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EuSSR
Het democratisch gehalte van onze samen-
leving nam doorheen de eeuwen toe dankzij 
het stelselmatig inperken van de almacht van 
wereldlijke (adel) en kerkelijke (paus en bis-
schoppen) heersers.

Deze gunstige evolutie wordt door de EU 
weer teniet gedaan. EU-commissarissen wor-
den niet verkozen, democratische controle 
door het Europees parlement is beperkt. 
Zelfs het in de meeste democratieën toege-
paste systeem D’Hondt blijft er dode letter: 
zo wordt onze ID-fractie overal uitgesloten 
en benoemen de traditionele partijen (chris-
tendemocraten, socialisten en liberalen) nog 
liever... communisten.

Zo werd de Koerdische Ozlem Demirel van 
‘Die Linke’ ondervoorzitter van - nota bene 
- de Commissie Defensie. Zij is lid van de 
door de Duitse veiligheidsdienst als extremis-
tisch betitelde ‘Arbeitervereine’ en organi-
seerde betogingen tégen de NAVO. 

Deze extreemlinkse militante krijgt dus een 
ondervoorzitterschap van de Commissie De-
fensie!

Dat moet volgens versleten kleurpartijen 
kunnen. 

Ter bescherming van onze democratie wel-
licht…

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Ondanks het oorverdovende signaal van de kiezer koos Bart De Wever 
voor een Vlaamse coalitie van de verliezers. En dat uit zich ook in zijn 
startnota.   

“Bij de Tour de France staan de winnaars op het podium, in de Wetstraat 
verliezers”. Dat zegt onze Vlaamse fractievoorzitter Chris Janssens ver-
derop in dit blad, verwijzend naar de regeringsuitsluiting van het Vlaams 
Belang. Niettegenstaande de kiezer ons tot onbetwiste winnaar van de 
verkiezingen en tweede partij van het land promoveerde, gooiden de ver-
liezers het op een akkoordje waardoor een regeringsdeelname vooralsnog 
uitgesloten is. De bereidheid van N-VA om met ons te onderhandelen is 
anderzijds wel een mijlpaal. Waar vroeger ideologische argumenten wer-
den aangedragen om niet met ons in zee te gaan, beperkt zich dat vandaag 
tot louter mathematische redenen. Zo halen Vlaams Belang en N-VA sa-
men 58 van de 124 zetels in het Vlaams Parlement. Vijf te weinig dus voor 
een meerderheid.  

Zwitserland aan de Noordzee

Concreet gaat het om een tekort van een kleine 150.000 stemmen. Stem-
men die kost wat kost dienen te worden verzameld in de komende vijf 
jaar. Het is onze historische taak voldoende Vlamingen te overtuigen op-
dat we in 2024 van Vlaanderen het Zwitserland aan de Noordzee kun-
nen maken. Een nog sterker Vlaams Belang kan die klus klaren. Dat zegt 
intussen ook de Waalse denktank ‘Institut Destrée’. “Als het Vlaams Belang 
in 2024 de grootste partij wordt, kan ik me voorstellen dat Wallonië zelf de 
splitsing vraagt”, zei directeur Philipe Destatte onlangs in Knack.  Laat 
maar komen.  

Oude wijn 

Maar daar koopt de Vlaming voorlopig niets mee. Die krijgt met De 
Wevers startnota vooral oude wijn in nieuwe zakken. Van een oplopende 
rusthuisfactuur over stijgende wachtlijsten in de zorg en de sociale huis-
vesting tot de afschaffing van de woonbonus en de verhoging van de au-
tobelastingen. De citroen moet blijkbaar tot de laatste druppel worden 
uitgeperst. 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

eer van hetzelfde

“HET IS ONZE 
HISTORISCHE 

TAAK VOLDOENDE 
VLAMINGEN TE 

OVERTUIGEN OPDAT 
WE IN 2024 VAN 

VLAANDEREN HET 
ZWITSERLAND AAN DE 

NOORDZEE KUNNEN 
MAKEN.”
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FUCK YOU NAAR 
HET VOLK

Hoewel CD&V-voorzitter Wouter 
Beke zichzelf in pole position zet 
om de volgende premier te worden, 
blijft de historische verkiezingsne-
derlaag van de christendemocra-
ten intern voor beroering zorgen. 
Voor de Oost-Vlaamse CD&V-
jongeren is het duidelijk waar 
de partij gefaald heeft in de 
aanloop naar de verkie-
zingen: zowat overal. De 
provinciale jongerenaf-
deling maakte een bik-
kelharde analyse die sa-
mengebald werd in een 
nota. “Geen verhaal, te 
wollig en te weinig con-
creet,” klonk het. 

In de nota worden ook 
voorzitter Wouter Beke en 
jongerenvoorzitter Sammy 
Mahdi bij naam genoemd. Dat 
die nog op de dag van de verkie-
zingen verklaarden dat samenwer-
ken met het Vlaams Belang een no 
go is, vinden de jongeren ronduit 
verkeerd. “Het is een grote fuck you 
naar het volk”, klinkt het. Uit niets 
blijkt echter dat het striemend ap-
pel ook maar enigszins gehoord 
wordt, maar het geeft alvast hoop 
dat de volgende christendemocra-
tische generatie het ‘cordonroer’ 
radicaal wil omslaan.  

DE GUCHT GOOIT 
MET DREK

Een kat in het nauw maakt rare 
sprongen. Dat bleek onlangs op-
nieuw tijdens een interview met 
Karel De Gucht in het VTM-
nieuws. Gevraagd naar zijn visie 
over de Vlaamse formatiegesprek-
ken veroordeelde De Gucht het feit 
dat ook de grootste winnaar van de 

verkiezingen, het Vlaams Belang, 
betrokken werd bij de onderhan-
delingen. Gewezen op het feit dat 
het Vlaams Belang geëvolueerd is 
en voluit de sociale kaart trekt met 
voorstellen zoals een btw-verlaging 
op elektriciteit en een maximum-

factuur in de rusthuiszorg, trok 
De Gucht alle registers open. “In 
de jaren ‘30 had men in Duitsland 
ook de redenering van zeer nationa-
listisch en socialistisch te zijn, dat is 
de formule van het nationaalsocia-
lisme”. “Het is niet omdat de beerput 
van zijn eigen partij overloopt dat hij 
met drek moet gooien naar ons”, re-
ageerde Vlaams Belang-voorzitter 

Tom Van Grieken prompt, die een 
klacht indiende wegens laster.

DIERENPARTIJ 
TEGEN 
DIERENWELZIJN

Partijen die hun eigen grondbegin-
selen met de voeten treden, be-

perken hun politieke houd-
baarheidsdatum gewoonlijk 

tot het minimum. Toch 
lijkt het de handelswijze 
van de nieuwe partij 
Dieranimal, die op 26 
mei in het Brussels par-
lement nipt een zetel 
binnenhaalde. Hoewel 
het Brussels regeerak-

koord niet meer dan een 
voetnoot bevat over die-

renwelzijn en geen letter 
over een verbod op het on-

verdoofd halal-slachten, keur-
de het kersvers parlementslid van 

de dierenpartij, Victoria Austraet 
de tekst mee goed. “Ik geef hen een 
vertrouwensstem om te kijken hoe het 
de komende vijf jaar loopt”, reageer-
de de parlementaire nieuweling 
nogal naïef. “Wie dierenwelzijn ern-
stig neemt, heeft in de toekomst nog 
maar één keuze: het Vlaams Belang”, 

ACTUA KORT
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reageerde Brussels Vlaams Belang-
parlementslid Dominiek Lootens.    

BEGROTINGS-
TEKORT 
VERDUBBELT

Het begrotingstekort voor 2019 is 
opgelopen tot bijna 7 miljard euro. 
Dat is 3,8 miljard meer dan de rege-
ring had vooropgesteld. Daarnaast 
laat de regering-Michel haar op-
volgers voor 2020 ook een budget-
taire put achter van 11 miljard. Dat 
blijkt uit een raming van het Moni-
toringcomité, dat de begroting van 
nabij opvolgt. De cijfers zijn des te 
opvallend omdat deze regering een 
economische hoogconjunctuur be-
leefde. Volgens VOKA-econoom 
Bart Van Craeynest liggen de rela-
tief hoge werkloosheidscijfers aan 
de basis. “Wij proberen vandaag een 
welvaartsstaat van hetzelfde niveau 
als de Zweden te onderhouden, maar 
we doen dat verhoudingsgewijs met 
900.000 werkenden minder.” Zou 
het een subtiele verwijzing zijn naar 
de dramatische werkloosheids-
cijfers bezuiden de taalgrens? De 
vraag stellen is ze beantwoorden. 

SCHULD-
BEKENTENIS

Na meer dan een halve eeuw in het 
parlementaire pluche trekt Herman 
De Croo de Wetstraatdeur definitief 
dicht. Het Laatste Nieuws trok naar 
het orakel van Brakel om diens toe-
komstvisie te horen. Het interview 
leest als een langgerekte schuldbe-
kentenis met haast apocalyptische 
trekjes. Een bloemlezing: “Tegen 
2050 zullen er 2,5 miljard Afrikanen 
zijn.” (wat neerkomt op een verdub-
beling, red). “De echte migratiestroom 
vanuit Afrika is nog niet eens begon-
nen” (...) “Ons rest nog 20, hooguit 30 
jaar om de grote dijkbreuk te voorko-
men.” En een laatste: “Ik heb op mijn 
donder gekregen toen ik voorspelde dat 
we over 12 jaar een zwarte burgemees-

ter zouden krijgen in Antwerpen. Ik 
weet niet of ik het nog zal meemaken, 
maar ik zal gelijk krijgen”. En welke 
partij stond er de afgelopen decen-
nia quasi permanent aan het roer om 
ons van dit onheil te besparen, denkt 
u nu wellicht? Juist.  

FABELTJESLAND 

Dat de Brusselse werkloosheidscij-
fers donkerrood kleuren, is intus-
sen genoegzaam bekend. Amper 6 
op 10 Brusselaars op actieve leef-
tijd is aan de slag. Uit een studie 
van het Brussels observatorium 
voor werk en opleiding blijkt ech-
ter opnieuw dat er reuzengrote 
verschillen zijn naargelang origine. 
Terwijl bij de Brusselaars van Bel-
gische origine 7 op 10 arbeidsactief 
is, is dat bij de Brusselaars van niet-
Europese origine minder dan 4 op 
10. De werkloosheidscijfers zijn 
het hoogst bij zwart-Afrikanen uit 
de sub-Sahara. 

Wie nu nog durft prediken dat de 
nieuwkomers van vandaag de pen-
sioenen van morgen zullen betalen, 
wendt zich vanaf heden beter tot 
Fabeltjesland.  

“Binnen 15 jaar zullen er elk 
jaar 10 miljoen Afrikanen naar 
Europa komen.”

Herman De Croo,  
Het Laatste Nieuws,  

23 juli 2019 

“De term islamofobie wordt vaak 
ingezet om anderen de mond te 
snoeren.”

Bassam Tibi, professor politico-
logie Universiteit Göttingen, De 

Standaard, 28 juli 2019  

“Ik voorzie dat België uit elkaar 
valt.”

Historicus Lode Wils, Knack, 10 
juli 2019 

“Als we de sociale zekerheid split-
sen, heeft België geen zin meer.”

PS-kopstuk en Brussels burge-
meester Philip Close benadrukt 

waar het de Franstaligen echt 
om gaat: de Vlaamse duiten, De 

Tijd, 13 juli 2019 

“De migraties van de afgelopen 
halve eeuw hebben tot een super-
diverse samenleving geleid, waar-
in een deel van de autochtone be-
volking zich niet thuisvoelt.”

Tom Naegels, Columnist,  
De Standaard, 25 juli 2019 

“Straks zal blijken dat dit land 
collectief boven zijn stand leeft, 
op kosten van volgende genera-
ties.”

Jan Segers, columnist,  
Het Laatste Nieuws, 30 juli 2019

 “Chicago aan de Schelde” 

De zoveelste granaataanslag 
in Antwerpen ontlokte bij de 

nieuwsmanager van Het Nieuws-
blad, Peter Mijlemans een tref-

fende reactie, 23 juli 2019

“Als er een hitparade van apen-
landen zou bestaan, zou België 
stijgen met stip.”

Walter Pauli, redacteur,  
Knack, 31 juli 2019  

Foto: Wikimedia Commons (Michiel Hendryckx)
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Historische kans gemist 
Hoewel de kiezer hen op 26 mei met pek en veren de laan uitstuurde, 
zet de Zweedse ploeg zichzelf opnieuw in het Vlaamse zadel. Intussen 
tikt de federale klok naarstig verder en lonkt een anti-Vlaams, paars-
groen scenario.

Precies 533.435 stemmen verloren 
N-VA, CD&V en Open VLD bij 
de Vlaamse verkiezingen. Het ant-
woord van Vlaams formateur en 
N-VA-voorzitter Bart De Wever op 
die nederlaag was, na tweeënhalve 
maand wonden likken en aarze-
len, een voortzetting van dezelfde 
Zweedse coalitie. Een coalitie die 
hij - ondanks dure eden – niet zelf 
wil leiden. De term kiezersbedrog 
kreeg zelden zo’n diepgaande in-
vulling. De coalitiekeuze is des te 
opmerkelijk omdat er – mits een 
minimum aan politieke moed – 
wel degelijk een alternatief was. 
Met 44 procent van de kiezers en 
47 procent van de Vlaamse zetels 
was de zwart-gele formatie van 
N-VA en Vlaams Belang afgete-
kend de grootste van Vlaanderen 
en bij uitbreiding van het land. 
Door een onverbreekbare as te 
vormen konden CD&V en Open 
VLD voor een ultimatum worden 
gesteld: ofwel respecteren ze de wil 
van de kiezer en steunen ze een 
Vlaamse en rechtse coalitie, ofwel 
zoeken ze zelf een alternatieve link-
se meerderheid met sp.a, Groen en 
PvdA. Door echter toe te geven aan 

de liberale en christendemocrati-
sche chantage mist Vlaanderen een 
historische kans op verandering. 
Dat was overigens ook de these 
van onafhankelijk N-VA-Kamerlid 

Jean-Marie Dedecker. “Bart De 
Wever kon achteroverleunen en te-
gen de rest zeggen: doe het dan zelf. 
Hij had gewoon het been stijf moe-
ten houden”, stelde Dedecker in het 
Radio 1-programma ‘De ochtend’.  

VLAAMS-NATIONALE 
REGERING IN 2024?

Desondanks zijn er ook hoopvolle 
signalen. Zo weigerde Bart De 
Wever in de Terzake-studio een co-
alitie met het Vlaams Belang uit te 
sluiten wanneer die over een meer-
derheid zou beschikken. Het zet 
de deur alvast open naar een toe-

komstige Vlaams-nationale rege-
ringsalliantie. "Het is meer dan ooit 
een realistisch perspectief dat er een 
Vlaams-nationale regering kan ko-
men als N-VA en Vlaams Belang in 
2024 een meerderheid halen", con-
cludeerde de Vlaamsgezinde politi-
coloog Bart Maddens.  Het bewijst 
bovendien dat een nog sterker 
Vlaams Belang een kolossaal ver-

schil maakt voor de samenstelling 
van toekomstige regeringen. 

Maar ook voor de korte termijn is 
er licht aan het einde van de tun-
nel. Zo bevatte de startnota die De 
Wever op tafel legde enkele - wel-
iswaar versneden - Vlaams Belang-
recepten. De nota legt een duidelij-
ke klemtoon op het vrijwaren van 
de Vlaamse identiteit. Denken we 
maar aan het verplichte taalbadjaar 
voor anderstalige kinderen, het af-
leggen van een burgerschapstest of 
het verbod op religieuze symbolen, 
zoals de hoofddoek, in het pro-
vinciaal, gemeentelijk en gemeen-
schapsonderwijs. Maar ook de af-
schaffing van de diversiteitsregels 
bij de inschrijvingen in de scholen, 
de afschaffing van de provincies, de 
extra boscreatie en het voorrangs-
beleid bij de toewijzing van sociale 
woningen voor mensen met een 
voldoende band met de gemeente 
of streek zijn te smaken ingredi-
enten. Kortom: wie vandaag nog 
durft beweren dat het Vlaams 
Belang politiek gewichtloos is, 
is ziende blind of van kwade wil. 
Of hoe de hoofdredacteur van De 
Standaard, Bart Sturtewagen het 
omschreef: “Het Vlaams Belang ziet 
zijn invloed onmiskenbaar neerge-

"Het is meer dan ooit een realistisch 
perspectief dat er een Vlaams-nationale 

regering kan komen als N-VA en Vlaams 
Belang in 2024 een meerderheid halen". 

De Vlaams Belang-delegatie bij informateur De Wever
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schreven in De Wevers startnota. 
Niemand zal de partij ooit nog ir-
relevant noemen” (De Standaard, 13 
augustus 2019).  

Vraag blijft uiteraard wat er uit-
eindelijk van de startnota zal over-
blijven. Uit alles blijkt immers dat 
CD&V en Open VLD  al hijgend 
klaarstaan om met een kam door 
de tekst te gaan, zoekend naar pro-
grammapunten van onze partij. 
Dat het Vlaams Belang ook maar 
enigszins zijn stempel zou drukken 
op het Vlaams regeringsbeleid tart 
de zweterigste nachtmerries van 
Beke en Rutten.      

ASOCIAAL

Toch is de basistekst niet een en 
al jolijt. Op sociaal vlak bevat de 
startnota bitter weinig zoets. Het 
meest in het oog springend is de 
afschaffing van de woonbonus, die 
garant stond voor een fiscale sti-
mulans om een huis te verwerven. 
Tot nader order de meest efficiënte 
remedie tegen armoede. De in het 
vooruitzicht gestelde verlaging van 
de registratierechten kan dat ver-
lies nooit goedmaken. Verder wil 
De Wever de lage emissiezones 
uitbreiden naar alle steden. Ook 
zonder Groen wordt het autopest-
beleid dus onverkort verdergezet. 
Wie geen nieuwe groene wagen 

kan betalen, valt uit de boot. Au-
torijden wordt hiermee - nog meer 
dan in het verleden - een privilege 
voor de welgestelden. Tot slot blijft 
de rusthuisfactuur ook onder deze 
regering wat ze was: onbetaalbaar. 
Niettegenstaande 3 op 4 senioren 
de peperdure rusthuisfacturen niet 
meer kunnen betalen, weigert de 
op stapel staande regering werk te 
maken van een maximumfactuur.  

RUTTEN PREMIER?

Terwijl op het Martelarenplein 
de ministerposten stilaan worden 
verdeeld, heerst op het federale to-
neel 100 dagen na de stembusslag 
de totale blokkering. Al in 2008 
verklaarde toenmalig premier Yves 
Leterme dat het federale België 
op zijn limieten botst. 11 jaar en 
vier premiers later geldt 
die wijsheid des 
te meer. Nu in 
Vlaanderen de 
coalitie in de 
steigers wordt 
gezet, troepen 
federaal de 
donderwolken 
steeds dich-
ter sa-
men. 

Nog geen uur nadat de Vlaamse 
regeringssamenstelling bekend was 
geraakt, stuurde PS-voorzitter Elio 
Di Rupo een tweet de wereld in 
waarin hij bevestigde dat zijn par-
tij nooit ofte nimmer zal toetreden 
tot een Zweeds-rood avontuur. De 
PS stuurt hiermee openlijk aan op 
een paars-groene regering aange-
vuld met CD&V. Dat die langs 
Vlaamse kant geen meerderheid 
heeft, is mooi meegenomen.

Hoewel Wouter Beke en 
Gwendolyn Rutten de lippen stijf 
op mekaar houden over hun be-
reidheid om in een dergelijke anti-
Vlaamse regering mee te stappen, 
weigeren ze het uit te sluiten. Het 
is immers een publiek geheim dat 
zowel Beke als Rutten kwijlend 
klaarstaan voor een ministerporte-
feuille, nu het net iets te heet wordt 
onder hun voorzittersstoel. Bij 
Rutten daagt zelfs de meisjesdroom 
om als eerste vrouw het Belgische 
premierschap waar te nemen. Dat 
ze daarmee haar eigen partij én 
Vlaanderen de vernieling in rijdt, 

is voor de blauwe ijskoningin 
wellicht een onvermijdelijk 

nevenverschijnsel. 

Klaas Slootmans 

"Coalitie van de verliezers" in de steigers gezet
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Slechte verliezers in de Kamer 
Het Vlaams Belang heeft sinds de verkiezingen van 26 mei 2019 in 
de Kamer 18 zetels en verzesvoudigde hiermee zijn zetels van 25 mei 
2014. Wie denkt dat de andere partijen - nota bene bijna allemaal aan 
de verliezende kant - hierdoor een correctere houding zouden aanne-
men t.o.v. onze fractie, was er de voorbije weken aan voor de moeite.

Opvallend is ook de bijval die 
de Franstaligen (inclusief PTB-
PVDA) krijgen van partijen als 
Open VLD, sp.a, CD&V en 
Groen! U leest in deze bijdrage een 
oplijsting van de vele pesterijen en 
kinderachtigheden die de Vlaams 
Belang-fractie de voorbije weken 
in de Kamer mocht ervaren.

TRUCS VAN 
PATRICK DEWAEL

De installatievergadering werd 
voorgezeten door Dewael, zijnde 
het Kamerlid met de grootste anci-
enniteit en inmiddels ook tijdelijk 
voorzitter aangezien het voorzit-
terschap ook in de Kamer deel uit-
maakt van de regeringsonderhan-
delingen. 

Reeds vóór de eedaflegging van 
20 juni 2019 protesteerden de 
Franstaligen onder aanvoering van 
de PS en Ecolo tegen de noch-
tans reglementair aan Dries Van 
Langenhove toegewezen rol als één 
van de twee jongste verkozenen die 
de voorzitter tijdens de instal-
latievergadering dienen 
bij te staan. Ecolo-
covoorzitter Zakia 
Khatabbi (die in het 
uiterst linkse Brusselse 
regeerakkoord het 
hoofddoekenverbod 
afvoerde) ‘dreigde‘ zelfs 
haar eed niet te zul-
len afleggen 
en de jongste 
P S - v e r k o -
zene Me-
lissa Hanus 
k o n d i g d e 
aan dat ze 
niet aan 

de zijde van Van Langenhove de 
voorzitter wilde assisteren. Dewael 
vond er dan maar niets beter op 
om de voorzittersplaats niet te be-
treden en de installatievergadering 
te leiden van in de zaal waardoor 
van bijzitters niet eens meer sprake 
was. Dewael schudde dus - om 
toch maar de Franstaligen ter wille 
te zijn - een  ‘truc’ uit zijn mouw 
en kondigde aan vanop zijn eigen 
plaats de vergadering te zullen lei-
den. Het spreekgestoelte vooraan 
bleef dus leeg. 

“TOUCHE PAS À MON 
POTE” 

De Franstalige verkozenen - nooit 
verlegen om veel theater en symbo-
liek - gaven er tijdens de installatie-
vergadering blijk van mentaal in de 

20ste eeuw te zijn blijven hangen. 
De sterke Vlaams-nationale 
aanwezigheid in het halfrond 
van de Kamer moest worden 
gecounterd door het dragen 
van een speld met een omge-
keerde rode driehoek, sym-
bool van... het antifacisme.  
Bij het zeer belgicistische 

cdH droegen ze pins 
met de tekst 
“Touche pas 
à mon pote” 
(Raak mijn 
vriend niet 
aan), een 
zin in de ja-
ren ‘80 ge-

lanceerd in Frankrijk als protest te-
gen het toenmalige FN. Maar ook 
de MR vond dat ze niet mocht ach-
terblijven in het anti-VB-opbod. 
De Franstalige liberalen hebben 
blijkbaar de pech om in het half-
rond deels naast de Vlaams Belang-
fractie te moeten zetelen. Naast een 
Vlaams Belang-verkozene moeten 
plaatsnemen was voor sommigen 
- zoals MR-minister Denis Du-
carme - tijdens de installatieverga-
dering een heuse lijdensweg. Deze 
minister vond het bijgevolg nodig 
de ganse tijd met de rug naar Ka-
merlid Marijke Dillen gekeerd te 
zitten.

Dezelfde Denis Ducarme, die bij 
gebrek aan een regering met volle 
bevoegdheden, ook lid is van de 
Kamercommissie Binnenlandse 
Zaken, kon het maar niet ver-
kroppen dat ingevolge de toepas-
sing van het systeem D’Hondt 
het Vlaams Belang het voorzit-
terschap van deze commissie kon 
opeisen. Ducarme vond het nodig 

in een schrijven en bij het begin 
van de commissiezitting voorzitter 
Ortwin Depoortere er op te wijzen 
dat hij de werkingsregels van de Ka-
mer moest respecteren waarbij de 
agenda alleen door de leden mocht 
worden vastgelegd. Ducarme vond 
mondelinge vragen van onder 
meer Dries Van Langenhove over 
de veiligheidsproblematiek in de 
zwembaden geen valabele reden 
om een commissie te organiseren. 
Depoortere herinnerde Ducarme 
er echter fijntjes aan dat de voor-
zitter het recht had zijn commissie 
samen te roepen bij reglementair 
ingeschreven vragen en weerlegde 
ook de aantijging dat hij de aanwe-

“Commissies en andere parlementaire 
bestuursorganen mogen geen speelgoed 

worden van het Vlaams Belang“.



zigheid van de minister “onrecht-
matig had gevorderd”.

VLAAMS BELANG 
GEWEERD UIT HET 
BESTUURSCOMITÉ VAN 
HET VAST BUREAU 

Binnen het Vast Bureau is het be-
stuurscomité - de vroegere Quaes-
tuur - belast met de voorbereiding 
en het toezicht op de uitvoering 
van de beslissingen van het Bureau, 
inzonderheid wat betreft het perso-
neel, de gebouwen, het materieel 
en de uitgaven van de Kamer. Dit 
bestuurscomité bestaat naast de 
voorzitter, uit de drie ondervoorzit-
ters en twee bureauleden. Traditie-
getrouw gebeurt de verdeling van 
deze mandaten volgens evenredig-
heid en dus het systeem D’Hondt 
waarbij het Vlaams Belang in de 
figuur van Kamerlid en Bureaulid 
Tom Van Grieken aanspraak kon 
maken op een mandaat in dit be-
stuurscomité. Onder druk van de 
PS werd echter gestemd waarna met 
actieve hulp van bijna alle andere 
Vlaamse fracties de kandidatuur 
van Tom Van Grieken niet werd 
weerhouden. Ook rond de toepas-
sing van het systeem D’Hondt op 
de aanduiding van de ondervoor-
zitterschappen in de commissies is 
binnen de Conferentie van Voor-
zitters nog geen beslissing geval-
len en wil men blijkbaar ten allen 
prijze vermijden dat het Vlaams 
Belang de haar toekomende man-
daten zou kunnen invullen. PS-
fractievoorzitter Ahmed Laaouej 
is duidelijk: “Onze doelstelling is te 
verhinderen dat het Vlaams Belang 
de parlementaire instellingen voor 
zijn eigen politieke doeleinden zou 
kunnen gebruiken.” Daarom wordt 
- waar mogelijk - de toepassing van 
de democratische evenredigheid en 
het systeem D’Hondt met actieve 
medewerking van Open VLD, 
Groen!, PVDA, sp.a en CD&V via 
afgesproken stemmingen opzij ge-
schoven. Democraten, dit zootje?

Kurt Ravyts
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Politieke klucht in het Vlaams Parlement:

Vier voorzitters op één maand 
Aan het begin van deze legislatuur van het Vlaams Parlement toon-
den de  systeempartijen zich niet bepaald als goede democraten. Al-
les werd uit de kast gehaald om te verhinderen dat Filip Dewinter, 
al is het maar voor even, voorzitter zou kunnen zijn van het Vlaams 
Parlement. Met als gevolg dat dat parlement nu al aan zijn vierde 
voorzitter is.

Op 18 juni werd de 81-jarige 
Herman de Croo tijdens de ope-
ningszitting van het Vlaams 
Parlement als tijdelijk voorzit-
ter geassisteerd door twee jonge 
Vlaams Belangers om de eedafleg-
ging van de nieuw verkozen volks-
vertegenwoordigers in goede ba-
nen te leiden. Reglementair is het 
immers zo dat het parlementslid 
met de hoogste anciënniteit tijdens 
de installatievergadering voorzitter 
is. Normaal was dat Filip Dewinter 
geweest omdat de oude liberaal  – 
alhoewel verkozen – al herhaalde-
lijk had verklaard op pensioen te 
zullen gaan en zijn parlementszetel 
niet op te nemen. 

De Croo besloot echter zijn parle-
mentaire activiteit met één zitting te 
verlengen, enkel maar om te verhin-
deren dat de 124 Vlaams Parlements-
leden hun eed zouden afleggen in 

handen van Filip Dewinter. Waar 
de oude man echter niet omheen 
kon, was dat hij geflankeerd zou 
worden door onze parlementsle-
den Adeline Blanckaert (23) en 
Filip Brusselmans (21). Het regle-
ment van het Vlaams Parlement 
voorziet immers dat de twee jong-
ste volksvertegenwoordigers dan 
als tijdelijk secretaris optreden.  

HET ONTSLAG VAN  
KRIS VAN DIJCK

Op de installatievergadering van 
18 juni stond naast de eedaflegging 
ook de aanstelling van het negen-
koppige bureau geagendeerd, het 
dagelijks bestuur van het Vlaams 
Parlement. Dat bureau wordt sa-
mengesteld op basis van de getal-
sterkte van de fracties. De N-VA  
kon als grootste fractie de voor-
zitter voordragen, het Vlaams Be-

lang de eerste ondervoorzitter. Als 
N-VA-kandidaat werd Kris Van 
Dijck aldus verkozen tot voorzitter 
van het Vlaams Parlement. Filip 
Dewinter werd verkozen tot on-
dervoorzitter. 

Het ging allicht echter maar om 
een ‘tijdelijk’ voorzitterschap voor 
Van Dijck. Het definitieve voorzit-
terschap van het parlement wordt 
immers pas vastgelegd op het mo-
ment van de regeringsvorming 
wanneer de regeringspartijen ook 
een akkoord sluiten over de ‘post-
jes’. Meestal – met uitzondering 
van de vorige legislatuur – is het 
overigens zo dat die ‘definitieve’ 
voorzitter uit een andere partij 
komt dan de partij die de minister-
president levert.

Zoals geweten zou het voorzitter-
schap van Kris Van Dijck geen lang 
leven beschoren zijn. Uitgerekend 
op 11 juli nam de N-VA’er ontslag 
als voorzitter nadat hij eerst dron-
ken een ongeval veroorzaakte en 
vervolgens in opspraak kwam na 
beschuldigingen dat hij een escort-
dame aan een uitkering zou heb-
ben geholpen. 

FILIP DEWINTER ALS 
WAARNEMEND  
VOORZITTER

Het ontslag van Kris Van Dijck 
had als gevolg dat Filip Dewinter 
plots waarnemend voorzitter werd 
en het voor de andere partijen als-
nog onvermijdelijk werd dat ons 
parlementslid toch minstens één-
maal het parlement zou voorzitten. 
Filip Dewinter zelf liet grootmoe-
dig weten dat hij ‘niet op deze si-
tuatie had zitten wachten en liever 
op een andere manier voorzitter was 
geworden’, maar dat hij ‘bereid was 
zijn verantwoordelijkheid op te ne-
men’.
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Chris Janssens stelde als Vlaams 
Belang-fractievoorzitter voor dat 
Filip Dewinter tenminste waar-
nemend voorzitter zou blijven tot 
bij de regeringsvorming beslist 
zou worden wie definitief voorzit-
ter zou worden. Om zo te vermij-
den dat het parlement de vierde 
voorzitter op een maand tijd zou 
moeten aanduiden. Urgent was de 
kwestie overigens zeker niet. Tij-
dens het parlementaire reces wor-
den normaal gezien toch geen zit-
tingen georganiseerd. De gedachte 
dat Filip Dewinter voor enkele we-
ken, tot aan de regeringsvorming, 
het voorzitterschap zou kunnen 
waarnemen, bleek voor de kam-
pioenen van de democratie echter 
onverteerbaar. Nog dezelfde dag 
schreeuwden Open VLD, sp.a en 
Groen om zijn vervanging.

Geconfronteerd met die eis riep 
Filip Dewinter al op 12 juli – de 
dag na het ontslag van Van Dijck 
– het uitgebreid bureau van het 
Vlaams Parlement samen om zich 
te beraden over het voorzitter-
schap.  Dat bureau besliste om al 
de dag erop – zaterdag 13 juli – een 

extra plenaire vergadering van het 
parlement samen te roepen, met 
zowat als enige agendapunt de aan-
duiding van een nieuwe tijdelijke 
voorzitter. 

EEN VIJFDE VOORZITTER 
VOOR HET VLAAMS  
PARLEMENT? 

Die nieuwe voorzitter zou N-VA’er 
Wilfried Vandaele worden. Waar 
de systeempartijen echter niet om-
heen konden, was dat de plenaire 
vergadering waarop Wilfried Van 
Daele zou worden aangesteld, zou 
geopend worden door waarne-
mend voorzitter Filip Dewinter. 
‘Krijgt Dewinter zijn moment de 
gloire?’, kopte Het Laatste Nieuws. 
‘Voorzitter Filip Dewinter krijgt 
geen tegenkanting zolang hij er 
geen show van maakt', luidde het 
in Knack. Op sociale media jankte 
links als zou de wereld vergaan. Al 
zou die zitting maar luttele minu-
ten duren. 

Uiteraard viel er niets aan te mer-
ken op de manier waarop Filip 
Dewinter het parlement voorzat, 

waarmee hij de hysterici mooi in 
hun hemd zette. De vier parle-
mentsleden van de PVDA maak-
ten zich hopeloos belachelijk door 
tijdens de korte zitting bordjes 
met de slogan ‘niet in onze naam’ 
omhoog te houden. Niet dat deze 
actie verwondering moet wekken, 
gezien de aversie van communisti-
sche partijen voor democratie.   

De kans is zoals vermeld groot dat 
ook Wilfried Vandaele niet voor de 
rest van de legislatuur voorzitter van 
het Vlaams Parlement blijft. Dat 
voorzitterschap is immers samen 
met de verdeling van de minister-
portefeuilles het orgelpunt van de 
regeringsonderhandelingen. Het 
Vlaams Belang toonde door onbe-
rispelijk gedrag en zich niet te laten 
provoceren door de manoeuvres van 
de systeempartijen, die uiting gaven 
van weinig respect voor democrati-
sche principes, wie de échte demo-
craten zijn. Binnenkort volgt dus 
misschien voorzitter nummer vijf. 
Een fraai schouwspel is dit niet. Ons 
Vlaams Parlement verdient beter. 

Wim Van Osselaer
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Brussels Regeerakkoord:
Wereldvreemd en anti-Vlaams
Van alle regeringen die er na de verkiezingen moeten gevormd wor-
den, was die van het Brussels Gewest de eerste die in de steigers stond. 
Ondanks een meer dan stevige verkiezingsnederlaag was het opnieuw 
de Parti Socialiste die de dans leidde, ditmaal langs Franstalige zijde 
aangevuld met Ecolo en DéFi (het vroegere FDF) en langs Neder-
landstalige zijde Groen, de sp.a en Open VLD - een partij die in Brus-
sel ter linkerkant niet moet onderdoen voor socialisten en Groenen. 

BRUSSEL, LA-LA-LAND

Het Brusselse regeerakkoord is 
dan ook weinig verwonderlijk 
een wereldvreemde tekst gewor-
den waarin iedere gezonde rechtse 
reflex ontbreekt. En waarover al 
helemaal niet gesproken wordt, 
is wat op de verlanglijstjes van de 
meeste Vlaamse partijen stond. 
Nergens een woord over de toe-
passing van de taalwetgeving en 
het incivieke gedrag ter zake van 
de Brusselse regering, altijd al een 
oud zeer in het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Nergens een woord 
over de fusie van de zes Brusselse 
politiezones, nochtans een abso-
lute voorwaarde om tot een geïn-
tegreerd en efficiënt veiligheidsbe-
leid in Brussel te komen. Nergens 
ook maar één jota over de crimi-
naliteitsproblemen in de hoofd-
stad, over de toevloed van illega-

len, over de vervreemding en de 
islamisering van onze hoofdstad. 
Andermaal moeten we dus vast-
stellen dat de Vlaamse onderhan-
delaars van dit regeerakkoord op 
geen enkel ogenblik hebben gewo-
gen bij de samenstelling ervan. In 
ruil voor een ministerpostje spelen 
ze maar al te graag de slippendra-
gers van de PS.

FLAMANDS DEHORS!

Wat dan weer wél in het regeerak-
koord staat, zijn gemeenschaps-
materies waarvoor het Brussels 
Gewest niet eens bevoegd is - zoals 
onderwijs bijvoorbeeld. De bedoe-
ling is duidelijk: door het onder-
graven van de gemeenschapsbe-
voegdheden in de hoofdstad wil 
men de band tussen Vlaanderen 
en Brussel verder doorknippen. De 
aloude droom van het FDF wordt 

zo werkelijkheid dankzij de steun 
van Groen, sp.a en Open VLD.

GEBAKKEN LUCHT

Het Brusselse regeerakkoord is uit-
eindelijk niets anders dan de ge-
bakken linkse lucht die al vele ja-
ren lang de leefbaarheid in Brussel 
ondergraaft op de vlakken waar het 
er echt toe doet. Brussel heeft geen 
nood aan het progressieve geleuter 
dat nog meer armoede en nog meer 
vervreemding wil importeren en dat 
werkgevers, bedrijven, zelfstandigen 
en al wie wél wil werken uit de stad 
wil wegjagen. Wat heb je er aan om 
van Brussel één grote zone-30 met 
‘propere lucht’ te maken wanneer de 
Brusselaars moegeterroriseerd toch 
niet meer durven buiten te komen?

In zijn tussenkomst in het parle-
ment was Brussels Vlaams Belang 
fractievoorzitter Dominiek Lootens 
dan ook heel duidelijk: het Vlaams 
Belang zal deze extreem-linkse Brus-
selse regering met volle overtuiging 
bestrijden, want onze hoofdstad 
verdient veel beter.

Stijn Hiers

"Onze hoofdstad 
verdient veel beter."

Tom Vandendriessche, Gerolf Annemans en Filip De Man
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Identiteit & Democratie
811.000 Vlamingen vaardigden drie volksvertegenwoordigers namens 
Vlaams Belang af naar het Europees Parlement. Deze spectaculaire groei is 
geen Vlaamse uitzondering. In Frankrijk werd het Rassemblement Natio-
nal van Marine Le Pen de grootste partij met 22 zetels. In Italië verblufte 
Matteo Salvini door maar liefst 28 zetels in de wacht te slepen. Ook in 
Duitsland behaalde de Alternative für Deutschland de hoogste score ooit. 

Naast deze delegaties uit de grootste 
Europese landen vormt Vlaams Be-
lang met partners uit Finland, Dene-
marken, Oostenrijk, Estland en Tsje-
chië de Europese fractie Identiteit en 
Democratie (ID), met 73 leden de 
vijfde fractie in het parlement. 

Onze kiezers hebben een duidelijk 
signaal gegeven. Ze willen hun vrij-
heid en soevereiniteit terug om van 
daaruit met andere landen samen 
te werken aan gemeenschappelijke 
oplossingen. Ze willen niet langer 
bestuurd worden door EU-bureau-
craten. Want die kiezers stellen vast 
dat de Europese Unie geen oplossin-
gen biedt, maar precies het probleem 
is. Noch voor de financiële crisis van 
2008, noch voor de migratiecrisis 
sinds 2015 biedt deze EU antwoor-
den die tegemoet komen aan de 
bezorgdheden van de mensen. Zij 
willen welvaart en veiligheid, maar 
krijgen precies het omgekeerde. In 
het Duitsland van Angela Merkel is 
het fenomeen ontstaan van gepensio-
neerden die in glasbakken scharrelen 

om statiegeld zodat ze de eindjes aan 
mekaar kunnen knopen. Tegelijk ver-
welkomde Merkel miljoenen vluch-
telingen in Duitsland. 

Wie wel antwoorden biedt, zijn de 
nationale staten. Orban sloot zijn 
grenzen en stopte de invasie. Salvini 
sloot zijn havens. Het aantal asiel-
zoekers in 2016 bedroeg in Italië 
181.000, de eerste zes maanden van 
dit jaar nog amper 3000. Het busi-
nessmodel van de mensensmokke-
laars wordt gebroken. De bevolking 
wordt beschermd. Daarvoor kiezen 
we politici: om te doen wat ze belo-
ven.

Wie had gedacht dat dit signaal van 
de kiezer in het Europees Parlement 
zou gerespecteerd worden, is er al 
meteen aan voor de moeite. In plaats 
van te luisteren, schakelen ze nog een 
versnelling hoger. Dat werd duidelijk 
bij de verkiezing van het bureau van 
het Parlement en de commissies. Tra-
ditioneel wordt daarbij het systeem-
Dhondt gehanteerd zodat elke frac-

tie vertegenwoordigd is. In 
België bijvoorbeeld leverde 
Vlaams Belang op die ma-
nier met Ortwin Depoortere 
de voorzitter van de commis-
sie Binnenlandse Zaken. Ook 
in Hongarije, Polen, Rusland 
of zelfs het Turkije van Erdogan, 
overal zien we dat kleinere en gro-
tere fracties hun rechtmatige plaats 
krijgen.

Echter, zo niet in het Europees Par-
lement. Daar werden alle kandida-
ten van de ID-fractie weggestemd: 
21 miljoen Europeanen zijn zo 
niet vertegenwoordigd. Nochtans 
presenteert dit Europees Parle-
ment zichzelf als het summum 
van democratie, kampioen van de 
mensenrechten en promotor van 
pluralisme. Maar in realiteit treden 
ze elk democratisch principe met 
de voeten en willen ze een eurofiel 
eenheidsdenken invoeren. Dit doet 
sterk denken aan het soort demo-
cratie dat men in de DDR kende: 
een meerpartijensysteem waar ie-
dereen het eens moest zijn met de 
communistische partij. 

De hypocrisie van de EU-elite is 
hemeltergend, maar het gevaar 
voor onze democratie is veel groter. 
Omdat democratie respect voor de 
parlementaire instelling vergt. Om-
dat democratie zonder oppositie niet 
bestaat. Omdat democratie minder-
heden beschermt tegen machtsmis-
bruik door meerderheden. 

De Britten hebben meer dan gelijk 
om uit deze Europese Unie te stap-
pen. Ondertussen duurt de chantage 
over de Brexit echter al meer dan 
twee jaar. Het moet zo schadelijk 
mogelijk gemaakt worden om er-
uit te stappen, zodat andere landen 
niet hetzelfde zouden doen. Is dit het 
soort Europese samenwerking waar 
vorige generaties van droomden?

Tom VandendriesscheTom Vandendriessche, Gerolf Annemans en Filip De Man
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ij de Tour de France staan winnaars 
op het podium, in de Wetstraat 
verliezers”

“

zenuwachtigheid bij de concurrentie - herinner u de 
‘paljas’-uitspraak van Bart De Wever - maar toch, een 
score van bijna 19% was uiteindelijk ook voor ons een 
absolute verrassing.

Columnisten en politicologen schrijven hun pen 
leeg zoekend naar oorzaken voor de verkiezingsuit-
slag van 26 mei. Wat is volgens jou de oorzaak van 
het succes?    

  
Journalisten, po-
liticologen en ook 
de Wetstraat zijn 
de voeling met 
de Volksstraat 
kwijt. De thema’s 
die men met alle 
middelen in de 
markt heeft willen 
zetten - denk aan 
de gehypete kli-
maatbetogingen 
- sloegen niet aan 
bij de Vlaming. 
Het Vlaams Be-
lang daarentegen 
hield de vinger 

aan de pols en capteerde de besognes van de Vlaamse 
kiezer die het beu is om facturen te betalen voor an-
deren - economische gelukzoekers uit heel de wereld, 
het socialistische Wallonië - terwijl men onzeker is of 
men zelf nog een pensioen zal hebben of onze kinderen 
en kleinkinderen nog in een welvarend land zullen op-
groeien. Onze thema’s speelden misschien een onder-
geschikte rol in de agendasetting van de media, maar 
waren van doorslaggevend belang in de hoofden van de 

Hoewel hij reeds sinds 2009 in het parlement zetelt, 
hebben de klassieke media hem nu pas echt ontdekt. 
Als mede-onderhandelaar bij de Vlaamse forma-
tiegesprekken toonde Chris Janssens zijn politiek 
kunnen. Hollend van de ene studio naar de andere, 
kwam hij een paar weken lang in het publieke voet-
licht te staan. Voor de tweede opeenvolgende legisla-
tuur leidt hij de Vlaams Belang-fractie in het Vlaams 
Parlement. Zijn 
politieke forma-
tie telt vandaag 
23 leden. Een 
verviervoudiging 
ten opzichte van 
2014.  

26 mei ligt intus-
sen al een eindje 
achter ons. Het 
resulteerde in 
een prachtscore 
voor het Vlaams 
Belang: 1 op 
5 Vlamingen 
kleurde het VB-
bolletje rood. 
Had je dit resul-
taat - zelfs in je stoutste dromen - verwacht? 

Neen. De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
2018 waren wel al een opsteker en een streefdoel dat 
we zeker wilden benaderen. Vervolgens viel de fede-
rale regering over het Marrakesh-pact en kwamen we 
in een ander verhaal terecht. Gaandeweg de campagne 
begon je, zowel op straat als op sociale media, steeds 
meer steun van kiezers te ervaren en merkte je ook de 
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ij de Tour de France staan winnaars 
op het podium, in de Wetstraat 
verliezers”

Er is intussen witte rook over de Vlaamse regerings-
samenstelling. Zweeds bis met Jan Jambon als mi-
nister-president. Volgens De Wever de enige stabiele 
constructie. Akkoord?  

Neen, dit is een totale negatie van de verkiezingsuit-
slag, een liga van ‘losers’. De Zweedse partijen verloren 
op 26 mei 540.000 stemmen. De Wever neutraliseert 
met zijn keuze de Vlaams-rechtse grondstroom. De 
N-VA-kiezer die, allicht tegen beter weten in, nog één 
keer voor hoop op verandering gekozen heeft, blijft 
achter met een behoorlijke kater. Maar wees gerust: 
het Vlaams Belang zal voor de nodige Dafalgan zorgen 
(lacht). 

In een opiniestuk schreef u dat Vlaams Belang en 
N-VA een onverbreekbare as moesten vormen. Maar 
tot nader order haalde die constructie net geen 
meerderheid. 

Indien de N-VA bereid was geweest om onze uitgesto-
ken hand aan te nemen en samen front te vormen had-
den we centrumpartijen CD&V en of Open VLD tot 
de keuze kunnen dwingen: ofwel zich aansluiten bij de 
grootste partij en de grootste winnaar van de verkie-
zingen ofwel een coalitie sluiten met de linkse partijen, 
inclusief de communisten van de PVDA. Dat was de 
enige andere mogelijkheid. Na wat knarsetanden zou 
men dan uiteindelijk wel tot inkeer zijn gekomen en 
Vlaanderen eindelijk eens het rechtse beleid hebben 
gegeven waar het al vele jaren voor stemt. 

Voormalig Kamervoorzitter Siegfried Bracke hield 
een sterk pleidooi voor een minderheidsregering 
met het Vlaams Belang. Was dat een te verkiezen 
optie?  

mensen. Dat verklaart grotendeels de gigantische over-
winning van onze partij.

Opvallend: het Vlaams Belang steeg met 13 procent-
punten terwijl N-VA ‘slechts’ 7 procentpunten ver-
loor. Kan het verhaal van de communicerende vaten 
definitief naar de fabeltjesrubriek worden verwezen?  

Toch maar gedeeltelijk. Ik denk dat wij meer dan die 
7 procentpunten hebben weggehaald bij N-VA, maar 
dat zij dat heeft kunnen compenseren door stemmen te 
recupereren bij haar Zweedse coalitiepartners CD&V 
en Open VLD. Bovendien heeft onze partij door de 
klemtonen die we gelegd hebben op sociaaleconomi-
sche thema’s als welzijn en pensioenen ongetwijfeld 
ook stemmen gekregen van mensen die traditioneel 
links stemden. Het neoliberalisme van de N-VA staat 
haaks op het Vlaams-nationalisme dat intrinsiek soci-
aal is en ook moet blijven. 

De V-partijen komen vijf zetels tekort voor een 
meerderheid in het Vlaams Parlement. Stel dat die 
meerderheid er wel was, gelooft u dan dat N-VA 
de Rubicon was overgestoken door samen met het 
Vlaams Belang een Vlaamse regering te vormen?  

N-VA zou het in elk geval niet meer aan haar achterban 
uitgelegd krijgen indien men op dat moment zou vast-
houden aan het cordon sanitaire. Dat cordon is trou-
wens een soort van politieke matchfixing dat niet meer 
getolereerd wordt door kiezers. Indien de verliezende 
partijen daar nu aan vasthouden  garandeer ik u dat we 
over vijf jaar een nóg sterker mandaat van de kiezer zul-
len krijgen. De barsten die nu in het cordon geslagen 
worden, zullen dan hopelijk verzilverd kunnen worden 
in een coalitie van Vlaams-nationale partijen.
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volwaardige regeringspartner beschouwd 
worden.

Je was als onderhandelaar 
een bevoorrechte ge-

tuige van de Vlaamse 
formatiegesprek-
ken. Er was sprake 
van een onderhan-

delingsnota. Welke 
breekpunten lagen er 
precies op tafel? 

We kunnen daarover 
niet uit de biecht klap-
pen, maar het zal nie-
mand verbazen dat 

ons verkiezingsprogram-
ma de leidraad was. We 
zijn met een duidelijk 

programma naar de 
kiezer getrokken en 
hebben van meer dan 
800.000 Vlamingen 

een sterk mandaat gekre-
gen. Op het Vlaamse niveau 
zijn er veel uitdagingen: hoe 

maken we Vlaanderen 
minder aantrekkelijk 

voor uitkerings-
migranten? Hoe 
verlagen we de 
energie factuur 
en maken we de 
rusthuisprijzen 
betaalbaar? Hoe 
kunnen we het 
onderwijsniveau 
terug opkrik-
ken? Hoe kan de 
Vlaamse regering 
de motor zijn in 
Vlaamse staats-
vorming? Kortom, 
hoe zetten we onze 
mensen op de eer-
ste plaats. Dat was 
niet alleen onze ver-
kiezingsslogan maar 
ook onze drijfveer 
aan de onderhande-
lingstafel.

De startnota van 
Bart De Wever is in-
tussen voorgesteld. 
Sommige waarne-
mers beweren dat er 

Ik ben daar persoonlijk geen 
voorstander van. Dat is zo-
als volwassenen die te-
gen kinderen zeggen: 
“Ga maar even naar 
jullie kamer, zodat 
de grote mensen on-
der elkaar kunnen 
spreken.” De rege-
ringspartijen zou-
den de inhoudelij-
ke lijn bepalen en 
het Vlaams Belang 
zou enkel op de 
groene stemknop 
moeten duwen. 
Neen, wij zijn de 
tweede grootste 
partij van het land 
en moeten 
als een 

"Kiezersbedrog mag niet 
ongestraft blijven."
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en steekt men de winnaar in het verdomhoekje. Ieder-
een voelt aan: dat hoort niet. Niet in de sport, niet in 
de politiek en al zeker niet in een democratie.
Volgens Knack-journalist Walter Pauli voltrekt zich 
de desintegratie van de klassieke partijen. De drie 
traditionele partijen tekenen nog goed voor 38 pro-
cent. In 1946 was dat nog 90 procent. Zijn we van-
daag getuige van de ineenstorting van het politieke 
centrum?      

De traditionele machtspartijen zitten electoraal op een 
historisch dieptepunt. Ze zijn een krakkemikkig bouw-
werk, voorlopig nog gestut door enkele zuilen, dat nog 
één finale duw nodig heeft om ineen te storten. Hun 
doodsreutel zal nog wel even aanhouden, maar op mid-
dellange termijn hebben ze geen toekomst meer. Dat 
zie je ook in andere West-Europese landen.

VRT-journalist Johnny Vansevanant voorspelt dat 
het Vlaams Belang bij de volgende verkiezingen wel-
licht de grootste partij van het land wordt. Ook Sie-
gfried Bracke liet in De Tijd een gelijkaardig geluid 
horen. Laat ons ervan uitgaan dat zij gelijk hebben, 
is er dan een draaiboek voor een dergelijk scenario?  

Laten we nu maar eerst vijf jaar keihard werken, in en 
buiten de parlementen. Dat zijn we aan onze kiezers 
verplicht. Wat er in 2024 gebeurt - vijf jaar is een eeu-
wigheid in de politiek - zien we dan wel.

Binnen de partij ben je al ge-
ruime tijd bekend. Maar voor 
het bredere publiek kom je 
nu pas echt in het voetlicht te 
staan. Is 2019 de definitieve 
mediadoorbraak van Chris 
Janssens? 

Media focussen mijns inziens 
te veel op pietluttige contro-
verses, inhoudsloze Twitter-
discussies en tafelspringers. 
Een goed onderbouwd dos-

sier is voor veel journalisten minder interessant. Wat 
dat betreft ben ik dus a-politiek: ik ga mijn stijl niet 
veranderen om koste wat het kost media-aandacht te 
krijgen. 

Chris Janssens, minister-president in 2024? 

(lacht) Ik heb nooit aan persoonlijke carrièreplanning 
gedaan. Het belang van de partij, dat een middel is om 
ons doel te bereiken: een onafhankelijk Vlaanderen en 
het behoud van onze Westerse cultuur en identiteit, 
staat altijd voorop. Mijn eigen positie is daaraan vol-
ledig ondergeschikt. Het is al een hele eer om bevoor-
recht getuige te mogen zijn als vertegenwoordiger van 
ons Vlaamse volk.

een duidelijke Vlaams Belang-stempel werd achter-
gelaten. Straks moet u nog applaudisseren vanop de 
oppositiebanken.  

Op het vlak van inburgering staan er inderdaad een 
aantal zaken in die onze steun genieten. Er wordt meer 
nadruk gelegd op zelfredzaamheid. Maar dat lazen we 
ook al in het vorige regeerakkoord en kijk wat ervan is 
terechtgekomen. Er staan bovendien ook een heleboel 
zaken in die me doen huiveren. Men wil de lage emis-
siezone uitbreiden naar alle Vlaamse steden. Wie zich 
geen dure groene nieuwe auto kan veroorloven, valt uit 
de boot. Ook de torenhoge rusthuisfacturen worden 
niet aangepakt, het M-decreet in het onderwijs wordt 
niet afgeschaft en de woonbonus gaat op de schop. Dit 
zal de Vlaming ettelijke tienduizenden euro’s kosten. 
Bovendien is dit nog maar een startnota. De vraag is 
wat er nog van rechtse standpunten gaat overblijven 
nadat CD&V en VLD de pen hebben vastgehouden.     

Jouw streekgenoot Zuhal Demir zei onlangs dat het 
Vlaams Belang meer moet investeren in het zoeken 
van partners in plaats van ze af te stoten. Moeten we 
wat dat betreft in eigen boezem kijken of is het een 
stok om de hond te kunnen slaan?

Les excuses sont faites pour s’en servir. Wie de hond wil 
slaan, vindt inderdaad altijd wel een stok. De keuze 
waar Zuhal Demir en de N-VA voor stonden was: heb-

ben we de moed om een coalitie te sluiten met een 
Vlaams-nationale bondgenoot of wordt het meer van 
hetzelfde met partijen die door de kiezer afgestraft zijn. 
Wij waren bereid afspraken te maken en onze inhoude-
lijke overeenkomsten om te zetten in een stevig Vlaams 
en rechts regeerakkoord. Nu men toch opteert voor de 
verliezers, zullen we hen daarvoor de rekening presen-
teren. Kiezersbedrog mag niet ongestraft blijven.

In Terzake vergeleek u de regeringsformaties in dit 
land met de Tour de France. Verklaar u nader? 

Aan het einde van de Tour de France staan de winnaars 
op het podium. In de Belgische politiek gebeurt het 
omgekeerde: hier willen de verliezers de koers bepalen 

"Men wil de lage emissiezone 
uitbreiden naar alle Vlaamse 
steden. Wie zich geen dure 
groene nieuwe auto kan 
veroorloven, valt uit de boot."
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Last van de warmte
Heethoofden en warmbloedigen allerhande kunnen helaas erge last 
hebben van hoge buitentemperaturen. Gelukkig voor hen is daar het 
Vlaams Belang nog. Altijd paraat met wetsvoorstellen om hen enige af-
koeling te bieden.

De zomer van 2019 kende naast 
miezerige dagen ook enkele warme. 
Héél warme dagen zelfs. Momen-
ten van ongeziene temperaturen, 
waarin het kwik steeg tot 40 graden 
Celsius. De zon brandde hard en 
ongenadig, op een wijze zoals en-
kel Van Gogh die kon weergeven of 
Streuvels die kon beschrijven. Asfalt 
smolt, hagen en planten verschrom-
pelden en zelfs de terrasjes bleven 
leeg… “Warme dagen, meer zou ik de 
Heer niet vragen”, zong de gevierde 
poëet Raymond van het Groene-
woud destijds.  Helaas bleven wij, 
anders dan Raymond, wel met een 
paar vragen zitten.

KEET SCHOPPEN

In een dergelijke hitte is het niet 
verwonderlijk dat mensen, jong en 
oud, plezier en verkoeling zoeken in 
het verfrissende water van recreatie-
vijvers of openbare openluchtzwem-
baden. Helaas is dat voor hele hor-
den ‘jongeren’ ook het sein om net 
daar keet te gaan schoppen. Jonge-
ren van het soort dat steeds stoer in 
groep is, dat een eigenaardig plezier 
schept in diefstal, verbaal geweld, 
vandalisme, intimidatie en provoca-
tie. Van het soort dat inlandse meis-
jes en vrouwen als loslopend wild 
beschouwt.

Van opzichters en redders hebben 
deze jongeren weinig last… Die 
komen best niet tussen, kwestie van 
niet gemolesteerd te worden. En 
van de media valt nog minder te 
vrezen. Die spannen zich elke zomer 
in om de feiten niet te brengen en al 
zeker niet bij naam te noemen. Het 
gaat zogezegd om kattenkwaad van 
enkele pubers, gedemotiveerd om-
dat ze door boosaardige boeman-
nen gediscrimineerd worden op de 

arbeidsmarkt. En die om deze reden 
uiteraard niet mogen gestigmati-
seerd worden. Dieren worden al 
niet toegelaten langsheen de zwem-
baden, dus zeker ook geen zonde-
bokken.

WETSVOORSTEL

De kop in het zand steken, hoe 
warm het ook moge zijn, is echter 
niet aan Vlaams Belangers besteed 
en prompt riep voorzitter Ortwin 
Depoortere zijn Kamercommis-
sie Binnenlandse Zaken bijeen. Bij 
deze gelegenheid voelde commis-
sielid Dries Van Langenhove de 
verantwoordelijke minister Pieter 
De Crem aan de tand. Terecht had 
Dries het daarbij over het “gefaalde 
veiligheids- en migratiebeleid”. Stoere 
Crembo deed wel wat verontwaar-
digd, verhief zijn stem, maar kon er 
inhoudelijk niets tegen inbrengen. 
Verder dan zich wat verschuilen 
achter de bevoegdheden van plaat-
selijke overheden kwam hij niet…

Voor het Vlaams Belang is de maat 
hoe dan ook meer dan vol. Zwem-
baden en recreatiedomeinen moe-
ten een oase van ontspanning en 
rust zijn. Onze partij dient dan ook 
een wetsvoorstel in tot beteuge-
ling van het kwaadwillig verstoren 
van de openbare orde in ontspan-
ningscentra. Herrieschoppers zul-
len zich, wat ons betreft, kunnen 
verwachten aan een onmiddellijk 
‘recreatiedomeinverbod’ en een ver-
melding in een zwarte lijst van orde-
verstoorders. Bij schending van het 
domeinverbod zullen correctionele 
of jeugdrechtbank volgen, en effec-
tieve gevangenisstraffen.

Frederik Pas
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80% van bevolkingstoename te wijten aan migratie

Vorig jaar kwamen er 129.392  
immigranten naar ons land 
129.392 immigranten of meer dan de totale bevolkingsomvang van 
een stad als Brugge kozen afgelopen jaar voor eindbestemming Bel-
gië. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het Belgisch bureau voor 
de Statistiek die het Vlaams Belang naar buiten bracht.

Terwijl de terugkeer van illegale 
en uitgeprocedeerde asielzoekers 
op een diepterecord staat, blijft de 
instroom pieken. Gegevens over de 
herkomstlanden zijn er nog niet, al 
bleek uit het recentste jaarverslag 
van het Federaal Migratiecentrum 
Myria – dat de cijfers van 2017 
behandelt – dat Roemenië, Syrië 
en Marokko steevast in de top tien 
blijven staan. Gezien de continuï-
teit van het gevoerde beleid zijn er 
weinig redenen om aan te nemen 
dat de situatie vandaag enigszins 
veranderd is. 

Uiteraard staat er tegenover de 
instroom ook een uitstroom. Zo 
vertrokken er afgelopen jaar ook 
80.053 immigranten uit het land, 
wat het netto migratiesaldo van 
niet-Belgen op 49.339 brengt. 

Volgens Statbel is de stijging van 
de Belgische bevolking dan ook 
voor 80 procent het gevolg van 
immigratie. Ter linkerzijde wordt 
telkens aangehaald dat tegenover 
de instroom ook een uitstroom 
staat en beide mekaar min of meer 
in evenwicht houden. Die stelling 
kan met deze cijfers definitief naar 
de fabeltjesrubriek worden verwe-
zen. 

EUROPA  
ONT-EUROPEANISEERT 

Wanneer we verder inzoomen op 
de cijfers van Myria blijkt ove-
rigens dat het proces van bevol-
kingsvervanging in ons land zich 
onverminderd doorzet. Gemiddeld 
genomen trekken er voor elke 10 
migranten die ons land binnenko-

men 6 weg. Maar achter dat ge-
middelde zitten enorme verschillen 
naargelang de origine. Zo vertrek-
ken er voor elke 10 nieuwkomers 
uit zwart-Afrika en West-Azië am-
per 2 weg.

De cijfers bewijzen dat België zijn 
immigratiebeleid hoogdringend 
moet wijzigen wil het niet volledig 
‘ont-Europeaniseren’. In het licht 
van de federale regeringsformatie 
riep Vlaams Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken dan ook op werk te 
maken van een veel kordater en 
strenger immigratiebeleid. Con-
creet pleitte Van Grieken voor een 
forse uitbreiding van de terugkeer-
capaciteit, een verstrenging van de 
wet op de gezinshereniging en de 
aanpassing van de volgens hem 
destructieve en achterhaalde Con-
ventie van Geneve.

Klaas Slootmans

De schutter uit Dayton
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Trump, polarisering en de NRA
Na twee bloederige schietpartijen in de Verenigde Staten -El Paso en 
Dayton- is het Donald Trump die opnieuw onder vuur komt te liggen. 
De schutter in El Paso had het immers gemunt op Latino’s. Reden 
genoeg voor de tegenstanders van de president om hem rechtstreeks 
verantwoordelijk te houden. Met zijn ‘polariserend taalgebruik’ heeft 
hij ‘bloed aan zijn handen’ is de toon - die zelf ook niet vreemd aan 
enige polarisering is.

Dat polariserende discours, dat is 
dan bijvoorbeeld de opmerking die 
hij maakte tegenover ‘the squad’: 
vier uiterst linkse en allochtone po-
litica’s uit de Democratische Partij 
die naar zijn mening weinig dank-
baar zijn tegenover de kansen die 
ze in de VS gekregen hebben. Na 
de zoveelste aanval tegenover de 
VS: de detentiecentra aan de grens 
-die onder Obama ook bestonden- 
noemen ze ‘concentratiekampen’, 
ze vallen steeds blanke kandidaten 
aan en zelfs zwarten die ‘niet links 
genoeg’ zijn, gaf de president hen 
lik op stuk: “Waarom gaan ze niet 
terug om de totaal gebroken en door 

misdaad geïnfecteerde plaatsen waar 
ze vandaan komen, te helpen op-
knappen?” vroeg hij zich op Twitter 
af. “Racisme!”, volgens de dames in 
kwestie.

TWEE MATEN EN 
GEWICHTEN

Na de schietpartij in El Paso was 
Trump nochtans -met reden- dui-
delijk in zijn veroordeling van 
zowel de dader als zijn raciale mo-
tieven. Bovendien kunnen we ons 
afvragen waarom dit soort redene-
ringen niet overal gevolgd wordt. 

Bij die andere tragedie, in Dayton, 
was de schutter immers een fervent 
socialist en aanhanger van Bernie 
Sanders. Toch lezen we in de pers 
geen opiniestukjes over ‘rood ter-
rorisme’ en lijkt niemand bloed te 
vinden aan de handen van de radi-
caal-linkse politicus. Terecht ook, 
want politici verantwoordelijk hou-
den voor de daden van hun labielste 
aanhangers is intellectueel oneerlijk.

BURGERZIN

In de editorialen van de kranten 
werd er naar aanleiding van de 

schietpartijen alleszins weer hevi-
ger dan ooit tekeer gegaan voor 
een verstrenging van de wapen-
wetgeving. Inclusief verdachtma-
kingen tegenover de ‘machtige 
wapenlobby’ (terwijl de NRA in 
realiteit vooral één van de grootste 
burgerbewegingen uit de VS is.)

Wat de opiniemakers handig 
uit de weg gaan, is dat wapen-
dracht soms ook tragedies voor-
komt. Zoals op 8 augustus in een 
Walmart in Missouri, waar een 
brandweerman met een pistool 
en een gezonde dosis burgerzin 
een zwaarbewapende jongeman 
in aanvalstenue wist te overmees-
teren zonder dat er een schot 
gelost werd. Wie zal er met een 
verstrengde wapenwet braaf zijn 
wapens inleveren, vragen veel 
Amerikanen zich dan ook af: de 
brave burger die keurig de wet 
volgt, of de labiele gevallen en cri-
minelen?

Over die labiele gevallen is overi-
gens ook de NRA niet onredelijk: 
meer dan 90% van hun leden is 
voorstander om wapens uit de 
handen van mensen met psychi-
sche problemen te houden - en 
ook de top van de NRA heeft zich 
reeds voor dergelijke voorstellen 
uitgesproken.

Jeroen BolckmansDe schutter uit Dayton

De dames van "the squad"
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Gelekt document bewijst subjectieve houding openbare omroep tegenover Vlaams Belang

VRT maakt werk van 'aparte 
cel' om over Vlaams Belang te 
berichten 
De verkiezingsuitslag van het Vlaams Belang is bijzonder slecht ont-
haald op de redactievloeren van de openbare omroep. Om een tweede 
opeenvolgende overwinning van de partij te voorkomen, wil ze een 
aparte cel oprichten die de berichtgeving over het Vlaams Belang 
moet stroomlijnen. Dat blijkt uit een gelekt document van de VRT-
redactieraad, dat het Vlaams Belang in handen kreeg.

Dat het Vlaams Belang een on-
gewenste gast is bij de openbare 
omroep is een publiek geheim. In 
2001 verscheen reeds de nota ‘De 
VRT en de democratische samen-
leving’ waarin werd bepaald hoe 
journalisten moesten omgaan met 
het Vlaams Belang. Het resulteer-
de in een berichtgeving waarbij 
het Vlaams Belang in verhouding 
tot zijn stemmenaantal sterk on-
dervertegenwoordigd bleef. Het 
Vlaams Belang mocht immers op 
generlei wijze worden behandeld 
zoals de andere partijen, stond in 
het document te lezen. “Er moet 
bijzonder omzichtig worden om-
gesprongen met het aan het woord 
laten van vertegenwoordigers van 
het VB. Dit betekent dat het ver-
antwoord is dat vertegenwoordigers 
van het VB niet aan bod komen in 
bepaalde politieke debatten en poli-
tieke -inclusief parlementaire- ver-
slagen.”, luidde het.  

TASK-FORCE

Hoewel de afgelopen jaren bij 
hoog en bij laag werd beweerd dat 
de nota niet meer tot de ‘VRT-
policy’ behoort, blijkt nu het te-
gendeel. Het enige verschil: de 
transparantie ervan. Waar de vo-
rige nota in alle openheid werd 
voorgesteld, is dat vandaag niet 
het geval. Dat alles blijkt uit een 

uitgelekt verslag van de redactie-
raad van de VRT-nieuwsdienst, 
waarbij verschillende leden van de 
VRT-top aanwezig waren. Naast 
algemeen hoofdredacteur Liesbet 
Vrieleman waren dat onder meer 
Steven Samyn (hoofdredacteur 
duidingsprogramma’s), Griet De 
Craen (hoofdredacteur VRT-ra-
dionieuws), Brecht Decaestecker 
(hoofdredacteur digitaal) en Inge 
Vrancken (hoofdredacteur VRT-
journaal). 

Het verslag toont een grote ver-
slagenheid op de redactievloer 
over de verkiezingsuitslag van het 
Vlaams Belang. Zo wordt er on-
der meer verwezen naar een arti-
kel van VRT-redacteur Peter Ver-
linden in ‘De Journalist’ waarin 
openlijk wordt opgeroepen om 
een ‘task force’ samen te stellen die 
de berichtgeving over het Vlaams 
Belang moet stroomlijnen. “Wat 
hebben we fout gedaan?”, vraagt 
Verlinden zich openlijk af. Verlin-

den zet er het Vlaams Belang zelfs 
op één lijn met “terroristische en 
extremistische groepen.” De tekst is 
dan ook een langgerekte klaagzang 
over de volgens hem veel te lakse 
manier hoe het Vlaams Belang 
door de VRT wordt aangepakt. 
Dat het Vlaams Belang al jaren 
systematisch wordt uitgesloten uit 
de ontspanningsprogramma’s van 
de VRT en sterk ondervertegen-
woordigd blijft in de nieuws- en 
duidingsprogramma’s is voor Ver-
linden niet meer dan een “nuance-
verschil” met de andere partijen. 

STEEKKAARTEN

Voortbouwend op de tekst van 
Verlinden wordt op de vergade-
ring gesuggereerd om een ‘aparte 
cel’ op te richten voor de bericht-
geving over ‘uiterst rechts’. In het 
verslag lezen we eveneens dat er 
nieuwe steekkaarten zullen wor-
den gemaakt voor journalisten die 
over het Vlaams Belang berichten.

Volgens Vlaams Belang-
parlementslid en partijwoordvoer-
der Klaas Slootmans danst de VRT 
hiermee op een slappe koord. “Het 
mediadecreet en de beheersovereen-
komst bepalen dat de VRT zich te 

“Door aparte cellen op te richten 
en aparte steekkaarten aan te 

maken, worden correcte journalisten 
gemanipuleerd om onze partij per 

definitie in een slecht daglicht te stellen."
Klaas Slootmans, Vlaams Parlementslid
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allen tijde onafhankelijk, neutraal 
en objectief opstelt. Door aparte cel-
len op te richten en aparte steekkaar-
ten aan te maken, worden correcte 
journalisten gemanipuleerd om onze 
partij per definitie in een slecht dag-
licht te stellen. Blijkbaar hebben be-
paalde mei 68’ers heimwee naar de 
rode BRTN waarbij onze partij als 
een leprapatiënt werd behandeld.”   

KLACHTENPROCEDURE 

Ook Vlaams Belang-fractieleider 
in het Vlaams Parlement Chris 
Janssens reageert geschokt: “De 
journalisten van de VRT geven tij-
dens de redactieraad aan dat ze te-

rug voeling met het publiek willen 
krijgen maar tegelijkertijd willen ze 
de tweede grootste partij van Vlaan-
deren een pak kritischer benaderen 
dan andere politieke partijen met 
als duidelijk doel ons te beschadigen. 
Dit is niet alleen tegenstrijdig maar 
vooral ongepast voor een publieke 
omroep, gefinancierd door álle Vla-
mingen, waaronder ook de meer dan 
800.000 Vlaams Belang-kiezers”, 
aldus nog Janssens. Janssens kon-
digt alvast aan opheldering te vra-
gen bij bevoegd minister Gatz over 
de zaak. De partij beraadt zich 
eveneens over een klachtenpro-
cedure bij de Vlaamse Regulator 
voor de Media.

Feiten  cijfers
Op 31 december 2018 bedroeg de 
overheidsschuld van Vlaanderen 
19,8 miljard euro, van het Waals 
Gewest 21,7 miljard, van de Fran-
se Gemeenschap 8 miljard en van 
het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west 5,5 miljard. Dat is allemaal 
echter klein bier vergeleken met 
de federale overheidsschuld van 
391,7 miljard. (Schriftelijke vraag 
nr. 2498 van Barbara Pas aan de 
minister van Financiën)

***

Een Vlaams regeringsbesluit be-
paalt dat als twee sollicitanten voor 
een job bij de Vlaamse overheid ge-
lijk scoren op aanwervingsproeven 
de kandidaat uit de ‘kansengroep’ 
(bv. een allochtoon) moet worden 
aangeworven. Zeven diensten van 
de Vlaamse overheid hebben in 
2018 deze voorrangsregeling toe-
gepast. (Schriftelijke vraag nr. 285 
van Chris Janssens aan de minis-
ter van Binnenlands bestuur)

***

De inkomensgarantie voor oude-
ren is een uitkering voor 65-plus-
sers die onvoldoende financi-
ele middelen hebben. Zij werd 
in 2018 ook aan 3.796 niet-EU-
vreemdelingen uitgekeerd, wat een 
maandelijkse kostprijs van 2,3 mil-
joen euro heeft. (Schriftelijke vraag 
nr. 408 van Barbara Pas aan de 
minister van Pensioenen)

***

Politici worden door de VRT ook 
uitgenodigd in tv- en radiopro-
gramma’s die niet behoren tot de 
nieuwsdienst. In 2018 gebeurde 
dit 60 keer op tv en 112 maal op 
de radio. Voor het Vlaams Belang 
werd enkel Tom van Grieken één 
keer op tv uitgenodigd (documen-
taireserie WATT) en één keer op 
de radio (Music for Life).  (Schrif-
telijke vraag nr. 124 van Anke Van 
dermeersch aan de minister van 
Media)

"Blijkbaar hebben bepaalde mei 68'ers 
heimwee naar de rode BRTN waarbij 
onze partij als een leprapatiënt werd 
behandeld."
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VerlOpen VLD
“We hebben dringend nood aan een andere voor-
zitter”, zo orakelde Vincent van Quickeldinges 
van de Open Grenzen VLD onlangs. En geef toe: 
iemand die actief was bij Amada, Volksunie, ID21, 
Spirit en VerlOpen VLD heeft al heel wat voorzit-
ters gezien en spreekt dus met kennis van zaken. 

Een andere voorzitter dus, want het gaat niet goed 
met de blauwselmannen. In Brussel rollen Guy 
Vanhengel, Sven Gatz en Else (R)Ampe al vech-
tend over straat, en in Gent was er het gevecht 
rond de postjes na de gemeenteraadsverkiezingen. 
Ze moesten zelfs Herman Decroo weer opgraven 
om die vermaledijde FDW uit de voorzittersstoel 
van het Vlaams Parlement te houden. En intussen 
werd ook de moreel verheven logebroeder Karel 
De Klucht veroordeeld wegens zelfs voor een li-

beraal overdreven veel gesjoemel. Om nog maar 
te zwijgen over hoe Guy Verafstoot zijn… emm… 
tanden stuk beet op een Europees fractievoorzit-
terschap. En dat alles dus onder het toezicht van 
de kleuterleidster uit Aarschot, de immer sympa-
thieke Gwendolien.

Maar intussen mocht op Radio1 wel één of an-
dere blauwe backbencher komen vertellen hoe 
fantastisch Gwendolien dat wel niet doet, en dat 
de partij op de goede weg is. Kijk, dat vinden wij 
nu ook! Van 14.60% van de Vlaamse stemmen bij 
haar aantreden tot nog 13% vandaag: de VerlO-
pen VLD is op de goede weg. Deze Rechtse Rak-
ker wenst Gwendolien dan ook nog vele jaren aan 
het blauwe roer.
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Paul Cliteurs "theoterrorisme" 
Dr. Paul Cliteur, de aimabele Ne-
derlandse rechtsgeleerde, filosoof, 
auteur en nu ook politicus – Eer-
ste Kamerlid voor Thierry Baudets 
Forum voor Democratie – is een 
bezige bij. Aan de lopende band 
schrijft hij artikels en boeken en 
daarbij neemt hij geen blad voor 
de mond. Cliteur heeft lak aan 
politieke correctheid en stortte 
zich de afgelopen jaren volop in 
de arena van het publieke debat.

In zijn jongste boek, ‘Theoterro-
rism v. Freedom of Speech. From 
Incident to Precedent’, waarin 
de Duits-Syrische politicoloog 
Bassam Tibi het voorwoord 
schreef, hamert Cliteur erop dat 
we de islamitische ‘theoterroris-
ten’ serieus moeten nemen: luister 
naar wat ze zeggen, geloof hen op 
hun woord en zie onder ogen dat 
ze hun inspiratie uit de bronnen 
van de islam halen. Wees dus niet 
politiek correct: theoterrorisme is 
terrorisme in naam van god.

Cliteur waarschuwt voor de uit-
holling van de vrije meningsuiting 
onder invloed van het islamitisch 
terrorisme en de jihad-dreiging. 

Hij beschrijft de angst, lafheid, po-
litieke correctheid en (zelf )censuur 
die sluipenderwijs onze samenle-
ving islamiseren, i.e. islamitischer 
maken, en noemt daarbij man en 

paard. Zo fileert Cliteur appeasen-
de multiculturalisten als Charles 
Taylor. De kracht van Cliteurs 
boek zit hem in de opsomming 
van de talloze gebeurtenissen waar-

bij de islam in onze contreien de 
vrijheid van meningsuiting heeft 
aangevallen, en waarbij lafhartig 
werd gecapituleerd om (tijdelijk) 
de goede vrede te bewaren (‘peace 
in our time’).

Cliteurs analyse is alarmerend: 
al deze ‘incidenten’ wijzen op 
een dieperliggend, fundamen-
teel probleem. Ze verworden tot 
precedenten waarbij de vrije me-
ningsuiting uit voorzorg wordt 
ingeperkt dan wel uitgeschakeld. 
Dit academische werk van Cli-
teur is bijzonder lezenswaardig en 
vooral van fundamenteel belang 
voor de toekomst van onze vrije 
samenleving. 

Sam van Rooy

Paul CLITEUR
Theoterrorism v. Freedom of 

Speech: From Incident to 
Precedent

Amsterdam University Press, 2019
ISBN 978 9463722728

Prijs: 99,00 euro
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StuuR uw oploSSIng vooR 15 SEptEmbER 
mEt vERmEldIng van naam En adRES naaR 

vlaamS bElang-REdactIE • madouplEIn 8 buS 9 • 
1210 bRuSSEl of puzzEl@vlaamSbElang.oRg

WINNAARS VORIGE MAAND
Ghislain Libert, Leefdaal
Marinka Tournoy, Brugge
Gerda Vinken, Zwijndrecht
Kim Erauw, Oudenaarde

Daniel Houtput, Zele
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A Meer ondoordacht door 

plotselinge schrik
B  Internetonderneming die 

personenvervoer aanbiedt in 
verschillende landen - Uitroep - 
Scandinavische munt

C  Nota bene - Zware tegenslag
D  Judomat - Borstbeeld
E  Hulpvaardige - Goud
F  Gebakken rijst - Hoevedier - 

Zangstem
G  Afstandsmaat - Oosterlengte - 

Aangeboren vernuft
H  Alleraardigst - Seleen
I  In rechte lijn (Lat.)
J  Idem - Bepaalde - Deelse
K  Whiplash - Oude lengtemaat
L  Haarproduct - Akelige - 

Woonboot

VERTICAAL
1 Gelijkspel in het voetbal
2 Zweedse popgroep (1972- 1983) 

- Voor de middag - Denkbeeld
3 Neon - Drinkgerei - Voegwoord 

- Kiloliter
4 In strijd met het gezond verstand
5 Auto & Motortechniek  vakblad 

(afk.) - Sierplanten
6 Iemand die grappige dingen zegt 

- Meisjesnaam
7 Ivoor - Dakpunt - Senior
8 Overbleef - Sabelkoker
9 Amerikaans schrijver van 

griezelverhalen (1809 - 1849) - 
Cijfer of combinatie van cijfers

10 Intens smerig - Zelfhulpgroep 
voor alcoholisten - Reeds

11 Het gelijktijdig afvuren van 
saluutschoten - Op grote afstand

12 Geheel omsloten veldschans - 
Vragend vnw.
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Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 
twitter.com/vlbelang

www.vlaamsbelang.org
youtube.com/VlaamsBelang

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

www.uitgeverijegmont.be

 €15
+ verzending



27

DINSDAG 10 SEPTEMBER
WAREGEM. Vlaams Belang op Grote 
prijs Briek Schotte in Café 't Motje, Lie-
baardstraat 35, Desselgem om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Waregem. Inl.: Bertrand 
Van Houtteghem, 0477-58 22 29. 

DINSDAG 17 SEPTEMBER
ZANDHOVEN. Boekvoorstelling met 
Sam van Rooy in De Proeverij, Heistraat 
3 om 19u30. Org.: Vlaams Belang Zand-
hoven. Inl.: Paul Stulens, 0475-49 87 67, 
paul@flandersinteriors.be 

VRIJDAG 20 SEPTEMBER
SINT-NIKLAAS. Bingoavond in Trap-
soet, Heimolenstraat om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo 
Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pieters@
skynet.be

ZATERDAG 21 SEPTEMBER
MORTSEL. Stand op jaarmarkt in 
Mortsel-dorp vanaf 7u. Org.: Vlaams Be-
lang Mortsel. Inl.: Jan Thomas, 0495-45 
98 44.
DE PANNE. Seniorenforum naar K3 in 
Plopsaland. Org.: Seniorenforum Leie-
Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, 
jan.deweer@hotmail.com 
LANAKEN. Barbecue in  Brasserie Ché, 
Koning Albertlaan 47 om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Lanaken. Inl.: Leo Joosten, 
0476-36 37 93, leo.joosten@proximus.be 

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
ANTWERPEN. Maandelijks etentje 
(Cassoulet) in Centrum Van Maerlant, 
Van Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: 
OCJVM. Inl.: Inl.: 03-225 22 82 of van-
maerlant@vlaamsbelang.org 
KESSEL. Mosselfeest in Gemeenschaps-
centrum 't Dorp, Berlaarsesteenweg 2 om 
16u30. Org.: Vlaams Belang Nijlen-Kes-
sel-Bevel. Inl.: Ingrid Van Wunsel, 0495-
61 46 62, ingrdvw@hotmail.com

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
SCHELLE. Pannenkoekenfestijn met 
Hans Verreyt en Bart Claes in Chalet 
Gilde, Kerkplein/Fabiolalaan  om 13u. 
Org.: Vlaams Belang Schelle. Inl.: Danny 
De Herdt, 0476-54 66 70, danny.deherdt.
edelweiss@gmail.com 
BRUSSEL. Stadswandeling met Do-
miniek Lootens. Samenkomst: Vlaams 
Parlement, zaal De Schelp, Leuvenseweg 
86 om 13u30. Org.: Brabants Senioren-

forum. Inl.: Roeland Van Walleghem, 
0495-24 84 13, roelandvanwalleghem@
telenet.be 
ZEMST. Kippenfestijn in Parochiezaal 
Eppegem, Zenneweg 7 om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick Van 
Den Bosch, 0496-62 42 54, anfieldboy@
live.be 

ZATERDAG 5 OKTOBER
VILVOORDE. Oktoberfeest in Effenaf, 
Leuvensesteenweg 275 om 16u30. Org.: 
Vlaams Belang Vilvoorde. Inl.: Jurgen Van 
Duyse, 0484-65 03 50, jurgenvanduyse@
hotmail.com 
TIENEN. 2de Restaurantdag met Dries 
Van Langenhove in Parochiecentrum 
Oplinter, Ganzendries 29. Org.: Vlaams 
Belang Tienen. Inl.: Joël Dereze, 0478-67 
02 16, snelle@telenet.be 
MOEN. Natuurexploratie: oude spoor-
wegbedding in Moen-Heestert. Samen-
komst om 14u30 in Café In den Voerman, 
Keiberg 1, Moen. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 
90 43, jan.deweer@hotmail.com 

ZATERDAG 12 OKTOBER
TREMELO. Steakdag in Zaal Paloma, 
Schrieksebaan 47 om 16u30. Org.: 
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474-69 10 70, alain.verschae-
ren1@telenet.be 

ZONDAG 13 OKTOBER
ANTWERPEN. Ontbijtgesprek met 
Reddy de Mey. ‘Achter de schermen van 
de media’ gevolgd door uitgebreid brunch-
buffet in Centrum Van Maerlant, Van 
Maerlantstraat 14 om 10u30. Org.: Seni-
orenforum Antwerpen. Inl.: cyrmadsen@
gmail.com, 03-219 62 04 (na 18u)

ZATERDAG 19 OKTOBER
LENNIK. 10de Mosselfestijn in Zaal Ons 
Huis, Markt om 11u30. Org.: Vlaams Be-
lang Lennik. Inl.: Filip Rooselaers, 0476-
92 81 84, f.rooselaers@gmail.com 

VRIJDAG 25 OKTOBER
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. 
Inl.: Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

DINSDAG 5 NOVEMBER
KORTRIJK. Bezoek muziekcentrum 

Track, Conservatoriumplein 1 om 14u30. 
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.deweer@
hotmail.com 

VRIJDAG 8 NOVEMBER
SINT-NIKLAAS. Quizavond in Trap-
soet, Heimolenstraat 63C om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo 
Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pieters@
skynet.be 

VRIJDAG 15 NOVEMBER
IZEGEM. Hutsepotfestijn met Chris 
Janssens in Feestzaal Ter Maerel, Abeles-
traat 36 om 20u. Org.: Vlaams Belang Ize-
gem. Inl.: Stefaan Sintobin, 0495-36 00 
75, stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be 

ZATERDAG 16 NOVEMBER
NIEUWPOORT. Breughelfeest met 
Stefaan Sintobin in De Beiaard, Recollet-
tenstraat 47 om 19u. Org.: Vlaams Belang 
Nieuwpoort. Inl.: Johan Vanblaere, 0495-
22 80 72, johanvanblaere@gmail.com 

ZATERDAG 23 NOVEMBER
BELLEGEM. Kaartnamiddag in Café 
De Smisse, Bellegemsestraat 62 om 
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-Schel-
de. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.
deweer@hotmail.com 

VRIJDAG 29 NOVEMBER
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. 
Inl.: Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 7 DECEMBER 
KOOIGEM. Spelnamiddag met Bingo 
in Café-feestzaal Casino, Kooigemplaats 
4 om 14u30. Org.: Seniorenforum Leie-
Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90 43, 
jan.deweer@hotmail.com 

ZONDAG 15 DECEMBER - DINS-
DAG 17 DECEMBER
ELZAS. Bezoek Europees Parlement en 
Elzasser kerstmarkten. Kostprijs: 150 
euro/persoon (te storten op rekeningnum-
mer BE44 0689 1002 6745 van SF Bra-
bant). Org.: Seniorenforum Brabant. Inl.: 
suzy.jacobs@vlaamsbelang.org, 0475- 96 
34 33, 0468-2249 47, 0477-23 42 57

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 15 septemberKalEndER
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ZATERDAG 28 SEPTEMBER
10U00, DE SCHELP (VLAAMS PARLEMENT)
HERTOGSTRAAT 6, BRUSSEL

Sprekers:
HILDE DE LOBEL

ELLEN SAMYN
IMMANUEL DE REUSE

JÜRGEN CONSTANDT
TOM VAN GRIEKEN

Inschrijven verplicht, via 
www.vlaamsbelang.org/seniorendag
02/219.60.09
onthaal@vlaamsbelang.org


