
Afgiftekantoor: GEEL
P4A9074

echt.onafhankelijk | www.vlaamsbelang.org | Ledenblad van de Vlaams-Nationale partij 

M
aa

nd
el

ijk
se

 u
itg

av
e 

(b
eh

al
ve

 a
ug

us
tu

s)
 •

 Ja
ar

ga
ng

 1
7 

• 
nr

. 2
 •

 fe
br

ua
ri 

20
20

Ve
r. 

ui
tg

.: 
To

m
 V

an
 G

rie
ke

n,
 M

ad
ou

pl
ei

n 
8 

bu
s 9

 te
 1

21
0 

Br
us

se
l

LUISTER NAAR
HET VOLK

NIEUWE
VERKIEZINGEN
Teken de petitie

www.luisternaarhetvolk.be



2

Inhoud
4 

Actua kort

6 
Brussel 'feest'

8 
Asielzoekers passeren twee  

keer langs kassa

11 
Luister naar het volk!

12 
Realistische stem in het 

klimaatdebat

13 
Vlaams Belang wil hoofddoeken 

in onderwijs verbieden

14 
Vraaggesprek met Rüdiger  

Lucassen van de AfD

18 
Aantal asielvragen stijgt 

met bijna 50 procent

20 
Vlaamse Rand het nieuwe Schaarbeek?

22 
25 jaar na de afschaffing van 

de legerdienst

EuSSR (bIS)

De voorzitter van het Europees Parlement, 
de socialist Sassoli, liet de nationale vlaggetjes 
bij de ID-fractie wegpakken. Geen Vlaams 
leeuwtje meer op onze banken, geen Italiaans 
vlagje, geen Frans... Deze Eurocraat baalt 
blijkbaar van elk identitair gevoel.

Het is een goed voorbeeld van hoe de EU ge-
evolueerd is: van een samenwerkingsverband 
van soevereine staten naar een ondemocrati-
sche moloch die de volkeren wil vermalen tot 
een grijze eenheidsworst.

Nochtans staat er in artikel 167 van de EU-
basistekst “De Unie draagt bij tot de ontplooi-
ing van de culturen van de lidstaten onder 
eerbiediging van de nationale en regionale 
verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk 
ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk 
cultureel erfgoed.” Voorts pleitte men (lang 
geleden) voor de “verbetering van de kennis en 
verbreiding van de cultuur en de geschiedenis 
van de Europese volkeren” en de “instandhou-
ding en bescherming van het cultureel erfgoed 
van Europees belang”.

Men mag zonder overdrijven stellen dat de 
huidige EU van globalisten en open-grenzen-
zeloten tegenwoordig net het omgekeerde 
doet!

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Terwijl er steeds meer wordt bespaard op de kap van onze mensen 
blijft de migratiegeldkraan wagenwijd open staan. Onder de noemer 
‘Een hart voor onze mensen’ trekt het Vlaams Belang een sociale cam-
pagne op gang. Ons doel: onze mensen op de plaats te zetten die ze 
verdienen: de eerste.

Het aantal mensen dat moeite heeft om de eindjes aan mekaar te knopen 
is de afgelopen jaren fors gestegen. Schoolfacturen, het lidgeld voor de 
sportclub, kledij. Voor steeds meer mensen is het een onoverkomelijke 
zaak geworden. Het mes snijdt zo diep dat 1 op 5 mensen of zo maar 
eventjes 2,2 miljoen landgenoten in een situatie verkeren die op sociaal 
vlak abominabel is.  

RUSTHUISFACTUUR 

Het recente bericht dat de gemiddelde rusthuisfactuur zo’n 500 euro ho-
ger ligt dan het wettelijk pensioen is daarbij zonder meer wraakroepend. Is 
er immers iets schandaliger, iets grotesker dan een overheid, die degenen 
die ons sociaal model met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd, aan 
het einde van de rit bedankt met een onbetaalbare levensfactuur?  

SOCIALE ZEKERHEID VEILIG STELLEN 

In het licht van de fors oplopende asiel- en immigratiefactuur - goed voor 
miljarden euro’s - stelt zich hoe langer hoe meer de vraag of onze overheid 
ook maar enige notie heeft van rechtvaardigheid. Als sociale volkspartij 
zijn wij van mening dat wij allereerst solidariteit moeten tonen met onze 
gemeenschap, met de bouwers van onze sociale zekerheid. Dat heeft niets 
met egoïsme maar alles met realisme en langetermijnvisie te maken. Want 
indien we het huidige pad verderzetten, zal er eenvoudigweg geen sociale 
zekerheid meer zijn.  

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

en hart  
voor onze 
mensen 

“INDIEN WE HET 
HUIDIGE PAD 

VERDERZETTEN, ZAL 
ER EENVOUDIGWEG 

GEEN SOCIALE 
ZEKERHEID MEER 

ZIJN.”
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LEZ-WAANZIN

Dat de invoering van de LEZ-zones 
één van de meest asociale maatre-
gelen is van de afgelopen jaren, we-
ten ze intussen al in Timboektoe. 
Honderdduizenden mensen die 
zich geen peperdure nieuwe bolide 
kunnen veroorloven, worden in de 
feiten onteigend. Wagens die nog 
prima rijden, worden massaal 
per cargo naar Congo of Se-
negal gestuurd, waar ze nog 
jaren  uitlaatgassen produ-
ceren. Vlaams Parlement-
slid Bart Claes vroeg 
aan mobiliteitsminister 
Lydia Peeters (Open 
VLD) wat te doen met 
de 116.000 oldtimers 
die Vlaanderen rijk is. 
Nu de ene LEZ-zone de 
andere opvolgt, kunnen 
de oldtimereigenaars im-
mers tal van stadskernen niet 
meer binnen. Claes vroeg daar-
om een uitzonderingsbeleid voor 
oldtimers. Maar vooralsnog wei-
gerde de Open VLD-minister op 
die vraag in te gaan. Weldra kunt u 
onze prachtige oldtimers alleen nog 
bekijken in een museum. 

SOPHIE WIÉ?

"Vraag op straat aan vijf wandelaars 
de naam van de eerste minister. Ik weet 
niet of er drie zullen zijn die weten dat 
het Sophie Wilmès is." Die terechte 
vraag stelde oud-premier Leterme 
zich in Knack. De krant Het Laatste 
Nieuws nam de proef op de som en 
trok de straat op. Van de 65 shop-
pers op de Antwerpse Meir die een 
foto van Sophie Wilmès (MR) on-
der de neus kregen geduwd, wist 
er welgeteld één passant haar 
naam. Niet dat we het hen kun-
nen verwijten, integendeel. Als 
opvolger raakte ze in 2014 per 

abuis verkozen in de Kamer met am-
per 4.314 voorkeurstemmen. Niet 
bepaald een electoraal zwaargewicht 
dus, laat staan een premier met 
draagvlak. In de geesten is de belang-
rijkste politieke leider van dit land 
dus al vergeten. Waar wachten we op 

om dit ook om te zetten in de feiten?     

ALLOCHTONE 
WERKLOOSHEID 
PIEKT

Ondanks de immense geld-
stromen om hen te begeleiden, 
blijft de allochtone werkloos-
heid een immens zorgenkind in 
Vlaanderen. Nergens in Europa 
zijn er proportioneel zo weinig 

migranten aan de slag als bij 
ons. Uit nieuwe cijfers van 

de VDAB blijkt dat het 
aandeel allochtonen in 
de werkloosheidscij-
fers opnieuw geste-
gen is van 25 procent 
eind 2014 naar 30 
procent eind 2019. 
Cijfers wijzen op een 
kostprijs aan werk-

loosheidsuitkeringen 
die oploopt tot in de 

miljarden. Kortom: wie 
vandaag nog durft ont-

kennen dat onze secuur 
opgebouwde sociale zekerheid 

onderhevig is aan roofbouw 
door mensen die nooit 1 euro 
hebben bijgedragen, is klaar 
voor de dwangbuis. 

FRANSTALIGEN 
OPVALLEND 
VAKER ZIEK

Uit cijfers die het Vlaams Belang 
opvroeg, blijkt dat het ziektever-
zuim bij de spoorwegpolitie op-
vallende verschillen kent naar-
gelang de taalaanhorigheid. Zo 
bedraagt het gemiddeld aantal 
ziektedagen per personeelslid 
voor 2019 voor Wallonië maar 
liefst 46 dagen tegenover 32 
voor Vlaanderen. Van het to-
taal aantal ziektedagen voor 
2019 nemen Wallonië en 
Brussel bijna 70 procent voor 

hun rekening. Een ver-

ACTUA KORT
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klaring is er echter niet. Aan de 
hoge fijnstofconcentraties in de 
Ardennen zal het alvast niet lig-
gen.  

SLECHTSTE 
LEERLING VAN 
DE KLAS

Dat dit land budgettair aan de 
afgrond staat, is een open deur 
intrappen. Dat zegt nu ook de 
Nationale Bank in niet mis te 
verstane bewoordingen. “In 2021 
wordt België met Italië de slechtste 
leerling van Europa”, stelde gou-
verneur van de Nationale Bank 

Pierre Wunsch bij de presentatie 
van het jaarrapport. De analyse 
is duidelijk: zonder extra bezui-
nigingen of nieuwe belastingen 
stevent ons land in 2022 af op 
een begrotingstekort van zo maar 
eventjes 14 miljard euro. Met de 
dag wordt immers duidelijk dat 
de zo bejubelde taks-shift van de 
Zweedse regering niet gefinan-
cierd was. Kortom: men deelde 
fiscale cadeautjes aan het groot-
kapitaal en de factuur werd door-
geschoven naar de volgende gene-
ratie. Dat De Wever bij aanvang 
van de regering-Michel beloofde 
de tering naar de nering te zetten, 
zegt intussen alles over ‘s mans ge-
loofwaardigheid.   

“Wie vandaag zoals ik alleen nog 
maar het recht opeist om kritiek 
te mogen geven op het islamis-
me, belandt op een dodenlijst.”

De Frans-Marokkaanse
journaliste en islamcriticus 

Zineb El Rhazoui, 
De Standaard, 4 januari 2020 

“Zelfs landen als China of 
Vietnam, die in naam commu-
nistisch zijn, komen niet in de 
buurt van wat de overheid hier 
opslokt.”

Ive Marx, hoogleraar 
UAntwerpen, De Standaard, 

14 januari 2020 

“Wat heeft de N-VA tijdens de 
vorige legislatuur ten gronde 
veranderd? Ik kan niets opnoe-
men.”

Herman De Bode, voormalig 
kabinetschef van Jan Jambon, 

De Standaard, 21 december 2019

“Als drie partijen in hun campag-
ne zeggen dat de woonbonus be-
houden zal blijven, en het eerste 
wat ze doen, is hem afschaffen, 
dan ondermijnt men de geloof-
waardigheid van de politiek.”

Pieterjan Desmedt, 
redacteur Terzake, Humo, 

5 november 2019 

“Minder dan de helft van de al-
lochtone vrouwen zoekt werk.”

Arbeidseconoom Stijn Baert, 
De Tijd, 7 januari 2020 

“Wie in een privé-mediaom-
geving heeft gewerkt, kan niet 
anders dan zich bescheuren van 
het lachen als hij hoort dat de 
VRT niet meer kan besparen. Ze 
zwemmen in het geld.”

Oud VRT-anker Siegfried 
Bracke, De Morgen, 

10 januari 2020

43 5849 5945 6054 58
België

2014, kwartaal 3

2018, kwartaal 3

EU-28Nederland Duitsland
30%

Werkzaamheidsgraad allochtonen
20- tot 64-jarigen (Bron: VDAB)
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Brusselse  
eindejaars‘feesten’
Reeds weken vooraf werd de spanning opgebouwd. Zou het op van Oud 
naar Nieuw opnieuw zo ‘leuk feesten’ zijn voor de ‘Brusselse jongeren’ in 
bepaalde wijken van het Brusselse Gewest? Iedereen herinnerde zich nog 
de beelden van vorig jaar. 

Bendes die vuilnisbakken, wagens 
en motorfietsen in brand staken, 
winkels plunderden, straatmeubilair 
aan diggelen sloegen… Het kon niet 
op… Men kon toen ei zo na vermij-
den dat een heel gebouw in de fik 
ging. Ondertussen werden politie-
agenten en brandweer bewust in de 
val gelokt, gehinderd, aangevallen… 
De verontwaardiging was groot toen 
de Molenbeekse PS-burgemeester 
begrip toonde voor de jongeren om-
dat “ze zich een beetje vervelen en dat 
nu eenmaal hun feestcultuur is.” De 
imagoschade voor Brussel was groot 
en wijdverspreid. 

Dat beeld van een oncontroleerbare, 
want ongecontroleerde meute wilde 
men nu koste wat het kost vermij-
den. De grote middelen werden in-
gezet. Men kondigde een gecoördi-
neerde en harde aanpak aan. 

ALLES ONDER CONTROLE?  

Ondanks de voorbereidingen was 
de tol zwaar. Er moesten 185 admi-
nistratieve en 26 gerechtelijke aan-
houdingen verricht worden en er 
werden 55 gerechtelijke dossiers ge-
opend. Er werden 22 voertuigen in 
brand gestoken. Er viel 1 slachtoffer 
van een messteek. Enkel het deze 
keer wél gecoördineerde optreden 
van de politie en het meesturen van 
politie bij brandweertussenkom-
sten kon erger voorkomen. Dit al-
les leidde tot een vreemde reactie bij 
een groot deel van de pers. Door de 
spanning zo hoog op te bouwen kon 
men nu zeggen “het viel nog mee”, 
“het was niet zo erg als vorig jaar…” 
Dat zou er verdorie nog aan man-
keren! 

Kamerlid Ortwin De Poortere inter-
pelleerde de minister van Binnen-
landse Zaken hierover. “Nog halluci-
nanter is het als sommigen de oorzaak 
proberen te vinden in het alcoholmis-
bruik. Laten we niet lachen. Als alco-
holmisbruik inderdaad de oorzaak was, 
dan was Vlaanderen één groot slagveld. 
Mijnheer de minister, het is dus drin-
gend tijd om een kat een kat te noemen. 
Die rellen in Brussel en in andere groot-
steden worden veroorzaakt door jonge 
vreemdelingen.”

AANVALLEN TEGEN 
ONZE RECHTSSTAAT 

Veel wijst er op dat een groot deel van 
de amokmakers niet enkel wil provo-
ceren maar vooral wil rebelleren tegen 
onze samenleving en onze rechtsstaat. 
Politie, brandweer, De Lijn, stads-
meubilair, het moet er allemaal aan 
geloven omdat ze zich niet willen en-
gageren in onze samenleving. 

Toch zat de aanpak in de goede rich-
ting: een taskforce om beelden te 
analyseren, de bescherming van de 
hulpdiensten maar vooral op het hele 
grondgebied van het Hoofdstede-
lijk Gewest werken met één centraal 
commando waardoor men kort op de 
bal kon spelen, ploegen kon inzetten 
overal waar het nodig was. Ons Brus-
sels Parlementslid Dominiek Loo-
tens-Stael: “Het feit dat het Vlaams 
Belang-voorstel, één grote eengemaakte 
zone met een centraal commando, nu 
werd toegepast en haar vruchten heeft 
afgeworpen, bewijst nogmaals dat het 
Vlaams Belang aan de kant van het ge-
zond verstand staat!” 

Joris De Vriendt

“Veel wijst 
er op dat 
een groot 
deel van de 
amokmakers 
niet 
enkel wil 
provoceren 
maar 
vooral wil 
rebelleren 
tegen onze 
samenleving 
en onze 
rechtsstaat.”
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Kinderbijslag:  
Asielzoekers passeren 
twee keer langs kassa
De Vlaamse Regering sloot 2019 af in geruzie. Jan Jambon had im-
mers ter gelegenheid van een toespraak gezegd dat hij had gehoord 
van een familie vluchtelingen die van het kindergeld dat zij ontvingen 
na hun erkenning meteen een huis konden kopen. Niet alleen voor 
links, maar ook voor de voorzitster van coalitiepartij Open VLD een 
reden om uit te halen naar de minister-president. 

Dat asielzoekers goed bediend wor-
den inzake kinderbijslag is de verant-
woordelijkheid van de vorige Vlaam-
se Regering. De regering van Geert 
Bourgeois keurde – na de overdracht 
van de bevoegdheid inzake kinder-
bijslag naar de gewesten – immers 
een nieuwe kinderbijslagwetgeving 
goed, het zogenaamde ‘Groeipak-
ket’, waarin een bestaande fede-
rale regeling werd overgenomen dat 
vluchtelingen op het moment van 
hun erkenning met terugwerkende 
kracht kinderbijslag kunnen ontvan-
gen voor de periode van de asielpro-
cedure. Zonder ooit maar één dag 
gewerkt te hebben welteverstaan.  
 
VLAAMS BELANG 
 
Op 26 mei behaalde het Vlaams 
Belang echter een grote verkie-
zingsoverwinning. Bart De Wever 
probeerde aanvankelijk een rege-
ring op poten te zetten met het 
Vlaams Belang, maar na het op-
blazen van die onderhandelingen 
omdat er geen derde partij wilde 

deelnemen aan een regering met 
onze partij, wilde hij alsnog de 
indruk wekken dat er ‘geluisterd 
werd’ naar onze kiezers. 
 
Eén van de zaken die er in het re-
geerakkoord werd opgenomen was 
de afschaffing van de amper een 
jaar eerder goedgekeurde kinder-
bijslagregeling voor asielzoekers. 
Een goede zaak uiteraard, maar tot 
op vandaag ontvangen vluchtelin-
gen nog steeds retroactief kinder-
bijslag. De Gezinsbond berekende 
dat een asielzoekersgezin maxi-
mum 87.375 euro kon ontvangen. 
In de media ontspon zich na de 
uitspraken van Jambon een pole-
miek waarbij enkel maar gefocust 
werd op het feit of het überhaupt 
wel mogelijk is dat een huis zou 
kunnen worden gekocht met dat 
retroactief uitbetaalde kindergeld.  

DE ESSENTIE
 
Enkel het Vlaams Belang kwam 
tot de essentie. Ter gelegenheid 

van een debat in het Vlaams Par-
lement zei Chris Janssens: “Het is 
veel Vlamingen niet te doen om het 
feit dat asielzoekers al dan niet een 
huis kunnen kopen met dat retroac-
tief kindergeld, maar wel dat er een 
onrechtvaardige situatie wordt gecre-
eerd, want voor Vlamingen die hier 
jarenlang gewerkt hebben is er geen 
geld voor het pensioen, voor min-
dervaliden is er vaak geen geld voor 
zorg, maar asielzoekers die nog geen 
dag gewerkt hebben krijgen niet al-
leen kost en inwoon, maar ook nog 
eens retroactief kinderbijslag voor die 
periode. Ze worden dus bevoordeeld 
tegenover Vlamingen die wél bijge-
dragen hebben aan de sociale zeker-
heid.”
 
Welke bedragen nu precies worden 
uitgekeerd aan asielzoekers blijft 
overigens taboe. Toen Chris Jans-
sens begin oktober via een parle-
mentaire vraag de cijfers opvroeg, 
antwoordde bevoegd minister 
Wouter Beke hem dat ‘deze infor-
matie niet wordt bijgehouden wegens 
niet relevant’. Als de hele rel één 
zaak aantoont, is dat veel Vlamin-
gen deze informatie duidelijk wél 
relevant vinden. 

Wim Van Osselaer
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Welzijn: 
Zorgbehoeftige Vlamingen 
blijven in de kou staan
Elke partij was het er roerend over eens voor de verkiezingen: het bud-
get voor welzijn moest en zou substantieel omhoog gaan. De wacht-
lijsten in onder andere de gehandicaptenzorg moesten weggewerkt 
worden, de tekorten in de zorg aangepakt en het aantal zorg- en ver-
pleegkundigen moest hoger. Ondertussen scheert het welzijnsbeleid 
van de regering-Jambon geen hoge toppen. Mensen met een handicap 
zien zelfs geen andere optie meer dan de Vlaamse overheid voor de 
rechtbank te dagen omdat ze niet de broodnodige steun ontvangen.  

Zoals wel vaker gebeurt, zijn ook 
met betrekking tot welzijn de tradi-
tionele partijen na de verkiezingen 
de beloftes vergeten die ze voor de 
verkiezingen gemaakt hebben. De 
ontgoocheling in de sector is dan 
ook terecht zeer groot. Er zijn on-
der meer de niet-indexering van de 
werkingsmiddelen de komende vijf 
jaar, de besparingen op preventie en 
minder middelen voor de jeugdzorg 
en woonzorgcentra. De welzijnssec-
tor trok dan ook aan de alarmbel 
en betoogde begin december tegen 
deze onrechtvaardige besparingen 
door minister Beke. 

ARBEIDSRECHTBANK 

Onder de vorige regering werd een 
breed nieuw systeem van financie-
ring geïmplementeerd. Waar vroe-
ger de zorgvoorzieningen financieel 
gesteund werden, gaat het geld nu 
direct naar de mensen zelf, het zo-
genaamde persoonsvolgend budget 
(PVB). Zo kan iedereen de hulp in-
kopen die ze zelf nodig achten. On-
dertussen werd de kostprijs onder 
de loep genomen van het aanbod 
en via een puntensysteem werd het 
PVB gekoppeld aan de nodige zorg. 
Voor sommigen betekende dit meer 
budget dan vroeger, voor ande-
ren minder budget dan voorheen. 
Maar… de zorg zou gegarandeerd 
worden!

Ondertussen zijn 13 personen met 
autisme naar de arbeidsrechtbank in 
Gent gestapt tegen de verlaging van 
hun budget die inging op 1 januari 
van dit jaar. Want ondanks alle be-
loftes kunnen deze mensen met het 
toegekende budget de nodige zorgen 
niet inkopen. En op datum dat we 
dit schrijven, trekken ook 140 perso-
nen met een zware fysieke beperking 
naar de rechter wegens de besparing 
van 40 procent op de budgetten voor 
zelfstandig wonen. Hierdoor zullen ze 
niet meer zelfstandig kunnen wonen 
en moeten ze noodgedwongen naar 
een woonzorgcentrum of revalidatie-
centrum verhuizen.  

ZORGCONTINUÏTEIT

In de commissie Welzijn riep onze par-
tij de minister ter verantwoording. Voor 

ons kan het niet dat mensen die zorg-
behoeftig zijn niet de vereiste zorgen 
krijgen. De minister zei in het verleden 
altijd ervoor borg te staan dat ondanks 
alle besparingen en verschuivingen de 
nodige zorg aanwezig zal zijn. In zijn 
antwoord zegt de minister - hou u vast 
- het volgende: “In de praktijk zijn er 
uiteraard situaties waar deze theoretische 
mogelijkheid tot het bieden van zorgcon-
tinuïteit onder druk komt te staan.” 

Ons lijkt het dat de minister ziende 
blind is. En alsof dit alles nog niet 
genoeg is, zijn er mensen die bericht 
kregen dat hun budget verlaagd wordt 
vanwege de herziening van het PVB 
en ongeveer op hetzelfde moment de 
boodschap kregen dat hun aanvraag 
om een hoger budget te krijgen werd 
aanvaard, maar dat ze voor die verho-
ging op een wachtlijst terechtkomen: 
Kafka op zijn best. Voor onze partij 
is het duidelijk. De gemaakte beloftes 
moeten nagekomen worden. Wij aan-
vaarden niet dat onze mensen in de 
kou blijven staan!

Immanuel De Reuse 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Lid commissie Welzijn
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Vlaams Belang trekt lokaal 
verzet tegen asielinvasie
De cijfers van Fedasil bewijzen het: dit land beleeft een nieuwe asiel-
crisis. Zoals u verder in dit blad kan lezen, piekt het aantal asielzoekers 
naar nieuwe hoogten. Na de steden laat dat zich ook steeds meer voe-
len in de meer landelijke gebieden. 

Het stramien van minister De 
Block daarbij is steeds hetzelfde. 
Eerst beslissen waar een asielcen-
trum komt en dan - uiteraard 
zonder de minste vorm van in-
spraak van de inwoners - haar wil 
dictatoriaal opleggen. Zo ook in 
het Vlaams-Brabantse Bekkevoort 
waar momenteel 112 asielzoekers 
worden opgevangen in een jeugd-
verblijf. Dat de gemeente amper 
6.000 inwoners telt en een derge-
lijk asielcentrum de lokale draag-
kracht ver overstijgt, behoeft geen 
betoog. 

MASSAAL PROTEST 

Het Vlaams Belang twijfelde dan 
ook geen seconde en trok meteen 
na de beslissing van Fedasil en De 
Block het lokaal verzet op gang. 
Ondanks de kerstperiode en de 
beperkte mobilisatietijd daagden 
honderden inwoners van Bekke-

voort op om hun ongenoegen te 
uiten. In zijn toespraak maakte 
Kamerlid Dries Van Langenhove 
het Belgische asielbeleid met de 
grond gelijk. “Terwijl 1 op 5 van 
onze mensen de eindjes niet meer aan 
mekaar kan knopen, blijft minister 
De Block het OCMW van de wereld 
spelen. De opvang van één asielzoeker 
kost de belastingbetaler tussen 1.500 
en 2.250 euro per maand. Wij vin-
den dat men eerst aandacht moet 
hebben voor onze zwakkeren”, aldus 
Van Langenhove. 

KOSTPRIJS ASIEL: 
4 MILJARD EURO 

In het licht van de aan de gang zijn-
de asielcrisis berekende de krant 
Het Laatste Nieuws dat de kostprijs 
van de asielopvang voor de belas-
tingbetaler oploopt tot 800 miljoen 
euro of zo’n 4 miljard euro per le-
gislatuur. Van leefloon over begelei-

ding tot inburgering en kindergeld: 
alle geldsluizen staan open. Ter-
wijl welzijnsminister Wouter Beke 
(CD&V) massaal bespaart in de 
zorg, staat er blijkbaar geen maat 
op de middelen voor asiel.

LUISTER NAAR HET VOLK 

Nochtans was het signaal op 26 
mei klaar en duidelijk: de Vlaming 
koos massaal voor een beleid waar-
bij onze mensen op de eerste plaats 
komen. Dus tegen de ongebreidel-
de immigratie van gemeenschap-
pen wier cultuur, waarden en nor-
men haaks staan op de onze en wier 
meerwaarde voor onze samenleving 
over de gehele lijn negatief is. Van 
de arbeidsmarkt over onderwijs tot 
veiligheid: op werkelijk geen enkel 
domein is de eindbalans positief, 
integendeel. Denemarken, Italië, 
Zwitserland en Oostenrijk bewij-
zen dat het wel degelijk anders kan. 
Zij luisteren naar het volk. Politici 
als de onze, die de wil van de kiezer 
blijvend naast zich neerleggen, pla-
veien hun pad richting exit. 

Wat ons betreft: liever vandaag dan 
morgen. 

Klaas Slootmans
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Vlaams Belang-campagne voor nieuwe verkiezingen:

“Luister naar het volk!”
“Luister naar het volk!”. Met die slagzin besloot Vlaams Belang-voor-
zitter Tom Van Grieken de nieuwjaarsreceptie van onze partij en werd 
meteen een voorjaarscampagne afgetrapt rond nieuwe verkiezingen. 
We starten met een grootschalige petitie waarmee burgers hun stem 
kunnen laten horen. “Politici die schrik hebben van verkiezingen zijn 
als zwemmers die bang zijn van water”, verduidelijkte Van Grieken.

Zondag 19 januari organiseerde 
het Vlaams Belang zijn nationale 
nieuwjaarsreceptie. Enkele honder-
den bestuursleden en mandataris-
sen zakten daarvoor af naar Thor 
Central in Genk. De sfeer was er 
opgetogen en strijdbaar, wellicht 
ook omdat we afgelopen verkiezin-
gen op 26 mei de op één na groot-
ste partij werden in Vlaanderen. 
Maar het Vlaams Belang is niet van 
plan om op de lauweren te blijven 
rusten, zo klonk het vastberaden. 
Integendeel, het Belgische wanbe-
heer en de acht maanden politieke 
stilstand zonder regering nopen het 
Vlaams Belang tot actie. Dat zei-
den voorzitter Tom Van Grieken 
en fractieleider in het Vlaams Par-
lement Chris Janssens in hun toe-
spraken.

WE GAAN ZE DOEN 
LUISTEREN!

“In de privé is het simpel. Als je acht 
maanden niets doet, krijg je uw C4”, 
zo klaagde Van Grieken aan. “Daar-
om eist het Vlaams Belang nieuwe 
verkiezingen. Wij hebben dan ook 
geen schrik van de kiezer. Een politi-
cus die schrik heeft van verkiezingen 
is als een zwemmer die bang is van 
water. Maar bovenal is het noodza-
kelijk om de lamlendige patstelling 
van ons af te schudden. De Belgische 
politieke elites hebben nu lang genoeg 
gespeeld, het is nu aan de kiezer.”

Chris Janssens trad zijn voorzit-
ter bij. Natuurlijk hoeft het niet 
te “verbazen dat het establishment 
schrik heeft van de kiezer en verkie-

zingen, want men bakt er al maan-
den niks van”, zo luidde het verder. 
Volgens de fractieleider heeft dat 
ook te maken met het feit dat de 
Vlaamse partijen zich zo eenvoudig 
laten uiteen spelen. Maar, “als de 
politiek geen Vlaams front wil vor-
men, zullen de Vlaamse kiezers front 
vormen en met het stempotlood in de 
hand de verandering waar ze zo naar 
verlangen zélf afdwingen!”

Om deze duidelijke bewoordin-
gen kracht bij te zetten start het 
Vlaams Belang een digitale petitie, 
op de website luisternaarhetvolk.
be. We zijn ervan overtuigd dat een 
massa Vlamingen zal tekenen. Eer-
der bleek ook al uit een peiling van 
Het Laatste Nieuws dat de meeste 
Vlamingen nieuwe verkiezingen 
willen, beduidend meer dan die-
genen die een voorkeur voor een 
linkse paarsgroene of een paarsgele 
regering aangaven. Jij hebt toch al 
getekend?

Jonas Naeyaert
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Kernenergie:  
Vlaams Belang, realistische  
stem in het debat
De beslissing die het federaal parlement in 2003 onder Verhofstadt nam om 
de kernuitstap te realiseren, was helemaal niet beredeneerd. Initieel zou de 
eerste kencentrale haar deuren moeten gesloten hebben in 2015, maar al snel 
werd duidelijk dat dit geen haalbare kaart was, gelet op de bevoorradingsze-
kerheid. 

De wet van 31 januari 2003 houdende 
de geleidelijke uitstap uit kernenergie 
voor industriële elektriciteitsproduc-
tie stelt dat er ook geen vergunningen 
meer kunnen worden verleend voor de 
oprichting of exploitatie van nieuwe 
nucleaire centrales bestemd voor indus-
triële elektriciteitsproductie (ongeacht 
de mogelijke nieuwe technologieën) en 
dat stapsgewijs de 7 bestaande kernre-
actoren geen elektriciteit meer mogen 
produceren op termijn. De komende 
vijf jaar (2022-2025) zouden de zeven 
reactoren moeten worden stopgezet.

LEVENSDUURVERLENGING

Studies toonden intussen aan dat Doel 
4 en Tihange 3 zonder enig probleem 
een bijkomende levensduurverlenging 
kunnen genieten van 20 jaar, waardoor 
een ontmanteling van deze twee cen-
trales pas dient te gebeuren in 2045. 
Momenteel loopt er ook een onder-
zoek naar de levensduurverlenging van 
Tihange 1 die naar verwachting 10 jaar 
langer kan openblijven. Hiermee blijft 
er - bovenop de doelstellingen inzake 
hernieuwbare energie en de eventuele 
exploitatie van nieuwe kerncentrales - 
een productiegarantie tot 2045.

KLIMAATDOELSTELLINGEN

Eind mei van vorig jaar publiceerde 
het Internationaal Energie Agentschap 
(IEA) in Parijs nog een nieuw en om-
vattend rapport over de belangrijke rol 
voor kernenergie in de energietransitie. 
De conclusies van het rapport zijn zeer 
duidelijk: als we kernenergie niet be-
houden en verder ontwikkelen (bv. tho-
rium), wordt het vrijwel onmogelijk en 
zeer duur om de klimaatdoelstellingen 
van Parijs te halen. In belangrijke eco-
nomieën (Frankrijk, Zweden, het Ver-
enigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 
en zo meer) is kernenergie anno 2019 
de belangrijkste koolstofarme elektrici-
teitsbron. 

VISIE

Indien men in België beslist om de 
ontwikkeling en exploitatie van nieuwe 
kerncentrales toe te laten, zouden we 
lang niet de enige zijn met deze visie. 
In Frankrijk wil men in de toekomst 
50% van de energiebehoefte blijven 
halen uit kerncentrales en denkt men 
zelfs aan de oprichting van zes nieuwe 
centrales.

Daarom dienden Vlaams Belang Ka-
merleden Reccino Van Lommel en 
Kurt Ravyts een wetsvoorstel in dat het 
mogelijk moet maken om de levens-

duur van enkele van onze kerncentrales 
te verlengen en dat het eveneens mo-
gelijk moet maken om in de toekomst 
en op basis van de nieuwste technieken 
nieuwe centrales te openen. Zowel 
voor onze bevolking als voor onze eco-
nomie is energie te belangrijk om over 
te laten aan groene navelstaarders die 
in hun klimaatfanatisme en 
doemdenken ons land 
in het duister zou-
den hullen. 

Stijn Hiers
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Vlaams Belang wil wettelijk verbod 
op hoofddoeken in onderwijs
Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil dan toch geen decreet dat de 
hoofddoek op school verbiedt. Nochtans werd in het regeerakkoord 
daarvoor nog gepleit. Roosmarijn Beckers ondervroeg Weyts in de com-
missie Onderwijs over zijn terugkrabbelende houding. 

Momenteel geldt binnen het ge-
meenschapsonderwijs een ‘richt-
lijn’ die het dragen van levensbe-
schouwelijke kentekens verbiedt. 
De scholen van dat net namen die 
richtlijn op in hun schoolreglement. 
Het Vlaams Belang stelt echter vast 
dat heel wat van die reglementen 
worden aangevochten via de recht-
bank, waarbij de klagende moslims 
vervolgens al dan niet hun slag thuis 
halen. Roosmarijn Beckers confron-
teerde de minister met deze realiteit: 
“Elke rechter kan dus een andere be-
slissing nemen. Dit leidt, ook volgens 
juristen, tot rechtsonzekerheid en 
chaos. Er moet naar het voorbeeld van 
Frankrijk een duidelijke wetgeving 

komen die de hoofddoek verbiedt in 
alle scholen van het officieel onder-
wijs.”

MEERDERHEID

Officieel wil Weyts geen decreet in-
dienen omdat dit eventueel terugge-
floten zou kunnen worden door het 
Grondwettelijk Hof. In werkelijk-
heid blijkt dat er over zo’n verbod 
geen eensgezindheid is binnen de 
Vlaamse meerderheidspartijen. 

Roosmarijn Beckers kondigt aan 
dat het Vlaams Belang daarom zelf 
stappen zal zetten: “Als Weyts binnen 
de regering niet voldoende partners 

vindt, wil het Vlaams Belang hem 
hiervoor gerust aan een meerderheid 
helpen. En als hij geen decreet wil 
maken, dan zal het Vlaams Belang 
dat voor hem doen. Ik zie soms jonge 
meisjes, niet ouder dan 4 jaar, geslui-
erd naar school gaan. We moeten paal 
en perk stellen aan dit fundamenta-
lisme. De hoofddoek hoort niet thuis 
in onze scholen.”

Dennis Bels

De KU Leuven zal als eerste universiteit in Vlaanderen meewerken aan een 
‘Vlaamse’ imamopleiding in samenwerking met de Moslimexecutieve. Kristof 
Slagmulder gaf in het Vlaams Parlement vlijmscherpe kritiek op deze beslissing.

Uit het verleden blijkt dat de Moslim-
executieve zeker geen goede reputatie 
heeft wegens aanhoudend gesjoemel 
en aangetoond moslimfundamenta-
lisme. Toch wordt volgens de rege-
ring hun steun ‘van essentieel belang’ 
genoemd. Bovendien bleek in Neder-
land - waar deze imamopleiding al 
langer bestaat - dat zelfs lesgevers van 
deze opleiding zich bezondigden aan 
de verspreiding van extremisme. 

ISLAMISERING 

Ons parlementslid Kristof Slagmul-
der reageerde dan ook afwijzend: 

“Het is naïef om te geloven dat moslims 
alle onverdraagzame voorschriften zo-
maar overboord zullen gooien enkel en 
alleen omdat Vlaamse beleidsmakers 
dat vragen en verwachten. In plaats 
van de islamisering alweer mee in de 
hand te werken, willen wij het tegen-
overgestelde: minder islam.” 

Het Vlaams Belang wil de financie-
ring van de Moslimexecutieve en van 
moskeeën stopzetten. Ook moet er 
een verbod komen op de buitenland-
se financiering van moskeeën.

Vlaams Belang tegen  
imamopleiding

Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 

Roosmarijn Beckers
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e problemen zijn immens 
groot, maar niet onoplosbaar”

“

opvoeden en recht op hun Duitse manier van leven 
hebben, doen wij aan  politiek.

Heeft de AfD het potentieel om uit te groeien tot 
een nieuwe volkspartij, of zelfs dé nieuwe volks-
partij van Duitsland? 

Ik beschouw de AfD nu al als de nieuwe volkspartij. 
Ons programma vertegenwoordigt immers het volle-
dige conservatieve spectrum in Duitsland. Zoals elke 
andere nieuwe partij, heeft ook de AfD natuurlijk tijd 
nodig om haar volledige kiezerspotentieel aan te bo-
ren. Maar hoe men het ook draait of keert: de AfD 
is nu al, amper zeven jaar nadat ze werd opgericht, 
niet meer uit het Duitse politieke landschap weg te 
denken. Dat heeft geen enkele partij in de Bondsre-
publiek ons ooit voorgedaan!

In Vlaanderen piekte het Vlaams Belang bij de 
Europese verkiezingen in mei vorig jaar tot 19 
procent. Acht u dergelijke scores ook voor de AfD 
mogelijk?

Absoluut! In de herfst vinden er in mijn deelstaat 
Noordrijn-Westfalen overigens gemeenteraadsver-
kiezingen plaats. We starten zeer binnenkort met de 
voorbereidingen, met het uitgesproken doel onze re-
sultaten duidelijk te verhogen…

Als nieuwkomer en gevaarlijke concurrent heeft 
de AfD het niet altijd even gemakkelijk…

Dat klopt. De traditionele partijen hebben ondertus-

Lange tijd bestond er in Duitsland een politiek va-
cuüm. Rechts van de christendemocratische CDU 
bestond er namelijk geen alternatief. Die leegte 
wordt sinds enkele jaren opgevuld door uw par-
tij, de ‘Alternative für Deutschland’. Waarom heeft 
dat zo lang geduurd? 

Eigenlijk heeft de CDU het rechtse spectrum in de 
Bondsrepubliek lange tijd vertegenwoordigd. Typi-
sche conservatieve thema’s zoals het veiligstellen van 
de grenzen, de verdediging van het eigendomsrecht 
en het principe dat men baas in eigen land hoort te 
zijn en moet blijven, waren vroeger vanzelfsprekend. 
Onder Merkel heeft de CDU deze klassieke stand-
punten echter stuk voor stuk opgegeven, haar princi-
pes uitverkocht en schoof ze steeds verder naar links. 
Die evolutie heeft de opkomst van de AfD mogelijk 
en ook nodig gemaakt.

Net zoals in Vlaanderen, kregen de traditionele 
partijen – dat zijn in uw land in eerste instantie 
de socialistische SPD en de christendemocratische 
CDU – de jongste jaren rake klappen. Hoe ver-
klaart u dat?

Het concept ‘volkspartij’ werd door de SPD en de 
CDU feitelijk opgegeven. Zij ruilden hun klassieke 
kiespubliek in ten gunste van bepaalde – vaak media-
genieke – maatschappelijke splintergroepen. Ze zijn 
kennelijk vergeten dat de meeste mensen nog altijd 
niet in de zogenaamde ‘bobo-wijken’ van de grootste-
den leven. Welnu, net voor de mensen die elke och-
tend naar hun werk rijden, hun kinderen fatsoenlijk 
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e problemen zijn immens 
groot, maar niet onoplosbaar”

sen natuurlijk wel begrepen dat ze ons ernstig moeten 
nemen. Er staan voor hen heel wat macht en postjes 
op het spel. Ik verwacht dan ook dat de hetze tegen 
de AfD nog verder zal toenemen. Maar dat moeten 
en zullen we doorstaan. Het gaat tenslotte om niets 
minder dan ons land.

In Duitsland bestaat er geen opkomstplicht bij de 
verkiezingen. Jarenlang klaagde de politieke elite 
over het feit dat steeds minder mensen de moeite 
opbrachten hun stem uit te brengen. De afgelopen 
jaren is echter een omgekeerde beweging ingezet. 
De AfD lijkt erin geslaagd de burger opnieuw 
dichter bij de politiek te betrekken. Dat is alles-
zins een pluspunt voor de democratie of zien we 
dat verkeerd?

U heeft volkomen gelijk! Hetgeen de gevestigde poli-
tiek jarenlang tevergeefs geprobeerd heeft, is de AfD 
gelukt. Dat is eigenlijk ook niet echt verwonderlijk, 
want ‘kiezen’ veronderstelt nu eenmaal dat er een 
echt alternatief is. Dat is de ‘Alternative für Deutsch-
land’…

BIOGRAFIE

Rüdiger Lucassen (°1951) is gehuwd en vader van twee kinderen. 
Hij was lange tijd kolonel bij de generale staf van de Bundeswehr en 
richtte daarna een eigen bedrijf op. Sinds de nationale verkiezingen 
van 2017 zetelt hij voor de AfD in de Duitse Bondsdag, waar hij 
defensiespecialist van de fractie is. In oktober vorig jaar werd hij ook 
woordvoerder van de AfD in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.
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mijn deelstaat - die als geen andere geconfronteerd 
wordt met illegale immigratie, lege kassen, verloede-
ring van de publieke ruimte en criminaliteit - scores 
boven de 10 procent neer te zetten. 

In 2015 opende de Duitse Bondskanselier Merkel 
de immigratiesluizen. Hoe schat u de gevolgen in 
van die beruchte ‘Willkommenspolitik’? 

Het was juist deze kapitale fout die me deed beslui-
ten de rangen van de AfD te vervoegen. Wat de uit-
eindelijke gevolgen - zowel financieel als maatschap-
pelijk – zullen zijn, is momenteel nog niet volledig 
in te schatten. Wat ik nu al wel kan zeggen, is dat 
de blunder van de – voor alle duidelijkheid: illegale 
– opening van de grenzen het potentieel heeft om 
het gezicht van ons land voorgoed te veranderen. De 
AfD is de enige kracht in Duitsland die dat kan ver-
hinderen.

Uw partij scoort onmiskenbaar sterker in de Oost-
Duitse deelstaten. Zo behaalde de AfD vorig jaar 
bij de deelstaatverkiezingen in Thüringen (23 
procent) en Saksen (27 procent) ronduit specta-
culaire resultaten. Hoe verklaart u het verschil met 
de West-Duitse deelstaten, en dan in het bijzonder 
met de deelstaat die ons Vlamingen het meest be-
kend is, met name Noordrijn-Westfalen?

De veertig jaar durende communistische DDR-dic-
tatuur zit in het collectieve geheugen van de mensen 
in Oost-Duitsland gegrift. Aan dat verleden hebben 
zij een onafhankelijke, kritische geest en een sterk 
vrijheidsstreven overgehouden, wat ik enorm bewon-
der. Tegelijk is het zo dat de electorale recepten die 
de AfD in het oosten van ons land successen opleve-
ren niet zomaar in het westen van het land kunnen 
toegepast worden. Duitsland is niet homogeen. Maar 
het is uiteraard mijn uitdrukkelijke bedoeling ook in 

“De traditionele partijen hebben 
ondertussen  begrepen dat ze ons 
ernstig moeten nemen.”
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langer hoe meer uit elkaar groeien. En om volledig 
op uw vraag te antwoorden: ik zou een onafhankelijk 
Vlaanderen toejuichen.

In de herfst van vorig jaar werd u woordvoerder 
van de AfD in Noordrijn-Westfalen. Hoe kijkt u 
aan tegen een Europese samenwerking met het 
Vlaams Belang? 

Vorig jaar was ik voor de eerste keer bij uw partij op 
bezoek, wat voor mij bijzonder leerzaam was. Wat me 
vooral imponeerde, was hoe jong uw partij is… Bel-
gië is ons buurland en Vlamingen en Duitsers staan 
voor dezelfde problemen, denken we alleen maar aan 
de massale immigratie. Ik zou dan ook graag het con-
tact met onze zusterpartij Vlaams Belang intensifië-
ren. 

Heeft u nog een boodschap die u onze Vlaamse le-
zers wil meegeven?

Ik wens jullie van harte de vrijheid en de zelfbeschik-
king die jullie verdienen. En ik ben blij jullie als bu-
ren te hebben!

Opgetekend door Dirk De Smedt

West-Europa blijft geconfronteerd met een hoge 
immigratiedruk, niet alleen via de asielpoort, 
maar ook via het systeem van gezinshereniging. 
Dat alles komt bovenop de vroegere immigratie-
golven waarmee onze landen eerder al geconfron-
teerd werden… Gelooft u eigenlijk dat het tij nog 
gekeerd kan worden?

De problemen zijn bijzonder groot, maar niet onop-
losbaar. Als dat wel zo zou zijn, zou ik niet besloten 
hebben politiek actief te worden. Helaas heb ik in 
Duitsland de indruk dat te veel mensen van uitda-
gingen terugschrikken, in plaats van ze aan te gaan…

Dit land is u niet onbekend en u weet daarom wel-
licht ook dat we hier – bijna negen maanden na de 
verkiezingen van mei vorig jaar – nog altijd zonder 
regering zitten en deze staat feitelijk onbestuur-
baar wordt. Het Vlaams Belang is voorstander van 
de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Hoe staat 
u tegenover het zelfbeschikkingsrecht van de Eu-
ropese volkeren in het algemeen en tegenover de 
Vlaamse onafhankelijkheid in het bijzonder?

Het zelfbeschikkingsrecht der volkeren is wat mij 
betreft een politiek basisbeginsel. We moeten he-
laas vaststellen hoe dit recht regelmatig – dikwijls 
uit angst voor verandering – met de voeten getreden 
wordt. Wat specifiek de Belgische situatie betreft, 
weet ik dat in uw land twee volkeren leven die noch 
taalkundig, noch cultureel iets gemeen hebben. Vla-
mingen en Walen die - als ik het goed bekijk - hoe 

“De hetze tegen de Af D zal nog toenemen. 
Dat moeten we doorstaan. Het gaat tenslotte 
om ons land.”
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Aantal asielaanvragen 
stijgt met bijna 50  
procent
Zoals te verwachten en door het Vlaams Belang meermaals voorspeld, 
piekte de asielinstroom vorig jaar met zowat 28.000 aanvragen tot nieuwe 
hoogten. In vergelijking met het jaar voordien ging het om een stijging 
van 18 procent.

Daarmee werd de trend versterkt die 
zich al eerder inzette: ook in 2018, 
het laatste ambtsjaar van voormalig 
staatssecretaris Theo Francken, dik-
ten de cijfers al fors aan (+ 19 pro-
cent). In drie jaar tijd gaat het om 
een stijging van bijna 50 procent!

NIEUWJAARSBRIEF

De asielcijfers pieken, de factuur 
voor de belastingbetaler eveneens. In 
een jaar tijd steeg het aantal plaatsen 
voor de opvang van asielzoekers van 
21.343 naar 26.751 (+ 5.408). Al-
leen al voor het eerste kwartaal van 

dit jaar loopt het prijskaartje op tot 
liefst 152 miljoen euro, goed voor 
een stijging van 134 procent. Ge-
zien het uitblijven van doortastende 
maatregelen om de instroom in te 
dammen, valt te verwachten dat 
het hier niet bij zal blijven. Op de 
nieuwjaarsreceptie van Fedasil, stelde 
directeur-generaal Jean-Pierre Luxen 
dat ondertussen gemiddeld 700 bij-
komende opvangplaatsen per maand 
nodig zijn. In duidelijke bewoordin-
gen voegde hij daar nog aan toe niet 
te verwachten dat de crisis dit jaar 
voorbij zal zijn en dat België in deze 
context ofwel een opvangnetwerk 

van 40.000 of zelfs 50.000 plaatsen 
(!) moet oprichten ofwel werk moet 
maken van een spreidingsplan. 

‘MASTERPLAN’ 

Terwijl de instroom almaar verder 
aanzwelt, is er op het vlak van de uit-
stroom (de terugkeer van afgewezen 
asielzoekers en illegalen) sprake van 
een daling of in het beste geval van 
een stagnatie. In een reportage die 
‘het grote nieuws’ haalde, bevestigde 
de VRT overigens wat het Vlaams 
Belang al langer zegt: 80 procent van 
degenen die het bevel krijgen het 
land te verlaten, doet dat niet. 

In een reactie op dit ‘nieuws’ toonde 
bevoegd minister Maggie De Block 
(VLD) in ieder geval aan dat ze over 
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een apart gevoel voor humor be-
schikt. Terwijl de middelen voor de 
gedwongen terugkeer nog maar net 
met meer dan dertig procent werden 
ingekrompen, kondigde ze immers 
aan dat “we meer gedwongen terugkeer 
zullen moeten organiseren”. Iets min-
der origineel was De Block toen ze 
er in één adem aan toevoegde dat de 
capaciteit in de gesloten terugkeer-
centra moet verdubbeld worden. 

2044

Die verdubbeling werd namelijk al 
in 2015 door Freddy Roosemont van 
de Dienst Vreemdelingenzaken ge-
vraagd en vervolgens meermaals door 
De Blocks voorganger Theo Franc-
ken in het vooruitzicht gesteld… In 
mei 2017 keurde de regering zelfs 
een heus ‘masterplan’ goed waarin 
werd voorzien dat de capaciteit in 
de gesloten terugkeercentra tegen 
eind 2020 zou opgevoerd worden 
tot 1066 plaatsen. Ondertussen zijn 
we bijna drie jaar verder en kwamen 
er in het beste geval zo’n 50 (vijftig) 
plaatsen bij. Aan dit tempo zal het 
nog tot 2044 duren voor het fameu-
ze masterplan is uitgevoerd. Geduld 
is uiteraard een mooie deugd, maar 
hier zijn ondertussen meerdere gren-
zen overschreden. 

Dirk De Smedt

Grenzeloos  
nalatig

Terwijl illegalen nauwelijks uit 
het land worden gezet, kunnen 
wetsovertreders en potentiële cri-
minelen onverminderd en onge-
hinderd het land binnenkomen 
- en hier ook blijven. Dat bleek 
recent uit een rapport waarin 
het Rekenhof tot de vaststelling 
kwam dat visa en verblijfsvergun-
ningen  in het kader van gezins-
hereniging in sommige gevallen 
automatisch of zonder grondige 
controle toegekend worden. 

ZORGWEKKEND

Daarmee bevestigt de dienst een 
praktijk die reeds in 2018  aan 
het licht kwam. Bronnen binnen 
de Dienst Vreemdelingenzaken 
(DVZ) stelden toen dat wegens 
de hoge werkdruk - een combi-
natie van te weinig personeel en 
het grote aantal aanvragen - som-
mige aanvragen niet of onvol-
doende werken nagekeken. Het 
gevolg, zo luidde het destijds, was 
dat zeker ook verblijfsvergunnin-
gen afgeleverd werden aan men-
sen die “een schijnhuwelijk hebben 
gesloten of zelfs gezocht worden in 
het buitenland.” Een betere illus-
tratie van het feit dat dit land een 
- letterlijk en figuurlijk - gren-
zeloos nalatig immigratiebeleid 

voert, is in ieder geval nauwelijks 
denkbaar. 

LAKSER DAN LAKS

Het Rekenhof heeft dan ook ge-
lijk wanneer het deze toestanden 
zorgwekkend noemt en in strijd 
acht met goed bestuur. Deze 
praktijken zijn bovendien niet al-
leen in strijd met goed bestuur, 
ze zijn ook in strijd met de met 
de lakse Europese regelgeving. 
De verantwoordelijkheid van de 
Belgische regering, zowel van-
daag als twee jaar geleden, is dan 
ook verpletterend en kan deze 
keer niet op een ander niveau 
worden afgeschoven. Het lag en 
ligt immers in de macht van de 
Belgische regering(en) - en wel 
van de Belgische regering alléén 
- om ervoor te zorgen dat de 
DVZ voldoende middelen krijgt 
om haar taak naar behoren uit 
te kunnen voeren. Net zoals het 
overigens in haar macht lag en 
ligt om - zélfs binnen het knel-
lende EU-carcan - maatregelen 
te nemen om de instroom via het 
kanaal van de gezinshereniging 
af te remmen. Helaas werd het 
Belgische beleid ook op dat vlak 
gekenmerkt door… grenzeloze 
nalatigheid. 
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Zonder koerswijziging 
wordt Vlaamse Rand nieuw 
Schaarbeek
"Indien u geen radicale koerswijziging inzet, wordt onze Vlaamse Rand bin-
nenkort het nieuwe Schaarbeek.” Met deze niet mis te verstane boodschap trok 
Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans flink van leer tegen minister Ben 
Weyts in het Vlaams Parlement.

Wie de cijfers kent, kan niet anders dan 
huiveren. Na 10 jaar N-VA op de mi-
nisterpost Vlaamse Rand is de situatie 
er in de streek immers schrikbarend op 
achteruitgegaan. Amper 1 op 3 gezinnen 
spreekt thuis nog Nederlands, het aantal 
mensen met een migratieachtergrond 
bereikt recordhoogtes en de bevolkings-
dichtheid piekt jaarlijks naar nieuwe 
hoogten. Het Vlaams Belang verwees 
bij de bespreking van de beleidsnota 
Vlaamse Rand in het Vlaams Parlement 
naar de hallucinante cijfers van het Plan-
bureau. Daaruit blijkt dat de bevolking 
in de Rand sinds 2000 met 15 procent is 
gestegen. Tegen 2035 voorspelt men zelfs 

een bevolkingstoename met 25 procent 
of bijna 100.000 mensen meer dan in het 
jaar 2000. Meer dan 80 procent daarvan 
is te wijten aan immigratie!  

ONTVOLKING

De gevolgen zijn bekend: nog meer uit-
wijking van jonge Vlaamse gezinnen, 
verdere ontvolking, het afsterven van 
onze Vlaamse en culturele identiteit, het 
uitdoven van ons rijke verenigingsleven, 
een pijlsnelle daling van de onderwijs-
kwaliteit, een nijpend tekort aan plaatsen 
in onze scholen, islamisering, nog meer 
fileleed, minder open ruimte en toene-

mende criminaliteit. Wie de immigra-
tie-evolutie in onze streek aanschouwt, 
kan niet anders dan vaststellen dat onze 
prachtige regio één groot Schaarbeek 
dreigt te worden indien we nu geen bij-
zonder kordate en moedige maatregelen 
nemen.

BRANDBRIEF 

Dat het Vlaamse Randbeleid van minister 
Weyts totaal ontoereikend is om de im-
mense problemen de baas te kunnen, zegt 
overigens niet alleen het Vlaams Belang. 
In een niet mis te verstane brandbrief aan 
Weyts stelden de 35 burgemeesters van 
Halle-Vilvoorde “bijzonder teleurgesteld te 
zijn dat er voor Halle-Vilvoorde zo weinig 
aandacht is en bijzonder ontevreden over 
de weinige middelen voor de grootstedelijke 
en specifieke problematieken.” Dat onder 
die burgervaders zelfs enkele N-VA’ers 
zitten, maakt de zaak des te pijnlijker. 
Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans 
vroeg de minister dan ook om een bij-
sturing, maar die vraag viel op een koude 
steen. Weyts slaagde erin – zoals we dat 
intussen van hem gewoon zijn – om de 
immense problemen van de Rand kapot 
te relativeren en onder de mat te vegen. 
Kop in het zand en verstand op oneindig 
lijkt het nieuwe devies. 

ONZE OPLOSSINGEN 

De oplossingen van het Vlaams Belang 
zijn alvast zonneklaar: het stopzetten van 
het opengrenzenbeleid, een voorrangsbe-
leid voor Nederlandstalige kinderen in het 
Nederlandstalig onderwijs, een eigen volk 
eerst-beleid in onze sociale huisvesting 
en een vestigingsstop voor niet-Europese 
nieuwkomers. Willen we dat de Rand niet 
omgevormd wordt tot Randistan, dan is 
er eenvoudigweg geen andere optie.

Inwoners van 
niet-Europese 
herkomst in 
de Vlaamse 
Rand
Bron: provincie in cijfers

94.390

22.338

2000 2019
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VB-voorstel communau-
taire commissie afgeschoten 
door Open VLD en N-VA!
Het is geen geheim dat de Vlaamse regeringspartijen verdeeld zijn 
over het communautaire dossier. Het Vlaams regeerakkoord was in-
zake de institutionele kwestie dan ook een lege doos en verwees de 
hete appel door naar het Vlaams Parlement waar men het debat maar 
moest opstarten. 

“De Vlaamse Regering nodigt de 
Vlaamse volksvertegenwoordiging 
uit om een grondige reflectie op te 
starten over de gewenste staatsin-
richting”, luidde het. Wegens het 
uitblijven van een initiatief diende 
fractievoorzitter Chris Janssens in 
het bureau van het Vlaams Parle-
ment dan maar zelf een voorstel in 
om een commissie op te richten 
die zich moet buigen over het com-
munautaire dossier. Het voorstel 
werd echter afgeschoten door een 
vreemde coalitie van de Belgicis-
tische Open VLD en de ‘Vlaams-
nationalistische’ N-VA. 

MILJARDENTRANSFERS
 
Eind vorig jaar pleitte nochtans 
uitgerekend Vlaams minister-pre-

sident Jan Jambon er in een kran-
teninterview voor dat het Vlaams 
Parlement snel werk zou maken 
van de voorbereiding van een nieu-
we staatshervorming. Volgens de 
minister-president moest er zelfs 
vaart achter gezet worden, gezien 
de blokkering op het federale ni-
veau. Blijkbaar wordt de minister-
president dus zelfs door zijn eigen 
partij wandelen gestuurd. 

“Ik heb de indruk dat N-VA en Open 
VLD de communautaire diepvries 
van vorige legislatuur nog langer ge-
sloten willen houden en dat deze par-
tijen de Vlaamse belangen opnieuw 
ondergeschikt maken aan de federale 
regeringsvorming”, reageerde Chris 
Janssens. Een commissie Instituti-
onele Zaken zou inderdaad zeker 
een nut hebben om bijvoorbeeld 

een debat te starten 
over de laatste weten-
schappelijke studie 
over de miljarden-
transfers, en ook om 
een Vlaams-Waalse 
boedelscheiding voor 
te bereiden die door 
steeds meer com-
mentatoren ten ge-
volge van de federale 
blokkering als een 
realistisch scenario 
wordt beschouwd.

Wim Van Osselaer

Feiten  cijfers
Ondanks dat de Vlamingen 60% 
van de bevolking in dit land uitma-
ken, worden heel wat overheids-
diensten voornamelijk bemand 
door Franstalig personeel. Uit het 
antwoord op een vraag van Barbara 
Pas blijkt dat niet eens de helft van 
de personeelsleden bij de federale 
politie Nederlandstalig is. 

(Vraag nr 293 van Barbara Pas aan 
minister De Crem)

***
Ook bij de Spoorwegpolitie is 
het huilen met de pet op. Daar is 
het personeelskader in Vlaanderen 
voor amper 59% ingevuld, tegen-
over 80% in Wallonië en 95% in 
Brussel. In Brussel is dan weer am-
per 22% van het personeel van de 
Spoorwegpolitie Nederlandstalig.  
Het mag duidelijk zijn dat on-
der de ministers Jambon (N-VA) 
en de Crem (CD&V) de Neder-
landstaligen in dit land bijzonder 
stiefmoederlijk werden en worden 
behandeld.

(Vraag van Frank Troosters aan 
minister De Crem)

***
In 2018 hield de Staatsveiligheid 
in het kader van islamitisch ra-
dicalisme maar liefst 72 imams, 
55 moskeeën en 39 islamitische 
VZW’s in het oog. 

(Vraag nr 77 van Katleen Bury 
aan minister Geens)

***
Het aantal meldingen van dieren-
verwaarlozing en -mishandeling 
zit fors in de lift, evenals het aantal 
ter gelegenheid daarvan opgestelde 
processen-verbaal. In 2016 waren 
er 4663 meldingen, in 2017 5112 
en in 2018 al 5615. Het aantal pv’s 
steeg in dezelfde periode van 435 
(2016) over 622 (2017) tot 694 
(2018).

(Vraag nr 99 van Filip Brusselmans 
aan minister Ben Weyts)
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Vijfentwintig jaar geleden:

Naar een vrijwillige  
legerdienst!
Op 5 februari is het precies 25 jaar geleden dat de laatste dienstplich-
tigen afzwaaiden. Hierdoor kwam een abrupt einde aan een lange 
geschiedenis van discipline, solidariteit en kameraadschap.

Het verhaal van de militaire 
dienstplicht vangt meer dan twee-
honderd jaar geleden aan, in 1795, 
toen de Zuidelijke Nederlanden 
door Frankrijk werden gean-
nexeerd. Enkele jaren na deze in-
lijving, op 5 september 1798 (19 
fructidor VI) vaardigden de revo-
lutionairen de wet Jourdan-Del-
brel uit, waardoor jongemannen 
tussen 20 en 25 jaar opgenomen 
werden in het Franse ‘bevrijdings-
leger’. Door middel van loting 
werd bepaald wie zich effectief 
moest aanmelden. Een vreselijk 
beeld van deze periode wordt ge-
schetst in Hendrik Consciences 
roman ‘De loteling’. 

De ‘refractairs’, die hun dienst-
plicht poogden te ontvluchten, 
werden weinig zachtzinnig opge-
jaagd en weinig begripvol bestraft. 
Voor de Zuid-Nederlandse lan-
delijke bevolking was het, na de 
Franse plunderingen en antigods-
dienstige politiek, de druppel die 
de emmer deed overlopen. Al snel 
volgde er een opstand die bekend 
werd als de Boerenkrijg. Maar het 
verzet van de ‘brigands’ was eind 
1798 al met geweld de kop inge-
drukt. 

In de nationale militie van het Ver-
enigd Koninkrijk der Nederlan-
den (1815-1830) en aanvankelijk 
ook in het Belgisch leger werd de 
militieloterij in stand gehouden. 
Eigenlijk een fundamenteel oneer-
lijk systeem, daar het vermogende 

rekruten toegelaten was om zich 
tegen een vergoeding door arme 
stumpers te laten vervangen. Pas 
in 1909 kwam er de dienstplicht 
voor één zoon per gezin. Maar 
oorlogsdreiging zorgde ervoor 
dat op 30 augustus 1913 een al-
gemene dienstplicht werd inge-
voerd. Enkel voor mannen, want 
gendergelijkheid was toen nog niet 
zo alomtegenwoordig en allesover-
heersend… 

Na de Tweede Wereldoorlog kre-
gen miliciens de mogelijkheid hun 
vaderlandse plicht een beetje in te 
korten in de tijd en deze te vervul-
len bij de Belgische strijdkrachten 
in Duitsland. En in 1963 ver-
schenen dan weer de zogenaamde 
‘gewetensbezwaarden’ ten tonele. 
Dromers die ervan uitgingen dat 
vrede en veiligheid gewoon uit de 
lucht kwamen vallen en dat een 
dergelijk hoog goed niet verdedigd 
hoefde te worden tegen commu-
nistische en andere dreigingen. Zij 
mochten voortaan kiezen voor een 
alternatieve burgerdienst. 

OPSCHORTING

Een kwarteeuw later waren de 
mensen die gebukt gingen on-
der een bezwaard geweten echter 
lang niet meer de enigen die het 
fenomeen van de dienstplicht be-
kritiseerden en zelfs in vraag stel-
den. Zo viel meer en meer te ho-
ren dat de internationale context 
gewijzigd was door de val van de 

Berlijnse muur en de inzet van mi-
litairen voor vredesmissies; en dat 
steeds meer jongelingen er toch 
al gemakkelijk in slaagden hun 
plicht te ontlopen; en dat er in een 
hoogtechnologisch leger tenslotte 
niet voldoende taken waren voor 
die tienduizenden dienstplichti-
gen… Aardappels hoefden ten-
slotte slechts éénmaal geschild!

In 1992, na enkele jaren discussie,  
werd de dienstplicht onder toen-
malig CVP-minister van Defensie 
Leo Delcroix opgeschort. En dus 
niet afgeschaft, zoals nog vaak 
verkeerdelijk gedacht wordt. Het 
onderscheid is nochtans niet zon-
der belang. De opschorting houdt 
immers in dat in oorlogstijd de 
dienstplicht opnieuw eenvoudig 
kan worden ingevoerd, namelijk 
van zodra daar een parlementaire 
meerderheid voor is. Maar sinds 
1992 is er dus geen enkele dienst-
plichtige meer opgeroepen. De mi-
litiewet is niet meer van toepassing 
op lichtingen na die van 1993. En 
op 5 februari 1995 sloten de laat-
ste dienstplichtigen definitief de 
kazernepoorten achter zich.

DOOD MET DE KOGEL

Het was meteen het einde van een 
indrukwekkende traditie. In het 
naoorlogse Vlaanderen zijn ruim 
een miljoen jongemannen ‘het 
vaderland gaan dienen’. Voor de 
twintigers en dertigers van nu is 
het haast niet meer voor te stellen 
dat er een wijkagent langs kon ko-
men met een oproepingsbrief; dat 
men gedurende een driedaagse in 
het Klein Kasteeltje allerhande 
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medische en psychologische tes-
ten voorgeschoteld kreeg; hoe aan 
de kortgeschoren nieuwe rekruten 
de militaire wetten voorgelezen 
werden, waarbij ze te horen kre-
gen dat op desertie de dood met 
de kogel stond; maar dat men 
voor rebels gedrag slechts ‘cachot’ 
kreeg; hoe er veel belang werd ge-
hecht aan het snel in en uit elkaar 
kunnen vijzen van een geweer; en 
hoe het nog belangrijker was om 
kraaknet te zijn van boven de oren 
tot onderaan de bottines; hoe men 
in weer en wind op manoeuvre 
ging en daarnaast vele eentonige 
uren de wacht moest kloppen…

Wat achteraf voor de ene mili-
cien naar eigen zeggen de mooi-
ste tijd van het leven zou blijken 
te zijn, gevuld met liefde en nog 
veel meer met drank, was voor de 
andere gewoonweg een vervelend 
tijdverlies van een jaar… Maar 
hoe een en ander persoonlijk ook 
werd ervaren of zelfs geromanti-
seerd, men moest het beste maken 
van de legertijd. Of het nu zeer 
tegen de zin was of net met volle 
goesting. In het leger werden dan 
ook duurzame vriendschappen 
gesmeed en men leerde er omgaan 

met leeftijdsgenoten met heel ver-
schillende opleidingen en sociale 
achtergronden.

ALGEMENE  
GEMEENSCHAPSDIENST

Een legerdienst droeg gelijk hoe 
bij aan het samenhorigheidsge-
voel en de groepsgeest. De rekru-
ten, die afkomstig waren uit alle 
hoeken van het land en die soms 
de meest onverstaanbare dialecten 
spraken, kregen allen hetzelfde 
uniform toebedeeld en werden 
gelijk behandeld. Naar klasse, 
afkomst of overtuiging werd niet 
gekeken en uniformiteit werd 
hoog in het vaandel gedragen.

Daarnaast kweekten de miliciens 
ook ruggengraat. De periode die 
ze moesten voldoen speelde een 
rol in het volwassen worden. Hoe-
zeer ze de dril ook mogen hebben 
vervloekt, er werd hen orde, dis-
cipline, gehoorzaamheid, zelfbe-
heersing en gevoel voor hiërarchie 
bijgebracht. Daarnaast werden in 
het leger vaardigheden opgedaan 
die nuttig waren in het latere be-
roepsleven van de jonge mannen. 
Zaken als verantwoordelijkheids-

zin, durf en het kunnen leiding 
geven… De dienstplicht was heus 
wel meer dan het zinloos afpak-
ken van meerdere maanden van 
het mooie jonge leven van on-
schuldige meerderjarigen.

Om het leger opnieuw haar peda-
gogische en socialiserende rol te 
laten opnemen, pleitte voorzitter 
Tom Van Grieken in zijn boek 
‘Toekomst in eigen handen’ (Van 
Praag, 2017) voor de invoering 
van een algemene gemeenschaps-
dienst van zes maanden, waarbij 
de legerdienst uitdrukkelijk gesti-
muleerd dient te worden. Bezol-
digd via loon of fiscale voordelen. 

Het is voor de jonge generatie, die 
veel krijgt en gekregen heeft van 
de samenleving, ook een manier 
om een tegenprestatie te leveren. 
Die legerdienst is voor hen geen 
eindstation, maar net een begin-
punt. “Die enkele maanden moeten 
iets zijn waar je trots op bent. Jouw 
inzet voor Vlaanderen”, aldus Van 
Grieken.

Frederik Pas
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Sam Van Rooy
Vlaams volksvertegenwoordiger

Hoe bent u bij het Vlaams Belang te-
rechtgekomen?

Na mijn wielercarrière en ingenieursstudie 
heb ik eerst een viertal jaar in de wegen-
bouw gewerkt. Ik vind dat belangrijk. Ik 
hou niet van politici die niet met hun beide 
benen in het échte leven hebben gestaan. 
Op een gegeven moment, ook door de snel 
veranderende politiek-maatschappelijke 
omstandigheden, heeft de politieke micro-
be mij zwaar gebeten. Na enkele publicaties 
over de islam ben ik in 2011 aan de slag 
gegaan als beleidsmedewerker sociale zaken 
en werk voor de Partij voor de Vrijheid van 
Geert Wilders. Mijn eerste politieke stap-
pen waren dus in het Nederlandse parle-
ment, de Tweede Kamer.

Vervolgens ben ik beginnen te werken op 
de studiedienst van het Vlaams Belang en 
werd ik de perswoordvoerder van onze 
Antwerpse afdeling en Filip Dewinter. Die 
job heb ik de afgelopen zeven jaar met veel 
plezier en passie gedaan. Ik kom oorspron-
kelijk uit een socialistisch nest en heb zelfs 
ooit mijn eerste - en meteen ook laatste - 
stem aan Groen gegeven, maar ondertus-
sen ben ik toch al een tiental jaren een zéér 
overtuigd PVV’er/Vlaams Belanger.

U bent nu verkozen als Vlaams Parle-
mentslid. Wat zijn uw aandachtspunten 
in deze legislatuur?

Ik ben vast lid van de commissie voor Leef-
milieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en 
Energie - minister Zuhal Demir (N-VA) 
- en van de commissie voor Binnenlands 
Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering - 
minister Bart Somers (Open VLD).

Minister Demir holt de dogmatische kli-
maathysterici achterna. Ze volgt het ridicu-
le, van hybris getuigende klimaatakkoord 
van Parijs en onderwerpt ons aan de me-

galomane, peperdure zogenaamde ‘green 
deal’ van de Europese Unie. Haar klimaat- 
en energiebeleid zal de Vlaming opzadelen 
met nog meer regelneverij en nog meer en 
hogere belastingen. Daartegen verzet ik mij 
fel. Zorg dragen voor ons milieu: ja; dog-
matische klimaatreligie: neen.

Minister Somers, de voormalige Mechelse 
burgemeester en bekende diversiteitsgoeroe 
van Open VLD, gedraagt zich als een isla-
mofiele dhimmi. Zijn ideologie heet ‘super-
diversiteit’. Hij capituleert voor de islam, 
scheldt ons uit voor nazi’s en zorgt ervoor 
dat onze Vlaamse steden verder vervreem-
den en vooral islamiseren. Somers is de 
grootste ramp binnen de huidige Vlaamse 
N-VA-Open VLD-CD&V-regering, en 
dus bekamp ik hem en zijn oikofobe ‘weg 
met ons’-beleid met zeer veel kracht en pas-
sie. Het tegengaan van de islamisering van 
onze samenleving is mijn absolute toppri-
oriteit.

U bent sinds kort ook fractieleider in de 
Antwerpse gemeenteraad. Na 26 jaar Fi-
lip Dewinter neemt u van hem de fakkel 
over.

Als geboren en getogen 
Antwerpenaar ben ik na-
tuurlijk heel blij, dit is een 
droom die uitkomt. Het 
is bovendien een enorme 
eer om de fakkel te mogen 
overnemen van een groot 
politicus als Filip Dewin-
ter. Hij is in dit land toch 
wel een van de invloed-
rijkste politici van de afge-
lopen decennia. Filip is al 
jaren mijn politieke leer-
meester. Tegelijkertijd zijn 
het grote schoenen om te 
vullen en is dit natuurlijk 
vooral ook een bijzonder 

grote verantwoordelijkheid. 

Alleszins zal ik er echt alles aan doen om 
het Vlaams Belang in Antwerpen te doen 
groeien. Vanzelfsprekend zie ik het als mijn 
hoofdopdracht om Antwerpen, helaas toch 
wel het mislukte multikul-laboratorium 
van Vlaanderen, te behoeden voor nog 
meer massa-immigratie en islamisering. 
Geen Antwerpistan dus!

Hebt u nog andere interesses buiten de 
politiek?

Interesses wel, maar ik heb en maak er nau-
welijks tijd voor. Vroeger deed ik aan top-
sport, eerst tennis en dan wielrennen, maar 
nu sport ik niet meer. Ik ben ook media-
verslaafd, ik vind altijd wel iets interessants 
om te lezen of te volgen. Af en toe eens naar 
de bioscoop of een muziekfeest of festival 
gaan of enkele dagen naar het buitenland, 
dat zal het zowat zijn. Ik vind dat je het aan 
je kiezers en de vele Vlamingen van goede 
wil verplicht bent om zoveel mogelijk van 
je tijd aan politiek te besteden, en dit in de 
breedste zin van het woord: in het parle-
ment en de gemeenteraad, maar zeker ook 
daarbuiten.
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Hij leerde zijn volk zingen 
Willem De Meyer staat in Vlaams-
gezinde middens bekend als de 
man die na de Tweede Wereld-
oorlog met zijn accordeon 
heel Vlaanderen afliep om de 
Vlamingen aan het zingen te 
zetten en hen het Vlaamse 
lied bij te brengen. Hij bracht 
het daarin zelfs zover dat hij 
in de legerkazernes zangston-
den mocht gaan geven aan 
de Vlaamse rekruten die voor 
legerdienst waren opgeroe-
pen. Maar de man had nog 
veel meer in zijn mars voor de 
verspreiding van het Vlaamse 
lied. Zo was hij mee de ini-
tiatiefnemer van de Vlaams 
Nationale Zangfeesten. En 
ook op het vlak van Vlaamse 
muziekuitgaven was hij actief.

Zijn kleinzoon Lieven De 
Meyer heeft nu over zijn 
bompa een biografie geschre-
ven. Eigenlijk gaat het om een 
driedubbele biografie, want 
ook zijn overgrootvader en 
betovergrootvader worden in dit 
boek met een biografische bijdrage 

bedacht. De auteur was van beroep 
leraar Nederlands en geschiedenis 
en dat merkt men ook. De tekst is 

vlot en onderhoudend geschreven. 
Doordat hij een beroep kon doen 

op het uitgebreide familiearchief is 
het tevens behoorlijk gedocumen-
teerd. Maar ook zijn eigen ervarin-

gen en zelfbeleefde anekdotes 
brengen af en toe de nodige 
kleur in het levensverhaal. 
Daarbij heeft de auteur ge-
lukkig een goed evenwicht 
weten te vinden tussen zijn 
persoonlijke herinneringen 
en het biografische relaas. 
Toch een minpunt: vooral 
in de biografie over zijn bet-
overgrootvader, waarvoor de 
gegevens veeleer schaars zijn, 
wordt de levensbeschrijving 
onnodig lang gerokken door 
allerlei onbenullige details te 
vermelden. 

Lieven  DE MEYER
Willem De Meyer. Hij leerde 

zijn volk zingen.
Antwerpen, Polemos,  

2019, 142 p.
ISBN: 978 94 930 0508 2

Prijs: 19 euro

Blauwe verzekeringen
Bij de Open VLD lopen er wel meer rond die af en 
toe een klap van de molen lijken te hebben gehad. 
Deze maand gaat de hoofdprijs naar een paar libe-
rale backbenchers en Kortrijks burgemeester Van 
Quickeldinges en dat voor hun wetsvoorstel “be-
treffende de verzekeringen aan de afschaffing van 
de doodstraf”. Met dit non-Nederlands bedoelen 
de verlOpen VLD’ers het volgende – en hou U 
vooral goed vast. De verzekeringswet bepaalt dat 
de verzekeringsmaatschappijen geen premie moe-
ten uitbetalen (levensverzekering) wanneer het 
overlijden het gevolg is van de uitvoering van de 
doodstraf. Schandalig, zo vinden de liberalen.

Een ‘Belgische’ Syrië-terrorist die in Irak de dood-
straf krijgt voor zijn misdaden is namelijk een 
slachtoffer van de mensonterende doodstraf, en 
zijn kroost moet de verzekeringspremie kunnen 

opstrijken. Een drugsmokkelaar die in Indonesië 
met 20 kg heroïne wordt betrapt en de doodstraf 
krijgt: ook een slachtoffer waarvoor de verzeke-
ringsmaatschappijen zouden moeten afdokken. 
Tussen haakjes: dat de nabestaanden van iemand 
die zichzelf van het leven heeft beroofd  geen rooie 
duit krijgen, daar kikken die liberalen dan weer 
met geen woord over. Een kwestie van prioritei-
ten. 

Het programma van de verlOpen VLD vat zich 
dus als volgt samen. Abortus: liefst tot de dag 
van de bevalling. Euthanasie: liefst voor iedere 
60-plusser. Verzekeringsgeld: voor de nabestaan-
den van iedere Syriëterrorist die zijn (verdiende!) 
straf krijgt.

Over de kiesdrempel vallen? #gewoondoen!
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StuuR uw oploSSIng vooR 17 fEbRuaRI 
mEt vERmEldIng van naam En adRES naaR 

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

Winnaars januari:
Stefaan Marchand, Houthulst

Marc Ceulemans, Kapellen
Fred Van Pottelbergh, Aalst

Pascale Dubray, Herent
André Van Hoecke, Wetteren

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.

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 
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A Essentieel
B Goud - Huldigde
C Doe-het-zelver - Knolgewas
D Sportman - Tennisterm
E Muzieknoot - Nummer
F Scheepsschade - Boemelde
G Gebak - Muzieknoot - 

Antwerpse winkelstraat
H Als schijnvertoning opvoeren
I Insect - Heilig boek van de 

Hindoes - Vlaamse Vereniging 
van Studenten

J Zoals de vorige - Godin van de 
overwinning - Film van Steven 
Spielberg

K Drager van erfelijke 
eigenschappen - Geef geen 
aandacht

L Aldaar - Vleesgerecht

VERTICAAL
1 Wonderbaarlijke
2 Tijdseenheid - Algemene 

Vergadering van Aandeelhouders 
- Europese rivier

3 Gebalk - Deel van Antwerpen
4 Bevelen 
5 Oosterlengte - Sportvereniging - 

Nanoseconde
6 Maalinrichting - Dramatische 

ruzies
7 Respectvolle
8 Borrel - Dichterbij komen
9 Voorzetsel - Beschaafde vrouw - 

Verorber
10 Erbium - Sociaal-Economische 

Raad van Vlaanderen - 
Internetlandcode van Roemenië

11 Leerzame
12 Vlaamse rivier - Zonder grapjes
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oploSSIng voRIgE maand: 
RENTENIER
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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 Schuur-
mans, 0485-71 72 94, mike.schuur-
mans@vlaamsbelang.org

ZONDAG 9 FEBRUARI
WAREGEM. Nieuwjaarsrecep-
tie in 't Kiekenkot, Poekelaan 83, 
Beveren-Leie om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Waregem. Inl.: Bertrand Van 
Houtteghem, 0477-58 22 29.
WUUSTWEZEL. Lentereceptie 
in Zaal Blommaert, Gemeentepark 
22 om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Wuustwezel. Inl.: William Verstey-
len, 0497-25 14 62, william.verstey-
len@telenet.be 

DINSDAG 11 FEBRUARI
WESTMALLE. Winterwandeling. 
Samenkomst in Café Trappisten, 
Antwerpsesteenweg 487 om 14u. 
Org.: Seniorenforum Antwerpen. 
Inl.: 0495-82 76 07, seniorenforu-
mantwerpen@telenet.be 
KORTRIJK. Bowlen in Bow-
ling De Max, Stationsplein 6A om 
14u30. Org.: Seniorenforum Leie-
Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 
90 43, jan.deweer@hotmail.com 

ZATERDAG 15 FEBRUARI
DENDERMONDE. Valentijns-
receptie met Filip Brusselmans in 
Café 't Peirt, Kasteelstraat 1 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Dendermon-
de. Inl.: Barbara Pas, barbara.pas@
vlaamsbelang.org 

VRIJDAG 21 FEBRUARI
DUFFEL. Winterbarbecue in Pa-
rochiezaal Mijlstraat, Mijlstraat 108 
om 17u. Org.: Vlaams Belang Duf-
fel. Inl.:  0494-74 61 74 of vlaamsbe-
langduffel@gmail.com 

ZATERDAG 22 FEBRUARI 
BEERSEL. 18de Stoofvlees en vol-
au-ventfestijn in zaal Ons Huis, 
Vroenenbosstraat 4, Dworp van 12u 
tot 22u. Org.: Vlaams Belang Beer-
sel. Inl.: Klaas Slootmans, 0479-76 
37 51 
ZONDAG 23 FEBRUARI 2020 
KORTRIJK. Chicons mee espe 
in kaassaus in Café-feestzaal Ca-
sino, Kooigemplaats 4 Kooigem om 
11u30. Org.: Seniorenforum Leie-
Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 
90 43, jan.deweer@hotmail.com 

DONDERDAG 27 FEBRUARI
ROESELARE. Ludieke vertelna-
middag met freelance journalist 
Manu Adriaens in Kenniscentrum 
Arhus, De Munt 8 om 14u30.  Org.: 
Seniorenforum Mandel. 

VRIJDAG 28 FEBRUARI 
ANTWERPEN. Mediterraans vis-
pannetje met Reccino Van Lom-
mel in Centrum Van Maerlant, Van 
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: 
OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of van-
maerlant@vlaamsbelang.org 

ZONDAG 1 MAART
HEIST-OP-DEN-BERG. Jaarlijk-
se eetdag in Parochiezaal, School-
straat 28, Itegem om 11u30. Org.: 
Vlaams Belang Heist-op-den-Berg. 
Inl.: Diana van Beughem, 0497-85 
45 79, dianavanbeughem@hotmail.
be 
IEPER. Boekenmarkt in Oud 
Vleeshuis, Neermarkt 6 om 9u. Inl.: 
Nancy Six, 0479-30 41 01, info@
nancysix.org 

ZATERDAG 7 MAART
ANTWERPEN. Voorzitterscongres 
VBJ in Club Lima (gratis toegang), 
Rijnkaai 2 om 14u. Org.: Vlaams Be-
lang Jongeren. Inl.: VBJ Nationaal, 
02 219 27 28, info@vbj.org
DEINZE. 17de Eetfestijn met 
Dries Van Langenhove in Sporthal, 
Stationsstraat 19, Landegem om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Deinze. Inl.: 
Olaf Evrard, 0475-73 02 45, olaf.
evrard@gent.be 

ZONDAG 8 MAART
BOORTMEERBEEK. 9de Steak-
dag in De Gildezaal, Hanswijkstraat 
2a om 11u30. Org.: Vlaams Belang 
Boortmeerbeek-Haacht. Inl.: Eddy 
Mortier, 0486 29 46 49, eddyrom-
my@hotmail.com 
 
DINSDAG 10 MAART
OUDENAARDE. Busuitstap naar 
Oudenaarde. Opstapplaatsen in 
Schoten om 8u30 en Antwerp-Expo 
om 9u. Org.: Seniorenforum Ant-
werpen Inl.: 0495-82 76 07, senio-
renforumantwerpen@telenet.be 

VRIJDAG 13 MAART
HOOGSTRATEN. Activiteiten-
avond met Tom Van Grieken, Filip 
Dewinter en Sam Van Rooy in Café 
‘t Withofke, Minderhoutdorp 38, 
Minderhout om 18u. Org.: Vlaams 
Belang Hoogstraten. Inl.: Veronique 

Vervoort, 0494-18 89 46, veronique.
vbh@telenet.be 

ZATERDAG 14 MAART
DENDERMONDE. Zangavond 
in Belmonds Pub, Smidsestraat 13, 
Grembergen om 20u. Org.: Vlaams 
Belang Dendermonde. Inl.: Ilse An-
nemans, 0479-36 09 23, ilse.anne-
mans@skynet.be

ZONDAG 15 MAART
KORTRIJK. Revue De Spatjes 
Brouwen ‘n Stikske in Parochiaal 
centrum Sint-Elooi, Sint-Amands-
plein 17 om 16u. Org.: Seniorenfo-
rum Leie-Schelde. Inl.: Mark Van-
denberghe, 0477-21 61 85, mark.
vandenberghe@telenet.be 

ZATERDAG 21 MAART
LEUVEN. Pensenkermis in Ont-
moetingscentrum Genadedal, Vel-
derblok 2 A, Kessel-Leo om 17u30. 
Org.: Vlaams Belang Leuven. Inl.: 
Hagen Goyvaerts, 0497-28 04 34, 
hagen.goyvaerts@telenet.be 
MEISE. Gespreksavond met Jan 
Laeremans, Dries Van Langenhove 
en Chris Janssens in zaal De Lin-
de, Potaardestraat 3 om 19u. Org.: 
Vlaams Belang Meise. Inl.: Willy Van 
Mulders, 0475-59 88 76, chillieka-
bila@hotmail.com 

DONDERDAG 26 MAART
BRUSSEL. Academische zitting 
Pro Flandria in De Schelp (Vlaams 
Parlement) om 20u. Org.: Pro Fland-
ria. Inl.: www.proflandria.be

VRIJDAG 27 MAART
ANTWERPEN. Maandelijks eten-
tje in Centrum Van Maerlant, Van 
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: 
OCJVM. Inl.: 03-225 22 82 of van-
maerlant@vlaamsbelang.org 

ZONDAG 29 MAART
BRAKEL. Eetfestijn in Feestzaal Ter 
Elst, Ommegangstraat 3 om 11u30. 
Org.: Vlaams Belang Brakel. Inl.: 
Veronique Lenvain, 0478-79 68 85, 
veronique-lenvain@skynet.be  
ANTWERPEN. Vlaams Nationaal 
Zangfeest in Lotto-Arena om 14u30. 
Org.: Algemeen Nederlands Zang-
verbond. Inl.: www.zangfeest.org

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




