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de eu en de kalIef
De hemeltergende arrogantie van de ka-
lief van Turkije ten opzichte van Europa 
is bekend. De laffe houding van de EU al 
evenzeer, men is als Europeaan waarlijk 
beschaamd over zoveel kruiperigheid ten 
opzichte van Recep Tayyip Erdogan. De 
EU-potentaatjes maakten van Turkije een 
kandidaat-lidstaat en schonken de dictator 
miljarden euro’s.

Ondertussen bezet diezelfde Ottomaanse 
kalief nog steeds ongestraft de helft van Cy-
prus (nota bene een lidstaat van de EU!) en 
dreigde hij vorige maand opnieuw miljoenen 
illegalen op Europa los te laten.

Dit alles is volstrekt onbegrijpelijk als men 
de economische en andere ‘fundamentals’ 
in ogenschouw neemt: het BBP van Turkije 
bedraagt 850 miljard $ (vergelijkbaar met 
Zwitserland), dat van de EU 19.000 miljard 
$; de bevolking van de EU bedraagt 500 mil-
joen, die van Turkije 82; de Europese mili-
taire slagkracht is vele malen groter dan de 
Turkse... En toch durven de Europese ‘lei-
ders’ geen doortastende maatregelen treffen 
wanneer kalief Erdogan hen weer eens verne-
dert of een oorlog begint tegen de Koerden, 
nochtans onze bondgenoten in de strijd te-
gen de moordenaarsbende van IS. Van zulke 
EU-leiders: verlos ons, Heer.

En vergeet niet: Constantinopel is van ons!

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Een vat vol gebroken beloftes, onaangekondigde besparingen en 
gecamoufleerde belastingverhogingen. Dat is in beknopte termen 
wat de kersverse regering-Jambon de Vlaming afgelopen maand 
voorschotelde.  

Als een onaangekondigde hagelbui op een warme zomerdag. Zo voelen 
vele Vlamingen zich na de aankondiging van de plannen van de nieuwe 
Vlaamse regering. U weet intussen waar het over gaat: het afschaffen van 
de woonbonus, de niet-indexering van de kinderbijslag, het verlaagde fis-
cale voordeel van de dienstencheques, de verhoogde taksen voor dieselwa-
gens, het afbouwen van het voordeel wanneer je erft met een duolegaat, 
de bezuinigingen in het onderwijs en de welzijnssector. Met geen woord 
werd erover gerept in de maanden voor 26 mei, als een donderslag bij 
heldere hemel kwamen ze erna.  

TEST AANKOOP

Deze woordbreuk roept herinneringen op aan 2014. Ook toen nam geen 
enkele partij de verhoging van de pensioenleeftijd in de mond om ze na de 
stembusslag schaamteloos door de mensen hun strot te duwen. Het kie-
zersbedrog en de totale afwezigheid van scrupule om na de verkiezingen 
het tegenovergestelde te doen dan ervoor was beloofd, illustreert de tome-
loze arrogantie van de machtspartijen. Winkeliers die dergelijke praktij-
ken zouden hanteren, zouden door Test Aankoop worden aangeklaagd en 
door de rechtbank van koophandel worden ontbonden. In de Wetstraat 
beloont men ze met ministerposten.  

Het is voor vriend en vijand duidelijk. Er is maar één partij die echt wil 
doen wat ze belooft. Er is maar één partij die het roer radicaal wil om-
gooien. Er is maar één partij die echt garant staat voor verandering: het 
Vlaams Belang! 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

ekocht!

“WINKELIERS 
DIE DERGELIJKE 

PRAKTIJKEN 
ZOUDEN HANTEREN, 
ZOUDEN DOOR TEST 

AANKOOP WORDEN 
AANGEKLAAGD EN 

DOOR DE RECHTBANK 
VAN KOOPHANDEL 

WORDEN 
ONTBONDEN.”
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ZELFBEDIENING

Om komaf te maken met de po-
litieke postjescarrousel besliste de 
vorige Vlaamse regering de provin-
ciegouverneurs niet langer politiek 
te benoemen. Voortaan moest dat 
gebeuren via een objectieve selec-
tieprocedure. “Alleen de kwaliteit, 
niet de kleur telt”, klonk het toen. 
Nog geen jaar later draait de 
regering-Jambon die beslis-
sing al terug. De redenen 
daarvoor zijn al even cy-
nisch als doorzichtig. 
Zo heeft de N-VA haar 
zinnen gezet op het 
gouverneurschap van 
Vlaams-Brabant dat 
deze bestuursperiode 
vrijkomt. Open VLD 
aast dan weer openlijk 
op de hoogste provincie-
post in Oost-Vlaanderen 
en de CD&V is gebrand om 
de nieuwe provinciegouver-
neur in Limburg binnen te rijven. 
De ziekte van de politieke benoe-
mingen is daarmee terug van nooit 
weggeweest. Waar een reguliere 
ambtenaar zware selectieprocedu-
res moet doorlopen, worden de 
hoogste functies verdeeld op basis 
van de kleur van de partijkaart. De 
politieke zelfbediening in dit land 
is grenzeloos.

KADUUK   

IS-strijders krijgen in België veel 
lagere celstraffen dan in andere 
Westerse landen. Uit cijfers van 
de Europese politiedienst Europol 
blijkt dat veroordeelde terroristen 
in dit land gemiddeld vijf jaar cel 
kregen, wat een pak minder is dan 
het Europese gemiddelde. Volgens 
federaal procureur Frédéric Van 
Leeuw heeft dat alles te maken 
met ons “kaduke rechtssysteem”. Zo 

moeten misdaden in theorie voor 
het hof van assisen komen, maar 
door personeelsgebrek kan Justi-
tie dat niet aan. Daardoor worden 
IS-strijders door de correctionele 
rechtbank behandeld, waardoor de 
verdachten veel lagere maximum-

straffen kunnen worden opgelegd. 
“Dat valt niet uit te leggen in het 
buitenland. Ook in eigen land be-
grijpt niemand zo'n gang van za-
ken,” aldus Van Leeuw in De Tijd. 
Of hoe het surrealisme in dit land 
geen kunstvorm is, maar een be-
stuursstijl. 

DUBBEL ZOVEEL 
ISLAM OP SCHOOL

De populariteit van de lessen is-
lamitische godsdienst op school 
stijgt fors. Het aandeel leerlingen 
dat over Mohammed wil leren, is 
in tien jaar tijd verdubbeld. Voor 
katholieke godsdienst geldt de 
omgekeerde trend. Nooit eerder 
kozen zo weinig leerlingen voor 

de christelijke levensbeschouwing. 
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van 
het Statistisch Jaarboek van het 
Vlaams onderwijs. Naast hogere 
geboortecijfers bij islamitische ge-
zinnen, is ook de massale instroom 
uit het Midden-Oosten een logi-
sche verklaring. In 2017 riep de 
Turkse president Erdogan de Turk-
se diaspora in Europa op zoveel 

mogelijk kinderen te maken.  
“Neem niet drie, maar vijf 

kinderen” klonk het toen. 
Volgens Erdogan zijn de 
Turkse baarmoeders im-
mers het beste wapen 
om Europa in sneltem-
po te islamiseren en de 
invloedsfeer van het is-
lamitische land in onze 
contreien te vergroten. 

De nieuwe cijfers over 
de levensbeschouwelijke 

vakken tonen alvast aan 
dat zijn oproep niet in do-

vemans oren is gevallen. 

GROEIEND AANTAL 
LEEFLONERS

Ruim 41.000 mensen in Vlaan-
deren ontvangen een leefloon of 
een equivalent daarvan. Dat is 

ACTUA KORT
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opnieuw een stijging ten opzichte 
van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers 
van Statistiek Vlaanderen. Ook 
hier blijkt de stijging het gevolg 
van toegenomen immigratie. Zo 
is de stijging het hoogst bij men-
sen die een zogenaamd ‘equivalent 
leefloon’ ontvangen. Het gaat dan 
om een bestaansinkomen voor wie 
niet in aanmerking komt voor een 
leefloon maar zich wel in een ver-
gelijkbare noodsituatie bevindt. In 
de praktijk gaat het dan vooral om 
asielzoekers en mensen die niet in 
het bevolkingsregister zijn inge-
schreven. 

BEGROTINGSGAT 11 
KEER GROTER DAN
VERWACHT

In april vorig jaar, vlak voor de 
verkiezingen van mei, beloofde de 
regering-Michel Europa dat het 
gat in de begroting tegen 2020 zou 
krimpen naar 0,2 procent van het 
bruto binnenlands product (bbp). 
Dat is een tekort van ongeveer 1 
miljard euro. Toen al was duidelijk 
dat die doelstelling fictie was. Dat 
blijkt nu ook uit de begroting die 
de regering bij de Europese Com-
missie heeft ingediend. Uit de 
overhandigde documenten blijkt 
dat het tekort in 2020 zal oplopen 
tot 2,3 procent van het bbp. In 
harde centen is dat een deficit van 
11 miljard euro, elf keer meer dan 
wat de regering in april nog aan 
Europa beloofde. Het toont met-
een aan hoe nonchalant er wordt 
omgesprongen met onze staatsfi-
nanciën. Moesten huisvaders op 
zo een manier aan budgetplanning 
doen, dan kijken ze binnen de 
kortste keren tegen een persoonlijk 
failliet aan. Voor Belgische politici 
daarentegen is het gewoonterecht.

“De brede categorie van de mid-
denklasse betaalt het gelag.”

Michel Maus, professor fiscaal 
recht, over de begroting van de 

regering-Jambon, Knack, 
10 oktober 2019  

“We staan op de rand. Een ver-
damping van ons land is niet lan-
ger uitgesloten.”

Laurette Onkelinx, Le Soir, 
5 oktober 2019 

“Ons rechtssysteem is kaduuk. 
IS-strijders krijgen maximaal vijf 
jaar cel.”

Frédéric De Leeuw, federaal 
procureur, De Tijd, 

18 oktober 2019 

“De N-VA voerde bij momenten 
een haast belgicistische campag-
ne.”

Dave Sinardet, politicoloog, 
Knack, 11 september 2019 

“Vijftien jaar geleden behoorde 
een op drie Vlaamse leerlingen 
tot de internationale top voor 
wiskunde, nu is dat nog een op 
de vijf.”

Bert Bultinck, hoofdredacteur, 
Knack, 11 september 2019 

“Ja, de zege van Vlaams Belang 
weegt zwaar op de regering.” 

Carl Devos, politicoloog, 
De Morgen, 2 oktober 2019 

“Het is niet mogelijk tegen 2025 
alle kerncentrales te sluiten”
Johnny Thijs, voorzitter Electrabel, 

Terzake, 10 oktober 2019 
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Het regeerakkoord van Jambon I

Symboolpolitiek en  
zakkenrollerij
Op 30 september steeg witte rook op vanuit het Martelaarsplein waar de 
onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering plaatsvon-
den. Die dag bereikten de onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open 
VLD, liefst 127 dagen na de parlementsverkiezingen, een akkoord over 
de vorming van een nieuwe regering. Daags nadien werd het akkoord al 
goedgekeurd door de drie partijen. 

Nog nooit heeft een Vlaamse rege-
ringsvorming zo lang geduurd. Dat 
het zolang duurde, had uiteraard al-
les te maken met de verkiezingsover-
winning van het Vlaams Belang op 
26 mei. Het is sinds de eerste recht-
streekse verkiezingen van het Vlaams 
Parlement bovendien nog nooit ge-
beurd dat er uitsluitend partijen die 
de verkiezingen verloren deel uitma-
ken van de regering. Het was dus wel 
begrijpelijk dat vooral N-VA koste 
wat kost wilde vermijden dat te snel 

werd overgegaan tot de orde van de 
dag.  
 
DE BOODSCHAP VAN 26 MEI
 
Het fameuze ‘signaal van 26 mei’ 
was duidelijk. “Onze mensen op-
nieuw op de eerste plaats stellen”, de 
normaliteit terug herstellen waarbij 
voorrang gegeven wordt aan onze ei-
gen mensen en onze eigen waarden. 
Want inderdaad, terwijl gelukzoe-
kers uit de vier windstreken en inte-

gratieonwillige immigranten zonder 
ooit een cent bijgedragen te hebben 
aan onze sociale zekerheid in de kas 
mochten graaien, was het voor onze 
eigen mensen altijd minder, min-
der, minder. De werkende Vlaming 
mocht steeds dieper in de buidel tas-
ten om alles gefinancierd te krijgen 
en de wachtlijsten voor onze eigen 
behoeftigen – in de sociale huisves-
ting, voor mensen met een handicap 
en voor jongerenwelzijn – stegen tot 
recordhoogtes. 
 
Ondanks het krachtige signaal van 
de kiezer en de verdriedubbeling 
van de score van het Vlaams Belang 
werd er een regering van verliezers 
gevormd. Een regering samengesteld 
uit dezelfde partijen die het ook de 
voorbije vijf jaar voor het zeggen 
hadden. Maar, zo liet Jambon weten: 
“Weliswaar maakt het Vlaams Belang 
geen deel uit van de regering, maar 
we hebben wél rekening gehouden 
met het signaal van 26 mei.” Media 
en politici beweren zelfs dat “er een 
vierde partij mee aan tafel zat bij de 
regeringsonderhandelingen” (De Stan-
daard) en dat het akkoord “de stempel 
draagt van het Vlaams Belang” (Het 
Nieuwsblad).  
 
VINGERAFDRUKKEN
 
Staan de vingerafdrukken van het 
Vlaams Belang op het akkoord, 
vooral dan inzake inburgering? Zeer 
zeker! Maar zou het Vlaams Belang 
dit akkoord ondertekend hebben? 
Zeer zeker NIET! Want terwijl het 
Vlaams Belang gecharmeerd was 
door veel zaken die in de startnota 
van Bart De Wever stonden, bleek 
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nu uit de uiteindelijke tekst van het 
regeerakkoord dat veel forse inburge-
ringsvoorstellen al te zeer zijn afge-
zwakt. Enkele symboolmaatregelen 
die vooral de INDRUK moeten wek-
ken dat er een forser beleid zou ge-
voerd worden, kunnen niet verhullen 
dat er aan de teksten van De Wever 
zeer veel geknabbeld is door CD&V 
en Open VLD, en dat N-VA ander-
maal door de knieën ging in ruil voor 
wat ministerposten. Een beleid dat 
de rechten en plichten opnieuw in 
evenwicht brengt, laat staan een be-
leid dat onze eigen mensen opnieuw 
op de eerste plaats stelt, komt er met 
de regering-Jambon dus allerminst. 
 
In Denemarken ontvangen immi-
granten pas na zes jaar verblijf het vol-
ledige bedrag aan kinderbijslag. Voor 
deze regering was het zelfs niet moge-
lijk om een wachttijd van zes maan-
den (!) te voorzien. Vlaams Belang-
fractievoorzitter Chris Janssens was 
tijdens de debatten in het parlement 
dan ook scherp voor de nieuwe re-
gering: “Van een fundamentele be-
leidsverandering die ervoor zorgt dat 
Vlaanderen niet meer in de verf wordt 
gezet als immigratieland is geen sprake 
met dit regeerakkoord. Immigranten 
zullen nog steeds zonder ook maar één 
cent bijgedragen te hebben aan onze so-
ciale zekerheid een beroep kunnen doen 
op kinderbijslag, sociale huisvesting en 
andere sociale voorzieningen.”
 
DE WERKENDE VLAMING
 
Een andere belangrijke vraag was wat 
er in het regeerakkoord zou zitten 

voor de werkende Vlaming, de door 
bijkomende lasten zo vaak geviseerde 
‘middenklasse’, die de voorbije jaren 
steeds mocht inleveren om de immi-
gratiefactuur te financieren. De rege-
ring-Bourgeois maakte onder meer 
water, onderwijs, kinderopvang en 
openbaar vervoer flink duurder. De 
stroomfactuur steeg in Vlaanderen 
liefst 17 keer sneller dan in de buur-
landen, waarbij we inmiddels in de 
krankzinnige situatie zijn beland dat 
taksen en lasten al 70% van de ener-
giefactuur uitmaken.
 
Tijdens de campagne beloofden zo-
wat alle partijen – ook degenen die 
nu deel uitmaken van de regering 
– om de stroomfactuur opnieuw be-
taalbaar te maken.  Hiervan blijkt in 
het regeerakkoord nu geen spoor te 
bekennen. “De dure eed van de vorige 
minister van Energie, Lydia Peeters, 
om de energiefactuur met 30% te doen 
dalen door de kosten eruit te halen die 
niets te maken hebben met het ver-
bruik, bleken woorden in de wind”, 
besloot Chris Janssens. 
 
ZAKKENROLLERIJ
 
Wat zoals geweten wél in het regeer-
akkoord staat, is de afschaffing van 
de Woonbonus en de niet-indexering 
van de kinderbijslag, opnieuw bespa-
ringen op de kap van de gezinnen dus 
die voor deze regering tegen 2024 
respectievelijk 328 miljoen en 108 
miljoen in het laatje moeten brengen. 
Ook de vermindering van de aftrek-
baarheid van de dienstencheques, de 
verhoging van wegentaksen en nog 

een reeks andere pestmaatregelen, 
zijn te catalogeren als verkapte belas-
tingverhogingen. Wat het helemaal 
pijnlijk maakt is de vaststelling dat de 
afschaffing van de woonbonus in de 
verkiezingscampagne op geen enkele 
manier werd aangekondigd.  
 
“We nemen de mensen niks af, we 
geven alleen maar iets minder meer”, 
probeerde nieuwbakken begrotings-
minister Matthias Diependaele zich 
er weinig overtuigend uit te lullen. 
Chris Janssens vatte treffend de sfeer 
in veel Vlaamse huiskamers samen: 
“Veel Vlamingen – vooral jonge kop-
pels – die van plan waren binnenkort 
een woning te kopen, zijn al een week 
lang luid aan het vloeken. En terecht, 
want dit is een forse belastingverho-
ging, een nieuwe hold-up op de mid-
denklasse en vooral op startende gezin-
nen en jonge mensen. Deze minister 
van Begroting is als een zakkenroller: 
terwijl hij met de ene hand een euro 
geeft, gaat hij met de andere hand met 
uw portefeuille lopen.”
 
Het hoeft niet gezegd dat het Vlaams 
Belang het regeerakkoord een dikke 
buis gaf en alvast een nog stevigere 
Vlaams-nationale oppositie voor de 
volgende vijf jaar aankondigde. Het 
doel is duidelijk: het Vlaams Belang 
moet in 2024 sterker staan dan ooit 
en incontournable worden voor de 
vorming van een nieuwe Vlaamse 
regering. Eén die onze eigen mensen 
wél op de eerste plaats zet!
 

Wim Van Osselaer
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Wanneer het  
leger letterlijk  
“in de shit” zit
“Het leger heeft existentiële problemen! We zitten diep in de shit!” Dat 
zijn voor alle duidelijkheid niet onze woorden, maar wel die van het 
hoofd van de Belgische landmacht. Met die weinig aan de verbeelding 
overlatende noodkreet klaagde generaal Thijs in de pers 30 jaar desin-
vestering en desinteresse in het leger aan. Een desinvestering die meer 
en meer haar sporen nalaat.

De problemen op het vlak van personeel zijn torenhoog. De komende 
jaren verliest het leger zowat 40% van zijn personeel door pensione-
ring, terwijl een militaire carrière voor jongeren minder en minder 
aantrekkelijk wordt gemaakt. 

TERREUR

In de Kamer van Volksvertegenwoor-
digers benadrukte Vlaams Belang Ka-
merlid Annick Ponthier de noodzaak 
aan blijvende investeringen in het 
leger, anders komt de afbetaling van 
het nieuwe materiaal in het gedrang, 
moeten we operaties afstoten of moet 
men nog meer in het basisbudget van 

Defensie gaan snoeien, wat al hele-
maal nefast zou zijn voor de aantrek-
kingskracht van het leger op nieuwe 
rekruten.  In haar tussenkomst wees 
Ponthier er op dat het net het leger 
is dat al jaar en dag in de straten van 
onze steden patrouilleert en zorgt 
voor onze veiligheid in tijden van 
groeiende islamitische terreur. 

TOILETTEN LOPEN OVER

Toen generaal Thys eind september 
in de media verklaarde dat het leger 
‘in de shit zit’, had hij ongetwijfeld 
niet gedacht amper twee maanden 
later letterlijk gelijk te krijgen. In de 
kazerne van Aarlen lopen de toiletten 
ondertussen immers letterlijk over.

Spijtig genoeg gaat het niet over 
een alleenstaand geval. Zo zijn er in 
Marche-en-Famenne blokken waar 
50 militairen, waaronder een tiental 
vrouwen, het moeten stellen met let-
terlijk één toilet. In Evere is de ver-
warming - met de winter voor de 
deur - al maanden stuk. Op de leger-
campus Saffraanberg valt dan weer 
met de regelmaat van de klok de elek-
triciteit uit, zijn er in een aantal blok-
ken geen functionerende toiletten 

meer en is het op dit ogenblik zo dat 
de volledige campus zonder water zit. 
Er is zelfs geen water voor de keuken 
of de douches, laat staan de toiletten. 

WEL GELD VOOR 
LUXEVLIEGTUIGEN

Het feit dat onze militairen te horen 
krijgen dat er voor de herstelling van 
al deze problemen geen geld is, ter-
wijl de regering wel 124 miljoen euro 
kan uittrekken om twee luxevliegtui-
gen te leasen om de dames en heren 
ministers in grote stijl van hot naar 
her te kunnen vliegen, is gewoon he-
meltergend en zelfs een regelrechte 
schande. Onze militairen, die dag in 
dag uit in zeer moeilijke omstandig-
heden instaan voor onze veiligheid, 
verdienen véél meer respect dan dat!

Stijn Hiers



Grondwettelijk Hof:

Politieke benoemingen à volonté
Het Grondwettelijk Hof is een bijzonder rechtscollege dat toeziet op 
de naleving van de bevoegdheidsverdeling tussen de federale Staat, 
de Gemeenschappen en de Gewesten enerzijds en de naleving van de 
grondrechten anderzijds. Het bestaat uit 12 voor het leven benoemde 
‘rechters’, waarvan zes oud-parlementsleden. De benoeming van die 
zes rechters gebeurt al jaar en dag door de traditionele machtspartijen 
in dit land. 

Zo maakte de sp.a onlangs be-
kend dat het Yasmine Kherbache 
zal voordragen voor een Neder-
landstalige vacature die openkomt, 
terwijl Ecolo Zakia Khattabi zal 
voordragen voor een Franstalige 
vacature bij het Hof. 

HYPOCRIETEN!

We kunnen niet anders dan vast-
stellen dat partijen die in eigen 
land zeggen te protesteren tegen 
politieke benoemingen... gretig het 
spel meespelen. Meer nog: partijen 
die in Europa luid toeteren tegen 
de zogenaamd ‘politiek benoemde 
rechters’ in Polen of Hongarije 
struikelen nu zowat over elkaar 
om in eigen land rechters in het 
Grondwettelijk Hof te gaan be-
noemen.

Volgens de sp.a heeft Kherbache 
recht op het zitje omdat het om de 
vervanging van een partijgenoot gaat 
(Erik Derycke, die op pensioen gaat). 
Blijkbaar is men bij de socialisten 
alweer de verkiezingsuitslag van mei 
vergeten. Met welk recht denkt een 
partij die amper 10% van de Vlaamse 
stemmen haalt deze functie nog op 
te mogen eisen? De arrogantie van 
machtspartijen zoals de sp.a kent 
werkelijk geen grenzen.

NEUTRALITEIT?

Het Vlaams Belang wil in het fede-
raal parlement dan ook een debat 
ten gronde voeren over de politieke 
benoemingen in het Grondwettelijk 
Hof. Als de vrijgekomen functie één 
politieke familie toekomt, dan is dat 
op basis van de verkiezingsuitslag wel 

de Vlaams-nationale familie! Maar 
los daarvan wil het Vlaams Belang 
vooral het debat voeren over de af-
schaffing van de politieke benoemin-
gen in het Grondwettelijk Hof. Het 
Grondwettelijk Hof is de instantie 
bij uitstek die politiek neutraal zou 
moeten zijn. Zolang het systeem van 
politieke benoemingen wordt aange-
houden, is dat echter niet mogelijk.

GEMISTE KANS

Iedere kandidaat moet om verko-
zen te worden minstens 2/3de van 
de stemmen in de Senaat of Kamer 
halen. Het Vlaams Belang riep de 
N-VA en de PvdA dan ook op om 
samen met het Vlaams Belang te-
gen de voordracht van Khattabi en 
Kherbache te stemmen. Met 21 van 
de 60 Senaatzetels en 55 van de 150 
Kamerzetels kunnen deze politieke 
benoemingen geblokkeerd worden. 
Helaas bleef het op onze vraag hier-
toe oorverdovend stil bij die twee 
partijen. Wellicht wordt dit dus een 
zoveelste gemiste kans voor échte ver-
andering in dit land!

Stijn Hiers

Yasmine KherbacheZakia Khattabi
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Terug van nooit  
helemaal weggeweest
Met een verwijzing naar het conflict in Noord-Syrië waarschuwde 
staatssecretaris voor  Asiel en Migratie Maggie De Block midden vo-
rige maand tijdens een interview met Radio 1 voor een nieuwe asiel-
crisis en nam daarbij meteen de gelegenheid te baat om met een be-
schuldigende vinger richting ‘Europa’ te wijzen.

De uitspraken van De Block waren 
in meer dan één opzicht opmerke-
lijk. De nieuwe asielcrisis waarvoor 
De Block waarschuwde, staat er 
immers niet aan te komen, maar is 
er al en heeft (vooralsnog) weinig 
of niets te maken met de recente 
ontwikkelingen in Turkije en het 
Midden-Oosten. 

FACTUUR LOOPT OP

Vanaf maart 2016 daalde het 
aantal asielaanvragen signifi-

cant. Dat was niet het gevolg van 
een kordater Belgisch asiel- en 
migratiebeleid, maar wel van het 
feit dat de zogenaamde Balkan-
route werd gesloten. Daaraan 
had de Belgische regering even-
veel verdienste als Angela Merkel, 
namelijk geen enkele. De sluiting 
van de beruchte route door  en-
kele Centraal-Europese landen 
kwam er immers op initiatief van 
Oostenrijk - zonder zegen van 
de EU en zelfs tegen de wil van 
Merkel.

Sinds twee jaar zitten de cijfers 
echter opnieuw in een stijgende 
lijn. In 2018, toen de cijfers in 
Europa terugliepen, werden vol-
gens het Commissariaat-generaal 
voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen in dit land welgeteld 
23.443 asielaanvragen ingediend, 
goed voor een stijging van bijna 
20 procent (!) in vergelijking met 
het jaar voordien. Dit jaar zet 
deze tendens zich verder door. In 
de eerste negen maanden van dit 
jaar steeg het aantal asielaanvra-
gen met nog eens 15 procent in 
vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar. 

In deze optiek hoeft het uiter-
aard niet te verwonderen dat 
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De Block verklaarde dat ze elke 
maand 500 tot 600 plaatsen in de 
asielopvang moet bijmaken. Het 
verklaart meteen ook waarom de 
staatssecretaris in de loop van dit 
jaar al drie keer langs de kassa 
passeerde voor extra middelen 
om de instroom te herbergen. 
In februari ging het om 87 mil-
joen euro, in juli om 40 miljoen 
en vorige maand om nog eens 
14 miljoen. In totaal loopt het - 
voorlopige - prijskaartje voor dit 
jaar al op tot 411 miljoen euro.  

TOPBESTEMMING

Voor de volledigheid voegen we er 
nog aan toe dat België in de eer-
ste jaarhelft van 2019 het op vijf 
na hoogste aantal aanvragen per 
hoofd van de bevolking in de EU 
had. Een en ander wijst erop dat 
dit land duidelijk nog altijd een 
aantrekkelijk(er)e bestemming is 
voor asielzoekers. Dat hoeft ove-
rigens niet te verbazen, want ef-
fectieve en efficiënte maatregelen 
om de instroom te verkleinen en 

de uitstroom te vergroten - zoals 
de verstrenging van de regels voor 
gezinshereniging voor erkende 
asielzoekers en een consequenter 
uitwijzingsbeleid - bleven de af-
gelopen jaren uit. 

Maggie De Block heeft natuurlijk 
gelijk wanneer ze stelt dat het Eu-
ropese niveau tekortschiet op het 
vlak van het terugkeerbeleid, dat 
- hoe men het ook draait of keert 
- nog altijd het sluitstuk is van elk 
geloofwaardig asiel- en migratie-
beleid. Het ‘Europese’ gebrek aan 
daadkracht en politieke wil had 
echter een reden te meer moeten 
zijn om op binnenlands vlak al-
les te doen wat mogelijk was en 
nodig is. Daarvan is tot op he-
den echter geen sprake, wel in-
tegendeel. Tegen alle beloftes en 
aankondigingen in, daalde de ef-
fectieve terugkeer van afgewezen 
asielzoekers en illegalen vorig jaar 
zelfs met 15 procent. In vergelij-
king met 2015 gaat het zelfs om 
een daling van bijna 20 procent. 
In die optiek is de kritiek van De 

Block op de EU dan ook weinig 
anders dan een vijgenblad waar-
achter de Belgische politiek haar 
eigen falen tracht te verbergen. 
Een geperforeerd vijgenblad dan 
nog, want al te doorzichtig.

NIETS VERANDERD

Met haar kritiek op het Europese 
niveau verwoordde staatssecreta-
ris De Block - zij het ongewild - 
meteen ook perfect de kritiek die 
het Vlaams Belang al jarenlang 
op het asiel- en immigratiebeleid 
in eigen land heeft. Tijdens haar 
interview op Radio 1 stelde ze het 
namelijk als volgt: “Ik was minis-
ter van 2011 tot 2014. In 2018 
ben ik teruggekomen en er is nog 
niets veranderd.” Daar valt helaas 
weinig tegen in te brengen. Meer 
zelfs: beter hadden we het zelf 
niet kunnen zeggen.

Dirk De Smedt
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De bocht van Francken
“Als we met de PS aan tafel moeten, dan leggen wij confederalisme op 
tafel”. Die loepzuivere boodschap stuurde de N-VA tijdens de cam-
pagne meermaals de wereld in. Nu de stembusslag voorbij is, klinkt 
er andere taal.

Zelfs mensen met een beperkt ge-
heugen kijken dezer dagen vreemd 
op bij de communicatie vanuit het 
N-VA-hoofdkwartier. Terwijl voor 
de verkiezingen het ene na het andere 
breekpunt voor federale regerings-
deelname met de PS wereldkundig 
werd gemaakt, worden ze nu en mas-
se ten grave gedragen. N-VA stapt al-
leen in een federale regering met Jam-
bon als premier, klonk het nog stoer 
in april. En ook communautair liet 
De Wever meer dan eens de spierbal-
len rollen. De partij zou alleen willen 
meedraaien in de Belgische mallemo-
len indien de deelstaten volheid van 
bevoegdheid krijgen op het vlak van 
sociale zekerheid, migratie, gezond-
heidszorg, veiligheid en justitie. Nu 
de stemmen geteld zijn en de minis-
terposten wenken, is de boodschap 
enigszins bijgesteld. Eigenlijk komt 
ze erop neer dat indien er mee aan 
de vetpotten mag worden gezeten 
zowat alles goed is. 

KAARTSPELEN 

Niemand minder dan 
N-VA-coryfee Theo 
Francken zette die ge-
dachtegang afgelopen 
maand kracht bij. 
In een interview op 
Radio 1 draaide de 
voormalige staatsse-
cretaris zoveel pirou-
ettes dat menig luis-
teraar in zwijm viel 
van duizeligheid: 
“We moeten een ste-
vige intellectuele oefening onder-
nemen met de PS en kijken 
of we kunnen landen. 
En in die oefening 
zal het confe-
deralisme voor 
een stuk moeten 

wijken”, aldus Francken. “We moeten 
spelen met de kaarten die we hebben.” 
Lees: gun ons een paar symbolische 
kruimelbevoegdheden en wij kun-
nen onze achterban sussen met de 
boodschap dat we ons best hebben 
gedaan. 

De uitspraak van Francken roept her-
inneringen op aan de fameuze 'bocht 
van Bracke', waarmee Siegfried Brac-
ke in 2013 aankondigde dat de com-
munautaire plannen van N-VA een 
tijdje in de koelkast zouden verdwij-

nen om “eerst werk te maken van 
sociaaleconomische hervormin-

gen”. De ultieme drogreden waar-
mee vroeger de Volksunie en nu 
de N-VA telkens opnieuw hun 
geweten sussen. "Het deurtje 
van de diepvries gaat opnieuw 
dicht", tweette Hendrik Vuye 
dan ook opmerkzaam. 

FLATER 

Ook onderhandelingstech-
nisch is het manoeuvre 

van Francken een flater van 
jewelste. Door met de witte 
vlag voorop te lopen, biedt 
hij de PS de mogelijkheid 
om de fundamentele voor-
waarde van de N-VA om toe 
te treden tot een paars-gele 
regering zonder de minste te-

genprestatie van tafel te vegen. 
Je moet dan al spelen met de 

kaarten die je hebt, door je troeven 
onder tafel weg te gooien, verlies je 
bij voorbaat het spel. Het doet alvast 
het ergste vrezen dat diezelfde man 
als hoofdonderhandelaar naar voor 
wordt geschoven voor de federale pa-
ringsdans. Politiek mag dan geen stiel 
zijn voor blozende maagden, voor 
ruggengraatloze volksvertegenwoor-
digers is ze dat evenmin.  

BEKEERLING 

Ook sociaaleconomisch zet Franc-
ken een andere plaat op. Waar de 
voormalige staatssecretaris gisteren 
nog een hardvochtig donkerblauw 
parcours reed, neemt hij vandaag 
een bocht van 180 graden. Francken 

breekt de jongste weken een lans voor 
‘een nieuw sociaal contract’. Ook de 
eis van het Vlaams Belang voor een 
minimumpensioen van 1.500 euro 
krijgt bijval. Het lijkt erop dat de 
partij die de voorbije tien jaar een 
snoeihard neoliberaal economisch 
beleid voorstond nu plotsklaps haar 
zachtere sociale kant heeft ontdekt. 
Er mag dan meer vreugde zijn in de 
hemel om één bekeerling dan om ne-
genennegentig gelovigen, het moet 
wel een beetje geloofwaardig blijven. 
Dat ze zich intussen existentiële zor-
gen maken bij de christendemocra-
ten is geen toeval. Le nouveau CVP 
est arrivé, en niet Wouter Beke maar 
Bart De Wever en Theo Francken 
zijn hun vaandeldragers.

Klaas Slootmans
Volksvertegenwoordiger

"Je moet dan al spelen met 
de kaarten die je hebt, door je 

troeven onder tafel weg te gooien, 
verlies je bij voorbaat het spel." 
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Vervroegde vrijlating Lelièvre
Afgelopen maand werden wij nogmaals opgeschrikt door een halluci-
nante vervroegde vrijlating. Ditmaal ging het over Michel Lelièvre, de 
kompaan van Marc Dutroux.

Lelièvre kreeg in 2004 als lid van 
de bende-Dutroux 25 jaar cel. Hij 
werd onder meer schuldig bevonden 
aan foltering en opsluiting van vier 
meisjes, waarvan twee het niet over-
leefden en de anderen getekend zijn 
voor het leven. 

De reacties van de burgers op de 
website van Het Laatste Nieuws wa-
ren niet mals : “Wraakroepend en een 
kaakslag voor de familie die hun dier-
baren ontnomen zijn”, “Als dat echt het 
maximum was dat ze een psychopaat 
kunnen opsluiten voor zulke misdaden, 
is er een probleem met de wet.”. “België 
is een ziek land”.

Als moeder van vier jonge kinderen 
heb ik exact dezelfde reactie en ver-
zet ik me tegen deze systematische 
uitholling van de opgelegde 
straffen die het gevolg is van 
een naïeve en wereldvreemde 
visie die het justitiebeleid al ja-
ren in zijn greep houdt. Deze visie 
leidt tot een steeds grotere frustra-
tie bij de strafrechters die hun rol 
meer en meer gereduceerd zien tot 
die van bloempot. Zij voelen zich 
onmachtig en hebben nauwelijks 
greep op het verdere lot van de 
meeste criminelen die ze voor 
zich krijgen. Niet alleen komt 
dit inkortingsbeleid neer op 
een manifeste uitholling van 
de rechtstaat, bovendien zorgt 
dit voor grote rechtsonze-
kerheid en ongelijkheid, 
aangezien de ene rechter 
bij de straftoemeting wel 
rekening zal houden met 
de inkorting en de andere niet 
of veel minder. 

AFSCHRIKKINGSEFFECT?

Daarenboven zouden kindermoor-
denaars, verkrachters en iedereen die 

hen daarbij assisteert een effectieve 
gevangenisstraf moeten krijgen. Een 
systeem dat ervan uitgaat dat zulke 
misdadigers nog kunnen worden ge-
rehabiliteerd, is naïef en ondermijnt 
volledig het afschrik-
kingseffect van 
adequate straffen. 
Criminelen zoals 
Dutroux en zijn 
k o m p a n e n 
hebben hun 
kansen ver-
keken en 
dat moeten 
we duide-
lijk maken. 
Lelièvre heeft 
nooit zijn op-
rechte spijt uit-

gedrukt, laat staan toegegeven hoe 
die ontvoeringen precies zijn ver-
lopen. Nooit vertelde hij waarom 
hij de meisjes niet had bevrijd op 
het moment dat Dutroux er niet 

was. Nooit heeft hij geantwoord op 
de vele vragen van de ouders die hun 
kinderen verloren. Wat moeten we 
dan denken over zijn geschiktheid 
om terug op de maatschappij losge-
laten te worden? 

Vlaams Belang zal daarom in de Ka-
mer blijven strijden om komaf te 
maken met de wet betreffende de 
voorwaardelijke invrijheidstelling, 
voorheen de wet-Lejeune.

Katleen Bury
Volksvertegenwoordiger
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eze regering kiest 
onvoldoende voor ónze 
mensen”

“

Vóór de verkiezingen werd bijvoorbeeld door alle 
partijen herhaaldelijk beloofd om de wachtlijsten 
en de tekorten in de gehandicaptenzorg weg te wer-
ken. Er wordt echter veel te weinig budget voorzien 
voor de grote uitdagingen die er zijn en die nog op 
ons af komen. 

Ondertussen schreeuwt links wel moord en 
brand omdat ‘de vingerafdrukken van het 
Vlaams Belang op het regeerakkoord zouden 
staan’.

Klaas: Dat klopt. Het gaat dan vooral om het luik 
inburgering. Als je echter dieper op de beloofde 
maatregelen inzoemt, blijken die echter vooral van 
symbolische aard. Ze ogen op het eerste zicht fors, 
maar zullen in realiteit integendeel de aanpassing 
van allochtonen geen stap dichterbij brengen en 
Vlaanderen ook niet minder aantrekkelijk maken 
voor massa-immigratie. 

Waarom precies zullen de inburgeringsmaatre-
gelen van de regering weinig vruchten afwerpen? 

Er zal bijvoorbeeld een kleine bijdrage worden ge-
vraagd aan inburgeraars, maar die staat geenszins in 
verhouding tot de werkelijke kostprijs van een in-
burgeringstraject die 4.300 euro bedraagt. Immi-
granten zullen dan nog eens beroep kunnen doen 
op het OCMW om dat beperkte bedrag te laten 
betalen. Immigranten zullen ook nog steeds vanaf 
dag 1 dat ze hier aankomen kinderbijslag krijgen. 
De plannen om een wachttijd van zes maanden in 

Op 30 september presenteerden CD&V, N-VA 
en Open VLD hun Vlaams regeerakkoord. 
Vlaams Belang Magazine had ter gelegenheid 
daarvan een gesprek met drie nieuw verkozen 
Vlaamse parlementsleden. Ilse Malfroot is een 
van de steunpilaren van de succesvolle ploeg 
van Guy D’haeseleer in Ninove. Ze zal in de toe-
komst een van onze woordvoerders zijn in de 
commissie Werk en Economie. Klaas Slootmans 
was de voorbije jaren perswoordvoerder van het 
Vlaams Belang en wil nu als Vlaams-Brabander 
de nieuwe advocaat voor de Vlaamse Rand wor-
den. Immanuel De Reuse is onze fractievoorzit-
ter in de gemeenteraad van Roeselare en zal zich 
in het parlement bekommeren om de welzijns-
problematiek. 

Ilse, Klaas, Immanuel, wat is jullie oordeel over 
het regeerakkoord van de Vlaamse regering: ge-
slaagd of gebuisd?

Ilse: Ik kan deze regering weinig goede punten 
geven. De regering-Jambon is vooral een regering 
die in de zakken zit van de burgers. Opnieuw is de 
werkende Vlaming het slachtoffer van een snoeire-
gering. Door het afschaffen van de woonbonus, het 
verlagen van de fiscale aftrek van de dienstenche-
ques en andere verkapte belastingen draait de wer-
kende Vlaming op voor de putten die de huidige 
regering moet vullen. 

Immanuel: Gebuisd. Het is duidelijk dat dit re-
geerakkoord niet genoeg kiest voor ‘onze mensen’. 
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eze regering kiest 
onvoldoende voor ónze 
mensen”

nog steeds veel geld gaat naar gratis dienstverlening 
voor immigranten die nog geen dag bijdroegen aan 
onze sociale zekerheid. 

Ilse: Ook onze 
jeugd is het 
slachtoffer van 
deze regering. 
Met het af-
schaffen van 
de woonbo-
nus, raakt de 
overheid aan 
hun toekomst. 
Onze jonge 
gezinnen die 
een eigen-
dom trachten 
te verwerven, 
worden nu 
gestraft. Zij 
verliezen per 
persoon tot 
17.000 euro 
door de af-

schaffing van de woonbonus. En deze besparing 
wordt allerminst gecompenseerd door een verla-
ging van de registratierechten met 1%. De rente 
mag dan wel historisch laag zijn, de woningprijzen 
daarentegen zijn historisch hoog! 

Maar volgens de regering zal de afschaffing van 
de woonbonus de prijzen doen zakken? 

te voeren die in de zogenaamde startnota van Bart 
De Wever stonden, werden geschrapt. Zeggen dat 
dit een Vlaams Belang-regeerakkoord is, klopt 
dus verre van. Anderzijds is het wel duidelijk dat 
onze invloed 
op het beleid 
een pak groter 
is geworden.   

Nog steeds 
te veel gratis 
dus voor im-
migranten die 
niet bijgedra-
gen hebben 
en te weinig 
voor onze ei-
gen hulpbe-
hoevenden? 

Immanuel: In-
derdaad. Om 
deze wacht-
lijsten in de 
gehandicap-
tenzorg weg te werken is volgens cijfers van het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handi-
cap 1,6 miljard nodig. De regering voorziet amper 
270 miljoen. Dat zal misschien zelfs niet genoeg 
zijn om de wachtlijsten niet te doen aangroeien tij-
dens deze regeerperiode. En zo blijven terug heel 
wat van onze gehandicapten en hun gezinnen die 
de zorg op zich nemen in de kou staan. Terwijl er 

Klaas Slootmans: "Zeggen dat dit een 
Vlaams Belang-regeerakkoord is, klopt niet."
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U vreest dat dit aangekondigde activeringsbeleid 
niet van de grond zal komen? 

Ilse: Met de toekomstplannen van de huidige rege-
ring in het achterhoofd, zal de VDAB liefst 10 keer 
meer mensen moeten controleren en stimuleren. 
De VDAB zou inactieven (langdurig zieken, leef-
loners…) moeten aanmoedigen om te gaan werken 
om de werkzaamheidsgraad op te krikken. Dat 
steuntrekkers forser worden aangezet om te gaan 
werken, juich ik toe. In 2018 is het aantal sanc-
ties voor werkonwillige steuntrekkers echter fors 
gedaald wegens minder controles. Bovendien wil 
deze regering snoeien in haar ambtenarenapparaat. 
Hoe ze dan meer controles zal kunnen realiseren 

met minder 
personeel, is 
dan de vraag. 

I m m a n u e l : 
Ook inzake 
Welzijn staan 
er zaken in 
het regeerak-
koord die een 
b e s c h e i d e n 
stap in de 
goeie richting 
zijn. De toe-
kenning van 
een tussen-
komst in de 
rusthuisfac-
tuur bijvoor-

beeld die kan oplopen tot € 400. Een stap in de 
goede richting. Onze partij stelde in de campagne 
voor de rusthuiskosten te beperken via een maxi-
mumfactuur en een minimumpensioen van € 
1.500 te voorzien na een volledige loopbaan. Een 
realistisch voorstel van onze partij dat we overi-
gens lieten doorrekenen door het Rekenhof voor 
de verkiezingen.

De betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg in de 
rusthuizen blijft voor het Vlaams Belang een be-
langrijke eis? 

Immanuel: Onze partij pleit in dit verband niet al-
leen voor betaalbare rusthuizen, maar ook voor een 
opwaardering van het beroep van verpleeg- en zorg-
kundige en een lagere werkdruk met handen aan 
het bed. Hoe deze regering daaraan zal voldoen met 
de voorziene budgetten is nog koffiedik kijken. We 
zullen alvast met argusogen dit dossier opvolgen.

Niet alleen ouderen hebben noden. Ook jonge 
gezinnen. Eén ervan is betaalbare kinderopvang. 

Klaas: Dat de woningprijzen door de afschaffing 
van de woonbonus zullen zakken, is allerminst ze-
ker. In Brussel werd de woonbonus begin 2017 al 
afgeschaft, maar de woningprijzen zijn er blijven 
stijgen. De regering pleit voor financiële leefbaar-
heid en haalbaarheid, maar maakt het voor de jon-
ge gezinnen alleen maar moeilijker om hun leven 
op te bouwen. 

Staan er ook goede zaken in het regeerakkoord?

Immanuel: Wat ons plezier deed in het Vlaams Re-
geerprogramma is de aanpak van de VRT. De VRT 
moet bijdragen aan onze Vlaamse identiteit, moet 
alle opinies aan bod laten komen en zou ook niet 
meer mogen 
opbieden te-
gen de private 
spelers met ons 
belastinggeld. 
Eigenlijk alle-
maal de logica 
zelve voor een 
openbare om-
roep. Nu we te-
rug in de raad 
van bestuur 
een afvaardi-
ging hebben 
kunnen we de 
vinger aan de 
pols houden en 
ook van bin-
nenuit de no-
dige druk opvoeren.

Klaas: Dat de anomalie van de dubbele contin-
gentering in het onderwijs wordt weggewerkt, 
vind ik zeker een verademing. Het zorgde voor 
een ‘eigen volk laatst-beleid’ waarbij zogenaamde 
kansengroepen voorrang kregen op Vlamingen. 
Daar komt nu gelukkig een einde aan, al blijven 
er helaas à la carte voorrangsregels mogelijk. An-
derzijds worden de taalbadklassen niet verplicht, 
wat nochtans een eis was van de N-VA in de cam-
pagne. Leerkrachten in multiculturele steden en 
gemeenten blijven hierdoor met het probleem zit-
ten dat ze meer met vertalen dan met onderwijzen 
moeten bezig zijn. 

Ilse: De nadruk die wordt gelegd op de activering 
van werklozen kunnen we als Vlaams Belang zeker 
onderschrijven. Om de werkzaamheidsgraad op de 
beloofde 80% te krijgen is investeren in het active-
ren van werklozen een hoofdzaak. De VDAB zal 
hier een belangrijke opdracht hebben. Er is echter 
een grote ‘maar’: de VDAB kan nu al niet volgen. 

Immanuel De Reuse: "Het regeerakkoord geeft 
geen blijk van enige communautaire ambitie."
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beter aangepakt zou willen zien? 

Klaas: Iets heel concreet, opnieuw voor de Vlaamse 
Rand. In het onderwijs in Vlaams-Brabant zou, 
net zoals voor Brussel al het geval is, ook een voor-
rangsbeleid moeten worden gevoerd voor Neder-
landstalige kinderen. Zowel minister Crevits als 
minister Weyts zweerden voor de gemeenteraads-
verkiezingen dure eden om dit te organiseren, om 
nadien schaamteloos te stellen dat het ‘juridisch te 
moeilijk’ lag. Nochtans kan het in Brussel wel. Er is 
dus geen enkele reden waarom het niet in de Rand 
zou kunnen.  

Ilse: Een thema dat mij tevens nauw aan het hart 
ligt, is de horeca. Het enige zinvolle wat erover ver-

meld is in het 
regeerakkoord, 
is de opmaak 
van een hore-
cabeleidsplan, 
wat dat ook 
moge zijn. 
Nergens vind 
ik een plan van 
aanpak dat il-
lustreert hoe 
de werkelijke 
problemen in 
deze sector 
zullen worden 
aangepakt. Ik 
denk hier aan 
de oneerlijke 
concurrent ie 

met pop-up bars, foodtrucks, zomerbars… die niet 
onderhevig zijn aan dezelfde regelgeving inzake 
brandveiligheidsnormen, voedselveiligheid, hygi-
ene,… Ook de hoge energiekosten en de hoge per-
soneelskosten maken het de sector bijzonder moei-
lijk om het hoofd boven water te houden.  

Immanuel: Na ons succesvol verzet tegen de ki-
lometerheffing van Ben Weyts probeert men op 
andere manieren de automobilisten te pesten. 
Vervuilende wagens, lees de gewone wagen van 
de gewone man of vrouw, wil men extra belasten. 
Niet iedereen heeft echter de middelen om een 
dure ‘milieuvriendelijke’ wagen te kopen. Ook de 
verdere invoering van de lage-emissiezones zorgen 
voor heel wat ongemak. Het is nodig dat men op 
een verstandige manier voorziet in voldoende, kwa-
liteitsvol openbaar vervoer, ook op het platteland, 
om wagens van de weg te krijgen. Niet door middel 
van pestgedrag.

Opgetekend door  Wim Van Osselaer

Daar wil jij een prioriteit van maken, Ilse? 

Ilse: Kinderopvang kan betaalbaar gemaakt worden 
door inkomensgerelateerde tarieven te voorzien. 
Betaalbare kinderopvang is belangrijk in de aan-
pak van armoede. Het garanderen van betaalbare 
kinderopvang is ook de enige manier om jonge 
mensen aan het werk te krijgen. Slechts door de 
inactieven te activeren, en dus ook kinderopvang 
betaalbaar te maken, kunnen we de werkzaam-
heidsgraad optrekken. 

Een ander thema: het institutionele. Wat is jul-
lie verdict over het communautaire luik van het 
akkoord? 

I m m a n u e l : 
‘Welk com-
m u n a u t a i r 
luik?’, ben 
ik geneigd te 
antwoorden. 
Het regeerak-
koord geeft 
geen blijk van 
enige com-
m u n a u t a i r e 
ambitie. ‘We 
laten het par-
lement zijn 
werk doen’, 
luidt het. Wat 
zoveel wil zeg-
gen als: ‘We 
geraakten er 
met de unitaire liberalen niet uit en laten de zaken 
blauw blauw’. En net nu er zoveel Vlaams-nationa-
listen in het Vlaams Parlement zitten. Een gemiste 
kans voor Vlaanderen. 

Klaas, jij woont in de Vlaamse Rand. Wat zijn 
daar de plannen van de regering?

Klaas: Het tempo waaraan onze streek vervreemdt 
en ontnederlandst is ongezien. Wat er eigenlijk 
nodig is, is een inschrijvingsstop voor bijkomende 
niet-Europese inwijkelingen. Het engagement om 
op de woonmarkt in te grijpen ten voordele van 
Vlamingen uit de streek is positief. Dat is een eis 
die wij al jaren herhalen en die we nu in het re-
geerakkoord zien. Het bewijst dat op dezelfde nagel 
blijven kloppen zin heeft. In de vorige legislatuur 
hoorden we echter al gelijkaardige beloftes die niet 
meer bleken te zijn dan luchtverplaatsing. Ik zie het 
als mijn plicht om de regering met haar eigen belof-
tes te blijven confronteren.    
 
Noem elk nog eens één concreet dossier dat u 

Ilse Malfroot: "De regering-Jambon is vooral 
een regering die in de zakken zit van de burgers."
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Bewezen:
Academici dragen hart links
De mars door de instellingen is voor de linkerzijde een succesrecept geble-
ken. Ondanks  een rechts georiënteerd Vlaanderen dragen zowel journalis-
ten als academici het hart nog steeds links. Dat laatste wordt ook bevestigd 
door een nieuw onderzoek van De Standaard.

Het is een oud zeer. Professoren wier 
mening doorsijpelt in hun onder-
zoeksdaden en in hun onderwijs. 
Vooral in de humane wetenschappen 
zijn de klachten legio. Heikele on-
derwerpen, zoals de vraag of crimi-
naliteit cultuurgebonden is en of er 
misschien nadelen zijn aan een door-
geslagen feminisme worden angstval-
lig vermeden, uit angst voor eventu-
ele politiek incorrecte uitkomsten. 
Cijfers uit voornamelijk de VS en 
Canada bevestigen dat de doorsnee 
wetenschapper een veel linkser profiel 
heeft dan de doorsnee burger. Maar 

hoe academici in Vlaanderen denken 
over zaken als migratiedruk, gelijkbe-
rechtiging van homoseksuele burgers, 
de wenselijkheid van diversiteits- of 
vrouwenquota of de onverzoenbaar-
heid van islamitische met westerse 
waarden, werd nooit onderzocht.

PAARS-GROENE 
MEERDERHEID 

Een journalistiek onderzoeksproject 
van De Standaard bracht daar afge-
lopen maand verandering in. Uit een 
bevraging van ruim 6.500 postdocto-

rale onderzoekers, werkzaam aan de 
Vlaamse universiteiten, blijkt dat aca-
demici bij ons, net als in het buiten-
land, in meerderheid voor linkse par-
tijen stemmen en er een zogenaamd 
‘progressieve’ mening op nahouden. 
Als op de onderzoeksresultaten wordt 
ingezoomd, wordt een tweedeling 
tussen academici zichtbaar. Dan blij-
ken menswetenschappers op haast 
alle opgeworpen maatschappelijke 
kwesties linksere standpunten in te 
nemen dan exacte wetenschappers. 
Waarmee niet is gezegd dat de gemid-
delde exacte wetenschapper er rechtse 
standpunten op nahoudt. Zelfs de 
meest ‘rechtse’ professoren bevinden 
zich - gemiddeld genomen - nog 
steeds links in het cultureel-maat-
schappelijk spectrum. 
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Dat uit zich logischerwijs ook in hun 
stemvoorkeur. Zo geeft een meer-
derheid aan een voorliefde te heb-
ben voor de paars-groene partijen. 
Zeven op de tien academici kunnen 
zich indenken een stem uit te bren-
gen op Groen, en bijna zes op de tien 
een stem op sp.a. Daarmee stijgt het 
stempotentieel van de linkse partijen 
onder academici ruim boven hun 
stempotentieel in Vlaanderen. 

ZIJN ER RECHTSE 
UNIVERSITEITEN? 

Wie op zoek is naar een rechts-natio-
nalistische universiteit moeten we he-
laas teleurstellen. Grote ideologische 
tegenstellingen tussen de universitei-
ten komen uit het onderzoek immers 
niet naar voren. Academici van de 

‘pluralistische’ UGent verschillen in 
hun ideologische opvattingen niet 
van hun vakbroeders aan de KU Leu-
ven. Klein restant van de katholieke 
traditie aan deze laatste universiteit 
is wel dat het stempotentieel van 
CD&V er met 69 procent nog bedui-
dend hoger ligt dan aan bijvoorbeeld 
de VUB, waar het met 29 procent het 
laagst is van alle bevraagde universi-
teiten. Ook opvallend: de aversie voor 
onze partij is aan de VUB nóg gro-
ter dan aan de andere universiteiten. 
Globaal genomen kan amper 5 pro-
cent van de ondervraagde academici 
zich inbeelden op het Vlaams Belang 
te stemmen. Dit terwijl een recente 
peiling aangaf dat ons stempotentieel 
(kiezers die zich kunnen indenken 
voor ons te stemmen) op 35 procent 
ligt. Het toont nogmaals aan dat er 

een ravijn gaapt tussen de mening van 
de man/vrouw in de straat en de pro-
fessoren in hun ivoren toren. 

KENNIS- EN IDEEËNSTRIJD 

Moeten we nu beginnen panikeren 
en onze kinderen niet meer naar de 
Vlaamse universiteiten sturen? Nee, 
integendeel. Ten eerste zijn niet alle 
academici linkiewinkies die door-
drongen zijn van een marxistisch 
of socialistisch wereldbeeld en ten 
tweede is de beste remedie nog steeds 
het voeren van een kennis- en idee-
enstrijd. Net zoals de linkerzijde de-
cennia nodig had om het cultuurfla-
mingantisme en het daarmee gepaard 
gaande centrumrechts gedachtegoed 
uit onze aula’s te verdrijven, is het nu 
onze taak hetzelfde te doen in de om-
gekeerde zin. Wij hebben als nationa-
listen immers de kennis, de kunde, 
de eloquentie én het gelijk aan onze 
kant.  

Klaas Slootmans
Volksvertegenwoordiger

"Zelfs de meest ‘rechtse’ professoren 
bevinden zich - gemiddeld genomen 
- nog steeds links in het cultureel-
maatschappelijk spectrum."
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Migratie blijft  
stembepalende factor
Meer dan milieu of belastingen was 
migratie het belangrijkste verkie-
zingsthema onder Vlamingen. Ook 
hier blijkt de taalgrens een opi-
niegrens.

De klimaatheisa ten spijt vond de Vla-
ming migratie het belangrijkste beleids-
thema om zijn stemkeuze te bepalen. 
Dat blijkt uit het onderzoek van RepRe-
sent, een consortium van politicologen, 
gecoördineerd door Stefaan Walgrave 
van de Universiteit van Antwerpen. De 
politicologen bevroegen 3.405 Vlaamse 
en 3.103 Waalse kiezers in volle verkie-
zingscampagne. Geen enkel thema be-
heerste de kiesstrijd. Heel wat thema’s 
passeerden de revue. Zo was er aandacht 
voor de kwaliteit van het onderwijs, de 
klimaatkwestie, rekeningrijden, justitie 
en pensioenen. De poging van de media 
en de andere politieke partijen om het 
migratiethema naar de achtergrond te 
schuiven om zo het Vlaams Belang de 
wind uit de zeilen te nemen, blijkt ech-
ter mislukt. Zo geven 4 op de 10 Vla-
mingen aan dat migratie voor hun een 
bepalende factor is bij het uitbrengen 
van hun stem. Als zogenaamde ‘issue-
owner’ wist het Vlaams Belang die be-
zorgdheid goed te capteren. 

VLAAMS-WAALSE TEGENSTELLING 

De federale verkiezingen van 26 mei 
toonden bovendien een verdeeld Bel-
gië. Zo stemde bijna de helft van de 
Vlamingen rechts tot centrumrechts, 

met het Vlaams Belang als grootste 
winnaar. Zes op de tien Walen stemde 
daarentegen links (PS) tot uiterst links: 
Ecolo en PTB (deze laatste als groot-
ste winnaar). Die tegenstelling uit zich 
ook in de thema’s die Vlamingen en 
Walen belangrijk vinden. Zo komt bij 
Walen migratie slechts op plaats vijf en 
klimaat op plaats twee. De verkiezings-
zege van Ecolo is daar niet vreemd aan. 

GEEN NATUURRAMP 

Nieuw zijn de bevindingen allerminst. 
Ook in 2014 bleek uit ‘De Foto van 
Vlaanderen’, een bevraging van de 
openbare omroep dat ongecontroleerde 
immigratie de Vlamingen het meeste 
angst inboezemt. Zo’n driekwart van 
de ondervraagden gaf toen aan dat 
de sociale zekerheid als gevolg van de 
immigratie op termijn onbetaalbaar 
zal worden en vrijwel niemand pleitte 
voor nog meer immigratie. De over-
grote meerderheid (70 procent) stelde 
toen dat de overheid de instroom van 
vreemdelingen moet inperken. Het on-
derzoek van Walgrave bewijst alvast dat 
ook in 2019 het gezond verstand van 
de Vlaming blijft zegevieren. 

Het toont bovendien aan dat het 
Vlaams Belang de grootste zorg van 
de Vlamingen deelt.  Meer dan ooit 
moeten wij erop wijzen dat massa-
immigratie geen onvermijdelijke 
natuurramp is die we als een lavast-
room moeten ondergaan. Het tij kan 
wel degelijk worden gekeerd. Maar 
dan zal méér nodig zijn dan de klas-
sieke politiek van ‘windowdressing’ 
en moet eindelijk écht werk worden 
gemaakt van een kordaat en correct 
immigratiebeleid. Op alle niveaus.  

Klaas Slootmans 
Volksvertegenwoordiger
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Bezoek Egmont op de 
Boekenbeurs
Het is ondertussen twee jaar geleden dat uitgeverij Egmont een 
belangrijke procedureslag won tegen de Boekenbeursorganisator 
Boek.be en de uitgeversvereniging Gau. Beide verenigingen werden 
toen veroordeeld wegens discriminatie op grond van politieke over-
tuiging. Sinds 2017 is Egmont dan ook, tot ieders tevredenheid, een 
opvallende verschijning op het jaarlijkse boekenfeest.

Niet alleen is het zo dat uitgeverij 
Egmont tot in de eeuwigheid ver-
plicht moet toegelaten worden tot 
de beurs; de rechters in eerste aan-
leg, daarin gevolgd door de raads-
heren in hoger beroep, beslisten 
zelfs dat de Boekenbeurs haar 
deuren gewoonweg niet meer 
mag openen, mocht Egmont niet 
toegelaten worden. Aan de uitge-
verij in kwestie zou in dat geval 
ook nog eens een borgsom van 
500.000 euro moeten worden be-
taald…

Gelukkig voor de dames en heren 
van Egmont behoren alle juridi-
sche beslommeringen nu tot het 

verleden en kan er positief wor-
den vooruitgekeken. Ook dit jaar 
bent u dus allen welkom op de 
enige stand waar ook politiek an-
derscorrecte werken te verkrijgen 
zijn. En zelfs in het drukke ver-
kiezingsjaar 2019 zijn VB-politici 
erin geslaagd boeken te produce-
ren. 

Zo beschrijft Europarlementslid 
Gerolf Annemans in zijn boek ‘De 
ontvoering van Europa’ niet alleen 
hoe de Europese samenwerking 
uitmondde in een schrikwekken-
de machtsopslorpende eenheids-
staat, maar tevens schetst hij een 
alternatief voor de huidige EU.

In zijn nieuwste werk ‘732’ - het 
jaar waarin Karel Martel in Poi-
tiers de islam in Europa een halt 
toeriep – schetst Vlaams volksver-
tegenwoordiger Filip Dewinter 
hoe de massa-immigratie tot is-
lamisering leidt en op die manier 
tot culturele genocide. Zijn be-
sluit is duidelijk: alleen de DE-is-
lamisering van Europa kan ervoor 
zorgen dat Europa Europees blijft!

Frederik Pas

U kan uitgeverij Egmont op 
stand 421 in zaal 4 steeds een 

bezoekje brengen.

Podium zo. 10/11, 10.30u
Boek-O-Drôme:

TOM VAN GRIEKEN
‘De waarheid over het 

immigratiebeleid’
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‘De muur der schande’
In 1989, ondertussen dertig jaar geleden, vierde de ‘Duitse Democra-
tische Republiek’ haar veertigste verjaardag. Doch het enthousiasme 
bleef beperkt. Niet bepaald alle DDR-burgers vierden uitbundig mee. 
Wel integendeel: de novemberdagen van 1989 stonden in het teken 
van de politieke omwenteling. Onder het motto ‘Wir sind das Volk’ 
trokken honderdduizenden mensen de straat op voor eenheid, recht 
en vrijheid. Wat in de lente van 1989 nog onmogelijk leek, was op 
Kerstdag een historisch feit: de grauwe tirannie in Oost-Europa kwam 
aan haar einde. Kort na de val van de Muur vielen ook de communis-
tische regimes in Bulgarije, Roemenië, Tsjechoslowakije en uiteinde-
lijk de Sovjet-Unie zelf.

DUITSE DELING

Op 8 mei 1945 beleefde Duitsland 
zijn ‘uur nul’. Door de onvoorwaar-
delijke capitulatie was in Midden-
Europa een machtsvacuüm ontstaan 
dat door de overwinnaars werd inge-
vuld. Duitsland werd, net zoals zijn 
hoofdstad Berlijn, in vier bezettings-
zones verdeeld. Het einde van de 
Tweede Wereldoorlog luidde meteen 
het begin van de ‘Koude Oorlog’ in. 
Het duurde niet lang voor duidelijk 
werd dat de Sovjets in de door hen 
bezette gebieden een heel eigen in-
vulling gaven aan het nagestreefde 
‘herstel van de democratie’. In heel 
Oost-Europa werden communisti-
sche regimes geïnstalleerd die trouw 
waren aan Moskou en volgens de-
zelfde repressieve methodes opereer-
den als in de Sovjet-Unie. De bru-
tale communistische machtsgreep 

in het toenmalige Tsjechoslowakije 
(1948) deed de westelijke geallieer-
den (Frankrijk, Groot-Brittannië en 
de VS) besluiten hun bezettingszones 
samen te voegen tot een economische 
en politieke eenheid. Zo zag op 23 
mei 1949 de West-Duitse staat (Bun-
desrepublik Deutschland, BRD) het 
levenslicht. In de Sovjetzone werd 
later dat jaar de Deutsche Demokra-
tische Republik (DDR) boven de 
doopvont gehouden. De Duitse de-
ling was een feit. 

BEELDEN DIE BEKLIJVEN

Terwijl West-Duitsland zich ontwik-
kelde tot een ‘prille democratie’ en 
met het ‘Wirtschaftswunder’ lang-
zaam maar zeker uit het economi-
sche dal klom, bleef de DDR een 
economische woestenij, geregeerd 
door de almachtige communistische 

SED (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands). Geconfronteerd met 
een toenemende stroom mensen die 
het socialistische ‘arbeidersparadijs’ 
ontvluchtten, sloten de Oost-Duitse 
machthebbers de grens met West-
Duitsland hermetisch af en bouw-
den ze in augustus 1961 de beruchte 
Berlijnse Muur. De Muur sneed door 
straten, huizen, ramen en vooral ook 
door levens. Wie ooit het gedeel-
de Berlijn bezocht, zal de beelden 
nooit vergeten: beton, prikkeldraad, 
wachttorens en kruisjes voor mensen 
die hun vluchtpoging met hun leven 
hadden betaald…

‘REPUBLIEK VAN DE
 ACHTERBLIJVERS’

Begin 1989 pochte de toenmalig 
SED-leider Honnecker dat de Muur 
er nog wel honderd jaar zou staan. 
Tegelijk dreigde het regime dat geen 
“Poolse of Hongaarse toestanden” 
zouden geduld worden, daarmee 
verwijzend naar het democratise-
ringsproces dat in deze landen op 
gang was gekomen. Het antwoord 
van heel wat DDR-burgers liet aan 
duidelijkheid niets te wensen over. 
In de zomer van 1989 ontvluchtten 
tienduizenden het land en zochten 
hun toevlucht in de West-Duitse 
ambassades in Boedapest, Praag en 
Warschau. Deze beweging nam al 
gauw de proporties van een volks-
verhuizing aan, waardoor de DDR 
werd omgedoopt tot ‘republiek van 
de achterblijvers’. Tegelijk kwam de 
ontevredenheid van de bevolking 
ook tot uiting in demonstraties in 
Leipzig, gevolgd door protestacties 
in Oost-Berlijn en andere steden. Te-
genover het ‘Wir wollen raus’ van de 
vluchtelingen, scandeerden de beto-
gers in Leipzig en andere steden ‘Wir 
bleiben hier!’

DE MUUR VALT

Geconfronteerd met het snelle en 
sterk groeiende protest én met de 

De Muur ter hoogte van de beroemde Brandenburger Tor: 
symbool van de Duitse en Europese deling.
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aankondiging van Michael Gor-
batsjov (de toenmalige sterke man 
van de Sovjet-Unie) dat de Russische 
troepen in hun kazernes zouden blij-
ven, besloten de DDR-machthebbers 
af te zien van de ‘Chinese oplossing’, 
een term die verwees naar het bloe-
dig neerslaan van het protest op het 
‘Plein van de Hemelse Vrede’ in Pe-
king eerder dat jaar. Begin november 
bereikten de protesten hun hoogte-
punt en kwamen alleen al in Leipzig 
500.000 mensen op straat. In Berlijn 
waren het er zelfs een miljoen. In pa-
niek en om erger te voorkomen, be-
sloot de regering de uitreismogelijk-
heden te verruimen. In de vooravond 
van 9 november deelde Günter 
Schabowski, de woordvoerder van het 
Centraal Comité van de communis-
tische partij, aan een stomverbaasde 
internationale pers mee dat de gren-
zen met de Bondsrepubliek niet lan-
ger gesloten waren en dat elke DDR-
burger voortaan vrij naar het Westen 
kon reizen. Toen het nieuws goed en 
wel was doorgedrongen, kwam een 
massale stormloop naar de grensover-
gangen op gang. Onder de ogen van 
ontredderde DDR-grenswachters  
vierde Berlijn die nacht de overwin-
ning op zijn deling. Overal speelden 
zich onbeschrijflijke en ontroerende 
taferelen af. Vreugdekreten en ge-

zang. Knallende champagnekurken 
en rijkelijk vloeiend bier. Lachende 
gezichten en tranen van geluk. Oude 
bekenden die mekaar terugzagen en 
wildvreemden die elkaar in de armen 
vielen, uit vreugde over de val van 
een onmenselijke grens die een volk 
veertig jaar lang verdeelde. De facto 
was het deze jubelende massa die de 
gehate muur – figuurlijk, maar ook 
letterlijk – sloopte en het einde van 
de Duitse deling afdwong. 

REVOLUTIE

Opmerkelijk was in ieder geval de 
spontaniteit van deze volksbeweging 
en parallel daarmee de hulpeloosheid 
van de politici. Hier brak iets baan 
wat geen maatregel kon tegenhouden 
of indammen. Niemand van diege-
nen die het toen voor het zeggen had-
den – of dachten dat ze wat te zeg-
gen hadden – was tegen dit gebeuren 
opgewassen. Dat gold uiteraard in de 
eerste plaats voor de communistische 
machthebbers in de DDR, maar ook 
de meeste Westerse vooraanstaanden 
liepen gewoon achter de feiten aan. 
Zij waren dermate op de naoorlogse 
ordening van Yalta gefixeerd, dat zij 
zich een dergelijke grondige veran-
dering niet meer konden voorstellen. 
In het beste geval kanaliseerden zij 
slechts wat zich zonder hen en zonder 
meer voltrok. Meester van de situatie 
waren zij geenszins. Dat was in die 
dagen alleen het volk, en dan in eerste 
instantie het Duitse volk in de DDR.
In steeds grotere demonstraties maak-

te het in steeds duidelijker bewoor-
dingen haar wil kenbaar en daartegen 
was geen kruid meer gewassen. In die 
zin kan datgene wat zich in de herfst-
dagen van 1989 in het midden van 
Europa afspeelde zonder meer een 
revolutie genoemd worden. 

EEN DAG OM 
TROTS OP TE ZIJN

Het staat buiten kijf dat ook van-
daag, (bijna) dertig jaar na de staat-
kundige hereniging, het herstel van 
de innerlijke Duitse eenheid nog niet 
(volledig) is gerealiseerd. Tussen het 
oosten en het westen van Duitsland 
is er nog steeds sprake van een kloof 
die ondertussen niet zozeer en zeker 
niet alleen economisch van aard is, 
maar ook politiek en mentaal (zoals 
onder meer naar aanleiding van de 
immigratiecrisis van 2015 duidelijk 
werd), doch dat is stof voor een an-
der artikel. 

Hoe dan ook kan de betekenis van 
wat zich toen in de straten van Ber-
lijn afspeelde maar moeilijk worden 
onderschat. 9 november 1989 blijft 
dan ook een van de grootste dagen 
uit de Duitse geschiedenis. Een dag 
van vreugde en een dag om trots op 
te zijn. Niet alleen voor de Duitsers, 
maar voor alle Europeanen die recht 
en vrijheid in het hart dragen. 

Dirk De Smedt

Herfst 1989: de Muur valt!

Een kruis voor een van de velen 
die hun vrijheidsliefde met het 

leven betaalden.
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Naar een Vlaams Cultureel Project
Na de recente verkiezingsoverwinning wil het Vlaams Belang werken 
aan een verdere professionele uitbouw van de partij. Bij die uitbouw 
en verdieping hoort hoe dan ook een vernieuwde culturele werking.

Cultuur schraagt alle levensdi-
mensies. Cultuur is voedingsbo-
dem, ontginning, beschaving, 
ontwikkeling, verfijning, ver-
maak, ontspanning, kunst en het 
geheel van eigen normen en waar-
den.

Al decennia lang wordt Vlaande-
ren echter getekend door een ver-
stikkende intellectuele dictatuur. 
Linkse partijen en drukgroepen 
hebben de Vlaamse geesteswereld 
bezet. Al die tijd hebben ze hun 
overheersing kunnen centralise-
ren en verspreiden. Geest, kunst, 
creativiteit, communicatie wer-
den synoniemen van links. De 
ganse geesteswereld werd gevat in 
een linkse perceptie en geestelijke 
generalisering. 

De Groep Algemene Uitgevers 
(GAU) bezit een cruciaal mo-
nopolie over de toegang en de 
verspreiding van de Vlaamse 
boekenmarkt. Dat monopolie 
is sociaal dualistisch, intellectu-
eel onvruchtbaar en fundamen-
teel ondemocratisch. Zo werd de 
rechtse uitgeverij Egmont jaren-
lang, zonder enige uitleg of mo-

tivering, een lidmaatschap van de 
uitgeversvereniging, de deelname 
aan de jaarlijkse boekenbeurs en 
de verspreiding van de uitgaven 
in de boekhandel geweigerd. Het 
is enkel na een moeizame rechter-
lijke procedure dat Egmont werd 
opgenomen en geduld.

Dergelijke vormen van cordons 
verlammen alle dimensies van het 
geëigende geestesleven. Welwil-
lende talenten, verbonden boe-
ken, bezielde picturale en muzi-
kale creaties worden voor altijd 
verbannen naar de kerkers van de 
vergetelheid. Zo vernietigt Vlaan-
deren zijn cultuur en zijn ziel. Elk 
totalitarisme begint altijd met een 
intellectuele dictatuur. Een demo-
cratie daarentegen erkent vrijheid 
van mening en tegensprekelijk de-
bat. Maar toch blijft de ‘correcte’ 
elite elk gesprek en elke toenade-
ring afwijzen en bestendigt zo het 
verstikkende klimaat.

KENTERING

Maar na de recente verkiezingen 
ontwaakt de politieke, sociale en 
culturele wereld onder een nieuw 

gesternte. Van die kentering moet 
ook het VB gebruik maken om 
creatief te denken en ageren in 
een nieuw tijdsbeeld. In dit tijds-
beeld wachten ons onontgonnen 
velden van geest en cultuur die 
onze Vlaamse identiteit kunnen 
verdiepen en sieren. 

En ook daarom ook een nieuw 
cultureel project binnen de ver-
nieuwde werking van onze par-
tij: sterk, integer, redelijk, recht-
vaardig, getekend door Vlaamse 
eigenheid en gedragen door een 
adem van verleden, heden en 
toekomst. Een project waarbin-
nen auteurs en kunstenaars zich 
vinden om, elk op hun terreinen, 
Vlaanderen cultureel te mogen 
ontmoeten. Een Vlaams Cultureel 
Project dat creatieve inhouden, 
lezingen, gesprekken, initiatieven, 
kernen, fora wil uitwerken, voor-
stellen, omschrijven en groeperen. 
Een project dat culturele uitingen 
van de creatieve geest belichaamt. 
Een project dat een snel evolue-
rende maatschappij cultureel be-
licht. Een project dat zich spitst 
op Vlaamse creatieve rijkdom in 
de wereld.

Julien Librecht

Wie interesse heeft, vragen wil stel-
len of hulp bieden bij de definitieve 
fundering van dit project kan altijd 
terecht bij julien.librecht@telenet.be
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Het falen van de Vlaamse beweging 
Koenraad Elst is geen onbekende 
in Vlaamsgezinde middens. Zelf 
zegt hij weliswaar van zichzelf dat 
hij geen Vlaams-nationalist en 
ook geen ‘Vlaamse beweger’ is. 
Maar dat neemt niet weg dat hij 
de afgelopen 25 jaar in diverse 
tijdschriften en andere media-
kanalen zijn mening heeft ver-
kondigd over diverse aspecten 
die te maken hebben met de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd en 
wat daarrond hangt. Al deze 
bijdragen, 115 in totaal, wer-
den nu door uitgeverij Polemos 
gebundeld in een boek onder 
de titel ‘Welslagen en falen van 
de Vlaamse beweging’.

Elst is een belezen en erudiet 
man die, niet zonder enige 
sympathie, het wel en wee van 
de Vlaamse zelfstandigheids-
strijd – en met name vooral 
het wee - kritisch onder de 
loep neemt. Het resultaat daar-
van zijn vaak scherpzinnige en 
originele analyses waarbij hij ons 
ongecomplexeerd confronteert 
met de in zijn ogen politieke on-
beholpenheid en het strategisch 
onvermogen van de Vlaamse be-

weging om haar doelstellingen te 
verwezenlijken doordat zij er niet 
in slaagt eigentijds te denken en te 

handelen. Elst is dan ook regelma-
tig erg streng voor de Vlaams be-
weging en voor de Vlamingen in 
het algemeen. Een gevoel van mee-
warigheid en medelijden voeren de 

boventoon in dit boek. Toch vindt 
hij dat het Vlaamse zelfstandig-
heidsstreven, ook in deze tijd, meer 

dan zinvol is en eigenlijk beter 
verdient dan wat haar voor-
standers ervan terecht hebben 
gebracht.

Zonder dat men het met alle 
stellingnames van de auteur 
eens hoeft te zijn, moet dit 
boek dan ook worden begrepen 
als een oproep aan de Vlaamse 
beweging om haar boodschap 
professioneler en eigentijdser 
aan de man te brengen opdat 
zij eindelijk haar doelstelling 
zou kunnen bereiken. Vanuit 
die optiek is het boek beslist 
het lezen waard om er lering 
uit te trekken. En zo mogelijk 
beter te doen.

Peter Lemmens

Koenraad ELST
Welslagen en falen van de Vlaamse 

beweging.
Antwerpen, Polemos, 2019, 445 p.

ISBN: 978 949 3005 07 5
Prijs: 24 euro 
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Stuur uw oploSSIng voor 17 november 
met vermeldIng van naam en adreS naar 

vlaamS belang-redactIe • madoupleIn 8 buS 9 • 
1210 bruSSel of puzzel@vlaamSbelang.org

WINNAARS VORIGE MAAND
Johan Bekaert, Heule

Paul Coevoet, Boezinge
Guido Crommen, Gent

Jean Marie Verlinden, Zaventem
Etienne Scheerlinck, Ninove

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: 
FEDERATIE

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 
euro

8
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1
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7
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9

9

1

5

3

1

A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

L

5 93 7 112 6 104 8 12 HORIZONTAAL
A Pienter
B Even in getal - Wat u toebehoort - 

Zekere
C Emeritus - Schuilhokje bij haltes - 

Karaat
D Getal waarmee je iets 

vermenigvuldigt
E Eenheid van tijd - Europese hoofdstad
F Laag frequent - Wondvocht afscheiden
G Land in het westen van de Balkan - 

Door twee deelbaar
H Voorzetsel - Hit van Clouseau
I Soortelijk gewicht - Gegraveerde 

prent - Vrouw op haar trouwdag
J Hoofddeksel - Boksterm - Beweerde
K Petroleum
L Van een welbepaalde, blauwachtige 

paarse kleur

VERTICAAL
1 Lekkernij van Sinterklaas
2 Onzichtbaarmaking
3 Oppervlaktemaat - Daar - 

Internetlandcode  voor Brunei - 
Gedwee

4 In mindering gebracht - Bevestiging 
- Amerikaans persagentschap

5 Belgian Feed Association - 
Genetische aanleg

6 Erg vroom en streng in de leer - 
Inhoudsmaat

7 Iets toch doen dat je niet wilde of 
van plan was niet te doen - Titel 
boven een krantbericht

8 Pers. vnw. - Een weinig - Dodelijke 
virusziekte uit Afrika

9 Meisjesnaam - Ezelsgeluid
10 Neon - Zenuwachtiger
11 Schrijfvloeistof - Nederlandse 

waterloop - Internetlandcode voor 
Ierland

12 Slobkous - Overbodige

OP
LO
SS
IN
G

GIKADO
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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 

DONDERDAG 7 NOVEMBER
ANTWERPEN. Bezoek aan de tentoon-
stelling ‘75 jaar ’t Pallieterke’ met groeps-
wandeling naar ‘De Beest’. Samenkomst in 
Bormshuis, Volkstraat 30 om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Antwerpen. Inl.: deveoo@
hotmail.com 

VRIJDAG 8 NOVEMBER
BORNEM. Jaarlijks eetfestijn in Zaal 
Kloosterheide, Kloosterstraat 71 om 18u. 
Org.: Vlaams Belang Klein-Brabant. Inl.: 
Anky Daelemans, 0498-56 72 91, anky.da-
elemans@bornem.be 

ZATERDAG 9 NOVEMBER
OUD-TURNHOUT. Vlaams Belang 
Oud Turnhout viert 20-jarig bestaan met 
barbecue en gastsprekers Filip Dewinter 
en Sam Van Rooy in Cafetaria De Hoogt, 
Voetbalterrein KSV O-T, De Hoogt om 
18u. Org.: Vlaams Belang Oud-Turnhout. 
Inl.: Frank Van Gorp, 0486-90 61 89, 
frank.van.gorp4@telenet.be 

ZONDAG 10 NOVEMBER
EKEREN. Kaas- en wijnavond met Wim 
Verheyden in Zaal De Geesten, Waterstraat 
12 om 18u. Org.: Vlaams Belang Ekeren. 
Inl.: Iris Marynissen, 0487-65 75 88, steve.
iris@telenet.be 

MAANDAG 11 NOVEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarkt-
stand 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 Sintobin, 0495-36 00 75, ste-
faan.sintobin@vlaamsparlement.be 
HOBOKEN. Breugelavond met Filip 
Dewinter in Gildehuis, Kapelstraat 296 
om 18u30. Org.: Vlaams Belang Hoboken. 
Inl.: Fred Gorrebeeck, 0494-07 73 28, fred-
je.gorrebeeck@gmail.com 
TREMELO. Whiskytasting in Zaal Pa-
loma, Schrieksebaan 47 om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474-69 10 70, alain.verschae-
ren1@telenet.be 

ZATERDAG 16 NOVEMBER
NIEUWPOORT. Breugelfeest met Ste-
faan Sintobin in De Beiaard, Recollet-

tenstraat 47 om 19u. Org.: Vlaams Belang 
Nieuwpoort. Inl.: Johan Vanblaere, 0495-
22 80 72, johanvanblaere@gmail.com 
HALLE. 16de eetfestijn in Alsput, Hol-
lestraat 108 om 11u30. Org.: Vlaams Be-
lang Halle. Inl.: André Gorgon, 0485-43 01 
64, andreygorgon@yahoo.com 

ZONDAG 17 NOVEMBER
HALLE. 16de eetfestijn in Alsput, Hol-
lestraat 108 om 11u30. Org.: Vlaams Be-
lang 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@hot-
mail.com 

VRIJDAG 29 NOVEMBER
ANTWERPEN. Maandelijks etentje met 
Hans Verreyt (Winterkost) in Centrum 
Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 
12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 
of vanmaerlant@vlaamsbelang.org 
BRASSCHAAT. Kaas- en wijnavond met 
Filip Brusselmans in Zaal Born, Azalealaan 
5 om 19u. Org.: Vlaams Belang Brasschaat. 
Inl.: Paul Demeyere, 0486-15 26 03, pau-
lusdemeyere@gmail.com 

ZATERDAG 30 NOVEMBER
HALLE-ZOERSEL. Viering 30 jaar 
Vlaams Belang Zoersel met Sinterklaas-
ontbijt en gastspreker Tom Van Grieken 
in Koetshuis Hallehof, Kasteeldreef 55 om 
9u30. Org.: Vlaams Belang Zoersel. Inl.: 
Wouter Bollansée, 0485-98 08 34, wouter.
bollansee@gmail.com 
HEIDE-KALMTHOUT. Ontmoeting-
feest met Ellen Samyn en Sam Van Rooy 
in 't Centrum, Heidestatieplein 8 om 16u. 
Org.: Vlaams Belang Kalmthout. Inl.: Koen 
Van Hees, 0486-83 03 12, koen-vanhees@
telenet.be

MAANDAG 2 DECEMBER
BRASSCHAAT. Soepbedeling 'Armoede 
bestaat ook bij ons' aan de Markt, Armand 
Reusensplein om 10u. Org.: Vlaams Belang 
Brasschaat. Inl.: Paul Demeyere, 0486-15 
26 03, paulusdemeyere@gmail.com 

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.de-
weer@hotmail.com 
GOOIK. Gespreksavond met Dries Van 
Langenhove in Cultuurschuur van GC 
De Cam, Dorpstraat 67/A om 19u. Inl.: 
Isabelle Pierreux, 0475-79 93 93, isabelle.
pierreux@gooik.be

ZONDAG 8 DECEMBER
AALTER. Sinterklaasfeest met Ortwin 
Depoortere in Gemeentelijk ontmoetings-
centrum Bellem, Bellemdorpweg 5A om 
12u. Org.: Vlaams Belang Aalter. Inl.: Paul 
Beheyt, 0486-83 86 46, paul.jbeheyt@te-
lenet.be 

DONDERDAG 12 DECEMBER
ROESELARE. Jaarlijks Kerstfeest in Zaal 
'Den Hazelt', Past. Slossestraat 1, Rumbeke 
om 14u30. Org.: Seniorenforum Mandel. 
Inl.: Christiane Muylle, 051-25 40 64.

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 Vlaan-
deren’ op de Kerstmarkt in Veltwijckpark, 
Veltwijcklaan 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, houl-
lezlaurent@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 - 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 

ZONDAG 22 DECEMBER
BEERSE. Stand VB & VBJ op kerst-
markt aan de Markt, Kerkplein 1 om 14u. 
Org.: Vlaams Belang Beerse. Inl.: Ingrid 
Crynen, 0498-68 38 10, ingrid.crynen@
gmail.com 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 17 novemberkalender
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