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Driewerf  
gebuisd!
De miljardenschuld die onze (klein)kinderen 
zullen torsen, wordt steeds groter. Toen N-VA, 
CD&V en VLD in 2014 met Charles Michel 
in bed kropen, beloofden ze nochtans een be-
groting op orde...

De zakenkrant De Tijd meldde echter - op ge-
zag van het Planbureau - dat de drie partijen 
zwaar gebuisd zijn op begrotingsvlak: la Belgi-
que zit met een tekort van 7,7 miljard euro. En 
dat terwijl de rentelast op de reeds bestaande 
staatsschuld historisch laag ligt en de Westerse 
economie (mede dankzij Trump) al enkele ja-
ren boomt! 

Er is meer: in veel Europese landen draait de 
economie op volle toeren, maar volgens de 
groeiprognoses van de Europese Commissie 
staat België met 1,7 procent zelfs op de voor-
laatste plaats. Al onze buren presteren fors be-
ter dan dit land: Duitsland met 2,3 procent, 
Nederland 2,9 procent, Frankrijk 2 procent en 
Luxemburg zelfs met 3,9. Hoe bezopen is dit: 
27e eindigen op de 28 EU-landen!

De drie Vlaams-Belgische medeplichtigen 
N-VA/CD&V/VLD zijn dus drie keer ge-
buisd: de transfers van miljarden Vlaams geld 
bleef de voorbije jaren maar duren, de vreem-
delingeninvasie ook en nu dus ook nog eens 
een fors gat in de begroting. 
Hoelang blijven de Vlamingen dit pikken? 
Hoelang?

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Een begrotingstekort van bijna 8 miljard euro, een moordende belas-
tingdruk, een Zuid-Europese staatsschuld en een toenemende groep 
mensen die de eindjes niet meer aan mekaar kan knopen. Dat is in be-
knopte termen het sociaal-economische bilan van de ontslagnemende 
regering-Michel. 

Het Vlaams Belang legde afgelopen maand een alternatief model op tafel 
dat de economie ten dienste stelt van de samenleving en niet omgekeerd. 
Om uit de impasse te geraken moeten we ons losrukken uit de oude ideo-
logische tegenstellingen. Links wil open grenzen omdat ze in een multi-
culturele utopie geloven. Tegelijk willen ze een open sociale zekerheid. 
Dat is onbetaalbaar. 

Oud-rechts wil open grenzen omdat ze een doctrinair geloof hebben in 
de vrije markt. Maar vrij verkeer van arbeid botst steeds vaker met soci-
ale bescherming. Als gevolg daarvan besparen ze op onze mensen. Dat is 
onaanvaardbaar. 

Als nationalisten kiezen wij dus resoluut voor een derde weg. Het Vlaams 
Belang wil niet besparen op de sociale zekerheid van de Vlamingen, 
maar wel besparen op de immigratie, Wallonië en het Belgisch politiek 
systeem. Voor ons moet de politiek in de eerste plaats de eigen mensen 
dienen, niet die van een ander continent of een andere democratie. In een 
wereld die steeds sneller evolueert en globaliseert, moeten de Vlamingen 
samenwerken om onze toekomst veilig te stellen. Dat betekent een sterke 
sociale zekerheid die afgestemd is op de Vlaamse sociaal-economische 
realiteit, niet op de Belgische.

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

e derde weg  

“VOOR ONS MOET DE 
POLITIEK IN DE  

EERSTE PLAATS DE 
EIGEN MENSEN  

DIENEN.”
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KAREL DOET HET 
WEER

Wie het parcours van oud CD&V-
minister Karel Pinxten kent, weet 
dat hij niet verlegen is om een 
schandaaltje meer of minder. 
Eind jaren ’90 moest hij nog 
aftreden vanwege zijn rol 
in de dioxinecrisis. Eerder 
kwam hij ook al in op-
spraak omdat hij het bij 
het optrekken van zijn 
poepsjieke villa niet al 
te nauw nam met de 
Belgische fiscaliteit. 
Aangezien zijn schan-
dalenboek nog niet 
helemaal volgeschreven 
was, breidt de oud-re-
geringsexcellentie er nog 
een vervolgverhaaltje aan. 
Zo eist de Europese Rekenka-
mer 150.000 euro terug omdat 
hij systematisch zou gesjoemeld 
hebben met reisvergoedingen en 
de aankoop van dure flessen wijn. 
‘Cuveé Après Nous les Mouches’ 
of zoiets.

SCHIJNHEILIG  
INTERNATIONAL

Na het prostitutieschandaal bij 
Oxfam vorig jaar zijn we al wat 

gewoon als het op ongelimiteerde 
hypocrisie aankomt, maar afgelo-
pen maand deed ook die andere 
grote ngo zijn duit in het schanda-

lenzakje. Zo bleek uit een gelekte 
audit dat Amnesty International 
het op zijn zachtst gezegd niet al 
te nauw neemt met de waarden die 
de organisatie permanent preten-
deert uit te dragen. “Pesten, publie-
kelijke beledigingen, discriminatie 
en machtsmisbruik komen veel voor 
op het hoofdkantoor”, luidde het 
vernietigende verdict. Of hoe de 
superieure moralisten vooral uit-

blinken in superieure schijnheilig-
heid.  

DEDJU 

Dat de nieuwe Congolese pre-
sident Felix Tshisekedi niet 

meer is dan een malafide 
pion van de Congolese 
dictator Kabila weten ze 
intussen al in de kleu-
terschool van Schelle-
belle. Toch vond pre-
mier Michel het nodig 
de man uitvoerig te 
feliciteren met zijn af-

gekochte ‘verkiezings-
overwinning’. Dat was 

echter niet naar de zin 
van de N-VA, die de de-

marche van Michel - terecht 
- aan de kaak stelde. “Namens 

wie spreekt de premier eigenlijk? 

U had beter gezwegen”, brieste N-
VA-Kamerlid Peter Luyckx. Wat 
ze bij de N-VA wellicht over het 
hoofd zagen, is dat hun goudhaan-
tje Francken de eerste was die op 
Twitter de corrupte regeringsleider 
overlaadde met bloemen. “Dedju”, 
klonk het in Lubbeek.  

 
DUIZELIG 

Zelfs bij CD&V werden ze duizelig 
van het bochtenparcours van Bart 
De Wever over het terughalen van 
IS-strijders. Wie de actualiteit wat 
volgde kreeg zelfs geen kronkel-
lijn meer in de uitlatingen van de 

ACTUA KORT
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N-VA-voorzitter. Op dag 1 klonk 
nog uit de mond van de N-VA-
voorzitter dat IS-strijders konden 
worden teruggehaald naar België. 
Op dag 2 klonk dan weer in het 
VTM-nieuws dat de oplossing lag 
in het ontnemen van de nationali-
teit om tot slot op dag 3 een ander 
standpunt in te nemen. Dat luidde 
dat België de berechtiging van IS-
strijders in Irak of Syrië moet laten 
onderzoeken. Op dag 4 moest dit 
blad in druk. Het recentste stand-
punt moeten we u dan ook jammer 
genoeg onthouden.  

SCHONE SCHIJN

België heeft een overeenkomst met 
Marokko om Marokkaanse gede-
tineerden mét hun instemming 
naar hun land van oorsprong terug 
te brengen. België heeft zelfs een 
overeenkomst met Marokko om 
Marokkaanse criminelen zònder 
hun instemming enkel richting 
Marokko te sturen. Meer nog: in 
april 2016 liet voormalig staatsse-
cretaris Francken (N-VA) met veel 
tromgeroffel weten dat hij daarbo-

venop met de Marokkaanse auto-
riteiten nog een memorandum of 
understanding had afgesloten om 
dat allemaal nog veel vlotter te la-
ten verlopen. Toch moest dit land 
onlangs een zware Marokkaanse 
crimineel vrijlaten omdat Marok-
ko weigerde hem terug te nemen. 
Misschien eens hoog tijd om die 
overeenkomsten te heronderhan-
delen en écht sluitend te maken?

ONBETROUWBAAR

Het was te mooi om waar te zijn. 
De artsenquota vormen een onver-
kwikkelijk communautair dossier 
waarbij Wallonië Vlaanderen al 20 
jaar beduvelt. Het komt er, kort 
gezegd, op neer dat er afspraken 
werden gemaakt over de beperking 
van het aantal artsen dat mag af-
studeren. Vlaanderen, als brave 
leerling, heeft zich daar middels 
ingangsexamens scrupuleus aan 
gehouden, waardoor duizenden 
Vlaamse kandidaat-studenten in 
de geneeskunde van hun opleiding 
moesten afzien. Wallonië daar-
entegen liet iedereen, tegen alle 
afspraken in, aan de artsenstudies 
beginnen. Resultaat: er zijn zo’n 
3.000 Franstalige artsen te veel 
afgestudeerd. Deze regering dacht 
Franstalig België eindelijk tot rede-
lijkheid te hebben gebracht. Maar 
nu het erop aankomt de gemaakte 
afspraken na te komen, liggen de 
Franstaligen opnieuw dwars. Kort-
om: niets nieuws onder de zon. 

“Van elke 100 euro die in België 
wordt verdiend, eist de overheid 
meer dan 51 euro op.”

Peter De Keyzer, Managing part-
ner Growth Inc, De Tijd, 

 1 februari 2019 

“Het begrotingstekort loopt dit 
jaar op tot 7,7 miljard euro.”

Planbureau, 8 februari 2019 

“Een week vakantie buitenshuis 
blijft voor bijna 1 op 4 Belgen 
een droom.”

Bert Bultinck, hoofdredacteur 
Knack, 6 februari 2019

“Tijdens de volgende regeerperi-
ode zakt de economische groei, 
explodeert het begrotingstekort 
en slabakt de jobcreatie.”

Pieter Blomme, economisch 
redacteur, De Tijd, 

 14 februari 2019 

“Als centrumrechts dus span-
doeken, slogans en boegeroep 
verdient, dan is het niet voor wat 
het ‘aangericht’ heeft, maar voor 
wat het straks achterlaat: een 
overheidstekort van bijna 8 mil-
jard euro en een staatsschuld van 
100%.”

Dieter Dujardin, redacteur,  
Het Laatste Nieuws,  

13 februari 2019 

“We zijn een wussy-samenleving 
aan het worden”.

Reportagemaker Jan Leyers,  
De Morgen, 28 januari 2019

“Als je me zou vragen of het be-
ter was geweest om moslims niet 
in grote aantallen naar Europa te 
laten komen, zou ik dat bevesti-
gen”

Mark Elchardus, Rebel,  
maart 2019 
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De mannen en vrouwen van het 
Vlaams Belang
In deze eerste voorstelling geven we het woord aan de 1e en 2e kandi-
daat voor het Vlaams Parlement en dat voor de vijf Vlaamse provin-
cies. 

LIMBURG 
CHRIS JANSSENS

Op 26 mei heb ik de eer om op-
nieuw de Limburgse lijst aan te 
voeren voor het Vlaams Parlement, 
waar ik sinds 2014 de taak heb om 
onze fractie te leiden. Het Vlaams 
Parlement is dé belichaming van 
de democratie in Vlaanderen en 
dus het enige legitieme parlement 
van de Vlamingen.

Voor het eerst sinds 1988 maken 
de socialisten geen deel uit van de 
Vlaamse regering. Maar daarmee is 
het meest positieve dan ook wel ge-
zegd. Van een inspirerend Vlaams 
project was geen sprake. En al ze-

ker niet van een Vlaamse regering 
die ervoor kiest om nieuwe stap-
pen te zetten richting meer Vlaam-
se zelfstandigheid. N-VA-minister-
president Geert Bourgeois leed 
vijf jaar lang aan communautaire 
pleinvrees.

De voorbije jaren wezen de leden 
van onze fractie op de gevolgen 
voor de modale Vlaming van de 

- onder meer door de zesde staats-
hervorming - op hol geslagen be-
sparingsdrift van de Vlaamse rege-
ring, waardoor zowat alles duurder 
werd: openbaar vervoer, energie, 
kinderopvang, onderwijs, enz. 
 
We willen geen belastinggeld meer 
voor moskeeën, islamverenigingen 
of islamleerkrachten. We zullen 
pleiten voor de bescherming van 
onze eigen cultuur in plaats van 
het verheerlijken van de diversiteit. 
Vanzelfsprekend zullen we ook 
ervoor pleiten om de miljarden-
transfers naar Wallonië stop te zet-
ten. En we zullen hardop de vraag 
stellen: moet een openbare omroep 
die niet neutraal kan berichten nog 
gefinancierd worden door de belas-
tingbetaler?

ROOSMARIJN BECKERS

Ik ben 32 jaar, moeder van 3 doch-
ters en afkomstig uit Sint-Truiden. 
Als dochter van gewezen Kamerlid 
Marleen Govaerts en gewezen pro-
vincieraadslid Rik Beckers kreeg ik 
al jong te maken met de politiek: 
in 2003 nam ik als 16-jarige deel 
aan het tv-programma Bracke en 
Crabbé en behaalde voor het toen-
malige Vlaams Blok de tweede 
plaats. Ik studeerde geschiedenis 
aan de KULeuven en rondde daar 
ook de specifieke lerarenopleiding 
af. Na mijn studies heb ik enkele 
jaren les gegeven in het middelbaar 
onderwijs. Daarna legde ik mij toe 
op de opvoeding van onze kinderen 
en de ondersteuning van mijn echt-
genoot in zijn beroep als advocaat.

Onderwijs ligt mij nauw aan het 
hart. Omwille van mijn opleiding 

en werkervaring maar vooral ook 
als moeder. Ik zie dagelijks hoe 
kleuterjuffen en leerkrachten in la-
ger en secundair onderwijs zich in-
zetten, maar niet de ondersteuning 
krijgen die ze verdienen. De te gro-
te klassen zijn een probleem maar 
ook de administratieve rompslomp 
zorgt ervoor dat de leerkrachten 
hun primaire taak, lesgeven, naar 
de achtergrond verdwijnt. In het 
lager onderwijs stelt het M-decreet 
de leraren voor grote uitdagingen. 
De jeugd is onze toekomst en een 
gezonde samenleving mag niet be-
sparen op onderwijs. 

WEST-VLAANDEREN 
STEFAAN SINTOBIN

Ik woon in Brugge, ben gehuwd 
met Sandy Welsh en wij hebben 
een zoon: Jonathan. Tijdens mijn 
middelbare studies in het Sint-Jo-
zefscollege te Izegem was ik reeds 

Chris Janssens

Roosmarijn Beckers

Stefaan Sintobin
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‘een politiek activist’. Ik was lid 
van een toen nog zeer Vlaamsge-
zinde katholieke jeugdbeweging 
(KSA) en kreeg ook les van enkele 
Vlaams-nationale leraren. Na mijn 
middelbare studies trok ik naar 
Gent om public relations te stu-
deren en werd er lid van het NSV. 
Vandaar was de stap naar het toen-
malige Vlaams Blok snel gezet. In 
2004 werd ik dan de eerste keer 
verkozen in het Vlaams Parlement, 
waar ik vooral de beleidsdomeinen 
Landbouw, Toerisme en Buiten-
lands Beleid volgde. Gelet op de 
actualiteit, volg ik nu vooral de 
beleidsdomeinen Energie, Klimaat 
en Leefmilieu.  

Ondertussen besliste ik in 2017, 
uiteraard in samenspraak met mijn 
gezin, te verhuizen naar Brugge 
om daar de lijst te trekken voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
oktober. We slaagden er in om ons 
zetelaantal van 2 naar 4 te verdub-
belen. Trouwens, de resultaten in 
West-Vlaanderen waren hoopge-
vend voor de toekomst van onze 
partij: ons zetelaantal in West-
Vlaanderen steeg van 18 naar 51!

LUT DEGROOTE

Ik ben Lut Degroote, nachtver-
pleegkundige en lid van het Bij-
zonder Comité Sociale Dienst 
Roeselare. Ben gehuwd met Filip 
Deforche, uitbater van de gekende 
Vlaams-nationale Taveerne ‘Ge-
zelle’ in Roeselare en moeder van 
twee dochters. 

Als verpleegkundige en als moeder 
wil ik het signaal geven dat de zorg 
voor onze hulpbehoevende men-
sen een prioriteit moet zijn. De 
lange wachtlijsten staan in schril 
contrast met het geld dat blijkbaar 
wel kan vrijgemaakt worden voor 
de opvang van illegalen en asielzoe-
kers allerhande!  

Opgegroeid op het tuinbouwbe-
drijf van mijn ouders ben ik ook 
vertrouwd met de problemen 
waarmee onze land- en tuinbou-
wers kampen. Deze sector moet 

actief en op een gezonde manier 
ondersteund worden. Onze land- 
en tuinbouwers zijn de eerste na-
tuurbeschermers want zij weten 
heel goed hoe natuur en economie 
samen gaan. Ik zet me dan ook 
graag in om een positief beeld van 
deze sector te brengen.

OOST-VLAANDEREN 
GUY D’HAESELEER

Ik ben 49 jaar en wereldbekend 
Ninovieter. Lid van de Kamer van 
1999 tot 2014, sedert 2014 lid van 
het Vlaams Parlement en natuur-
lijk ook fractieleider - sinds 1994 
- in Ninove. Tevens lid van het 
Partijbestuur, gewezen nationaal 
secretaris van het Vlaams Belang 
en oprichter van Forza Ninove, 
die bij de jongste gemeenteraads-
verkiezingen 40% van de stemmen 
behaalde.

Mijn politieke missie is de strijd 
tegen het ondemocratische cordon 
sanitaire waardoor een deel van de 
bevolking en haar politieke verte-
genwoordigers worden uitgesloten 
van het beleid. Verder is het mijn 
betrachting om van onderuit een 
samenwerking van zoveel moge-
lijk Vlaams-nationalisten tot stand 
te brengen. Ik ben er immers van 
overtuigd dat een groot deel van 
de kiezers van Vlaams Belang en 
N-VA voor een dergelijke samen-
werking te vinden is. De ronduit 
hypocriete houding van de partij-
top van de N-VA die het cordon 
sanitaire mee in stand houdt, moet 
aangeklaagd worden. Verder dient 
in het parlement de strijd tegen de 
massa-immigratie verder gevoerd 
te worden, want we stevenen met 
de open-grenzen-politiek regel-
recht af op een grote clash met de 
islam!

ADELINE BLANCQUAERT

Ik ben sinds mijn 16e lid van de 
VBJ en op mijn 19e via Bart Claes 
in het VBJ-bestuur terechtgeko-
men. Sinds enige tijd woon ik met 

mijn vriend in Gent, waar ik na de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezin-
gen als jongste gemeenteraadslid 
verkozen werd.

De belangrijkste motivering voor 
mijn deelname in mei is de oneer-
lijke behandeling van onze men-
sen. We moeten langer werken 
voor een hogere energiefactuur 

Lut Degroote

Guy D’haeseleer

Adeline Blancquaert



8

en een lager pensioen. Vlamingen 
die het niet breed hebben, worden 
achteraan op de lijst voor een soci-
ale woning geplaatst, vreemdelin-
gen voorop. Ik kijk met verbijste-
ring naar de massa illegalen die ons 
land binnenkomen en méér krij-
gen dan iemand die hier zijn hele 
leven hard gewerkt heeft. 

Ook de torenhoge Vlaamse geld-
transfers naar Wallonië en een hy-
pocriet koningshuis dat helemaal 
wereldvreemd is, stoten mij tegen 
de borst. Genoeg is genoeg! 

ANTWERPEN
FILIP DEWINTER

Na als journalist gewerkt te hebben 
voor de krant Het Volk volgde in 
1987 mijn verkiezing tot volksver-
tegenwoordiger in het federaal par-
lement. Vanaf 1997 tot 2012 was 
ik fractieleider in het Vlaams Par-
lement. Om mij voluit op de Ant-

werpse gemeenteraadsverkiezingen 
te kunnen voorbereiden, nam ik in 
april 2012 ontslag uit deze functie. 
Bij de verkiezingen van 2014 werd 
ik verkozen als Kamerlid. 

Sinds 1995 ben ik fractieleider in 
de Antwerpse gemeenteraad, in 
2006 en 2012 werd het Vlaams 
Belang de grootste partij voor Ant-
werpen met meer dan 34% van de 
stemmen. 

Vijfentwintig jaar zetelde ik in het 
Vlaams Blok/Belang partijbestuur, 

leidde er ontelbare verkiezingscam-
pagnes en niet te vergeten: onder-
getekende was de bedenker van de 
historische slogan Eigen volk eerst! 
Samen met mijn echtgenote heb-
ben wij drie kinderen: Veroniek, 
An-Sofie en Karolien. Ondertus-
sen ben ik ook de trotse grootvader 
van Lucas, Feline en Jack.
 
ANKE VAN DERMEERSCH
 
Ik ben geboren en getogen in Ant-
werpen en werd er licentiaat in de 
rechten (UFSIA/UIA 1997) en 
master in tax law (UIA 1999). Tot 

2007 was ik advocate/fiscaliste, 
maar de politiek kreeg stilaan de 
bovenhand: senator in 2003, ge-
meenteraadslid in 2007 en in 2014 
naar het Vlaams Parlement, met de 
hoogste persoonlijke score als lijst-
trekker.

Niet weinig trots ben ik op m’n 
boeken: ‘Hoer noch slavin – vrou-
wen en islam’ (2011) en ‘A.N.K.E. 
#PolitiekIncorrect’ (2018). 

Als voormalige Miss België was ik 
de eerste bekende Vlaming die in-
ging tegen het cordon mediatique 
rond het Vlaams Blok. Via mijn 
engagement kan ik mijn veront-
waardiging uiten en bekommernis 
uitschreeuwen voor wat nog ko-
men gaat. Tenminste als het roer 
niet drastisch wordt omgegooid.

Ik ben ‘de moeder’ van het Euro-
pese boerkaverbod, de islam bezet 
immers met zijn symbolen steeds 
vrijpostiger de publieke ruimte in 
onze Europese steden. 

VLAAMS-BRABANT
KLAAS SLOOTMANS

Mijn eerste partijlidkaart dateert 
van 1998, ik was toen 15 jaar. 
Tijdens mijn studies politieke we-
tenschappen aan de VUB had ik al 
wat politieke kilometers op de tel-
ler. Eerst binnen het Vlaams Blok 
en daarna in de NSV. Er kon in die 
dagen niet genoeg gebust, geplakt 
en gedebatteerd worden. 

Na mijn studies werkte ik een jaar 
als bediende in een privébedrijf, 
waarna ik in 2009 een verlossend 
telefoontje kreeg van Yves Buysse 
om de rangen te versterken op de 
fractie in het Brussels Parlement. 
In 2011 vroeg Bruno Valkeniers 
me de functie van perswoordvoer-
der op te nemen, een kans die ik 
uiteraard met beide handen greep. 
En eigenlijk is m’n leven sindsdien 
één lange rollercoaster geworden 
van boeiende momenten. Het is 
hard werken, maar ik ben dankbaar 
dat ik van m’n hobby en m’n passie 
mijn beroep heb kunnen maken. 
De basisstelling dat elk volk het 
recht heeft op een eigen staat, waar 

het baas is over zijn eigen centen, 
grenzen en toekomst is daarbij 
steeds mijn drijfveer geweest.      

SUZY  WOUTERS

Ik ben geboren in 1968 in Leu-
ven, heb mijn jeugd doorgebracht 
in Baal en sinds 2005 woon ik in 
Scherpenheuvel-Zichem. Ben ge-

Filip Dewinter

Klaas Slootmans

Anke Van dermeersch
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huwd met Philip Vervloesem, ook 
actief bij onze partij, en de trotse 
mama van dochter Jill. Reeds 20 
jaar werkzaam in de zorgsector, 
waarbij het contact met en het zor-
gen voor patiënten mij veel voldoe-
ning geeft. 

De gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 waren een groot succes, 
ook voor de provincie scoorden 
we goed met 15,3 % in onze ge-
meente.

Mijn aandacht gaat uit naar de 
hardwerkende Vlamingen die het 
steeds moeilijker krijgen om hun 
rekeningen te betalen, naar onze 
alleenstaande vrouwen én mannen 
die vaak noodgedwongen een flexi-
job moeten bijdoen om rond te ko-
men, naar onze zieken en ouderen 
die vaak vergeten worden. Kortom, 
naar al onze eigen mensen die het 
moeilijk hebben en die we dienen 
te beschermen.

FAMILIEDAG
IN BOKRIJK

Noteer alvast in uw agenda:

Paasmaandag | 22 april vanaf 10u | Bokrijklaan 1, 3600 Genk

Gratis bussen Kinderdorp
Politieke meeting Paaseieren rapen

Doorlopend eet- en drankstands

Suzy Wouters
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Niet links, niet rechts,  
maar nationalist! 
Op 16 februari riep het Vlaams Belang in Asse verzamelen geblazen om 
ons sociaal-economisch programma voor te stellen. 

Eerste spreker was Klaas Sloot-
mans, onze Vlaams-Brabantse lijst-
trekker voor het Vlaams parlement. 
Deze regering van de zogenaamde 

verandering beloofde het land op 
orde te zetten. Maar achter de pro-
paganda, gaat een heel ander beleid 
schuil. Klaas stelde het rapport van 

deze regering op. En dat is ronduit 
vernietigend. De regering klopt zich 
graag op de borst met jobs, jobs, 
jobs. Er kwamen inderdaad onge-
veer 250.000 jobs bij. Maar hoe 
komt dat? Deze regering verlaagde 
de werkgeversbijdrage in de finan-
ciering van onze sociale zekerheid 
met maar liefst 6,2 miljard euro. Dat 
leverde volgens het Planbureau am-
per 45.000 jobs op aan een kostprijs 
van 102.000 euro per job. De ove-
rige kwamen er automatisch door 
een goede Europese economische 
conjunctuur waar deze regering geen 
enkele verdienste aan had. 
Wie betaalde? Wij allemaal, met een 
gestegen staatsschuld. 

Een tweede belofte die deze regering 
brak: de begroting in evenwicht. Dat 
het overheidstekort niet nog verder 

Conclusie van het colloquium: zonder een splitsing van de sociale 
zekerheid en fiscaliteit is geen echt sociaal beleid mogelijk.

Klaas Slootmans

Tom Vandendriessche
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opliep, heeft deze regering enkel te 
danken aan de historisch lage rente. 
Waar andere landen zoals Nederland 
en Duitsland van die gunstige om-
standigheden gebruik maken om 
de schuld af te bouwen, schuift ook 
deze regering, net zoals alle vorige, 
de factuur van het falend beleid ge-
woon door naar de volgende gene-
raties. Ondertussen kunnen drie op 
de vier senioren hun rusthuisfactuur 
niet meer betalen, liggen onze pensi-
oenen 40 procent lager dan in onze 
buurlanden en merkt niemand iets 
van die zogenaamd gestegen koop-
kracht. 

Klaas Slootmans legde de vinger op 
de stinkende Belgische wonde. Dit 
is niet de regering van de verande-
ring geweest, maar de regering van 
meer van hetzelfde, maar wel met 
andere gezichten. Elio Di Rupo zei 
onlangs nog openlijk dat de Vlaamse 
transfers naar Wallonië voor hem de 
enige bestaansreden van dit land 
zijn. En daar is met deze N-VA-re-
gering helemaal niets aan veranderd.

Tweede spreker was Tom Vanden-
driessche, eerste opvolger voor het 
Europees parlement. Met uitvoe-
rig cijfermateriaal toonde hij aan 
dat de Vlamingen keihard werken. 
Er is niet alleen een historisch lage 
werkloosheid: Vlamingen zijn pro-
ductiever, werken slimmer, harder 
en langer dan in onze buurlanden. 
Daarmee creëren we enorm veel wel-
vaart. We zijn goed voor 84 procent 
van de Belgische export! Tegelijk 

betalen we bij de hoogste belastin-
gen in Europa, en krijgen daar hon-
gerpensioenen voor terug. Eenmaal 
de citroen uitgeperst is, worden we 
vanaf 55 jaar op straat gezet. Want 
de gevolgen van dat harde werken 
laten zich voelen. Hoge zelfmoord-
cijfers, Europees kampioen pillen 
slikken, steeds meer arbeidszieken 
en een instortend geboortecijfer. De 
Vlaamse economie is als een auto die 
aan 120km/u rijdt, maar wel vanuit 
derde versnelling. Belgisch besturen 
is slecht voor de Vlamingen. Vervol-
gens ging Tom dieper in op de glo-
balisering van de voorbije 30 jaar. Ze 
maakten ons wijs dat we vooral min-
der overheid, minder regulering en 
meer vrije markten nodig hadden. 
Maar wie heeft er daar eigenlijk mee 
gewonnen? De laagste inkomens in 
Azië gingen er massaal op vooruit. 
De 1 procent hoogste inkomens 
zagen hun inkomen ook spectacu-
lair verder toenemen. Maar de prijs 
hiervoor werd betaald door de brede 
middenklasse in het Westen. Zij za-
gen hun inkomen amper toenemen, 
maar moesten wel steeds productie-
ver worden voor steeds minder so-
ciale bescherming. Onze industrie 
delokaliseert in snel tempo ten voor-
dele van opkomende economieën 
zoals China en India. Onze bedrij-
ven en werknemers moeten vanuit 
een andere sociale en culturele con-
text concurreren met Chinese staats-
bedrijven die de vrijhandel manipu-
leren door dumpingpraktijken toe 
te passen. Deze wilde globalisering 
ondermijnt onze welvaart. We moe-
ten geen grenzen 
rond Vlaanderen 
bouwen, we hebben 
immers een open 
economie. Maar we 
mogen niet langer 
naïef zijn en hebben 
een slimme econo-
misch strategie no-
dig, gebaseerd op 
maakindustrie, in-
novatie en producti-
viteit. Dat moet ook 
een economie op 
mensenmaat zijn, 
waarbij ruimte voor 
gezinnen is. De bre-

de middenklasse heeft geen bood-
schap aan die van de globalisten die 
zich overal en nergens thuis voelen, 
die lak hebben aan identiteit en cul-
tuur en die nationaliteit achterhaald 
vinden. Daartegen revolteren gewo-
ne mensen uit de brede middenklas-
se. Van Trump in Amerika tot onze 
partners van FPÖ in Oostenrijk of 
Salvini in Italië. In 2019 zal dat ook 
bij ons het geval zijn. Want we kun-
nen enkel maar de rechtvaardigheid 
herstellen als we onze mensen op de 
eerste plaats zetten. 

Wouter Vermeersch, onze West-
Vlaamse lijsttrekker voor de Kamer, 
ging verder in op onze concrete 
voorstellen waarmee we naar de kie-
zer trekken. Eerst en vooral moeten 
we Vlaams geld in Vlaamse handen 
houden. Dit is een topprioriteit 
voor Vlaams Belang. De miljarden-
transfer naar Wallonië is diefstal en 
heeft niets met solidariteit te maken. 
Zonder een splitsing van de sociale 
zekerheid en de fiscaliteit is boven-
dien ook geen ander sociaal en eco-
nomisch beleid mogelijk, zo bewijst 
ook deze regering. Vlaams Belang 
wil de koopkracht voor onze mensen 
versterken. Daarom wil onze partij 
een fundamentele lastenverlaging op 
arbeid doorvoeren. Meer netto voor 
alle Vlamingen. We werken er im-
mers hard genoeg voor. De BTW op 
basisgoederen zoals gas en elektrici-
teit willen wij opnieuw verlagen van 
21 naar 6 procent. Om onze bedrij-
ven sterker te maken, willen we de 
bedrijfsvoorheffing verlagen naar 20 

Tom Vandendriessche

Wouter Vermeersch
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Koopkracht versterken:
• Wie werkt, moet er ook de vruchten van kunnen plukken. Een verlaging van de fiscale druk op 

arbeid van 150€/maand
• Gas en elektriciteit zijn levensnoodzakelijke middelen. BTW op elektriciteit en gas van 21 naar 6 

procent.

Onze sociale zekerheid is betaalbaar
• Menswaardig minimumpensioen van 1500€/maand na een volledige loopbaan. 
• De invoering van een maximumfactuur in de residentiële ouderenzorg en de thuiszorg.

Investeren in onze toekomst
• Investeren in gezinnen door het ouderschapsverlof te verdubbelen en 

een aanvullende tegemoetkoming (halftijds leefloon) te bieden van één 
van de ouders die hierna beslist tijd voor de opvoeding van kinderen te 
nemen.

• Investeren in energiezuinigheid, stabiele energievoorziening met de op-
richting van een Vlaams ecofonds 

Hoe betalen wij dat? 
• Besparen op asiel en migratie. Wij stoppen met het OCMW van heel de 

wereld te spelen.
• Besparen op transfers naar Wallonië. Wij stoppen met bodemloze Waalse 

putten te vullen. 
• Besparen op overbodige politieke structuren.

WELVAART

BESCHERM
ONZE

Socio-economisch Colloquium
Synthesetekst

ONZE SPEERPUNTEN

procent, het niveau van Nederland. 
Bovendien kiezen wij met Vlaams 
Belang voor een duidelijke sociale 
politiek voor onze mensen. Wie een 
leven lang gewerkt heeft, heeft recht 
op een menswaardig minimumpen-
sioen van 1500€. Vlaams Belang wil 
een maximumfactuur voor rusthui-
zen. Wij willen de wachtlijsten af-
bouwen en de investeringen in zorg 
voor onze mensen versterken. Hoe 
betalen wij dat? Wij gaan niet zoals 
de N-VA besparen op onze eigen 
mensen, maar wel besparen op de 
asielfactuur, de transfers naar Wallo-
nië en op overbodige politieke struc-
turen. Tenslotte wil Vlaams Belang 
met een Vlaams ecofonds in onze 
energie-onafhankelijkheid investe-
ren, waarbij nieuwe thorium-kern-
centrales ons opnieuw aan de tech-
nologische spits moeten plaatsen. 

Voorzitter Tom Van Grieken sloot 
het colloquium af: Vlaams Belang 
opent met ons sociaal-economisch 
programma een derde front. De 
N-VA bespaart op de sociale zeker-
heid van de Vlamingen, dat is voor 
ons onaanvaardbaar. Links van zijn 

kant kiest voor torenhoge belastin-
gen en overheidsschuld, dat is onbe-
taalbaar. 

Vlaams Belang kiest voor de derde 
weg, het Vlaamse alternatief en stelt 
daarbij niets anders dan een Sociaal 
contract voor. Want solidariteit met 
het eigen volk behoort tot het DNA 
van nationalisten. Wij stellen een 
betaalbare en haalbare keuze voor 
de Vlamingen. Lagere belastingen, 
betere sociale zekerheid, investeren 
in onze toekomst. Tegenstanders be-
schuldigen ons maar al te vaak van 
‘populisme’. ‘Populisme’ wil volgens 

hen zeggen: “zeggen wat het volk wil 
horen”. Vlaams Belang wil echter 
niet alleen zeggen wat het volk wil 
horen, maar het vooral ook doen. 
Met de nodige politieke wil kun-
nen we het dagelijkse leven van onze 
mensen ingrijpend verbeteren. Dat 
is hetgeen waar het ons om te doen 
is. Het Vlaams Belang moet het syn-
dicaat van de gewone, hardwerkende 
Vlaming zijn. Die Vlaming verdient 
rechtvaardigheid, want hij werkt er 
hard genoeg voor. En die rechtvaar-
digheid gaan wij geven door onze 
mensen op de eerste plaats te zetten. 

Tom Van Grieken
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Ontwikkelingshulp is geen  
wondermiddel
Terwijl de politieke klasse de ge-
volgen van haar beleid niet wil 
zien, presenteert ze oplossingen 
die er geen zijn. 

De immigratiecrisis in 2015 kwam 
niet als een donderslag bij heldere 
hemel, maar was het gevolg van een 
jarenlange lakse en onverantwoor-
de immigratiepolitiek die door de 
meeste West-Europese regeringen 
werd gevoerd. Deze politiek bereik-
te haar culminatiepunt toen Angela 
Merkel begin september 2015 de 
grenzen openzette voor wat zou 
uitgroeien tot een ware volksver-
huizing. 

Terwijl deze crisis enerzijds nog 
altijd wordt voorgesteld als iets 
dat Europa trof als een soort na-
tuurfenomeen, worden anderzijds 
maatregelen aangekondigd die een 
herhaling van ‘de toestanden van 
2015’ moeten vermijden. Een  van 
de bekendste politieke recepten 
houdt in dat ‘we’ door meer ont-
wikkelingssamenwerking moeten 
‘werken aan de grondoorzaken’ die 
aan de basis liggen van de illegale 
migratie. Samengevat komt deze 
redenering hierop neer: ‘Als we de 
levensstandaard in herkomstlanden 
kunnen verhogen, zal de drijfveer 
om te emigreren wegvallen en zul-
len de immigratiestromen vanzelf 
opdrogen.’

OMGEKEERD EFFECT

Een recente studie van de univer-
siteit van Heidelberg spreekt deze 
- op het eerste zicht misschien lo-
gische en in ieder geval op hoog ni-
veau gecultiveerde - stelling tegen. 
Op basis van een analyse van 141 
emigratielanden in de voorbije vier 
decennia kwam ontwikkelingseco-
noom Axel Dreher tot de vaststel-
ling dat ontwikkelingshulp, zélfs als 

ze erin zou slagen het welvaartspeil 
in de betrokken landen op te krik-
ken, niet zal leiden tot een daling 
van het aantal (illegale) migranten. 
In eerste instantie zou een stijging 
van de welvaart zelfs het tegen-
overgestelde effect kunnen hebben 
en de illegale immigratie naar Eu-
ropa eerder nog doen toenemen. 
De verklaring daarvoor is niet ver 
te zoeken: “Het zijn namelijk niet 
de armsten der armen die hun land 
verlaten, maar diegenen die het zich 
kunnen veroorloven.” (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 04.02.2019). 

OPVANG IN EIGEN REGIO

Dat geldt, zo voegt hij eraan toe, 
voor alle duidelijkheid niet voor 
de humanitaire steun in vluchte-
lingencentra in de regio van her-
komst, want dergelijke hulp heeft 
wel degelijk een effect. Wil men 
de illegale immigratie naar Europa 
verminderen, lijkt het Dreher dan 
ook een efficiënte politiek om de 
buurlanden in de crisisregio’s bij de 
opname van vluchtelingen te on-
dersteunen. Daarmee zit hij zowat 
op dezelfde lijn als Paul Collier. 

Collier, ontwikkelingseconoom aan 
de universiteit van Oxford, wees er 
eerder al op (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 03.09.2018) dat de op-

vang van een asielzoeker in Europa 
135 keer meer kost dan de verzor-
ging van een vluchteling in de regio 
van herkomst, terwijl deze laatsten 
nu net de meest behoeftigen zijn.  
Zo bekeken, zou Europa niet zo-
zeer meer, maar vooral slimmer én 
efficiënter geld moeten uitgeven. 

‘GRONDOORZAKEN’

Los van de nuchtere vaststellingen 
van onderzoekers zoals Axel Dreher 
spreekt het voor zich dat het meer 
dan wenselijk is dat er zou worden 
gewerkt aan de problemen in de 
landen van herkomst. Feit is even-
wel dat de mogelijkheden om dat 
vanuit Europa te doen uitermate 
beperkt zijn. Zolang de drama-
tische bevolkingsgroei aanhoudt 
(de bevolking van Afrika zal in de 
komende dertig jaar verdubbelen!) 
en de welig tierende corruptie blijft 
voortwoekeren - om maar twee 
‘grondoorzaken’ te noemen - is 
maar weinig verbetering in zicht. 
Beweren dat in die omstandighe-
den nog meer ontwikkelingshulp 
veel zoden aan de dijk zal zetten, is 
op zijn zachtst gezegd gewaagd. Be-
weren dat hierdoor de immigratie-
druk op Europa zal verminderen, is 
zichzelf wat wijs maken.

Dirk De Smedt
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ls je recht in je schoenen staat 
moet je doorzetten”

Wie dezer dagen de naam Dries Van Langenhove 
uitspreekt, kan steevast rekenen op uitgesproken 
meningen. Koud laten doet hij alvast niemand. 
Vlaams Belang-magazine trok naar Opwijk voor 
een gesprek.

Het waren woelige maanden voor jou. Er was 
Pano, er was de storm na de Marrakesh-betoging, 
de aankondiging van je lijsttrekkerschap voor de 
Kamer in Vlaams-Brabant en er was de opmerke-
lijke passage in Terzake. Nog geen spijt van je be-
slissing om in de politiek te stappen?  

Ik ben eigenlijk jaren geleden al in de politiek ge-
stapt, toen ik besliste om mijn leven te wijden aan de 
metapolitieke strijd voor Vlaanderen. Ik heb dat ini-
tieel gedaan als student in het KVHV, later in Schild 
& Vrienden. Binnenkort zal daar een nieuw media-
kanaal bijkomen en - als de kiezer mij het vertrou-
wen geeft - een parlementair mandaat, maar in de 
praktijk verandert er voor mij niet veel. Ik leef voor 
de politiek en dat zal in de toekomst niet veranderen.

De Terzake-uitzending had veel weg van een wel-
les-nietes spelletje. Katleen Cools beweerde dat je 
in verdenking was gesteld naar aanleiding van de 
Pano-reportage. Jij beweerde het tegendeel. Hoe 
zit het nu precies? 

Ik ben niet in verdenking gesteld. Katleen Cools en 
de VRT hadden gegokt dat ik me niet zou hebben 
geïnformeerd en rekenden er op dat de kijkers thuis 
niet genoeg juridische kennis zouden hebben om de 
discussie te kunnen volgen. Ze hebben verkeerd ge-
gokt. Ik wist 100% zeker dat ik niet in verdenking 
gesteld was, want dit kan alleen als ik daar formeel 

Dries Van Langenhove: “Ik waarschuw  
al jaren voor de linkse indoctrinatie 

in het onderwijs.”

“
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delbaar onderwijs kreeg ik te maken met linkse leer-
krachten die hun mening opdrongen, maar aan de 
universiteit liep het pas écht de spuigaten uit. Ik be-
sloot toen om mij verkiesbaar te stellen als kandidaat 
studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur 
van de UGent. Ik raakte er verkozen als eerste uit-
gesproken rechtse student ooit en heb daar jaren ge-
streden tegen de linkse indoctrinatie. Ook nu ik niet 
meer actief ben als student, zet ik die strijd verder. 

Ik heb al tegen verschillende 
leerkrachten klacht ingediend 
en zal dat blijven doen. Het 
wordt tijd dat ze beseffen dat 
het jachtseizoen op de patriot-
tische Vlaming voorbij is.

Ik kan me voorstellen dat 
je omgeving, je familie en 
vrienden hier ook door wor-

den geraakt. Hoe gaan zij hiermee om? 

Ik kom uit een eerder apolitieke familie en heb mijn 
idealisme niet van thuis uit meegekregen. Het is voor 
mijn familie en omgeving dus niet makkelijk geweest 
de afgelopen jaren en zeker niet naarmate ik beken-
der werd. De valse beschuldigingen die ik regelmatig 
krijg, doen voor hen veel pijn, omdat zij weten dat 
wie ik echt ben, mijlenver af staat van hoe de media 
mij afschilderen.

Heb je bepaalde trucjes om je hoofd even leeg te 
maken?  

Mijn hoofd is nooit leeg. Ik werk 18 uur per dag, 7 
op 7. Ik sta ’s morgens op met energie om er in te 
vliegen voor Vlaanderen en ik ga ’s avonds pas sla-

ls je recht in je schoenen staat 
moet je doorzetten”

van op de hoogte gesteld word of als ik verhoord ben 
door de politie. Van beide zaken was geen sprake, dus 
kon ik niet in verdenking gesteld zijn. 

De VRT loog dus, en de blik op Cools haar gezicht 
toen ze zag dat ik haar niet zomaar liet liegen, sprak 
boekdelen. Om de reputatie van de VRT te redden 
sprongen initieel de andere media de VRT bij, en zelfs 
het parket van Oost-Vlaanderen communiceerde zo 
wollig mogelijk om ervoor te 
zorgen dat het voor de gewone 
Vlaming onverstaanbaar zou 
worden. 

Toch heb ik doorgezet en sa-
men met verschillende rechts-
geleerden en advocaten kun-
nen aantonen dat ik 100% 
gelijk had. Doordat we de 
harde feiten op sociale media hadden gezet, lieten 
de andere media VRT vallen en een dag later schreef 
ook De Standaard dat ik gelijk had. Moraal van het 
verhaal: als je recht in je schoenen staat moet je door-
zetten, want al is de leugen nog zo snel, de waarheid 
achterhaalt hem wel.

Er doken afgelopen maand steeds meer filmpjes 
op van leerkrachten die in de klas de meest grove 
verwensingen naar je hoofd slingerden. Eén leer-
kracht vond het zelfs nodig je een eikel en een 
randdebiel te noemen. Dat doet toch iets met een 
mens? 

Ik waarschuw al jaren voor linkse indoctrinatie in 
het onderwijs, dus dit was voor mij alles behalve een 
verrassing. Tijdens mijn eigen loopbaan in het mid-

“95% VAN HET AFVAL 
IN DE OCEAAN IS AF-
KOMSTIG UIT 10 RI-
VIEREN IN AZIË EN 

AFRIKA.”
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pen als ik van mezelf vind dat ik 
die dag genoeg verwezenlijkt heb. 
Ik kijk geen televisie, volg geen se-
ries, neem geen vakantie en neem, 
op wat sport na, eigenlijk nooit tijd 
voor mezelf. Dit is de reden waar-
om zowel mijn projecten als ikzelf 
de afgelopen jaren zo succesvol zijn 
geweest, maar tegelijk besef ik dat 
als ik in de toekomst veel wil blij-
ven realiseren, dat ik dan naar een 
evenwicht zal moeten zoeken om 
dit te blijven volhouden.

In verschillende interviews gaf je 
reeds aan dat je in het parlement 
wil doen wat je op sociale media 
en op straat doet. Maar wat moe-
ten we ons daar concreet 
bij voorstellen? 

Ik neem nooit een blad 
voor de mond. Duidelijke 
taal is mijn handelsmerk. 
Op sociale media behaal ik 
zonder er één euro aan uit 
te geven een groter bereik 
dan politieke partijen en 
politici die er een fortuin 
aan uitgeven. Op straat 
kreeg ik met de Mars te-
gen Marrakesh in Brussel 
en de Mars voor Demo-
cratie in Ninove een massa volk op 
de been die we in de 21ste eeuw 
aan de Vlaamse rechterzijde nog 
niet hadden gezien. 

Dat goede werk wil ik ook in het 
parlement leveren. Het is duide-
lijk dat heel veel mensen mijn visie 
en duidelijke taal appreciëren. Op 
straat kan ik de Vlaming aanspre-
ken, op sociale media kan ik heel 
Vlaanderen aanspreken, maar in 
het parlement kan ik de politici die 
onze toekomst op de helling heb-
ben gezet rechtstreeks aanspreken. 
Dat ga ik dan ook met volle over-
tuiging doen.

Ik maak het nog concreter. Ik 
ben Vlaams-Brabander. Waarom 
moet ik voor Dries Van Langen-
hove stemmen? 

Vlaams-Brabant staat onder enor-
me druk. Ondanks mijn jonge 

leeftijd heb ik de provincie echt 
zien veranderen. We zitten intus-
sen aan 1 op 4 inwoners die van 
vreemde afkomst is, 1 op 3 sociale 
woningen gaat naar vreemdelingen 
en maar liefst 1 op 2 leerlingen is 
anderstalig! Onze provincie is in 
ongezien tempo aan het vervreem-
den en verbrusselen. Als we het 
Vlaamse en groene karakter van 
onze streek willen herstellen waar 
het verloren is gegaan en vrijwa-
ren waar het nog leeft, zullen we 
nu moeten ingrijpen. De vorige 
regeringen hebben als struisvogels 
hun kop in het zand gestoken en 
de problemen in de Vlaamse rand 
rond Brussel genegeerd. Open-

luchtzwembaden werden geterro-
riseerd, verstedelijkte zones wer-
den jaar na jaar onveiliger en onze 
OCMW’s raakten overbelast. Het 
wordt tijd dat we de vinger op de 
wonde durven leggen, want om 
problemen op te lossen moet je ze 
eerst durven benoemen, en daar 
liep het bij de vorige regeringen al 
mis.

U liep onlangs mee in een van de 
spijbelbetogingen voor het kli-
maat. Welk signaal wou je daar-
mee geven?

Ik wou vooral de aanwezige spij-
belaars aan het denken zetten. De 
ene helft van de leerlingen is daar 
omdat een dagje school missen 
gewoon plezant is, de andere helft 
is er omdat ze bang zijn gemaakt 
door de klimaatlobby en linkse 
leerkrachten. Beide groepen wou ik 
uitdagen om na te denken over op-

lossingen in plaats van doelloos te 
spijbelen en paniek te zaaien. Met 
een tiental militanten van Schild 
& Vrienden brachten we de leer-
lingen bij dat 95% van het afval in 
de oceaan afkomstig is uit slechts 
10 rivieren in Azië en Afrika. Deze 
realiteit staat in schril contrast met 
het onterechte schuldgevoel dat de 
media ons Europeanen willen aan-
praten voor het afval in de oceanen. 
Ook hadden we een bord mee om 
te pleiten voor kernenergie. Dit is 
immers de enige ecologische én be-
taalbare oplossing om Vlaanderen 
van energie te voorzien. Onze ac-
ties leidden tot aangename discus-
sies met leerlingen, maar her en der 

kwam het ook tot minder 
aangename confrontaties 
met leerkrachten die boos 
waren omdat we met onze 
stellingen hun linkse in-
doctrinatie doorprikten.

Toen ik zelf nog op de 
schoolbanken zat, zei-
den leerkrachten dat het 
Vlaams Belang tegen het 
groen en de bomen is. 
Doen leerkrachten van-
daag nog zulke uitspra-
ken? 

Linkse leerkrachten zullen alles 
zeggen en doen om Vlaams Belang 
te demoniseren, ook zulke belache-
lijke beweringen. Dat doen ze van-
daag nog steeds, maar we mogen 
ons niet laten misleiden. Een groot 
deel van de leerkrachten steunt 
onze boodschap en beseft dat wat 
wij al tientallen jaren zeggen al-
lemaal is uitgekomen. Die stille 
meerderheid durft echter meestal 
niet voor haar mening uit te ko-
men. Het zijn de linkse leerkrach-
ten die daarentegen wel ongeremd 
zijn in het verspreiden van hun 
Vlamingenhaat.

Jij bent zelf nog een twintiger. 
Ervaar jij ook dat klimaat hét 
thema wordt van 26 mei voor de 
jongeren?  

Een deel van de jongeren laat zich 
vangen door de massahysterie die 

“HET SCHULDGEVOEL 
DAT ONS DOOR DE MEI 

68’ERS WERD AAN- 
GEPRAAT SINDS WO II 

ZOU WEL EENS IN STAAT 
KUNNEN ZIJN OM EUROPA  

DEFINITIEF IN DE  
AFGROND TE DUWEN.”
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de media in samenwerking met 
Groene en Rode politici hebben 
veroorzaakt, maar een veel gro-
ter deel doorziet deze poging van 
links om het migratiedebat te ver-
dringen met bangmakerij rond het 
klimaat. Ik ben ervan overtuigd 
dat de linkerzijde haar hand heeft 
overspeeld. Tegen 26 mei zullen 
we het migratiedebat terug cen-
traal zetten. Het laatste woord over 
dat Marrakesh-pact is immers nog 
lang niet gezegd, neem dat maar 
van mij aan.

In een van de interviews zei je dat 
mei ‘68 even destructief zal blij-
ken als de Tweede Wereldoorlog. 
Verklaar je nader? 

Men heeft mijn uitspraak natuur-
lijk heel wat minder genuanceerd 
neergeschreven dan ze in werke-
lijkheid was, maar waar het vooral 
op neerkomt is dat ik vind dat er te 
weinig aandacht gaat naar de psy-

chologische gevolgen van WO2. 
De economie en de infrastructuur 
hebben zich na WO2 hersteld, 
maar onze mentaliteit is die oorlog 
nog altijd niet te boven gekomen. 
Europa is in staat om van een oor-
log te herstellen, en zelfs de pest of 
de gigantische invasies van mos-
lims hebben ons in het verleden 
niet klein gekregen. Het schuld-
gevoel dat ons door de mei 68’ers 
werd aangepraat en dat iedere Eu-
ropeaan meedraagt sinds WO2 zou 
wel eens in staat kunnen zijn om 
Europa definitief in de afgrond te 
duwen. “Nie wieder Deutschland”, 
roepen de Duitsers, terwijl ze mil-
joenen migranten uit de derde we-
reld Duitsland laten overspoelen. 
Die zelfhaat is bij de Duitsers het 
frappantste, maar ze zorgt overal in 
West-Europa voor burgers die hun 
land en volk niet meer op de eerste 
plaats zetten. Dat zou op termijn 
wel eens even desastreus kunnen 
blijken als de bommen en doden 

die zijn gevallen tijdens de oorlog 
zelf.

De campagnetrein komt nu echt 
op kruissnelheid. Wat mogen we 
nog van je verwachten in de ko-
mende weken? 

Heel veel. Zoals ik al zei, werk ik 7 
op 7 en ik ben van plan om me vol-
ledig te smijten voor de campagne. 
Ik wil in alle 65 gemeentes van 
Vlaams-Brabant gaan spreken om 
mijn programma voor te stellen en 
om te luisteren naar de bezorgdhe-
den van de mensen. Daarnaast ben 
ik van plan om mijn schouders ook 
onder de campagnes in de andere 
provincies te zetten. Ik zal de ko-
mende maanden gaan spreken van 
Zeebrugge tot Maaseik.

Veel succes!

Opgetekend door Klaas Slootmans

Dries Van Langenhove: “De vorige regeringen hebben als struisvogels hun kop in  
het zand gestoken en de problemen in de Vlaamse rand rond Brussel genegeerd.”
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Klimaatrealisme versus  
klimaathysterie
Sinds ‘klimaatactiviste’ Anuna De Wever begin januari met haar ‘Youth 
for Climate’ de Vlaamse scholieren opriep om voortaan elke donderdag 
te spijbelen, is het klimaatthema niet meer uit de actualiteit weg te bran-
den. Ondertussen horen we bij zowat elke Vlaamse politieke partij dat 
‘we nood hebben aan een ambitieuzer klimaatbeleid’, dat we ‘met zijn 
allen offers zullen moeten brengen’ en bij de linkse oppositie vanzelf-
sprekend dat de regering ‘niet genoeg doet’. 

Alsof de Vlaming al niet veel offers 
heeft gebracht: de groenestroom-
subsidies jaagden de energiefacturen 
de hoogte in, de brandstofprijs aan 
onze pompen is bijna de hoogste 
van Europa, woningen worden fors 
duurder door de verhogingen van de 
energienormen en binnenkort zul-
len we - als het van alle andere par-
tijen afhangt - ook nog eens een ki-
lometerheffing mogen gaan betalen 
indien we de openbare weg willen 

gebruiken.  

POLITIEK OPBOD

Maar omdat de pers het ‘klimaatbe-
leid’ opdringt als hét verkiezingsthe-
ma, moeten de studiediensten van 
de partijen in allerijl nieuwe, om ter 
strafste - en uiteraard vaak ondoor-
dachte - voorstellen lanceren om aan 
te tonen dat zij degenen zullen zijn 

die de wereld mee zullen ‘redden’. Er 
worden veel wilde nieuwe doelstel-
lingen gelanceerd, waarbij uiteraard 
vooral gezwegen wordt over de fac-
tuur voor de bevolking. 

Ook in het Vlaams Parlement werd 
een groot ‘klimaatdebat’ georgani-
seerd. Daar was het Vlaams Belang 
opnieuw als enige de stem van het 
gezond verstand. De N-VA dan, 
vraagt u misschien? Wel, zoals in zo-
wat elk dossier staat het standpunt 
dat die partij in het parlement ver-
dedigt haaks op wat kopstuk Bart 
De Wever in de pers orakelt. In het 
parlement hield N-VA’er Wilfried 
Vandaele een pleidooi voor de vlieg-
taks. Iets van vernomen in de media?
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DE KLIMAATFACTUUR

Vlaams Parlementslid Stefaan Sin-
tobin maakte in het parlement 
duidelijk dat het Vlaams Belang 
niet wenst mee te doen aan het kli-
maatopbod. Sintobin wees erop dat 
de klimaatmaatregelen de burgers 
en de bedrijven reeds heel wat geld 
hebben gekost. Ons parlementslid 
klaagde ook aan dat “het al te gemak-
kelijk is om onrealistische, onzinnige 
doelstellingen te formuleren, maar dat 
men dan ook eerlijk moet zeggen waar 
het geld vandaan zal komen en wie de 
factuur zal moeten betalen”.   

Sintobin was ook scherp voor Groen 
dat pleitte voor het ‘niet verder open-
houden van de regionale luchthavens’ 
en het ‘verkleinen van de veestapel’. 
Hij wees erop dat onze luchthavens 
duizenden jobs opleveren en dat on-
doordachte maatregelen ook in de 
landbouw veel banen kunnen kos-
ten. Overigens zal het verdwijnen 
van die luchthavens er enkel toe 
leiden dat klanten kiezen voor een 
andere luchthaven - allicht verder 
weg - wat, rekening houdend met de 
verplaatsing naar de luchthaven, net 
tot mèèr uitstoot dreigt te leiden. 
Hetzelfde geldt overigens voor de 
hier voorgestelde vliegtaks. Of hoe 

domme maatregelen een omgekeerd 
effect dreigen te genereren.  

VOORTREKKERSROL

Met snedige interventies in het de-
bat wist Sintobin de andere partij-
en meermaals in de verdediging te 
drummen, waarmee bewezen werd 
dat het gemakkelijker is goedkope 
slogans te hanteren dan realistische 
en betaalbare voorstellen te doen. 
Ons parlementslid maakte ook dui-
delijk wat het Vlaams Belang dan 
wél wil. Het Vlaams Belang is als 
nationalistische partij uiteraard be-
kommerd om een gezond milieu en 
propere lucht. Onze partij is zelfs 
van oordeel dat Vlaanderen een ac-
tievere rol op zich moet nemen met 
betrekking tot het onderzoek naar 
en de ontwikkeling van nieuwe ener-
giebronnen en pleit zelfs voor een 
eigen Vlaamse energiemaatschappij 
die terzake een voortrekkersrol kan 
spelen.

Het Vlaams Belang meent inder-
daad dat er voor de toenemende 
energiebehoefte andere keuzes moe-
ten gemaakt worden dan het perma-
nent verhogen van de consumptie 
van fossiele brandstoffen, die een 
laag rendement en onmiskenbaar 

ook negatieve ecologische bijwer-
kingen hebben. Vlaanderen kan 
een voortrekkersrol spelen in het 
ontwikkelen van nieuwe en propere 
olie-onafhankelijke technologieën, 
die ons ook onafhankelijker maken 
van olieproducerende landen die de 
olie-inkomsten nog steeds misbrui-
ken om islamfundamentalisme te 
verspreiden. 

KERNENERGIE

Stefaan Sintobin pleitte concreet 
voor verder onderzoek met betrek-
king tot opslag, nieuwe batterij-
technologieën en innovatieve ener-
gieproductie. Hij brak ook een lans 
voor het behoud van kernenergie, als 
enige mogelijkheid om op korte en 
middellange termijn te voorzien in 
onze energiebehoeften zonder grote 
hoeveelheden extra CO2 uit te sto-
ten, en voor de verdere stimulering 
van nucleaire kennis. Wanneer men 
immers de uitstoot wil reduceren, 
zijn noch de geplande bouw van 
gascentrales ter vervanging van de 
kerncentrales een oplossing, noch 
de import van buitenlandse stroom, 
die zelfs gewonnen wordt uit vervui-
lende steenkool of bruinkool. 

Wim Van Osselaer

‘Stop politiek misbruik van kinderen!’

“Kinderen moeten onderwezen worden over het belang van een gezonde leefomgeving, maar de manier 
waarop er de voorbije weken in bepaalde scholen aan politieke recuperatie en ideologisch activisme 
werd gedaan is onaanvaardbaar”, zei Chris Janssens in het Vlaams Parlement. Hij maakte duidelijk dat 
het de taak moet zijn van het onderwijs om leerstof door te geven aan kinderen, niet om hen een ideo-
logische agenda op te dringen. 

De voorbije weken ontving het Vlaams Belang inderdaad een massa berichten van jongeren en ouders 
die het niet pikken dat leerkrachten leerlingen ongegeneerd aansporen of zelfs verplichten om deel te 
nemen aan de klimaatmarsen. In Leuven werden klassen van het lager onderwijs aangevoerd om deel te 
nemen aan de lokale klimaatmars. In Kortrijk werden zelfs de kleuterklassen gemobiliseerd. 

Chris Janssens wierp minister van Onderwijs Crevits de vraag voor de voeten: “Stel je voor dat rechtse 
organisaties betogingen zouden organiseren tegen massa-immigratie en schooldirecteurs en leerkrach-
ten leerlingen zouden oproepen tot deelname. Het kot zou te klein zijn, en terecht, want kinderen een 
politieke agenda opdringen is verwerpelijk.” De boodschap van de Vlaams Belang-fractievoorzitter aan 
minister van Onderwijs Hilde Crevits was duidelijk: “Ik vraag u om de politieke neutraliteit op scholen 
opnieuw te garanderen. Want er moet een einde komen aan politieke manipulatie van jonge schoolkin-
deren.”
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N-VA wil opnieuw gastarbeid  
uit Marokko
Enkele weken geleden maakte de VDAB bekend dat ze in Marokko 
informatici gaat rekruteren om hier te komen werken. De Marokka-
nen zouden dan een contract krijgen van een half jaar of een jaar dat 
vervolgens definitief wordt. Het Vlaams Belang leverde scherpe kri-
tiek, maar de N-VA verdedigde deze nieuwe gastarbeid. 

Het naar Vlaanderen halen van 
deze Marokkanen wordt gemoti-
veerd door de krapte op de Vlaam-
se arbeidsmarkt. Het project - dat 
volgens de VDAB “zeker navolging 
zal krijgen” - kadert in het nieuwe 
beleid van de Vlaamse regering 
die vorig jaar onder impuls van 
Vlaams minister van Tewerkstel-
ling Muyters (N-VA) de regels 
met betrekking arbeidsmigratie 
fors versoepelde. Vanaf 1 januari 
moeten bedrijven die geschoold 
personeel willen aanwerven uit 
het buitenland niet meer bewijzen 
dat ze in eigen land geen geschikte 
kandidaten vinden. 

OOK GEZINSHERENIGING

In het Vlaams Parlement maakte 
Vlaams Belang-voorzitter Tom Van 
Gieken duidelijk dat onze partij niet 
wil weten van deze nieuwe gastar-
beid. “Bij arbeidsmigratie zijn de 
baten steeds voor bepaalde werkgevers, 
maar de lasten en de problemen zijn 
voor de samenleving”. Hij verwees 
daarbij naar de integratieproblemen, 
het risico dat de Marokkanen later in 
de werkloosheid kunnen belanden 
en naar de kost van de gezinshereni-
ging. Er is immers overeengekomen 
dat de gastarbeiders ook hun familie 
naar Vlaanderen mogen overbren-

gen.  Tom Van Grieken noemde de 
beslissing om personeel van buiten 
Europa te importeren een “nefaste 
kortetermijnpolitiek”.

€ 40.000 PER  
GASTARBEIDER

De Vlaams Belang-voorzitter he-
kelde ook het hoge prijskaartje dat 
vasthangt aan de rekrutering van 
de gastarbeiders. De aanwerving 
van de 30 Marokkanen zou immers 
€ 1,2 miljoen kosten, of € 40.000 
per Marokkaanse informaticus. 
Het geld wordt ter beschikking 
gesteld door de Europese Unie. 
De Vlaams Belang-voorzitter kreeg 
echter forse kritiek van N-VA-
parlementslid Axel Ronse die de 
Marokkaanse arbeidsimmigratie 
bestempelde als “een verrijking voor 
onze economie én voor onze samenle-
ving”. Minister Muyters vond het 
project zelfs “perfect passen in een 
nieuwe migratiefilosofie die hij zelf 
mee heeft uitgetekend”.

EIGEN WERKLOZEN

Wat dergelijke arbeidsimmigratie 
nochtans vooral aantoont is dat 
het onderwijs- en tewerkstellings-
beleid van deze en vorige regerin-
gen gefaald heeft. Vlaanderen telt 
nog steeds 186.000 werklozen. De 
jeugdwerkloosheid in onze steden 
is nog steeds erg hoog. Blijkbaar 
slaagt de regering er niet in om 
deze mensen te activeren. Tom Van 
Grieken riep de regering op om het 
geweer van schouder te veranderen 
en - in plaats van personeel te im-
porteren - meer te investeren in 
onze eigen mensen door “desnoods 
mensen financieel te stimuleren om 
opleidingen te volgen waar onze sa-
menleving nood aan heeft”.

Wim Van Osselaer

Bij arbeidsmigratie zijn de baten steeds voor bepaalde werkge-
vers, maar de lasten en de problemen zijn voor de samenleving.
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&Feiten  cijfers
In 2017 werden er door de NMBS 
395.421 zwartrijders betrapt. Zij 
kregen boetes voor een totaalbe-
drag van 29.539.075 euro opge-
legd. Daarvan werd echter slechts 
2.315.383 euro of 7,8% effectief 
betaald. Efficiënte organisatie, die 
NMBS. (Schriftelijke vraag nr. 
3261 van Barbara Pas aan de mi-
nister van Mobiliteit)

***

In de zes Vlaamse randgemeen-
ten rond Brussel immigreerden er 
in 2017 3.068 personen (65%) 
vanuit het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, 1.126 (23,8%) vanuit het 
Vlaamse Gewest en 529 (11,2%) 
vanuit het Waalse Gewest. De 
verbrusseling en verfransing van 
deze Vlaamse gemeenten gaat on-
verminderd verder. (Schriftelijke 
vraag nr. 3618 van Barbara Pas 
aan de minister van Binnenlandse 
Zaken)

***

In 2017 gaf de FOD Binnenlandse 
Zaken 15,3 miljoen euro uit ten 
behoeve van de bescherming van 
de leden van het Belgische ko-
ninklijke familiecircus (Schrifte-
lijke vraag nr. 2845 van Barbara 
Pas aan de minister van Binnen-
landse Zaken)

***

De personeelsleden van de Regie 
der Gebouwen die Brussel als 
werkingsgebied hebben, moeten 
wettelijk gezien tweetalig zijn. In 
de praktijk is slechts 44% tweeta-
lig, waarvan 70% van het Vlaamse 
personeel en slechts 22% van het 
Franstalige personeel. Of anders 
gesteld: 86% van het personeel 
kent Frans, terwijl slechts 58% het 
Nederlands beheerst. België ander-
maal ten voeten uit. (Schriftelijke 
vraag nr. 2966 van Barbara Pas 
aan de minister van Justitie)

Aantal nieuwe Belgen 
op niveau Verhofstadt II
Alle hoeraberichten over de afschaffing van de ‘snel Belg’-wet ten spijt, 
blijft de fameuze ‘Belgenfabriek’ onverminderd verder draaien. Dat 
hoeft op zich ook niet te verwonderen, aangezien de beruchte wet hoog-
uit werd vervangen door een ‘vlotjes Belg’-wet. 

36.215. Dat is het aantal buiten-
landers dat afgelopen jaar Belgische 
papieren in de schoot kreeg gewor-
pen na een naturalisatie of een na-
tionaliteitsverwerving. Dat zijn er 
bijna dubbel zoveel dan in 2014, 
het jaar waarin deze regering aan-
trad (18.726).   

Onder de PS’er Di Rupo kregen 
jaarlijks gemiddeld 30.788 buiten-
landers de Belgische nationaliteit, 
terwijl dat onder Francken steeg tot 
35.345 ‘nouveaux Belges’. “Hiermee 
komt Francken op het niveau van de 
regering-Verhofstadt II, die met zijn 
snel-Belgwet met Belgische identiteits-
kaarten smeet”, reageerde Vlaams 
Belang-Kamerlid Barbara Pas. “Het 
is cynisch dat de grootste criticasters 
van Verhofstadt er in vier jaar niet 
in slaagden een breuk te maken met 
het verleden.”  In totaal kregen de 
afgelopen vier jaar niet minder dan 
141.379 vreemdelingen de Belgi-
sche identiteitskaart in de handen 
gedrukt. 

NATIONALITEIT IS GEEN 
VODJE PAPIER 

Barbara Pas pleit daarom voor een 
échte verstrenging van de verwer-
ving van de Belgische nationaliteit, 
door enkel nog de naturalisatiepro-
cedure te weerhouden. “Naturalisa-
tie moet opnieuw een gunst worden 
die men moet verdienen, geen vodje 
papier dat men er gratis bijkrijgt. 
Belg kan men enkel worden als men 
hier minstens 10 jaar ononderbroken 
verblijft, volledig geïntegreerd is, een 
loyaliteitsverklaring aflegt en slaagt in 
een burgerschapsproef, die onder meer 
de kennis van de streektaal toetst.” 
Tevens moet, aldus Pas, afstand 
worden gedaan van de andere natio-
naliteit die men heeft. “Alleen op die 
manier kan een einde worden gesteld 
aan de tsunami nieuwe Belgen die dit 
land de jongste decennia overspoelt.”

Klaas Slootmans 

30.788 
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De vijf resoluties van het  
Vlaams Parlement
Op 3 maart 1999, na drie jaar voorbereidende werkzaamheden, keur-
de het Vlaams Parlement vijf resoluties goed met een eisenpakket voor 
de volgende staatshervorming. 

De eerste resolutie gaf een alge-
meen overzicht, de tweede behan-
delde de fiscale en financiële auto-
nomie, de derde Brussel, de vierde 
de ‘coherente bevoegdheidspakket-
ten’ en de vijf diverse andere aan-
dachtspunten. In die vijfde resolu-
tie werd bijvoorbeeld opgeroepen 
de deelstaten te betrekken bij de 
voordrachten voor benoemingen 
in het Arbitragehof, de Raad van 
State en het Rekenhof. Net als de 
rest bleef ook dat dode letter. Het 
Arbitragehof is intussen vervan-
gen door het Grondwettelijk Hof, 
maar de benoemingen verlopen 
nog steeds via de Kamer en de Se-
naat. Benoemingen bij het Reken-
hof vallen onder de bevoegdheid 
van de Kamer en ook de Raad van 
State is nog even ‘Belgisch’ als te-
voren. 

DODE LETTER 

Wie inzicht probeert te krijgen in 
de betekenis van de vijf resoluties, 
kan al een heel eind komen door 
de eerste resolutie te lezen, waarin 
‘de algemene uitgangspunten en 
doelstellingen voor de volgende 
staatshervorming’ worden vastge-
legd. De vier volgende resoluties 
zijn grotendeels gedetailleerde uit-
werkingen en invullingen van dat 
kader. Het is een opeenvolging van 
voornemens, waar nooit iets van in 
huis is gekomen. De invoering van 
coherente bevoegdheidspakket-
ten is nog altijd niet gerealiseerd. 
Van de ‘ruime’ financiële en fiscale 
autonomie is maar heel weinig in 
praktijk gebracht. Als iemand met 
schoenmaat 42 zijn schoenen van 
maat 38 mag vervangen door an-
dere van maat 39, kan men toch 

niet in ernst beweren dat hij nu 
‘ruimer’ zit? Ook de overgang naar 
‘fundamentele tweeledigheid’ in 
de staatsstructuur, met twee deel-
staten en een speciaal statuut voor 
Brussel en de Duitstalige gemeen-
schap - onze ‘bezette gebieden’- 
werd deskundig gesaboteerd. Er 
zijn nu de facto drie deelstaten, 
waarvan Brussel duidelijk een 
‘failed state’ is met negentien ba-
ronieën waarvan sommige stilaan 
vervallen tot het niveau van Soma-

lië. De Duitstalige gemeenschap is 
een soort vazalstaatje van Wallonië 
geworden, met inheemse politieke 
Pygmeeën die men in de slechtste 
koloniale traditie laat opdraven 
om bevoegdheidsconflicten tegen 
Vlaanderen in te roepen. 

Inzake de ‘coherente bevoegd-
heidsverdelingen’ werden toen de 
problemen aangesneden die we 
nu nog altijd meeslepen: de over-
dracht van de bevoegdheden in-
zake gezondheids- en gezinsbeleid 

naar de deelstaten, de volledige de-
federalisering van het wetenschaps-
beleid en van buitenlandse handel, 
ruimere mogelijkheden voor een 
actief werkgelegenheidsbeleid in 
de Vlaamse deelstaat… 

De derde resolutie, die inzake Brus-
sel is bijna helemaal dode letter 
is gebleven, behalve op één punt: 
de rechtstreekse verkiezing van de 
Brusselse leden van het Vlaams 
Parlement. Maar bijvoorbeeld de 
‘gewaarborgde vertegenwoordiging 
van beide taalgroepen op alle be-
leidsniveaus’ is er in praktijk nooit 
gekomen. Kijk maar eens naar de 
manier waarop de Brusselse ge-
meentebesturen zich tot hun on-
derdanen richten… De fusie van 
de negentien Brusselse gemeenten 
wordt in die resolutie niet geëist. 
Men oppert alleen heel voorzichtig 
dat het aantal Brusselse gemeenten 
verminderd zou worden. Maar er 
is zelfs niet één piepklein fusietje 
geweest.

VIJF DODE MUSSEN

In het slotdebat over de resoluties 
erkende onze betreurde commu-
nautaire specialist Joris Van Hau-
them (1963-2015) dat de resoluties 
een aantal positieve elementen be-
vatten. Hij kon nog niet weten hoe 
weinig daarvan echt zouden wor-
den gerealiseerd. Maar hij wees er 
ook op dat al die resoluties slechts 
kleine verbeteringen inhielden, die 
weinig of niets zouden veranderen 
aan de fundamenteel oneerlijke en 
ondemocratische Belgisch-federale 
machtsstructuren: “Karel Dillen 
heeft in 1977 het Vlaams Blok niet 
opgericht om de Belgische staat zo-
danig te hervormen dat er een mooi 
evenwicht tot stand zou komen tus-
sen het Belgische en het Vlaamse 
beleidsniveau. Het federalisme […] 
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lost het Belgische nationaliteitencon-
flict niet op. Integendeel, het insti-
tutionaliseert de conflicten. Het stelt 
de definitieve oplossing slechts uit en 
verscherpt de tegenstellingen. […] In 
die context was het federalisme voor 
de Belgische machthebbers een genia-
le vondst. Het heeft de Vlamingen de 
indruk gegeven dat aan hun wensen 
tegemoet werd gekomen, terwijl het 
Vlaamse autonomiestreven in feite 
werd verdoofd. In werkelijkheid is het 
Belgische federalisme erin geslaagd 
dertig jaar lang de Vlaamse macht te 
kanaliseren en te neutraliseren. Dat 
Belgische federalisme gaat steeds over 
dezelfde verwerpelijke principes : het 
fnuiken van de Vlaamse meerder-
heid door pariteiten, alarmbellen, 
grendels en dubbele meerderheden. 
Dit gaf aan Wallonië een ongehoorde 
machts- en blokkeringspositie zo-
dat het zijn politiek, financieel en 
sociaal-economisch geprivilegieerde 
positie kon handhaven en bestendi-
gen. Door die blokkeringspositie kan 
Wallonië elke verdere federalisering 
tegenhouden, tenzij de Vlamingen 
opnieuw bereid zijn schandalige 
toegevingen te doen.” Inzake Brus-
sel deed Joris Van Hauthem een 
voorspelling waarvan we nu weten 
dat ze akelig nauwkeurig was: “… 
binnen de Belgische context verlie-
zen we Brussel. Deze tekst verandert 
daar helaas niets aan. De huidige be-
voegdheden van het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest blijven grosso modo 
en voor de belangrijkste zaken over-
eind. Alleen voor de nieuwe bevoegd-
heden zou een onderscheid kunnen 
worden gemaakt tussen de deelstaten 
en Brussel. In een aantal voorstellen 
krijgt het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west er nog een aantal bevoegdheden 
bij.” Van Hauthem waarschuwde 
er ook voor dat het Vlaams Parle-
ment wel resoluties kon goedkeu-
ren, maar dat staatshervormingen 
in het federaal parlement moesten 
gestemd worden. “Het Vlaams Par-
lement is een institutionele zandbak 
waarin men kasteeltjes mag bouwen 
tot de heer Dehaene als een locomo-
tief komt aangedenderd, de zandkas-
teeltjes met zijn gekende subtiliteit 
overhoop stampt, en het einde van 
de speeltijd fluit.” Hij overdreef niet 

met die beeldspraak. Marc Van 
Peel, toen nog voorzitter van de 
CVP, had kort tevoren al over de 
resoluties gezegd: “In deze tekst zit 
wel drie jaar werk, maar dat werkt 
inspirerend. Het is een nuttig denk-
spoor, meer niet. We gaan naar de 
volgende staatshervorming met het 
CVP-programma.” Dehaene, die 
toen de eerlijke loodgieters en de 
brave Brabantse trekpaarden een 
slechte naam had bezorgd, beves-
tigde dat nog eens in De Zevende 
Dag: die resoluties hadden geen 
waarde, alleen het CVP-program-
ma was een basis voor een staats-
hervorming. En toch waren zelfs 
de vele Vlaamsgezinde Vlaamse 
Parlementsleden zó gelukkig met 
hun vijf resoluties. Alsof het ge-
slaagde revoluties waren. Ze waren 
blij met vijf dode mussen.

DESILLUSIE 

Het had gekund. In theorie had 
het Vlaams Parlement de drijvende 
kracht kunnen worden voor het 
openbreken of toch minstens los-

ser maken van het verstikkende, 
semikoloniale Belgische staatsver-
band. In andere, veel grotere rijken 
hebben oorspronkelijk machteloze 
en timide regionale parlementen 
die rol wel gespeeld. Ze zijn in hun 
functie gegroeid. Ze zijn volwas-
sener, sterker en onafhankelijker 
geworden van de centrale staat. 
In België is dat niet gebeurd. Vele 
mensen, onder wie ikzelf, hadden 
gehoopt dat het Vlaams Parlement 
ooit sterk en dapper genoeg zou 
zijn om éénzijdig de onafhanke-
lijkheid uit te roepen. Dat was 
een bittere desillusie. Joris van 
Hauthem had gelijk. Het Vlaams 
Parlement is al te dikwijls slechts 
een zandbak voor de horigen in 
het Belgische kasteel. De echte hef-
bomen van de macht liggen nog 
steeds op Belgisch niveau, en dus 
bij de Franstaligen. De totale mis-
lukking van de ‘vijf resoluties’ heeft 
dat nog maar eens bewezen. Voor 
de zoveelste keer.

Marc Joris

Inzake Brussel deed wijlen Joris Van Hauthem destijds een voor-
spelling waarvan we nu weten dat ze akelig nauwkeurig was.
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‘Kerkgangers en zuilenbouwers’
De naam Sid Lukkassen zal 
veel lezers bekend in de oren 
klinken. Historicus en filo-
soof, Noord-Nederlander en 
geëvolueerd van politieke 
liberaal in zijn jongere jaren 
tot inmiddels een gezagvolle 
stem van wat we hier breed 
zullen omschrijven als ‘de 
maatschappelijke groep die 
zich bewust is van de poli-
tiek-correcte dominantie’. 

In zijn wervelende stijl geeft hij 
een overzicht van waar we voor 
staan en van wat we er volgens 
hem aan kunnen doen. Geef 
gewoon toe, aldus Lukkassen, 
dat de tijd van een open demo-
cratisch debat voorbij is. 

De brood-en-spelen-elite wil 
de macht behouden door zo-
wel de media als de weten-
schap naar haar hand te zetten. 
Hoe die totale overwinning 
van de cultuur-marxistische elite in haar werk is ge-
gaan, wordt boeiend door Lukkassen geanalyseerd. 
Zo valt bijvoorbeeld het verschijnsel niet gemakkelijk 
te verklaren waarom machtspartijen in campagnetijd 
oproepen tot minder immigratie en ondertussen ver-
antwoordelijk zijn voor het omgekeerde: méér immi-

gratie. Lukkassen meent dat de 
repliek niet enkel partijpolitiek 
kan zijn. Er moet volgens Luk-
kassen ook een zuil komen, een 
‘nieuwe kerk’. Dringend want 
“het steeds maar smoren en ont-
kennen en de boodschappers weg-
zetten als malloten heeft enkel tot 
gevolg dat de uitbarsting straks 
des te feller en tragischer zal 
zijn.” In tijden van gele hesjes 
een raad die beter niet verwaar-
loosd zou worden.

Sid LUKKASSEN
Kerkgangers en  
zuilenbouwers

Uitgegeven bij De Nieuwe 
Zuil, 2018, 273 blz

ISBN: 978-9082944204
Kostprijs: 20 euro

Weg met het smoske!
Beste dames en heren politici: het boek ‘1984’ van 
George Orwell was een waarschuwing tegen totali-
taire regimes, het was geen handleiding die je moet 
volgen. Want vandaag loopt het echt de spuigaten 
uit met jullie bemoeienissen en onnozele regeltjes. 
Europese verordening 1677/88: er mag maximaal 
tien millimeter kromming zijn per tien centimeter 
komkommer. Neen, we vinden dit echt niet uit. En 
in Leuven kunnen straatmuzikanten worden beboet 
als ze vals spelen. Je mag er ook niet aan struiken of 
bomen schudden (art. 84 Politiereglement).

Maar ook onze eigen Vlaamse regering kan er wat 
van. Ministers Crevits en Vandeurzen - allebei niet 
toevallig tsjeven van de ergste soort - hebben nu be-
slist dat een broodje smos, salami of martino niet 
langer mogen op school. Neen, ze willen het vervan-

gen door een bruin (ah ja!) broodje met humus of 
pompoenspread.  Pure kindermishandeling, als je ’t 
mij vraagt.

Zo ver zijn we dus gekomen in Vlaanderen. Uw 
kinderen worden aangemoedigd om op donderdag 
te gaan spijbelen voor ‘het klimaat’, want onderwijs 
is toch niet heel echt belangrijk blijkbaar. Maar als 
ze toch naar school zouden gaan, geef ze dan een 
broodje pastinaak met tofu en linzen mee. Zonder 
hesp of mayonaise. En een droog koekje, niet in een 
verpakking of wikkel. Dat mag niet meer van de 
MOS-werkgroep. Want als je die verpakking thuis in 
de vuilbak smijt, en niet in die van de school, dan is 
dat toch zo veel beter voor het milieu, nietwaar?
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Stuur uw oploSSIng voor 18 maart 
met vermeldIng van naam en adreS naar 

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

WINNAARS VORIGE MAAND
Koen De Vadder, Tremelo
Stephan De Smet, Brakel 

Vincent Van Belle, Dilbeek
Marc Moret, Bredene

Jamie Kerremans, 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: 
DANKWOORD

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 
euro
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5 93 7 112 6 104 8 12 HORIZONTAAL
A Veeleisender
B Familielid - Futiele
C Behulpzame - Loofboom
D Met iemand of iets - Alleen leesbaar 

computergeheugen - Bevel
E Oud-Griekse stadstaat, bekend om 

zijn militaire kracht en discipline - 
Koning (Lat.)

F Algemene vergadering - Ouderwetse
G Ondergang
H Uiting van pijn - Natuurlijk loga-

ritme - Steekschuim voor bloemen
I Nederlands dagblad - Overdreven - 

Ruth - Technische school
J Vluchtig bekijken van bvb. een tijd-

schrift
K Dopingmiddel in de sport - Hoeve-

dieren - Momenteel
L Achter - Vaste brandstof

VERTICAAL
1 Zich verbijten
2 Een  weinig - Werelddeel
3 Maaltijd - Waals dorp met bekende 

waterval
4 Met veel stemming
5 Deel van een doel - Wat je ‘s morgens eet
6 Loot - Bloeiwijze - Oude lengtemaat
7 Melkklier - Niet-Gouvernementele 

Organisatie - Wees gegroet
8 Muzieknoot - Overgaan in iets dat 

slechter is
9 Agendapunt - Benaderingswijze
10 Veronderstel - Limburgse DJ en pro-

ducer van o.m. Milk Inc.
11 Landbouwwerktuig - Dolleman - 

Vlugschrift
12 Zich ontspannen - Iemand die niets 

kan
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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

MEETING VOOR

DRIES VAN LANGENHOVE

VRIJE MENINGSUITING

TOMMY ROBINSON
ZATERDAG 16 MAART 2019 - ZAAL BART - 15 UUR
SINT BARTHOLOMEUSSTRAAT - MERKSEM - WWW.VLAAMSBELANGANTWERPEN.BE

Vlaams Belang Koepel Antwerpen organiseert 
op zaterdag 16 maart, 15u. een ‘Free Speech’-

meeting met als gastsprekers de Britse anti- 
islamactivist Tommy Robinson en de voorzitter 
van Schild & Vrienden Dries Van Langenhove. 
Ook volksvertegenwoordiger Filip Dewinter, 

Antwerps gemeenteraadslid Sam van Rooy en 
Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch 
zullen kort het woord voeren. Zaal Bart, Sint-
Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem (u bent 

welkom vanaf 14 u; de inkom bedraagt 2 euro).  
Meer info en publiciteitsmateriaal op  
www.vlaamsbelangantwerpen.be.
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VRIJDAG 8 MAART
BEERSE. Vlaamse Breugeltafel met Tom 
Van Grieken in Feestzaal Lambeer, Vre-
destraat 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-Antonius-
straat 1, Iddergem om 18u. Org.: Vlaams 
Belang Denderleeuw. Inl.: Kristof Slagmul-
der, 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.creyel-
man@vlaamsbelang.org.
DENDERLEEUW. 26ste Stoempfestijn in 
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antonius-
straat 1, Iddergem om 11u30. Org.: Vlaams 
Belang Denderleeuw. Inl.: Kristof Slagmul-
der, 0476-22 64 97, kristof.slagmulder@
vlaamsbelang.org 
HEIST-OP-DEN-BERG. Jaarlijkse 
eetdag in Parochiezaal, Schoolstraat 28, 
Itegem om 11u30. Org.: Vlaams Belang 
Heist-op-den-Berg. Inl.: Diana van Beug-
hem, 0497-85 45 79, dianavanbeughem@
hotmail.be
GERAARDSBERGEN. Eetfestijn in Pa-
rochiezaal Die Crone, Idegemplein 21 om 
12u. Org.: Vlaams Belang Geraardsbergen. 
Inl.: Alexandra Remory, alexandra.remo-
ry@telenet.be 
 
VRIJDAG 15 MAART
KESSEL. Ribbekesfestijn in Gemeen-
schapscentrum ‘t Dorp, Berlaarsesteenweg 
2 om 16u30. Org.: Vlaams Belang Nijlen-
Kessel-Bevel. Inl.: Ingrid Van Wunsel, 
0495-61 46 62, ingrdvw@hotmail.com

MAANDAG 18 MAART
GENT. Bingo-namiddag in De Buurt-
loods, Patrijsstraat 10 om 13u30. Org.: 
Vlaams Belang Gent. Inl.: Johan Deckmyn, 
0476-26 97 38, info@johandeckmyn.be 

DONDERDAG 21 MAART
ROESELARE. Bezoek aan het politiemu-
seum, Kwadestraat 159 om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Mandel. Inl.: Arlette Tem-
perman, 0486-92 99 49.

ZONDAG 24 MAART
KORTRIJK. Revue ‘De Spatjes voeln nat-
tehei’ in Parochiaal centrum Sint-Elooi, 
Sint-Amandsplein 17 om 16u. Org.: Seni-
orenforum Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 
0486-22 90 43, jan.deweer@hotmail.com
OOSTERZELE. Breugeltafel in Zaal Gan-
zenhof, Houte 33, Balegem om 12u. Org.: 
Vlaams Belang Oosterzele. Inl.: Marc Pare-
wijck, 0498-77 91 13, marc.parewijck@
skynet.be 

VRIJDAG 29 MAART
ANTWERPEN. Maandelijks etentje 
(vispotje) in Centrum Van Maerlant, Van 
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: OCJ-
VM. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 30 MAART
DENDERMONDE. Zangavond in Bel-
monds Pub, Smidsestraat 13, Grembergen 
om 20u. Org.: Vlaams Belang Dendermon-
de. Inl.: Ilse Annemans, 0479-36 09 23, 
ilse.annemans@skynet.be 

ZONDAG 31 MAART
BOORTMEERBEEK. 8e Steakdag met 
tafelrede van Dries Van Langenhove om 
17u30 in De Gildezaal, Hanswijkstraat 2a 
om 11u30. Org.: Vlaams Belang Boort-
meerbeek. 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 Len-
vain, 0478-79 68 85, veronique-lenvain@
skynet.be 

VRIJDAG 5 APRIL
BORNEM. Pensenkermis in Zaal Kloos-
terheide, Kloosterstraat 71 om 18u. Org.: 
Vlaams Belang Klein-Brabant. Inl.: Wim 
Verheyden, 0478-90 90 75, wim.verhey-
den@telenet.be

ZONDAG 7 APRIL
TIENEN. Restaurantdag in Parochie-
centrum Oplinter, Ganzendries 29. Org.: 
Vlaams Belang Tienen. Inl.: Joël Dereze, 
0478-67 02 16, snelle@telenet.be 
ANTWERPEN. Uitgebreid ontbijt- en 
lunchbuffet met Dries Van Langenhove in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 
14 om 10u30. Org.: Antwerps Seniorenfo-
rum. Inl.: Hilde De Lobel, 0478-48 68 18.

DONDERDAG 11 APRIL
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. Fiere 

Leeuwenfeest (regiomeeting) in Den Eg-
ger, August Nihoulstraat 74. Org.: Vlaams 
Belang Scherpenheuvel-Zichem. Inl.: Bri-
gitte Gielen, 0470-94 46 69.

VRIJDAG 12 APRIL
TREMELO. Gespreksavond met Klaas 
Slootmans en Dries Van Langenhove in 
zaal Paloma, Schrieksebaan 47 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain 
Verschaeren, 0474-69 10 70, alain.ver-
schaeren1@telenet.be 

ZATERDAG 13 APRIL
HALLE. 12e Leeuws etentje (pensenker-
mis) met tafelrede van Klaas Slootmans 
en Dries Van Langenhove om 21u. in 
Alsput, Hollestraat 108 om 11u30. Org.: 
Vlaams Belang Halle. Inl.: Eddy Longeval, 
02-582 91 75, eddy.longeval@vlaamsbe-
lang.org 

VRIJDAG 26 APRIL
ANTWERPEN. Perzisch etentje met Sam 
Van Rooy in Centrum Van Maerlant, Van 
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: OCJ-
VM. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 27 APRIL
DEURNE. Bezoek aan luchthaven van 
Deurne en het museum van Stampe en 
Vertongen Samenkomst: Vertrekhal lucht-
haven-Deurne, Luchthavenlei om 13u30. 
Org.: Seniorenforum Antwerpen. Inl.: Paul 
Demeyere, 0486-15 26 03, paulusdemey-
ere@gmail.com 
GENT. Steakfestijn in De Buurtloods, Pa-
trijsstraat 10 om 19u. Org.: Vlaams Belang 
Gent. Inl.: Johan Deckmyn, 0476-26 97 38, 
info@johandeckmyn.be 
DIEST. ‘Tapas met Dries’ in De Schuur, 
Begijnhof, Infirmeriestraat om 18u30. Org.: 
Vlaams Belang Diest. Inl.: Willy Smout, 
0474-99 16 15, willy.smout@telenet.be 

ZONDAG 5 MEI
GRIMBERGEN. Ontbijtgesprek met 
Klaas Slootmans en Dries Van Langen-
hove in Parochiezaal Beigem, Zevensterre, 
Beigem om 10u. Inl.: Jan Laeremans, 0486-
76 07 34, jan.laeremans@telenet.be 

ZONDAG 12 MEI
OPWIJK. Aperitiefgesprek met Dries 
Van Langenhove in zaal De Schuur, Hof 
ten Hemelrijck om 10u. Org.: Vlaams Be-
lang Opwijk. Inl.: Philip Callaert, 0486-86 
85 82, philippe.callaert@scarlet.be 

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