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en nieuw tijdperk
Zelfs als Antwerpenaar moest ik blozen bij het aanhoren van het fantastische resultaat waarmee jullie mij ook de komende vier jaar het
vertrouwen gaven als partijvoorzitter. Sta mij toe elkeen die mij steunde daarvoor oprecht te danken.
Laat het alvast zonneklaar zijn dat ik nu niet op mijn lauweren ga rusten.
De uitdagingen waar wij voor staan zijn immers immens en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de Vlaamse kiezer is dat wellicht nog
meer.

“ONZE HISTORISCHE
OPDRACHT IS
GLASHELDER: BIJ
DE VOLGENDE
STEMBUSSLAG DE
GROOTSTE POLITIEKE
FORMATIE WORDEN
VAN VLAANDEREN.”

Zowel vriend als vijand voelt aan dat wij aan de vooravond staan van een
nieuw tijdperk. Een tijdperk waar wij als Vlaams Belang een essentiële
rol in gaan spelen. Want het werk is nog niet af. De potgrond waar wij
op zitten is vruchtbaar, maar zoals elke landbouwer weet, zal er nog veel
geploegd, gewied en gezaaid moeten worden vooraleer wij de oogst kunnen binnenhalen.
ALERT BLIJVEN
De volgende jaren zullen dan ook geen wandeling door het park worden.
Onze politieke tegenstanders zullen alle middelen - de gewettigde én de
ongewettigde - van stal halen om ons klein te krijgen. Als Vlaams-nationalisten moeten wij dan ook - veel meer dan de anderen - alert blijven
door keihard te werken wanneer de anderen rusten en door de kansen
niet alleen te grijpen, maar ze ook elke dag opnieuw af te dwingen. Onze
historische opdracht hiertoe is glashelder: bij de volgende stembusslag de
grootste politieke formatie worden van Vlaanderen om zo de Vlaming het
beleid te geven waar hij recht op heeft. Een beleid waarbij onze mensen
op de eerste plaats komen!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
61.000 EURO OPSLAG
VOOR KONING
PHILIPPE
Net op het moment dat de armoedecijfers nieuwe pieken vertonen,
eigende het koningshuis zichzelf
andermaal een fikse loonsverhoging toe. Dat blijkt uit een wetsontwerp dat door de regeringspartijen (CD&V, Open VLD,
MR) werd neergelegd in
de Kamer. De werkingsmiddelen van het staatshoofd worden volgend
jaar met 61.000 euro
verhoogd, bovenop de
12.267.000 die al voorzien was. Voor koning
Albert komt er 4.000
euro bij, prins Laurent
en prinses Astrid krijgen
elk 1.000 euro extra. De
verhoging komt bovenop
‘het extraatje’ dat de Van
Saksen-Coburgs vorig jaar al
kregen toegestopt. Toen ging het
om een loonsverhoging van niet
minder dan 266.000 euro. Laat de
boeren maar dorsen, denken ze intussen in Laken.

zelf. Zowat overal waar de kiezer
zich uitspreekt, waait een rechtsnationalistische wind. Zo gooide
onze Duitse zusterpartij, Alternative für Deutschland, onlangs
hoge ogen bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen, Brandenburg en

Thüringen. De resultaten schommelden tussen een verdubbeling
en een verdrievoudiging. En ook
in Zwitserland blijven onze geestesgenoten van de SVP de grootste
partij van het land. De resultaten
vallen echter in het niets bij de hallucinante resultaten in Italië. Bij de
regionale verkiezingen in Umbrië
kroonde de kiezer onze zusterpartij
Lega van Matteo Salvini tot grootste partij met zo maar eventjes 58
procent van de stemmen.

NATIONALISTEN
WINNEN OVERAL
TERREIN

VLAANDEREN
RENDEERT,
FRANSTALIG BELGIË
VERTEERT

De verkiezingsoverwinning van het
Vlaams Belang staat niet op zich-

Dat Franstalig België het niet al
te nauw neemt met het innen
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van belastingen, is genoegzaam
bekend. Ook inzake vennootschapsverplichtingen gaapt er een
kloof tussen Vlaanderen enerzijds
en Wallonië, maar vooral Brussel, anderzijds. Dat blijkt uit parlementaire vragen van Kamerlid
Wouter Vermeersch. Maar liefst
1 op 5 Brusselse ondernemingen
dient geen aangifte van vennootschapsbelastingen in. Bijna
driedubbel zo veel Brusselse
ondernemingen (15,90%)
kunnen hun vennootschapsbelastingen niet
meer betalen in vergelijking met Vlaamse
(5,77%) en Waalse
(7,63%). Ook inzake
de BTW-aangiftes zijn
er duidelijke communautaire scheeftrekkingen. De helft tot dubbel
zoveel
ondernemingen
in Wallonië (10,2%) en
Brussel (14,5%) dienen hun
BTW-aangifte te laat in (7.2%
in Vlaanderen). Aanzienlijk meer
Brusselse en Waalse ondernemingen betalen hun BTW te laat of
zelfs eenvoudigweg niet. Het oude
credo ‘Vlaanderen rendeert, Franstalig België verteert’, blijkt ook
anno 2019 nog actueler dan ooit.

NIEUW RONDJE
AUTOPESTEN
De door de groenen gedomineerde
Brusselse regering stelde recentelijk
haar klimaatplan voor. Ondanks
het feit dat Vlaanderen het Brussels
Gewest financiert met een jaarlijkse
transfer van meer dan 1,5 miljard
euro, spuwt de hoofdstedelijke regering traditiegetrouw in de hand die
haar voedt. Zo wil ze tegen uiterlijk
2030 alle dieselwagens bannen. In
2035 zijn ook de benzine- en lpgwagens aan de beurt. Als klap op
de
vuurpijl
plant Brussel
de invoering
van een kilometerheffing
die enkel door
niet-Brusselaars dient te
worden betaald. Volgens
Vlaams Parlementslid en
tevens commissievoorzitter mobiliteit
Bart
Claes
lijkt het er op dat de Brusselse regering maar één doel heeft: de hardwerkende Vlaming in de portefeuille
raken. “Wij zijn nu al kampioen inzake rekeningrijden. Met 20 miljard
aan autotaksen wordt de automobilist
nu reeds uitgeperst als een citroen. Dat
Brussel daar nog een schepje bovenop
doet, is de druppel die de emmer doet

overlopen”, reageerde Claes, die ter
zake een belangenconflict indient.

POSTJESCARROUSEL
DRAAIT VOORT
Hoewel de N-VA en de PVDA – net
als het Vlaams Belang – de politieke
benoemingscultuur in dit land meer
dan eens aan de kaak stellen, keurden
beide partijen de aanduiding van sp.acoryfee Yasmine Kherbache als rechter
bij het Grondwettelijk Hof mee goed.
“Het is bedenkelijk dat politieke partijen die graag
moord en brand
schreeuwen over
politiek
benoemde rechters
in Hongarije of
Polen, in eigen
land met veel
ijver zélf meewerken aan een
systeem van politiek benoemde
rechters”, reageerde Kamerfractievoorzitter
Barbara
Pas. “Indien N-VA en PVDA zouden
handelen naar hun woorden, hadden ze
samen met het Vlaams Belang deze platte
politieke benoeming kunnen voorkomen.
Maar blijkbaar liet de N-VA zich liever
verleiden door het feit dat ze volgende
keer zelf aan bod mag komen in de vetbetaalde baantjescarroussel”, aldus een
scherpe Pas.

“België zakt elke maand dieper
weg in een moeras van schulden
en stuurloosheid.”
Jan Segers, journalist,
Het Laatste Nieuws,
5 november 2019
“Het is aan de Belgischgezinden
om te bewijzen dat België werkt.
Niet aan de Vlaams-nationalisten.”
Politicoloog Bart Maddens
(KUL), op de nieuwswebsite van
de VRT, 1 november 2019
“Zo’n hoge belastingdruk blijft
de Belg niet pikken.”
Professor fiscaliteit Michel
Maus (VUB), De Morgen,
22 oktober 2019
“Het is ondertussen onmogelijk geworden om het gat in de
federale begroting het komende
decennium nog enigszins dicht
te rijden.”
Professor Economie Gert
Peersman (UGent),
De Standaard, 29 oktober 2019
“In Antwerpen geraak ik sneller
aan een gram cocaïne, dan aan
een pizza.”
David Ketteridge, oprichter van
het private drugs-hulpcentrum
Reset, Het Nieuwsblad,
29 oktober 2019
“Groen of groei, het is geen
klimaat¬ontkenning op die
tegenstelling te wijzen.”
Columniste en barones Mia
Doornaert, De Standaard,
31 oktober 2019
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“De grootste
worden”
Op 16 november werd Tom Van Grieken tijdens een congres in
Brussel met een monsterscore van 97,4 procent herverkozen tot
voorzitter van het Vlaams Belang.
In zijn toespraak blikte Van Grieken niet alleen terug op de afgelopen vijf jaar, maar ging hij ook
in op de politieke actualiteit en
zette hij – met een blik op 2024
– ook de missie voor de toekomst
uiteen.

asielcentrum in Bilzen: “Voor alle
duidelijkheid: het Vlaams Belang
keurt die brandstichting zonder
meer af. Ze is verwerpelijk en bovendien ook nog dom, omdat ze ons
democratisch en vreedzaam verzet
hypothekeert.”

NIETS VERANDERD

POLITIEKE
RECUPERATIE

Verwijzend naar de nieuwste cijfers, stelde de herverkozen voorzitter dat de asielcrisis in dit land
terug is van nooit weggeweest.
Weinig verbazend, want: “het immigratiebeleid van Theo Francken
was vier jaar lang in grote lijnen
een verderzetting van dat van zijn
voorgangster Maggie De Block. Net
zoals het beleid van Maggie De
Block vandaag feitelijk slechts de
verderzetting is van dat van Theo
Francken.”
GEEN LAND, MAAR
MISVERSTAND
Op dat vlak is er niets veranderd
in dit land, en dat geldt overigens
ook voor het feit dat we een half
jaar na de verkiezingen nog steeds
geen federale regering is. Het
toont andermaal aan dat België
onbestuurbaar en onwerkbaar is:
“België is geen land, maar een misverstand. Tijd om de stekker eruit
te trekken en werk te maken van
een onafhankelijke Vlaamse staat.”
VERWERPELIJK EN DOM

In dat verband haalde hij in even
duidelijke bewoordingen uit naar
de politieke recuperatie door bepaalde vertegenwoordigers van
het politieke establishment die –
nog voor de daders bekend zijn –
“nu gretig met een beschuldigende
te wijzen naar onze partij, maar er
na iedere islamitische terreurdaad
steeds als de kippen bij zijn om erop
te wijzen dat ‘dit niets met de islam
te maken heeft.’”
MISSIE 2024
Van Grieken stelde dat geen enkele hetze en geen enkele belediging
het Vlaams Belang klein zal krijgen. Met het oog op de komende
jaren, voegde hij eraan toe dat er
voor het Vlaams Belang maar één
optie bestaat: in 2024 de sterkste
politieke formatie in Vlaanderen
worden. “Alleen dan”, aldus nog
Van Grieken, “kunnen de anderen
ons niet langer negeren, kunnen we
baas worden in eigen land én ervoor zorgen dat onze mensen op de
eerste plaats komen.”

In het vervolg van zijn betoog
ging Van Grieken ook in op de
brandstichting in een toekomstig
6
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Vlaams Belang zet
begroting naar zijn hand
24 oktober 2019: opschudding in de Kamer. Met de steun van het
Vlaams Belang werd een wisselmeerderheid over de begroting op de been
gebracht. Dat veroorzaakte grote nervositeit bij de Vlaamse partijen die
deel uitmaakten van de ondertussen leeggelopen regering-Michel.
Sinds de val van de regering, ondertussen een jaar geleden, wordt gewerkt met een noodbegroting van wat
heet ‘voorlopige twaalfden’. Maandelijks mag daarbij niet meer worden
uitgegeven dan een twaalfde van de
laatst goedgekeurde begroting (2018).
Vlaams Belang werkt actief mee aan
deze technische oefening. Zo diende
onze partij voorstellen tot besparing in op Unia, het koningshuis, de
omstreden Brusselse taalpremies en
uiteraard de extra kosten voor asielzoekers. Het voorziene budget voor
Fedasil werd met een schandalige 57
procent overschreden tot 411 miljoen
euro. Het valt niet meer uit te leggen
dat er geen geld is om dringende noden in de sociale zekerheid van onze
mensen op te vangen, maar blijkbaar
wel steeds geld kan worden gevonden
om de noden van asielzoekers te lenigen. Er is een groot gat in de begroting, maar voor asiel kan er steeds
geld vrijgemaakt worden.

Vlaams Belang beoordeelt bovendien
de initiatieven van andere partijen.
Daarbij wordt gekeken naar de inhoud
en niet de indiener, onder het motto
dat niet belangrijk is welke kleur de kat
heeft, zolang ze maar muizen vangt.
Zo werd een voorstel van de linkse oppositie tot meer middelen voor de aanwerving van bijkomend zorgpersoneel
gesteund. Vlaams Belang ondersteunt
immers de bezorgdheden van de zorgsector, de zogenaamde ‘witte woede’.
Er is te weinig personeel en dus te weinig tijd om toe te komen aan de kern
van de zorgtaak: namelijk het zorgen
voor zieke en hulpbehoevende mensen. Door een wisselmeerderheid van
de linkse oppositie met de steun van
Vlaams Belang raakte het amendement
dan ook onverwacht goedgekeurd.
“On est dans la merde”, liet minister van
Begroting Sophie Wilmès (MR) zich
daarna in de wandelgangen ontvallen.
De noodbegroting werd door haar erg
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laattijdig voorgelegd aan het parlement. Na de onvoorziene stemming
van het amendement moest in allerijl
een extra zitting van het parlement
worden georganiseerd, midden de
herfstvakantie. En minister Wilmès?
Wel, de gebuisde minister van de totaal
ontspoorde begroting werd ondertussen gepromoveerd tot eerste minister.
Zo gaat dat nu eenmaal in België.
Deze stemming toont vooral aan dat
het parlement sterker staat zonder
regering. Het grotere parlementaire
gewicht van het Vlaams Belang kan
daarbij niet langer worden genegeerd.
Wat onze partij betreft is het zeker
voor herhaling vatbaar dat er wisselmeerderheden worden gevormd rond
maatregelen en hervormingen die deel
uitmaken van ons programma.
Het parlement moet zijn werk doen.
En als dat allemaal niet meer kan, dan
is het hoog tijd dat de kiezer zich opnieuw kan uitspreken. Dan moeten we
naar nieuwe verkiezingen.
Wouter Vermeersch
Volksvertegenwoordiger
Lid commissie Financiën

Cultuurbesparingen
en protesten
Vlaanderen zal het geweten hebben. De cultuursector protesteert tegen de geplande besparingen van de regering-Jambon. Dat er door de
Vlaamse regering bespaard moet worden is echter een evidentie. De
begrotingscijfers duiken dit jaar in het rood en het onderwijs en de
zorgsector smeken om extra investeringen.

NTGent waarin naakte acteurs
seks hadden voor een publiek van
kinderen en de film van Jan Fabre
waarin katten in de lucht werden
gegooid.

waarvan miljoenen euro’s vloeien
naar links activisme en migrantenorganisaties die integratiebelemmerend werken, zoals VOEM, de
Unie van Turkse Verenigingen of
de Federatie voor Marokkaanse
Verenigingen.

Ons parlementslid pleitte daarbij voor een cultuurbeleid waarin
het aanbod veel meer afgestemd is
op de vraag en waarbij de gewone
Vlaming eindelijk opnieuw kan
meebeslissen waarnaar de cultuursubsidies vloeien. Dat er achter
de besparingen van Jambon op
cultuur weinig visie schuil gaat,
mag blijken uit het feit dat de
minister-president na de protesten
doodleuk suggereerde dat de cultuursector dan maar 'zelf een alternatieve besparing zou voorstellen'.
Een regering die met betrekking
tot het cultuurbeleid moedige
keuzes durft te maken, is dit dus
alvast niet.

Dat ook deze regering de miljardentransfers naar Wallonië of de
voordelen voor nieuwe immigranten niet ter discussie wilde stellen,
was al duidelijk. Daarom besliste
de Vlaamse regering de subsidies
in diverse sectoren met 6% te verminderen in een poging het tekort
te beperken. Ook op de bedrijfssubsidies wordt bijvoorbeeld bespaard. Om in de cultuursector
geen lonen in het gedrang te laten
komen wordt daar vooral gesnoeid
in de projectsubsidies. Met de belofte van Jan Jambon overigens om
die subsidies opnieuw te verhogen
wanneer de budgettaire ruimte het
opnieuw toelaat.
LINKS ACTIVISME
Het Vlaams Belang verzet zich als
enige Vlaamse oppositiepartij niet
tegen de besparingen in cultuur.
Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans maakte inmiddels zowel in
het radioprogramma De Ochtend
als in de commissie Cultuur van
het Vlaams Parlement duidelijk
dat voldoende investeringen in de
zorg en ons onderwijs voor onze
partij absoluut prioritair zijn en
dat besparingen op cultuur daarom
de voorkeur verdienen. Wel pleitte
ons parlementslid ervoor dat de regering meer ‘gericht’ zou besparen
in plaats van de zogenaamde ‘kaasschaaf ’ te hanteren.
Liever had het Vlaams Belang immers gezien dat er gesnoeid werd
in het zogenaamd ‘sociaal-cultureel
volwassenenwerk’, in het kader

WEINIG VISIE
Filip Brusselmans haalde in het
parlement ook uit naar kunstenaars die “alles wat te maken heeft
met de Vlaamse identiteit verwerpen, maar wel hun handen open
houden om zoveel mogelijk subsidies te vergaren”. Veel cultuursubsidies komen bovendien terecht
bij ‘experimentele kunst’ waar de
Vlaming totaal geen voeling mee
heeft. Brusselmans verwees naar
de voorstelling Lam Gods in het

Wim Van Osselaer

Op subsidies voor voorstellingen die geen
kat wil zien, kan gerust worden bespaard

Zelfbediening op uw kosten
Medewerkers van voormalige regeringsleden kosten de belastingbetaler handenvol geld. Vlaams Belang dient een voorstel in om een einde
te maken aan deze politieke zelfbediening.
Met de vlucht van Charles Michel
naar Europa en de benoeming
van de fransdolle Sophie Wilmès
als eerste minister zit de federale
regering intussen aan 15 excellenties die het zinkende schip
hebben verlaten. Eerder kozen
ook al Kris Peeters, Jan Jambon,
Hervé Jamar, Daniel Bacquelaine, Johan Van Overtveldt, Willy
Borsus, Steven Vandeput, Sander
Loones, Jacqueline Galant, Bart
Tommelein, Elke Sleurs, Zuhal
Demir, Theo Francken en Wouter Beke voor de vlucht vooruit.

Wat die medewerkers zoal moeten doen, daar bestaan geen regels over. Sommigen speelden
nog een jaar privéchauffeur, Zuhal Demir zette haar medewerker
in om campagne te voeren, en
N-VA’er Van Overtveldt liet zijn
medewerkster betalen zonder dat
die daar ook maar iets voor moest
doen.

Een koninklijk besluit uit 2001
stelt dat bij het ontslag van een
regering of van een regeringslid
een gewezen minister of staatssecretaris voor de verdere loop
van de legislatuur twee medewerkers ter beschikking krijgt. Uit
het antwoord op een vraag van
Vlaams Belang fractievoorzitter
Barbara Pas blijkt dat de meeste
ex-excellenties maar al te graag
van die mogelijkheid gebruik
maken.

AFSCHAFFEN!

4 WEKEN MINISTER?
RECHT OP 2
MEDEWERKERS!

Zelfs Sander Loones, die amper
4 weken minister was, maakt
gebruik van de regeling

De budgettaire kost voor de belastingbetaler per oud-regeringslid bedraagt maar liefst 110.000
euro!

Deze politieke zelfbediening is
onaanvaardbaar. Het Vlaams Belang heeft in de federale Kamer
een wetsvoorstel ingediend om
hier eindelijk paal en perk aan te
stellen. Sommige gewezen excellenties zijn vandaag niet meer politiek actief... maar hebben nog
steeds medewerkers. Anderen
zijn intussen weer parlementslid
en krijgen met hun extra medewerkers een voordeel dat andere
parlementsleden niet hebben
- wat uiteraard in strijd is met

Vóór het ontslag van Wouter
Beke en Charles Michel stond
de teller reeds op 26,5 voltijdse
equivalenten die ter beschikking
werden gesteld, zowel aan ministers uit de regering Di Rupo (bvb
Wathelet, Vande Lanotte, Di
Rupo zelf, …) als uit de beide regeringen-Michel (Galant, Francken, Demir, Peeters, Van Overtveldt, …). Zelfs N-VA’er Sander
Loones die amper vier weken
minister was, maakt gebruik van
de regeling om een extra medewerker aan te nemen.
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het gelijkheidsbeginsel. Daarenboven zal het schrappen van
deze medewerkers leiden tot een
structurele besparing van zowat
een miljoen euro per jaar.
Alhoewel zowat alle partijen in
de pers verklaarden dat ze dit
systeem willen afschaffen, is het
Vlaams Belang - zoals zo vaak de enige partij die écht initiatief
neemt om hier eindelijk komaf
mee te maken.
Stijn Hiers

Rukt de VRT het linkse
juk van zich af?
Het brandt in de Reyerslaan. Figuurlijk althans. De plannen van de Vlaamse
regering om jaarlijks 2,4 miljoen euro te besparen op de openbare omroep
vallen niet bepaald in goede aarde. Wat bovendien in het oog springt, is de
regeringsambitie om meer werk te maken van meer politieke diversiteit. Lees:
het overwicht van linkse politici en opiniemakers een halt toe te roepen.
Weinig onderdelen van het Vlaamse regeerakkoord zijn zo helder omschreven
als het hoofdstuk over de media. In 22
bulletpoints maakte de regering-Jambon duidelijk op welke manier ze de
komende vijf jaar het medialandschap
wil hertekenen. Gevraagd naar waar er
precies op werd gedoeld, antwoordde
Jambon dat hij vindt dat links een te
groot forum krijgt in verhouding tot
zijn maatschappelijke relevantie. “Dat
vraagt om een correctie”, aldus de minister-president in Humo.
‘PENSÉE UNIQUE’
De koerswijziging is opmerkelijk omdat ze ook expliciet deel uitmaakte van
de onderhandelingen die het Vlaams
Belang met de N-VA voerde tijdens
de zomermaanden. Of hoe onze partij
ook in dit dossier weegt vanuit de oppositie. “Ik voel toch bij een heel aantal
Vlamingen aan dat de openbare omroep
te veel doet aan een soort van opgedrongen
multiculturaliteit, een pensée unique van
altijd dezelfde mensen met dezelfde ideeën" zei Vlaams Belang-fractievoorzitter

Chris Janssens daarover toen hij dienaangaande in ‘De Afspraak’ (4.06.2019)
uitzonderlijk aan bod kwam.
POLITIEKE PLURALITEIT
Wat de ontspanningsprogramma’s betreft - die nota bene de hoogste kijkcijfers halen – wordt onze partij, ondanks
haar electorale sterkte, inderdaad nog
steeds vakkundig van het scherm geweerd. Dat blijkt ook duidelijk uit de
cijfers die wij jaarlijks opvragen. Zo
werd het Vlaams Belang op een jaar
tijd – met uitzondering van één politiek programma dat specifiek handelde
over de partij (Wissel van de macht)
– welgeteld 0 keer uitgenodigd in een
TV-programma van de VRT. Dit in tegenstelling tot de andere partijen die de
vloer zowat platlopen op de Reyerslaan.
Zowat 1 op 3 politici (32%) die worden
uitgenodigd zijn N-VA-mandataris. Gevolgd door Open VLD (27%), CD&V
(26%), Groen (8%) en sp.a (7%).
Kortom: de diversiteit en pluraliteit die
stelselmatig door de VRT worden gepredikt, zijn in de praktijk een dode mus.

Politici in Terzake
CD&V
N-VA
VLD
GROEN
SP.A

GROENE OMROEP
Maar ook in de nieuws- en duidingsprogramma’s is er sprake van een
verregaande mismatch. Dat bleek
afgelopen maand nog eens duidelijk
uit een onderzoek van het weekblad
Knack. In Terzake komt het Vlaams
Belang – uitgezonderd PVDA - het
minst aan bod van alle politieke partijen. In De Afspraak is de situatie
nog schrijnender. Het aantal keer
dat het Vlaams Belang er werd uitgenodigd in de studio is op één hand
te tellen. “Hoewel ik al 10 jaar in het
Vlaams Parlement zetel, waarvan vijf
jaar als fractieleider, is het de eerste
keer dat ik uitgenodigd wordt. Af en
toe hebben mensen de indruk dat dit
een uitzending voor derden van Groen
is", reageerde Janssens daarover in
het praatprogramma.
VLAAMS-NATIONALE MEERDERHEID IN RAAD VAN BESTUUR
In welke mate de aangekondigde
koerswijziging ook door daden zal
worden gevolgd, blijft bang afwachten. Het lijkt er immers op dat de
nieuwe mediaminister, Benjamin
Dalle (CD&V) er alles aan doet om
de politieke pluraliteitsambities te
temperen. “Ik zal mij nooit maar dan
ook nooit bemoeien met de redactionele
keuzes van de VRT”, zei hij daarover in
De Standaard (9.11.2019). Gelukkig
is er nog een democratische voet tussen de deur. Zo hebben – als gevolg
van het verkiezingsresultaat van 26
mei - Vlaams Belang en N-VA binnenkort samen de helft van de leden
in de Raad van Bestuur van de VRT.
Of hoe de kiezer uiteindelijk het laatste woord krijgt en de democratie ten
langen leste haar werk verricht.
Klaas Slootmans
Volksvertegenwoordiger
Lid commissie Media

VB
PVDA
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Terugkeer IS-kinderen
De eerste maanden van deze legislatuur is er al heel wat te doen geweest over de terugkeer van kinderen van IS-terroristen en het al dan niet
vrijwillig terugkeren van de terroristen zelf.
Kort na de verkiezingen van eind mei
lekte uit dat met actieve hulp van de
Belgische regering van lopende zaken
en de Belgische diensten in het buitenland een aantal ‘kinderen’ van ISterroristen werden gerepatrieerd naar
dit land. Onder de gerepatrieerde
'kinderen' waren er twee 14-jarigen
en een meerderjarige. Los van het feit
dat er werd afgeweken van de richtlijn om enkel kinderen te repatriëren
die niet ouder zijn dan 10 jaar, is er
duidelijk geen draagvlak voor zulke
operaties bij de publieke opinie. Bij
de tieners bestaat de kans dat zij militaire training hebben gekregen en
volledig geïndoctrineerd zijn.
TURKIJE-DEAL MISLUKT
Door het Turkse offensief in Syrië
van begin oktober is het politieke
debat terug geopend over het al dan
niet terughalen van IS-terroristen
zelf. Daar waar de Europese Unie
Turkije als een loyale partner beschouwt, stelt het Vlaams Belang vast
dat ze dat niet is en nooit is geweest.
Het offensief tegen de Koerden gaat
in tegen alle diplomatieke en interna-

tionale afspraken. Er is sprake van etnische zuiveringen en oorlogsmisdaden door Turkse troepen of milities
tegenover de Koerdische bevolking.
Turkije is ook begonnen met het uitzetten van buitenlandse leden van
terreurgroep IS die het had opgepakt.
Bovendien dreigt het Turkse staatshoofd Erdogan om de vluchtelingenpoorten naar Europa open te zetten
en zo mogelijkerwijs IS-terroristen
opnieuw op Europese bodem binnen
te laten. De Turkije-deal (waarbij
vluchtelingen in Turkije zouden worden opgevangen in ruil voor miljardensteun uit de EU) is dus mislukt.
Vlaams Belang voorspelde het en
zegt al jaren dat we met zo’n regime
geen deals kunnen sluiten en dringt
nogmaals aan op de onmiddellijke
stopzetting van de toetredingsonderhandelingen tussen Turkije en de
EU.
IS-TERRORISTEN KEREN
TERUG
Volgens het OCAD, de instantie die
zich bezighoudt met de terreurdrei-
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gingsanalyse, kan het conflict tussen
Turkije en de Koerden, ook voor ons
hier in België, grote gevolgen hebben. De Koerden bewaakten tientallen Belgische IS-terroristen en hun
families. Door de militaire interventie van Turkije, zijn er nu verschillende IS-terroristen op vrije voeten en
onder de radar verdwenen. Topman
van OCAD, Paul Van Tigchelt, stelde voor om de traceerbare IS-terroristen over te brengen naar België en
deze in ons land te berechten. Voor
Vlaams Belang is het echter klaar en
duidelijk: wie er voor koos om in Syrië te gaan ‘strijden’, heeft geen plaats
meer in onze samenleving. Deze terroristen moeten berecht worden in
de regio waar zij hun daden hebben
gepleegd.
Het establishment moet luisteren
naar de bevolking: niemand wil ISterroristen in ons land, ook en vooral
niet diegenen die hier vrijwillig willen berecht worden. Onze boodschap
is duidelijk: bescherm onze mensen
én laat geen enkele IS-terrorist ooit
nog binnen in ons land!
Ellen Samyn
Volksvertegenwoordiger
Lid commissie Buitenlandse Zaken

Niet-verjaring van
seksuele misdrijven
minderjarigen
Op 7 november 2019 werd eindelijk het wetsvoorstel betreffende
de niet-verjaring van seksuele misdrijven gestemd. Vlaams Belang
is verheugd dat in dit dossier de geesten gerijpt zijn.
“In geval van seksueel misbruik
van kinderen is het van belang
te stellen dat het hier in de eerste
plaats gaat over machtsmisbruik.
Tegenover dit machtsmisbruik
staat het herstel van gelijkwaardigheid. Vele slachtoffers doen er
jaren over om tot het besluit te komen dat ze niet waardig kunnen
leven met wat hun overkwam. De
wetenschap dat de feiten verjaard
zijn op het moment dat slachtoffers eindelijk in staat zijn erover te
spreken ontmoedigt hen. Zij botsen
daarenboven ook op het zwijgen
van de samenleving. Het afschaffen of significant verlengen van de
verjaringstermijn, als signaal voor
de ernst van de feiten, kan de miskenning door de samenleving doorbreken. Wij zouden de verjaringstermijn graag volledig afgeschaft
zien. In ons huidig rechtssysteem
zou dit echter moeilijk in te passen
zijn. Daarom pleiten wij voor een
significante verlening van de verjaringstermijn tot vijftig jaar na de
meerderjarigheid van het slachtoffer.”
Bovenstaande tekst is een citaat
van het wetsvoorstel dat door
Alexandra Colen en collega’s
Schoofs, Annemans en Logghe
voor het Vlaams Belang werd ingediend op 10 januari 2011, naar
aanleiding van de bekentenissen
door de bisschop van Brugge Van
Gheluwe en de ‘operatie Kelk’,
betreffende het onderzoek naar
seksueel misbruik in de Belgische
Kerk.

Dit wetsvoorstel werd in 2011
door alle andere partijen weggestemd, omdat het door het
Vlaams Belang werd ingediend.
Vandaag - bijna 9 jaar later - ligt
er uiteindelijk een bijna identiek wetsvoorstel van de ‘politiek
correcte’ partijen op tafel. Het is
zeer jammer dat dit zolang heeft
moeten duren. Wetten kunnen
nu eenmaal niet retroactief worden toegepast. Hierdoor zijn er
een heel aantal pedofielen die bijna 9 jaar langer de kans hebben
gekregen om de dans voor altijd
te kunnen ontspringen. Ondertussen zijn er slachtoffers (cfr.
de zaak-Van Gheluwe) die zelfmoord hebben gepleegd, omdat
het misbruik te zwaar doorwoog.
Voor deze slachtoffers had de erkenning van deze misdaden (hoewel de verjaring voor hen al was
ingetreden) gemoedsrust kunnen
brengen.
Ons voorstel van 9 jaar geleden
was een voorstel dat toen over alle
partijgrenzen heen unaniem had
moeten goedgekeurd zijn. Enkel
het Vlaams Belang beoordeelt elk
wetsvoorstel op zijn inhoud en
niet op de indiener van het voorstel.

Katleen Bury
Volksvertegenwoordiger
Lid commissie Justitie
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an nu tot 2
één doel: d
Vlaanderen
er nog een toekomst was voor onze partij. En kijk,
vandaag staan we er weer. Na de verkiezingen als
tweede partij van Vlaanderen, en vandaag in de laatste peiling van Het Laatste Nieuws zelfs de grootste.
Maar uiteraard is dat niet van de ene op de andere
dag gebeurd. Ik beloofde bij mijn aantreden drie zaken: nieuwe thema’s, nieuwe mensen en een nieuwe stijl. Dat hebben we kunnen waarmaken en dat
heeft zeker bijgedragen aan het hernieuwde succes
van onze partij. Daarnaast hebben we ook nieuwe
campagnemiddelen ingezet. De manier waarop we
gebruik hebben gemaakt van sociale media om onze
boodschap bij de kiezer te krijgen, was revolutionair
in Vlaanderen. We moeten op die ingeslagen weg
verder.

Op 16 november werd Tom Van Grieken door de
leden van het Vlaams Belang opnieuw verkozen
tot voorzitter voor de komende vijf jaar. Ondanks
de verkiezingsoverwinning, is er volgens de immer
rusteloze voorzitter nog geen tijd om te rusten.
“Integendeel, we moeten misschien nog meer dan
voordien de handen uit de mouwen steken,” aldus
Tom Van Grieken. Wij hadden een gesprek met
hem.
Om met de deur in huis te vallen: 97,4% is wel een
heel indrukwekkende score. Het moet deugd doen
om als voorzitter te weten dat de leden van onze
partij zo massaal achter u staan?
Uiteraard is dat een goed gevoel. Het is ook net dankzij die leden dat ik elke dag opnieuw de kracht vind
om mij te blijven inzetten voor de partij. Onze militanten zijn het kloppende hart van onze organisatie.
Zij zijn het die activiteiten organiseren, die door weer
en wind de straat op trekken om de kleuren van onze
partij te verdedigen. Zo ben ik ook in de partij begonnen en in zekere zin is dat nog steeds wat ik nu
nog doe, alleen misschien op grotere schaal. (lacht)

Je organiseerde ook drie themacolloquia, telkens
met een interessante gastspreker.
Inderdaad. Ik ben nog steeds trots op die evenementen. We verwelkomden achtereenvolgens Jean-Marie
Dedecker, Marine Le Pen én Geert Wilders. Alle drie
spelen ze tot op de dag van vandaag nog steeds mee
aan de politieke top. Op die colloquia benadrukten
we de thema’s die eigenlijk de essentie van onze partij
zijn: identiteit, soevereiniteit en vrijheid.

Het was de afgelopen vijf jaar niet altijd een makkelijk parcours. De partij moest herbronnen,
daar was iedereen het over eens, maar tegelijkertijd stond drie kwart van het personeel op straat
en waren de kassen leeg. Ook de pers had ons al
doodverklaard…

Het is allicht niet toevallig dat twee van de drie
gastsprekers buitenlandse toppers waren?
Zeker niet. De opkomst van partijen als de onze is
dan ook geen louter Vlaams, maar een Europees fenomeen. Overal in Europa doen partijen zoals de

Dat klopt. Maar ik was er altijd van overtuigd dat
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2024 hebben wij
de grootste partij van
worden!”
men dan graag. Terwijl een progressieve elite in de VS
al maanden voor de verkiezingen dacht dat de buit
binnen was en zich
gesteund wist door
allerlei peilingen in
de reguliere media,
ging Trump overal
in de VS spreken. En
vooral: hij luisterde
naar wat leefde bij
de bevolking. Terwijl
Clinton scoorde in
de progressieve verstedelijkte gebieden,
stemde de rest van
het land duidelijk
voor Trump. De zogenaamde ‘deplorables’ hebben hun stem gebruikt om de gevestigde
waarden eens grondig door elkaar te schudden.

onze het goed. Rassemblement National in Frankrijk,
de Lega in Italië, EKRE in Estland,… Overal komen
we ei zo na aan de
macht en waar partijen zoals de onze
het voor het zeggen
hebben, drukken ze
onmiskenbaar hun
stempel op het politieke landschap. De
afgelopen verkiezingen in Vlaanderen
waren overigens ook
niet de enige verrassing die de traditionele partijen te
slikken kregen. Eerst
was er in 2015 de
Brexit. Ondanks bangmakerij, waarbij de mensen
op het hart werd gedrukt dat als ze niet “juist” zouden stemmen, de economie helemaal in duigen zou
vallen, stemde een duidelijke meerderheid tegen het
lidmaatschap van de EU. Consternatie alom, maar ik
vond dat geen grote verrassing.

Ook in Vlaanderen was iedereen verbaasd…
Dat klopt. In de Vlaamse televisiestudio’s bulkte het
van de aanhangers van Clinton en stond men klaar
om de overwinning te vieren. Ik herinner me nog zeer
goed de pijnlijke stilte die viel toen duidelijk werd
dat Trump over Clinton heen zou walsen. Men wist
van geen hout pijlen te maken. En het lijkt er op dat
ze het nog steeds niet begrijpen. Een bepaalde politieke en maatschappelijke elite is zo ver naar links
opgeschoven dat ze de bevolking helemaal kwijt zijn.
Men becommentarieert elkaar en geeft elkaar gelijk

U was ook al niet verrast toen Trump de verkiezingen overtuigend won?
Neen. Ook hier zien we hetzelfde fenomeen terug.
Tot op de dag van vandaag wordt Donald Trump
in de Amerikaanse, maar misschien nog meer in de
Vlaamse pers afgeschilderd als een gevaarlijke gek.
Dat hij overtuigend de verkiezingen won vergeet
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vaardig vinden dat hun bejaarde moeder niet toekomt
met haar pensioen om haar rusthuisfactuur te betalen,
maar dat de regering tegelijkertijd handenvol geld uitgeeft aan iemand die hier nooit heeft bijgedragen in
dit land, heb ik daar begrip voor. Meer zelfs: wie dat
onrechtvaardig vindt, heeft gewoon gelijk. Het Vlaams
Belang is de enige partij die dan durft zeggen: “Stop
met besparen op onze mensen!” Is dat zo radicaal? Ik
vind van niet.

in de commentaarsecties van kranten en magazines,
maar zou er beter aan doen om eens gewoon tussen de
mensen te komen. Dan zou men weten waarvan de bevolking wakker ligt. En dat is niet van genderneutrale
WC’s, vermeend racisme of een zoveelste experimenteel theaterstuk.
Minister van Samenleving Bart Somers vergeleek
het Vlaams Belang met nazi’s…

De slogan “eerst onze mensen” dekte wat dat betreft
duidelijk de lading.

En u mag ook noteren dat hij minister is in de regering
Jambon. Dat is wie de N-VA heeft gekozen om samen
met hen Vlaanderen te besturen voor de komende vijf
jaar. Ik kan u ook zeggen dat ik die uitval van Somers
schandalig vind. Men lijkt te vergeten dat meer dan
810.000 mensen op het Vlaams Belang hebben gestemd. Ik kan veel verdragen. Ik ga geen debat uit de
weg, met niemand. Maar wat ik niet over mij heen kan
laten gaan, is dat men onze kiezers zo aanvalt.

Zeker. Onze mensen op de eerste plaats zetten. En dat
op alle vlakken. Daar gaat het voor ons om. Dat heeft
niets te maken met egoïsme maar alles met de instandhouding van ons cultureel, maatschappij- en sociaal
zekerheidsmodel. Let wel: iedereen die de nationaliteit
verwerft, onze taal leert, onze culturele gewoonten en
onze fundamentele waarden deelt, maakt integraal deel
uit van onze gemeenschap. Wie dat niet doet, die rotte
appels, die moeten er uit.

Bent u het eens met de stelling dat de kracht van
het Vlaams Belang vooral ligt in het feit dat de partij de onderbuikgevoelens van de mensen zeer goed
aanvoelt?

Een stelling die veel Vlamingen met het Vlaams Belang delen. Toch mocht de partij opnieuw niet deelnemen aan het beleid. Wat vindt u daarvan?

Ik weet dat dat gezegd wordt over onze partij en daar
zal wel een grond van waarheid in zitten. Alleen vind
ik “onderbuikgevoelens” een zeer negatieve connotatie
hebben. Vandaag weten we dat 10,4 procent van de bevolking in armoede leeft. Dat wil zeggen 680.000 Vlamingen. Dat is de helft van de provincie Antwerpen.
De wachtlijsten voor sociale woningen blijven aangroeien tot 154.000 wachtenden. De voedselbanken
breken alle records. Niet minder dan 160.000 mensen
vroegen een voedselpakket. Dat zijn de rode cijfers die
het resultaat zijn van de afgelopen jaren non-beleid.
Of liever: het beleid op de kap van onze mensen. Als
burgers mij aanspreken en zeggen dat ze het onrecht-

Wij kunnen onszelf niets verwijten. Wij hebben getoond dat wij onze verantwoordelijkheid willen opnemen om het roer om te gooien. Maar tot onze verbazing koos Bart De Wever er voor om toch opnieuw in
zee te gaan met de zeer linkse CD&V en Open VLD.
Het oorverdovende signaal van de kiezer werd gewoon
genegeerd en ik vrees dat we ondanks enkele stoere verklaringen, 5 jaar hetzelfde op ons bord zullen krijgen
van de regering Jambon. En ik ben er van overtuigd
dat de Vlaming dat niet meer lust. Het is tijd voor een
nieuwe kok.
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"Wij hebben getoond dat we
onze verantwoordelijkheid
willen opnemen om het roer
om te gooien."
En die nieuwe kok, dat moet het Vlaams Belang
zijn?

zijn de trouwste ter wereld. Zij weten dat we het bij het rechte eind
hebben en hebben geen schrik om
die boodschap ook uit te dragen.
In de parlementen zijn we het dan
ook aan hen verschuldigd om er
allemaal ons beste beentje voor te
zetten. Met Chris Janssens (Vlaams
Parlement) en Barbara Pas (Kamer)
aan het roer, staan alvast ook de
juiste trainers op het veld. (lacht)

Is er tot slot een boodschap die u nog aan de lezers
wil meegeven?

Uiteraard. Van nu tot 2024 hebben wij één doel: wij moeten de grootste partij van Vlaanderen worden. Dan zijn
we zelf aan zet. De meest recente peiling gaf onze partij
24,9% en maakte ons de afgetekende nummer 1 in Vlaanderen. De volgende verkiezingen zijn echter nog ver weg.
Nu komt het er op aan van hard te werken en dan kan er
veel gebeuren. Een peiling gaf onze partij een kiespotentieel van bijna 35%! Dat wil zeggen dat méér dan één op
drie Vlamingen zichzelf op onze partij zou kunnen zien
stemmen. De kiezer heeft altijd gelijk is een vaak gehoorde
boutade. Wel, het is voor ons nu de zaak om de Vlaming
die echte verandering wil de komende jaren te overtuigen
dat dat enkel kan met het Vlaams Belang.

Meerdere. (lacht) Maar: ik wil eerst en vooral misschien
herhalen wat ik in 2014 al zei: de weg zal niet over
rozen lopen. Maar wij Vlaams Belangers zijn doorzetters. Als we allemaal vijf jaar hard werken, dan kan het.
Dan kunnen we er voor zorgen dat wij in 2024 de onbetwistbare politieke marktleider zijn in Vlaanderen.
En in het politieke bedrijf is het de marktleider die de
lakens uitdeelt. Daar gaan we voor, en niet minder dan
dat. Daarnaast citeer ik graag onze erudiete stichtervoorzitter Karel Dillen, die als geen ander de essentie
van ons politiek streven wist uit te drukken:
“Leer uit het Vlaanderen en het Europa van gisteren, werk
voor het Vlaanderen en het Europa van vandaag, en vooral, bouw aan het Vlaanderen en het Europa van morgen
en overmorgen, het Europa van uw kinderen en kleinkinderen, én van de kleinkinderen van uw kleinkinderen.”

U kan daarvoor rekenen op een nieuwe ploeg parlementsleden…
Zeg maar gerust: een gróte ploeg parlementsleden, met
veel nieuwe gezichten. Dat is een van de zaken waar ik
bijzonder trots op ben: dat ik er in geslaagd ben om
nieuwe talenten de kans te geven om ons verhaal te
gaan vertellen. De parlementsleden moeten de spitsen
zijn van onze ploeg. Maar een ploeg is niets zonder de
supporters… En onze supporters, onze militanten, dat

Woorden waar ik mij ook in kan vinden.
Bedankt voor dit interview!
Graag gedaan!
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Wilmès:
Franstalig imperialisme
regeert
De politiek correcte meute was in de zevende hemel toen ze vernam
dat uittredend eerste minister Michel zich zou laten vervangen door
een vrouw. Nu heeft het Vlaams Belang er absoluut geen enkel probleem mee dat dit land (men mag zelfs zeggen: eindelijk ook eens) een
vrouw als eerste minister heeft. Vlaanderen deed het hen trouwens
met Liesbeth Homans al voor. Dat het daarbij echter om een zekere
Sophie Wilmès gaat, is wél uiterst problematisch.
Eerste minister is de hoogste staatsfunctie die er is. Van een eerste
minister mag daarom worden verwacht dat hij een brugfiguur, een
consensusfiguur is, niet alleen voor
de partijen die deel uitmaken van
de regering, maar voor het hele
land. Hij of zij vertegenwoordigt
immers als hoogste gezagsdrager
de hele natie, zowel in het binnenland, maar ook en vooral in
het buitenland. Zijn/haar rol moet
bijgevolg verzoenend zijn en hij/zij
moet aanvaardbaar zijn voor alle
gemeenschappen van het land.

Francophones. In 2013 werd ze tevens voorzitter voor de MR voor
de Vlaamse Rand rond Brussel. In
hoofde van al deze functies ontpopte deze dame zich dus tot een
boegbeeld van het arrogante Franstalige imperialisme in Vlaanderen,
dat weigert zich aan te passen aan
het Vlaamse karakter van VlaamsBrabant, maar er integendeel alles
op zet om deze Vlaamse gebieden
verder te verfransen met het oog op

inlijving bij Brussel en Wallonië.
FRANCOFIELE STRATEGIE
Dat Wilmès nu zo hoog wordt gekatapulteerd door de MR is overigens absoluut geen toeval, maar
integendeel het resultaat van een
uitgekiende francofiele imperialistische politiek van deze partij. De
MR behaalt 3 (2019) tot 4 (2014)
Kamerzetels in de kieskring Brussel-Hoofdstad, maar zorgt er daarbij steeds voor dat minstens één van
deze Kamerleden geen Brusselaar,
maar iemand uit de zes Vlaamse
Randgemeenten is. In 2014 waren
dat Damien Thiéry, de recalcitrante burgemeester van Linkebeek, én
Sophie Wilmès, twee van de vier

IMPERIALIST
En dat is nu net het probleem met
deze Sophie Wilmès. Deze dame is
namelijk één van dé symbolen van
het agressieve Franstalige imperialisme in Vlaanderen. In 2005 vestigde zij zich in de Vlaamse Randgemeente Sint-Genesius-Rode. In
plaats van zich te integreren in de
Vlaamse gemeenschap aldaar, deed
zij net het omgekeerde. In 2007
liet ze zich - en dit tot vandaag verkiezen tot gemeenteraadslid
voor een Franstalige lijst in deze
Vlaamse gemeente, waar ze ook
eerste schepen werd (tot 2015).
Van 2012 tot 2014 was ze ook
provincieraadslid in de provincieraad van Vlaams Brabant voor de
Francofiele eenheidslijst Union des

Sophie Wilmès:
van gefaald minister van Begroting tot anti-Vlaamse premier
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MR-verkozenen in de kieskring
Brussel-Hoofstad dus. En in 2019
was dat andermaal Wilmès als één
van de drie MR-verkozenen in die
kieskring. Dat dit zo is, is niet het
gevolg van hun stemmenaantal,
maar wel van de verkiesbare plaats
die zij op de MR-lijst krijgen. Op
die manier zorgt de MR overigens
op een kunstmatige wijze voor een
forse oververtegenwoordiging van
de Franstaligen woonachtig in de
Vlaamse Rand, want die maken
niet eens 5% uit van het aantal
Franstalige kiezers die in de kieskring Brussel-Hoofdstad mogen
stemmen. Dat Wilmès in de uittredende regering tot minister van
Financiën werd aangesteld en nu
dus tot premier van dit land, is in
hoofde van de MR dan ook een
welbewuste politieke zet in het kader van haar imperialistische politieke agenda.
POLITIEK STATEMENT
Het naar voor schuiven van dergelijke figuren door de MR is bijgevolg duidelijk een anti-Vlaams
politiek statement. Daarbij mag
men vooral ook niet vergeten dat
Wilmès woonachtig en politiek

actief is in de Vlaamse gemeente
die strategisch gezien het koninginnenstuk is in de Franstalige imperialistische strategie, met name
in Sint-Genesius-Rode. Dit is immers de enige Vlaamse faciliteitengemeente die grenst én aan Brussel
én aan Wallonië. Het is bijgevolg
strategisch veruit de belangrijkste
faciliteitengemeente om de natte
droom van elke Franstalige imperialist waar te maken, met name
de totstandkoming van de as Wallonie-Bruxelles. Door Wilmès als
eerste minister van dit land aan te
stellen, en het prestige dat daarmee
gepaard gaat, slaan de Franstaligen
derhalve werkelijk een grote slag.
ERBIJ STAAN
Deze dame mag dus voor de komende maanden als hoogste
gezagsdrager dit land gaan vertegenwoordigen op tal van internationale gremia om daar haar
francofoon imperialisme te gaan
etaleren en Vlaanderen in de verdomhoek te duwen.
En de Vlaamse partijen dan? Wel,
zoals gewoonlijk staan zij erbij en
kijken ernaar. Het toont nog maar
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eens aan hoe ontstellend zwak hun
Vlaamse reflex is, voor zover die er
al zou zijn. In plaats van een krachtig veto uit te spreken tegen Wilmès en desnoods een eigen kandidaat-premier naar voor te schuiven,
slikken zij dit zonder verpinken en
legitimeren zij zo het Franstalige
imperialisme in Vlaanderen. Ook
N-VA is op dat vlak overigens niet
helemaal vrij van zonden door
Wilmès in de regering-Michel I te
hebben geduld als minister van Financiën, haar springplank naar het
huidige premierschap. Het francofiele machtsstreven en de toegeeflijkheid van de ‘Vlaamse’ partijen
op dat vlak neemt de laatste tijd
werkelijk hallucinante proporties
aan. Eerst Reynders als eurocommissaris, dan Michel als voorzitter
van de Europese Raad en nu als
klap op de vuurpijl Wilmès als eerste minister.
Hiervoor bestaat dan ook maar één
woord: arm, arm Vlaanderen!

Peter Lemmens

In het verweer
Vlaams Belang gaat als enige in het verweer tegen de komst van asielcentra
in Dormaal, Bilzen en Beveren-Waas.
Eind augustus maakte Fedasil, het
Federaal agentschap voor de opvang
van asielzoekers, middels een droge
mededeling op haar webstek bekend
dat in de dorpskern van Dormaal, een
gezellige deelgemeente van het Brabantse Zoutleeuw, een asielcentrum
zal worden ingeplant. De 800 huidige
inwoners zouden, concreet gesproken,
vanaf november het gezelschap krijgen van 130 vreemdelingen, die allen
gehuisvest worden in een voormalig
woonzorgcentrum dat plaats kan bieden aan 43 mensen!
De beslissing werd niet enkel langdurig geheim gehouden, maar werd
vanuit het gemeentebestuur ook ingekleed met leugens. Zo heette het oorspronkelijk om een gesloten centrum
te gaan, dat slechts voor maximaal
18 maanden dienst zou doen. Via
Fedasil mochten de inwoners echter
vernemen dat het om een open centrum gaat, en dit voor minimaal (!) 18
maanden…
GEVAARLIJKE SITUATIES

tigd, naar aanleiding van de moord op
een jongetje in het asielcentrum van
Broechem. Maar met te verwachten
criminele feiten werd absoluut geen
rekening gehouden. In Dormaal ligt
de dichtstbijzijnde politiepost op zomaar eventjes 15 kilometer…
In België mag geen onderzoek gedaan worden naar het verband tussen
criminaliteit en etniciteit. Getuige
daarvan de verklaringen van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken
Jan Jambon in de Kamer, evenals het
destijds onder de mat geschoven onderzoek van criminologe Marion Van
San… Wat echter wel onomstotelijk
vaststaat, is de oververtegenwoordiging van mannen tussen 15 en 30 jaar
in de criminaliteitsstatistieken waar
het gaat om geweldmisdrijven. En laat
dit nu net de grootste categorie zijn
onder de asielzoekers.
In dit verband volstaat het overigens
om gewoon eens naar onze noorderburen te kijken. Het Groningse dorp

Ter Apel haalde sinds de komst van
een asielcentrum aldaar meermaals
het nationale nieuws. En dit wegens
een plaag van winkeldiefstallen, geweld en intimidatie… De verhouding tussen de aantallen inwoners en
nieuwkomers is er perfect vergelijkbaar met hetgeen Dormaal staat te
wachten.
MET RAAD EN DAAD
Of het nu in Dormaal, Bilzen of Beveren is, het Vlaams Belang wil en zal de
inwoners beschermen tegen Maggie
De Block & co. Niet enkel in de parlementen. Omwonenden die een procedure inleiden bij de Raad van State
zullen we met raad en daad bijstaan.
Dat dit geciviliseerd en vooral uiterst
gerechtvaardigd verzet volgens sommigen gelijk staat met pyromanie, zoals we vernamen uit enkele walgelijke
en zieke reacties na een op het ogenblik van dit schrijven onopgehelderde
brandstichting in Bilzen, glijdt van
ons af als water van een eend.
Frederik Pas

Door een toeval kregen buurtbewoners een negatief brandweeradvies
voor het opvangcentrum in handen.
In het dorpscentrum kunnen absoluut geen extra plaatsen gecreëerd
worden. Op die manier zullen de 130
mensen dus elk kunnen beschikken
over 4 m². Daar waar de Europese
gevangenisregels bijvoorbeeld bepalen dat gedetineerden minstens 6 m²
moeten krijgen.
Geen probleem echter voor Fedasil,
voor minister De Block of voor onze
linkse medemensen. Het spreekt echter voor zich dat een dergelijke overbevolking, met mensen van meerdere
culturen die kamers delen, leidt tot gevaarlijke situaties. Voor omwonenden
én voor asielzoekers. Eind september
werd dit zelfs door Fedasil zelf beves-

Ons verzet: steeds vreedzaam en democratisch
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Links front wil nog
meer immigratie
Terwijl de asielstatistieken in dit land onverminderd de hoogte in
snellen, pleit een links front voor nog meer immigratie.

asielaanvragen per hoofd van de
bevolking had.

In oktober, de laatste maand waarvoor volledige cijfers beschikbaar
zijn, steeg het aantal asielaanvragen
in dit land tot bijna drieduizend.
In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat goed voor een
toename van 14 procent.

De resolutie van de linkerzijde die
stelt dat België ‘een faire bijdrage’
moet leveren aan de opvang en
spreiding van de nieuwe migranten die Europa binnenkomen, is
dan ook niet alleen overbodig,
maar zelfs ronduit misplaatst. Ze is
bovendien een slag in het gezicht
van een meerderheid van de Vlamingen die haar buik vol heeft van
de massale immigratie - en dat bij
de verkiezingen in mei ook op een
uiterst democratische manier duidelijk heeft gemaakt.

SLAAPWANDELAARS
De ontwikkelingen mogen ondertussen dan wel het nieuws halen,
nieuw zijn ze geenszins. De piekende asielcijfers manifesteerden
zich immers niet alleen de afgelopen maanden. Ook al in 2018,
het laatste volledige ambtsjaar van
staatssecretaris Theo Francken,
steeg het aantal asielaanvragen met
bijna 20 procent. De afgelopen
tien maanden deed minister Magie De Block er met een stijging
van 14 procent nog eens een flinke
schep bovenop.
Feit is: nadat in 2016 - door de
sluiting van de beruchte ‘Balkanroute’ - het aantal asielaanvragen
significant daalde, dikken de cijfers
al drie jaar lang opnieuw aan. De
afgelopen twee jaar steeg het aantal
asielaanvragen in dit land met 41
procent. In vergelijking met 2016
gaat het zelfs om een stijging met
bijna de helft (48,5 procent om
precies te zijn). Wie de cijfers op
een rijtje plaatst, kan dan ook weinig anders dan concluderen dat dit
land regelrecht in een nieuwe immigratiecrisis geslaapwandeld is.
VEEL IS NIET GENOEG
Uitgerekend in de week waarin de
nieuwste cijfers nog maar eens bevestigden dat dit land zich volop

in een nieuwe crisis bevindt, werd
in de Kamer een resolutie gestemd
voor de Belgische deelname aan
een Frans-Duits initiatief om illegale immigranten, die door de
ngo-veerdiensten in Italië en Malta
aan land worden gebracht, over
een aantal ‘bereidwillige landen’
te verdelen. Het hoeft geen betoog
dat dit initiatief, dat werd goedgekeurd door de verzamelde francofonie, daarin gesteund door de
Vlaamse linkerzijde (gaande van
Groen over sp.a tot PVDA en…
CD&V) alleen maar zal leiden tot
nog meer illegale immigratie. Het
spreekt immers voor zich dat het
uitzicht op een kansrijke vestiging
in Duitsland, Frankrijk of België
potentiële migranten alleen maar
zal aanmoedigen hun lot in handen te leggen van mensensmokkelaars en de oversteek te wagen.
OVERBODIG EN
MISPLAATST
Specifiek vanuit de Belgische optiek moet daar nog aan toegevoegd
worden dat dit land onveranderd
een populaire bestemming
blijft voor immigratie
vanuit alle windstreken. Dat blijkt
niet alleen uit
de piekende
asielstatistieken op zich,
maar
ook
uit het feit
dat dit land
in de eerste
jaarhelft van
2019 het op
5 na hoogste aantal
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In plaats van mee te stappen in een
systeem dat de illegale immigratie
naar onze contreien nog verder zal
aanmoedigen en faciliteren, moet
eindelijk en dringend werk gemaakt
worden van datgene waarop de bevolking al jaren tevergeefs gewacht heeft:
maatregelen die de instroom verkleinen en de uitstroom vergroten.
Dirk De Smedt

Een Koerdische staat
De Koerden zijn een zeer oud volk met zeer sterke historische rechten.
Zij worden al in 401 vóór Christus als zeer dappere krijgers beschreven in de Anabasis van Xenofon, die zich tijdens de Tocht der Tienduizend vechtend door hun gebied moest terugtrekken.
Hij noemt hen ‘Carduchen’. Waarschijnlijk woonden zij daar toen
al vele eeuwen. De Armeniërs zijn
nog ouder: uit opgravingen blijkt
dat hun hoofdstad Yerevan in 782
vóór Christus werd gesticht. En
ook zij woonden toen al heel lang
in dat gebied. Ter vergelijking: de
Seltsjoeken, de voorvaderen van
de huidige Turken, hebben zich
pas na 1071 na Christus in grote
aantallen in Anatolië gevestigd.
Bijna vijftien eeuwen later dus. De
Koerden zijn niet verwant aan de
Turken en al evenmin aan de Arabieren.
OOSTERS VERSAILLES?
De uitdrukking ‘A Peace to End all
Peace’ wordt vooral gebruikt in verband met het Verdrag van Versailles,
en met reden, want het onrecht van

Versailles was één van de oorzaken
van de opkomst van het nazisme,
de Duitse revanchegedachte en het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Maar de uitdrukking werd
oorspronkelijk gelanceerd door de
historicus David Fromkin als een
commentaar op de vredesverdragen
van Sèvres en Sykes-Picot, waarbij
het Ottomaanse Rijk werd opgedeeld in nieuwe staten. Nochtans
waren die verdragen redelijker en
evenwichtiger dan de verdragen van
Versailles, Trianon en Saint-Germain waarbij Duitsland werd vernederd en geruïneerd en het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk werd
opgedeeld. In Europa werden de
verliezers gedwongen die verdragen
na te leven. In de Arabische wereld
ook. Maar in Turkije niet. De Armeniërs, de Grieken en de Koerden
waren daarvan de eerste slachtoffers.

Met de verdragen van Sèvres en Sykes-Picot
werd het Ottomaanse Rijk opgedeeld
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VERDELING
In 1919 kregen de Turken niet alleen hun verdiende loon voor wat
ze tijdens de Eerste Wereldoorlog
hadden gedaan - onder andere
de Armeense genocide - maar
ook voor de eeuwen van brute
veroveringsoorlogen, onderdrukking, slavernij, massamoorden en
plunderingen. Zij hadden zich
gehaat gemaakt bij alle volkeren
die zij hadden onderworpen, ook
bij de Arabieren. Anders dan de
westerse koloniale mogendheden
hadden zij alleen verwoest, gemoord, verkracht en geplunderd,
maar nooit iets opgebouwd, niet
economisch en niet cultureelmaatschappelijk. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog hadden de
Fransen en de Britten allerlei tegenstrijdige beloften gedaan aan
de Joden, de Armeniërs, de Koerden en de Arabieren. Die zouden
allemaal een eigen staat krijgen.
De Armeniërs kregen inderdaad
een eigen staat, maar de Turken hoewel zij dus verslagen en bezet
waren! - sloten onmiddellijk een
verdrag met de pas opgerichte
Sovjetunie en samen veroverden
en verdeelden zij die piepjonge
Armeense staat. De Joden kregen
de helft van het oude Israël, veel
minder dan zij hadden gehoopt
en niet als onafhankelijke staat
maar als een Brits mandaatgebied. En de Britten lieten onmiddellijk honderdduizenden Arabische immigranten in dat gebied
binnenstromen om iedere poging
tot de vorming van een nationale
Joodse staat onmogelijk te maken. Divide et impera. De Arabieren mochten niet te hard klagen:
ze kregen krachtens het verdrag
van Sykes-Picot een echte staat in
wat nu Saudi-Arabië is. Maar die
staat omvatte niet Libanon, Irak,
Syrië of Transjordanie, die ze ook
hadden willen hebben en die hen
misschien impliciet ook waren

beloofd. Maar de Koerden kregen alleen een vorm van autonomie binnen Turkije, al moesten
de modaliteiten ervan nog uitgewerkt worden. In 1919 waren de
Koerden nog geen bondgenoten
van het Westen, en er was toen
nog geen enkele reden om hen
sympathiek te vinden: zij hadden
de Armeense christenen in hun
gebied eeuwenlang even wreed
mishandeld en vernederd als de
Turken zelf. En zij hadden vanaf
1915 enthousiast meegedaan met
de Armeense genocide. Ondanks
dat heeft er een plan gecirculeerd
voor een behoorlijk grote Koerdische staat bestaande uit Koerdische gebieden in stukken van
Turkije, Irak en Iran, en een heel
klein hoekje van Syrië. Die staat
zou niet alle, maar toch de meeste Koerden binnen haar grenzen
hebben verenigd.
Het Verdrag van Sèvres voorzag
in de opsplitsing van het Ottomaanse Rijk in zes delen: de
Democratische Republiek Armenië, een Frans, een Brits en een
Italiaanse mandaatgebied en een
Griekse bezettingszone. Die laatste omvatte een deel van de gebieden die al sinds de Oudheid historisch Grieks waren: het gebied
rond Constantinopel dat men nu
‘Europees Turkije’ noemt en het
gebied rond Smyrna, dat een deel
was - alleen maar een deel! - van
de kuststrook in West-Turkije die
historisch gezien óók altijd Grieks
was geweest. De Turken moesten
niet jammeren. Zij verloren alleen maar gebieden die zij met
bruut geweld hadden veroverd
en onderdrukt, en zij hielden nog
altijd een flink stuk over dat zij
als hun eigen vaderland konden
uitbouwen. Niet meer als een imperium, maar wel als een leefbaar
land, met een uitweg naar de zee.
Binnen het kader van het Verdrag
van Sèvres zou er in de Franse en
Britse mandaatgebieden in Irak,
Syrië en Turkije zelf zeker ruimte
zijn geweest voor een Koerdische
staat, zij het dan zonder uitweg
naar de zee. Dat probleem was

Onder Atatürk veroverden de Turken een
groot deel van de Griekse gebieden
nog hangende. Als de Britten rekening hadden gehouden met de
volksgrenzen - maar dat deden ze
natuurlijk nooit - dan hadden ze
zelfs binnen hun eigen mandaatgebied op termijn een Koerdische
staat kunnen uitbouwen. Maar ze
verkozen een nieuw koninkrijk
Irak op te richten, dat ook Iraaks
Koerdistan omvatte. Divide et
impera. Nog maar eens.
TURKSE HEROVERINGEN
Maar de Turken weigerden het
verdrag van Sèvres te ratificeren
en de Grieken schoten het aan
flarden. Ze vernietigden daarmee
- onbedoeld natuurlijk - de laatste
kans op autonomie of een staat
voor de Koerden. De Grieken
wilden namelijk, heel begrijpelijk
eigenlijk, àl hun verloren gebieden terug, en begonnen vanuit
Smyrna een reeks offensieven om
die te heroveren, waarbij ze zich
soms al even wreed gedroegen als
de Turken zelf. Maar helaas! Onder leiding van Mustafa Kemal
Pasja, die zich later Atatürk zou
noemen, lanceerden de Turken
een reeks grote tegenoffensieven,
waarbij zij alle Griekse gebieden
op het vasteland heroverden, en
tenslotte zelfs Europees Turkije.
En daarna verjoegen zij de Britse,
Franse en Italiaanse troepen uit
hun mandaatgebieden. Het lijkt
onvoorstelbaar dat de geallieerde
mogendheden dit zomaar lieten
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gebeuren. Maar het was toen al
1922. Ze waren al acht jaar lang
in oorlog. De verschrikkelijke
verliezen van de Eerste Wereldoorlog hadden hen psychisch
gebroken. Een wonde die zelfs
nu nog altijd niet is geheeld…
Het moreel van hun troepen was
laag. Iedereen was oorlogsmoe.
De overwinnaars gaven het op.
De Grieken, de Armeniërs en de
Koerden moesten het gelag betalen. De Turkse veroveringen werden erkend in het Verdrag van
Lausanne, dat de huidige grenzen van Turkije vastlegde. Het
regelde ook een bevolkingsruil
tussen Griekenland en Turkije.
Alle Turken uit Griekenland zouden naar Turkije terugkeren. Alle
Grieken in Turkije zouden naar
Griekenland verdreven worden.
Dat was niet zo symmetrisch als
het klonk: de Turken waren de
nakomelingen van de veroveraars
en bezetters van Griekenland. De
Grieken in Turkije woonden daar
al meer dan tweeduizend jaar…
Zij werden verdreven uit het land
van hun voorvaderen. De Koerden werden niet verdreven, maar
zelfs van de autonomie die in het
Verdrag van Sèvres nog was voorzien, kwam nooit iets in huis.
Zelfs nu nog niet.

Marc Joris

Frank Troosters
(Hasselt, 8 november 1970)

Kamerlid voor het Vlaams Belang sinds 26 mei 2019
1. Hasselt, jouw woonplaats, is een
bruisende provinciehoofdstad. Wat
zijn jouw bezigheden, wanneer je
niet met politiek bezig bent?
Hasselt is een mooie stad waar ik fier
op ben. Maar helaas, onder het bewind
van de voorbije jaren is er in mijn stad
weinig sprake van ‘bruisen’. Wie echter
houdt van een typische Hasseltse jenever of eens lekker wil tafelen kan in
Hasselt zeker zijn gading vinden.
Mijn vrienden, familie en mijn flinke
Mechelse herdershond maken dat me
vervelen nooit aan de orde is.
2. Onlangs bracht je een bezoekje
aan Barcelona. Ga je graag op reis,
en wat is daarbij je droombestemming?
Barcelona is mijn favoriete stad. Wie
houdt van zon, zee en strand, winkelen, cultuur, de gezellige Ramblas,
mooie parken of culinaire ontdekkingen… voor elk type van vakantie kan
je er terecht. Ik verbleef er in goed gezelschap, mocht live een topprestatie
van ene Lionel Messi aanschouwen,
maar werd ook geconfronteerd met
de gerechtvaardigde Catalaanse vraag
voor onafhankelijkheid. Het brede
draagvlak en de verbondenheid bij de
lokale bevolking in hun streven naar
meer zelfbeschikking was indrukwekkend.

3. Hoe ben je eigenlijk bij het Vlaams
Belang terecht gekomen?
Als kind was ik reeds onder de indruk
van de politieke debatten die thuis op
de televisie gevolgd werden. Toch was
het via een vriend dat ik effectief bij
het Vlaams Belang terecht kwam. Mijn
eerste stappen waren het bijwonen van
een colloquium in 2003 in het Vlaams
Parlement. De keuze voor het Vlaams
Belang (toen nog Vlaams Blok) was
voor mij de logica zelve.
4. Je bent nu verkozen als Kamerlid.
Wat zullen daar jouw aandachtspunten zijn?
Ik maak deel uit van de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen. Een commissie met een
heel breed spectrum waarbij mijn aandacht vooral gaat naar de mobiliteitsproblemen waarmee heel Vlaanderen
geconfronteerd wordt. Als Limburger
denk ik dan vooral aan de problemen
met de Noord-Zuid verbinding, het
gebrek aan spoorontsluitingen en het
Spartacusplan met de dwaze en onverantwoorde sneltramplannen tussen
Hasselt en Maastricht.
5. Je zit ook in de Hasseltse gemeenteraad. Hoe is het contact met de
andere partijen? Denk je dat het cordon sanitaire er zal sneuvelen?
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Het signaal dat de kiezer op 26 mei
aan de traditionele partijen gaf, was
niet mis te verstaan. Het staat voor mij
dan ook vast dat het cordon sanitaire
in de toekomst zal sneuvelen. Of dat
in Hasselt met de N-VA zal zijn is een
andere zaak.
Nadat de N-VA in Hasselt zes jaar lang
de sp.a en Groen bestreed vanuit de
oppositie kondigde ze op de verkiezingsdag een bestuursakkoord met diezelfde partijen aan, nauwelijks een uur
na het sluiten van het laatste kiesbureau. Een onnavolgbare bocht die vele
kiezers, ook N-VA-kiezers, zwaar ontgoochelde en die mij tot voorzichtigheid aanmaant in mijn voorspellingen.

Witboek: een valse start
De Vlaamse Volksbeweging (VVB)
is één van de weinige niet partijpolitieke geledingen van de Vlaamse
Beweging die nog min of meer
een zekere werking vertoont en zij
verdient dan ook al onze sympathie. Te meer omdat zij voluit voor
Vlaamse onafhankelijkheid gaat
en zich op dat vlak niet verschuilt
achter wazige en halfslachtige formules zoals bijvoorbeeld het ‘confederalisme’ van N-VA.

Die maakt bovendien de kapitale
fout reeds een inhoudelijke invulling te willen geven aan het Vlaanderen van na de onafhankelijkheid.
Dat is dubbel fout. De opdracht

Enkele jaren geleden kondigde de
VVB aan een Witboek Vlaamse
Staatsvorming voor te bereiden,
die bedoeld was als een richtbaken richting Vlaamse onafhankelijkheid. Wij keken dus met hoge
verwachtingen uit naar deze publicatie.
Die is er nu met veel vertraging
gekomen, maar het resultaat ervan
is teleurstellend. Wij hadden een
écht Witboek verwacht, een doorwrochte sterke tekst van een ploeg
auteurs. In de plaats daarvan krijgen we een wel erg matig essay van
één enkele auteur voorgeschoteld.

invulling te geven aan het toekomstige Vlaanderen. Het komt overigens de Vlaamse kiezer, en enkel
hem, toe invulling aan Vlaanderen
te geven. Bovendien is de invulling
die de auteur geeft nogal linkserig
en politiek correct (‘warm’, ‘inclusief ’, ‘gastvrij’…), dat terwijl er in
Vlaanderen duidelijk een rechtse
grondstroom aanwezig is. Hoe
men denkt een meerderheid van
Vlamingen voor een onafhankelijk Vlaanderen te kunnen winnen
door er al op voorhand een linkse
invulling aan te geven, is voor ons
dan ook een raadsel.
Peter Lemmens

en de kracht van de niet partijpolitieke Vlaamse Beweging bestaat er
juist in zoveel mogelijk Vlamingen
achter het onafhankelijkheidsproject te krijgen door géén politieke

Tom GARCIA
Witboek Vlaamse Staatsvorming.
Berchem, Vlaamse Volksbeweging,
2019, 96 p.
ISBN: 978 90 735 2408 8
Prijs: 15 euro

Beste Walter De Donder,
Ik vernam dat u geen voorzitter bent geworden van uw
partij, de CD&V. Alhoewel ik nog minder affiniteiten heb
met uw partij dan met het kabouterbos waarin u soms
vertoeft, kon u als recht-voor-de-raap anti-establishmentkandidaat toch rekenen op mijn sympathie. U raadt al
waarom.

gestoken te hebben’. Wanneer u dat hoort, weet u meteen
dat u op de pechstrook aan het rijden bent. Toch kleurde
bijna 1 op 6 van de CD&V’ers het bolletje achter uw
naam rood. Zelfs onder de leden van uw partij waarvan
de partijtop het stuur de voorbije jaren toch wel fors naar
links heeft gedraaid denkt dus blijkbaar nog steeds 16%
van de leden stilletjes wat het Vlaams Belang eigenlijk
zegt.

U hebt immers het lef gehad te zeggen dat er ‘in Antwerpen wijken zijn die volledig ontvolkt zijn van onze eigen
mensen’. Dat werd u door de linkse elite binnen en buiten
uw partij niet in dank afgenomen. In een politiek incorrect kabouterbos zonder diversiteitsquota waar enkel kabouter Kwebbel de storende factor is was u er nog mee
weggekomen. Maar in de echte samenleving zitten we helaas met Meryem Almaci en zelfs erger.

Indien u de linkse koers van uw partij beu bent en meent
dat Vlaanderen nood heeft aan rechtse samenwerking, nodig ik u bij deze graag uit voor een gesprek met onze voorzitter. Als de bel van Madou 8 het niet doet, belt u gewoon
aan op een andere verdieping.
Beste groeten,

U werd er zowaar door een CD&V-collega-burgemeester
van beschuldigd het Vlaams Belang ‘langs rechts voorbij-

De rechtse rakker
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VUL IN EN WIN.
een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50
euro

Oplossing vorige maand:
NAGERECHT

3

C

8

B

OPLOSSING

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadministratie@vlaamsbelang.org.

1

HORIZONTAAL
A Geesteszieke
B Kenbaar maken - Verorber - Ginds
C Daareven - Darmuitmonding Bloedzuigend insect
D Zeer sterke wind van minstens 100
km/u op 9 à 10 km hoogte
E Zure appelsoort - Buitengewoon
onderwijs - Aanduiding van aarzeling
F Niet zoet (van drank) - Parameters
waarmee vorm en afmetingen
worden vastgelegd
G Computerspelletje dat op TV in 'Blokken'
wordt gespeeld - Vlaamse zanger
H Oud-Italiaans volk
I Bloeiende toestand - Niet in werking
J Houten vat om wijn in te laten rijpen
- Militair - Elektronisch bericht
K Voegwoord - Wat je aan iets of
iemand herinnert
L Angstaanjagend droombeeld

VERTICAAL
1 Langs chemische weg gemaakte
materialen
2 Grasgewas aan oevers Internetlandcode voor Estland Romeinse godin van de maan
3 Trekpleisters
9
GIKADO
4 Neon - Zelfhulpgroep voor
alcoholisten - Staat van de VS
Stuur uw oplossing voor 16 december 5 Zoogdiersoort - Apenstaartje
met vermelding van naam en adres naar
6 Bespeler van een altviool - Vlaamse
Vlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 •
radiozender
7 Van een bepaald Europees land 1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Verloor haar
8 Persoon die kwaadspreekt over
WINNAARS VORIGE MAAND
mensen uit eigen kring
Hilda Vienne, Nieuwpoort
9 Deel van het testament - Het meest
Wilfried Sijsmans, Beveren
bolvormig - Nummer
10 Van onderen - Kledingstuk Monique Aerts, Deurne
Sneeuwglijlat
Mario Riethorst, Schriek
11 Koeiengeluid - Met het bedoelde
Karina Saen, Duinbergen
12 Rondom het genoemde - Tin
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Kalender
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
VRIJDAG 6 DECEMBER
DILBEEK. Pop Up-Vlaams Huis
(Sinterklaaseditie) in Kasteel Lamotte,
Lumbeekstraat 20, Sint-Ulriks-Kapelle
om 18u. Org.: Vlaams Belang Dilbeek.
Inl.: 0496-78 83 11, vlaamsbelang.dilbeek@gmail.com
ZATERDAG 7 DECEMBER
KOOIGEM. Spelnamiddag met Bingo
in Café-feestzaal Casino, Kooigemplaats
4 om 14u30. Org.: Seniorenforum LeieSchelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 90
43, jan.deweer@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 ontmoetingscentrum Bellem, Bellemdorpweg
5A om 12u. Org.: Vlaams Belang Aalter.
Inl.: Paul Beheyt, 0486-83 86 46, paul.
jbeheyt@telenet.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 Vlaanderen’ 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

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 16 december
LUXEMBURG. Bezoek Kerstmarkt in
Luxemburg-stad. Org.: Vlaams Belang
Tienen. Inl.: Benny Canderbeek, 047620 63 07, benny@canderbeek.net
SCHOTEN. Spaghettiavond met Barbara Pas en Tom Van Grieken in Kantine KFC Schoten, Kasteeldreef 40 om
17u. Org.: Vlaams Belang Schoten. Inl.:
Tommy Van Look, 0473-41 43 06, tommy.vanlook@vlaamsbelang.org
ZONDAG 15 DECEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW. Kerstbrunch
met Tom Van Grieken in pastorie Vlezenbeek, 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
GROBBENDONK. Vlaams Belangstand tijdens eindejaarsdrink aan het
Astridplein om 14u. Org.: Vlaams Belang Grobbendonk. Inl.: Guy Somers,
0486-43 80 01, guido.somers@telenet.
be
VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14
DECEMBER
ANTWERPEN. Feestelijk kerstetentje in Centrum Van Maerlant, Van
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.:
OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org
ZONDAG 15 DECEMBER - DINSDAG 17 DECEMBER
ELZAS. Bezoek Europees Parlement
en Elzasser kerstmarkten. Kostprijs:
150 euro/persoon (te storten op rekeningnummer BE44 0689 1002 6745
van SF Brabant). 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 kerstmarkt aan de Markt, Kerkplein 1 om
14u. Org.: Vlaams Belang Beerse. Inl.:
Ingrid Crynen, 0498-68 38 10, ingrid.
crynen@gmail.com
VRIJDAG 10 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Wim
Verheyden in Parochiecentrum Koningshof, Mechelbaan 22, Koningshooikt om
20u. Org.: Vlaams Belang Lier. Inl.:
Bart Verhoeven, 0496-28 32 06, info@
vlaamsbelanglier.org
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ZATERDAG 11 JANUARI
SCHOTEN. Glühweinstand op de zaterdagmarkt ter hoogte van het oud politiekantoor, Gelmelenstraat om 9u. Org.:
Vlaams Belang Schoten. Inl.: Tommy
Van Look, 0473-41 43 06, tommyroyal.
tvl@gmail.com
ZONDAG 12 JANUARI
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met
Dries Van Langenhove in Hotel Royal
Astrid, Wellingtonstraat 15 om 11u.
Org.: Vlaams Belang Koepel OostendeMiddenkust. Inl.: Christian Verougstraete, 0477-62 75 53, christian.verougstraete@telenet.be
VRIJDAG 31 JANUARI
ANTWERPEN. Konijn met Rodenbach met Bart Claes in Centrum Van
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om
12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22
82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org
DONDERDAG 6 FEBRUARI
AARTSELAAR. Gespreksavond en receptie met Hans Verreyt en Bart Claes
in CC Aartselaar, Della Faillelaan 34 om
20u. Org.: Vlaams Belang Aartselaar.
Inl.: Mike Schuurmans,
0485-71
72 94, mike.schuurmans@vlaamsbelang.
org
ZONDAG 9 FEBRUARI
WAREGEM. Nieuwjaarsreceptie in 't
Kiekenkot, Poekelaan 83, Beveren-Leie
om 11u. Org.: Vlaams Belang Waregem.
Inl.: Bertrand Van Houtteghem, 047758 22 29.
ZONDAG 1 MAART
HEIST-OP-DEN-BERG.
Jaarlijkse
eetdag in Parochiezaal, Schoolstraat 28,
Itegem om 11u30. Org.: Vlaams Belang Heist-op-den-Berg. Inl.: Diana van
Beughem, 0497-85 45 79, dianavanbeughem@hotmail.be

VLAAMS BELANG WENST
U EN UW NAASTEN EEN
EN EEN

