanpassen aan nieuwe omstandig-
heden en bedreigingen ten dode zijn 
opgeschreven. Deze tijden van drei-
gende mondiale migraties zullen de 
verdwijning van landen zien die niet 
tijdig ingrepen. Jullie Vlamingen wil-
len dat lot niet ondergaan, de Fransen 
evenmin.” 

TOM VAN GRIEKEN

Als voorzitter van het Vlaams Be-
lang en gastheer van de bijeen-
komst, hield Tom de slottoespraak 
over onze volgehouden en con-
sequente strijd tegen het Global 
Compact for Migration, dat in de 
praktijk niets meer of niets minder 
zal blijken dan een Europees zelf-
moordpact: “Er zijn voorbije weken 
heel wat onwaarheden verspreid over 
dit pact. De grootste leugen is waar-
schijnlijk de bewering dat dit pact 
ons tot niets zou verbinden. Daarom 
moeten we ons de volgende vragen 
durven stellen: als dit pact ons wer-
kelijk tot niets zou binden, waarom 
moet ons land dan om de vier jaar 
verslag brengen op het ‘International 
Migration Review Forum’? Als dit 
pact ons werkelijk tot niets zou bin-
den, waarom zou men dan twee jaar 
lang tijd en geld steken in de totstand-
koming van dit pact? Als dit pact ons 
werkelijk tot niets zou binden, waar-
om zou de Belgische elite – van so-
cialisten over christendemocraten tot 
liberalen – zich de afgelopen dagen zo 
hebben uitgesloofd om dit pact - koste 
wat het kost - door de strot van onze 
bevolking te drukken? De waarheid 
is dat dit pact strikt formeel beke-
ken misschien niet bindend zou zijn, 
maar dat nu al perfect voorspelbaar 
is dat het door de open-grenzen-lobby 
bij elke mogelijke gelegenheid als een 
politiek en moreel drukkingsmid-
del zal gebruikt worden. Het is een 
blanco cheque aan ‘activistische rech-
ters’. Het is een catalogus van rechten 
voor immigranten en illegalen. Het 
is niet meer en niet minder dan een 
open uitnodiging aan heel de wereld 
om naar ons land te komen. Dat en 
niets anders dan dat is de waarheid 
over dit pact!”

Marine Le Pen: “Dit pact met de duivel  
zet de poorten van Europa open.”
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Een goed op dreef zijnde voorzit-
ter haalde vervolgens uit naar de 
wereldvreemde bureaucraten in 
New York, waar ze vanuit hun hoge 
VN-wolkenkrabber “waar blijkbaar 
weinig zuurstof is” en ver weg van 
de dagelijkse realiteit in Europese 
grootsteden hun diktaten formu-
leren: “Deze wereldvreemde, globa-
listische elite staat echter niet alleen. 
Want niet alleen in New York staan 
ivoren torens. Ze staan ook in Eu-
ropa. Ze staan in Brussel. Ze staan 
in Parijs, in London en in Berlijn. 
En in die ivoren torens hebben twee 
groepen elkaar gevonden die zich in 
de handen wrijven. De ene groep is de 
linkerzijde - die gretig al die nieuwe 
allochtone kiezers verwelkomt - en 
de andere groep zijn de neoliberalen 
die deze nieuwe immigratiegolf zien 
als een leger goedkope werkkrachten. 
Deze twee groepen hebben elkaar zo 
goed gevonden dat er een duidelijke 
nieuwe politieke breuklijn is ont-
staan. Namelijk aan de ene kant de 
linkse multiculturalisten en de libera-
le globalisten (verenigd in een coalitie 
tegen ons volk) en aan de andere kant 
de patriotten, de nationalisten die het 
gewone volk verdedigen.”

Ook de N-VA kwam niet onge-
straft weg, evenmin als de rest van 
het establishment in dit land: “De 
politieke breuklijnen zijn duidelijk: 
er is het Vlaams Belang dat alles in 
het werk heeft gesteld om dit noodlot-
tige pact, dit capitulatiepact, tegen te 
houden; er is het verzamelde politieke 
establishment – van communisten 
over socialisten, groenen, christende-
mocraten tot liberalen – die alles uit 
de kast hebben gehaald om dit pact 
er koste wat het kost door te jagen; en 
dan is er nog de N-VA, de N-VA die 
heel lang niets heeft gezegd en vooral 
niets heeft gedaan. (...) Op 13 juli 
maakte de VN bekend dat de tekst 
van het pact afgerond was. Geen re-
actie of commentaar. Op 27 septem-
ber verklaart Michel voor de VN dat 
België het pact zal goedkeuren. Geen 
reactie of commentaar. Enkele dagen 
later verklaart vicepremier De Croo 
(VLD) dat hij het akkoord “met veel 
overtuiging” zal tekenen. Geen reactie 
of commentaar. Bijzonder opmerke-

lijk, of moet ik eerder zeggen: vernie-
tigend, was wel de verklaring van de 
Belgische topdiplomaat Bodson. Hij 
wees erop dat de Belgische regering, 
inclusief de N-VA, op 12 september 
niet alleen voorstander van het VN-
migratiepact was, ze wilde het ook 
actief promoten! Een maand later, zo 
omstreeks 14 oktober, “veranderde de 
context”. Vrij vertaald: het Vlaams 
Belang won de gemeenteraadsverkie-
zingen. Of zoals professor Maddens 
het verwoordde: “De overwinning 
van het Vlaams Belang was een echte 
gamechanger” De waarheid heeft dus 
haar rechten, beste vrienden. En die 
waarheid is dat alleen onze partij, het 
Vlaams Belang, ervoor gezorgd heeft 
dat dit Marrakesh immigratiepact 
niet geruisloos werd goedgekeurd. Dat 
is onze verdienste. En alleen onze ver-
dienste!”.

Onze voorzitter eindigde met een 
oproep aan alle Vlamingen met ge-
zond verstand: “Het Vlaams Belang 
staat aan de kant van een meerder-
heid van de Vlamingen en Europea-
nen die de massa-immigratie kotsbeu 
zijn. Wij staan wél aan de kant van 
landen zoals Hongarije, Oostenrijk 
en Italië die verzetten tegen de ille-
gale stormloop op Europa. Wij staan 
aan de kant van de Verenigde Staten, 
Australië, Oostenrijk, Hongarije, 
Zwitserland, Italië… die luisteren 

naar hun kiezers. Wij staan en wij 
stonden aan de kant van het volk. 
Laat het volk oordelen. Maak van 
de komende verkiezingen een referen-
dum over de immigratiekwestie. De 
elite heeft misschien wel een meerder-
heid van de zitjes in het parlement, 
maar ze heeft geen meerderheid onder 
onze bevolking. Wij hebben genoeg 
van al die politici in hun ivoren to-
rens. Dus hebben we vandaag een 
duidelijke boodschap: laat het volk 
maar eens oordelen. Het Vlaams Be-
lang roept de volgende verkiezingen – 
wanneer ze ook mogen plaatsvinden 
– nu reeds uit tot een referendum over 
de immigratiekwestie. Ten laatste op 
26 mei kunnen de Vlamingen (en de 
Europeanen) afrekenen met de elite 
die hen al jaren de factuur van de 
massa-immigratie laat betalen, zowel 
financieel als cultureel. Onze kiezers 
(die twee maand geleden Vlaams Be-
lang stemden), weten vandaag dat 
Vlaams Belang stemmen helpt, dat 
hun stem niet weggegooid is, dat hun 
stem gehoord wordt, dat politieke 
druk werkt.” 

Twee uur later viel de regering Mi-
chel I.
De N-VA nam de vlucht vooruit, 
na hun totaal fiasco op het departe-
ment immigratie. 

Filip De Man

Tom Van Grieken: “De elite heeft misschien wel een  
meerderheid van de zitjes in het parlement, maar ze heeft geen 

meerderheid onder onze bevolking. .”
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Politiek proces tegen  
Geert Wilders hervat
In de zwaarbeveiligde rechtbank in Schiphol gaat deze maand het tweede 
politieke proces tegen de islamkritische volksvertegenwoordiger en lei-
der van de Partij voor de Vrijheid weer van start. Hij wordt verdacht van 
‘groepsbelediging’ en ‘aanzetten tot haat en discriminatie’.

Op de PVV-verkiezingsavond van 
19 maart 2014 in Den Haag sprak 
Wilders het publiek toe met de 
vraag of ze meer of minder Marok-
kanen willen, of ze meer of minder 
Europese Unie en of ze meer of min-
der PVDA willen. Het publiek scan-
deerde vol overtuiging ‘Minder!’. 
Wilders antwoordde daarop: “Dan 
gaan we dat regelen.”

In een sublieme persconferentie 
legde Wilders nadien uit hoe hij 
dat precies wil bereiken, namelijk 
met een ‘drietrapsraket’: het uitzet-
ten van criminele Marokkanen, het 
invoeren van een immigratiestop en 
het bevorderen van remigratie, drie 
punten uit het PVV-programma. 
Wilders heeft dit uitentreuren her-
haald, maar het mocht niet baten: 
duizenden aangiften van racisme en 
discriminatie werden gedaan, vooral 
door politiek correcte activisten en 
Marokkanen. Het ging zelfs zover 
dat in politiekantoren over heel Ne-
derland voorgedrukte aangiftefor-
mulieren ter beschikking werden ge-

steld. Van zoveel tijd en energie van 
de overheid kunnen slachtoffers van 
échte criminele feiten, zoals roof-
overvallen en verkrachtingen, alleen 
maar dromen.

Ook in moskeeën en binnen de 
Marokkaanse gemeenschap werden 
zulke voorgedrukte aangifteformu-
lieren verspreid. Vele Marokkanen 
en andere klachtindieners begonnen 
ook geld te eisen. Een deel van de 
klachten bleek echter nep te zijn, in-
gevuld en gehandtekend door men-
sen die waren geronseld en totaal 
niet beseften dat het een aangifte 
wegens discriminatie tegen Geert 
Wilders betrof.

In december 2014 besloot het Open-
baar Ministerie (OM) om Wilders 
strafrechtelijk te vervolgen. Op 18 
maart 2016 was de eerste openbare 
zitting. Wilders noemde de zaak te-
gen hem ‘walgelijk’ en een ‘blama-
ge’, en hij verklaarde dat hij alleen 
gestopt kon worden als iemand hem 
zou vermoorden. Er ontstond een 

maatschappelijk en juridisch debat 
over de vraag of ‘Marokkanen’ een 
ras zijn. Op 9 december 2016 werd 
Wilders vrijgesproken van aanzetten 
tot haat maar schuldig bevonden 
aan groepsbelediging en het aanzet-
ten tot discriminatie. Het OM had 
een boete van 5000 euro geëist tegen 
de PVV-leider, maar de rechtbank 
legde hem geen straf op.

IN BEROEP

Wilders ging in hoger beroep te-
gen de uitspraak. Dat voormalig 
D66-leider Alexander Pechtold niet 
wordt vervolgd voor zijn uitspraak 
‘Ik moet de eerste Rus nog tegen-
komen die zijn fouten zelf rechtzet’, 
leidde ertoe dat de rechters van het 
gerechtshof wegens een terechte 
vrees voor vooringenomenheid wer-
den vervangen.

Recent zijn er aanwijzingen opgedo-
ken dat voormalig Justitieminister 
Ivo Opstelten zich destijds heeft be-
moeid met het besluit van het OM 
om Wilders strafrechtelijk te vervol-
gen. Dat PvdA-politicus Diederik 
Samsom in 2011 ongestraft de uit-
spraak had mogen doen dat Marok-
kanen “een etnisch monopolie op over-
last” hebben en dat PvdA-voorzitter 
Hans Spekman in 2008 ongestraft 
had mogen stellen dat “je de Marok-
kanen die niet willen deugen voor de 
ogen van hun eigen mensen moet ver-
nederen”, doet sterk vermoeden dat 
de vervolging van Wilders een poli-
tiek proces is. Advocaat Geert-Jan 
Knoops vindt dan ook dat het recht 
van Wilders op een eerlijk proces 
van in het begin is geschaad. En dus 
wil Knoops dat de hele zaak onont-
vankelijk wordt verklaard, wat het 
einde van het proces zou betekenen. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Sam van RooyGeert Wilders op de slotzitting van de ‘tweede zaak Wilders’
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Zilveren medaille voor belastingdruk 
Vorige keer brons, nu zilver. België blijft bovenaan de ranking van 
fiscale druk in de Europese Unie prijken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers 
van het statistiekbureau Eurostat.

“Wij zijn met zijn drieën thuis. Om 
te gaan werken, heeft mijn mama 
haar auto nodig, want met de bus 
lukt het nooit om tijdig thuis te zijn 
voor mijn kleine broer. Ze heeft dus 
een job, wil zorg dragen voor ons, 
maar op het einde van elke maand 
zie ik haar voorovergebogen over de 
facturen die ze moet betalen. Het 
leven is gemaakt uit keuzes. Maar 
die recordprijzen voor elektriciteit, 
water en nu ook diesel, dat is van 
moeten. Ik ben boos. Voor haar. En 
daarom stap ik mee.” Te midden 
van het gewoel van de gele hesjes 
klonk in de pers de stem van een 
meisje dat in enkele zinnen tot de 
essentie kwam. 

Het was een oorverdovend ant-
woord op de vele hoeraberichten 
die we dagelijks vanop de rege-
ringsbanken te horen krijgen. De 
rapporten van de Nationale Bank 
of de KU Leuven waarmee deze 
dagen wordt gezwaaid kunnen im-

mers niet verbergen dat de totale 
som aan beschikbare middelen van 
de gemiddelde man en vrouw in de 
straat op het eind van de maand is 
gedaald. 

EEN BELASTING OP  
VERBRUIK TREFT DE 
ZWAKSTEN

Naast energie is een van de voor-
naamste oorzaken het zogenaamde 
‘cliquetsysteem’ dat de regering-
Michel invoerde. Dat gaat zo: als 
de dieselprijs daalt, wordt de helft 
van die daling omgezet in een ac-
cijnsverhoging. In de eerste helft 
van het jaar kwam het systeem 
acht keer in actie met acht prijs-
verhogingen tot gevolg. Alleen al 
de accijnsverhogingen voor diesel 
brengen de schatkist 600 miljoen 
euro per jaar extra op. De totale 
belastingopbrengst voor motor-
voertuigen is daar overigens een 
veelvoud van: 19,6 miljard om 

precies te zijn. Ter vergelijking: de 
federale begroting draait op 120 
miljard euro aan belastinginkom-
sten. Kortom: zowat een vijfde van 
al het geld waarmee de regering-
Michel werkt, is te danken aan het 
tankstation, dat steeds meer op 
een inningskantoor voor gecamou-
fleerde belastingen begint te lijken. 

HYPOCRISIE 

Het cliquetsysteem werd voor het 
eerst toegepast in 2003 door de 
regering-Verhofstadt II, een coa-
litie van liberalen en socialisten. 
Het terechte pleidooi van de sp.a 
om het systeem nu af te schaf-
fen, klinkt dan ook op z’n zachtst 
gezegd hypocriet. Nochtans had 
Émile Vandervelde (1866-1938), 
de socialistische leider van de ter 
ziele gegane BSP, in 1919 al vastge-
steld dat “een belasting op verbruik 
vooral de werkende klasse treft”. Zo 
zal 10 euro verschil aan de pomp 
de grootverdiener weinig deren. 
Voor de invalide, de gepensioneer-
de en de arbeider betekent het het 
verschil tussen de armoedeput en 
het ontkomen eraan. 

POMPEUZE  
VERKIEZINGSBELOFTEN

De cijfers van Eurostat verbazen 
allerminst. De Belgische belas-
tingdruk steeg vorig jaar opnieuw 
tot 47,3 procent. In 2016 was dat 
nog 46,7 procent. Wetende dat 
Nederland het met 39 procent en 
Duitsland met 40 procent doet, 
bewijst dat van de ontvetting van 
het Belgische overheidsapparaat - 
in tegenstelling tot de pompeuze 
verkiezingsbeloften in 2014 - nog 
bitter weinig in huis is gekomen. 
U hoort ze binnen enkele maanden 
ongetwijfeld opnieuw.

Klaas Slootmans 

Map: Het Laatste Nieuws Bron: Eurotat Get the data Created with Datawrapper 

België heeft tweede hoogste belastingdruk in Europa
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Revolte van de Gilets Jaunes
Frankrijk staat in brand. Op het moment van schrijven hebben de ma-
nifestanten in het fluogeel voor het vierde weekend op rij verschillende 
Franse steden haast in een oorlogszone veranderd. Achter de Gilets Jau-
nes zit geen gestructureerde organisatie en de manifestanten hebben niet 
meteen een gemeenschappelijk programma. Waarover ze het wel eens 
zijn, is dat ze van president Macron af willen. 

Frankrijk heeft alvast een revolutio-
naire traditie. Voor heersers die de 
woede van het volk over zich afrie-
pen, werd doorheen de geschiede-
nis meermaals de guillotine op het 
marktplein gezet. Daar blies ook 
Marie Antoinette haar laatste adem 
uit, de wereldvreemde koningin die 
toen ze hoorde dat het Franse volk 
geen brood had, verklaarde dat men 
dan maar brioches moest eten.

MACRON, DÉMISSION!

Vandaag is het Macron die gewone 
Fransen, slachtoffers van alweer een 
extra taks op brandstof, toeblaft dat 
ze zich dan maar een ecologisch 
verantwoorde hybridewagen moe-
ten aanschaffen. Na de presidents-
verkiezingen leek het nog dat deze 
wonderboy van de globalisten het 
‘populisme’ zou kunnen stuiten. 
Maar net zoals bij Obama, waren 
een brede glimlach een de air van 
zelfzekerheid niet genoeg om de 
inhoudsloosheid en gebakken lucht 
erachter te camoufleren.

In zijn daden volgt Macron im-
mers vooral de analyse van Terra 
Nova. Deze ‘progressieve’ denktank 
concludeerde enkele jaren geleden 
dat links, om in Frankrijk aan de 
macht te komen, de autochtone 
Franse arbeider moest laten vallen. 
De toekomst van links zou eerder 
liggen bij hoogopgeleide en hippe 
kosmopolieten, die wakker lig-
gen van transgenderrechten, tofu-
burgers of bakfiets-infrastructuur 
- en natuurlijk bij de colonnes van 
‘nieuwe Fransen’ die er misschien 
minder sympathie voor transgen-
ders op nahouden, maar die wel als 
steeds groter wordende kudde stem-
vee gebruikt kunnen worden. En als 
voormalig Rothschild-bankier com-

bineert Macron dit modieuzere gau-
chisme dan nog met de lelijkste kant 
van het kapitalisme: open grenzen 
voor de Derdewereldvolkeren én 
voor Chinese en andere multinati-
onals die de normale concurrentie 
en de kleinere ondernemingen ont-
wrichten.

Gekneld tussen het geïmporteerde 
nieuwe proletariaat en de elite van 
superrijken, zit de gewone Frans-
man die de rekening betaalt. De 
middenklasse die steeds verder ver-
dwijnt, voor wie de facturen stijgen 
terwijl de lonen stagneren, die op 
straat eindigen bij herstructurerin-
gen en die wanneer ze protesteren 
bovendien hooghartig weggezet 
worden als lomp en bekrompen.

VOLKSWOEDE

De verzuchtingen van deze midden-
klasse vormen de kern van de gele 
hesjes. Het gebrek aan organisatie 
speelt de beweging natuurlijk par-
ten. Zo lopen er tussen de fluogele 
rebellen ook anarchistische gewel-
denaars rond, die altijd klaarstaan 
om een robbertje met de politie te 
vechten - of grijpen ‘jongeren’ uit 
de banlieues de gelegenheid aan om 
etalages kort en klein te slaan en te 
plunderen. Dat een ruime meerder-
heid van de Fransen ondanks deze 
excessen sympathie blijft koesteren 
voor de beweging, bewijst echter dat 
we hier niet over een voorbijgaand 
fenomeen spreken. Of het nu in de 
vorm van de gilets jaunes is of niet, 
de roep om verandering zal in het 
land van Molière niet verstommen.

Jeroen Bolckmans

Foto: Flickr - Thomas Bresson
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&Feiten  cijfers
In 2017 registreerde de politie niet 
minder dan 396 bommeldingen. 
(Schriftelijke vraag nr. 3298 van Bar-
bara Pas aan de minister van Bin-
nenlandse Zaken)

***
De gemeenschappelijke gegevens-
bank van het OCAD inventariseert 
permanent moslimradicalen en 
Syriëstrijders. Daaruit blijkt dat in 
de loop van 2017 nog altijd 24 Sy-
riëstrijders naar dit land zijn terug-
gekeerd. Tevens werden dat jaar 16 
moslimextremisten toegevoegd aan 
de lijst van personen die gepoogd 
hebben naar Syrië te vertrekken. 30 
radicale islamieten werden gespot 
die de intentie hadden om daarnaar 
te vertrekken. (Schriftelijke vraag nr. 
2539 van Barbara Pas aan de minis-
ter van Justitie)

***
‘We leven in een superdiverse samen-
leving, in die context rijst de vraag of 
een (Zwarte) Piet op basis van stere-
otiepe raciale kenmerken daar nog in 
past’. Op de website rond cultureel 
erfgoed werd de naam ‘Zwarte Piet’ 
vervangen door ‘Piet’. Dat gebeurde 
‘vanuit het streven naar een neutrale 
benaming’, aldus cultuurminister 
Gatz, die duidelijk geen bondgenoot 
van het Vlaams Belang is in de be-
scherming van Zwarte Piet. (Schrifte-
lijke vraag nr. 35 van Tom Van Grie-
ken aan de minister van Cultuur)

***
In 2014 beboete de openbare ver-
voersmaatschappij De Lijn 1158 
passagiers die overlast veroorzaak-
ten, in 2015 1210, in 2016 1488 en 
in 2017 al 1615. Van de boetes die 
in 2017 werden uitgeschreven zijn 
er inmiddels amper 786 betaald. 
(Schriftelijke vraag nr. 39 van Anke 
Van dermeersch aan de minister van 
Mobiliteit)

Minister of hansworst?
Nu de N-VA uit de regering is gegooid/gestapt, tracht ze zich het imago 
van witte ridder aan te meten. Zo is zij met een campagne begonnen 
onder het motto ‘de kracht van principes’. Men moet maar durven! 

Blijkbaar is N-VA helemaal ver-
geten dat zij haar communautair 
programma voor vijf jaar heeft in-
geslikt om tot de federale regering 
te kunnen toetreden. Schijnbaar 
weet zij ook niet meer dat zij twee 
jaar lang het vermaledijde migra-
tiepact heeft ondersteund. Meer 
zelfs, blijkbaar lijdt N-VA aan 
acuut geheugenverlies als het over 
de jongste jaren gaat. Het is dus al-
tijd goed eraan te herinneren hoe 
lamentabel de N-VA zich de afge-
lopen jaren heeft gedragen als het 
op principes aankomt. 

IK BEN HET NIET

Eén voorbeeld uit de vele daarvan 
is het dossier van de gebrekkige 
tweetaligheid bij de Brusselse po-
litie. Een beleidsthema dat volle-
dig onder de bevoegdheid viel van 
toenmalig minister van Binnen-
landse Zaken Jambon (N-VA). In 
die hoedanigheid was hij immers 

bevoegd zowel voor de taalwetge-
ving in Brussel als voor de politie 
en had hij dus alles in handen om 
dat varkentje eens goed te wassen. 
Maar Jambon heeft dat lang ont-
kend. Dat bleek althans toen Bar-
bara Pas hem daarover de afgelopen 
jaren herhaaldelijk ondervroeg.

IK WEET VAN NIETS

In 2017 was hij eindelijk toch zo-
ver gekomen toe te geven dat hij 
als minister wel degelijk bevoegd 
is om onwettige benoemingen bij 
de Brusselse politie te vernietigen. 
Onder druk van de pertinente vra-
gen van Pas schreef hij op 26 ok-
tober 2017 uiteindelijk een brief 
naar de Brusselse politiezones om 
hem voortaan alle benoemingsdos-
siers op te sturen. Want blijkbaar 
gebeurde dat niet eens, wist hij 
daarover dus van niets en kon hij 
dus ook niet controleren of zij in 
overeenstemming met de taalwet 
waren.

ZE WILLEN NIET

Recent vroeg Pas aan Jambon hoe-
veel onwettige benoemingen hij 
inmiddels al had vernietigd. Het 
antwoord is vrij hallucinant: “om 
deze vraag te kunnen beantwoorden, 
dient mijn administratie toegang te 
hebben tot alle aanwervingsdossiers 
van de politiezones, wat thans niet 
het geval is”. Met andere woorden: 
de Brusselse politiezones vegen 
vierkant hun voeten aan zijn in-
structie en hij laat dat als minister 
vrolijk begaan. Was Jambon nu 
minister of was hij een hansworst? 
De vraag stellen is ze beantwoor-
den.

Peter Lemmens
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De Russische Jan Palachs
In januari 1969 stak de student Jan Palach zichzelf op het Wencelas-
plein in brand uit protest tegen de onderdrukking van de Praagse 
Lente (Terugblik: De Praagse Lente, in maandblad juli 2013). Dat 
haalde in de westerse media eventjes de voorpagina’s. Daarna zouden 
nog negen andere mensen in Tsjechoslowakije zichzelf ook uit protest 
in brand steken, maar toen hadden de media daar geen belangstelling 
meer voor.

Minder bekend, maar misschien 
belangrijker, waren de dappere 
Russische dissidenten die toen óók 
protesteerden tegen het neerslaan 
van de Praagse Lente. Nee, zij sta-
ken zichzelf niet in brand. Maar 
zij deden iets dat toen bijna even 
gevaarlijk was: zij betoogden op 
het Rode Plein, vlak bij het Krem-
lin. Zij droegen onder andere de 
slogans mee: “Leve het vrije en on-
afhankelijke Tsjechoslowakije” en 
“Voor onze vrijheid en de uwe”. Zij 
betaalden daarvoor een heel hoge 
prijs: van jarenlange ballingschap 
in Siberië tot celstraffen en opslui-
ting in psychiatrische klinieken.

GEEN ENTHOUSIASME 

De dissident Sergeï Adamovitsj 
Kovalev had niet aan die protest-

actie deelgenomen, maar in een 
vraaggesprek met de Russische op-
positiewebstek Meduza beschreef 
hij enkele jaren geleden de atmo-
sfeer die toen in de Sovjetunie 
heerste: “Ik herinner me de invasie 
van de troepen van de Sovjetunie en 
de satellietstaten in Tsjechoslowakije 
in 1968. Toen werd er niet gestemd. 
Ze verzamelden mensen [van alle 
overheidsbedrijven en –diensten], la-
zen teksten voor over een broedervolk 
dat in gevaar was, dat zou kunnen 
afdwalen van het socialistische pad, 
en in een overweldigend aantal ge-
vallen was er unaniem applaus. Wie 
niet wilde meedoen, meldde zich 
ziek of beweerde hij een dringende 
taak moest vervullen. Maar dat wa-
ren er heel weinig.” Ongetwijfeld. 
De meeste Russen durfden toen 
nog geen kik te geven. Maar hier-

uit blijkt toch dat er bij de gewone 
Russen weinig spontaan enthou-
siasme was over de inval in Tsje-
choslowakije, ondanks de alom-
tegenwoordige propaganda en de 
door de staat georganiseerde mas-
samanifestaties. In 1969 was Kova-
lev één van de medeoprichters van 
de Actiegroep voor de Verdediging 
van de Mensenrechten in de USSR. 
Hij werd in 1974 aangehouden. 
Hij zat zeven jaar in strafkampen 
en gevangenissen en daarna drie 
jaar in ballingschap in Siberië. Hij 
is nu 88 jaar oud, maar nog steeds 
een ontembare dissident.

INDIVIDUELE MOED 

Eén van de zeven Russen die in 
1968 op het Rode Plein hadden 
geprotesteerd was Pavel Litvinov. 
In juni 2015 blikte hij hierop terug 
in een interview met een Oekra-
iense journalist. Litvinov was toen 
al 75 jaar oud, maar in hem brand-
de het heilige vuur nog. In een 
persoonlijk voorwoordje schreef 
de jonge Oekraïense interviewer: 
“Voor mij en gelijkgestemde mensen 
zijn deze Zeven altijd schitterende 
voorbeelden geweest van eerlijke, ge-
wetensvolle en nobele mensen. Ik kan 
niet uitleggen welke gevoelens door 
mij heen stroomden toen ik me rea-
liseerde wie ons nu zijn steun kwam 
betuigen.” Emotioneel, maar wel 
aangrijpend. In dat vraaggesprek 
zegt Litvinov onder andere: “Om 
te beginnen moet ik zeggen dat ik 
het gevoel had dat het onmogelijk 
was niet naar buiten te komen met 
mijn protest. Het was mijn plicht als 
Sovjetburger en ik voelde me verant-
woordelijk voor wat onze regering 
deed. Ze bezetten een soeverein land, 
Tsjechoslowakije, stuurden er troepen 
op af en zegden dat dit allemaal in 
de naam van alle Sovjetmensen werd 
gedaan. Ik wilde zeggen: ‘Misschien 
in naam van alle andere Sovjetmen-
sen, maar niet in mijn naam.’ Het 
was psychologisch veel gemakkelijker 

Studenten accepteren de invasie van het Warschaupact niet.  
Op 3 september 1968 delen ze pamfletten uit op het  

Wenceslasplein in Praag.
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om naar buiten te komen, dan om 
mij koest te houden. Toen ik de be-
slissing had genomen, voelde ik me 
enorm opgelucht, alsof ik vloog. Na-
tuurlijk wisten we dat we gevangen 
gezet zouden worden en wat we had-
den verwacht was eigenlijk veel erger 
dan wat er werkelijk gebeurde. Ik 
kreeg de strengste vorm van balling-
schap [in Siberië], maar toch alleen 
een ballingschap. Anderen werden 
naar werkkampen gestuurd. Maar 
het ergste lot trof Viktor Fainberg en 
Natalia Gorbanevskaya: ze werden 
[later] opgesloten in een psychiatri-
sche kliniek. Ze werden ervan be-
schuldigd uit waanzin te hebben ge-
handeld. Het gevoel dat dit niets zou 
veranderen, was er natuurlijk ook, 
maar aan de andere kant, het feit 
dat we opgesloten en geslagen waren, 
betekende toch dat dit erg belangrijk 
was. Ze zouden ons niet opsluiten 
als het hen niets kon schelen. Zoals 
ze vandaag zeggen: “Oh, het is een 
minderheid, het is een klein aantal 
buitenlandse agenten.’ Maar om een 
of andere reden worden deze ‘agenten’ 
opgesloten. Het is duidelijk dat licht 
een verlammend effect op [de autori-
teiten] heeft. Zoals ik onlangs schreef, 
zijn ze zoals kakkerlakken, die actief 
zijn in het donker. Maar zodra het 
licht wordt ingeschakeld, verstarren 
ze onmiddellijk. De belangrijkste 
dingen zijn de vrijheid te discus-
siëren, de vrijheid te protesteren en 
onafhankelijk te denken. Dit is wat 
hen het meest zorgen baart.” Litvin-
ov vergelijkt de inval in Tsjechoslo-
wakije in 1968 ook met de Rus-
sische militaire acties in Oekraïne 
nu. Let daarbij op de continuïteit 
die hij ziet tussen de toenmalige en 
de huidige heersers in het Kremlin: 
“Dit is de reden waarom Oekraïne 
hen zorgen baart. Natuurlijk zijn er 
ook economische redenen, ze willen 
een territorium controleren, maar 
het belangrijkste is dat ze begrijpen 
- en Poetin begrijpt dat - dat als Oe-
kraïne een vrij, Europees land wordt, 
Rusland daarnaast een heel zielige 
indruk zal maken. Daarvoor zijn ze 
het meest bevreesd. Omdat ze altijd 
zeggen: ‘Oh, een soort van Oekraïne, 
het kleine zusje, dat onze taal niet 
goed kan spreken’, en plotseling zijn 

zij vrij geworden, terwijl wij [Rus-
sen] nog steeds in ellende leven.” Op 
dezelfde manier zou een “socialisme 
met een menselijk gelaat” in Praag 
een stilzwijgende aanklacht zijn 
geweest tegen het onmenselijke so-
cialisme in de Sovjetunie…

HERDENKING 

Litvinov werd tijdens die protest-
actie in 1968 al na enkele minuten 
gearresteerd. Er was echter één de-
monstrante, Natalya Gorbanevs-
kaya, die. niet onmiddellijk werd 
aangehouden, maar pas twee jaar 
later. In die tussentijd werkte ze 
mee aan de Kroniek van Lopende 
Gebeurtenissen, die in samizdat 
(clandestien gedrukt), werd uitge-
geven. Zij bracht daarin verslag uit 
over het proces tegen de gearres-
teerde dissidenten. Zij slaagde er in 
dit verslag in boekvorm in het bui-
tenland te laten publiceren, in het 
Russisch en in het Frans. Later ver-
scheen ook een Engelse vertaling, 
Red Square at Noon. In 1969 werd 
zij gearresteerd en tot 1972 in een 
psychiatrische kliniek opgesloten. 
Daarna werd ze vrijgelaten en kon 
zij naar Frankrijk emigreren. In au-
gustus 2013, juist vijfenveertig jaar 
na het neerslaan van de Praagse 
Lente, nam zij opnieuw deel aan 
een manifestatie in Moskou ter 

herdenking van de invasie in Tsje-
choslowakije. De betoging werd 
door de politie uiteengedreven en 
tien mensen werden gearresteerd, 
maar net zoals in 1968 werd Gor-
banevskaya ook nu ongemoeid ge-
laten. De arrestanten werden vrij-
gelaten na heftige internationale 
protesten, in het bijzonder van 
Tsjechië. Zelfs de herdenking van 
de invasie is in het huidige Rus-
land verboden. Een sinister voor-
beeld van de sluipende terugkeer 
van de geesten uit de Sovjetunie… 
In oktober 2013, vlak voor haar 
dood, nam zij nog deel aan een 
solidariteitsactie ten voordele van 
Mikhail Khodorkovsky en andere 
politieke gevangenen in Rusland. 
Khodorkovsky was een van de wei-
nige ‘nieuwe rijken’ uit het Yeltsin-
tijdperk die zich nadien ontpopte 
tot dissident, en die daarvoor een 
hoge prijs betaalde: hij zat na een 
schijnproces wegens ‘belastingont-
duiking’ tien jaar in een Russische 
gevangenis. Natalya Gorbanevs-
kaya stierf in Parijs aan kanker, 
kort voor de vervroegde vrijlating 
van Khodorkovsky. Zij had tot het 
einde toe de zaak van de vrijheid 
gediend en het was alsof zij met 
haar laatste actie nog een postume 
overwinning had behaald.

Marc Joris

Pavel Litvinov bij de 50ste verjaardag 
van hun protest op het Rode plein. 
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De lievelingen van de PVDA
Zouden ze in Zelzate wel be-
seffen waar de PVDA voor 
staat? Neem nu Noord-Ko-
rea. We kijken wat geamu-
seerd naar beelden van de 
clowneske Kim Jong-un en 
de pret kan niet op als er 
een fragment uit het Noord-
Koreaanse Journaal wordt 
getoond, maar al te vaak 
wenden de media hun blik 
af van dat land.

In ‘De Kim-dynastie’ brengt 
Casper van der Veen het ver-
haal van Noord-Korea sedert 
Kim Il-sung in 1948 aan de 
macht kwam. Hij stichtte 
een quasi goddelijke dynas-
tie, viel Zuid-Korea binnen 
en organiseerde na de wapen-
stilstand van 1953 geregeld 
overvallen in dat land, ont-
voeringen, allerhande provo-
caties en ontwikkelde lange 
afstandsatoomwapens, telkens 
afgewisseld met periodes van 
‘ontspanning’. De Noord-Koreaanse versie van de 
planeconomie mondde na de val van het IJzeren Gor-
dijn uit in een lange periode van hongersnood die tien-
duizenden levens eiste. Wie een gevaar vormt voor de 
macht van de Kims wordt afgevoerd naar strafkampen 

of wordt geëxecuteerd. Des-
ondanks heeft de dictatuur af-
wisselend mogen rekenen op 
de steun van de Sovjets en van 
China, want het regime wist 
de rivaliteit tussen beide tot 
zijn eigen voordeel uit te spe-
len. Ook uit het Westen werd 
er (nood)hulp aangereikt in 
de hoop dat die tot ontspan-
ning zou leiden, maar het 
beeld van een vijandige wereld 
wordt er angstvallig in stand 
gehouden. Alle investeringen 
zijn voor defensie bestemd, 
voor de bevolking blijft er 
niets over. Er zijn duidelijke 
herkenningspunten met die 
andere twee dictaturen waar 
de PVDA mee dweept, Cuba 
en Venezuela. Je kan hopen 
dat het uit naïviteit is, maar 
wie dit boek leest heeft geen 
uitvluchten meer.

Luk Van Nieuwenhuysen 
 

Casper VAN DE VEEN
De Kim-dynastie, Geschiedenis van Noord-Korea

Uitgeverij van Oorschot, Amsterdam, 2018, 376 p.
ISBN: 9789028280250

Prijs: € 22,50

Berufsverbot
De Justitiedienst VSSE kent u wellicht onder de kor-
tere naam ‘Staatsveiligheid’. De enige burgerlijke ge-
heime dienst van den Belgiek. Men wint er inlichtin-
gen in over activiteiten die de veiligheid van de staat 
kunnen bedreigen.

En dat werk gebeurt er vrij schizofreen. De VSSE slaagt 
er namelijk in om heel secuur en tegelijk heel noncha-
lant te werken. Diepgaand en nauwgezet, daar waar het 
gaat over het volgen van Vlaams Belangers, Voorpos-
ters, studenten met grijze of bordeaux klakken, IJzer-
wakebezoekers, TAK’ers, gepensioneerde Oostfronters 
en andere Schild en Vrienden. Slordig en achteloos 
waar het gaat om de opvolging van geradicaliseerde 
tijdbommen en andere ‘verwarde’ moslimmensen met 
oorlogswapens.

Het is jammer dat een geheime dienst obscuur moet 
functioneren, want wanneer er een TV-interview ge-
geven wordt, is dat telkens een humoristisch gebeuren. 
Herinner u hoe de VSSE-baas in alle ernst eens beweer-
de dat het Belang niet gevolgd werd, terwijl de enige 
zichtbaar gefilmde dossier op het bureau duidelijk de 
titel ‘Filip Dewinter’ droeg…

Minder lachwekkend gaat het er helaas aan toe in Duits-
land. Daar overweegt de staatveiligheid momenteel om 
de rechtse partij AFD officieel te ‘volgen’. Concreet 
betekent dit ginder een Berufsverbot voor al wie een 
openbaar ambt (leraar, ambtenaar e.d.m.) uitoefent. 
En bij uitbreiding hun partners en kinderen. Een 21ste 
eeuwse variant van de jodenster dus… En een laatste 
cadeautje van madam “Wir schaffen das”, niet toevallig 
op een moment van lijstvorming voor verkiezingen…
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Stuur uw oploSSIng voor 21 januarI  
met vermeldIng van naam en adreS naar 

vlaamS Belang-redactIe • madoupleIn 8 BuS 9 • 
1210 BruSSel of puzzel@vlaamSBelang.org

WINNAARS VORIGE MAAND
Ronny Stroobants, Landen

Annie Baillieu, Boezinge
Robert Toklowicz, Maasmechelen

Roger Junqué, Deurne
Brenda Franssens, Melsele

KRUISWOORDPUZZEL

C
onform

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

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

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

it kan per brief naar V
laam

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

inistratie@
vlaam

sbelang.org.

VUL IN EN WIN.

oploSSIng vorIge maand: 
WAARDEVOL

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 
euro
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A Mensen met een grote liefde voor 

hun eigen streek
B Japanse munt - Ouderwets
C Egyptische koningin
D Deel van een mes - Agendapunten
E Weduwe van Lennon - Ierse verzets-

beweging
F Woord om een vijandige actie aan te 

geven
G Cirkelvormig - Enkele
H Helemaal uitgeput - Maanstand - In 

memoriam
I Beet van een reptiel
J Onderdeel van een gerecht - Meu-

belstuk in een café
K Landbouwwerktuig - Verzameling 

mythologische werken uit het mid-
deleeuwse Ijsland - 100 jaar

L Brugse gracht - Kweken - Rubidium

VERTICAAL
1 Wielrenner
2 Onrechtmatig verkopen van gestolen 

goederen - Aantal gedrukte exemplaren
3 Populaire tuinplant met bloemen van 

allerlei kleuren - Uiting van pijn
4 Voorzetsel - Deense stad
5 Opvlieger - Gewichtsmaat - Debet
6 Verorberde - Laatstleden - Werd laagtij
7 Vochtig - Nieuwsuitzending
8 Kruisopschrift - Greenwichtijd - Inter-

netlandcode voor Brazilië
9 Documenten waarin onderzoeksgege-

vens schematisch zijn weergegeven
10 Titaan - Oost-Vlaamse gemeente
11 Maar één keer - Kijk met inspanning
12 Nationaal kampioenschap - Deel van 

een schip - Kristelijke Werknemersbe-
weging
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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
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ZATERDAG 5 JANUARI
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met 
Philip Claeys in Zaal Pax, Schildersstraat 
5 om 11u. Org.: Vlaams Belang Oosten-
de. Inl.: Christian Verougstraete, 0477-62 
75 53, christian.verougstraete@telenet.be 

ZONDAG 6 JANUARI
LEUVEN. Nieuwjaarsreceptie met Bar-
bara Pas in Radiomuseum Oud-Heverlee, 
Herpendaalstraat 13 A, Oud-Heverlee om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Leuven. Inl.: 
Hagen Goyvaerts, 0497- 28 04 34, hagen.
goyvaerts@telenet.be 

VRIJDAG 11 JANUARI
LOKEREN. Nieuwjaarsreceptie met 
Tom Van Grieken in New Prior, Markt 
21 om 19u30. Org.: Vlaams Belang Lo-
keren. Inl.: Lena Van Boven, 0486-21 83 
50, lenavanboven@hotmail.com 

ZATERDAG 12 JANUARI
LIER. Stand op de zaterdagse markt aan 
Grote Markt vanaf 8u. Org.: Vlaams Be-
lang Lier. Inl.: Bart Verhoeven, 0496-28 
32 06, info@vlaamsbelanglier.org 

ZONDAG 13 JANUARI
BRUSSEL. Nieuwjaarsreceptie in het 
Raadsgebouw v/d Vlaamse Gemeen-
schapscommissie, Lombardstraat 67 om 
11u. Org.: Vlaams Belang regio Brus-
sel-19. Inl.: Bob De Brabandere, bob.de-
brabandere@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.: Anne-
mie Peeters-Muyshondt, 0478-34 87 12, 
fam.peeters@skynet.be 
TIENEN. Nieuwjaarsreceptie in het bo-
venzaaltje van café Baron, Academiestraat 
21 om 20u. Org.: Vlaams Belang Tienen. 
Inl.: Joël Dereze, 0478-67 02 16, snelle@
telenet.be 

ZATERDAG 19 JANUARI
AARSCHOT. Nieuwjaarsreceptie in 
‘s Hertogenmolens, Demerstraat 1 om 
19u30. Org.: Vlaams Belang regio Leu-
ven. Inl.: Joël Dereze, 0478-67 02 16, 
snelle@telenet.be 

DENDERMONDE. Nieuwjaarsrecep-
tie met Guy D’haeseleer in Café ’t Peirt, 
Kasteelstraat 1 om 20u. Org.: Vlaams 
Belang Dendermonde. Inl.: Barbara Pas, 
barbara.pas@vlaamsbelang.org 

MAANDAG 21 JANUARI
ANDERLECHT. BSFA Nieuwjaars-
receptie in Zaal Familia, A. Willemyns-
straat 113 om 14u. Org.: Brabants Se-
niorenforum Anderlecht. Inl.: Louis 
Bogemans, 0499-31 80 86, vlaamsbelan-
ganderlecht@hotmail.be

VRIJDAG 25 JANUARI
BRAKEL. Nieuwjaarsreceptie met Guy 
D’haeseleer in Café Ceres, Neerstraat 6 
om 19u30. Org.: Vlaams Belang Brakel. 
Inl.: Veronique Lenvain, 0478-79 68 85, 
veronique-lenvain@skynet.be 
DILBEEK. Nieuwjaarsreceptie in ge-
meentehuis Dilbeek, Gemeenteplein 1 
om 19u30. Org.: Vlaams Belang regio’s 
Halle & Vilvoorde. Inl.: Kris Peeters, 
0475-80 38 94, kris.peeters1@telenet.be 

ZONDAG 27 JANUARI
SINT-NIKLAAS. Nieuwjaarsreceptie 
met aansluitend nieuwjaarsbuffet in 
Zaal Familia, Truweelstraat 138 om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pie-
ters@skynet.be 
GENT. Nieuwjaarsreceptie in Biljart-
huis, Morekstraat 609, Wondelgem om 
11u. Org.: Vlaams Belang Gent. Inl.: 
Johan Deckmyn, 0476-26 97 38, info@
johandeckmyn.be 
AALTER. Nieuwjaarsetentje met Bar-
bara Pas in GOC Lotenhulle, Gulden-
sporenplein 11 om 12u. Org.: Vlaams 
Belang Aalter. Inl.: Paul Beheyt, 0486-83 
86 46, paul.jbeheyt@telenet.be 

VRIJDAG 1 FEBRUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Filip De-
winter in Feestzaal De Lispenaar, Voetbal-
straat 23 om 20u. Org.: Vlaams Belang 
Lier. Inl.: Bart Verhoeven, 0496-28 32 06, 
info@vlaamsbelanglier.org

ZONDAG 10 FEBRUARI
ANTWERPEN. Uitgebreid ontbijt- en 
lunchbuffet met boekvoorstelling Mijn 
Interbellum van Julien Librecht in Cen-
trum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 
14 om 8u. Org.: Antwerps Seniorenfo-
rum. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

DONDERDAG 14 FEBRUARI
ROESELARE. Vertelnamiddag ‘De 
Kasteelmoord’ in Kenniscentrum Arhus, 
De Munt 8 om 14u30. Org.: Senioren-
forum Mandel. Inl.: Arlette Temperman, 
0486-92 99 49 

ZATERDAG 16 FEBRUARI
DEINZE. 16de eetfestijn met Tom Van 
Grieken in Gemeentezaal Hansbeke, 
Hansbekedorp 33, Hansbeke om 19u. 
Inl.: Vlaams Belang Deinze. Inl.: Olaf 
Evrard, 0475-73 02 45, olaf.evrard@gent.
be 

ZONDAG 17 FEBRUARI
HERENTALS. Nieuwjaarsreceptie met 
Tom Van Grieken in Sint-Antoniuszaal, 
Kapucijnenstraat 7 om 14u. Org.: Vlaams 
Belang regio Kempen. Inl.: Els Sterckx, 
0486-98 48 94, els.sterckx@telenet.be 

ZATERDAG 23 FEBRUARI
BEERSEL. 17de Stoofvleesfestijn in Zaal 
Ons Huis, Vroenenbosstraat 4, Dworp 
van 12u tot 22u. Org.: Vlaams Belang 
Beersel. Inl.: Klaas Slootmans, 0479-76 
37 51, klaas.slootmans@vlaamsbelang.org 

VRIJDAG 8 MAART
BEERSE. Vlaamse Breugeltafel met 
Tom Van Grieken in Feestzaal Lambeer, 
Vredestraat 8 om 18u30. Org.: Vlaams 
Belang Beerse. Inl.: Ingrid Crynen, 0498-
68 38 10, ingrid.crynen@gmail.com 

MAANDAG 18 MAART
GENT. Bingo-namiddag in De Buurt-
loods, Patrijsstraat 10 om 13u30. Org.: 
Vlaams Belang Gent. Inl.: Johan Deck-
myn, 0476-26 97 38, info@johandeck-
myn.be 
 
ZONDAG 31 MAART
BOORTMEERBEEK. 8ste Steakdag 
in De Gildezaal, Hanswijkstraat 2a om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Boortmeer-
beek. Inl.: Eddy Mortier, 0486-29 46 49, 
eddyrommy@hotmail.com 
BRAKEL. Eetfestijn in Feestzaal Ter 
Elst, Ommegangstraat 3 om 11u30. Org.: 
Vlaams Belang Brakel. Inl.: Veronique 
Lenvain, 0478-79 68 85, veronique-len-
vain@skynet.be 

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



GELUKKIG
NIEUWJAAR

Maak er een strijdbaar 2019 van!


