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019 wordt ons jaar
Een goede 100 dagen scheiden ons nog van de moeder aller stembusslagen. Zonder enige overdrijving mogen we stellen dat de verkiezingen van 26 mei bepalend zullen zijn voor de toekomst van ons land,
van onze mensen, van u en mij.
Het is intussen bij vriend en vijand bekend: 2018 was het begin van de
wedergeboorte, de renaissance van het Vlaams Belang. Maar in 2019 is de
inzet nóg groter. Nu gaat het niet alleen over het beleid in uw gemeente
of stad maar over dat van Vlaanderen.
De saga omtrent de humanitaire visa toonde feilloos aan dat de beloofde
koerswijziging er niet is gekomen. De PS mag dan al van de machtsknoppen zijn verdreven, het politiek cliëntelisme blijkt gewoon van partijkaart
veranderd.

“2018 WAS HET BEGIN
VAN DE RENAISSANCE
VAN HET VLAAMS
BELANG.”

OP DE BARRICADEN
Maar ook op andere domeinen is de uitdaging immens. De Vlaamse miljardenstroom blijft lustig richting bodemloze Waalse putten vloeien. De
heikele toestand bracht de directeur van de gerenommeerde Waalse denktank Institut Destrée tot de conclusie “dat Wallonië alleen overeind blijft
dankzij geldstromen uit Vlaanderen”. Onverdachter kunnen de bronnen
niet zijn.
Het probleem is dat we ons deze aderlating niet langer kunnen veroorloven. 1 op 5 van onze eigen mensen verkeert in armoede, het aantal
werkenden dat de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen piekt op
recordhoogte en onze gepensioneerden worden na een lang leven zwoegen bedankt met het laagste pensioen van Europa. Voor hen gaan wij de
komende maanden de straat op. Voor hen gaan we door een vuur. Voor
hen staan wij op de barricaden. Tot de eindmeet.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
SOCIALE WONING?
ER ZIJN 135.500
WACHTENDEN
VOOR U
Ondanks de dure eden van minister Homans blijven de wachtlijsten voor sociale woningen
aandikken. Liefst 135.500
Vlamingen wachten momenteel op een sociale
woning. Dat komt neer
op een stijging van 12
procent sinds het begin van deze Vlaamse
regering. Bij de personen met een handicap is de situatie nog
schrijnender. Tussen 1
juli 2014 en 31 december
2017 konden 1.680 kandidaat-huurders gebruikmaken
van de voorrangsregeling voor
personen met een handicap. Maar
op de wachtlijst stonden eind
2017 liefst 16.543 kandidaten,
bijna tien keer meer.

EX-N-VA-KABINETSLID VERSTERKT
ONZE RANGEN
Voormalig N-VA-kabinetsmedewerker Katleen Bury vervoegt de
rangen van het Vlaams Belang.

Ze krijgt een verkiesbare tweede
plaats op de Vlaams-Brabantse Kamerlijst. Met Bury haalt onze partij een getalenteerde jonge kracht

binnen met een indrukwekkend
politiek palmares. Bury is advocate
van opleiding en was tot voor kort
nog provincie- en gemeenteraadslid voor de N-VA. In 2010 haalde
ze nog 34.000 stemmen vanop de
12de plaats op de Senaatslijst, waardoor ze nipt een zetel miste. Eerder
werkte ze voor het kabinet-Bourgeois, waar ze de problematiek
van de Vlaamse Rand op de voet
volgde. Ze lag ook aan de basis van
de beleidsnota Vlaamse Rand van
minister Weyts. Welkom Katleen!

POOIERHELD
Dat de gemiddelde Maghrebijnse
allochtoon steeds vaker last heeft
van acuut oplopende normvervaging bleek opnieuw met de saga
omtrent de 19-jarige Marokkaanse
tienerpooier Bilal Moreno en diens
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rappermakker Soufiane Eddyani.
In tegenstelling tot zijn leeftijdsgenoten, die zich als bijverdienste
de benen uit het lijf lopen in de
lokale horeca, vond Bilal er niet
beter op zijn 15-jarige vriendin te
dwingen zich te prostitueren op
de markt van welgestelde vunzigaards. Romantisch, fijngevoelig én lucratief in één
pakket, denkt u meteen?
Jammer genoeg dacht
het gerecht daar, met
een veroordeling van
6 jaar, net iets anders
over.
Reden genoeg om de
racismetroefkaart
te
trekken vond jeugdmakker en populair mocrorapper Eddyani. Met
een welklinkend deuntje
- dat intussen meer dan een
miljoen keer werd bekeken op
Youtube - verheerlijkte hij zijn
Marokkaanse maat en pleitte hij
onverwijld voor diens vrijlating.
Gezien de daaropvolgende heisa
net iets te veel stof deed opwaaien,
organiseerde de rapper een pers-

conferentie om zich te excuseren.
De missie leek geslaagd tot hem
de vraag werd gesteld wat hij nu
eigenlijk van z’n vriend vond. Het
antwoord was even duidelijk als
ontnuchterend: “Deze jongen is een
held”. “Terug naar af ”, hoorde je
zijn advocaat haast denken.

GEZOCHT: MAROKKAANS
COMPUTERTALENT
Hoewel Vlaanderen nog een goedgevuld leger van bijna 200.000
werklozen telt, klonk er bij N-VAminister Muyters applaus na de
aankondiging van de VDAB om
in Marokko informatici te gaan
zoeken om hier aan de slag te gaan.
Voor Vlaams Belang-voorzitter
Tom Van Grieken bewees de demarche van de VDAB dat de hyperglobalisering een wereld creëert
van winnaars en verliezers. De winnaars zijn de grote multinationals
die aan bodemprijzen arbeid importeren, de verliezers de weggesaneerde 50-plussers die een nieuwe
job aan hun neus zien voorbijgaan
vanwege te duur. Van Grieken
hekelde dat bij de zo geprezen arbeidsmigratie “de baten steeds voor
de aandeelhouders zijn, maar de lasten voor de samenleving.”

WAALS ONDERZOEK
BEVESTIGT: VLAANDEREN
BLIJFT MELKKOE

Vlaanderen”. Dat constateerde Philippe Destatte, directeur van de
Waalse denktank Institut Destrée
afgelopen maand in de Franstalige
zakenkrant L’Echo. In een opmerkelijk en bijzonder lezenswaardig interview met de voormalige
adjunct-kabinetschef van minister
van Wetenschapsbeleid Jean-Maurice Dehousse (PS), noemde hij
man en paard. Destatte is historicus, schreef boeken over de Waalse
en Belgische hedendaagse geschiedenis en is een van de interessantste stemmen aan de andere kant
van de taalgrens. “Wallonië slaagt
er maar niet in recht te krabbelen”,
zegt hij. “Er worden al jaren buitengewone inspanningen geleverd,
maar het Waalse bruto binnenlands
product per inwoner vertoont geen
teken van leven, alle maatregelen
ten spijt. Als we België gelijkstellen
aan 100, zat Wallonië in 1995 op
73,5 en in 2006 op 72,7.’ De Toekomstcontracten voor Wallonië, de
Marshallplannen en de 12 miljard
euro uit de Europese structuur- en
investeringsfondsen brachten weinig
soelaas. Het heeft allemaal niets geholpen”, benadrukt Destatte.

“Na zes staatshervormingen is
België nog steeds een relatief unitaire staat”
Grondwetspecialist (KUL)
Stefan Sottiaux, De Tijd,
19 januari 2019
“Maar een op de drie afgewezen
asielzoekers keert terug. Het gevolg is een groeiende spookbevolking die in ondergrondse circuits leeft.”
Vincent Cochetel, speciale
gezant UNHCR, De Tijd,
18 januari 2019
“Wenst u de Belgische instellingen te verstevigen en de monarchie in ere te houden? Eén bolletje inkleuren dan: de N-VA.”
Koen Meulenaere alias Kaaiman,
De Tijd, 16 januari 2019
“Theo Francken, op wie echte
vluchtelingen kunnen rekenen,
een man met het hart op de juiste
plaats.”
Facebookpost van de aangehouden N-VA-mandataris, Melikan
Kucam, De Standaard,
17 januari 2019
“De jeugdwerkloosheid bij mensen van allochtone origine kost
de stad Antwerpen alleen al een
half miljard euro.”

“Wallonië blijft alleen overeind
dankzij geldstromen uit Europa en

Antwerps Voka-voorzitter Jo De
Backer, Gazet Van Antwerpen,
14 januari 2019
“De deur naar een Zweedse coalitie bis, inclusief communautaire stilstand, blijft wagenwijd
openstaan.”
Politicoloog Bart Maddens,
De Standaard, 15 januari 2019
“Mijn ouders weten niet dat ik
ongelovig ben. Ze zouden me
vermoorden.”
Een 37-jarige ex-molisma
getuigt in Dag Allemaal,
18 januari 2019
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Met die slagzin trapte Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de
campagne voor de Vlaamse, federale en Europese stembusgang van
26 mei af.
“De eerste taak van de overheid is om
de mensen te beschermen.” De wijze
woorden van voormalig Amerikaans president Ronald Reagan
behoren 40 jaar nadat ze zijn uitgesproken nog steeds tot de basisfilosofie van wat elk politiek handelen moet inhouden. Of beter:
zou moeten. De kinderloze 80’er
die opziet tegen een torenhoge
rusthuisfactuur dient beschermd
tegen de kille wetmatigheden
van de woonzorgcommercie, de
alleenstaande moeder tegen de
hardvochtige schuldindustrie en
het jonge gezin tegen de criminele
gettovorming in hun wijk. Elk
hebben zij op hun beurt recht op
de verzekerde bescherming van de
overheid, in al haar aspecten. Met
de slagzin ‘Bescherm onze mensen’
gaf het Vlaams Belang, in aanloop
naar de Vlaamse, federale en Europese stembusgang van 26 mei, het
startschot van de campagne.

De campagne omvat drie inhoudelijke pijlers:

BESCHERM ONZE
WELVAART
De uittredende regering, inclusief
N-VA, zweren dat Jan Modaal
er de afgelopen vier jaar financieel op vooruit is gegaan. Wie de
consumptietarieven, en vooral de
taksen erop, analyseert, weet dat
de realiteit er net iets anders uitziet. Eind vorig jaar bevestigde een
grootscheeps opinieonderzoek van
de krant Le Soir nog deze these.
Niet minder dan 9 op 10 Belgen
gaven aan dat hun koopkracht de
afgelopen vier jaar is gedaald.

KRUIMEL EN BROOD
Fout kun je de bevindingen allerminst noemen. Elektriciteit werd
6

tussen 2014 en 2018 58 procent
duurder. De huishuur steeg met 4
procent, de huizenprijzen met 11
procent en diesel met 6 procent.
Ook voeding, drank en sigaretten
werden in vier jaar tijd duurder.
Gemiddeld stegen de prijzen met
bijna 7 procent. Wie dacht dat de
citroen niet verder uitgeperst kan
worden, vergist zich. Zo stijgen
vanaf dit jaar ook de prijzen van
onder andere bier, internetbankieren, doktersbezoeken en begrafenissen. Opmerkelijk is bovendien
dat de regering in haar berekeningen nooit de indexsprong opneemt. Door die verkapte belastingingreep daalde de gemiddelde
koopkracht van een werknemer gemiddeld met 1,2 procent. Of hoe
Vlaams fractieleider, Chris Janssens het tijdens de persvoorstelling
verwoordde: “De regering gaf met
de ene hand een kruimel, maar nam
met de andere hand een brood door
onder meer de accijnzen op diesel en
de btw op elektriciteit te verhogen.”
Conclusie: de macro-economische
cijfers waarmee de regeringsexcellenties de mensen zand in de ogen

19/12/18 13:58

trachten te strooien, worden niet
omgezet in een stijging van onze
globale welvaart, integendeel.

C-ATTEST
De ambitie van de regering-Michel
was vier jaar geleden nochtans
glashelder: de begroting zou tegen
2018 structureel in evenwicht zijn,
waardoor er ruimte zou ontstaan
om de pensioenen te verhogen,
de koopkracht te verbeteren en de
sociale zekerheid te versterken. De
centrumrechtse regering zou eens
tonen dat zij zou slagen waar anderen faalden. Vooral de N-VA wilde
die verandering belichamen en beloofde de tering naar de nering te
zetten.
CD&V was zelfs nog ambitieuzer.
“Alle overheden moeten in 2016 een
begrotingsevenwicht halen”, kondigde de partij in 2014 in haar verkiezingsprogramma aan. Ondanks
de gunstige renteconjunctuur ging
de regering galant onder haar eigen
lat door. Zelfs de Europese lat werd
niet gehaald. Zo werd België door
de Europese Commissie in november 2018 naar huis gestuurd met
een C-attest. België kreeg van de
Commissie de minst goede score
(‘at risk of non compliance’), samen met de zogenaamde Club
Med-landen 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.
Uit nieuwe cijfers van Eurostat
blijkt dat 1 op 5 burgers in dit land
in armoede leeft. Concreet betekent dit dat 2,3 miljoen mensen in
financiële armoede verkeren. Voor
een alleenstaande betekent dat
een netto jaarinkomen onder de
13.670 euro, voor een gezin met
twee kinderen 28.708 euro. Hiermee scoren we een pak slechter dan
onze buurlanden. Basisbehoeften
zoals verwarming, huisarts, tandarts en zelfs levensmiddelen wor-

Chris Janssens: “De regering gaf met de ene hand een kruimel,
maar nam met de andere hand een brood.”
den voor hen onbetaalbaar.

WINNAARS EN
VERLIEZERS
De verpaupering bij een steeds
groter wordend deel van onze bevolking vindt haar oorzaak in een
nieuwe tweedeling: de winnaars en
de verliezers van de globalisering.
De winnaars zijn diegenen die
dankzij het vrij verkeer van goederen en personen goedkope arbeidskrachten kunnen importeren en
tegelijk welvaart exporteren. Maar
wie als bouwvakker of helpdeskbediende zijn job verloren zag gaan
aan een Oost-Europese loodgieter
of een Indisch callcenter, zag weinig voordelen in de eengemaakte
markt.
De vraag wiens belang de ongebreidelde economische globalisering dient, stelt zich dan ook steeds
prangender. De hyperglobalisering
zorgt immers voor oneerlijke concurrentie vanuit landen zonder
sociale zekerheid of milieunormen
die naam waardig. Onze maakindustrie verdwijnt, multinationals
chanteren de regeringen om meer
7

subsidies te krijgen en strategische
sectoren komen in buitenlandse
handen. De N-VA klopt zich - ook
na haar exit - op de borst met de
groei van jobs. Maar welke jobs
zijn dit eigenlijk? Onzekere minijobs met mini-lonen en mini-sociale bescherming in de dienstensector. De globalisering betekent een
economie van topjobs voor hoogopgeleiden en laagbetaalde rotjobs
voor de rest.

WERKENDE ARMEN
Geen wonder dat het fenomeen
van ‘werkende armen’, mensen
die werken maar toch in armoede
leven, angstwekkend toeneemt in
Vlaanderen. Het verschil tussen
rijk en arm wordt steeds groter, ook
in onze samenleving. De OESO
berekende dat sinds 1980 - toen
de neoliberale hyperglobalisering
op gang kwam - de kloof tussen de
rijksten en de armsten enkel maar
toenam, terwijl de middeninkomens verdwenen. Onze middenklasse wordt vermalen tussen lageloonlanden, torenhoge belastingen
en globale markten.

BASISPENSIOEN VAN 1.500
EURO
Het Vlaams Belang kijkt met een
open blik naar de wereld, maar dat
betekent niet dat wij geruisloos
de nefaste gevolgen van de globalisering op het volk wensen los te
laten. De overheid moet daarom
assertief optreden in functie van
Vlaamse economische verankering en welvaartscreatie. De
energiesector moet als sector van
strategisch belang worden genationaliseerd, waarbij - naar het
voorbeeld van Finland - wordt
geïnvesteerd in CO²-neutrale
kerncentrales van de nieuwste
generatie. Een loopbaan van 42
jaar geeft recht op een basispensioen van 1.500 euro en bij import
uit goedkope productielanden
moeten milieu- en sociale kosten
via importheffingen in rekening
worden gebracht. Vlaanderen is
geen wereldspeler, maar wel het
belangrijkste land voor onze eigen
burgers.

BESCHERM ONZE
GRENZEN
Hoewel staatssecretaris Francken
intussen de sleutels van zijn staats-

secretariaat overhandigde aan minister De Block, is het belangrijk
na te gaan welke sporen vier jaar
N-VA-beleid op het departement
hebben nagelaten. Het staat buiten kijf dat er de afgelopen jaren
heel wat te doen is geweest rond
de figuur van Theo Francken. Het
debat ging echter bijna altijd over
de perceptie van het beleid, zelden of nooit over het beleid zélf.
De onthutsende saga omtrent het
gesjacher met humanitaire visa
vormt wellicht de uitzondering op
die regel. De Tijd formuleerde de
politieke ‘grand écart’ van de Lub-

bekenaar treffend: ‘Francken speelt
twee rollen. Enerzijds voert hij een
beleid dat door de regeringspartijen
wordt gesteund en geen radicale
breuklijn creëert. Maar tegenover die
continuïteit in de daden staat een
provocerende communicatie.’ Of zoals niemand minder dan zijn prominente partijgenoot Jan Peumans
het stelde: ‘In het geval van Theo
Francken is er een verschil tussen wat
hij zegt en zijn beleid.’ (Humo, 26
juni 2018). De harde cijfers tonen inderdaad aan dat tegenover
de stoere tweets een laks beleid
stond, dat niet de minste breuk
vertoonde met het verleden, integendeel.
Vier cijfers op een rij:

Barbara Pas: “Willen we onze welvaart veiligstellen,
moeten we eerst de Belgische knoop ontwarren.”
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•

Sinds het aantreden Michel I
is er opnieuw een toename van
de globale immigratiedruk.
Sinds het begin van deze legislatuur kwamen er zowat een
half miljoen immigranten bij.

•

De gezinshereniging blijft
onverminderd het belangrijkste immigratiekanaal. In 2015
werden 55.928 verblijfsvergunningen om familiale redenen toegekend. In 2016 waren
er dat 50.928 om in 2017 te
stijgen tot 52.066. Aangezien
de regering heeft nagelaten de
gezinshereniging voor asielzoekers te verstrengen, zal de

stijging zich verder doorzetten.
•

•

Het terugkeerbeleid faalt
over de volle lijn. De Europese
Commissie berekende dat de
Belgische ‘return rate’ (het
aantal uitwijzingsbevelen dat
wordt uitgevoerd) 16,3 procent bedraagt. Daarmee bengelt dit land aan de staart van
het Europese peloton.
Het aantal uitgereikte humanitaire visa is onder Francken vertienvoudigd. Hoewel
het een uitzonderingsregime
betreft, ging de voormalige
staatssecretaris er bijzonder
kwistig mee om. (zie grafiek)

OPEN GRENZEN OF OPEN
SOCIALE ZEKERHEID?
De cijfers bewijzen dat van de beloofde ommekeer geen sprake is
of was. Nochtans is de manier
waarop we toegang verschaffen
aan immigranten tot ons sociaal

zekerheidssysteem van fundamenteel belang voor het voortbestaan ervan. Het immigratievraagstuk sluit dan ook naadloos
aan bij het sociale luik. Politiek is
immers een kwestie van keuzes maken. De asielcrisis kostte de overheid in 2016 niet minder dan 1,3
miljard euro. Elke asielzoeker kost
gemiddeld 1.249 euro per maand.
Volgens het Rekenhof loopt dat
cijfer in bepaalde gevallen zelfs op
tot 2.255 euro. Een pak meer dus
dan het gemiddelde pensioen. Op
basis van ministeriële antwoorden,
jaarverslagen en rapporten van
overheidsdiensten berekende de
studiedienst van het Vlaams Belang dat de totale jaarlijkse immigratiekost 7,2 miljard euro
bedraagt.
Kaderend
✓ 7,2 miljard = de som van alle
uitkeringen die de RVA in 2017
uitbetaalde;
✓ 7,2 miljard = 2 x het totale
Vlaamse budget 2018 voor mobi-

liteit en openbare werken;
✓ 7,2 miljard = 85 procent van
alle invaliditeitsuitkeringen die in
2017 werden uitgegeven.
Gezien de groeiende sociale malaise
bij onze mensen, kan geen zinnig
mens deze aderlating verantwoorden. En toch is het precies dat wat
er dag op dag gebeurt. “Onze strijd
tegen de massa-immigratie is bijgevolg geen strijd tegen mensen, wel
voor ónze mensen”, betoogde partijvoorzitter Van Grieken. “Indien we
geen vreemdeling in ons eigen land
willen worden en onze manier van
leven willen vrijwaren, moeten we
een antwoord bieden dat vertrekt
vanuit nul-immigratie, waarbij immigratie eerder uitzondering dan
regel is.” De deur moet volgens
Van Grieken dicht voor een periode van minimum tien jaar, zodat
we orde op zaken kunnen stellen.
“Niet uit racisme of haat tegen hen
die buiten onze deur staan, maar
uit bescherming voor wie binnen ons
huis woont.”

De pers zakte massaal af naar
de voorstelling van de campagne
9

BESCHERM ONS
VLAANDEREN
“Wie de sociale zekerheid wil splitsen, splitst België.” Elio Di Rupo
maakte afgelopen maand nog eens
glashelder duidelijk wat volgens
hem de bestaansreden van dit land
is: de Vlaamse duiten. Dezelfde
man deinsde er enkele jaren geleden overigens niet voor terug om
te stellen dat “indien er ooit 1 euro
van Wallonië naar Vlaanderen zou
vloeien, België op zou houden te bestaan.” De voormalige premier, die
zich nota bene volop klaarstoomt
voor een tweede termijn, leverde
opnieuw het bewijs dat de zo verheerlijkte solidariteit tussen de
gemeenschappen enkel van toepassing blijft indien ze van noord naar
zuid stroomt.

ver aankondigde dat zijn partij “als
het enigszins kan” voor een verderzetting van deze regering gaat. Dat
betekent met andere woorden nog
eens Vlaamse stilstand tot 2024.
En daarna “als het enigszins kan”
wellicht nog eens tot 2029 - tot
Wallonië zelf vragende partij wordt
voor het fameuze ‘confederalisme’.
De kans dat u en ik ondertussen
de Lotto winnen, lijkt groter. De
Belgische beleidspartijen zullen
immers altijd wel een excuus vinden om de Vlaamse eisen naar de
Griekse kalender te verwijzen.

BELGISCHE KNOOP
De enige verdienste van de federale regeringssoap is dan ook dat
ze duidelijk maakt dat er nood is
aan een partij die de Vlaamse eisen
uit de Belgische diepvries haalt en
publiek onder de aandacht brengt.

Het maakt de gemiste kans van
2014 des te pijnlijker. De communautaire diepvries, die intussen
eerder op een vergeetput begint te
lijken, zorgde voor een politieke
omerta over de ‘communautaire
kwestie’. Althans langs Vlaamse
kant. Langs Franstalige zijde was de
schroom duidelijk minder groot.
Denken we maar aan de openlijke steun van premier Michel aan
notoir Vlamingenhater Thierry
in Linkebeek, de uitholling van
de taalwetgeving in gerechtszaken
en de rabiate houding van de MR
bij de (niet-)fusie van de Brusselse
politiezones. Het feit dat over de
zogenaamde communautaire problemen niet meer werd gesproken,
betekent dan ook allerminst dat
dat ze zijn verdwenen.

AANGEKONDIGD
VERKIEZERSBEDROG
Ondertussen wordt echter opnieuw van de Vlaamsgezinde kiezer verwacht in katzwijm te vallen
omdat de grote leider opnieuw de
confederale trom roert. Dat dit niet
meer is dan aangekondigd kiezersbedrog, blijkt alleen al uit het feit
dat N-VA-voorzitter Bart De We10

Aan een partij die niet kiest voor
een regering zonder de PS, maar
voor een land zonder de PS. “Willen we onze Vlaamse welvaart en
onze belangen voor de toekomst veiligstellen, dan moeten we eerst deze
Belgische knoop ontwarren”, stelde
Barbara Pas tijdens de persvoorstelling. Niet morgen of overmorgen, maar vandaag. Opdat we als
Vlamingen eindelijk het politieke
beleid krijgen waar we al jaren om
vragen en eindelijk schoon schip
kunnen maken met de inefficiënte
en absurde structuren waarmee we
nu opgescheept zitten.
En vooral opdat we eindelijk, in en
met Vlaanderen, onze plaats zouden kunnen innemen in het wereldconcert van onafhankelijke en
vrije volkeren.
Klaas Slootmans

Kilometerheffing:
VB zet andere partijen onder druk
“Buitenlanders laten meebetalen aan het gebruik van onze wegen? Ja.
Maar onze eigen mensen nog meer belasten? Absoluut neen!” Dat was de
boodschap van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens aan minister van Mobiliteit Ben Weyts.

ste slachtoffer zullen zijn van dat
systeem. Omdat het openbaar vervoer in veel gebieden geen degelijk
alternatief is. Hij verwees daarbij
naar uitspraken van de VAB-woordvoerder die onlangs nog stelde dat
“de kilometerheffing gewoon een extra
taks is, als er niet geïnvesteerd wordt
in een openbaar vervoer dat een echt
alternatief vormt”.

ZENUWACHTIGHEID

Volgens een studie van de Vlaamse overheid zou de
kilometerheffing autorijden 12 tot 17 procent duurder maken.
Zoals geweten willen Weyts en de
Vlaamse regering (CD&V, N-VA en
Open VLD) een kilometerheffing
voor personenwagens invoeren. Volgens Weyts zou dit immers dé oplossing zijn voor de aanzwellende files.
Deze zomer bereikte de regering
hierover een politiek akkoord dat
zelfs werd toegejuicht door de linkse
oppositie. Volgens een studie van de
Vlaamse overheid zou de kilometerheffing autorijden 12 tot 17 procent
duurder maken.

VLAAMS PARLEMENT
Sinds augustus 2018 werkt een consortium rond KPMG aan een studie
naar de uitwerking van de kilometerheffing. Het consortium zou ver-

schillende pistes onderzoeken, maar
liet net voor nieuwjaar weten eigenlijk nog maar één piste te weerhouden, namelijk de ‘gebiedsdekkende’
heffing in heel Vlaanderen - een heffing op élke weg dus - waarbij het
dus geen verder onderzoek meer
verricht naar de invoering van een
tolheffing enkel op de drukste verkeersassen.
Chris Janssens zette de kwestie op de
agenda van het Vlaams Parlement,
waar hij duidelijk maakte waarom
het Vlaams Belang zich tegen de
gebiedsdekkende kilometerheffing
kant. Omdat de hoge accijnzen het
autorijden nu al erg duur maken.
Omdat werkende Vlamingen - zij
zijn het meest op de baan - het eer11

De forse kritiek van de Vlaams Belang-fractievoorzitter maakte Weyts
en de parlementsleden van de andere
partijen duidelijk nerveus. Sp.a-fractievoorzitter Joris Vandenbroucke
milderde in het parlement plots zijn
enthousiasme voor de kilometerheffing en stelde dat zijn partij geen
steun zou verlenen indien eerst niet
fors geïnvesteerd wordt in openbaar
vervoer. N-VA reageerde dat de kilometerheffing niet mag neerkomen
op een belastingverhoging. Open
VLD stelde: “Mensen pijn doen als ze
geen alternatieven hebben, daar doen
wij niet aan mee”. Weyts zelf verdedigde zich tenslotte door te stellen
dat hij weliswaar een kilometerheffing op elke weg wil, maar... dat “je
in een deel van het gebied een nultarief kan hanteren”.
Allen beseffen ze natuurlijk dat de
meerderheid van de Vlamingen het
Vlaams Belang steunt dat zich als
enige verzet tegen de kilometerheffing. Tot slot van het debat maakte
Chris Janssens nog duidelijk dat ook
het Vlaams Belang buitenlanders wil
laten meebetalen aan onze wegen,
maar dan via een vignet en dus niet
via de invoering van een kilometerheffing waar de werkende Vlaming
het slachtoffer van wordt.
Wim Van Osselaer

Gemeenteraadsverkiezingen:
N-VA kiest voor rood en groen
Als de voorbije gemeenteraadsverkiezingen iets duidelijk hebben gemaakt, dan is het wel dat een stem op de N-VA een stem op rood en/of
groen is. Terwijl De Wever de Vlamingen voor de verkiezingen nog waarschuwde dat een stem voor het Vlaams Belang zou betekenen dat de socialisten terug aan de macht komen, is nu gebleken dat juist stemmen op
de N-VA vaak gelijkstaat aan stemmen op de socialisten of de groenen.
Voor het Vlaams Belang kunnen
de Antwerpse verkiezingen van 14
oktober 2018 een succes worden
genoemd. In Antwerpen en ver
daarbuiten zette het Vlaams Belang
goede tot zeer goede resultaten neer.
Wij mogen ons daarom met recht en
reden een winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen noemen!

N-VA HOUDT CORDON
SANITAIRE IN STAND
Helaas zetten onze puike scores
zich nergens om in een deelname
aan het bestuur. Want hoewel de
N-VA desgevraagd steeds opnieuw
beweert geen voorstander te zijn van
het cordon sanitaire, vindt de partij
wel steeds opnieuw uitvluchten om
niet met het Vlaams Belang te besturen. Dat wordt steeds potsierlijker en doorzichtiger, want met het
Vlaams Belang in een sterk stijgende
lijn moet de N-VA zich in meer en
meer bochten wringen om zich te
verantwoorden voor haar feitelijke
instandhouding van het cordon sanitaire; zéker wanneer dat gepaard
gaat met een coalitievorming van de
N-VA met sp.a of Groen. Dat zou
echter niet mogen verbazen, want de
N-VA spreekt, net zoals de (andere)
traditionele partijen, alleen een veto
uit tegen PVDA en Vlaams Belang,
en niet tegen sp.a en Groen.

ANTWERPEN: HALVE
MARRAKESH-COALITIE
Het bekendste voorbeeld is wellicht
Antwerpen. Terwijl in Berendrecht

dankzij Vlaams Belanger An Van
Uffelen de socialisten buiten het
bestuur werden gehouden, wordt
Antwerpen na 80 jaar socialisme
en amper 6 jaar N-VA-Open VLDCD&V-bestuur vandaag opnieuw
mee bestuurd door de socialisten.
Dit terwijl De Wever evengoed
voor het Vlaams Belang had kunnen kiezen, want zowel wij als de
sp.a hebben in Antwerpen zes zetels. De N-VA is onder leiding van
Bart De Wever echter verworden tot
een pure machtspartij. De Wever is
vandaag een politieke prostituee die
zich aan eender wie verkoopt om
toch maar burgemeester te kunnen
blijven. Terwijl de N-VA op Vlaams
en federaal niveau ageert tegen de
zogenaamde ‘Marrakesh-coalitie’,
heeft De Wever in Antwerpen nu
dus zélf een halve ‘Marrakesh-coalitie’ aan de macht gebracht.

TRADITIES OVERBOORD
Daarbij moeten we wel duidelijk in
herinnering blijven brengen dat ook
zónder de socialisten in het stadsbestuur de vervreemding en islamisering van Antwerpen alleen maar is
toegenomen: meer vreemdelingen,
meer moslims, meer moskeeën,
meer Koranscholen, meer hoofddoeken. Ook zónder de sp.a in het
Antwerps stadsbestuur werd een
‘weg met ons’-beleid gevoerd, waarbij onze tradities overboord werden
gegooid: onder burgemeester De
Wever is Zwarte Piet in Antwerpen
al jarenlang omgevormd tot een
zogenaamde ‘roetveegpiet’, heeft
Sinterklaas geen kruis meer op zijn
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mijter en wordt de kerstmarkt nu
‘Winter in Antwerpen’ genoemd.

PLAT OP DE BUIK VOOR DE
SP.A
Met het nieuwe N-VA-sp.a-Open
VLD-bestuur zal dit niet verbeteren,
integendeel. Het nieuwe Antwerpse
bestuursakkoord - ‘De Grote Verbinding’ geheten - geeft geen antwoord op het allergrootste, fundamentele, demografische probleem:
de ‘witte vlucht’ en de ‘gekleurde
intocht’, evenals de verpaupering
en islamisering van onze samenleving. Van het geven van voorrang
aan Vlaamse Antwerpenaren is geen
sprake. De Wever laat zich door de
socialisten inschakelen in het oude,
failliete multikul-discours van ‘antidiscriminatie’, ‘inclusie’ en ‘diversiteit’. Hij gaat plat op de buik voor
het politiek correcte links-progressieve discours van sp.a en co.

CENTRUMLINKS
BESTUURSAKKOORD
Op de persconferentie waarop De
Wever, geflankeerd door Open
VLD (De Backer) en sp.a (Jinnih
Beels), het Antwerps bestuursakkoord voorstelde, reageerde hij
dan ook geïrriteerd op de vraag of
dit geen ‘centrumlinks’ bestuur is.
De woorden ‘islam’ ‘islamisering’,
‘moslim’, ‘immigratie’, ‘vreemdelingen’, ‘asielzoekers’, ‘vluchtelingen’, ‘allochtonen’, ‘imam’,
‘Koranscholen’/’Koranschool’,
‘hoofddoek’/’sluier’, ‘sharia’ en ‘moskee’ komen in heel het bestuursakkoord niet eens voor. De term ‘migratieachtergrond’ komt er slechts
één keer in voor, namelijk inzake de
lage participatiegraad van vrouwen
met een migratieachtergrond. De
woorden ‘racisme’ (4), ‘discrimina-

In bijna één op drie coalities waar de N-VA in toetrad,
deed ze dat met sp.a en/of Groen.
tie’ (6), ‘inclusie’ (8), ‘diversiteit’ (7)
en ‘afspiegeling’ (van de diverse stad)
(3) komen er echter wél in voor (en
dit zelfs meerdere keren).
Met name in het licht van de INGstudie van juli 2017 omtrent de sterk
achteruitgaande financieel-economische toestand (i.e. verpaupering)
van Antwerpen, waaruit blijkt dat
dit voornamelijk is te wijten aan de
allochtone bevolkingsgroei die ‘niet
kwaliteitsvol’ is, is dit centrumlinkse
bestuursakkoord bijzonder zorgwekkend te noemen.

PRAKTIJKTESTS
Het Antwerps bestuursakkoord legt
een ongezonde, compleet onevenwichtige focus op de vreemdeling
of allochtoon als hulpbehoevend
slachtoffer, maar zwijgt over de talloze problemen die de aanhoudende
instroom van vreemdelingen, zeker
wanneer ze een islamitische achtergrond hebben, met zich meebrengt.
Dat blijkt ook uit het invoeren van
de praktijktesten op de huurmarkt,
waardoor nu dus ook in Antwerpen
een heksenjacht zal worden georganiseerd op woningeigenaars en verhuurders. Huiseigenaars, maar ook

Vlaamse werkgevers en middenstanders, worden zo geculpabiliseerd als
racisten en xenofoben. Baas in eigen
huis? Niet met het Antwerpse NVA-sp.a-Open VLD-bestuur.
Filip Dewinter zei dan ook: “Dit
is kiezersbedrog. De kiezers hebben
in 2012 de socialisten niet langs de
voordeur buitengedragen om ze vandaag langs de achterdeur weer binnen
te laten. De N-VA-kiezer heeft gekozen voor minder immigratie, minder
vervreemding en minder islam en dus
niet voor deze halve Marrakesh-coalitie. Wij maken ons op voor radicaal
en inhoudelijk oppositiewerk tegen dit
centrumlinkse bestuur.”

N-VA KIEST VOOR GROEN
OF SP.A
Naast Antwerpen zijn er maar liefst
14 gemeenten waar de N-VA en het
Vlaams Belang een meerderheid
hadden kunnen vormen. Telkens
echter koos de N-VA ervoor om het
cordon sanitaire te respecteren en
met andere partijen in zee te gaan,
soms zelfs met sp.a (Antwerpen) of
Groen (Boom):

Aalst: N-VA + CD&V + Open VLD
Arendonk: N-VA + CD&V
Boom: N-VA + CD&V + Groen
Brecht: N-VA + CD&V-CDB
Borsbeek: N-VA + Iedereen Borsbeek
Lille: N-VA + Groen
Ninove: Open VLD + Samen + exN-VA’er Joost Arents
Rumst: N-VA + CD&V-3D
Schilde: N-VA + Open VLD
Stabroek: N-VA + CD&V
Wijnegem: N-VA + Dorpspartij
Durf!
Wommelgem: N-VA + Open VLD
Evergem: N-VA + CD&V
Izegem: N-VA + CD&V
Verder heeft de N-VA ook in de
volgende 28 gemeenten een coalitie gevormd met (o.a.) Groen en/
of sp.a: Blankenberge, Diepenbeek,
Gistel, Haaltert, Hamme, Hasselt,
Herent, Houthalen-Helchteren, Ieper, Kapelle-op-den-Bos, Kaprijke,
Kortenaken, Kortrijk, Kuurne, Lebbeke, Menen, Mortsel, Oostende,
Oud-Turnhout, Oudenburg, Ranst,
Sint-Niklaas, Tervuren, Tienen, Tremelo, Turnhout, Zemst, Zoersel.
Sam van Rooy

13

“

n 2024 breekt de
Ninovieter zélf het
cordon sanitaire”
Guy D’haeseleer: “Inderdaad, de situatie in Ninove was
plots een agendapunt op alle partijhoofdkwartieren.
Partijtenoren zakten af naar Ninove om alle verkozenen onder druk te zetten om nooit met ons scheep te
gaan. Nochtans waren er heel wat rechtse VLD’ers en
het grootste deel van het N-VA-bestuur wou samenwerken. De N-VA had trouwens de sleutel in handen
met haar 2 zetels. Toen N-VA en het linkse kartel Samen tot tweemaal toe stelden dat ze voor de oppositie
kozen, stevenden we af op een geheime stemming voor
de aanduiding van het schepencollege. In die geheime
stemming zouden we het zeker gehaald hebben, daar
waren al afspraken over gemaakt.”

Bijna hadden we de eerste Vlaams Belang-burgemeester in Vlaanderen. In Ninove haalde de partij
Forza Ninove van Vlaams volksvertegenwoordiger
Guy D’haeseleer niet minder dan 40% van de stemmen en strandde zo op 2 zetels van een absolute
meerderheid. Het persoonlijk geldgewin van een
N-VA-overloper verhinderde dat er in een geheime
stemming een Forza Ninove-schepencollege zou
worden aangeduid.
De verkiezingsuitslag in Ninove heeft maandenlang
de media gehaald. Je was er heel dichtbij.
Guy D’haeseleer: “We hebben inderdaad een prachtig
resultaat neergezet. De duizenden huisbezoeken leerden ons dat er zeker winst in zat. We hoopten onze
score van 2012 (26,5 procent) te verbeteren en de kaap
van de 30 procent te ronden. Toen we de resultaten binnenkregen van de eerste twee telbureaus (37 procent
en 43 procent) besefte ik al dat we iets moois aan het
realiseren waren. Omdat de N-VA quasi compleet werd
weggeveegd (de helft van hun stemmen kwijt en van 5
naar 2 zetels) leek het echter dat de huidige meerderheid (VLD-sp.a-Groen-CD&V) het alsnog ging halen.
Ze hadden nog 1 zetel op overschot. Het was twee uur
wachten op de uitslag van het laatste telbureau. De
huidige meerderheid legde ondertussen al stoere verklaringen af waaruit bleek dat ze gewoon zou voortdoen.
Groot was dan ook de verbazing toen bleek dat met de
resultaten van het laatste bureau er nog een extra zetel
naar onze partij ging, waardoor de monstercoalitie geen
meerderheid meer had.”

En toen was er de N-VA-overloper Joost Arents.
Guy D’haeseleer: “Inderdaad, het feit dat N-VA voor
de oppositie koos en eventueel gedoogsteun zou verlenen kwam hem niet goed uit, want hij zat zonder job.
Hij moest een schepenmandaat hebben om de periode
tot aan zijn pensioen te kunnen overbruggen. Het ging
hem louter over geld. Hij zal de geschiedenis ingaan als
degene die een eerste Vlaams front heeft getorpedeerd
door een links stadsbestuur in het zadel te houden. Het
hoeft geen betoog dat die man voor de rest van zijn
leven in Ninove zal herinnerd worden als de grote verrader. Ik zou niet graag in zijn schoenen staan.”
De N-VA speelde ook een vuile rol.
Guy D’haeseleer: “De N-VA wou enerzijds niet openlijk het cordon breken en anderzijds wou ze ook niet
ingaan tegen 40% van de bevolking door de kant te
kiezen van de uittredende linkse coalitie. Deze hypocriete houding, trouwens niet alleen in Ninove, heeft
voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt dat N-VA

Toen brak er een lange periode van onzekerheid aan.
Alles zat muurvast.
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een establishmentpartij is geworden, die nog liever kiest
voor een coalitie met socialisten en Groenen, dan voor
een samenwerking met een andere Vlaams-nationale
partij. N-VA heeft absoluut niets meer te maken met
idealisme of nationalisme. Het is een pure machtspartij
geworden die de weg opgaat van de vroegere Volksunie
en ook (hoe rapper hoe liever) op dezelfde manier zal
eindigen. De talrijke bochten van Bart De Wever en co
hebben wel het voordeel dat het nu voor iedereen duidelijk is: wie nu als Vlaams-nationalist nog voor N-VA
stemt, weet op voorhand dat hij na de verkiezingen
wordt opgelicht.”

moet het moment
worden waarop
we de macht overnemen en dat
ondemocratisch
cordon, met de
steun van minstens 43 procent
van de Ninovieters, voor eeuwig
en voor altijd naar
de prullenbak verwijzen.”

Hoe moet het nu verder in Ninove?

De Ninovieters kwamen
massaal op straat.

Guy D’haeseleer: “We gaan er met onze 15-koppige
fractie onmiddellijk invliegen en een keiharde oppositie
voeren. De Ninovieters zijn razend. Heel veel mensen
die niet voor onze partij hebben gestemd, hebben al
laten weten om dit volgende keer zeker te doen. De
onrechtvaardigheid is immers te groot.
Deze politieke hold-up zal nog lang blijven hangen bij
de Ninovieters. We zijn de laatste verkiezingen met 13,5
procent gestegen naar 40

een
Guy D’haeseleer: “Dit is
.”
tie
cra
mo
hold-up op de de

procent. Als we er volgende keer nog 3
procent kiezers extra bij winnen, behalen we een absolute meerderheid. Het
doorbreken van het cordon sanitaire is
mijn persoonlijke, politieke missie. Ik
ben er al jaren van overtuigd dat we,
door hard te werken op het terrein,
dat ondemocratisch systeem dat onze
partij in een wurggreep houdt, kunnen doorbreken. Bij leven en welzijn,
wil ik in oktober 2024 de ganse zogenaamde politieke elite, alle traditionele partijen (waar intussen ook
N-VA toe behoort) en de politiekcorrecte media, een aantal slapeloze
nachten bezorgen. Oktober 2024
15

“

e moeten nu
eerst de boel
opruimen”
Zondag 16 december, tussen de 6.000 en 7.000 manifestanten lieten zich in Brussel horen op de ‘Mars
tegen Marrakesh’. Niet enkel de opkomst is indrukwekkend, ook het feit dat men voor de mars een
hoofdzakelijk jong publiek wist te mobiliseren. Wij
schoven aan tafel bij één van de organistoren. Filip
Brusselmans is 21 jaar oud, studeert politicologie,
is praeses van het Antwerpse KVHV en maakte tussen het blokken door wat tijd voor ons vrij!
De ‘Mars tegen Marrakesh’ was een bijzondere gebeurtenis. Ziet u er een bewijs in dat de jeugd aan
het verrechtsen is?
De Mars was op verschillende vlakken een groot succes. Een van de belangrijkste elementen die we moeten
meenemen naar de toekomst is de grote aanwezigheid
van jonge vrouwen en mannen. Verschillende studies
en auteurs beweren ook dat deze generatie, generatie
Z, een duidelijke breuk maakt met het progressief
denken van de generaties die hen voorgaan. Dit toont
aan dat de jeugd meer bezorgd is over hun land en hun
toekomst dan men op het eerste zicht zou verwachten.
Ik noem dit niet per se een ‘verrechtsing’, maar eerder
een bewustwording van de problematiek rond migratie en de andere pijnpunten in dit land.
Merkt u dat aan de universiteit ook op, dat het niet
langer evident is dat studenten progressief denken?
De algemene politieke visie van de studenten is moeilijk te bepalen, maar we zien wel dat de rectoren steeds
explicieter uitkomen voor hun progressief gedachtegoed en dit snel-snel willen omzetten in beleid. Ze
willen de droom van superdiversiteit koppig opdringen aan de studenten, onder meer door verplichte

Zowat 7.000 bezorgde burgers trokken de
straat op voor een kordater migratiebeleid.
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mijn werk (als student in een typisch Antwerpse bruine
kroeg) werd ik vaak gecomplimenteerd voor het initiatief en het succes van onze mars. Dat geeft je moed en
hoop, hoop op de toekomst.

vakken als ‘actief pluralisme’ in te voeren, zoals op de
Universiteit Antwerpen. Die plotse beleidswijzigingen
in progressieve richting komen er volgens mij door het
besef dat ook de student niet meer gelooft in de sprookjes van de linkerzijde. Halal-maaltijden aanbieden in
de refter en het verplichten van studenten om samen
te werken met allochtonen tijdens groepswerken, zal
volgens mij net nog meer leiden tot polarisatie. Een
universiteit moet een baken van kennis zijn en vooral
niet van progressieve beeldvorming. Ze slaan die bal
volledig mis, zeker in Antwerpen, waar ik zelf studeer.

De massamigratie heeft Europa reeds fel getekend.
Denk je dat we de fouten uit het verleden nog recht
kunnen zetten?
Er bestaat niet zoiets als de tijd terugdraaien, jammer
genoeg. Wat wel mogelijk is en wat we verplicht zijn
aan al onze nakomelingen, is om zo goed mogelijk met
de huidige situatie om te springen, de schade te beperken én vooral te leren uit onze fouten. Rome is niet op
één dag gebouwd, maar het was evenmin zo snel afgebroken. Laat ons de krachten bundelen om de realiteitszin terug te brengen, zowel in de dorpsstraat als de
Wetstraat. We moeten massaal inzetten op assimilatie
van de mensen die hier zijn en dat proces kan enkel slagen wanneer we de migratiekraan tijdelijk toedraaien.
Eerst de boel opruimen, dan pas nieuwe gasten ontvangen. Dat lijkt me logisch, toch?

De traditionele media noemden de mars “grimmig”.
Dat hoeft niet te verbazen. De MSM (massamedia)
maken lustig gebruik van pejoratieve termen wanneer
het gaat over evenementen of meningen van de rechterzijde. Vele mensen zijn me komen bedanken na afloop van onze mars en niemand had daar een gevoel
van angst of dreiging. Uiteraard hing er woede in de
lucht, de bevolking blijft immers niet slikken dat onze
poorten wagenwijd worden opengegooid, terwijl de
gemiddelde Vlaming zich blauw betaalt aan belastingen en niet meer genoeg heeft aan zijn pensioen om
de rusthuisfactuur te kunnen bekostigen. Dan creëer je
nu eenmaal onvrede bij de bevolking, die dan al eens
roepend op straat durft komen. Maar wat onze Mars
betreft, is het bij roepen gebleven. Hopelijk is de boodschap ook aangekomen bij deze minderheidsregering.

Welke andere uitdagingen zie je nog voor Vlaanderen en Europa?
Naast het migratie- en vluchtelingenprobleem, lijkt
de vergrijzing mij één van de grote uitdagingen voor
de komende jaren, zeker in Vlaanderen. Het pensioenspook komt steeds dichter en ademt steeds feller
in de nek van de politici. Het is nu dat we de keuze
moeten maken: verzekeren we het pensioen voor al die
Vlamingen die jarenlang keihard gewerkt hebben voor
dat beetje loon? Of spelen we nog een decennium het
OCMW van de wereld om daarna iedereen in de steek
te laten? Wel, die keuze lijkt me eenvoudig. Het is tijd
dat we in Vlaanderen en bij uitbreiding in heel Europa
de kaart trekken van het gezond nationalisme, waar
onze eigen mensen primeren, uit liefde voor wat ons
dierbaar is.

Is het dan ook tendentieus dat ze wel de relletjes na
afloop van de mars in beeld brachten, maar niet de
vele vrijwilligers die al het afval op het plein hebben
opgeruimd?
Ook dit hoeft al helemaal niet te verbazen. Het is keer
op keer dezelfde techniek die gehanteerd wordt. Men
komt niet filmen om de waarheid te tonen, maar om
hun eigen waarheid op te leggen aan de mensen. Men
maakt net zolang beelden tot dat ze iemand een verkeerde beweging zien maken of een beeld produceren
dat dubbel geïnterpreteerd kan worden door de kijker.
Mijn advies? Zet altijd je beste beentje voor als er camera’s in de buurt zijn. Lach eens vriendelijk en geef ze
je rug. Geef de media nooit wat ze willen, geef ze geen
aandacht.

Bedankt voor dit interview!
Opgetekend door Jeroen Bolckmans

Door als woordvoerder van de ‘Mars tegen Marrakesh’ op te treden ben je zelf veel in beeld geweest.
Hoe reageerde je omgeving daarop?
Iedereen uit mijn dichte omgeving kent me natuurlijk
al langer als praeses van het KVHV-Antwerpen en weet
dus min of meer waarvoor ik sta en me dagdagelijks
inzet. Het is natuurlijk altijd een beetje vreemd om iemand die je kent plots in de media te zien verschijnen,
maar buiten een opmerking dat ik wat verkouden leek,
waren er geen negatieve reacties. Integendeel zelfs, op

Filip Brusselmans
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Wereldmacht op ‘non-actief ’
Op het moment van schrijven heerst er in de Verenigde Staten nog
steeds een government shutdown. Dat is de situatie die voorkomt wanneer er nog geen nieuwe begroting is goedgekeurd op het moment dat
het fiscale jaar is afgelopen, meestal als gevolg van een conflict tussen
de president en het parlement. De oorzaak? In de begroting die president Trump voorlegde, wordt er 5,7 miljard dollar vrijgemaakt voor
the wall, de grensmuur die illegale migranten vanuit Mexico tegen
moet houden. De Democraten, die sinds de tussentijdse verkiezingen
een krappe meerderheid in het Huis van Afgevaardigden hebben, weigeren hiermee akkoord te gaan.

wen om het land tegen vluchtelingen te beschermen. Ook de eigen
stulpjes van Nancy Pelosi en andere tegenstanders van de grensmuur
zijn zelf met een stevige muur omgeven. Bij oud-president Obama
kunnen we zelfs van uitgebreide
fortificaties spreken.

Geen goedgekeurde begroting betekent dat heel wat overheidsdiensten niet kunnen functioneren.
Ambtenaren die geen essentiële
taken vervullen, worden in zo’n situatie niet betaald. Furlough noemt
men dat dan, een woord dat overigens van het Nederlandse ‘verlof ’
werd afgeleid.

Eén van de twistpunten is dat
Trump tijdens zijn campagne
steeds herhaalde dat Mexico voor
de muur zou betalen. Dat is ook
zo, benadrukt hij nu, maar dit
gebeurt indirect door middel van
heronderhandelde handelsakkoorden in het voordeel van de Verenigde Staten.

Het gaat over haast een miljoen
ambtenaren, waarvan een heel deel
in financiële problemen komt. Het
vuilnis stapelt zich op in de nationale parken, toiletten blijven ongekuist. Het land wordt door deze
situatie haast gegijzeld.

Het verzet van de Democraten dat
vandaag vooral vanuit verheven
morele bezwaren gevoerd wordt, is
op zijn minst opmerkelijk te noemen. In 2016 schonk Obama nog
honderden miljoenen dollars aan
Jordanië om… een muur te bou-

Duidelijk is alleszins dat zowel
Trump als de Democraten hoog
spel spelen. Hét programmapunt
bij uitstek waarmee Trump verkozen raakte, was de muur die niet alleen symbool staat voor een einde
aan de open grenzen-politiek, maar
die ook een effectieve barrière zou
kunnen zijn tegen illegale mensensmokkelaars en andere criminelen.
Doorheen de jaren werden reeds
duizenden Amerikanen vermoord
door illegale migranten, stelde de
president, en “duizenden anderen
zullen gedood worden als we niet onmiddellijk ingrijpen.”
Foto: Emw - Wikimedia

DWARSLIGGERS
Maar wie is de gijzelnemer? De Democraten, en de
Vlaamse pers in hun
nasleep, beschuldigen uiteraard Trump
ervan de grote schuldige te zijn. Toen er
onder Obama een
gelijkaardige shutdown
plaatsvond
(rond Obamacare)
legde men de verantwoordelijkheid dan
weer niet bij de president maar bij het
toen republikeinse
Huis. Handig toch,
om steeds aan de
juiste kant van de geschiedenis te staan?

HOOG SPEL

Verschillende
democratische politici
werden
inmiddels
reeds geconfronteerd
met protesten van
de zogenaamde Angel Moms en Angel
Sisters, familieleden
van Amerikanen die
door illegale migranten vermoord werden en die pleiten
voor het bouwen van
de muur. In het licht
van steeds nieuwe
migrantenkaravanen
uit Honduras en
andere Midden- en
Zuid-Amerikaanse
landen, begint de tijd
alvast te dringen.
Jeroen Bolckmans

De schuld voor de shut-down op Trump
steken getuigt van intellectuele oneerlijkheid
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Hetze tegen AfD escaleert

Bron: Youtube

In vijf jaar tijd legde de AfD een uniek parcours af. Nooit eerder in
de politieke geschiedenis van de Bondsrepubliek wist een nieuwe politieke formatie op zo korte tijd zoveel kiezers achter zich te scharen.
Dat ging niet zonder slag of stoot, ook in de meest letterlijke betekenis van het woord.

gevels, stuk gestoken autobanden,
anonieme telefoontjes, doodsbedreigingen en fysiek geweld, tot
het uitblijven van een promotie,
regelrechte broodroof en zelfs de
weigering om kinderen van ‘fout’
denkende ouders in de school in te
schrijven.

‘NAZIS RAUS!’

Aanslag op AfD-kantoor in het Saksische Döbeln
Al sinds haar oprichting krijgt de
‘Alternative für Deutschland’ af te
rekenen met (extreem)links politiek geweld. Het bereikte in de
eerste dagen van dit jaar een triest
hoogtepunt toen op 3 januari een
partijkantoor van de AfD in het
Saksische Döbeln het doelwit werd
van een aanslag. Als bij wonder
vielen er geen doden of gewonden,
maar de materiële schade was aanzienlijk. De explosie was namelijk
zo krachtig dat ook de aangrenzende panden en twee voertuigen die
voor het AfD-kantoor geparkeerd
stonden, beschadigd werden. Amper vier dagen later was het alweer
prijs, toen het 66-jarige AfD-parlementslid Frank Magnitz in Bremen het slachtoffer werd van een
laffe en brutale aanval en met ernstige verwondingen in het ziekenhuis moest opgenomen worden.

GEEN GEÏSOLEERD
INCIDENT
De recente aanslagen in Döbeln en
Bremen zijn geen geïsoleerde incidenten, maar vormen slechts het
culminatiepunt van een lange reeks

gewelddaden die vaak niet eens de
media halen. Zelfs de openbare
omroep ARD - die niet bepaald
verdacht kan worden van enige
sympathie voor de AfD - wees er
na de recente aanslagen op dat van
al het geweld tegen politieke partijen de AfD het vaakst is getroffen.
Frank Magnitz was niet de eerste
en niet de laatste die heeft moeten
vaststellen dat men niet in een dictatuur moet leven om het slachtof-

Frank Magnitz,
AfD-parlementslid
fer te worden van totalitaire methodes. Die gaan van belediging,
vernedering, roddel en laster over
de dagelijkse terreur zoals bekladde
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Deze gang van zaken kan niet los
gezien worden van het gangbare
linkse discours in Duitsland, waarbij zowat elke andersdenkende
en elke criticus van de heersende
politiek-correcte consensus zonder
onderscheid als ‘nazi’ wordt weggezet. De verbale escalatie onder de
slogan ‘Nazis raus!’ bagatelliseert
niet alleen de verschrikkingen van
een totalitaire dictatuur. Ze zorgt
er ook voor dat in de omgang met
andersdenkenden alle remmen
wegvallen. Wanneer iedereen die
niet links is, een potentiële ‘nazi’ is
die het absolute kwaad belichaamt,
dan kan iedereen die zich ‘anti-fascist’ verklaart zichzelf promoveren
tot ‘verzetsheld’ voor wie elk middel goed is om zonder problemen
nog eens de demonen uit het verleden te overwinnen.
Op effectieve bescherming hoeven
de slachtoffers van deze ‘tirannie
der toleranten’ doorgaans niet te
rekenen. Niet op een vakbond om
een onrechtmatig ontslag aan te
vechten. Niet op een journalist om
de vrijheid van meningsuiting te
verdedigen. Niet op een of andere
ngo om het voor de rechten van
de bedreigde minderheid op te nemen. In het beste en uitzonderlijke
geval blijft enkel de hoop op iets
wat even menselijk is als laaghartigheid, maar in de politiek helaas
iets zeldzamer voorkomt: fatsoen.

Dirk De Smedt

Islamosocialisme in Brussel sterker
dan ooit
Geplunderde winkels, wagens en woningen in brand gestoken, straatmeubilair vernield, brandweermannen aangevallen. Zo hebben de ‘jongeren’ in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek het nieuwe jaar op
hun intussen gekende manier ingeluid. Maar ook in andere Brusselse
gemeenten zoals Elsene, Sint-Joost-ten-Node of Schaarbeek werden er
wagens en vitrines vernield, brand gesticht en viel er bij een steekpartij
zelfs een dodelijk slachtoffer.
Reeds weken op voorhand gonsde
het van de geruchten dat de voornamelijk allochtone bendes op oudjaar
zouden overgaan tot zwaar geweld.
Desondanks was er nauwelijks politie op straat te zien. Meer nog:
kersvers Molenbeeks burgemeester
Catherine Moureaux was doodleuk
op vakantie en onbereikbaar.

CLAN MOUREAUX
Moureaux: de naam is gevallen. De
dochter van de gewezen marxistische burgemeester Philippe Moureaux - de man die verantwoordelijk
is voor het verval, de criminaliteit
en de islamisering van Molenbeek
- is er de nieuwe burgemeester. Het
lijkt er wel op of de Molenbeekse
bendes hebben op oudjaar op hun

manier de terugkeer van het aloude
islamosocialisme in de gemeente gevierd.
Dat islamosocialisme is na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig
jaar zeker geen strikt Molenbeeks
fenomeen meer. Het heeft zich uitgebreid naar zowat alle Brusselse
gemeenten. Meer nog: het is zelfs
geen PS-fenomeen meer. Zowat
alle traditionele partijen, Franstalig
én Nederlandstalig, hebben volop
ingezet op de etnische stem in de
hoofdstad.

ETNISCHE STEMMEN
In het beruchte Sint-Jans-Molenbeek zijn vandaag 22 van de 45
gemeenteraadsleden van Noord-

Afrikaanse of Arabische afkomst
en levert die bevolkingsgroep ook
vijf van de tien schepenen. Zowel
extreem-links als pakweg de Open
VLD hebben er volop ingezet op
de allochtone kiezer. De Brusselse
N-VA verklaarde na de verkiezingen in de pers dat haar doorbraak
er in Brussel niet kwam omdat er zo
etnisch wordt gestemd. Dat laatste
mag dan wel correct zijn, ook de
N-VA heeft boter op het hoofd. Zo
stond op de N-VA-lijst in Molenbeek een zekere Naoual Hamdani
die regelrecht kwam overgelopen
van de… PS. En met de komst van
Assita Kanko - een dame die tot
voor zeer kort haar afkeer voor het
Vlaams-nationalisme niet onder
stoelen of banken stak - wordt door
de N-VA nu ook volop gemikt op
de Afrikaanse kiezers.

MARIA NIET, FATIMA WEL
Het beste voorbeeld van dat etnische stemmen vinden we op de PSlijst van Brussel-stad. Op plaats 10
en 11 stonden ‘witte’ namen en zij

Het resultaat van een ‘nachtje feesten’ in Molenbeek
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Foto: Screenshot Youtube VRT

Feiten
&
cijfers
Catherine Moureaux: “Als wij geen feest organiseren,
organiseert de jeugd een eigen feest”
geraakten niet verkozen. Plaats 13
en 14 waren voor Mustapha en Fatima: wel verkozen. 15 tot 17? Westerse namen en (dus) niet verkozen.
Plaats 18 een vreemde naam en
(dus) wel verkozen. 19 tot 22? Westers, niet verkozen. 23: Karim, wel
verkozen. 24 tot 26 westers - niet
verkozen. 27ste plaats voor Murad,
wel verkozen. En ga zo maar verder
de hele lijst af: het is duidelijk dat
voor de allochtone kiezers van de
Brusselse PS het ‘eigen volk eerst’
alvast geen vies begrip is.
De hoofdvogel wordt afgeschoten
door de gemeente Sint-Joost-tenNode waar notoir Erdogan-aanhanger Emir Kir burgemeester is, en
slechts één van de acht schepenen
een Europese achtergrond heeft.
Maar liefst 17 van de 29 gemeenteraadsleden zijn er van Noord-Afrikaanse of Arabische afkomst.

LAKSHEID IS DE
NIEUWE NORM
De gevolgen daarvan laten zich natuurlijk raden. Wat we eerder zagen
in Molenbeek en Sint-Joost - namelijk een enorm laks beleid waar de
allochtone bendes, criminelen en
zelfs terroristen nauwelijks wat in
de weg wordt gelegd - breidt zich
nu als een niet te stoppen olievlek
uit over de rest van de hoofdstad.
Molenbeek en Sint-Joost vormden
reeds een respectievelijk Marokkaans en Turks getto in het hart van
Europa. Brussel-stad, Anderlecht,
maar ook Vorst, Sint-Gillis en vele

andere Brusselse gemeenten gaan
diezelfde weg op.
In de jacht op de ‘moslimstem’ gaan
voornamelijk de socialistische burgemeesters steeds verder mee met de
islamisering van hun gemeente.
Het meest markante voorbeeld was
opnieuw het Molenbeek van Moureaux. De Franstalige zender RTBF
zond in 2012 een reportage uit over
de islamisering van Molenbeek.
Ondanks het boerkaverbod liepen
veel vrouwen er in een boerka, zonder dat er werd opgetreden. Politieagenten mochten er tijdens de
Ramadan zelfs geen broodje eten op
straat - orders van de burgemeester.
Dat bij de recente oudejaarsrellen
in Sint-Joost de zelfbenoemde islamitische zedenpolitie voornamelijk
de vitrines van de sekswerkers in die
gemeente viseerde voor haar aanvallen was ook geen toeval. Dat burgemeester Emir Kir zomaar liet betijen
evenmin.
Want om het enorme gewicht van
die allochtone stemmen te blijven
verzilveren, gaan vandaag, anno
2019, zowat alle partijen, van de PS
en Ecolo tot Open VLD en N-VA,
in de hoofdstad bijna plat op de
buik voor de meest aberrante figuren uit die gemeenschappen. Laksisme wordt de nieuwe norm, en
iedere kritiek erop wordt afgedaan
als virulent racisme.
Stijn Hiers
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De immigratie- en integratie-industrie wordt gesubsidieerd langs 101
kanalen. Ook de POD Maatschappelijke Integratie droeg haar steentje
bij met een subsidie van 286.250
euro aan vijf OCMW’s in de periode
2017-2018 (Schriftelijke vraag nr.
1333 van Barbara Pas aan de minister van Maatschappelijke Integratie)
***
Dit land telde op 31 december 2017
niet minder dan 120.012 zelfstandigen met vreemde nationaliteit. Opmerkelijk: 25.455 daarvan zijn Roemenen, die er overigens om bekend
staan dat statuut te misbruiken om
hier verblijfsrecht te krijgen (schijnzelfstandigen). En wellicht zij niet
alleen... (Schriftelijke vraag nr. 1283
van Barbara Pas aan de minister van
Zelfstandigen)
***
Ziekenhuizen die onverantwoorde
uitgaven verrichten (meer dan 10%
boven het nationaal gemiddelde),
moeten dat terugbetalen. In 2017
waren er 2 Vlaamse ziekenhuizen
(398.657 euro), 4 Waalse ziekenhuizen (762.802 euro) en 4 Brusselse
ziekenhuizen (976.078 euro) die in
dat geval waren. (Schriftelijke vraag
nr. 2543 van Barbara Pas aan de minister van Volksgezondheid)
***
In 2017 werden 160.113.774 uitkeringsdagen genoteerd voor primaire
arbeidsongeschiktheid, invaliditeit,
moederschapsrust,
werkverwijdering, vaderschapsverlof en adoptieverlof. 8,43% daarvan ging naar
Brusselaars, 53,3% naar Vlamingen
en 36,2% naar Walen (rest: buitenland of onbekend). In totaal kostte
dat 7.645.949.841 euro. (Schriftelijke vraag nr. 2499 van Barbara Pas
aan de minister van Sociale Zaken)

De Duivelsverzen
Al vóór Khomeiny een terreurcampagne tegen hem ontketende, was
Salman Rushdie een bekende schrijver, die vooral populair was in
progressieve, anti-Amerikaanse en multicultureel ingestelde kringen.
Hij had bijvoorbeeld scherpe kritiek geleverd op het regime van de
shah en in de beginperiode - oh ironie! - had hij, zoals bijna alle linksen toen, zelfs de Iraanse revolutie gesteund.
guin. De meeste westerse critici
merkten de controversiële elementen aanvankelijk niet eens op, maar
de moslims ontstaken al in een collectieve razernij bij het horen van
de titel. Bij Viking Penguin begonnen telefoontjes en brieven met
protesten en bedreigingen binnen
te stromen. In India werd de import van het boek dezelfde maand
nog verboden. Bangladesh, Soedan, Zuid-Afrika (!) en Sri Lanka
volgden al snel. Op 2 december
trok een meute van 7.000 moslims
Il n’y que la vérité qui blesse. Het in de Engelse stad Bolton van de
boek verscheen op 26 september moskee naar het stadscentrum en
1988 bij de uitgeverij Viking Pen- hield daar een publieke boekverbranding, zoals in
de nazitijd. Dat was
het begin van een
reeks protestacties die
steeds
grootschaliger en gewelddadiger
werden.
Bradford,
toen al een nest vol
haatdragende
fundamentalisten, hield
ook zijn boekverbranding. In februari verscheen de Amerikaanse editie. B. Dalton,
een keten van boekhandels, kreeg in drie
uur tijd dertig dreigtelefoons. In Berkeley
werden bomaanslagen
gepleegd tegen twee
boekwinkels die De
Duivelsverzen
verkochten. De kantoren
van The Riverdale Press
in New York werden
met brandbommen
aangevallen en bijna
volledig
verwoest,
omdat de krant een
Salman Rushdie

Foto: David Shankbone - Wikimedia

Maar Rushdie werd pas wereldberoemd dankzij zijn boek De
Duivelsverzen, waarin - onder andere - de officiële geschiedenis van
Mohammed en de stichting van
de islam wordt naverteld in een
aaneenschakeling van visioenen
en droombeelden die, ondanks de
Monty Python-achtige commentaren van sommige personages, eigenlijk grotendeels trouw blijft aan
de officiële islamitische geschiedschrijving.
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editoriaal had gepubliceerd waarin
het recht werd verdedigd De Duivelsverzen te lezen en de boekhandels werden bekritiseerd die het
boek uit de rekken hadden gehaald.
Dezelfde maand nog vaardigde
Khomeiny een fatwa uit waarin
hij opriep Rushdie te vermoorden. Enkele dagen later zetten
de Iraanse autoriteiten een prijs
op Rushdies hoofd. Merk op dat
Khomeiny alleen maar een brand
aanwakkerde die al eerder op eigen initiatief was gesticht door de
moslims in Groot-Brittannië en de
VS. Dertien islamitische ‘barristers’ - een soort advocaten - dienden een officiële klacht in wegens
godslastering. De Britse Union
of Islamic Students’ Associations in
Europe bood Khomeiny openlijk
zijn diensten aan. Andere moslimleiders in Groot-Brittannië, zoals
Kalim Siddiqui van het Muslim
Parliament, waren voorzichtiger en
sluwer. Met hun typische dubbelzinnigheid steunden ze de fatwa,
maar verklaarden ze tegelijk ook
dat moslims in Groot-Brittannië
niet het recht hadden Rushdie zelf
te vermoorden. De Britten verbraken hun diplomatieke betrekkingen met Iran, en de landen van
de Europese Unie riepen hun ambassadeurs voor drie volle weken
terug. Drie weken! Dat zal de ayatollahs zeker de schrik in de benen
hebben gejaagd.

MOORDEN
In 1991 werd de Japanse vertaler
van De Duivelsverzen met messteken vermoord door een uitwisselingsstudent uit Bangladesh. In
hetzelfde jaar werd de Italiaanse
vertaler Ettore Capriolo neergestoken, maar hij overleefde het.
Op 2 juli 1993 werd in de Turkse
stad Sivas een literatuurfestival
georganiseerd. Een van de deelnemers was Aziz Nesin, die eerder

SYMBOLISCH
Een van de mislukte aanslagen op
Rushdie werd gepleegd door Mustafa Mazeh, een Libanees van Hezbollah, een filiaal van het Iraanse
terreurregime. Hezbollah was in
1982 opgericht door de ayatollahs en getraind en bewapend door
de Iraanse Revolutionaire Garde,
in het stuk van Libanon dat toen
door Syrië was bezet. Mazeh werd
al minstens een jaar ‘gevolgd’ door
de Franse veiligheidsdiensten,
maar hij kon wel ongestoord van
Ivoorkust naar Libanon reizen en
vandaaruit naar Londen. Hoe bekend klinkt dat ons nu in de oren,
nietwaar? Maar bij het monteren
van zijn bom ging het mis. Hij
blies per ongeluk zichzelf en twee
verdiepingen van het hotel waarin
hij logeerde op.
In 1998 knoopte Groot-Brittannië
weer diplomatieke betrekkingen
aan met Iran. Het was één van de
vele kleine stapjes op de weg naar
het appeasement die we nu in vele
westerse landen zien. De Iraanse
regering verklaarde dat zij moordaanslagen tegen Rushdie niet langer zou ondersteunen, maar ze ook
niet zou verhinderen. Maar de fatwa bleef van kracht en kort daarop
richtte de semiofficiële organisatie
Islamic World Movement of Martyrs’
Commemoration in Teheran een

Foto: Olaf Simons - wikipedia

al had aangekondigd dat hij De
Duivelsverzen ging vertalen. Het
congreshotel waar hij samen met
andere deelnemers aan het festival
logeerde, werd omsingeld door een
lynchmeute van woedende moslims die zijn uitlevering eisten.
Toen dat werd geweigerd, staken
de moslims het hotel in brand.
Nesin zelf overleefde het, maar
37 andere mensen kwamen in de
vlammen om. De politie hield zich
discreet afzijdig. Turkije werd toen
nog niet door de fundamentalisten
geregeerd, maar door zogezegd ‘seculiere’ partijen. Ook in dat jaar
werd de Noorse uitgever van De
Duivelsverzen neergeschoten, maar
hij overleefde het.

Titelpagina van een illegale Iraanse uitgave
van De duivelsverzen
grafmonument op voor Mazeh.
Op het symbolische lege schrijn
staat te lezen “Mustafa Mahmoud
Mazeh, geboren in Conakry, Guinea, als martelaar gestorven in Londen, op 3 augustus 1989. De eerste
martelaar die stierf tijdens een missie om Salman Rushdie te doden.”
Tegelijk werd de prijs die nog
steeds op Rushdies hoofd stond,
verhoogd tot 2,8 miljoen dollar.
Maar de Britten negeerden dat allemaal. Officieel beweerden ze zelfs
dat het motief achter Mazehs mislukte aanslag onbekend was… Net
zoals ze nu alle interne en externe
bedreigingen van islamitische terreurgroepen en -staten negeren.
De zaak-Mazeh is op zich niet
belangrijk. Maar ze is wel symbolisch. Ze bevat reeds de kiemen van
de huidige Franse en Britse politiek
van appeasement en dhimmitude.

HET RECHT OM NIET
BELEDIGD TE WORDEN
Begin 1992 verklaarde Salman
Rushdie in een toespraak in Stationer’s Hall: “In geen enkel geschrift
over de mensenrechten vind je het
Recht Om Niet Beledigd Te Worden.
Als zulk recht bestond zouden wij allemaal moeten zwijgen.” Dat waren
profetische woorden. Voor mensen
met een totalitaire mentaliteit is
iedere afwijking van hun leerstellingen een dodelijke belediging.
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Miljoenen mensen werden geëxecuteerd, gelyncht of in concentratiekampen opgesloten omdat zij
Stalin of Mao hadden ‘beledigd’.
Op dezelfde manier is voor moslims iedere vorm van kritiek op
Mohammed of de islam automatisch beledigend, en dus een reden
tot moord.
In de negentiende eeuw heerste er
in België een relatief grote persvrijheid, maar toch werden journalisten en karikaturisten herhaaldelijk
vervolgd wegens “het beledigen van
buitenlandse staatshoofden”. Vooral
critici van Napoleon III werden
op die manier gecensureerd. Nu
gebruikt men dat schijnargument
om censuur uit te oefenen tegen islamcritici. Moslims hebben
hetzelfde statuut gekregen als de
buitenlandse staatshoofden in de
negentiende eeuw: zij hebben een
speciaal soort onschendbaarheid.
Dertig jaar geleden leek Khomeiny
in het Westen volledig gediscrediteerd te zijn. Nu is het duidelijk
dat hij en zijn volgelingen als overwinnaars uit de Rushdie-affaire
tevoorschijn zijn gekomen. De
EU likt opnieuw de voeten van de
ayatollahs. En moslims genieten
nu het bijzondere voorrecht Niet
Beledigd te Worden. Officieel en
in westerse wetten gegoten.
Marc Joris

Vernietig het islamitisch fascisme
En als er al imams zijn die wèl
afstand nemen van aanslagen
en andere wreedheden, is twijfel over hun geloofwaardigheid
gerechtvaardigd zolang ze die
teksten blijven hanteren en
verdedigen waarmee terroristen
hun daden legitimeren.

Neen, deze straffe oproep
komt niet van Geert Wilders
noch van Filip Dewinter, het
is de titel van een boek waarvan de auteur niet bepaald als
‘extreem rechts’ bekend staat.
Zineb El Rhazoui maakte vroeger namelijk deel uit van de
redactie van Charlie Hebdo, het
Franse magazine waartegen in
2015 een bloedige aanslag werd
gepleegd. Misschien hadden de
terroristen het zelfs op haar gemunt, want haar kritische houding ten aanzien van de islam
mag in moslimkringen niet op
veel bijval rekenen. Ze leverde
haar in het verleden herhaaldelijk doodsbedreigingen op.
Dat zal er wellicht niet op zijn
geminderd met het boek dat zij
in 2016 publiceerde maar pas
in 2018 een Nederlandse vertaling kreeg.

Het is altijd interessant wanneer iemand met wortels in
de moslimwereld wijst op de
gevaren van de islam en links
ervoor waarschuwt dat kritiek
op de islam al te gemakkelijk
als islamofoob wordt afgedaan.
Ze mag dan geen aanhangster
zijn van de Franse rechterzijde,
maar Vernietig het islamitisch
fascisme levert alleszins een verhelderende kritiek op de orthodoxe islam.
Luk Van Nieuwenhuysen
Zineb EL RHAZOUI
Vernietig het islamitisch fascisme
Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 2018, 80 p.
ISBN: 9789044638004
Prijs: € 10,00

Immers, in tegenstelling tot wat moslimwoordvoerders telkens weer herhalen - daarbij gretig nagepraat
door veel goedmensen en de media in het Westen - is
de islam helemaal geen religie van ‘vrede en liefde’. Hij
is dat nooit geweest. De ware islam - die van de koran,
de hadith en de sira - is zondermeer onverdraagzaam.

RECHTSE RAKKER GAAT LOS

Klimaatgekte
in genderneutraliteit, diversiteit & gelijke kansen. Ze
scheidt ook regelmatig teksten af voor de groenen en
maakte zich onverdienstelijk in diverse NGO’s en voor
de Vlaamse, Belgische en EU-overheden. Trientje voert
dus haar dochter op; de media - vol groene activisten
- duwen aan de kar; duizenden bakvissen betogen op
woens... heu donderdagnamiddag; alle politieke partijen vallen in katzwijm. Het kieken Marghem (Energieminister, MR) gaat in paniek zelfs tegen zichzelf
betogen.

Wat zagen we op onze schermen voorbijhuppelen:
duizenden spijbelaars (plots toegelaten als het voor de
linkse zaak is) die op vraag van ene Anuna met pancartes zoals ‘Brossen voor de bossen’ door Brussel crossen. Of
met: ‘Red onze wereldbol of kus mijn hol’, waarnaast het
groene kalf Calvo stond te grijnzen.
Dat een moedige Dries - pro kernenergie - door wat
linksen werd uitgefloten, kreeg de nodige media-aandacht. Dat de klimaatspijbelaars schaamteloos gebruikt
worden door Groen om hun beste verkiezingsthema
naar voor te schuiven, helemààl niet.

De moeder helpt dus Groen (onbetaald?) en dochter krijgt wellicht een ereplaats op de verkiezingslijst.
Heeft echt niet één journalist dit door?

Dat zit zo: de moeder van het hypocriet kieken Anuna
(liefhebster van citytrips mét vliegtuig) heet Katrien
Van der Heyden. Deze linkse Trien verdient (nou ja)
haar dikbelegde boterham als sociologe, gespecialiseerd

Man, man, man: Dit. Stinkt. Uren. In. De. Wind.
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VUL IN EN WIN.
een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50
euro

Oplossing vorige maand:
VLAMINGEN

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 Politieke functie
B Vlaamse stad - Hoog aanzien
C Muzieknoot - Oersted - Deel
van een restaurant
D Vleesgerecht
E Scheidsrechter - Kilonewton
F Jozef De Veuster
G Platina - Familielid - En andere
H Nederlandse beursindex - Credit - Hertachtig dier
I Radon - Aanleiding tot een
misdrijf - Internetlandcode
voor China
J Ondoordringbaar
K Elektrode van een elektrische
cel - Glibberige vis - Onzes inziens
L Doorzichtig weefsel - Britse

VERTICAAL
1 Brandbestrijdingsmiddel
2 Een ruzie met een gesprek oplossen - Momenteel
7
3 Opnieuw in samenstellingen Vloeit terug - Breiartikel
GIKADO
4 Toenemen - Insectengedaante
5 Stuk rundvlees van de dunne
Stuur uw oplossing voor 18 februari
lende
met vermelding van naam en adres naar
6 Romeinse getal 1001 - GevierVlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 •
de ster
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
7 Waterkan - Aziatisch land
8 Tafelgast - Goedendag
9 Dreumes - Drukte in het verWINNAARS VORIGE MAAND
keer
Freddy Byttebier, Deerlijk
10 Illustrator
Frieda Schaep, Borgerhout
11 In de bloemetjes zetten - GeLuc De Neef, Smetlede
luidsweerkaatsingen
Rob Smet, Sinaai
12
Kippenloop - Bedoeling
Marc Delarbre, Beverlo
1
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Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

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

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

0485/11.00.32 - info@tibo.eu
Specialist badkamerrenovaties

10% korting bij vertoon van deze advertentie

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

hans.couttenye@telenet.be

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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Kalender

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

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

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

ZONDAG 3 FEBRUARI
SCHOTEN. Nieuwjaarsreceptie met
Tom Van Grieken en Sam Van Rooy in
Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61 om
11u. Org.: Vlaams Belang regio Voorkempen. Inl.: Piet Bouciqué, 0486-76 07 65,
piet.boucique2@telenet.be
MORTSEL. Nieuwjaarsreceptie met
Hans Verreyt en Sam Van Rooy in Zaal
‘t Parkske, Edegemsestraat 26 om 14u30.
Org.: Vlaams Belang regio AntwerpenZuid. Inl.: Jan Thomas, 0495-45 98 44.

VRIJDAG 22 FEBRUARI
ANTWERPEN. Toekomstig volksvertegenwoordiger Ellen Samyn kookt
kalfsblanket in Centrum Van Maerlant,
Van Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.:
OCJVM. Inl.: Inl.: 03-225 22 82, vanmaerlant@vlaamsbelang.org
IZEGEM. Hutsepotfestijn met Filip Dewinter in Feestzaal Ter Maerel, Abelestraat
36 om 20u. Org.: Vlaams Belang Izegem.
Inl.: Stefaan Sintobin, 0495-36 00 75, stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be

ZATERDAG 9 FEBRUARI
DUFFEL. Winterbraai in De Klokke,
Klokkestraat 85 om 18u. Org.: Vlaams Belang Duffel. Inl.: Frank Janssens, 0494-74
61 74, frank.janssens1705@gmail.com

ZATERDAG 23 FEBRUARI
BEERSEL. 17e Stoofvleesfestijn met
Dries Van Langenhove 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
SCHERPENHEUVEL. Vlaamse smulavond in ‘t Klaverke, Houwaartstraat 336
om 18u. Org.: Vlaams Belang Scherpenheuvel. Inl.: Rudi Vancauwenberg, 0478-35
82 43.

ZONDAG 10 FEBRUARI
ANTWERPEN. Uitgebreid ontbijt- en
lunchbuffet met boekvoorstelling ‘Mijn
Interbellum’ van Julien Librecht in Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14
om 10u30. Org.: Antwerps Seniorenforum.
Inl.: Hilde De Lobel, 0478-48 68 18, hilde.
delobel@skynet.be
WAREGEM. Nieuwjaarsreceptie in ‘t
Kiekenkot, Poekelaan 83, Beveren-Leie om
10u30. Org.: Vlaams Belang Waregem. Inl.:
Bertrand Van Houtteghem, 0477-58 22 29.
DONDERDAG 14 FEBRUARI
ROESELARE. Vertelnamiddag ‘De Kasteelmoord’ in Kenniscentrum Arhus, De
Munt 8 om 14u30. Org.: Seniorenforum
Mandel. Inl.: Arlette Temperman, 0486-92
99 49.
VRIJDAG 15 FEBRUARI
DILBEEK. Kaartnamiddag in Kasteel
Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 16u. Org.:
Seniorenforum Groot-Dilbeek. Inl.: Francis
De Ridder, 0497-23 38 05, the_knight@
hotmail.be
ZATERDAG 16 FEBRUARI
DEINZE. 16e 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 24 FEBRUARI
GENT. Aperitiefgesprek en boekvoorstelling ‘Van thuis uit’ met Guido Meersschaut in De Abt, Lange Kruisstraat 4 om
11u. Org.: Vlaams Belang Gent. Inl.: Johan
Deckmyn, 0476-26 97 38, info@johandeckmyn.be
WOENSDAG 27 FEBRUARI
KORTRIJK. Strijdbaar samen zingen met
gemeenteraadslid Jacques Demeersseman
in Brasserie ’t Eiland, Kapucijnenstraat 2931 om 14u30. Org.: Seniorenforum LeieSchelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43,
jan.deweer@hotmail.com
ZATERDAG 2 MAART
HARELBEKE. Kaartnamiddag in Sfeercafe ’t Hemeltje, Deerlijkstraat 3 om 14u30.
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.:
Mark Vandenberghe, 0477-21 61 85, mark.
vandenberghe@telenet.be
WILRIJK. Breugelbuffet met Tom Van
Grieken in Bistro 4, Heistraat 16 om
18u30. Org.: Vlaams Belang Wilrijk. Inl.:
Werner De Gres, 0485-60 16 34.
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ZONDAG 3 MAART
HEIST-OP-DEN-BERG.
Jaarlijkse
eetdag in Parochiezaal, Schoolstraat 28,
Itegem om 11u30. Org.: Vlaams Belang
Heist-op-den-Berg. Inl.: Diana van Beughem, 0497-85 45 79, dianavanbeughem@
hotmail.be
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
ZATERDAG 9 MAART
DENDERLEEUW. 26ste Stoempfestijn
in Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 1, Iddergem om 18u. Org.: Vlaams
Belang Denderleeuw. Inl.: Kristof Slagmulder, 0476-22 64 97, kristof.slagmulder@
vlaamsbelang.org
ZONDAG 10 MAART
BUGGENHOUT. Kippenfestijn in Zaal
Torenhof, Putweg 2, Opstal om 11u. Org.:
Vlaams Belang Buggenhout. Inl.: Steven
Creyelman, 0495-24 57 14, steven.creyelman@vlaamsbelang.org.
DENDERLEEUW. 26ste Stoempfestijn
in Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 1, Iddergem om 11u30. Org.:
Vlaams Belang Denderleeuw. Inl.: Kristof
Slagmulder, 0476-22 64 97, kristof.slagmulder@vlaamsbelang.org
VRIJDAG 15 MAART
KESSEL. Ribbekesfestijn in Gemeenschapscentrum ‘t Dorp, Berlaarsesteenweg
2 om 16u30. Org.: Vlaams Belang NijlenKessel-Bevel. Inl.: Ingrid Van Wunsel,
0495-61 46 62, ingrdvw@hotmail.com
MAANDAG 18 MAART
GENT. Bingo-namiddag in De Buurtloods, Patrijsstraat 10 om 13u30. Org.:
Vlaams Belang Gent. Inl.: Johan Deckmyn,
0476-26 97 38, info@johandeckmyn.be
ZONDAG 24 MAART
KORTRIJK. Revue ‘De Spatjes voeln
nattehei’ in Parochiaal centrum Sint-Elooi,
Sint-Amandsplein 17 om 16u. Org.: Seniorenforum Leire-Schelde. Inl.: Jan Deweer,
0486-22 90 43, jan.deweer@hotmail.com

BESCHERM

ONZE

WELVAART
Vlaams Belang nodigt u graag uit op zijn socio-economisch colloquium onder het motto “Bescherm
onze welvaart”. U bent welkom op zaterdag 16 februari 2019 om 14.00 uur in zaal Oud Gasthuis
in het CC Asse, Huinegem 4, 1730 Asse.
Deze locatie ligt op zo’n 10 minuutjes van het station van Asse en heeft ruime parkeergelegenheid
in de omgeving. Na afloop van de studiedag volgt een receptie.
Inschrijven verplicht via www.vlaamsbelang.org/welvaart.
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Klaas Slootmans
Verwelkoming
Lijsttrekker Vlaams Parlement
Vlaams-Brabant

Wouter Vermeersch
Congresvoorzitter
Lijsttrekker Kamer
West-Vlaanderen

Tom Vandendriessche
Expert Economische zaken
Eerste opvolger
Europees Parlement

Tom Van Grieken
Partijvoorzitter
Lijsttrekker Kamer
Antwerpen

