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nIeuwe fakkels, 
zelfde vuur
U merkt het. Ons ledenblad heeft een nieuwe 
hoofdredacteur. Na vijf jaar geeft Filip De Man, die 
in mei verkozen werd tot Europees parlementslid, de 
fakkel door. Ik sta er op Filip uitvoerig te danken 
voor zijn talrijke en vaak rebelse pennenvruchten in 
ons geliefd partijblad. Het is alvast mijn missie om 
met hetzelfde vuur de vertolker te zijn van datgene 
wat een groeiend aantal Vlamingen stilletjes denkt. 

Loverboys

Een treffend voorbeeld waarbij dat ongetwijfeld het 
geval is, is het horrorverhaal van de Maghrebijnse 
tienerpooiers, waarover u verder in dit blad meer 
leest. Maar het is zo akelig dat het meer dan uitvoe-
rige aandacht verdient. Een 16-jarig meisje geraakte 
er verstrikt in het web van een 'Brusselse' jonge-
renbende om haar vervolgens op een gewetenloze 
manier uit te buiten. In een kelder moest ze tot 20 
klanten per nacht ‘afwerken’ zodat deze zelfbenoem-
de ‘loverboys’ tot 5.000 euro per maand opstreken. 
Een onthutsende Pano-reportage toonde vorig jaar 
bovendien aan dat dit slechts het topje van de ijsberg 
is. Er is meer dat we niet weten dan wel.  

Rode lijn 

Gevraagd naar maatregelen stelde Vlaams welzijns-
minister Beke dat er 20 miljoen euro wordt geïn-
vesteerd in opvangplaatsen voor slachtoffers van der-
gelijke bendes. En laat het duidelijk zijn: dat is een 
goede zaak. Maar is er dan geen enkele hersencel in ‘s 
mans hoofd die eraan denkt om niet alleen de gevol-
gen maar ook de oorzaak aan te pakken en met tak 
en wortels uit te roeien? Inderdaad: de niet aflatende 
instroom van bepaalde mensen met een aberrant en 
vaak zelfs ontaard waardenpatroon moet stoppen. 
De rode lijn is niet bereikt. Ze is overschreden. 

Klaas Slootmans
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Moordenaar Steve Bakelmans werd door Justitie “met fluwelen handschoenen 
aangepakt”, klonk het in de brief van Julie Van Espen haar familie. Hoe kon 
het ook anders. Niet alleen was Bakelmans al eens veroordeeld voor een ver-
krachting en liep zijn beroep voor een tweede verkrachting een eeuwigheid 
uit, maar waarschuwde Bakelmans' eigen vader tevens “iedereen, van parket 
tot psychiater”.

Nochtans is het vrij eenvoudig om criminaliteit door recidivisten aan te pakken. 
Verhoog de minimumstraffen, zeker voor zedendelinquenten, en sluit hierbij ver-
vroegde vrijlating uit. Ik heb de familie van Julie dan ook geantwoord dat we alles 
in het werk gaan stellen om dit te realiseren. Hiernaast zouden veroordeelden 
van seksueel geweld na hun celstraf, tijdens hun zogenaamde terbeschikkingstel-
ling van de strafuitvoeringsrechtbank, ook verplicht opgevolgd en therapeutisch 
begeleid moeten worden.

Maar justitieminister Koen Geens (CD&V) zette vooral in op voorwaardelijke 
vrijlatingen en kleinere straffen om zo onze gevangenissen te ontlasten en onder 
de symbolische kaap van 10.000 gedetineerden te raken. 

CRIMINELE VREEMDELINGEN

De manier hoe je de overbevolking in onze gevangenissen aanpakt is nochtans 
voor de hand liggend: bouw nieuwe gevangenissen. Na vele lange jaren lijkt daar 
nu eindelijk schot in de zaak te komen, maar zelfs nu – nagenoeg één jaar na de 
afloop van Michel I – zijn we er nog niet. Daarbij moeten we trouwens niet alleen 
streng kijken naar Geens, maar ook naar voormalig binnenlandminister Jan Jam-
bon (N-VA), destijds bevoegd voor de Regie der Gebouwen. En laat ons nu einde-
lijk en vooral alle criminele vreemdelingen uitzetten en hun straf in hun thuisland 
laten uitzitten. Waarom krijgen landen die dit weigeren nog ontwikkelingsgeld? 
Maak recht terug rechtvaardig en bescherm onze mensen!

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

aak het recht 
opnieuw 

rechtvaardig

“DRIE GRATIS 
TIPS VOOR GEENS: 

STRENGERE 
STRAFFEN, MEER 
GEVANGENISSEN, 

MINDER CRIMINELE 
VREEMDELINGEN”
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BPOST-STEUN AAN 
PERS VERGROOT

Dat bpost wordt ingezet voor half 
malafide ‘overheidsopdrachten’ is 
geen geïsoleerd gegeven. Al enige 
tijd is er terechte controverse over 
de overheidssteun via bpost aan de 
papieren kranten en weekbladen in 
België, om zo verdeeld te worden 
aan hun lezers. Onder voormalig 
minister van Werk Kris Pee-
ters (CD&V) werd een jaar 
geleden beloofd om enkele 
alternatieven te bekijken, 
want het gaat om vele 
miljoenen euro’s. Bij 
de alternatieven werd 
zelfs afschaffing in be-
schouwing genomen. 
Niet meer dan normaal 
gezien andere produc-
ten die geleverd worden 
met de post toch ook geen 
overheidssteun krijgen? Bo-
vendien genieten de kranten 
reeds een zeer gunstig btw-tarief. 
Nog minder dan het allerlaagste 
btw-tarief van 6% dat je onder 
meer voor je brood moet betalen. 
Onze liefste media moet 0% btw 
betalen. 

Maar hun lobbywerk viel niet op 
een koude steen. In de eerste helft 
van december kregen de ‘main-
stream media’ een vroeg kerstca-
deau van huidig bevoegd minister 
Nathalie Muylle (CD&V). De re-
geling werd verlengd met nog eens 
twee jaar, zeker tot en met 2022 en 
alles werd bij het oude gelaten. Of 
toch niet helemaal… De steun – 
die al een fenomenale 170 miljoen 
bedroeg – werd uitgebreid met 5 
miljoen. Schrijf je volgende keer 
wel wat gunstigere zaken voor de 
CD&V en de andere regeringspar-
tijen, beste kranten? De laatste kie-
suitslag viel wat tegen.

SALAFIST KRIJGT 
ERESTATUS IN  
MOLENBEEK

Wie nog de vastberadenheid en 
het lef heeft om in Molenbeek 
anno 2020 te wonen, kon afgelo-

pen 3 februari een waar ‘spektakel’ 
aanzien. Meer dan 6.000 moslims 
kwamen bijeen om er de straten 
in te palmen, Allah te aanbidden 
én Rachid Haddach te eren. Die 
naam zegt u misschien niet direct 
iets, maar Haddach overleed begin 
februari en was vooral bekend als 

salafistisch voorman en radicale is-
lamist.

Wie dus nog dacht dat het met de 
islamisering nog wel ging meeval-
len, is er nu toch echt wel aan voor 
de moeite. Men doet zelfs niet meer 
alsof men gematigd is en ‘gewoon de 
waterpijp wil roken en rustig in pri-
vate sfeer wil bidden tot Allah’. Men 
moet letterlijk hele straten afzetten 

en volledige busdiensten omlei-
den om een gigantische massa 

radicale moslims ten dienste 
te zijn. Toch bleef de re-
guliere pers verdacht stil, 
met uitzondering van 
wat lokale pers. Zouden 
onze liefste media ook 
zo stilzwijgen moesten 
er 6.000 conservatieve 
katholieken spontaan bij-

eenkomen in Brasschaat, 
straten afzetten en bussen 

laten omrijden wegens het 
overlijden van een traditiona-

listische bisschop die gekant is te-
gen abortus en het homohuwelijk? 
De vraag stellen is ze…

RECHTERS ZONDER 
GRENZEN

Twee miljoen euro. Dat is het bedrag 
aan dwangsommen dat inmiddels 
(als er na de druk van dit tijdschrift 

ACTUA KORT
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tenminste geen gezond verstand is 
gebruikt in onze rechtbanken en 
politiek) is aangetikt ten bate van 
enkele IS-families. Hun advocaten 
verplichten de Belgische staat om 
tien kinderen en hun moeders te-
rug te halen uit het Al-Hol-kamp 
in Syrië. Elke dag dat België hierin 
faalt, tikt er 50.000 euro bij. Dat de 
arme moeders in kwestie naar de re-
gio zijn gekomen om te huwen met 
terroristen en mee te helpen ‘onge-
lovige’ kelen over te snijden voor 
het kalifaat, is maar een irrelevant 
detail voor onze activistische rech-
ters, zeker voor de bovengenoemde 
advocaten: Abderrahim Lahlali en 
Mohamed Ozdemir. Zij deden eer-
der al hun best om hun IS-cliënten 
zelfs de kleine celstraffen die ze maar 
kregen – ‘ochgottekes’ 5 jaar voor 
terrorisme – te doen ontlopen, maar 
zullen nu ook wel tevreden zijn met 
enkele miljoenen euro’s Vlaams be-
lastinggeld. De deurwaarder werd al 
zelfs gestuurd. 

Proficiat, Belgische rechters en rege-
ringspolitici. Dit land, dat door zijn 
lakse justitiebeleid reeds wereldwijd 
bekendheid genoot als vrijhaven 
voor criminelen van alle slag, kan 
nu ook een gigantisch halal spaar-
varken worden voor jihadisten, zo 
kaartte Kamerlid Barbara Pas even-
eens terecht aan afgelopen maand 
in het parlement. Over haar werk-
zaamheden leest u meer op blz. 6. 
Wij hebben niemand naar Syrië 
gebracht, we moeten daar dan ook 
niemand gaan terughalen, laat staat 

personen die een gewelddadige 
ideologie koesteren die ons naar het 
leven staat.

DAGJESTOERISTEN 
SLACHTOFFER LEZ-
ZONE GENT

In januari reden maar liefst 10.000 
toeristen en bezoekers Gent binnen 
zonder hun wagen vooraf te regis-
treren. Doorgaans kennen ze de 
LEZ-reglementering helemaal niet, 
en vanaf vorige maand wordt die 
onwetendheid met boetes bestraft, 
want de gedoogperiode is voorbij. 
De inefficiënte LEZ-pestmaatregel 
dreigt zo niet alleen heel wat men-
sen te treffen die zich geen nieuwe 
wagen kunnen veroorloven, maar 
ook het imago van de stad en de lo-
kale economie te ondermijnen.

Vanop het Vlaams niveau krijgen 
toeristen helemaal geen informa-
tie over LEZ’s en op de website 
van Gent moet je al goed zoeken. 
Het lijkt er bijna op dat het Gents 
stadbestuur bewust slecht commu-
niceert en de registratieprocedure 
zo complex mogelijk maakt, zodat 
ze ook kan graaien op de kap van 
onschuldige buitenlandse of buiten-
stedelijke automobilisten. Vlaams 
Parlementsleden Carmen Ryheul 
en Bart Claes klaagden de kafkaëske 
en corrupte situatie aan bij bevoegd 
minister Zuhal Demir, zo is ook te 
lezen op blz. 9.

“Het kan mij niet schelen dat 
mensen denken dat mijn op-
dracht mislukt is.”

Joachim Coens, CD&V- 
voorzitter en ex-informateur
De Morgen, 5 februari 2020 

“Feit is dat meer en meer land-
genoten eraan twijfelen of er in 
dit land nog een volwaardige 
regering kan worden gevormd. 
Zelfs in Franstalig België wordt 
hier en daar die vraag gesteld.”

Benedikte Coussement,  
Radio 1-presentatrice

De Ochtend, 10 februari 2020

“Het zelfbeschikkingsrecht voor 
volkeren kan niet van toepassing 
zijn op  alle volkeren ter wereld, 
behalve  op de Vlamingen. Dat 
slaat op niets. Als Vlaanderen op 
een bepaald moment een land 
wil creëren, vind ik dat niet il-
legitiem.”

Philippe Destatte, Waals  
professor en ex-PS-cabinetard 

De Standaard, 1 februari 2020

“Als [De Standaard] geen opinies 
aanvaardt van Vlaams Belang, 
omdat zij ‘bepaalde visies uit het 
debat wil bannen’, waarom dan 
wel van een islamist [als Othman 
El Hammouchi]?”

Maarten Boudry, 
moraalfilosoof

 Twitter, 4 februari 2020

“We hebben ons de vraag ge-
steld: wat is eigenlijk de basis 
van het verhaal [in De Leeuw 
van Vlaanderen]? Wel, in één 
woord is dat: hoop. Een onder-
drukt volk dat eigenlijk geen 
wapens heeft, vecht tegen de 
onderdrukker en ze halen het.”

Han Coucke, 
komiek en theatermaker

De Morgen, 5 februari 2020
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Jackpot voor
Jihadisten
Het jaar is nog jong, maar nu al kunnen weddenschappen gesloten 
worden op wat wellicht de duurste ‘Belgenmop’ uit 2020 dreigt te wor-
den. 

Het dossier sleept al langer aan. 
Voor een goed begrip plaatsen we 
nog even de feiten op een rij. Op 11 
december oordeelde een Brusselse 
rechtbank dat de Belgische staat 
tien kinderen van IS-leden con-
sulaire bijstand moest verlenen en 
hen de nodige documenten diende 
te bezorgen om van Syrië naar Bel-
gië te kunnen reizen. De staat kreeg 
daarvoor zes weken tijd. Vanaf dan 
zouden dwangsommen volgen van 
5.000 euro - per kind, per dag – te 
storten op een individuele rekening 
waar het kind aan kan als het 21 
is. Tien kinderen, dus elke dag een 
totaal van 50.000 euro. Daags na 
de uitspraak van de Brusselse recht-
bank stelde minister van Justitie 
Koen Geens in een reactie dat de 

regering “de gewoonte heeft” om in 
dit soort zaken in beroep te gaan. 

SPAARBANK

Waarom de regering eigenlijk be-
sloot om in deze zaak van die ‘ge-
woonte’ af te wijken, blijft tot op 
heden echter een raadsel. Feit is in 
ieder geval dat de Belgische over-
heid geen beroep aantekende, de 
beroepstermijn liet verstrijken en 
voor het overige het stilzwijgen be-
waarde. 

Tot op 30 januari Vlaams Belang-
fractievoorzitter Barbara Pas in de 
Kamer de regering met de gevolgen 
van haar (gebrek aan) daden con-
fronteerde. De opgelegde dwang-

sommen waren vier dagen eerder 
immers beginnen lopen, waardoor 
de kostprijs voor de belastingbe-
taler op dat moment al was opge-
lopen tot 200.000 euro. (Tussen 
haakjes: een bedrag dat bij het ter 
perse gaan van dit blad ondertus-
sen al was aangedikt tot meer dan 
één miljoen euro!). “Dat betekent 
concreet dat deze kinderen in nau-
welijks vier dagen tijd elk al 20.000 
euro op hun rekening hebben staan”, 
aldus Pas. Een spaarboek die vele 
hardwerkende Vlamingen nooit 
aan hun kinderen zullen kunnen 
meegeven. Ze noemde het dan ook 
volstrekt onbegrijpelijk dat de re-
gering had nagelaten in beroep te 
gaan. Nu riskeert dit land, dat al 
wereldwijd bekend staat als vrijha-
ven voor criminelen van alle slag, 
ook nog naam te maken als een 
internationale spaarbank voor ter-
roristen.   
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BREEKIJZER

Wie echter wél tijdig beroep aante-
kende, waren de advocaten van de 
IS-families. Zij willen de Belgische 
staat immers dwingen niet alleen de 
tien kinderen, maar ook de ouders 
(het gaat om drie moeders én een 
vader) naar dit land te halen. Daar-
mee wordt bevestigd waarvoor het 
Vlaams Belang altijd heeft gewaar-
schuwd, met name dat de over-
komst van de kinderen door hun 
ouders als breekijzer zou gebruikt 
worden om zelf te kunnen terugke-
ren. Terugkeren naar het land dat 
ze wetens en willens de rug hebben 
toegekeerd, in het gezicht hebben 
gespuwd en op dit moment wel-
licht in het gezicht uitlachen. Het 
feit dat de ouders beroep aanteken-
den, stelde de Belgische overheid in 
staat tegenberoep aan te tekenen en 
dus uiteindelijk toch nog te doen 
wat ze eerder had verzuimd. Met 
name: alsnog juridisch in het verzet 
gaan. 

WIE VOLGT? 

Een element dat in heel deze peper-
dure klucht niet mag vergeten wor-

den, is dat eind 2017 
de voltallige Belgische 
regering – met andere 
woorden: niet de hui-
dige restregering, maar 
de regering waarvan 
toen ook de N-VA deel 
uitmaakte – zélf be-
sliste dat alle kinderen 
van IS-ouders onder 
de tien jaar automa-
tisch uit Syrië mochten 
overkomen. Niet wei-
nigen zullen zich dan 
afvragen of de Belgi-
sche regering met haar 
‘eerst-niet-uiteindelijk-
dan-toch’-beroep in 
feite niet aan de recht-
bank vraagt dat ze haar 
eigen beleid niet moet 
uitvoeren…
 
Wie had gedacht dat 
men in de Wetstraat 
na de vertoning van de afgelopen 
weken ondertussen tot inzicht was 
gekomen, is ondertussen alvast een 
illusie armer. Nog voor bekend 
was hoe de hangende zaak zou af-
lopen, verkondigde minister van 
Buitenlandse Zaken Philippe Gof-

fin (MR) immers vanop de tribune 
van de Verenigde Naties dat België 
alle 42 kinderen van IS-leden wil 
laten overkomen. 
Wordt vervolgd…

Dirk De Smedt

Vlaams Belang     onze mensen
‘Een hart voor onze mensen’. 
Dat is de slogan waarmee het 
Vlaams Belang zijn sociale cam-
pagne inluidde naar aanleiding 
van Valentijn. 

Centraal in de campagne was 
de oproep om de zwakkeren in 
onze samenleving te bescher-
men. Overheen het land trokken 
Vlaams Belang-afdelingen eropuit 
om snoepgoed in hartjesvorm uit 
te delen gecombineerd met onze 
boodschap: “Drie op vier rust-
huisbewoners kunnen hun verblijf 
niet betalen met hun pensioen”, 
zo kloeg Vlaams Belang-voorzitter 
Tom Van Grieken aan. “Dat ter-
wijl de helft van onze leeflonen en 
bijna 30% van onze sociale wo-
ningen naar vreemdelingen gaan. 

In wat voor een maatschappij is 
zoiets fair of sociaal?”

Meer dan 150 afdelingen van 
het Vlaams Belang bezochten 
marktpleinen, stations, openbare 
evenementen en dergelijke meer, 
gewapend met snoepgoed en een 
hartverwarmende boodschap. 
Ook voorzitter Tom Van Grieken 
ging op stap in zijn eigen regio en 
deelde brochures en lekkers uit 
op de markt van Mortsel, wat en-
thousiast werd onthaald. “Per jaar 
geven we 800 miljoen euro uit aan 
asielzoekers alleen”, zo lichtte Van 
Grieken nog toe. “Als je weet dat 
de minimumpensioenen optrek-
ken naar 1.500 euro netto tussen 
de 1,25 en de 3,2 miljard kost, is 
de rekening toch al snel gemaakt?”
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Kinderprostitutie in Brussel:  
Gerecht laat begaan, minister 
Geens minimaliseert!
Enkele weken geleden werd een minderjarig Frans meisje gered uit de 
klauwen van een beruchte 'Brusselse' bende genaamd ‘Fioul Gang’. 
Die had het meisje gekocht van haar ‘vriend’ voor 2.000 euro. Het 
meisje werd opgesloten in een huis in Ukkel, waar ze gedwongen werd 
zich te prostitueren. De bende was niet aan haar proefstuk toe. Kop-
stukken Youness, Azeddine en Soufiane hadden toen reeds een straf-
blad om ‘U’ tegen te zeggen. De bende staat bekend voor meer dan 
200 strafbare feiten, maar kon toch maandenlang ongestoord haar 
gang gaan met minderjarige meisjes.

Reeds in augustus kwam de politie 
de bende op het spoor toen die 

twee andere, 

eveneens minderjarige weggelopen 
meisjes in de prostitutie dwong. 
Via een prostitutiewebsite kwam de 
politie de meisjes op het spoor. Bij 
het parket werd een vraag tot huis-
zoeking ingediend, maar deze werd 
onbegrijpelijk geweigerd, zo vernam 
het Vlaams Belang uit welingelichte 
bronnen.
 
POLITIE DOET HAAR JOB, 
PARKET NIET
 
In oktober 2019 was de federale 
politie opnieuw aan het werken 
aan een dossier over de prosti-

tutie van minderjarigen en werd 
een meisje opgespoord en bevrijd 
uit de handen van opnieuw die-
zelfde bende uit Sint-Gillis. Op-
nieuw werd bij het parket een 
verzoek tot huiszoekingen en ar-
restatie ingediend. Een verzoek 
dat opnieuw werd geweigerd.

Vlaams Belang-Kamerleden Marij-
ke Dillen en Katleen Bury bonden 
daarop de kat de bel aan in de Ka-
mer. Wanneer de politiediensten 
door hun excellent speurwerk het 

parket de wapens in handen gaven 
om een bende die zich met de meest 
verwerpelijke feiten bezig houdt te 
kunnen aanpakken, maar het parket 
weigert daar wat mee te doen, dan 
zitten we met een bijzonder ernstig 
probleem. Een probleem dat zo 
groot is dat in ieder beschaafd land 
de minister van Justitie zijn verant-
woordelijkheid zou nemen en zou 
opstappen. Maar zo niet in België. 
Daar wast diezelfde minister (Koen 
Geens - CD&V) zijn handen in on-
schuld, minimaliseert hij de feiten, 
en wordt vervolgens door de Ko-
ning als ‘koninklijke opdrachthou-
der’ aangesteld. Een opdracht die 
trouwens ook al mislukt is.

CRIMINALITEIT HARD 
AANPAKKEN
 
Marijke Dillen was dan ook bijzon-
der scherp voor minister Geens. 
“Op die wijze kan een rechtsstaat 
niet werken”, zo verklaarde ze in 
de Kamer. “Op die wijze blijft de 
criminaliteit vrij spel hebben. In 
augustus had men moeten optreden 
en had men het niet op zijn beloop 
moeten laten. Op die wijze blijven 
straatbendes hier in Brussel de macht 
in handen houden. Zij blijven de 
baas in plaats van het gerecht en de 
politie. Er moet in die zaken veel 
krachtdadiger opgetreden worden in 
het belang van de slachtoffers en de 
samenleving."

Stijn Hiers
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Vlaams Belang organiseert 
verzet tegen LEZ-manie
Meer dan één auto op vijf mag de stadscentra van Gent en Antwerpen niet 
meer binnen door toedoen van de Lage Emissiezones (LEZ). Dat blijkt uit 
cijfers die recent werden vrijgegeven. De gevolgen voor de modale Vlaming, 
zowel financieel als op het vlak van mobiliteit, zijn dus enorm. Vlaams Belang 
geeft als enige tegengas.

Sinds het voorjaar van 2017 is in Ant-
werpen de eerste lage emissiezone in 
ons land van kracht waardoor de zo-
genaamd ‘meest vervuilende wagens’ 
worden geweerd uit het stadscentrum. 
Tenzij er een tijdelijke vergunning 
wordt aangekocht. Recentelijk werd er 
ook in Gent een LEZ ingevoerd.

Toen onze parlementsleden tijdens 
de vorige legislatuur bij de opmaak 
van de LEZ-regelgeving waarschuw-
den voor de verregaande gevolgen 
van deze maatregel werden we door 
de andere partijen weggezet als doem-
denkers. Maar uit cijfers die onlangs in 
de media verschenen blijkt nu echter 
dat bijna 20 procent van alle wagens 
die in dit land zijn ingeschreven niet 
meer welkom zijn in de LEZ’s van 
Antwerpen en Gent. De sociale gevol-
gen voor onze burgers die niet de fi-
nanciële mogelijkheid hebben om een 
nieuwere wagen aan te schaffen zijn 
dus bijzonder groot. Deze zoveelste kli-
maatmaatregel schiet dus duidelijk zijn 
doel voorbij. Zeker gezien uit recente 
studies blijkt dat de LEZ nauwelijks 
invloed heeft op de luchtkwaliteit.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart 
Claes, die de rechten van onze automo-
bilisten behartigt, was opnieuw duide-
lijk: “De beperkte ecologische voordelen 
van LEZ wegen niet op tegen de enorme 

sociale kost, tijd om alle bestaande LEZ’s 
te bevriezen. Stop deze waanzin, want 
dit komt voor veel automobilisten neer 
op een gedwongen onteigening van hun 
wagen, zonder compensatie.”

Door de enorme sociale impact zijn er 
intussen wel verschillende Vlaamse ste-
den die zijn afgeweken van hun plan-
nen om een LEZ in te voeren. Zo zou-
den onder andere Hasselt, Willebroek, 
Mechelen en Kortrijk ondanks eerdere 

aankondigingen dan toch geen LEZ 
invoeren. De angst voor het Vlaams 
Belang als enige duidelijke anti-LEZ-
partij zit er blijkbaar goed in. 

Ondanks deze feiten wil Vlaams 
minister van Leefmilieu Zuhal Demir 
(N-VA) van geen wijken weten. 
Zowel in het regeerakkoord als in haar 
beleidsnota blijft de minister achter 
de LEZ-zones staan en wordt er zelfs 
gepleit voor een verdere implementatie 
in nog meer steden en gemeenten. 
Dat de stad Antwerpen op amper 
twee jaar tijd meer dan 25 miljoen 

euro inkomsten genereerde uit deze 
verkapte belasting zal daar mogelijk 
iets mee te maken hebben. 

VERDUBBELING GETROFFEN 
AUTOMOBILISTEN TEGEN 
2025?

Uit plannen van de minister blijkt dat 
ze in 2025 zelfs naar een verstrenging 
van de huidige LEZ-normen wil gaan. 
Op deze manier zouden zo’n 2 miljoen 
auto’s uit het huidige wagenpark niet 
langer welkom zijn in onze twee groot-
ste steden. De toelevering van goede-
ren en diensten zou er tegen dan zelfs 
helemaal ‘emissievrij’ moeten zijn. Dit 
zal voor de consument ongetwijfeld 

nog eens extra kosten met zich mee-
brengen.

De gezondheid van onze burgers is 
uiteraard belangrijk, maar uit recente 
bevindingen van de Vlaamse Milieu-
maatschappij (VMM) blijkt dat de 
LEZ vooralsnog geen aantoonbaar ef-
fect heeft op de luchtkwaliteit. Ook in 
Rotterdam heeft men dit opgemerkt 
en schafte men de LEZ terug af. Een 
voorbeeld om te volgen.

Wim Van Osselaer

“De beperkte ecologische voordelen van 
LEZ wegen niet op tegen de enorme sociale 
kost”

Bart Claes, Vlaams Volksvertegenwoordiger
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Franstaligen pesten 
Nederlandstalige leerlingen
De Franse Gemeenschapscommissie in Brussel - ‘COCOF’ - stapt naar 
het Grondwettelijk Hof om het Vlaams inschrijvingsdecreet te laten 
opschorten. De Franstaligen hadden daar al eerder een belangencon-
flict over ingediend, maar dat bleef zonder gevolg. Concreet vinden 
zij dat een verhoging van de voorrangsregels voor Nederlandstaligen 
in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel van 55 naar 65 procent 
discriminerend werkt. Vlaams Parlementslid Jan Laeremans bevroeg 
onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) over dit juridisch pestgedrag. 

Vanaf volgend schooljaar treedt een 
vernieuwd inschrijvingsdecreet in 
werking voor het Vlaamse onder-
wijs. Met dit inschrijvingsdecreet 
zal ook de voorrangsregel voor 
leerlingen die Nederlands spreken 
verscherpt worden in Nederlands-
talige scholen te Brussel. Dit be-
treft een verhoging van 55 naar 65 
procent voorbehouden plaatsen. 
Een eerdere vraag van Laeremans 
toonde al aan dat deze voorrangre-
gel positief werkt. Door de huidige 
voorrangsregel is er in het kleuter-
onderwijs 62 procent meer kans 
dat een Nederlandstalig kind in 
zijn eerstekeuzeschool kan starten, 
in het lager onderwijs is dit 35 pro-
cent.

ARROGANTE 
SABOTAGEDAAD

Maar in de pers schreeuwde 
COCOF-voorzitster Barbara 

Trachte (Ecolo) moord en 
brand dat dit Franstalige en 
anderstalige kinderen zou 
discrimineren en dit zou ingaan 
tegen het principe van de vrije 
schoolkeuze. Nochtans is de 
toekenning van de voorrang 
Nederlands niet gebaseerd op 
afkomst. De voorrang wordt 
immers toegekend aan kinderen 
waarvan minstens één van 
beide ouders aantonen dat ze 
over voldoende kennis van het 
Nederlands beschikken.

Daarom interpelleerde Laere-
mans onderwijsminister Weyts 
over de gevolgen van dit beroep 
voor het inschrijvingsdecreet. 
Hierbij noemde Weyts het initi-
atief van de Franstaligen een zin-
loos politiek ‘statement’. “Ik ben 
verheugd dat de Vlaamse regering 
die arrogante sabotagedaad van de 
COCOF ook veroordeelt. Ik hoop 

dat we in de toekomst met alle 
Vlaamse partijen samen een vuist 
kunnen vormen tegen de Fransta-
lige ondermijning van de belan-
gen van de Brusselse Vlamingen”, 
aldus nog Laeremans.

EERST ONZE LEERLINGEN

Maar voor Vlaams Belang gaat 
de regering met de komende ver-
hoging naar 65 procent nog niet 
ver genoeg. “Nog altijd vallen 
er veel Nederlandstalige leerlin-
gen uit de boot. Voor ons mag die 
voorrang zelfs uitgebreid worden 
tot 100 procent!”, besluit Laere-
mans. “Het is toch maar logisch 
dat Nederlandstalig onderwijs 
ingericht en bekostigd door Neder-
landstaligen er in de eerste plaats 
is voor Nederlandstalige leerlin-
gen? Als de Franstalige regering 
goed onderwijs wil, dan moeten ze 
voor eigen deur vegen en zelf in-
vesteren in haar scholen. Voor ons 
is het belangrijk dat elke Brusselse 
Nederlandstalige leerling in Brus-
sel in de school van zijn keuze kan 
terechtkomen.”

Dennis Bels
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VRT: Koningsdrama in het 
Huis van Wantrouwen 
Politieke afrekeningen, misbruik van overheidsmiddelen, achterhou-
den van cruciale informatie, intriges, vriendjespolitiek, vermoedens 
van corruptie. Het lijken wel de perfecte ingrediënten van een nieuwe 
misdaadreeks, maar neen, het is staalharde realiteit bij onze openbare 
omroep. 

Wie de soap bij de VRT de jong-
ste weken volgde, kan niet anders 
dan zure maagoprispingen krij-
gen wanneer hij vaststelt hoe zijn 
belastinggeld besteed wordt. Na 
een onverkwikkelijke machtsstrijd 
werd CEO Paul Lembrechts de 
laan uitgestuurd. Die laatste rolde 
al enkele maanden vechtend over 
de straatstenen met de raad van 
bestuur van de VRT, waarin de po-
litieke partijen vertegenwoordigd 
zijn. Lembrechts stond er immers 
op dat zijn grootste concurrent, de 
directeur Media en Productie, Peter 
Claes zijn C4 zou mogen afhalen. 
Dat is intussen ook gebeurd.

ZELDEN GEZIEN 

Maar de raad van bestuur, met als 
voorzitter sluwe vos Luc Van den 
Brande (CD&V), weigerde eerst 
op die nogal doorzichtige strate-
gie in te gaan. Dus waren er maar 
twee opties: Lembrechts moest het 
conflict ontmijnen en zich schik-
ken naar de wil van de raad van 
bestuur of hij moest zijn conclu-
sies trekken. Maar dat weigerde de 
man halsstarrig. Tot drie keer toe 
herhaalde hij - samen met vier le-
den van het management - zijn eis 
om rivaal Peter Claes de deur te 
wijzen. Zelfs een bemiddelingspo-
ging kon de zaak niet ontmijnen, 
waardoor mediaminister Benjamin 
Dalle maar één optie overhield: de 
weerspannige CEO naar de exit be-
geleiden en een interim-vervanger 
aanstellen. Als het in een bedrijf 
tot een conflict komt tussen wat de 
aandeelhouder wil en wat het ma-

nagement voor ogen heeft, delft die 
laatste gewoonlijk het onderspit. In 
een overheidsonderneming is dat 
niet anders. 

Twee weken voor het ontslag had 
het Vlaams Belang bij monde van 
Vlaams Parlementslid Klaas Sloot-
mans minister Dalle al aangemaand 
om de eigengereide Lembrechts 
een andere uitdaging te laten zoe-
ken. Of het er iets mee te maken 
heeft of niet: het is alvast zelden ge-
zien dat een oproep van onze partij 
zo snel gevolg kreeg. 

KLEINEREN ALS HOBBY 

De exit van de CEO en de crisis 
aan de VRT-top gaf bovendien 
aanleiding tot een verhit debat in 
het Vlaams Parlement, waarbij we 
onze kans grepen om het arrogante 
en linkse VRT-management eens 
stevig de levieten te lezen. Sloot-
mans verwees daarbij naar de rond-
uit groteske manier waarop onze 
partij en onze meer dan 800.000 
kiezers door de VRT-top worden 

behandeld. Hij citeerde daarbij 
verschillende VRT-journalisten die 
er zowat een hobby van hebben 
gemaakt om het Vlaams Belang en 
zijn kiezers te kleineren. “Kiezers 
die goed genoeg zijn om de rekening 
te betalen, maar voor de rest worden 
ze om ter meest beschimpt, vernederd 
en gemarginaliseerd”, aldus Sloot-
mans. 

1 PROCENT

Uiteraard werd ook het uitnodi-
gingsbeleid van de VRT op de kor-
rel genomen. Met cijfers in de hand 
wees Slootmans op het schabou-
welijk aanwezigheidspercentage 
van Vlaams Belang-politici in de 
nieuws- en duidingsprogramma’s. 
Zo duidde hij erop dat het Vlaams 
Belang in 2019 amper 3 procent 
aan bod kwam in het praatpro-
gramma de Afspraak en amper 6 
procent in De Zevende Dag. Over 
de ontspanningsprogramma’s op 
televisie zijn we nog sneller uitge-
praat. Onze partij kwam er welge-
teld 1 keer aan bod in 2019. “Ter-
wijl de andere partijen er de vloer 
platlopen”, aldus Slootmans. De 
stilte die erop volgde was buitenge-
woon veelzeggend. 

Wim Van Osselaer 

Klaas Slootmans: “Vlaams Belang-kiezers zijn goed genoeg 
om de rekening te betalen, maar voor de rest worden 
zij door de VRT om ter meest beschimpt, vernederd en 
gemarginaliseerd”
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Vlaams Belang pleit  
voor noodnummer  
voor dierenleed
In de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement deed Vlaams 
Parlementslid Els Sterckx aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts 
(N-VA) het voorstel om een permanent bereikbaar noodnummer voor 
dierenmishandeling en -verwaarlozing uit te bouwen. 

In Vlaanderen is er een groot 
draagvlak om alle vormen van die-
renleed maximaal te voorkomen. 
Toch merken we dat veel mensen 
die kennis krijgen van dierenmis-
handeling of dierenverwaarlozing 
niet weten bij welke instanties ze 
zich moeten melden of - nog er-
ger - door bepaalde instanties soms 
wandelen worden gestuurd wegens 
bijvoorbeeld een gebrek aan exper-
tise. Daarom is er volgens Vlaams 
Parlementslid Els Sterckx in Vlaan-
deren nood aan een meldpunt voor 
dierenmishandeling dat de klok 
rond bereikbaar is en dat bemand 
wordt door mensen met expertise 
in dierenwelzijn. 

NEDERLAND EN HET VK 
DOEN HET WEL

Ons parlementslid vond inspiratie 
voor haar voorstel in het buiten-
land. “Dergelijke noodnummers be-

staan al in meerdere landen, waaron-
der Nederland [noodnummer 144, 
red.] en het Verenigd Koninkrijk [de 
zogenaamde ‘Cruelty Line’, red.]”, 
lichtte Els Sterckx haar voorstel bij 
de minister toe. Het Nederlandse 
noodnummer is ondergebracht 
bij de Landelijke Eenheid van de 
Nationale Politie. Dat betekent dat 
daarvoor opgeleide politiemensen 
de telefoon opnemen en de juiste 
hulpverlener contacteren. Beide 
nummers zijn elke dag van de week 
en 24 uur op 24 bereikbaar. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt op dit 
noodnummer zelfs elke 30 secon-
den een oproep geregistreerd.

Bevoegd minister Weyts wees het 
voorstel van Sterckx echter af door 
te stellen dat hij “het nut niet zag 
van een inflatie van allerlei meld-
punten”. De minister verwees ook 
naar het bestaande algemeen info-
nummer van de Vlaamse overheid 

1700 en de website van de Dienst 
Dierenwelzijn waar meldingen 
kunnen worden gedaan. 

Els Sterckx liet zich echter niet af-
poeieren door Weyts. Ze wees de 
minister erop dat de huidige rap-
porteringssystemen duidelijk niet 
volstaan om dierenleed efficiënt 
aan te pakken. “Wanneer men het 
infonummer 1700 belt, wordt de 
voorafgaande keuzemogelijkheid 
‘Dierenwelzijn’ niet eens vermeld 
en op de website van Dierenwelzijn 
zijn de invulvakken ‘eigenaar’ en 
‘adres eigenaar’ verplicht in te vul-
len velden, ook al ken je die niet”, 
aldus nog Sterckx. “De lokale poli-
tie wimpelt klachten over dierenleed 
dan weer al te vaak af wegens ‘niet 
prioritair’ of onvoldoende expertise.” 
Het parlementslid kondigde aan 
de minister te zullen blijven con-
fronteren met getuigenissen die 
aantonen dat de huidige benade-
ring niet volstaat en de invoering 
van een algemeen noodnummer 
Dierenleed zich opdringt. 

Wim Van Osselaer
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Stop de heksenjacht op  
onze gepensioneerden
In België ontvangen meer dan 100.000 gepensioneerden een inkomens-
garantie voor ouderen (IGO). Een toelage van een paar honderd euro, 
bovenop het (vaak te kleine) wettelijk pensioen. Deze extra toelage 
dient om de huur, de boodschappen, doktersbezoeken, medicatiekos-
ten en de hoge water- en energiefactuur te betalen. "Maar om fraude 
te voorkomen, past de overheid een al te strenge controle toe", vindt ook 
Kamerlid Ellen Samyn.

Sinds vorig jaar is er immers een 
verstrengde controle om te kijken 
of er niet wordt ‘gefraudeerd’ door 
ouderen met een inkomensgarantie. 
Daar worden postbodes voor inge-
schakeld. Bijna 8 van de 10 IGO-
gerechtigden werden of zullen wor-
den gecontroleerd om na te gaan of 
men al dan niet in het buitenland 
vertoeft. Wanneer de bejaarde niet 
thuis is bij de eerste twee controles 
door de postbode, wordt hij of zij 
daar niet van op de hoogte gesteld. 
Pas bij een derde controle wordt een 
briefje in de bus achtergelaten met 
de boodschap dat men zich binnen 
de 5 dagen moet melden bij het 
gemeentehuis. Doet men dit niet, 
dan wordt de bejaarde geschorst of, 

erger nog, verliest de bejaarde zijn 
of haar uitkering. Het spreekt voor 
zich dat Vlaams Belang elke vorm 
van sociale fraude veroordeelt, maar 
deze fraude is niet te zoeken bij onze 
ouderen die vaak met moeite de 
eindjes aan mekaar kunnen knopen. 
Het systeem zorgt niet alleen voor 
extra stress en onrust bij bejaarden. 
Het Vlaams Belang stelt zich vra-
gen bij de controle door postbodes 
enerzijds, maar ook over de strenge 
reisregels anderzijds. Eén dag in het 
buitenland, bijvoorbeeld een uit-
stapje naar de Nederlandse kust of 
de Kerstmarkt in Keulen, moet al 
gemeld worden aan de pensioen-
dienst. Dit is een aanslag op de vrij-
heid van onze senioren. Dergelijke 

heksenjacht openen op een kwets-
bare groep is voor ons een brug te 
ver. Het kan niet de bedoeling zijn 
dat bejaarden geen boodschappen 
of uitstappen meer durven doen 
uit schrik hun uitkering te verlie-
zen. "Of erger nog, men ligt in het 
ziekenhuis of men heeft simpelweg de 
bel niet gehoord, wat reëel is op een 
gezegende leeftijd, en is zich van geen 
kwaad bewust", zo klaagde Kamer-
lid Ellen Samyn reeds aan. "Dit is 
onaanvaardbaar, te meer omdat het 
juist weer de zwaksten in de maat-
schappij zijn die worden geviseerd." 

Bovendien blijkt nu uit cijfers van 
het kabinet van de minister van 
Pensioenen dat er, onder het vorig 
controlesysteem, in 83% van de 
geschorste gevallen onterecht is ge-
handeld. Het nieuwe systeem is in 
voege sinds juli vorig jaar, maar is zo 
mogelijk nog slechter. Het spreekt 
bijvoorbeeld voor zich dat er van bij 
de eerste controle reeds een bericht 
zou moeten achtergelaten worden 
wanneer een oudere niet thuis geeft.

Het systeem is daarom toe aan een 
grondige evaluatie. De regering van 
lopende zaken heeft nu beloofd zul-
ke evaluatie af te ronden tegen mid-
den maart. Onze Kamerfractie zal 
dit nauwgezet opvolgen in het par-
lement. De vraag is of het sop de ko-
len waard is om zulk systeem uit te 
rollen ten aanzien van de zwaksten 
in onze samenleving. De overheid 
zou beter meer werk maken van een 
strengere controle op huurders van 
sociale woningen met buitenlandse 
bezittingen of op frauduleus geïnde 
kinderbijslagen voor in het buiten-
land verblijvende gezinsleden, om 
maar enkele voorbeelden te noe-
men.

Stijn Hiers

“Eén dag in het buitenland, bijvoorbeeld een uitstapje 
naar de Nederlandse kust of de Kerstmarkt in Keulen, 
moet al gemeld worden aan de pensioendienst: een 
aanslag op de vrijheid van onze senioren"
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% van de Afrikaanse jongeren wil 
naar ons komen: dat zijn  
honderden miljoenen mensen”

“

De mensen hebben genoeg van mooie beloftes. Ze 
willen eindelijk politici die uitvoeren wat ze beloven. 
Dat kunnen en willen wij met Vlaams Belang aan de 
mensen terug geven. Om dat te doen moeten we drie 
hordes nemen: eerst de verkiezingen winnen, dan de 
regeringsonderhandelingen winnen en dan de strijd 
met het gepolitiseerd ambtenarenapparaat en wereld-
vreemde rechters winnen. Dat moeten we dus goed 
voorbereiden. Dat is de opdracht voor onze studie-
dienst. 

Je werd afgelopen maand ook aangeduid als partij-
bestuurslid. Dat bestuur maakte haar doelen al be-
kend, zoals jij net deed: de verkiezingen winnen en 
deelnemen aan het beleid als grootste partij. Maar 
wat betekent dat concreet?

Bij de laatste verkiezingen haalde VB 18,5%. Dat is 
een heel mooie overwinning. Voor het eerst werden 
we betrokken bij coalitiegesprekken. Voor Vlaams 
Belang tellen daarbij niet de postjes, maar wel de in-
houd. Natuurlijk kan je niet alles binnenhalen, maar 
in die gesprekken bleek dat een eerbaar compromis 
mogelijk was zodat we concrete en duidelijke stappen 
vooruit konden zetten om onze mensen op de eerste 
plaats te zetten. Dat is wat we beloofden en dat is 
wat we ook willen uitvoeren. Maar we hadden naast 
N-VA nog een derde partner nodig. En die vonden 
we niet. 

Dat leert ons twee zaken. De traditionele partijen 
CD&V en Open Vld moeten en zullen door deze 
koers nog verder verzwakken. N-VA kon het been 
stijf houden, maar deed het niet, en koos uiteinde-

Dag Tom. Sinds mei zit je in het Europees Parle-
ment, maar nieuw in de partij ben je niet. Schets je 
even je achtergrond?

De zogenaamde Zwarte Zondag op 24 november 
1991 herinner ik mij nog als gisteren, zelfs al was 
ik toen amper 13 jaar. Vlaams Blok was de rebel 
in de politiek en sprak klare taal over de politieke 
uitdagingen van onze tijd. Enkel jaren later in 1993 
werd ik lid, militant en voorzitter van VBJ Brugge. 
Daarnaast werd ik actief in het Vlaams-nationale 
studentenleven. Als scholier was ik voorzitter van het 
Nationalistische JongStudenten Verbond (NJSV) in 
Brugge, als student praeses van het Katholiek Vlaams 
Hoogstudenten Verbond (KVHV) in Gent. 

Nieuwkomer of niet, verkiezingsgewijs maakte je 
meteen een flinke start. Je behaalde 70.000 voor-
keursstemmen. Had jij de meest performante cam-
pagne in het land?

Het belangrijkste was dat we met Vlaams Belang 
opnieuw een mooie score haalden. De ploeg moest 
winnen, wie wat scoorde doet er niet zoveel toe. Ik 
voerde dan ook geen persoonlijke campagne, maar 
werkte achter de schermen mee. Pas enkele dagen na 
de verkiezingen kwam ik te weten dat zoveel mensen 
mij hun vertrouwen gegeven hadden. Ik was erg 
verrast, maar ook heel trots dat zoveel mensen mij 
persoonlijk hun vertrouwen gaven. Een bekroning 
van 25 jaar engagement voor onze partij. 

Sinds kort sta je ook aan het hoofd van de kers-
verse studiedienst. Wat zijn de plannen hiermee?
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% van de Afrikaanse jongeren wil 
naar ons komen: dat zijn  
honderden miljoenen mensen”

lijk voor de postjes. Dus moet Vlaams Belang na de 
volgende verkiezingen aan zet komen. Wij moeten 
kunnen bepalen met wie wij gesprekken aanknopen. 
Hoe groter Vlaams Belang, hoe groter de kans dat wij 
daartoe in staat zullen zijn.

Is 2024 onze laatste kans?

De bevolking van Afrika gaat deze eeuw van 1 naar 
4 miljard inwoners. 80% van de Afrikaanse jongeren 
wil naar ons komen. Dat zijn honderden miljoenen 
mensen. Onze grenzen zijn momenteel zo lek als een 
zeef en die bevolkingsexplosie dreigt ons onder de 
voet te lopen. We zien nu al dat in onze steden we 
minderheid in eigen land worden. Als we geen andere 
regering krijgen die onze grenzen op slot doet, zullen 
wij effectief onder de voet gelopen worden. 2024 is 
daarbij niet de laatste kans, maar hoe langer het duurt 
vooraleer wij aan de macht komen, hoe moeilijker 
het zal zijn om de dramatische situatie om te draaien. 
Maar we zijn pas verloren als we zelf beslissen het op 
te geven. 

Iets anders. In je korte EP-loopbaan heb je toch 
al wat historisch kunnen meemaken. De Brexit is 
eindelijk voltrokken. Goeie zaak?

Het Britse volk heeft gesproken bij het referendum in 
2016. Pas vier jaar later krijgen ze eindelijk waar ze 
voor stemden. Ze willen weg van de Europese super-
staat en willen hun soevereiniteit beschermen, hun 
vrijheid bewaren en hun identiteit behouden. Jaren-
lang heeft de elite de Brexit proberen te saboteren, 
maar uiteindelijk is het de Britten gelukt. Dat is een 
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overwinning van het volk op de elite. Voor iedereen 
wordt het ook meteen duidelijk dat er een alterna-
tief is voor het model van een altijd maar grotere en 
machtigere EU. Mocht ik Brit zijn, ik stemde ook 
voor de Brexit. Maar ik ben geen Brit. Dus ik moet 
niet voor of tegen Brexit zijn, maar het als een vrije 
keuze van de Britten accepteren. Laten we er nu het 
beste van maken door goeie relaties met het VK te 
behouden. 

Tegenstanders beweren echter dat de Brexit zowel 
schade zal opleveren voor de Unie als voor het VK. 
In het bijzonder Vlaanderen zou getroffen worden. 
Hoe zou je die criticasters van antwoord dienen?

Voorlopig verandert er niets. Er is nu een jaar tijd 
om een handelsakkoord te sluiten tussen de EU en 
het VK. We zagen de voorbije jaren hoezeer de eu-
rofanatieke elite Brexit probeerde te saboteren, ook 
als afschrikking naar andere landen toe. Ik vrees dat 
we nu in de tweede ronde terechtkomen. Brexit is 
een feit, maar het handelsakkoord moet nog onder-
handeld worden. Een harde Brexit blijft dus tot de 
mogelijkheden behoren. Immers, als Brexit aantoon-
de dat men werkelijk kan vertrekken, en een goed 
handelsakkoord aantoont dat het nog eens goed af-
loopt, dan zouden andere landen ook wel eens willen 
vertrekken. Daarom vrees ik weinig goede wil bij de 
EU-onderhandelaars om een akkoord te sluiten in ie-
ders belang. En dat is waar onze Vlaamse politici hun 
plicht moeten doen. Zij moeten aandringen in de EU 
op een goed akkoord, eerder dan slaafs de EU-elite te 
volgen, te knikken en te buigen. Want onze bevol-
king zal er anders de prijs voor betalen. 

Waar moeten we in feite zelf heen binnen of buiten 
de EU? Moet Vlaanderen dan dezelfde weg volgen 
als het VK?

Vlaanderen ligt in het hart van Europa. Antwerpen 
en Rotterdam vormen de toegangspoorten tot de 
Europese economie. We hebben een heel open eco-
nomie en zijn onlosmakelijk verbonden met onze 
buurlanden. Maar dat betekent niet dat we zomaar 
alles moeten slikken. Ik denk dat we de Europese 
Unie moeten hervormen tot hetgeen waarvoor het 
ooit diende. Samen meer kunnen dan apart. Handel 
tussen Europese landen stimuleren. Op het juiste ni-
veau de krachten bundelen of precies de autonomie 
versterken. Subsidiariteit is een principe dat elke nati-

onalist van de 21ste eeuw huldigt omdat wij allemaal 
beseffen dat om onze nationale belangen te verdedi-
gen, we wel moeten samenwerken. Maar dat is niet 
waar deze EU naar toe evolueert. Ze willen een super-
staat oprichten met één EU-regering, één EU-leger 
en EU-belastingen. Dat is niet waarvoor we getekend 
hebben. Concreet moet de EU teruggebracht worden 
tot de positieve samenwerking die het tot het verdrag 
van Maastricht (1992) was. 

Als we de EU niet volledig met het badwater willen 
wegsmijten, hoe gaan we dit logge instituut dan 
wijzigen?

In het Europees Parlement maakt Vlaams Belang deel 
uit van de fractie Identiteit en Democratie. Dat is de 
vierde fractie met 76 leden en 21 miljoen kiezers. 
Daar werken we samen met vertegenwoordigers uit 
10 landen. Wij vormen het alternatief voor de eurofa-
natieke elite van Guy Verhofstadt en Angela Merkel. 
Maar ook in de Europese Raad waar de regerings-
leiders zitten en de echte macht ligt, moeten we het 
verzet organiseren. Hongarije, Estland en Polen voe-
ren nu een moedige maar eenzame strijd. Misschien 
komen daar binnenkort opnieuw Italië met Salvini, 
Frankrijk met Marine Le Pen of wie weet Vlaanderen 
met Tom Van Grieken bij? Ik kan de toekomst niet 
voorspellen, maar overal in Europa komt de bevol-
king in opstand, stemmen ze de oude partijen weg en 
komen partijen als de onze aan de macht. Stap voor 
stap gaan wij dus bouwen aan een alternatief voor 
deze EU. Meer Europa, minder EU. 

Afgelopen maand werd er een en ander verteld 
over het EU-handelsakkoord met Vietnam, een 
communistische dictatuur. Europarlementslid 
Geert Bourgeois (N-VA) verdedigde het akkoord. 
Denk je ook dat we ermee geholpen zijn?

We hebben ons in het Europees Parlement onthouden. 
Enerzijds zijn we er inderdaad van overtuigd dat 
bijvoorbeeld onze high tech-industrie, havens en 
farma-industrie opportuniteiten kunnen vinden 
in Vietnam. We willen dit als Vlaams Belang zeker 
ondersteunen. Anderzijds delen we niet de hoera-
stemming van Geert Bourgeois. Die lijkt zo blij met 
zijn titel van rapporteur dat kritiek op Vietnam en 
het akkoord zelf ver te zoeken is. We blijven bezorgd 
om de situatie van onder andere de christenen en 
opposanten onder deze communistische dictatuur. 

"Overal in Europa komt de bevolking in opstand, 
stemmen ze de oude partijen weg en komen partijen 
als de onze aan de macht"
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Onze eerste zorg moet zijn onze eigen werknemers, 
die het slachtoffer kunnen zijn van oneerlijke concur-
rentie. Slechte werkomstandigheden en onbestaande 
sociale voorzieningen voor de Vietnamese arbeider 
plus totaal milieuonvriendelijke productie maken 
hun prijzen onklopbaar. In tijden van grotere mili-
eubewustzijn mag bovendien de zorg voor het mi-
lieu niet stoppen aan de Europese grenzen en mogen 
onze producenten niet kapot 
geconcurreerd worden door 
buitenlandse, vervuilende 
producenten.

Het Vlaams Belang zit zo-
als je zei in een best om-
vangrijke fractie in het 
EP, de ID-fractie. Onze 
partners in Duitsland zijn 
daar de AfD. Die hebben 
recent een doorbraak gere-
aliseerd?
Landelijk scoort de AfD 
rond de 15%, maar in som-
mige voornamelijk Oost-
Duitse deelstaten breekt ze 
nog verder door naar 25%. 
Zo ook in Thüringen bij 
de verkiezingen in oktober 
2019. Omdat de communis-
tische die Linke (vergelijk-
baar met de PVDA bij ons) 
eveneens 31% scoorde, moeten de christendemocra-
ten van Angela Merkel kiezen. Door stemmen van 
AfD werd de communistische kandidaat-minister-
president weggestemd en werd een liberale kandidaat 
verkozen. Duitsland kwam ineens in rep en roer want 
het Duitse cordon sanitaire werd doorbroken. Maar 
steeds meer mensen vragen zich af: wat is hier eigen-
lijk het probleem mee?

Waarom reageert Bondskanselier Angela Merkel 
(CDU) dan zo krampachtig?

Angela Merkel gijzelt haar eigen partij. Zij voert een 
links open grenzenbeleid, maar veel mensen stem-
men uit traditie op de CDU of omdat er een cordon 
rond AfD ligt. Zij weet heel goed dat als AfD niet 
langer gediaboliseerd wordt en er met AfD samen-
gewerkt wordt, veel van haar CDU-kiezers voor hun 
hart zullen kiezen. En dat ligt bij AfD die de taal van 
de bevolking spreekt. Merkel gaat daarom als een 
wilde tekeer. Ze ontslaat leden uit haar regering en 
mensen uit haar partij die kritiek op dit absurde cor-
don hebben. Ex-Europarlementslid Elmar Brok zei 
zelfs dat er een ‘kankergezwel’ in de CDU groeit dat 
samenwerking met AfD bepleit en daarom uitgeroeid 
moet worden. Maar de basis pikt dit niet, de CDU-
partijvoorzitter moest zelfs ontslag nemen. 

Gaat het AfD de macht van het Merkel-establish-
ment dan kunnen breken, schat je?

CDU was ooit een stevige centrumrechtse partij 
met een duidelijke conservatieve, nationalistische 
vleugel. Die wil Merkel afknippen. Ze denkt met 
één linkervleugel te kunnen vliegen. Dat kan niet 

anders dan op een pijnlijke 
crash eindigen. Het is zeer 
gelijkaardig aan de evolutie 
die CVP/CD&V in Vlaan-
deren doormaakte. Ooit was 
daar ook een Vlaamsgezinde, 
conservatieve kracht aanwe-
zig. Maar die is vertrokken. 
De CD&V is gehalveerd op 
enkele verkiezingen. Vele 
van hun kiezers stemmen 
nu op Vlaams Belang. In 
Duitsland zal het niet an-
ders zijn en trekken steeds 
meer kiezers en kaderleden 
hun conclusie en maken de 
oversteek naar AfD. Merkel 
ziet er machtig uit, maar ze 
is het niet. Haar rijk is bijna 
voorbij.

Zit daar de grote meerwaar-
de van de ID-fractie? Re-

cepten voor machtsdeelname delen onder rechts-
nationalisten? Of gaat het verder?

Onze fractie bewijst elke dag opnieuw dat 
nationalisme samenwerking en vrede is, en het 
precies de eurofanatici zijn die oorlog en conflict 
veroorzaken. Denk aan de strafprocedures tegen 
Polen en Hongarije of de sabotage rond Brexit. In 
de ID-fractie daarentegen zoeken we samenwerking 
op. Omdat we samen meer kunnen dan elk apart. 
Daarbij respecteren we de diversiteit, vieren we onze 
soevereiniteit en respecteren we elkaars identiteit. 
We delen kennis en goede praktijken. Daarom is het 
nationalisme ook de nieuwe politieke kracht van de 
toekomst. 

Nog een laatste tip voor onze lezers? Wat zal het 
meest belangrijke EU-onderwerp zijn om op te 
volgen in de nabije toekomst?

Nu de Britten vertrokken zijn is er een werkgroep op-
gestart over ‘de toekomst van Europa’. Dit kan posi-
tief zijn als ze eindelijk naar het volk beginnen luiste-
ren. Maar ik vrees ervoor. Verhofstadt is al aangesteld 
als coördinator. Hij pleitte alvast voor nog meer EU. 
Hoe Polen daarop zal reageren is toch iets om in de 
gaten te houden. 
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Salafisme in Brussel 
eindelijk aanpakken
De eerste week van februari: affiches met ‘Allahu akbar!’ in de straten 
van Brussel… De straat aan de moskee in Sint-Jans-Molenbeek die 
moest worden afgesloten omdat duizenden moslims wilden bidden voor 
hun overleden salafistisch voorman Rachid Haddach. 2020 nam een 
vliegende start

Opvallende feiten. Dries Van 
Langenhove stelt in het vragenuurtje 
in de Kamer op donderdag een 
opgemerkte vraag over beide 
voorvallen aan minister van 
Justitie Koen Geens. Daarbij moet 
opnieuw vastgesteld worden dat de 
islamderadicaliseringsinitiatieven in 
dit land niet onderbouwd worden 
en amper gecoördineerd. Iedereen 
doet maar wat. 

MOLENBEEK UNIEKE 
ENCLAVE?

Het is De Morgen die op het 
einde van die week op vrijdag 
een lang interview publiceert 
met de Franse wetenschapper 
Bernard Rougier. De professor 
aan de Sorbonne-universiteit 
heeft na jaren van veldstudie een 
nieuw wetenschappelijk rapport 
uitgebracht onder de naam Les 
territoires conquis de l’islamisme. 
Daarin beschrijft hij de ervaringen 

van de onderzoekers in verschillende 
geïslamiseerde wijken in Frankrijk. 
Maar ook Sint-Jans-Molenbeek 
werd onder de loep genomen. En 
volgens de Midden-Oosten-kenner 
is Molenbeek een “unieke enclave van 
islamitisch activisme”. In de krant laat 
hij optekenen: “Islamisten maken de 
dienst uit in tal van migrantenwijken. 
Geen populistische propaganda, maar 
eerder een feit.”

Dit was de aanleiding voor 
fractieleider in het Brussels Parlement 
Dominiek Lootens-Stael om de 
bevindingen van Rougier aan de 
Brusselse regering in het parlement 
te presenteren tijdens het vrijdagse 
vragenuurtje. Brussels minister-
voorzitter Rudi Vervoort (PS) 
reageerde sussend dat er meerdere 
coördinerende maatregelen worden 
genomen door de Gewestregering 
om de verschillende actoren die in 
Brussel actief zijn (gemeenten en 
gemeenschappen) te ondersteunen. 

Lootens was echter niet onder de 
indruk van de resultaten. “Zij die hier 
nu roepen en de vergadering verlaten, 
zijn net zoals degenen die beschreven 
worden in de studie. Zij zijn diegenen 
die zich verzekeren van de macht door 
het op een akkoordje te gooien met 
islamisten. Maar de nuchtere analyse 
van het Vlaams Belang krijgt hiermee 
nogmaals bevestiging.”

Bob De Brabandere, voorzitter van 
de Brusselse Vlaams Belang-afdeling, 
trad Lootens bij en bepleitte opnieuw 
de oprichting van een Brussels 
Islamobservatorium. De halfzachte 
aanpak van nu levert immers niets 
op, integendeel, stelt De Brabandere. 
“Wij pleiten voor de oprichting van 
een islamobservatorium bestaande 
uit islamologen, vertegenwoordigers 
van de federale politie, van de 
Staatveiligheid, de FOD Financiën 
en van de FOD Buitenlandse Zaken”, 
klonk het. “De problematiek van 
islamistisch activisme moet duidelijk 
in kaart gebracht en nadien hard 
aangepakt worden. Brussel en de 
Brusselaars verdienen beter dan de 
huidige gevaarlijke nonchalance.”

Joris De Vriendt

Les territoires conquis de l’islamisme 
Aantal pagina’s 412
ISBN Code: 978-2-13-082075-8
Formaat 15 x 21.3 cm

Bernard Rougier is professor aan les universités à Paris 3/Sorbonne-Nou-
velle, senior-lid van het ‘Institut Universitaire de France’ en directeur van 
het ‘Centre des études arabes et orientales’. Auteur van verscheidene an-
dere werken: ‘Puf du Jihad au quotidien’ (2004, trad. Harvard Univer-
sity Press, 2007), ‘Qu’est-ce que le salafisme?’ (dir., 2008), ‘L’Oumma en 
fragments’ (2011, trad. Princeton University Press, 2015) en ‘L’Égypte en 
révolutions’ (dir., avec S. Lacroix, 2015).
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Vlaams Belang wil  
betaalbare rusthuisfacturen
De publicatie van het ‘grote rusthuisdossier’ door de krant Het 
Nieuwsblad bewees eens te meer dat de rusthuisfactuur voor veel van 
onze mensen veel te hoog is. Ook het voorbije jaar zijn ze nog maar 
eens duurder geworden. Het Vlaams Belang wil de invoering van een 
maximumfactuur om de kosten betaalbaar te houden. Dit bepleitte 
ook Immanuel De Reuse duidelijk in het Vlaams Parlement.

Volgens cijfers van het Agentschap 
Zorg en Gezondheid bedraagt de 
gemiddelde rusthuisfactuur nu 
al 1.790 euro. Dat is opnieuw 
een stijging van 45 euro per 
maand tegenover een jaar eerder 
en zelfs een zeer forse verhoging 
van 136 euro per maand in 
vergelijking met 2016. En alle 
prijsbegrenzingsmechanismes 
ten spijt steeg de prijs van de 
rusthuisfactuur sneller dan de 
levensduurte. Laat ons dit eens 
vergelijken met het gemiddelde 
wettelijke pensioen in België. Dat 
pensioen bedraagt amper 1.280 
euro. Inmiddels volstaat dus voor 
3 op de 4 bewoners het pensioen 
niet meer om de rusthuisfactuur 
te betalen. Onze rusthuisbewoners 
kijken hier naar een immense kloof 
van 500 euro per maand. Voor heel 
wat van onze rusthuisbewoners is 
dit een niet meer te nemen sprong. 

KINDEREN

Steeds meer moet het OCMW 
bijspringen om die rusthuisfactuur 
te helpen betalen. Ook hier 
dus een stijging. En volgens 
voorzichtige schattingen van 
Okra past één op de vier kinderen 
bij om de rusthuisfactuur van 
hun ouders betaald te krijgen. 
Zo treffen we ook deze gezinnen 
rechtstreeks in de geldbuidel. Dat 
zijn de harde cijfers in het debat 
over de betaalbaarheid van onze 
rusthuizen. Onze mensen hebben 
een gans leven hard gewerkt voor 
onze welvaart en krijgen op het 

einde van de rit nog een extra 
harde factuur om te betalen. 
Stank voor dank! Deze cijfers zijn 
onthutsend en onrechtvaardig. 
Wat te denken van minister 
Wouter Beke (CD&V) die deze 
prijsstijgingen “onder controle” 
noemt? "We vragen ons allemaal 
terecht af of deze minister van 
Welzijn nog met beide voeten in 
de realiteit, in het echte leven, 
staat", aldus Vlaams Parlementslid 
Immanuel De Reuse.

REGEERAKKOORD

De huidige Vlaamse regering 
maakte in haar regeerakkoord de 
belofte dat ze via het zorgbudget 
tot 400 euro extra zou geven aan 
de ouderen met een laag inkomen. 
Maar een eenvoudige optelsom 
leert ons dat ook dit voor onze 
laagste pensioenen onvoldoende 
zal zijn om de rekening te doen 
kloppen. Is er overigens wel vol-
doende budget om deze belofte 

waar te maken? En als we vragen 
wanneer de minister deze belofte 
zal inlossen luidt het steevast: “We 
zijn het aan het bestuderen.” In 
ruil voor deze onbetaalbare fac-
tuur krijgen bovendien niet alle 
rusthuisbewoners de goede zorgen 
waarvoor ze moeten betalen. Een 
steeds stijgende werkdruk op de 
werkvloer, nijpende personeelste-
korten, ontoereikende budgetten 
en soms nog erg verouderde infra-
structuur zorgen er voor dat onze 
verpleeg- en zorgkundigen met 
de handen in het haar zitten. Zij 
geven het beste van zichzelf voor 
de zorg aan onze mensen maar ze 
moeten roeien met de riemen die 
ze krijgen. 

Voor het Vlaams Belang is het dui-
delijk: als wij een zorgbehoevende 
partner of ouder aan een rusthuis 
toevertrouwen moeten we er op 
kunnen rekenen dat deze van be-
taalbare en kwaliteitsvolle zorg 
geniet. Wij pleiten daarom naast 
kwaliteitsvolle zorg voor de in-
voering van een maximumfactuur 
voor rusthuizen en de afschaffing 
van de onderhoudsplicht. 

Wim Van Osselaer

Vlaams parlementslid Immanuel De Reuse: "We vragen ons 
af of de minister van Welzijn, Wouter Beke, nog voeling heeft 
met de realiteit."



Nieuwe asielcijfers tonen 
geen verandering in  
rampzalig asielbeleid
Het aantal asielaanvragen blijft verder pieken, de beschermingsgraad 
zakt tot een dieptepunt, maar ook de terugkeercijfers kelderen. Alle 
cijfers tonen aan dat het Belgische asielbeleid is uitgedraaid op een 
regelrechte ramp.

Het aantal asielaanvragen in dit 
land blijft onverminderd de hoogte 
in gaan. In de eerste maand van dit 
jaar dienden in totaal 2.739 men-
sen een asielaanvraag in, goed voor 
een stijging van 22 procent in ver-
gelijking met december vorig jaar. 

MEER DAN MARKANT

In vergelijking met januari vorig 
jaar blijven de cijfers op hetzelfde 
hoge niveau. Daarbij dient echter 
opgemerkt dat het aantal geregis-
treerde asielaanvragen in januari 
vorig jaar disproportioneel hoog 
lag omdat het eind 2018 kunst-
matig laag was gehouden door de 
invoering van een asielquotum van 
60 asielaanvragen per dag. Voor 
een correcter beeld vergelijken we 
dan ook best met een ‘normale’ ja-
nuarimaand en dan zien we geen 
stagnatie, maar een meer dan signi-

ficante toename. In vergelijking 
met de eerste maand van 2018 

gaat het om een stijging van 44,5 
procent, in vergelijking met januari 
2017 gaat het zelfs om een stijging 
met liefst 87,5 procent.

MEER DAN OOIT

Een andere opvallende ontwikke-
ling is wel dat steeds minder asiel-
aanvragen leiden tot een erkenning. 
De zogenaamde beschermingsgraad 
daalde van bijna 60 procent in 2016 
naar 37 procent in 2019, meteen 
het laagste niveau in zeven jaar. In 
de eerste maand van dit jaar zette 
deze tendens zich verder door en 
daalde het percentage tot amper nog 
31 procent. Het feit dat ondertus-
sen reeds meer dan zes op de tien 
aanvragen afgewezen wordt, toont 
aan dat er meer dan ooit werk moet 
gemaakt worden van een effectief en 
efficiënt terugkeerbeleid. Daarvan is 
tot op vandaag echter geen sprake. 
Wel integendeel.

NEFAST SIGNAAL

Terwijl de instroom vorig jaar met 
18 procent de hoogte in ging, ma-
nifesteerde zich op het vlak van de 
terugkeer precies de omgekeerde 
beweging. Daarmee werd een ten-
dens bevestigd die zich eerder reeds 
aftekende. Hoe men het ook draait 
of keert: zelfs volgens de meest op-
timistische cijfergegevens daalde de 
terugkeer in twee jaar tijd met bijna 
een kwart (22 procent om precies te 
zijn). 

Het spreekt voor zich dat de 
combinatie van een stijgende 
instroom, een slinkende 
erkenningsgraad en een dalende 
uitstroom er enkel toe zal leiden 
dat het leger illegalen in dit land 
nog verder zal aangroeien. Het 
uitblijven van een geloofwaardig 
terugkeerbeleid zal alleen maar het 
signaal de wereld insturen dat men 
in dit land - eens voet aan wal gezet 
- ook kan blijven. Een nefast signaal, 
dat als vanzelf een nieuwe instroom 
op gang zal brengen. 

Dirk De Smedt
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In Memoriam:

Sir Roger Scruton
Sir Roger Scruton is na een half jaar van dappere strijd tegen kan-
ker afgelopen januari vredig overleden op 75-jarige leeftijd. Hij was 
zonder twijfel de grootste Angelsaksische traditioneel-conservatieve 
filosoof van onze tijd. Maar hij was nog zoveel meer dan dat. Een 
zachtaardige, eerlijke en goedlachse oer-Britse intellectueel met een 
liefde voor de vossenjacht, de organist van zijn lokale parochie, een 
gedreven anti-communist, een voormalig professor esthetica, een ro-
manschrijver en operacomponist, de vader van twee kinderen, en een 
geestelijk vader voor velen.

Tijdens de jaren ’70 en ’80 reisde 
Scruton vaak achter het IJzeren 
Gordijn om dissidenten te 
ontmoeten en een ondergronds 
onderwijsnetwerk uit te bouwen. 
In Tsjechoslowakije werd hij 
daarvoor zelfs ooit gearresteerd 
door de geheime politie. 
Omwille van zijn strijd tegen het 
communisme beschouwden zijn 
collega’s hem als een paria in de 
universiteit van Birkbeck, waar hij 
les gaf. In die tijd richtte hij ook The 
Salisbury Review op, een magazine 
waarin hij het conservatisme met 
een focus op traditionele waarden 
intellectueel wou onderbouwen 
en verdedigen, in scherp contrast 
met het dominante liberale 
conservatisme van Thatcher. Ook 
zijn bekende boek ‘The Meaning 
of Conservatism’ (1980) is daarvan 
een neerslag en een standaardwerk 
over het onderwerp.

In de jaren ’90 woonde hij enkele 
jaren in Boston, waar hij een leer-
stoel bekleedde. Wanneer hij zich 
vervolgens opnieuw in het Verenigd 
Koninkrijk vestigde, nam hij zijn in-
trek in een 250 jaar oude hoeve met 
bijhorend landgoed, die hij ‘Scruto-
pia’ doopte. Na een tweede periode 
in de VS, keerde hij definitief terug 
naar zijn landgoed, waar hij verder 
schreef aan zijn intussen omvangrij-
ke oeuvre. Enkele suggesties: Green 
Philosophy (2011), waarin hij een 
conservatieve ecologische filosofie 
uit de doeken doet, Beauty (2010), 
dé introductie tot esthetiek, en I 
Drink Therefore I am: A Philosopher's 
Guide to Wine (2009), waarvan de 
titel de lading goed dekt.

Requiescat in pace, Sir Roger, in een 
Scrutopia without end.

Ywein Joris

Feiten  cijfers
Van 2009 tot 2018 werden in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest 15.219 
vreemdelingen via naturalisatie tot 
nieuwe Belg gebombardeerd. Voor 
slechts 525 van hen of 3,4% gebeurde 
dat in het Nederlands. De nieuwe Bel-
genfabriek draagt daardoor aanzienlijk 
bij tot de verdere ontnederlandsing 
van Brussel. 
(Schriftelijke vraag nr. 68 van senator 
Guy D’haeseleer aan de minister van 
Justitie)

***
De behandeling van een asielaan-
vraag in België duurt belachelijk lang. 
De gemiddelde behandelingsduur van 
een aanvraag bedroeg in 2018 maar 
liefst 379 dagen. Tel daarbij de 129 
dagen (gemiddelde beroepstermijn) 
en een asielzoeker kan hier zowat twee 
jaar ongestoord verblijven voordat er 
een uitspraak is. Hemeltergend!
(Vraag nr. 165 van Dries Van Langen-
hove aan de minister van Migratie) 

***
Criminelen worden alsmaar jonger. 
Het aantal minderjarige verdach-
ten van een crimineel feit steeg van 
15.000 in 2015 tot 17.000 in 2018. 
Bij de verdachten met de Belgische na-
tionaliteit en de nationaliteit van een 
ander Europees land was er een daling 
merkbaar. Bij de minderjarigen met 
een niet-Europese nationaliteit was er 
dan weer een zeer sterke stijging.
(Vraag nr. 315 van Barbara Pas aan 
de minister van Binnenlandse Zaken)

***
Treinreizigers blijven de grootste 
slachtoffers van de koperdiefstallen 
bij de NMBS en Infrabel. In 2016 wa-
ren er nog 7.900 minuten vertraging 
op het treinnet door kabeldiefstallen, 
in 2018 waren dat reeds 51.675 minu-
ten. De kosten voor de belastingbeta-
ler voor herstellingen na kabeldiefstal-
len bedroeg in 2018 maar liefst 4,6 
miljoen euro.
(Vraag nr. 177 van Nathalie Dewulf 
aan de minister van Mobiliteit)

Juni 2006 gaf Sir Roger Scruton, op uitnodiging van de Vlaams 
Belang-studiedienst, een lezing in het Elzenveld te Antwerpen.
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De ondergang van 
Rhodesië
De Britten waren historisch gezien efficiënte en in vergelijking met 
andere landen redelijk ‘milde’ kolonisatoren. Maar de manier waarop 
zij dekoloniseerden, was dikwijls catastrofaal. In het pas onafhankelijke 
Pakistan kregen de moslims de facto de vrije hand om massaal hindoes 
af te slachten. Toen de Britten hun mandaatgebied Palestina verlieten, 
gaven ze de Arabieren niet alleen de vrije hand voor hun aanvallen 
op Joden, maar zelfs munitie, wapens en Britse officieren als militaire 
adviseurs. In Rhodesië was het bijna even erg. Daar maakten ze gemene 
zaak met zwarte terreurgroepen. 

“EÉN MAN, ÉÉN STEM, 
ÉÉN KEER” 

In Afrika gingen ze subtieler en 
hypocrieter te werk: vóór een land 
onafhankelijk werd, moest het eerst 
‘majority rule’  krijgen, wat neerkwam 
op ‘zwart zelfbestuur’. In theorie 
moest dat gebeuren via verkiezingen 
en volgens het principe ‘één man, 
één stem’. Men had evengoed 
kunnen proberen ijsberen in Afrika 
te kweken. In praktijk waren die 
eerste verkiezingen meestal ook de 
laatste en kwam het neer op chaos, 
stammenoorlogen en tenslotte de 
alleenheerschappij van een zwarte 
dictator, bijna altijd uit de sterkste 
stam.

NIEUW VADERLAND 

Natuurlijk waren de blanken in 
Rhodesië een minderheid, maar zij 
waren geen koloniale ambtenaren 
die daar slechts tijdelijk werkten. Zij 
hadden zich in Rhodesië gevestigd 
om er voorgoed te blijven en er iets 
op te bouwen voor hun kinderen en 
kleinkinderen. Zij zagen Rhodesië 
niet als een kolonie, maar als hun 
nieuwe vaderland. Zij waren niet 
alleen beter opgeleid dan gemiddeld, 
ze investeerden ook veel meer in 
het land zelf en zij dachten op veel 
langere termijn, in termen van 
generaties. 

Dat had indrukwekkende resultaten 
opgeleverd: In 1959 was Rhodesië 
één van de welvarendste landen in 
heel Afrika. Het land exporteerde 
niet alleen grondstoffen, het was 
niet alleen één van de graanschuren 
van Afrika, maar het had ook een 
eigen industrie ontwikkeld, wat 
in vele kolonies niet of nauwelijks 
gebeurde bij gebrek aan technici 
en geschoolde arbeidskrachten. 
Natuurlijk was die welvaart ook te 
danken aan de bodemrijkdommen. 
Maar vele andere Afrikaanse landen 
hebben óók enorme bodemschatten 
en toch zijn zij onderontwikkeld 
gebleven, met een straatarme en 
dikwijls uitgehongerde bevolking. 
Grondstoffen zijn nutteloos als er 
geen mensen aan het roer staan 
die ze duurzaam en kundig willen 
ontginnen, en die de winsten willen 
herinvesteren in de economie en 
niet in paleizen, prestigeprojecten, 
marxistische experimenten of 
Zwitserse bankrekeningen.

ONAFHANKELIJKHEID 

In 1963 naderde de tsunami van de 
dekolonisatie echter ook Rhodesië. 
Niet zozeer door opstanden van 
de zwarte inwoners, maar door de 
manipulaties van de blanke politieke 
kaste in Londen, die nog volop 
geloofde in de ‘majority rule’, of toch 

deed alsof. Het pas onafhankelijke 
Congo was toen nochtans al ten 
onder gegaan in een orgie van 
verwoesting, brandstichting en 
verkrachting. Dit had er geleid 
tot de verdrijving van bijna alle 
blanken, en de secessieoorlog in 
Katanga woedde nog volop. 

Iedereen kon de gevaren en nadelen 
van onvoorbereid zelfbestuur 
nu met eigen ogen zien, maar 
men ging blindelings verder op 
hetzelfde noodlottige pad. Om het 
hardnekkige verzet van de blanke 
Rhodesiërs te begrijpen, moet men 
zich dat tijdskader tevens herinneren. 
Alleen al Congo had genoeg 
moeten zijn als afschrikwekkend 
voorbeeld. Maar in 1962 waren 
na de onafhankelijkheid ook àlle 
Fransen verjaagd uit Algerije, hoewel 
sommige Franse families daar al 
sinds 1848 woonden. Natuurlijk 
wilden de blanke Rhodesiërs niet de 
volgenden zijn die moesten kiezen 
tussen ‘een valies of een doodskist’. 
Onder leiding van Ian Smith riepen 
zij in 1963 daarom eenzijdig hun 
onafhankelijkheid uit, en zij zouden 

Ian Smith, toenmalig 
Rhodesisch president
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die manu militari verdedigen. 
Er volgde een handelsboycot, 
maar via Mozambique, toen nog 
een Portugese kolonie, kon die 
gemakkelijk omzeild worden, 
ondanks een blokkade van de 
Britse vloot. In de jaren daarna 
bevestigden de ontwikkelingen in 
de nieuwbakken Afrikaanse staten 
hoezeer het verzet van de blanke 
Rhodesiërs logisch was. In Congo 
volgden de muiterijen in Stanleystad 
en de Simba-opstand. In Mali brak 
de eerste Toearegoorlog uit, in 
Tsjaad een burgeroorlog, in Nigeria 
de Biafraanse oorlog, in Kenia de 
zogenaamde ‘Shifta War’. Tijdens de 
jaren zestig waren in Guinea, Congo-
Kinshasa, Congo-Brazzaville, 
Ghana, Mali, Oeganda, Malawi, 
Zambia, Togo, Gabon, Equatoriaal 
Guinea, Soedan en Somalië dictators 
aan de macht gekomen. ‘Eén man, 
één stem’ betekende nu dat één man 
alles voor het zeggen had, en dat rest 
kon zwijgen of sterven. Of allebei.

TERRORISTEN 

De belangrijkste zwarte 
verzetsbewegingen binnen Rhodesië 
waren ZANU/ZANLA en ZAPU/
ZIPKA. De eerste afkorting slaat 
op de politieke tak, de tweede op 
de militaire. Tijdens de zogenaamde 
‘bush war’ pleegden ZANLA 
en ZIPKA vooral aanslagen op 
boerderijen van blanken en op 
zwarte arbeiders die volgens hen met 
de blanke boeren ‘collaboreerden’. 
De ZANU van Mugabe werd 
gesteund door de terreurorganisatie 
FRELIMO, die in Mozambique 
tegen de Portugezen vocht, door 
China, Libië en Tanzania. De ZAPU 
van Nkomo door de USSR, Bulgarije 
en Cuba. Zeg mij wie uw vrienden 
zijn… Het ANC steunde beide 
bewegingen. Moskou- of Mao-gezind, 
het maakte niets uit, als ze maar 
blanken vermoordden. Ondanks 
die enorme overmacht aan vijanden 
konden de dappere Rhodesiërs, 
ook met de steun van vele loyale 
zwarte soldaten, de terreurgroepen 
wel onder de duim houden. Hun 
commando’s, meestal voormalige 
Britse SAS-soldaten, konden zelfs 

tot in Mozambique infiltreren om de 
terroristen in hun bases aan te vallen. 
Eén van de briljantste raids van dat 
soort was Operatie Eland, waarbij 
72 Rhodesiërs van de elite-eenheid 
Selous Scouts een militaire basis in 
Mozambique binnendrongen waar 
meer dan vijfduizend (!) ZIPRA-
strijders zaten. Balans: 300 dode 
ZIPRA’s en vier lichtgewonden bij de 
Selous Scouts. 

Maar in 1975, na de Anjerrevolutie 
in Portugal, werd ook Mozambique 
onafhankelijk. Twee jaar later 
brak er een burgeroorlog uit. Het 
briljante zelfbestuur in Afrika, 
nietwaar? Rhodesië was nu politiek, 
militair en economisch volledig 
omsingeld. Op 3 september 1978 
schoten terroristen van Nkomo’s 
ZAPU-ZIPRA met door de Sovjets 
geleverde luchtdoelraketten een 
passagiersvliegtuig van Air Rhodesia 
neer. 38 inzittenden waren op 
slag dood. Tien van de achttien 
overlevenden werden daarna beroofd 
en afgemaakt door ZIPRA-strijders. 
Op 12 februari schoot ZIPRA nog 
een Rhodesisch passagiersvliegtuig 
neer. Alle 59 inzittenden kwamen 
om. Er kwamen nauwelijks officiële 
veroordelingen, ook niet van 
Westerse regeringen. Waren dàt 
dan ‘vrijheidsstrijders’? Moest men 
de macht echt aan dat uitschot 
overdragen? Ja, dus. De strategische 
situatie werd hopeloos. ZANU en 
ZAPU konden meer guerrillastrijders 

laten infiltreren dan de Rhodesiërs 
konden onderscheppen. Ze moesten 
capituleren. In 1980 werd de macht 
overgedragen aan de ZANU en 
ZAPU. Er kwamen nog één keer 
verkiezingen. Die werden gewonnen 
door Mugabe van ZANU. Rhodesië 
werd Zimbabwe.

TIRANNIE EN TRIBALISME 

De media en Wikipedia noemen de 
terroristen van ZANU en ZAPU 
nog steeds ‘vrijheidsstrijders’ en 
‘nationalisten’. Zij waren geen 
van beide. Toen ze aan de macht 
kwamen, brachten ze geen vrijheid, 
maar brute dictatuur, en zij waren 
geen nationalisten, zij waren alleen 
trouw aan hun eigen stam. De leden 
van ZANU waren vooral Shona 
en die van ZAPU vooral Ndebele. 
Toen Mugabe - een Shona - zijn 
macht eenmaal gevestigd had, liet 
hij een door Noord-Koreanen 
getrainde legereenheid zo’n 80.000 
Ndebele afslachten. Het Congolese 
scenario herhaalde zich: dictatuur, 
een éénpartijstaat, de verdrijving 
van de blanken, en de volledige 
ineenstorting van landbouw en 
industrie en astronomische inflatie. 
Een land dat ooit de graanschuur 
van Afrika was geweest, werd nu 
een hongerland. Een bloedige ‘failed 
state’, geleid door een schatrijke 
zwarte potentaat. De zoveelste.

Marc Joris

Robert Mugabe, tot voor kort president van Zimbabwe
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Ellen Samyn
Federaal volksvertegenwoordiger

Hoe bent u bij het Vlaams Belang 
terechtgekomen?

Mijn ouders waren hardwerkende zelf-
standigen die wegens hun drukke be-
zigheden in de bloemenwinkel weinig 
tijd hadden om de politiek te volgen. 
Mijn interesse wakkerde aan in mijn 
laatste jaar humaniora waar ik voor 
een opdracht er voor koos om – ge-
zien het een verkiezingsjaar was – het 
Vlaams Blok onder de loep te nemen. 
Door mij te verdiepen in de geschie-
denis van het Vlaams Blok, leerde ik 
ook de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging kennen. Toen ik een positief 
beeld schetste van het Vlaams Blok 
werd dat niet op gejuich onthaald in 
de klas. Maar ik was overtuigd. 

Het lidmaatschap van de partij kwam 
later, maar tijdens mijn hogere studies 
werd ik al lid en wat later praesidium-
lid van de NSV! in Gent. Toen mij 
ter ore kwam dat er een vacature was 
bij het Vlaams Blok heb ik mij daar 
voor aangemeld. Dit leidde er toe dat 
ik bijna 19 jaar geleden mocht star-
ten als medewerker in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, waar ik 14 

jaar lang heb gewerkt als assistente van 
fractievoorzitter Gerolf Annemans. 
Tijdens zijn voorzitterschap werkte 
ik daarna ook op ons nationaal secre-
tariaat. Na de verkiezingen van 2014 
verhuisde ik mee naar het Europees 
Parlement. In die laatste jaren onder-
steunde ik ook het secretariaat van 
voorzitter Tom Van Grieken.

Als nieuw Kamerlid werk je nu voor 
de commissies Sociale Zaken en Bui-
tenlandse Zaken, waarom?

Als sociaal bewogen iemand heb ik 12 
jaar gezeteld als OCMW-raadslid in 
Brasschaat. Zelfs in een rijke gemeente 
als Brasschaat bestaat verdoken ar-
moede. Ik heb heel wat bijgeleerd over 
sociale dossiers, lokale opvang, sociale 
huisvesting enzovoort. Voor mij was 
die commissie Sociale Zaken dus een 
logische keuze. De betaalbaarheid van 
de pensioenen en sociale zekerheid 
zijn dossiers die ik er behartig. De so-
ciale zekerheid ook omwille van het 
communautaire karakter. We ijveren 
nog steeds voor een splitsing van het 
stelsel, zodat we kunnen zorgen voor 
onze eigen mensen. Ik blijf streven 

naar een sociaal Vlaanderen waar de 
Vlaming op de eerste plaats komt.

Door mijn werk de laatste jaren in 
het Europees Parlement heb ik ook 
verschillende internationale contacten 
opgebouwd met onze vrienden van 
de FPÖ, Rassemblement National 
en Lega. In het Europese Parlement 
behandelde ik voornamelijk mensen-
rechtenthema’s. Deze volg ik nu op in 
de Kamer. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan de ‘Plaasaanvalle’ in Zuid-Afrika, 
waar de blanke Boeren dagelijks ge-
confronteerd worden met racistische 
agressie, met vaak de dood tot gevolg. 
Denk ook aan het Tibetdossier, waar 
het religieus hoofd, de Dalai Lama, 
niet officieel kan of mag worden ont-
vangen door de Belgische instanties 
gezien de economische relatie met 
China. De relatie met Turkije blijft 
uiteraard ook een interessant dossier. 
En voorts houdt onze fractie een zeer 
kritische blik op het dossier van de IS-
terroristen. We blijven hierin de enige 
partij die duidelijke taal spreekt: laat 
geen enkele IS-terrorist ooit nog bin-
nen in ons land.

Hebt u nog andere interesses buiten 
de politiek?

Reizen is altijd één van mijn passies 
geweest. Onze vakanties hebben ook 
altijd een Vlaamse insteek, op zoek 
naar dat ene nog overblijvende Vlaam-
se spoor in het buitenland. De orga-
nisatie van de reis neem ik op mij en 
mijn echtgenoot zoekt inspiratie in de 
oude boeken van pater Arthur Verthé, 
‘Vlaanderen in de wereld’. Gezinstijd 
vind ik ontzettend belangrijk. De 
combinatie werk en gezin is niet altijd 
een evidentie, maar dat maak ik goed 
tijdens het weekend.

"Ik blijf streven naar een sociaal Vlaanderen waar de Vlaming op 
de eerste plaats komt."
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De hel van Fresnes 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werden heel wat Belgische 
militairen die niet deden wat van 
hen verwacht werd, bestraft. 
Hen wachtte vele maanden 
of jaren strafgevangenis, 
tucht- of strafcompagnie, 
soms zelfs slavenarbeid of de 
psychiatrische instelling. Jan 
Huijbrechts, medewerker 
van het Vlaams Belang, heeft 
aan dit aspect van de oorlog 
een boek gewijd. Na enkele 
inleidende hoofdstukken 
beschrijft hij in diverse aparte 
hoofdstukjes de verschillende 
strafmethodes en -instellingen 
die de Belgische legeroverheid 
voor zulke piotten in petto 
had. 

Ook Vlaamsgezinde militairen 
die actie ondernamen tegen de 
schandelijke discriminatie van 
de Vlamingen in het Belgisch 
leger, werden regelmatig opge-
zadeld met dergelijke straffen. 
De ‘houthakkers van de Orne’, 
maar ook Fresnes, Auvours en Cé-
zembre zijn in dat verband begrip-

pen die tot de Vlaams-nationale 
geschiedenis zijn gaan behoren. 
Ook dit aspect krijgt enige bijzon-

dere aandacht in dit boek. Huij-
brechts laat bijwijlen uitschijnen 
dat het naoorlogse Vlaams-nati-

onalisme daar rond enige mythe-
vorming heeft gecreëerd. Dat het 
daarover aan politiek deed en niet 

aan geschiedschrijving, lijdt 
geen twijfel. Maar dat deze 
aanklacht wel degelijk geba-
seerd was op feiten en niet op 
fictie, is toch wel duidelijk en 
blijkt ook ten overvloede uit 
het boek van Huijbrechts. Met 
die ‘mythevorming’ valt het 
dus best nog wel mee.

Het boek gaat niet in de diep-
te, maar biedt wel een degelijk 
en vlot geschreven panorama 
van het Belgische militaire be-
straffingsstelsel tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog.

Jan HUIJBRECHTS
De hel van Fresnes. Verdoemd, 

verguisd en achter de tralies. 
Vlaamse soldaten in de Belgi-
sche militaire strafinstellingen 
in Frankrijk tijdens ’14-’18.

Antwerpen, Polemos, 
2019, 184 p.

ISBN: 978 949 3005 09 9
Prijs: 19 euro

Père Boël
Na een olifantendracht van 52 jaar kondigt de 
heer Albert, zesde koning der Belgen, de geboorte 
aan van zijn dochter Delphine. Want zoals de 
familietraditie bij de verheven Coburgers het wil, 
sprong de genaamde Albert al wel eens kwistig 
om met zijn royaal DNA. Ook de toen 67-jarige 
Leopold II had per slot van rekening een 19-jarige 
minnares. ‘De aanhouder wint’ zou zomaar eens 
de wapenspreuk van de bende van Laken kunnen 
zijn.

Zet vader en dochter samen, en ze lijken als 
twee druppels water op mekaar. In tegenstelling 
trouwens tot prins Laurent, die dan weer verrassend 
veel lijkt op een zekere Italiaanse zakenman. Want 
ook de vrouwen aan het Vaderlandse Hof durfden 
wel eens de scheve schaats om te binden. Door 
de geruchten over haar affaires met Vastapane, 
Adamo, de Donnéa, etc… kreeg Paola niet voor 

niets als bijnaam ‘la cuisse légère du Belvédère’.

Vooral de absolute kilheid waarmee de genaamde 
Albert zich gedraagt tegenover zijn dochter spreekt 
boekdelen. Het contrast tussen koning Albert die 
in zijn TV-toespraken steeds de mond vol had van 
de warme samenleving, en vader Albert die met 
zijn kille, afstotende erkenning zijn dochter de ul-
tieme vernedering toebracht, kan niet groter zijn.

Wanneer binnenkort gemeentebesturen zich bui-
gen over de vraag of straten die vernoemd zijn 
naar collaborateurs nog wel kunnen, kunnen ze 
zich ineens ook de vraag stellen of we nog wel 
straten en pleinen moeten noemen naar potverte-
rende blauwbloedigen die op schaamteloze wijze 
hun ouderlijke verantwoordelijkheid ontlopen en 
enkel maar getuigen van een berg arrogantie en 
hypocrisie.



26

stuur uw oplossIng voor 23 maart 
met vermeldIng van naam en adres naar 

vlaams Belang-redactIe • madoupleIn 8 Bus 9 • 
1210 Brussel of puzzel@vlaamsBelang.org

Winnaars februari:
Willem Van Roy, Dilbeek
Wim Tousseyn, Izegem

Pieter Moerman, Brasschaat
Willy Wijckmans, Aartselaar

Roger Vergote, Oostende

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 
euro
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HORIZONTAAL
A.  Gezondheidsuitstapje
B.  Ontvangt - Hartstochtelijke
C.  Vervelend wezen (Frans) - Vertelt 

niet de waarheid
D.  Sportwedstrijd - Klampt een schip 

aan
E.  Populair liedje - Beproeving - 

Voorvoegsel met betrekking tot de 
aarde

F.  Overdreven - Eettent
G.  Door de overheid ter beschikking 

gestelde afvalcontainer - Bloeiwijze
H.  Meisjesnaam - Onaangenaam en 

zorgwekkend
I.  Vragend vnw. - Vrolijk wijsje 

zonder woorden
J.  Denkbeeldige lijn om de aarde - 

General Motors
K.  Geluid van een ezel - 

Arrondissement - Onbespreekbaar 
onderwerp

L.  Beeldbericht op GSM - Pastasoort

VERTICAAL
1.  Zwijgplicht van een priester
2.  Veroorzaak ongemak - Vl.  

agentschap, verantw. voor het 
afvalbeleid en bodemsanering

3.  Keelgat - Deel van een trap
4.  Loofboom - Amerik. federale 

politiedienst - Voorzetsel
5.  Gereed - Zeer behoeftig
6.  Troef negen bij klaverjassen - 

Loofboom - Uitnodiging om te 
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7.  In hoge mate onbezonnen - 
Drankgelegenheid

8.  Gebeurlijk - Tantalium
9.  Deponeert - Dranghek
10.  Allesomvattend - Buitengewoon 

onderwijs
11.  Deel van het testament - 

Muzieknoot - Spaanse regio met 
Zaragoza als hoofdstad

12. Geestelijk niet in orde - Bloeimaand
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ZATERDAG 7 MAART
DEINZE. 17de Eetfestijn met Dries 
Van Langenhove in Sporthal, Stations-
straat 19, Landegem om 19u. Org.: 
Vlaams Belang Deinze. Inl.: Olaf Evrard, 
0475-73 02 45, olaf.evrard@gent.be 
WILRIJK. Afdelingsetentje met Fi-
lip Dewinter en Sam Van Rooy in Zaal 
Bistro 4, Sint-Camillusstraat 17 83 18u. 
Org.: Vlaams Belang Wilrijk. Inl.: Wer-
ner De Gres, 0485-60 16 34, wdg7@
telenet.be 
WETTEREN. Gespreksavond met 
Tom Van Grieken en Barbara Pas in CC 
De Poort, Markt 27 om 19u30. Org.: 
Vlaams Belang Wetteren en Wichelen. 
Inl.: Hilde Anneessens, 0498-42 50 14

ZONDAG 8 MAART
BOORTMEERBEEK. 9de Steakdag 
in De Gildezaal, Hanswijkstraat 2a om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Boortmeer-
beek-Haacht. Inl.: Eddy Mortier, 0486 
29 46 49, eddyrommy@hotmail.com 
BUGGENHOUT. Kippenfestijn in 
Zaal Torenhof, Putweg 2, Opstal om 
11u. Org.: Vlaams Belang Buggenhout. 
Inl.: www.vlaaamsbelangbuggenhout.
be, 0495 24 57 14, steven.creyelman@
vlaamsbelang.org 

DINSDAG 10 MAART
OUDENAARDE. Busuitstap naar 
Oudenaarde. Opstapplaatsen in Scho-
ten om 8u30 en Antwerp-Expo om 9u. 
Org.: Seniorenforum Antwerpen Inl.: 
0495-82 76 07, seniorenforumantwer-
pen@telenet.be 

VRIJDAG 13 MAART
HOOGSTRATEN. Activiteitenavond 
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 Bel-
monds Pub, Smidsestraat 13, Grember-
gen om 20u. Org.: Vlaams Belang Den-
dermonde. Inl.: Ilse Annemans, 0479-36 
09 23, ilse.annemans@skynet.be
BERCHEM. Gebraden kippendag met 
Sam Van Rooy en Ellen Samyn in Zaal 
Paroza, Bacchuslaan 67 om 14u. Org.: 
Vlaams Belang Berchem en Borgerhout. 
Inl.: Karin Møller, 0476- 29 74 97, ka-
rin.moller@vlaamsbelang.org 
ZOUTLEEUW. Gespreksavond met 
Tom Van Grieken en Dries Van Lan-
genhove in GC De Passant, Aen Den 
Hoorn 12 om 20u. Org.: Vlaams Belang 

Zoutleeuw. Inl.: Eva Rollier, 0471-26 27 
07, vlaamsbelangzoutleeuw@gmail.com 

ZONDAG 15 MAART
KORTRIJK. Revue De Spatjes Brou-
wen ‘n Stikske in Parochiaal centrum 
Sint-Elooi, Sint-Amandsplein 17 om 
16u. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. 
Inl.: Mark Vandenberghe, 0477-21 61 
85, mark.vandenberghe@telenet.be 
BALEGEM. Eetfestijn-Breugheltafel in 
Zaal Ganzenhof, Houte 33 om 11u30. 
Org.: Vlaams Belang Oosterzele. Inl.: 
Marc Parewijck, 0498-77 91 13, marc.
parewijck@skynet.be 

VRIJDAG 20 MAART
TREMELO. Boekvoorstelling Sam Van 
Rooy in café Raadshuis, Werchtersebaan 
2 om 20u. Org.: Vlaams Belang Tremelo. 
Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10 70, 
alain.verschaeren1@telenet.be

ZATERDAG 21 MAART
LEUVEN. Pensen- en ballekesfestijn 
met Filip Brusselmans in Ontmoe-
tingscentrum Genadedal, Velderblok 2 
A, Kessel-Leo om 17u30. Org.: Vlaams 
Belang Leuven. Inl.: Hagen Goyvaerts, 
0497-28 04 34, hagen.goyvaerts@tele-
net.be 
MEISE. Gespreksavond met Jan Laere-
mans, Dries Van Langenhove en Chris 
Janssens in zaal De Linde, Potaardestraat 
3 om 19u. Org.: Vlaams Belang Meise. 
Inl.: Willy Van Mulders, 0475-59 88 76 
ERPE-MERE. Grootscheepse zwerf-
vuilactie i.s.m. de Milieuraad. Org.: 
Vlaams Belang Erpe-Mere. Inl.: Guy Van 
Londersele, 0476-49 92 56, guy.vanlon-
dersele@skynet.be 
 
VRIJDAG 27 MAART
ANTWERPEN. Maandelijks etentje: 
Chili con Carne met Vlaams Volksver-
tegenwoordiger Els Sterckx in Centrum 
Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 
12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 
82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org 

ZONDAG 29 MAART
BRAKEL. Eetfestijn in Feestzaal Ter 
Elst, Ommegangstraat 3 om 11u30. 
Org.: Vlaams Belang Brakel. Inl.: Veroni-
que Lenvain, 0478-79 68 85, veronique-
lenvain@skynet.be  

DONDERDAG 2 APRIL
ANTWERPEN. Daguitstap in Antwer-
pen.  Samenkomst aan station Antwer-
pen-Centraal om 11u. of in OCJVM, 
Van Maerlantstraat 14 om 13u30. Org.: 
Seniorenforum Antwerpen en Mandel. 
Inl.: 0495-82 76 07, seniorenforumant-

werpen@telenet.be 

DINSDAG 7 APRIL
SCHOTEN. Familiefietstocht. Vertrek 
aan Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 
61 om 14u.: Org.: Seniorenforum Ant-
werpen. Inl.: 0495-82 76 07, senioren-
forumantwerpen@telenet.be 

ZONDAG 12 APRIL
DIKSMUIDE. Paaseierenraap aan ter-
rein Zonnestraal, Woumenweg 73 om 
14u30. Org.: Seniorenforum Westhoek-
Westkust. Inl.: Johan Desender, 0498-
84 51 26, johan.desender@outlook.com 

ZATERDAG 18 APRIL
SCHERPENHEUVEL. Vlaamse Smul- 
avond met Suzy Wouters en Klaas 
Slootmans in Den Cayberg, Lobben-
sestraat 93B, Zichem om 18u. Org.: 
Vlaams Belang  Scherpenheuvel-Zi-
chem. Inl.: Suzy Wouters, 0474-73 92 
40, suzy.wouters@gmail.com 
 
VRIJDAG 24 APRIL
ANTWERPEN. Maandelijks etentje: 
Gentse Waterzooi in Centrum Van 
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 
12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225  
22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.
org 
LEOPOLDSBURG. Gespreksavond 
met Dries Van Langenhove in Taverne 
Drakar, Antwerpsesteenweg 129 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Leopolds-
burg.

ZATERDAG 25 APRIL
BELLEGEM. Natuurexploratie Ar-
gendaalbos. Org.: Seniorenforum Leie-
Schelde.
GENT. 14de Steakfestijn met Chris 
Janssens in LDC De Waterspiegel 
(buurthuis), Meulesteedsesteenweg 510 
om 19u30. Org.: Vlaams Belang Koepel 
Gent. Inl.: Adeline Blancquaert, 0498-
83 25 12, adeline.blancquaert@stad.
gent 
LEBBEKE. Gespreksavond met Bar-
bara Pas en Dries Van Langenhove in 
ontmoetingscentrum Wieze, School-
straat 2, Wieze om 19u30. Org.: Vlaams 
Belang Lebbeke. Inl.: Gunther Buggen-
hout, 0478-97 08 08, gunther.buggen-
hout@telenet.be 

ZONDAG 26 APRIL
HOBOKEN. Paasbrunch Sam Van 
Rooy en  Filip Brusselmans in Gilde-
huis, Kapelstraat 296 om 10u. Org.: 
Vlaams Belang Hoboken. Inl.: Fred 
Gorrebeeck, 0494-07 73 28, fredje.gor-
rebeeck@gmail.com 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 23 maartkalender



PAASMAANDAG 13 APRIL, 9u30

BESCHERM ONZE TRADITIES

PAASEITJES RAPEN & SPRINGKASTEELFESTIJN
Programma:
9u30  Ontvangst met kof� ekoekjes en drankbuffet
10u  Paaseitjes rapen
10u30  Korte toespraken 

’t Bau-Huis
Slachthuisstraat 60 
te Sint-Niklaas

Kostprijs: 5 euro per persoon

BEPERKT AANTAL PLAATSEN - VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT
via www.vlaamsbelang.org/pasen (meer info: 02 219 60 09)
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