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AltpArteIen
Onze succesrijke vrienden van de AfD noe-
men hen de Altparteien, partijen die ont-
stonden in de XIXe eeuw en sedertdien alle 
macht onder henzelve verdelen: socialisten, 
christendemocraten en liberalen.

De eerste twee werden machtig door de op-
richting van coöperatieven, vakbonden, mu-
tualiteiten en boden hiermee bescherming 
aan miljoenen (autochtone) arbeiders. Die 
belangrijke taak werd de voorbije decennia 
ingeruild voor een doorgeslagen progressivi-
teit, multicultuur en economisch globalisme. 
Liberalen gingen hierin mee, losten de mid-
denstand en verloren eveneens kiezers. Waar 
de Vlaamse Altparteien vroeger 90 procent 
van het electoraat bekoorden, vielen ze in 
mei terug op 38 procent.

Een nieuwe polarisatie krijgt stilaan vorm: 
‘Identitairen’ vechten tegen de ‘Globalisten’, 
strijden voor het eigen volk, voor bescher-
mende grenzen tegen massa-immigratie én 
economische weerbaarheid.

De electorale verschuivingen in Frankrijk 
(verschrompeling van de eertijds almachtige 
PS), Italië (verdwijning christendemocraten), 
Duitsland (steeds zwaardere verliezen voor de 
‘große Koalition’ van CDU/SPD) bewijzen 
dat wij aan de juiste kant van de geschiedenis 
staan.

De partijen van de XIXe eeuw zijn gedoemd 
te verdwijnen. Nieuwe partijen - die wél de 
problemen van de XXIe eeuw aanpakken - 
hebben de toekomst voor zich.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Toen u me in oktober 2014 het vertrouwen gaf, zegde ik u – naar de 
woorden van onze stichter Karel Dillen – dat ik u geen rozentuin kon be-
loven. Dat de weg omhoog uit het dal niet over rozen zou lopen. Dat het 
geen wandeling door het park zou worden, maar dat ik rotsvast geloofde 
in de toekomst van onze partij. Vijf jaar en ettelijke liters bloed, zweet 
en tranen later kunnen we met trots zeggen: wij hebben woord gehou-
den. Wij hebben ons de voorbij vijf jaren opnieuw in de politieke arena 
geknokt. Het Vlaams Belang staat er weer. Sterker dan door de grootste 
optimist geloofd. En sterker dan door de grootste tegenstander gevreesd. 

24,9 procent 

In een recente peiling van VTM en Het Laatste Nieuws klimt onze partij 
tot 24,9 procent van de stemmen. Hiermee kroont het Vlaams Belang 
zich virtueel tot grootste partij van Vlaanderen en bij uitbreiding van het 
land. Het is nu zaak dit politieke marktleiderschap te verzilveren. Dat 
betekent een kordaat migratiebeleid waardoor er ruimte ontstaat voor een 
socialer beleid voor onze mensen. 

Om dat te realiseren moeten we de volgende keer met nog meer kracht en 
overtuiging aan het stuur trekken. Daarom startte ik op onze strijdmee-
ting in Gent de ‘Missie 2024’ op. In 2024 moeten wij de grootste partij 
worden. Enkel zo worden wij ‘incontournable’ en enkel zo kunnen wij de 
Vlamingen een beleid geven waar onze mensen op de eerste plaats komen.

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

issie 2024

“HET VLAAMS 
BELANG STAAT ER 

WEER. STERKER DAN 
DOOR DE GROOTSTE 
OPTIMIST GELOOFD. 

EN STERKER DAN 
DOOR DE GROOTSTE 

TEGENSTANDER 
GEVREESD.”
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20.000 NIEUWE 
BELGEN

Van begin januari tot eind juni kre-
gen welgeteld 20.002 inwijkelin-
gen een Belgische identiteitskaart. 
Na een lichte daling in 2018 zijn 
er dat 2.000 meer dan in dezelfde 
periode vorig jaar. Dat blijkt uit 
cijfers van statistiekbureau Stat-
bel. Onder die nieuwe Belgen 
traditioneel nog steeds voor-
al Marokkanen, Roeme-
nen en Polen. De Brexit-
perikelen deden ook 
beduidend meer Britten 
voor een Belgische ID 
kiezen. Maar de meest 
opvallende stijger in 
het lijstje: de Afghanen, 
waarvan zowat de helft 
kan rekenen op een Bel-
gische identiteitskaart.  

Top 3 nieuwkomers
bron Statbel 
1. Marokko 2.540
2. Roemenië 1.169
3. Polen 904

MEER DAN 153.000 
OP WACHTLIJST 
SOCIALE WONING

De wachtlijsten voor een soci-
ale woning in Vlaanderen blijven 
aanzwellen. In 2014 stonden er 
120.500 mensen op de wachtlijst. 
Na vier jaar regering-Bourgeois 
waren dat er in 2018 al 153.000. 
Wachttijden van tien jaar of meer 
zijn geen uitzondering. Noch-
tans was er deze legislatuur een 
recordinvestering van zo’n vier 
miljard in de sociale woningbouw. 
Druppels op een hete plaat blijk-
baar. Niet in het minst wegens de 
hogere immigratiecijfers. Nieuwe 

immigranten worden door een 
leger welzijnswerkers structureel 
doorverwezen naar de sociale 
huisvesting. Het hoeft dan ook 
niet te verbazen dat de toename 
van het aanbod de groeiende 
vraag niet bijhoudt. Onbegrensde 

massa-immigratie vernietigt de so-
ciale bescherming van onze eigen 
mensen. 

WORDT DE 
WOONBONUS 
AFGESCHAFT?

Nadat vijf jaar geleden de rege-
ring-Bourgeois het bedrag van de 
Woonbonus al fors verminderde, 
wil  Bart De Wever de Woonbo-
nus nu volledig afschaffen. Dat 
staat in zijn ‘startnota’ die de basis 
vormt voor de Vlaamse regerings-
onderhandelingen met CD&V 
en Open VLD. De in 2005 inge-
voerde Woonbonus is een jaarlijks 
belastingvoordeel dat mensen ont-

vangen die geld lenen voor hun 
gezinswoning. Na de verminde-
ring in 2015 bedraagt de Woon-
bonus nu nog maximaal 912 euro 
per jaar. Nieuwe kopers zouden 
dit fiscaal voordeel dus voortaan 
niet meer ontvangen. Wel zouden 
in ruil de bij de aankoop van de 
woning verschuldigde registratie-
rechten worden verminderd. De 

vraag is uiteraard of dit een 
nuloperatie wordt of een 

nieuwe besparing. Nu het 
Vlaamse begrotingstekort 
verhoogdt tot 500 à 600 
miljoen euro, valt te 
vrezen voor het laatste.   

RECORDAAN-
TAL MENSEN 

KLOPT AAN BIJ 
VOEDSELBANK

Het zijn harde cijfers die de Fe-
deratie van Voedselbanken op 
tafel legt. Vorig jaar klopte al een 
recordaantal mensen aan om hulp 
te vragen, de voorbije zes maan-
den kwamen er nog ruim 10.000 
mensen extra bij. In totaal gaat 
het nu om bijna 170.000 landge-
noten. Goed voor een stijging van 
meer dan 7 procent en een nieuw 
record. Vooral alleenstaande moe-
ders hebben het steeds moeilijker 
om de eindjes aan mekaar te kno-
pen, zo blijkt. 75 procent van de 

ACTUA KORT
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toename ligt bij hen. Het zet de 
fiscale discriminatie van alleen-
staanden – goed voor een derde 
van de bevolking – alvast opnieuw 
op scherp.  

KONINKLIJK 
PRIVÉONDERWIJS  

Nadat eerder prinses Elisabeth en 
prins Emmanuel naar een dure 
eliteschool werden gestuurd, haalt 
koning Filip nu ook zijn oudste 
zoon, Gabriël, van de publieke 
schoolbanken. Hij gaat niet langer 
naar het Nederlandstalige Sint-
Jan Berchmanscollege, maar naar 
een Engelstalige privéschool in 
Watermaal-Bosvoorde. Gabriël zal 
er vertoeven tussen kinderen van 
expats, diplomaten en kaderleden 
van multinationals. Ver weg dus 
van de door zijn vader bejubelde 
multiculturele samenleving. Er 
hangt dan ook een gepeperd prijs-
kaartje aan de nieuwe school: het 
leergeld bedraagt er 39.515 euro 
per jaar met daarbovenop 2.000 
euro inschrijvingsgeld. Met zijn 
12,2 miljoen euro aan dotaties 
niet meer dan een peulschil voor 
‘le roi des Belges’. Het blijft ove-
rigens opmerkelijk dat de konink-
lijke schoolkeuze zo weinig deining 
veroorzaakte in de media. Het ko-

ningshuis laat immers geen kans 
onbenut om de geneugten van de 
diversiteit te bezingen. Van enige 
consequentie kunnen we hen alvast 
niet verdenken.     

DUBBEL ZOVEEL 
MENSENSMOKKEL

Het afgelopen jaar heeft de lucht-
vaartpolitie een pak meer geval-
len van mensensmokkel ontdekt 
op onze luchthavens. Er zijn 71 
dossiers geopend, tegenover 37 in 
2017 en zelfs maar 11 in 2016. 
Daarbij zijn vorig jaar ook 23 
mensen aangehouden. Het gaat 
over alle Belgische luchthavens 
met een ‘Schengenstatuut’, zoals 
die in Charleroi, Luik, Deurne 
en Oostende, maar de meeste ge-
vallen vonden plaats op Brussels 
Airport. Uit nieuwe cijfers van de 
luchtvaartpolitie blijkt ook dat er 
vorig jaar in het algemeen meer 
criminaliteit is vastgesteld op Brus-
sels Airport. Zo waren er gemid-
deld elke dag twee diefstallen op de 
luchthaven van Zaventem (704), 
zoals gauwdiefstallen en diefstallen 
uit auto’s. Er waren ook de helft 
meer gevallen van ‘verstoring van 
de openbare orde’ (121), naast nog 
eens 70 gevallen van vandalisme en 
vernieling.

“Dat is het verhaal van België. 
Iedereen ziet dat het niet mar-
cheert, maar houdt zijn klep.”

Voormalig topman VRT  
Tony Mary, Humo,  

27 augustus 2019  

“Als Meyrem Almaci ons uitno-
digde voor een gesprek, keken 
we in onze agenda's wanneer dat 
het beste uitkwam. Maar als Tom 
Van Grieken een gelijkaardige 
uitnodiging had verstuurd, zou 
die meteen in de prullenmand 
gemikt zijn.”

Klimaatactiviste Kyra Gantois, 
Het Laatste Nieuws,  

30 augustus 2019  

“De taferelen die ik hier iedere 
dag zie, tarten alle verbeelding. 
Het is hier een totale jungle ge-
worden.” 

Een buurtbewoonster van het 
Brusselse Maximiliaanpark 

getuigt, Het Nieuwsblad,  
5 september 2019 

“Mogen we smeken dat ons ver-
loederende onderwijs eindelijk 
terugkeert naar zijn kerntaak, 
namelijk de overdracht van ken-
nis door behoorlijk opgeleide 
leerkrachten?”

Columniste Mia Doornaert,  
De Standaard,  

5 september 2019

“Onze richtlijn was simpel: we 
houden het Vlaams Belang van 
het scherm.”

Voormalig Terzake-anker  
Dirk Tieleman, Humo,  

3 september 2019

“Dat België uit twee democratie-
en bestaat, wordt tegenwoordig 
amper nog betwist.”

Bart Maddens, politicoloog 
KUL, De Tijd,  

17 september 2019 

Foto: Wikimedia Commons (Michiel Hendryckx)

In 2018 werden er 71 dossiers geopend 
met betrekking tot mensensmokkel
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Europese topjob voor Didier Reynders:

De vieze achterkamerspelletjes 
van de politiek 
“De regering van weglopende zaken”, zo noemde Vlaams Belang frac-
tievoorzitter in de federale Kamer Barbara Pas de vlucht van intussen 
de 14de excellentie uit het zinkende schip dat de regering-Michel is. 
Die 14de vlucht was natuurlijk die van Didier Reynders die na jaren-
lang hengelen naar een Europese topjob door de minderheidsrege-
ring-Michel wordt voorgedragen als Europees Commissaris. Daarmee 
komen de twee Europese topjobs in handen van Franstalige politici 
van de MR - nota bene slechts de zevende (!) partij van het land qua 
stemmenaantal. Want in tegenstelling tot de kapitein van de Titanic 
die wel als allerlaatste aan boord van zijn schip bleef, koos Charles 
Michel zelf al eerder de vlucht vooruit door voorzitter van de Euro-
pese Raad te worden.

Dat een minderheidsregering - na 
de verkiezingen nog ‘goed’ voor 
amper 38 van de 150 Kamerzetels 
en dus een regering zonder enig 
democratisch draagvlak - zonder 
het parlement daarin te kennen 
zichzelf rijkelijk beloont met Eu-
ropese topjobs is werkelijk onge-
hoord. Merkwaardig genoeg ech-
ter was en is het Vlaams Belang de 
enige partij die daar graten in ziet.
Bij monde van Peter De Roover 
had de N-VA weliswaar even de 
schijn gewekt ook tegen de aan-

stelling van Reynders te zijn, 
maar al snel werd duidelijk dat 
het verbale protest van de N-VA 
niet meer dan slecht gespeeld po-
litiek theater was. Premier Mi-
chel had over de aanstelling van 
Reynders namelijk op voorhand 
overlegd met alle partijen behalve 
het Vlaams Belang - dus ook met 
N-VA voorzitter Bart De Wever 
die zich niet verzette tegen het feit 
dat beide Europese topjobs in li-
berale francofone handen terecht 
kwamen. Of zoals Barbara Pas het 

in de commissie verwoordde: “De 
voordracht van minister Reynders 
voor EU-commissaris is een uitgesto-
ken middenvinger naar de Vlaamse 
kiezer die verandering wil.” Dat 
Peter De Roover in de bevoegde 
commissie niet eens het woord 
vroeg tijdens het debat was alvast 
veelzeggend.

Cynisch machtspoliticus

Ook in de bevoegde commissie in 
de Kamer kwam het enige echte 
weerkwerk tegen de aanstelling 
van Reynders en tegen het buiten-
spel zetten van het parlement van 
de Vlaams Belang fractie. Meer 
nog: na het verbale schijngeweld 
in de media vond de N-VA het 
samen met Open VLD nodig om 
zelfs Reynders’ loftrompet te ste-
ken. “Eerst en vooral wil ik erop 
wijzen dat wij ons niet verzetten 
tegen de persoon van Didier Reyn-
ders zelf. Ik denk dat hij heel wat 
capaciteiten heeft” aldus N-VA-ka-
merlid Van Bossuyt. Didier Reyn-
ders is één van de meest cynische 
machtspolitici in dit land, onlangs 
nog genoemd als protagonist in de 
onfrisse Kazachgate-affaire, en no-
toir Vlamingenhater.  Wat dat be-
treft zit hij in Europa alvast op zijn 
plaats. En ook voor CD&V was de 
voordracht van Reynders geen en-
kel probleem, ook al noemde die 
partij hem ooit de slechtste minis-
ter van Financiën uit de geschie-
denis, en werd hij in 2014 onder 
geen beding geschikt bevonden 
voor het premierschap. 

Het argument van de minderheids-
regering, dat de voordracht van 
Reynders wel tot de lopende zaken 

Politicoloog Carl Devos:
"De exit van Reynders naar de Europese Commissie is een 

onsmakelijk staaltje van zelfbediening in de Wetstraat."
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zou behoren omdat België nu een-
maal verplicht is om een commis-
saris voor te dragen, is al evenzeer 
onzin. Artikel 246 van het Verdrag 
van de Werking van de Europese 
Unie stelt heel duidelijk dat de ze-
tel van een lid van de Commissie 
voor een onbepaalde termijn onbe-
zet kan blijven. De voordracht van 
Reynders valt dus overduidelijk 
niet onder de lopende zaken, en de 
Belgische minderheidsregering is 
hiermee dan ook haar boekje meer 
dan te buiten gegaan!

N-VA gaat voor de postjes

De welwillendheid die vooral de 
N-VA aan de dag heeft gelegd voor 
de ondemocratische voordracht 
van opnieuw een Franstalige libe-
raal voor een Europese topjob mag 
niemand verbazen. Ten eerste zijn 
er de federale regeringsonderhan-
delingen waar de N-VA nog altijd 
hoopt om samen met de andere 
Marrakesh-partijen een nieuwe 
meerderheid te kunnen vormen. 

Met Didier Reynders uit de weg 
voor een belangrijke ministerpost 
ligt de weg nu open voor andere 
electoraal gebuisden om die post 
op te eisen.

Ten tweede is het een publiek ge-
heim dat deze partij zich wel bij-
zonder soepel (zeg maar ruggen-
graatloos) opstelt omdat de N-VA 
in ruil voor zich niet te verzetten 
tegen de voordracht van Reynders 
zal beloond worden met een hoge 
post bij de Europese Investerings-
bank (EIB) - een functie waar zo-
wel voormalig Vlaams minister 
Philippe Muyters als voormalig 
minister van Financiën Johan Van 
Overtveldt op azen. Net zoals de 

MR is de N-VA dus volop bezig 
om de Wetstraat te misbruiken om 
de door de kiezer afgestrafte poli-
tici aan een Europese win-for-life 
te helpen. Politicoloog Carl Devos 
stelde het scherp maar correct: “Het 
is niet fraai. Het is zelfs beschamend, 
vreselijk, irritant, arrogant en alles 
daartussen. De exit van vicepremier 
Reynders (MR) naar de Europese 
Commissie is een onsmakelijk staal-
tje van zelfbediening in de Wetstraat 
waar zelfs de meest doorwinterde 
watchers het zuur van krijgen.”

Stijn Hiers

"De voordracht van Reynders voor 
EU-commissaris is een uitgestoken 

middenvinger naar de Vlaamse 
kiezer die verandering wil". 

x
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De regering van weglopende zaken

Reeds 14 excellenties hebben het zinkende schip ‘België’ intussen verlaten:

Charles Michel
Gevlucht naar de EU
Kris Peeters
Gevlucht naar de EU
Didier Reynders
Gevlucht naar de EU
Jan Jambon
Uit de regering gestapt
Hervé Jamar
Provinciegouverneur van 
Luik geworden

Johan Van Overtveldt
uit de regering gestapt, nu 
Europees Parlement
Steven Vandeput
Gevlucht naar het Hasselts 
burgemeesterschap
Sander Loones
Uit de regering gestapt
Jacqueline Galant
Gevlucht naar het 
Waals Parlement

Bart Tommelein
Gevlucht naar de Vlaamse regering
Elke Sleurs
Gevlucht naar het Vlaams  
Parlement
Zuhal Demir
Uit de regering gestapt
Theo Francken
Uit de regering gestapt
Willy Borsus
Gevlucht naar de Waalse regering
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De energieconsument als melkkoe 
Tussen 2009 en 2018 verminderde het stroomverbruik van een ge-
middeld Vlaams gezin met liefst 26%. Alhoewel dankzij meer energie-
zuinige toestellen en zonnepanelen het energieverbruik blijft dalen, 
blijven de energiefacturen stijgen. Alleen al de voorbije vijf jaar steeg 
de energiefactuur met liefst 40 procent.

De oorzaak is uiteraard dat de be-
sparing die we realiseren via ons zui-
niger energieverbruik dubbel en dik 
gecompenseerd wordt door de rege-
ringen die ons via de energiefactuur 
steeds meer kosten doorschuiven die 
zij eigenlijk zelf zouden moeten beta-
len en ons bovendien via die factuur 
nog eens een hoop taksen opleggen. 
De energiewaakhond Vreg maakte 
nu een precieze berekening van de 
verschillende kosten die de regerin-
gen op de burgers afwentelen. 

Laadpalen

De installatie van laadpalen? De 
uitkering van premies voor ener-
giebesparende maatregelen? Sociale 
energietarieven voor bepaalde bevol-
kingsgroepen? Groenestroomsubsi-
dies? Straatverlichting? In een nor-
maal land worden dergelijke zaken 
gefinancierd via de belastinginkom-
sten. In Vlaanderen is het echter niet 
de overheid die deze zaken finan-
ciert, maar u zelf!  

De regeringen leggen de energie-
leveranciers en distributienetbe-

heerders immers dergelijke ‘open-
baredienstverplichtingen’ (ODV) 
op die deze laatsten via de ener-
giefactuur op hun beurt doorre-
kenen aan de consument. Op deze 
manier joegen de regeringen de 
voorbije jaren op slinkse manier de 
stroomfactuur de hoogte in, ter-
wijl de consument niet eens te zien 
krijgt waarvoor hij via zijn energie-
factuur allemaal betaalt. 

Dubbele belasting 

De Vreg berekende nu dat maar 
liefst 251,68 euro van een gemid-
delde energiefactuur van 947,43 
euro bestaat uit ODV-kosten die 
door de Vlaamse regering worden 
doorgerekend aan de consument. 
Het doorschuiven van die kosten 
naar de burger brengt de Vlaamse 
overheid jaarlijks zo maar even 1,7 
miljard euro op. 

Als toppunt van onbeschaamd-
heid wordt op al die kosten die 
worden doorgeschoven naar de 
burger door de federale overheid 
ook nog eens BTW geheven. 

Dubbele kassa voor de regeringen! 
Resultaat van deze overheidsdief-
stal: voor elke 3 euro stroom die 
uit uw stopcontract komt, betaalt 
u inmiddels al 7 euro kosten, tak-
sen en lasten. 

Kapot belast

Het gevolg van dit alles is dat de 
stroomfacturen in ons land pakken 
hoger liggen dan in onze buurlan-
den. Recent trok ondernemersor-
ganisatie Unizo nog aan de alarm-
bel: kleine Vlaamse kmo’s betalen 
een kwart meer voor hun stroom 
dan hun concurrenten uit het bui-
tenland, wat hen vanzelfsprekend 
met een fors concurrentienadeel 
opzadelt.  

In een land dat kampioen is inza-
ke belastingdruk zou men mogen 
verwachten dat de overheid zaken 
als laadpalen, sociale kortingen en 
premies zelf financiert uit de fiscale 
inkomsten in plaats van ze stiekem 
door te rekenen via de stroom-
factuur. Het Vlaams Belang aan-
vaardt niet dat de regeringen onze 
stroomfacturen bewust de hoogte 
injagen en eist voor de Vlamingen 
opnieuw het recht op betaalbare 
energie op. 

Wim Van Osselaer



Fundamentalistische islamschool 
krijgt geen erkenning 
De Vlaamse overheid weigert het islamitische Selam-college in Genk 
voorlopig te erkennen. Het Vlaams Belang reageerde tevreden. Vol-
gens Chris Janssens - zelf ook van Genk - is dit de enige logische be-
slissing.

Een korte geschiedenis. In sep-
tember 2018 meldt de pers dat de 
Turkse fundamentalistische be-
weging Milli Görüs het voorma-
lige Syntra-gebouw in Winterslag 
(Genk) heeft gekocht voor liefst 2,5 
miljoen euro om in het gebouw een 
secundaire school te starten. Het 
geld voor de aankoop kwam uit 
het buitenland. Het Vlaams Belang 
ging onder leiding van onze Genkse 
topman Chris Janssens van meet af 
aan in het verzet tegen de opening 
van deze school. 

Protestactie 

Onze partij organiseerde ter plaat-
se een protestactie en drong in de 
parlementen aan op acties om de 
opening van deze kweekplaats voor 
fundamentalisten te verhinderen. 
Ook N-VA wekte in de pers de 
indruk in het verzet te gaan. Erg 
geloofwaardig was dit echter niet, 
aangezien toenmalig minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon 
vooraf op de hoogte was gesteld van 
de plannen tot aankoop, maar niets 
ondernam om die te verhinderen.  

In mei 2019 maakte de met Milli 
Görüs gelieerde vzw Lectio bekend 
het moslimcollege al op 1 septem-
ber 2019 te willen openen. In het 
Vlaams Parlement drong Chris 
Janssens er bij onderwijsminis-
ter Hilde Crevits op aan om deze 
school niet te erkennen: “Ik hoop 
dat u de vrijheid van onderwijs niet 
laat misbruiken door een Turkse fun-
damentalistische beweging die net 
onze vrijheden wil opheffen en die het 
fundamentalistische gif wil versprei-
den in de samenleving.”

Staatsveiligheid

Het is immers duidelijk dat Milli 
Görüs geen eigen school opstart 
om moslimkinderen goed onder-
wijs te geven, maar wel om hen 
te segregeren en te indoctrineren 
met hun gevaarlijke fundamenta-
listische boodschap. Chris Janssens 
wees er in het parlement op dat de 
onderwijswetgeving strenge erken-
ningscriteria voor scholen voorziet 
en dat het respect voor de mensen-
rechten er één van is. In antwoord 
op zijn vragen liet minister Crevits 
weten dat een advies zou gevraagd 
worden aan de Staatsveiligheid. 

Eind augustus maakte onderwijs-
minister Hilde Crevits bekend dat 
ze het Selamcollege geen voorlo-
pige erkenning als onderwijsinstel-
ling wil geven omdat de school niet 
voldoet aan de erkenningsvoor-
waarden. Ze volgt daarmee het 
advies van de onderwijsinspectie 
en het voorstel van de onderwijs-
administratie die zich op hun 
beurt baseren op een 
advies van de 
Staatsvei-
ligheid. 

Chris Janssens toonde zich tevre-
den: “Het Vlaams Belang voerde van 
meet af aan oppositie tegen de moge-
lijke komst van de eerste islamschool 
in Vlaanderen en is dus tevreden met 
deze enige juiste beslissing. Verzet 
loont!” De niet-erkenning heeft 
tot gevolg dat het islamcollege 
geen subsidies ontvangt waarmee 
de leerkrachten betaald kunnen 
worden. Het schoolbestuur ging 
achteraf in beroep bij de Raad 
van State tegen de beslissing 
van de minister, maar dat 
beroep werd verworpen. 

Wim Van Osselaer
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De AfD verovert het Oosten 
Begin vorige maand werden in Duitsland twee deelstaatverkiezingen 
gehouden. Die draaiden uit op een grote overwinning voor de AfD en 
de democratie.

Op 1 september werden in de oos-
telijke deelstaten Brandenburg en 
Saksen nieuwe deelstaatparlemen-
ten gekozen. Alhoewel er uiteraard 
regionale verschillen zijn, was de 
algemene trend onmiskenbaar. 

De grote overwinnaar was zonder 
meer de ‘Alternative für Deutsch-
land’ (AfD) die het ook deze keer 
beter deed dan in de peilingen aan-
gegeven. In Brandenburg verdub-
belde de partij haar score tot 23,5 
procent, terwijl ze in Saksen haar 
resultaat zelfs bijna verdrievoudig-
de en piekte tot 27,5 procent. 

Rake klappen

De spectaculaire winst van de AfD 
ging ten koste van zowat alle ande-
re partijen, op de Groenen na. Die 
gingen er - met een score van 10,1 
procent (+4,6) in Brandenburg en 
8,6 procent (+ 2,9) in Saksen - wel-
iswaar op vooruit, doch beduidend 
minder dan verwacht en voorspeld.
 
Zwaar verlies was er daarentegen 
voor de twee partijen die op na-
tionaal niveau de ‘grote coalitie’ 
vormen: de christendemocratische 
CDU en de socialistische SPD. In 

Brandenburg klokte de SPD af op 
26,2 procent (- 5,7) en tuimelde 
CDU naar 15,6 procent (- 7,4). 
In Saksen liet de partij van Merkel 
een gelijkaardig verlies optekenen 
en eindigde ze op 32,1 procent, 
terwijl de SPD er met bijna 5 pro-
cent op achteruit ging en amper 
nog goed is voor 7,7 procent.

Al even opmerkelijk was de neer-
gang van ‘Die Linke’, een samen-
raapsel van misnoegde socialisten 
en gerecycleerde communisten. De 
partij die ooit pretendeerde de ver-
tegenwoordiger van ‘het Oosten’ te 
zijn, zag - met een score van 10,7 
procent (- 7,9) in Brandenburg en 
10,4 procent (- 8,5) in Saksen - 
haar aanhang zowat halveren. 
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Democratie wint

Behalve de AfD, kwam ook de 
democratie zelf als grote over-
winnaar uit de stembusslag. De 
opkomst voor deze verkiezingen 
lag namelijk veel hoger dan vijf 
jaar geleden, wat in belangrijke 
mate aan de AfD te danken was. 
Zo bleek dat de jonge partij niet 
alleen kiezers van de gevestigde 
partijen wist af te snoepen, maar 
ook heel wat mensen die niet 
(meer) gingen stemmen, kon mo-
biliseren: zowat 40 procent van de 
kiezers die op 1 september voor 
de AfD stemden, was bij de deel-
staatverkiezingen van 2014 thuis-
gebleven. 

Een belangrijke verklaring hier-
voor is ongetwijfeld het feit dat 
de kiezer met de AfD opnieuw 
een alternatief kreeg aangeboden. 
De gevestigde partijen zijn in de 

loop der jaren immers inhoude-
lijk steeds meer op elkaar gaan 
gelijken en deels inwisselbaar ge-
worden, waardoor menige kiezer 
zich afvroeg of zijn stem nog wel 
een verschil maakte. Door aan 
de politiek daklozen een stem te 
geven, is de AfD er in ieder geval 
in geslaagd de burger dichter bij 
het politieke bedrijf te betrekken 
en opnieuw meer ‘diversiteit’ in 
het Duitse politieke landschap te 
brengen.

Buitengewoon

Het resultaat dat de AfD op 1 sep-
tember neerzette, is hoe dan ook 
buitengewoon te noemen. Nog 
nooit in de Duitse politieke ge-
schiedenis wist een partij in zo’n 
korte tijd (de AfD werd pas zes 
jaar geleden boven de doopvont 
gehouden) uit te groeien tot de 
tweede politieke formatie in een 

deelstaatparlement. Dit ongeëve-
naarde succes is bovendien des 
te opmerkelijker, aangezien het 
bevochten werd op een gesloten 
afweerfront, gaande van concur-
rerende partijen over bevooroor-
deelde media, kerken, werkge-
versorganisaties en vakbonden, 
tot en met de gewelddadige ex-
treemlinkse ‘Antifa’. 

Met hun stem voor de AfD heb-
ben de Duitse kiezers in Bran-
denburg en Saksen in ieder geval 
duidelijk gemaakt zich niet langer 
te willen laten voorschrijven wat 
ze moeten denken en voor wie ze 
vooral niet mogen stemmen. 

Dirk De Smedt
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Welke richting uit met  
ons onderwijs?
Jan Laeremans werd op 26 mei rechtstreeks verkozen in het Vlaams 
Parlement. Beroepshalve was Jan de afgelopen 33 jaar leerkracht 
Nederlands-Duits in een middelbare school in faciliteitengemeente 
Sint-Genesius-Rode. Vanuit die hoedanigheid blikt hij vooruit op de 
net ingevoerde onderwijshervorming en deelt hij zijn analyse over de 
toekomst van het Nederlandstalig onderricht. 

Voor de leerlingen en leerkrachten 
van het eerste middelbaar is het 
nog even wennen: zij komen in 
een nieuw systeem terecht dat hen 
moet ‘oriënteren’ en ‘voorbereiden 
naar een gerichte studiekeuze in 
de tweede graad’.  Een onduide-
lijk compromis tussen diegenen 
die twee jaar uitstel wilden en de 
N-VA die voor een snellere keuze 
pleitte. In ieder geval gaat dit ten 
koste van een uur Nederlands (en 
de taalkennis is bij velen al zo zwak) 
en er worden geen C-attesten meer 
gegeven na het eerste jaar. Iedereen 
geslaagd dus, ook met 35 procent. 
Dat moeten de leerkrachten in het 
tweede jaar dan maar verhelpen. 
Of men daarmee het niveau zal 
kunnen optrekken is nog maar de 
vraag.

De startnota van Bart De Wever 
geeft alvast een koerscorrectie aan 
en wil “dat het onderwijs het maxi-
male haalt uit de talenten van elke 
leerling”. Dat moet primeren “bo-
ven een verkeerd begrepen gelijk-
heidsstreven dat leidt tot nivellering 
en niveauverlaging. Met regelma-
tige, gevalideerde netoverschrijdende 
proeven en aangescherpte eindtermen 
verhogen we de kwaliteit van ons on-
derwijs.” Dat klinkt veelbelovend, 
maar toch maar afwachten wat 
daarvan overblijft nadat de andere 
partijen hun zegje hebben kunnen 
doen.

Intussen hoor je overal klagen over 
de daling van het niveau: ze ken-
nen geen grammatica meer, de 
leesvaardigheid gaat achteruit, hun 

papers aan de universiteit staan vol 
fouten.

Tja, niet moeilijk wanneer je der-
tig jaar lang het onderwijs hebt 
mismeesterd en de kennis on-
dergeschikt hebt gemaakt aan de 
vaardigheden. In 1993 schreef 
Roger Standaert, destijds de grote 
‘onderwijsexpert’ in Klasse: “Er 
gaat op dit moment overdreven veel 
aandacht naar zinsontleding in de 
basisschool”. Even verder hoopt hij 
dat er daar met de hervormingen 
niet veel tijd meer zal overblijven 
voor “spitsvondigheden als zinsont-
leding en breuken”. 

Op 29 augustus 2019 stond er 
een merkwaardige “brief van de 
dag” in De Standaard: “Een stu-
diegenoot van mij die in de mid-
delbare school Duits geeft, mag geen 

woordenschattests meer afnemen. 
Grammaticale fouten mag hij nog 
signaleren, maar hij mag er nie-
mand meer voor sanctioneren. Dat 
gaat namelijk over kennis, en dat 
blijkt niet het doel te zijn van het 
talenonderwijs. De bedoeling is dat 
de leerlingen zich uit de slag we-
ten te trekken, dat ze verstaanbaar 
zijn. Hij vroeg de verantwoorde-
lijke of dat impliceerde dat ze dan 
ook Engels konden gebruiken. ‘Ja, 
dat is ook goed’, luidde zijn ant-
woord. Ondertussen zoekt mijn 
studiegenoot een andere job." Na 
so was. Einfach Wahnsinn! Als we 
met zo’n mentaliteit pakweg chi-
rurgen gaan opleiden, wil ik niet 
graag onder het mes…

Men heeft de lat al decennia te 
laag gelegd, en daar komt nog bij 
dat we al die tijd honderdduizen-
den immigranten hebben toegela-
ten, van wie de kinderen onze taal 
veel minder beheersen, om nog 
te zwijgen van hun attitude om 
zich aan te passen aan ons schools 
systeem dat ook nog ernstige stu-
die, huiswerk en betrokkenheid 
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van de ouders veronderstelt. In de 
grote steden en de Vlaamse Rand 
verzuipen de leerkrachten in de 
gevolgen van de ‘diversiteit’.

Maar geen nood, de bazen van 
de onderwijskoepels Boeve en 
Verdyck hebben de oplossing: “We 
hebben meer kleur nodig voor de 
klas”. Misschien kunnen die beter 
eens gaan solliciteren bij verfwin-
kels als de Gamma of Colora?

Neen, dan liever de insteek uit 
de startnota die luidt: “Verplichte 
taalbadklassen Nederlands voor 
kinderen die er nood aan hebben 
moeten leerachterstand en school-
uitval vermijden.” Tot dusver hield 
de CD&V die verplichting tegen - 
wellicht wegens te "stigmatiserend" 
voor nieuwkomers.

Nog belangrijker is een ingrijpen-
de beperking van de migratie - 
weliswaar op federaal vlak. Wan-
neer een allochtoon pakweg liever 
in het Rifgebergte zijn vrouw gaat 
halen dan hier een partner te zoe-
ken, kan de hele integratie van 
nul herbeginnen, want die kinde-
ren zullen thuis Berbers leren…

In de startnota staan nog een aan-
tal hoopvolle beginselen: minder 
administratieve taken voor leer-
krachten en directie, herstel van 
het respect voor de leraren en 
de klassenraad,  maximale vrij-
heid in de schoolkeuze, extra 
investeringen in schoolgebou-
wen, afschaffing van de dubbele 
contingentering (verplichte soci-
ale mix) en terugschroeven van 
het M(iserie)-decreet (kinderen 

uit het buitengewoon onderwijs 
moesten zoveel mogelijk naar het 
gewone onderwijs). Maar nog-
maals, afwachten wat daarvan zal 
overblijven en hoe het concreet 
zal worden ingevuld. 

In elk geval staat de toekomstige 
minister - of hij nu Theo Franc-
ken of  Koen Daniëls heet - voor 
een herculesopgave om ons on-
derwijs weer recht te trekken. 
Daarop zal het Vlaams Belang in 
de commissie onderwijs scherp 
toekijken. Plus est en vous, minis-
ter. Onze rode balpennen liggen 
al klaar!

Jan Laeremans

September dure maand
Op 2 september trokken onze Vlaam-
se kinderen en scholieren terug naar 
school. Ze werden uitgezwaaid door 
ouders die zich steeds meer zorgen 
maken hoe ze de dure september-
maand, en bij uitbreiding het dure 
schooljaar, gaan moeten bekostigen. 
Dat we de hoogste belastingen van 
Europa betalen is niks nieuw maar 
vanaf september komt daar nog een 
schepje bovenop. Vlaamse scholen 
voeren massaal een boterhammentaks 
in of verhogen de bestaande bijdrage. 
Ouders moeten dus steeds vaker be-
talen zodat hun kinderen hun boter-
hammen mogen opeten op school. 
Door de torenhoge belastingdruk zijn 
ouders verplicht om met twee te gaan 
werken. Hierdoor kunnen ze hun 
kinderen ’s middags niet ophalen op 
school en worden ze door de ‘boter-
hammentaks’ nog eens gestraft. Dit 
is voor veel ouders een extra kost van 
270 euro per kind per jaar. 

De schoolboeken van vroeger zijn 
‘invulboeken’ geworden. Vroeger 
konden schoolboeken voor een paar 
euro per jaar worden gehuurd. Nu 

worden leerlingen verplicht om elk 
jaar nieuwe en dure invulboeken te 
kopen. Slecht voor het milieu maar 
ook vooral slecht voor de portemon-
nee van de ouders. 

Onderwijs hoort kosteloos te zijn, 
dat staat zelfs in de Grondwet. Des-
ondanks besloot de vorige Vlaamse 
regering de maximumfactuur in het 
basisonderwijs te verhogen. 

Het Vlaams Belang staat erop dat de 
maximumfactuur in het basisonder-
wijs niet verder verhoogd wordt. Ook 
in het secundair onderwijs moet er 
een maximumfactuur komen. 

Scholen moeten afzien van dure 
schooluitstappen en reizen, zeker 
wanneer deze buiten het didactisch 
programma vallen. We moeten er 
streng op toezien dat scholen niet on-
wettig bepaalde kosten doorschuiven 
naar leerlingen en hun ouders. Want 
anders wordt ook de schoolfactuur 
een bijkomende belastingbrief.

Roosmarijn Beckers
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ee in de 
cockpit van ID”

“

staat te gebeuren, als ik goed heb begrepen wat 
u in uw meest recente boek hebt beschreven? 

Dat hebt u zeer goed begrepen. Dit verkiezings-
jaar had een historisch jaar kunnen worden om een 
kentering te brengen in de pletwals van de Euro-
pese Unie. Maar het regime heeft alle hens aan dek 
gebracht en met allerlei trukendozen zijn macht 
bestendigd. Een van die trukendozen was dat ze 
zijn overgestapt van een meerderheid rond socia-
listen en EVP (CD&V) naar nu een tripartite met 
de vroegere liberalen van Verhofstadt. Vervolgens 
hebben ze met veel knip- en plakwerk hun kandi-
daat-Commissievoorzitter von der Leyen met haar 
hakken over de sloot een meerderheid bezorgd in 
het Europees Parlement. Daarvoor werd de Itali-
aanse 5-Sterrenbeweging in het spel betrokken, 
meer dan waarschijnlijk met toezeggingen in ver-
band met de machtswissel in Italië waar nu ook 
weer de extreem EU-gezinde Merkel-getrouwen 
aan de macht zijn gebracht en in de persoon van 
de afschuwelijke Gentiloni zelfs tot in de Europese 
Commissie. Ook stemden - onbegrijpelijkerwijze 
- een aantal leden van de Poolse regeringspartij 
PiS, ondanks alle vervolgingsprocedures van de 
EU tegen Polen, voor de kandidatuur van von der 
Leyen, wellicht ook na toezeggingen waarvan we 
niks mochten weten. Kortom, enkel een vuig en 
ruig achterkamertjesspel heeft het regime nog kun-
nen redden. 

We staan dus als EU-critici vele, vele stappen ver-
der. Het EU-regime staat wankel. Maar het blijft 
wel nu doorgaan op het uitgestippelde pad. Dat is 
het nadeel en de komende 5 jaar ook de uitdaging.  

Dat we ook bij de Europese verkiezingen een 
fenomenaal resultaat behaalden (19,1%), blijft 
soms onderbelicht. Daarom dit gesprek met Ge-
rolf Annemans, de ‘éminence grise’ van onze partij.

Wat zijn de gevolgen van de verkiezingsoverwin-
ning in het Europees Parlement? 

Gerolf Annemans: Het was zalig. Vlaams Belang vloog 
op zeer brede vleugels het Europees Parlement bin-
nen. In één klap groter dan alle anderen, PS incluis, 
ex aequo met de N-VA. In 2014 was dat natuurlijk 
in mineur. We konden toen slechts één zetel verwer-
ven, al konden we wel nadien maximaal onze stempel 
drukken, zowel bij de vorming van de ENV-fractie 
(n.v.d.r.: Europa van Naties en Vrijheid) als nadien 
bij de werking ervan. Nu kwamen we echter met drie 
zetels binnen wat ons onmiddellijk een groot aanzien 
en de aangename verbazing opleverde vanwege al de 
Europese partners. Ook in andere landen waren er 
brede overwinningen geboekt, maar nu horen wij 
als Vlaams Belang er ook weer helemaal bij. We za-
ten opnieuw in de cockpit zowel bij de stichting van 
de nieuwe ID-fractie, die dubbel zo groot is als het 
vroegere ENV, als in het beheer ervan. Overigens een 
vondst van Tom Van Grieken, die benaming Identity 
and Democracy, Identiteit en Democratie. Zelf ben 
ik Chief Whip  (n.v.d.r.: na voorzitter Marco Zanni en 
de Franse en Duitse ondervoorzitter de ‘nummer 4’ 
van de fractie), maar ik werd ook verkozen tot voor-
zitter van de ID Party, de Europese politieke partij die 
we rond de ID-fractie hebben gebouwd.   

Een sterke rechts-nationalistische fractie is dan 
wel een goede zaak,  op een moment dat er veel 
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ee in de 
cockpit van ID”

De democratie wordt in sneltempo uitgehold.  

Wat als samenwerkingsverband begon, is een ver-
borgen dictatuur geworden van verrassende om-
vang. Het is onze taak om partijen als de onze in 
te zetten in onze verschillende lidstaten tegen deze 
evolutie. Wij moeten in onze regeringen deze evo-
lutie stopzetten en waar mogelijk terugdraaien. 
Dat moet in de Europese Raad gebeuren, waar nu 
weliswaar de Marrakesh-fanaat van de EU, Charles 
Michel, als voorzitter is aangeduid, maar die door 
de lidstaten opzij moet gezet worden via gerichte 
veto-procedures in de Raad. Ook nationale parle-
mentsleden moeten die machtsoverdracht, sluipend 
of bijkomend, aanklagen en desnoods zo veel moge-
lijk afremmen. Wij moeten ons als Vlaams Belang 
daartegen verder op alle niveaus verzetten. Ik kan 
nu gelukkig veel VB-parlementsleden aanspreken 
om de Europese fractie daarbij te helpen.

Naast Charles Michel, wat denkt u van Reynders?

Het is niet normaal dat de twee Europese topfunc-
ties van het Belgisch koninkrijk naar een klein li-
beraal partijtje uit het Zuiden van het land zijn 
gegaan. De schuldige daarvoor is in zekere zin de 
N-VA omdat ze in 2014 om aan de macht te kun-
nen komen zo’n onnatuurlijke constructie heeft 
opgezet met enkel de MR die omwille van de pari-
teit een onevenwichtig groot aantal ministers moest 
aanduiden en vervolgens na de exit van de N-VA 
een positie kreeg van waaruit ze onbelemmerd de 
grote ruif kon leegeten, letterlijk zonder dat er nog 
een parlement, laat staan een parlementaire meer-
derheid aan te pas kwam. Resultaat is nu een EU-

Wat zijn daar dan de gevolgen van concreet? 

Om te beginnen iets dat meer en meer de essen-
tie lijkt te worden van de Europese Unie: meer 
immigratie. De bootjes komen in versneld tempo 
opnieuw van overal aangevaren en de illegale mas-
sa-immigratie draait op enkele weken tijd opnieuw 
op volle toeren. Turkije dreigt met ‘het openen van 
de sluizen’, maar krijgt in ruil voor die dreiging 
meteen en onmiddellijk weer 3 miljard euro ‘in 
voorbereiding van hun lidmaatschap’ van de EU. 
De verschrikkelijke Draghi krijgt een Frans schul-
denkanon als opvolger, madame Lagarde, een on-
bekwame favoriete van Sarkozy en van Macron. Zij 
moet de euro door een kunstmatig interestbeleid 
en door de opkoping van staatsschuld proberen te 
redden en de nakende explosie van de economie 
uitstellen. Door dit mechanisme worden spaarders 
van hun opbrengst beroofd en worden onze samen-
levingen onder verstikkende schulden bedolven al-
leen maar om de immigratie te kunnen volhouden. 
Het lijkt allemaal ongelooflijk maar het is werkelijk 
zo.

Na dat alles zal - inderdaad zoals ik voor de ver-
kiezingen in mijn boek heb beschreven - een trein 
van bevoegdheids- en machtsuitbreidingen van de 
EU vertrekken die de lidstaten in recordtempo bui-
tenspel gaat zetten op tal van domeinen. Er zal een 
Europees militair apparaat opgezet worden onder 
Frans-Duitse leiding en een systeem van censuur 
op het internet aan de hand van gigantische boe-
tes voor Facebook en Google als ze de burgers niet 
voldoende onder de knoet houden inzake het zoge-
naamde ‘fake news’. 
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"Het is niet normaal dat de twee 
Europese topfuncties van het Belgisch 
koninkrijk naar een klein liberaal 
partijtje uit het Zuiden van het land 
zijn gegaan."
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gaan en een nieuwe generatie aan zet zou brengen”. 
Ik sloeg die goedbedoelde raad in de wind en bleef 
doorgaan met jongeren te zoeken, te verzamelen 
en naar voren te schuiven. In 2014 kwam dan de 
mokerslag die van buitenuit leek alsof die het einde 
van het Vlaams Belang inluidde. Maar de dag na de 
verkiezingen nam ik meteen ontslag en organiseerde 
ik nog voor de politieke rentree van september 2014 
voorzittersverkiezingen, waar ik mij resoluut achter 
de toen nog buiten de partij onbekende en ook on-
derschatte Tom Van Grieken schaarde. Hij heeft in 
normaal gesproken veel te gevaarlijke omstandig-
heden toch aanvaard en de taak op zijn schouders 
genomen. Toen hij tot voorzitter verkozen werd en 
ik symbolisch de sleutels en het goed opzijgezette 
overgebleven spaargeld overhandigde, wist hij dat 
ik honderd procent achter hem stond en hem altijd 
zou steunen zonder mij evenwel nog te bemoeien. 
Carte blanche en vertrouwen. Dat was ook de stra-
tegie van Karel Dillen toen die iets meer dan 25 jaar 
voordien hetzelfde had gedaan met mij en de rest 
van onze generatie.

En?

(Breedlachend) Tja. Vandaag kunnen we terug-
blikken op een van de meest spectaculaire vernieu-
wingsoperaties in de politieke geschiedenis van ons 
land. In een recordtempo heeft Tom het beeld van 
de partij veranderd, de partij gedediaboliseerd, de 
taal, de stijl en de inhoudelijke strategie gemoder-
niseerd alsook de propaganda, de volledige omscha-
keling van gedrukt naar digitaal opgepikt en tot 
slot twee campagnes zorgvuldig en volgehouden 
aangestuurd en ook zelf nog eens belichaamd. Op 
de laatste verkiezingsavond stond de buitenwereld 
verbaasd te kijken. Maar wij niet. Wie de zaken van 
nabij had gevolgd was niét verbaasd. Tussen haak-
jes: weinig of geen journalisten hadden het gevolgd 
of juist ingeschat, verblind als ze waren door de gla-
mour en de glitter bij de N-VA. Het werd een poli-
tieke versie van ‘de verrijzenis uit de doden’. Als ik 
nu het gestuntel en het gestrompel zie van tot op de 
draad versleten machtspartijen als CD&V, sp.a en 
VLD die snuivend en gnuivend op zoek zijn naar 
hun eigen reden van bestaan, of van de Groenen die 
in de gracht zijn beland ondanks een holle klimaat-
hype die zij hadden overschat of van De Wever die 
er maar niet in slaagt zijn eigen opvolging op gang 
te brengen, dan zeg ik: wat we na 2012 eensgezind 
gedaan hebben, mag gezien worden. Vlaams Belang 
staat er terug, prominent tussen de grote Europese 
jongens van een beweging die de onze is.

En daarom was u zo gelukkig op de verkiezings-
avond?  

Ja, daarom was ik zo gelukkig. Zielsgelukkig. 

fanatieke bende die de plak zwaait over de Vlamin-
gen. Van Vlaanderen wordt nu een totaal verkeerd 
beeld opgehangen in de EU. Vlaanderen is in feite 
bedrogen en opzij gezet. En de Vlaamse regerings-
partijen uit 2014 hebben dat laten gebeuren. Reyn-
ders is wie hij is, maar zijn bevoegdheid over Justitie 
is één grote ‘joke’.  Hopelijk gaat de EU ook niet 
daar nog eens voor bevoegd worden, want als hij 
Justitie gaat beheren zoals hij in België het departe-
ment Financiën heeft verknoeid, dan zijn we dubbel 
in de aap gelogeerd.   

Terug naar de partij. Wat zijn uw nabeschouwin-
gen bij onze verkiezingsoverwinning?   

Voor mij wellicht zonder meer de mooiste mo-
mentopname uit mijn hele politieke loopbaan. U 
moet weten: toen de partij in 2012 de gemeente-
raadsverkiezingen verloor, nam Bruno Valkeniers, 
die als partijvoorzitter al het mogelijke had gedaan 
om de onenigheid aan de leiding van een steeds 
meer zwalpende partij onder controle te brengen, 
ontgoocheld en uitgeput ontslag. Er was te weinig 
goede wil nog aanwezig en tegelijk was Bart De 
Wever aan zijn opgang begonnen. Bruno verdient 
een eervolle vermelding voor de energie waarmee 
hij onze partij in die donkere tijd de ineenstor-
ting heeft weten te besparen.  De opvolging van 
Valkeniers was een moment dat het eindspel had 
kunnen inluiden. Na enig aarzelen heb ik mij toen 
op aanraden van enkele vrienden en medestanders 
kandidaat gesteld.  

Niet dat er veel electorale eer te behalen viel in 
2014, het zou eerder een verdere krimp worden. 
Wist u dat dan niet bij voorbaat?  

Uiteraard wist ik dat. Ik deed het niet voor de eer, 
maar omdat er geen tijd te verliezen viel. De partij 
was en is in en voor Vlaanderen veel te belangrijk. 
Ze moest terug omhoog. Maar hoe? Twee dingen 
moesten er toen gebeuren volgens mij: de partij 
met harde hand op orde houden tot aan de dip van 
2014. En meteen ook ondertussen vérder kijken en 
de toekomst voorbereiden. Daarom startte ik, af en 
toe ook met harde hand, van in het begin een ver-
jongings- en vernieuwingsoperatie, toen nog gro-
tendeels onder de oppervlakte. In 2014 zou ik dan 
daarvoor plaats ruimen. Je kan - als mens - vanaf 
een bepaald punt niet jezelf blijven vastklampen en 
zogenaamd heruitvinden en je geraakt op een punt 
waar de nieuwe tijd enkel nog de tijd van de jon-
geren kan zijn. Zij en zij alleen brengen de nieuwe 
tijd. In de partij werd mij die redenering dikwijls 
niet in dank afgenomen. “Ge doet dat goed Gerolf, 
nu dat de gematigde lijn aan het hoofd staat van de 
partij” moest ik volgens sommigen ophouden met 
te zeggen dat ik zelf na de verkiezingen “weg zou 
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Brazilië brandt!
(Dat is althans wat de media u graag willen laten geloven)
“De longen van de wereld staan in brand!” zo wist de pers ons deze 
zomer angst aan te jagen. Men had namelijk ontdekt dat men in Bra-
zilië doet wat men zowat overal ter wereld doet: akkergronden klaar 
maken door middel van brandtechnieken. “Tot nu toe zijn ruim 72 
duizend branden geteld, het hoogste aantal sinds het begin van de re-
gistratie in 2013”, zo schreeuwde men in de pers moord en… wel ja, 
brand. Cijfers die toch wel om enige verduidelijking en nuancering 
vragen.

Geen exceptioneel jaar

Om te beginnen gaat het uiter-
aard niét om 72.000 brandhaar-
den in het Amazonewoud, maar 
wel om zoveel registraties door 
overvliegende satellieten. Wan-
neer een satelliet tien maal de-
zelfde brand registreert, geldt dat 
als 10 brandhaarden. Daarnaast is 
het zo dat het overgrote deel van 
die brandhaarden geen brandende 
bosgebieden zijn, maar wel akker-

landen waar oogstresten worden 
opgebrand. Ten derde zijn er al wel 
veel langer dan sedert 2013 tellin-
gen van dit soort brandhaarden. 
En daaruit blijkt dat de afgelopen 
18 jaar er maar liefst 9 jaar waren 
waarin er veel meer brandhaarden 
werden geteld. “Wij zien niet dat 
2019 tot nu toe een exceptioneel jaar 
is”, zegt Guido van der Werf, hoog-
leraar aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam en oud-NASA-onder-
zoeker.

Het lijkt er dan ook eerder op dat 
het de beroepscriticasters ter lin-
kerzijde niet zozeer om het milieu 
gaat, als wel om een goed gecoördi-
neerde aanval te lanceren tegen de 
rechts-nationalistische president 
van Brazilië, Jair Bolsonaro.  Bolso-
naro wordt verweten zeer goede 
banden te onderhouden met de 
hout- en agro-industrie en dus het 
afbranden en kappen van het Ama-
zonewoud oogluikend toe te staan. 
Opnieuw gaat men gemakshalve 
voorbij aan het feit dat in de top 7 
van jaren met het meeste branden, 
6 jaren staan waarin de linkse Lula 
president was. Een president die 
dan weer zeer nauwe banden had 
met de oliemaatschappijen en die 
voor verregaande corruptie werd 
veroordeeld tot ettelijke jaren ver-
blijf in een staatsgevangenis. 
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Bolsonaro had zich eerder al de 
woede van de klimaatlobby op de 
hals gehaald door te stellen dat 
Brazilië niet langer bereid was om 
miljarden te spenderen aan de kli-
maathoax die de Conferentie van 
Parijs was. 

Kolonialisme

Het beste bewijs dat het de media 
en de linkerzijde niet om het kli-
maat maar om Bolsonaro te doen 
is, is dat alhoewel het aantal bran-
den in het Amazonewoud dit jaar 
procentueel veel hoger ligt in Boli-
via dan in Brazilië, er in de westerse 
media geen of nauwelijks aandacht 
wordt besteed aan Bolivia.  In dat 
land is dan ook de zeer linkse Evo 
Morales aan de macht - die noch-
tans ook de boeren  aanmoedigt 
om hout te verbranden om houts-
kool te maken.

Of volstaat het misschien te ver-
wijzen naar de bosbranden op het 
Afrikaanse continent? Terwijl de 
hele wereld met een beschuldi-
gende vinger naar Brazilië wijst, 
woeden in Angola zowat het dub-
bel aantal branden en woeden er in 
Congo méér dan het dubbel aan-
tal branden. Volgens de Europese 
Ruimtevaartorganisatie ESA is het 
Afrikaanse sub-Saharisch gebied 
momenteel goed voor 70% van 
de bosbranden wereldwijd. Maar 
daartegen protesteren is natuurlijk 
geen optie voor links, want met de 
interne Afrikaanse keuken mogen 
we ons vanzelfsprekend niet moei-
en. Kolonialisme, weet u wel. Mis-
schien daarom ook het stilzwijgen 
over de plannen van het grootste 
moslimland ter wereld, Indonesië, 
om op het eiland Borneo een nieu-
we hoofdstad te bouwen waarbij 
honderden km² regenwoud voor 

de bijl moet gaan.
Wil dit alles nu zeggen dat er in 
Brazilië géén probleem van ont-
bossing is? Natuurlijk niet. Maar 
daarom moet men er nog geen 
nieuw einde-van-de-wereld ver-
haal van maken, nu blijkt dat de 
‘global warming’ haring niet langer 
braadt. Alle middelen zijn blijk-
baar goed om de klimaatangst in 
stand te houden.

Laat ons alvast eerst beginnen met 
de handel in illegaal gekapt hout 
aan te pakken, en vooral: laat ons 
eerst beginnen met Europa zelf op-
nieuw te gaan bebossen vooraleer 
we de Brazilianen gaan vertellen 
wat ze wel of niet met hun land 
mogen aanvangen. Eerst even voor 
eigen deur keren, kan echt geen 
kwaad.

Stijn Hiers

Vergelijking tussen de intensiteit van bosbranden 
(NASA Earth Observations, gegevens van augustus 2019)
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Autopestbeleid op kruissnelheid
De strijd van het politieke establishment tegen de Vlaamse automobilist 
komt op kruissnelheid. De volgende jaren kunnen we ons allicht weer 
verwachten aan een nieuwe stortvloed van verbodsbepalingen, extra 
taksen en andere pestmaatregelen.

Dat de aanvallen op de automobi-
list niet enkel uit groenlinkse hoek 
komen, wisten we al. De eerste 
lage-emissiezone in Vlaanderen ont-
sproot immers uit de koker van Ant-
werps burgemeester Bart De Wever 
en diens N-VA-mobiliteitsschepen 
Koen Kennis. Ook op Vlaams ni-
veau komt de wagen nu in het vizier 
van Bart De Wever. 

Verkeersfiscaliteit

“De luchtkwaliteit willen we verder 
verbeteren, met onder andere een 
vergroening van het wagenpark, een 
uniform kader voor lage-emissiezones 
in steden. In de verkeersfiscaliteit 
vergroenen we het wagenpark via de 
invoering vanaf 2020 van de nieuwe 
Europese verbruiks- en emissietest 
(WLTP) voor voertuigen.”, klinkt het 
in de startnota van Bart De Wever 
voor de Vlaamse regeringsonder-
handelingen. 

Een simulatie van automobielor-
ganisatie Febiac toont aan dat de 
Vlaamse regering met de invoering 
van deze WLTP-emissietest de aan-

koop van een wagen fors duurder 
zou maken. Voor een kleine stads-
wagen met benzinemotor zou deze 
test de BIV doen verhogen van 114 
naar 231 euro, voor een benzinewa-
gen in de compacte middenklasse 
van 357 naar 850 euro. Ook bij de 
dieselmodellen dreigt de BIV op-
nieuw fors te stijgen. “Meer dan ooit 
dreigt de autobestuurder de melkkoe 
te worden van de regering”, hekelde 
onze fractievoorzitter Chris Janssens 
deze geplande belastingverhoging. 

Stadstol

Ook op andere fronten wordt de 
aanval op de automobilist ingezet. 
CD&V kwam recent zowaar op-
nieuw op de proppen met de kilo-
meterheffing die in volle campagne 
onder druk van het Vlaams Belang 
nochtans werd begraven. De Brus-
selse regering plant dan weer een 
forse stadstol voor wie met de wagen 
naar Brussel rijdt (zie pagina 21.) 
Deze tol zou een modale pendelaar 
opzadelen met een jaarlijkse factuur 
van meer dan 1.000 euro. Brussels 
Open VLD-minister Gatz haastte 

zich na forse kritiek van de publieke 
opinie te stellen dat “de verklaringen 
over de stadstol nog voorbarig zijn”. 

Het Antwerpse stadsbestuur van 
N-VA, Open VLD en sp.a verstrengt 
dan weer de toelatingsvoorwaarden 
tot de lage-emissiezone vanaf 2020. 
Dieselvoertuigen met Euronorm IV 
zullen vanaf dan alleen nog tegen 
betaling de binnenstad mogen bin-
nenrijden. Om nog een jaar in de 
LEZ rond te mogen rijden, moeten 
eigenaars van een dergelijke wagen 
365 euro betalen. 

20 miljard

Nog deze zomer bleek uit een studie 
van Febiac dat de inkomsten uit de 
verschillende federale en regionale 
autobelastingen in 2018  voor het 
eerst de kaap van 20 miljard euro 
overschreden. Een toename van zes 
procent tegenover 2017 overigens. 
De grens van de redelijkheid is voor 
het Vlaams Belang allang overschre-
den. Onze partij zal daarom de ko-
mende jaren meer dan ooit de kaart 
van het verzet trekken tegen het 
autopestbeleid van de diverse over-
heden.

Wim Van Osselaer
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Stadstol in Brussel
Terug naar de middeleeuwen?
In het jaar 1860 werd in dit land de laatste middeleeuwse stadstol 
afgeschaft. Vandaag, zowat 160 jaar later, willen de ‘progressieve’ par-
tijen in de hoofdstad die stadstol opnieuw gaan invoeren. Brussel: 
Bokrijk-aan-de-Zenne?

De jongste jaren heeft de Brus-
selse overheid al meer dan haar 
best gedaan om de middenstand 
en de economie in het gewest ka-
pot te maken. Denk maar aan de 
ondoordachte voetgangerszone, 
de geschifte lage emissiezone en 
het aanhoudend laten verdwijnen 
van parkeerplaats. Het nieuwste 
speeltje van de groenen, socialis-
ten en liberalen is echter de invoe-
ring van een stadstol.

Band doorsnijden

Het Vlaams Belang gaat niet ak-
koord met de invoering van een 
Brusselse stadstol die opnieuw 
tot doel heeft de hardwerkende 
- voornamelijk Vlaamse - pende-
laars in hun portefeuille te raken: 
een maatregel die de Franstalige 
partijen maar al te graag zouden 
treffen om de band tussen Vlaan-
deren en haar hoofdstad verder 
door te snijden.

Driemaal kassa!

De maatregel is ook bijzonder on-
rechtvaardig omdat de Vlamin-
gen zo maar liefst driemaal voor 
hetzelfde langs de kassa dienen te 
passeren. Vandaag krijgt Brussel 
jaarlijks reeds vele honderden 
miljoenen euro  fede-
raal en dus 

hoofdzakelijk Vlaams geld om 
haar ‘hoofdstedelijke functie’ te 
kunnen uitoefenen. Dat ‘Beliris-
geld’ is uitdrukkelijk bedoeld om 
uitsluitend publieke (verkeers)
infrastructuur te financieren op 
het grondgebied van het Brussels 
Gewest die gewestoverschrijdend 
qua gebruik is. Naast dat Beliris-
geld krijgt Brussel ook nog eens 
een zogenaamde ‘pendeldotatie’ 
vanwege het Waalse en Vlaamse 
Gewest. Dotaties die daarenbo-
ven nog eens vrij besteedbaar zijn 
door Brussel, en dus helemaal 
niet in mobiliteit dienen geïnves-
teerd te worden.

Het mag dus duidelijk zijn: wan-
neer Brussel beslist om de pen-
delaars een stadstol op te leggen, 
dienen de Belirisgelden en de 
pendeldotatie per direct stopge-
zet te worden. Het moet maar 
eens gedaan zijn met de werkende 
Vlaming uit te knijpen als een ci-
troen.

Stijn Hiers

Feiten  cijfers
Op 1 januari 2018 werkten er bij 
de Belgische spoorwegen 9.924 
Vlamingen, zijnde 54,4%, en 8.561 
Franstaligen (45,6%), hoewel het 
Vlaamse aandeel in zowel het goe-
deren- als het personenvervoer een 
stuk hoger ligt. Zoals steeds: België 
op zijn best. (Schriftelijke vraag nr. 
2956 van Barbara Pas aan de minis-
ter van Mobiliteit) 

***

Het aantal asielaanvragen zit op-
nieuw in een stijgende lijn. Dat 
blijkt uit de nieuwste cijfers van 
het Commissariaat-Generaal voor 
de Vluchtelingen en de Staatlozen 
(CGVS). Waar het aantal asielaan-
vragen in augustus 2018 op 15.153 
stond, zijn er dat vandaag 17.511. 
Goed voor een stijging van 16 pro-
cent. De toename van het aantal 
asielaanvragen in België is volgens 
Kamerlid Barbara Pas des te op-
vallend gezien de illegale immigra-
tie naar Europa eerder terugloopt. 
Terwijl het aantal asielaanvragen in 
de EU daalt, blijkt België in toene-
mende mate een aantrekkelijke be-
stemming. Volgens Pas is naast onze 
sociale zekerheid ook de hoge erken-
ningsgraad een van de voornaamste 
oorzaken waarom asielzoekers steeds 
vaker België als favoriete aankomst-
bestemming verkiezen. Die bedroeg 
in 2018 net geen 50 procent. In 
Frankrijk is dat met ‘amper’ 24 pro-
cent minder dan de helft.

***

Diezelfde NMBS kreeg in 2018 niet 
minder dan 52.000 compensatie-
aanvragen binnen van treinreizigers 
die in dat jaar een treinvertraging 
van minstens 1 uur hadden opgelo-
pen. Daarnaast waren er ook 7.500 
compensatieaanvragen van reizigers 
die minstens 20 maal een vertraging 
van meer dan een kwartier moesten 
ondergaan. Ook België op zijn best 
(Schriftelijke vraag nr. 3553 van 
Barbara Pas aan de minister van 
Mobiliteit) 
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75 jaar repressie zonder 
maat of einde 
Een maand geleden herdachten de gevestigde machten met veel officieel 
gedruis de 75e verjaardag van de bevrijding van dit land. En inderdaad, 
ons volk werd toen bevrijd van een vreemde bezetting en van een autori-
tair regime, iets wat zijn verdiensten heeft. Wat echter geen enkel officieel 
gebaar waard werd bevonden, is de niets ontziende repressie die tegelij-
kertijd daarmee ontketend werd en die honderdduizenden Vlamingen 
(en Franstaligen), met miskenning van alle beginselen van de democrati-
sche rechtsstaat, gedurende vele jaren in diepe ellende heeft gestort.

Op 10 mei 1940 rolde de Duitse 
oorlogsmachine als een wervelwind 
over dit land en maakte in drie we-
ken tijd een einde aan het Belgi-
sche regime. De Belgische regering 
vluchtte het land uit en de Belgische 
koning werd krijgsgevangen gezet, 
zodat de Belgische macht vacant 
kwam. Iedereen was er toen van 
overtuigd dat Duitsland de oorlog 
had gewonnen en dat er een nieuwe 
Europese ordening onder Duitse lei-
ding zou komen. Dat was meteen 
ook de start van een race naar de 
vacante Belgische macht door aller-
lei machtsgroepen, die bij de Duitse 
bezetter gingen aankloppen om 
onder diens paraplu het gezag ver-
der te kunnen uitoefenen. Koning 

Leopold III zelf ondernam daartoe 
pogingen ten einde een nieuwe rege-
ring op autoritaire basis te vormen. 
Hij ging later zelfs op de koffie bij 
Hitler. Ook de gevluchte Belgische 
regering zette bij de bezetter stappen 
om terug te mogen keren. Nog di-
verse andere initiatieven werden van 
Belgische kant genomen. Maar ook 
de toenmalige Vlaams-nationalisten 
lieten van zich horen en zij beland-
den toen op die manier in de col-
laboratie. 

De kansen keren

Naarmate de oorlog vorderde, keer-
den evenwel de krijgskansen. En 
toen de geallieerde legers de Duitse 

bezetter begin september 1944 uit-
eindelijk verjaagden, werd het oude 
Belgische regime opnieuw gerestau-
reerd. Dat herinnerde zich uiteraard 
niets meer van zijn eigen gelonk 
begin 1940 naar de Duitse bezetter, 
maar had des te meer oog voor de 
Vlaams-nationale bemoeienissen op 
dat vlak. Het zag in de bevrijding 
meteen een uitgelezen kans om poli-
tiek eens en voorgoed af te rekenen 
met het Vlaams-nationalisme en 
ontketende daartoe een niets ont-
ziende repressie.

Calvarietocht

Die repressie nam verschillende vor-
men aan. Zij begon met de straatre-
pressie, waarbij al dan niet vermeen-
de weerstanders een wilde terreur 
organiseerden tegen al wie van ver of 
nabij verdacht werd van collaboratie 
of van Vlaamsgezindheid. Mannen 
en vrouwen werden door de straten 
gesleurd en moesten spitsroeden lo-
pen. In de ergste gevallen kwam het 
tot zware mishandelingen of zelfs tot 
willekeurige moordpartijen. Vrou-
wen werden vaak tot in het diepste 
van hun ziel vernederd door hen 
kaal te scheren, indien het al niet 
tot verkrachting kwam. Uiteindelijk 
eindigde deze calvarietocht voor de 
betrokkenen steevast in opsluiting 
in erbarmelijke omstandigheden. 
Hoewel de Belgische regering in 
ballingschap de repressie minutieus 
had voorbereid, kwam zij de eerste 
weken niet of nauwelijks tussenbei-
de om deze totaal wederrechtelijke 
wantoestanden te beteugelen en liet 
zij de terreur maar begaan.

Overheid doet volop mee

Zoals hiervoor gesteld had de Belgi-
sche rompregering in ballingschap 
de repressie vanaf 1942 voorbereid Een Belgisch executiepeleton opent het vuur
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door er een uitgebreid wettelijk ka-
der voor te creëren. Daarmee wer-
den tal van handelingen, vaak met 
een louter politieke achtergrond, 
van zware straffen voorzien. Wat de 
straatterreur was begonnen, zette 
het overheidsapparaat daardoor 
verder, zij het dan op zijn manier. 
Wie door het verzet was opgesloten, 
werd overgenomen door de over-
heid en voor de Krijgsraad gebracht. 
Bovendien ging de overheid nu ook 
zelf op zoek naar degenen die eerder 
aan de straatterreur waren ontsnapt 
en sloot ook hen op in internerings-
centra. In november 1944 zaten 
aldus reeds meer dan 55.000 men-
sen opgesloten in mensonwaardige 
omstandigheden, wachtend tot het 
Krijgsgerecht zich over hun dossier 
boog, of tot zij zonder enige vorm 
van proces terug werden vrijgelaten.

Veroordelen aan de 
lopende band

Op die manier kreeg de repressie 
een grootschalig karakter. In to-
taal werden door het Krijgsgerecht 
niet minder dan 405.067 individu-
ele strafdossiers aangelegd. 57.712 
mensen werden ook effectief veroor-
deeld, waarvan 2.340 tot levenslan-
ge gevangenisstraf en 2.940 tot de 
doodstraf. Van die laatsten werden 
er ook 242 effectief uitgevoerd voor 
het vuurpeloton. Tevens werden 
vaak astronomische boetes opgelegd 
en alle bezittingen onder sequester 
geplaatst. Daarnaast kwamen ook 
nog eens 43.093 Belgen terecht op 
de zogenaamde ‘lijsten van de krijgs-
auditeurs’, waardoor zij tal van hun 
burgerrechten kwijtspeelden.

Overigens waren het niet alleen de 
vervolgde, gemolesteerde en opge-
sloten mensen die zwaar leden on-
der de repressie. Ook hun gezinnen 
en familieleden deelden doorgaans 
mee in de klappen. Tienduizenden 
families kwamen zonder kostwin-
ner en dus zonder inkomen te zitten 
en moesten trachten te overleven in 
bittere armoede. Kinderen van wie 
de ouders opgesloten waren, werden 
geplaatst in weeshuizen of bij pleeg-
ouders, waar ze soms tal van verne-

deringen moesten ondergaan.

Pas na een aantal jaren werden deze 
repressiemaatregelen door allerlei 
ingrepen gemilderd en kwamen de 
geïnterneerden en bestraften drup-
pelsgewijs vrij. Dat was voor velen 
echter nog lang niet het einde van 
hun lijdensweg, want door allerlei 
maatregelen werden zij vaak ge-
broodroofd en uit hun rechten ont-
zet. Slechts na vele jaren konden de 
meesten terug een normaal leven 
gaan leiden en werden zij in hun eer 
en rechten hersteld.

Anti-Vlaams

Overschouwt men achteraf de re-
pressie die gevoerd werd, dan is het 
overduidelijk dat dit niets met recht, 
maar alles met georganiseerde ter-
reur en een politieke afrekening met 
buitengerechtelijke én gerechtelijke 
middelen te maken had die men 
zich enkel in bananenrepublieken 
kan voorstellen. In Vlaanderen was 
de repressie er duidelijk op uit - wat 
bepaalde activistische historici daar 
ook over mogen zeggen - om korte 
metten te maken met het Vlaams-
nationalisme, de Vlaamse Beweging 
en het Vlaamse zelfstandigheidsstre-
ven in het algemeen. De repressie-
wetgeving was er immers niet alleen 
op gericht daden van strafrechtelijke 
aard begaan tijdens de bezetting te 
beteugelen - wat gerechtvaardigd 
zou zijn -, maar ook en vooral om 
zuiver politiek engagement of poli-
tieke opinies, zoals het eenvoudige 

lidmaatschap van Vlaams-nationale 
organisaties, te bestraffen.

Geen amnestie of excuses

Na de oorlog hebben de Vlaams-
nationale partijen, maar ook andere 
partijen zoals de CVP en de brede 
Vlaamse Beweging, zich ingezet om 
amnestie te verlenen aan de repres-
sieslachtoffers en ter zake een gebaar 
te stellen. Daar is, vooral door het 
verzet van Belgische-francofone zij-
de - dat nochtans ook zijn deel had 
in het collaboratieverhaal - nooit iets 
van gekomen. België heeft nochtans 
al meermaals zijn excuses aangebo-
den voor fouten die het in het ver-
leden heeft gemaakt. Eerste minister 
Verhofstadt bood in 2000 namens 
België zijn verontschuldigingen aan 
voor de vermeende rol van dit land 
in de genocide van Rwanda. Begin 
dit jaar nog deed eerste minister Mi-
chel dat over voor het onrecht dat de 
metissen was aangedaan tijdens de 
dekolonisatie van Congo. Een ex-
cuus, laat staan enig gebaar, ten aan-
zien van de talloze repressieslachtof-
fers en hun nabestaanden hebben de 
Belgische officiële instanties echter 
nooit over hun lippen gekregen. Het 
gevolg is dat inmiddels zowat alle 
betrokkenen overleden zijn, zonder 
dat er op een waardige wijze een 
eindpunt kon worden gezet achter 
deze schande. Zij zal dan ook als een 
lelijke vloek blijven hangen over dit 
onzalige land zolang het nog bestaat.

Peter Lemmens

Eén van de vele manifestaties voor amnestie
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Brexit: 

Manipulatie en Minachting
Rudy Vranckx maakte met Breaking Europe een 
reportagereeks in de aanloop naar de jongste Eu-
ropese verkiezingen. Uittredend Vlaams volksver-
tegenwoordiger Tine Soens (sp.a) beweerde in het 
afsluitend debat dat Nigel Farage het Brexit-refe-
rendum gemanipuleerd had. Immers, hij beloofde 
in de campagne 350 miljoen pond per week die nu 
naar de EU gaat in betere gezondheidszorg (NHS) 
voor de Britten te steken.

Maar amper waren de stemmen geteld, of Farage 
zei dat die belofte een vergissing was. De overige 
deelnemers aan het debat knikten unisono alsof 
de evidentie van een ronde aardbol zonet beves-

tigd werd. Enig probleem hiermee: deze belofte 
was helemaal niet afkomstig van de Leave.eu-
campagne van Farage, maar was wel een centrale 
boodschap in de Vote Leave-campagne waaraan 
o.a. Boris Johnson meewerkte. Farage had daar 
dus helemaal niets mee te maken. Toch werd dit 
aangehaald als vaststaand bewijs dat de Britten 
misleid waren. Mochten ze niet in deze val getrapt 
zijn, hadden ze blijkbaar zonder twijfel voor EU-
lidmaatschap gekozen gaat de redenering verder.  

Pikant detail: dit debat ging precies over fake 
news en hoe dit onze democratie ondermijnt. Wat 
dus ook meteen bewezen werd.RE
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Een menselijk document over een 
Belgisch interneringskamp 
Na de bevrijding in 1944 sloten 
allerlei verzetsgroeperingen en de 
Belgische overheden vele tiendui-
zenden Vlamingen op in interne-
ringskampen wegens vermeende 
of echte samenwerking met de 
Duitsers. Het grootste van deze 
kampen was het hechteniskamp 
van Lokeren, waar naar schatting 
21.000 tot 25.000 mensen wer-
den opgesloten. 

Olaf Evrard, medewerker en man-
dataris van het Vlaams Belang, 
vond enige tijd geleden een po-
ezieboekje dat in dit kamp door 
een gedetineerde was aangelegd en 
dat vormde de aanleiding voor de 
uitgave van een boek. Naast de af-
druk van de teksten en tekeningen 
in dit poëzieboekje, bevat het boek 
ook een 14-tal bijdragen van zeven 
auteurs waarin zij diverse aspecten 
omtrent dit kamp en het kample-
ven onder de aandacht brengen en 
de ruimere context ervan schetsen. 

De lezer moet in dat verband geen 
wetenschappelijke studie verwach-

ten, maar veeleer “een document, 
een aangrijpend en menselijk do-
cument”, zoals Guido Moons in 
zijn verantwoording bij het boek 
schrijft. De titel ‘herinneringen 
aan het hechteniskamp van Loke-
ren’ dekt in dat opzicht vrij goed 
de lading. Het boek is ruim geïl-

lustreerd met foto’s, tekeningen 
en dichtwerkjes die door gede-
tineerden in en over het kamp 
werden gemaakt en schept op die 
manier een sfeerbeeld van het le-
ven in dit kamp. Het biedt ook 
inzichten in de mentale geestes-
gesteldheid van diegenen die daar 
vast zaten.

Dit boek brengt een vrij sereen 
beeld, in die zin dat het niet te 
doen is om ‘het grote gelijk’, maar 
het menselijk bestaan van de ge-
detineerden in deze voor hen 
moeilijke periode wil documen-
teren. Het zal vooral diegenen 
interesseren die in hun familiale 
kring met de Belgische repressie 
te maken hebben gekregen

Herinneringen aan het hechtenis-
kamp van Lokeren. 1944-1947.

Antwerpen, Polemos, 2018, 211 p.
ISBN: 9789493005006

Prijs: 22 euro 
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Stuur uw oploSSIng voor 20 oktober 
met vermeldIng vAn nAAm en AdreS nAAr 

vlAAmS belAng-redActIe • mAdoupleIn 8 buS 9 • 
1210 bruSSel of puzzel@vlAAmSbelAng.org

WINNAARS VORIGE MAAND
Nicole Steylaerts, Kapellen
Rik Vanmoerkerke, Oekene

Marleen Maes, Burcht
Herman Suy, Berchem
Luc Dewilde, Berlaar

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: 
WAARMAKEN

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 Onberekenbare
B Antwerpse gemeente - Frans 

voegwoord - Naar aanleiding 
van

C Aanhouden 
D Limburgse gemeente - Deel 

van het testament - Bepaalde 
kleur

E Ommezwaai - Woord 
waarmee je naar jezelf 
verwijst

F Telwoord - Aanduiding van 
aarzeling

G Gedaan - Kapitaalopbrengst
H Iemand die ergens verblijft 

ter ontspanning 
I Ontstekingsvocht - 

Lichtgelovig
J Uitgerekte cirkel - Naschrift - 

Muzieknoot
K Eerder dan gedacht - Smalle 

weg - Schonk
L Achteruitgaand

VERTICAAL
1 Iets dat represailles vraagt
2 Europese - Ultra light
3 Straat (afk.) - 

Meteorologische term 
4 Schrandere - Frans eiland
5 In een moutoven drogen - 

Wedstrijdbeker
6 Ingenieur - Toekomstig
7 Verstrekken - Vervoermiddel
8 Eenheid van tijd - Zwakte af
9 Iets wat je heel vervelend 

vindt
10 Belgische warenhuisketen - 

Zeer warme - Pers. vnw.
11 Bevel - Voorzetsel - 

Nagerecht
12 Vanzelfsprekende - Afdeling
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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
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ZATERDAG 5 OKTOBER
VILVOORDE. Oktoberfeest in Effenaf, Leu-
vensesteenweg 275 om 16u30. Org.: Vlaams Be-
lang Vilvoorde. Inl.: Jurgen Van Duyse, 0484-65 
03 50, jurgenvanduyse@hotmail.com 
MOEN. Natuurexploratie: oude spoorweg-
bedding in Moen-Heestert. Samenkomst om 
14u30 in Café In den Voerman, Keiberg 1, 
Moen. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Jan Deweer, 0486-22 90 43, jan.deweer@hot-
mail.com 

ZONDAG 6 OKTOBER
TIENEN. 2de Restaurantdag in Parochiecen-
trum Oplinter, Ganzendries 29. Org.: Vlaams 
Belang Tienen. Inl.: Joël Dereze, 0478-67 02 
16, snelle@telenet.be 
BRASSCHAAT. Ontbijtgesprek ‘Brood en 
Spreken’ met Ellen Samyn in Klokkenhof, Bre-
dabaan 950 om 10u. Org.: Vlaams Belang Bras-
schaat. Inl.: Mieke de Bats, 0498-77 48 71 of 
03-664 60 18, miekedebats@hotmail.com

ZATERDAG 12 OKTOBER
TREMELO. Steakdag in Zaal Paloma, Schriek-
sebaan 47 om 16u30. Org.: Vlaams Belang Tre-
melo. Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10 70, 
alain.verschaeren1@telenet.be 
OOSTMALLE. Malse breugelavond met 
Chris Janssens in Feestzaal De Notelaar, Lierse-
lei 15 om 18u. Org.: Vlaams Belang Malle. Inl.: 
Wim Vervloet, 0477-69 78 99, vervloet.wim@
telenet.be 

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

VRIJDAG 18 OKTOBER
BOOM. Algemene Quiz in Het Feestpaleis, 
Colonel Silvertopstraat 13 om 19u30. Org.: 
Vlaams Belang Boom. Inl.: hans.verreyt@
vlaamsbelang.org, 0496-53 31 38.

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

VRIJDAG 25 OKTOBER
ANTWERPEN. Pastafeest met chocomo-
usse van Guy D'haeseleer in Centrum Van 
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 12u30. 
Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of van-
maerlant@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 26 OKTOBER
GERAARDSBERGEN. Bezoek aan Geraards-
bergen. Samenkomst op de vrije parking, Vesten 
112 om 10u30. Org.: Seniorenforum Brabant. 
Inl.: 0468-22 49 47, 0475-96 34 33, 0477-23 

42 57, suzy.jacobs1955@gmail.com    
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. 14de Kie-
kendag in De Keyt, Kerkendijk 4, Messelbroek 
om 15u30. Org.: Vlaams Belang Scherpenheu-
vel-Zichem. Org.: Suzy Wouters, 0474 739 240, 
suzy.wouters@gmail.com

DINSDAG 5 NOVEMBER
KORTRIJK. Bezoek muziekcentrum Track, 
Conservatoriumplein 1 om 14u30. Org.: Senio-
renforum Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-
22 90 43, jan.deweer@hotmail.com 

VRIJDAG 8 NOVEMBER
SINT-NIKLAAS. Quizavond in Trapsoet, Hei-
molenstraat 63C om 20u. Org.: Vlaams Belang 
Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters, 0479-64 16 49, 
hugo.pieters@skynet.be 
BORNEM. Eetfestijn in zaal Kloosterheide, 
Kloosterstraat 71 om 18u00. Org.: Vlaams 
Belang Klein-Brabant. Inl.: Wim Verheyden, 
0478-90 90 75, wim.verheyden@telenet.be.

MAANDAG 11 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarktstand in 
Sint-Pieters-Leeuw-Centrum (aan de ingang van 
de kerk) om 8u. Inl.:  Eddy Longeval, 02-582 91 
75, eddy.longeval@vlaamsbelang.org 

VRIJDAG 15 NOVEMBER
IZEGEM. Hutsepotfestijn met Chris Janssens 
in Feestzaal Ter Maerel, Abelestraat 36 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Izegem. Inl.: Stefaan Sin-
tobin, 0495-36 00 75, stefaan.sintobin@vlaam-
sparlement.be 
HOBOKEN. Breugelavond in Gildehuis, Ka-
pelstraat 296 om 18u30. Org.: Vlaams Belang 
Hoboken. Inl.: Fred Gorrebeeck, 0494-07 73 
28, fredje.gorrebeeck@gmail.com 
TREMELO. Whiskytasting in Zaal Paloma, 
Schrieksebaan 47 om 20u. Org.: Vlaams Belang 
Tremelo. Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10 
70, alain.verschaeren1@telenet.be 

ZATERDAG 16 NOVEMBER
NIEUWPOORT. Breugelfeest met Stefaan 
Sintobin in De Beiaard, Recollettenstraat 47 
om 19u. Org.: Vlaams Belang Nieuwpoort. Inl.: 
Johan Vanblaere, 0495-22 80 72, johanvanblae-
re@gmail.com 
HALLE. 16de eetfestijn in Alsput, Hollestraat 
108 om 11u30. Org.: Vlaams Belang Halle. Inl.: 
André Gorgon, 0485-43 01 64, andreygorgon@
yahoo.com 

ZONDAG 17 NOVEMBER
HALLE. 16de eetfestijn in Alsput, Hollestraat 
108 om 11u30. Org.: Vlaams Belang Halle. Inl.: 
André Gorgon, 0485-43 01 64, andreygorgon@
yahoo.com 

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

VRIJDAG 29 NOVEMBER
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in Cen-
trum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 
12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of 
vanmaerlant@vlaamsbelang.org 
ZATERDAG 30 NOVEMBER
HALLE-ZOERSEL. Viering 30 jaar Vlaams 
Belang Zoersel met Sinterklaasontbijt in 
Koetshuis Hallehof, Kasteeldreef 55 om 9u30. 
Org.: Vlaams Belang Zoersel. Inl.: Wouter 
Bollansée, 0485-98 08 34, wouter.bollansee@
gmail.com 
HEIDE-KALMTHOUT. Ontmoetingfeest 
met Ellen Samyn en Sam Van Rooy in 't Cen-
trum, Heidestatieplein 8 om 16u. Org.: Vlaams 
Belang Kalmthout. Inl.: Koen Van Hees, 0486-
83 03 12, koen-vanhees@telenet.be

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@hot-
mail.com 

VRIJDAG 13 DECEMBER
BISSEGEM. Kerstbezinning in Atelier Chris 
Vannieuwenhuyze, Meensesteenweg 465 om 
18u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Chris Vannieuwenhuyze, 0486-34 94 92, chris.
vannieuwenhuyze@gmail.com 

ZATERDAG 14 DECEMBER
EKEREN. Stand ‘De Leeuw van Vlaande-
ren’ op de Kerstmarkt in Veltwijckpark, Velt-
wijcklaan 31 om 13u. Org.: Vlaams Belang 
Ekeren. Inl.: Kurt Van Noten, 0477-70 51 23, 
ekeren.vlaamsbelang@gmail.com 
BISSEGEM. Kerstbezinning in Atelier Chris 
Vannieuwenhuyze, Meensesteenweg 465 om 
18u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Chris Vannieuwenhuyze, 0486-34 94 92, chris.
vannieuwenhuyze@gmail.com 

ZONDAG 15 DECEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Kerstbrunch 
met Tom Van Grieken in pastorie Vle-
zenbeek, Dorp 43, Vlezenbeek om 11u. 
Org.: Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw. 
Inl.: Laurent Houllez, 0499-73 88,  
houllezlaurent@gmail.com 
BISSEGEM. Kerstbezinning in Atelier Chris 
Vannieuwenhuyze, Meensesteenweg 465 om 
18u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Chris Vannieuwenhuyze, 0486-34 94 92, chris.
vannieuwenhuyze@gmail.com 

ZONDAG 15 DECEMBER - DINSDAG 17 
DECEMBER
ELZAS. Bezoek Europees Parlement en Elza-
sser kerstmarkten. Kostprijs: 150 euro/persoon 
(te storten op rekeningnummer BE44 0689 
1002 6745 van SF Brabant). Org.: Seniorenfo-
rum 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 20 oktoberkAlender
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