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de coronacoup
“Nog nooit heb ik zoveel leugens, bedrog, post-
jesjagerij en politiek gekonkel gezien.” Aan het 
woord is de erudiete De Standaard-redacteur 
Guy Tegenbos na een ongezien staaltje van 
politiek gepoker waarbij de Vlamingen zich als 
een stelletje naïeve pubers lieten rollen. 

We spoelen even terug naar 15 maart. De corona-
crisis heeft net het land platgelegd. Mensen hollen en 
masse richting supermarkt om WC-papier en provi-
and in te slaan of zitten nagelbijtend voor de buis. In 
de Wetstraat een heel ander tafereel: zelfverklaarde 
toppolitici zijn er bezig met cynische machtsspelle-
tjes waarbij partijbelang primeert boven alles. 

Om te camoufleren dat men liever niet met de twee 
grootste partijen van het land - N-VA en Vlaams 
Belang - bestuurt, stellen de Franstaligen - in fla-
grante weerwil van gemaakte afspraken - dat de 
minderheidsregering-Wilmès best in het zadel kan 
blijven. Op die manier behoudt de PS zijn politieke 
maagdelijkheid en handhaaft de MR zijn dispropor-
tioneel groot aandeel in de regering. De Vlaamse 
partijen die er al deel van uitmaakten, CD&V en 
Open Vld, zitten zo in een fuik. Uit de regering 
stappen in tijden van crisis zou immers gezien wor-
den als onverantwoord gedrag. De nasmaak is bit-
ter. Zelfs sp.a-voorzitter Conner Rousseau zegt ‘ge-
degouteerd’ te zijn door de woordbreuk van de PS. 

Wanneer een van de grootste crisissen van deze 
eeuw - waarvan we de menselijke, economische 
en maatschappelijke gevolgen nog niet eens vol-
ledig in kaart kunnen brengen - onvoldoende zijn 
om volksbelang boven partijbelang te plaatsen, is 
het einde zoek. Of om het in de woorden van po-
liticoloog Carl Devos te zeggen: “Wat een zot en 
uitgeleefd land.” Hoog tijd om het op te doeken.

Klaas Slootmans
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Laat me met de deur in huis vallen: het coronavirus zou wel eens de grootste 
crisis kunnen zijn waarmee de Westerse wereld geconfronteerd werd sinds de 
Tweede Wereldoorlog. 

De Belgische regering-Wilmès I beweerde klaar te zijn voor deze crisis. De af-
gelopen weken bewees ze maar één ding: dat ze niet klaar was. Nu weten we 
ook waarom: als u dit leest is de regering-Wilmès II al ingezworen. Als men de 
afgelopen weken evenveel energie had gestoken in het nemen van maatregelen om 
de coronacrisis de baas te kunnen, als in het politiek gekonkel om deze regering 
gestalte te geven, dan waren we allicht beter gewapend om deze pandemie de baas 
te kunnen. 

Maar Vlamingen zijn het gewoon om op zichzelf aangewezen te zijn. Vandaag 
moeten we kunnen rekenen op onderlinge solidariteit en discipline. De (veel te 
laat) afgekondigde maatregelen mogen dan wel streng lijken, ze zijn of waren ab-
soluut noodzakelijk om deze crisis zo snel mogelijk het hoofd te bieden. 

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om iedereen, die ondanks de 
moeilijke omstandigheden blijft doorwerken om dit alles op te vangen, te bedan-
ken en een hart onder de riem te steken. Uiteraard de dokters en verplegers die 
vandaag de zwaarste last dienen te dragen. De gezonde jongeren die gaan winke-
len voor hun oudere medeburgers. Maar niet in het minst ook alle Vlamingen 
die dag in dag uit op hun eigen manier hun steentje bijdragen om onze maat-
schappij draaiende te houden: van de vuilnisman die nog steeds het afval komt 
ophalen, over de dokwerkers die de bevoorrading in stand houden tot de kleine 
zelfstandigen en horeca-uitbaters die hard zullen moeten knokken om ons ook na 
deze ‘lockdown’ te kunnen blijven van dienst zijn. Allemaal zijn ze het hart van 
Vlaanderen en het is in tijden van crisis dat alweer aangetoond wordt dat dat hart 
onverminderd blijft kloppen. 

Boven alles durf ik vandaag dan ook, met evenveel overtuiging als gisteren, zeggen: 
ik ben trots om Vlaming te zijn!

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

u meer dan 
ooit trots om 
Vlaming te zijn

“VANDAAG MOETEN 
WE KUNNEN REKENEN 

OP ONDERLINGE 
SOLIDARITEIT EN 

DISCIPLINE.”
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KOST MEDISCHE 
HULP ILLEGALEN 
GROEIT

De kostprijs voor medische hulp aan 
illegalen bereikte in 2018 een record-
hoogte: 70.000.000 euro. Voorname-
lijk in Brussel blijven de OCMW’s wel 
bijzonder kwistig met belastinggeld 
strooien, zo blijkt uit de cijfers die Ka-
merlid Dries Van Langenhove ver-
zamelde. Maar liefst 43 miljoen 
euro werd in het Hoofdstede-
lijk Gewest betaald. Ook de 
gemiddelde kostprijs per 
behandelde persoon ligt in 
Brussel een heel pak ho-
ger: 4.900 euro, tegenover 
2.900 euro in de rest van 
het land. Tijd om hier paal 
en perk aan te stellen.

EXTREEMLINK-
SE VANDALEN 
STEKEN AUTO 
AFD'ER IN BRAND

In de nacht van 9 op 10 maart 
werd de auto van Nicolaus Fest, 
Europarlementariër voor de rechts-
patriottische AfD in Duitsland, in 
brand gestoken. Vermoedelijk gaat 

het om extreemlinkse vandalen, of 
terroristen zo je wil. Terrorisme is 
immers politiek gemotiveerd ge-
weld. Ook de politie liet weten dat 
het misdrijf politiek gemotiveerd 
was, maar de identiteit van de da-
der of daders kon nog niet worden 

meegegeven. Eerdere aanvallen 
tegen AfD-politici kwamen even-
eens uit extreemlinkse hoek zoals 
‘Antifa’, een criminele ultralinkse 
organisatie die andersdenkenden 
viseert. In Duitsland valt het niet 
mee om nationalist te zijn. 

DENDERLEEUW  
TEGEN ISLAMISERING

De lokale Vlaams Belang-afdeling in 
Denderleeuw heeft al meer dan 1.200 
bezwaarschriften verzameld van bur-
gers die de komst van een ‘Islamitisch 
cultureel centrum’ absoluut niet zien 
zitten in Denderleeuw. Het Vlaams 
Belang verspreidde in januari via de 

sociale media een modelbezwaar-
schrift en riep de inwoners op 

om dit te ondertekenen en te-
rug te sturen. En met succes 
blijkbaar. Dit is een overdui-
delijk signaal van heel veel 
Denderleeuwenaren en 
het gemeentebestuur kan 
dit dan ook niet zomaar 
naast zich neerleggen. Een 
omgevingsvergunning mag 

dan ook niet afgeleverd wor-
den. Onze partij voelt zich al-

leen maar gesterkt door zoveel 
steun van de bevolking.

CHINA-VIRUS?

Afgelopen maand maart ontving 
Amerikaans president Donald 
Trump kritiek omdat hij het coro-
na-virus het ‘Chinees virus’ doop-
te. Dat zou racistisch zijn, klonk 
het bij de WHO en linkse groepen. 
Er bestaat echter een lange traditie 
om ziektes plaatsnamen te geven. 
De Spaanse griep, die ravage hield 

ACTUA KORT

Voornamelijk in Brussel blijven de 
OCMW's wel bijzonder kwistig met 

belastinggeld strooien.

Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder verzamelde meer dan 1200 
bezwaarschriften tegen de komst van een moskee in Denderleeuw.
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in 1918-1919, heeft bijvoorbeeld 
een plaatsnaam terwijl het zelfs 
niet uit Spanje kwam en MERS is 
kort voor ‘Middle East Respiratory 
Syndrome’. Maar om een of andere 
reden mag het corona-virus niet het 
Chinees virus of de Chinese super-
griep genoemd worden. Nochtans 
is dit niet de eerste maal dat er door 
de Chinese eet- en slachtgewoontes 
bepaalde ‘zoönose’-virussen de we-
reld ingestuurd worden. Meer daar-
over op pagina 22.

LOCKDOWN-REGELS 
MOEILIJK VOOR 
SOMMIGE 
ALLOCHTONEN

Afgelopen maand voerde België 
de meest ingrijpende omgangsre-
gels in sinds WOII. Niet iedereen 
ging er echter correct mee om. 
Eerst waren er de veelal Vlaamse 
lockdownfeestjes. Maar eens de 

ernst bij iedereen doordrong, 
bleven enkele delen van andere 
gemeenschappen hardnekkig de 
regels in de wind slaan. VTM 
toonde zo beelden van lui met een 
Midden-Oosterse achtergrond die 
doodleuk cricket aan het spelen 
waren, maar wellicht significanter 
was de overbelasting van zieken-
huizen in Limburg met Turkse 
patiënten. Een groot deel van de 
Turkse gemeenschap in Limburg 
bleek de genomen maatregelen 
niet te respecteren, zo merkte ook 
Vlaams parlementslid Chris Jans-
sens op. De last en gevaren waren 
en zijn echter voor iedereen. 

VERDERE  
VERENGELSING 
ONDERWIJS? NO, 
THANKS  

Onderwijsminister Ben Weyts (N-
VA) had kwaad bloed gezet bij de 
Vlaamse Beweging. Weyts wilde de 
helft van de vakken in onze bachelor- 
opleidingen in een vreemde taal aan-
bieden. Een aantal organisaties zoals 
de VVB, de Marnixring, de VVA, het 
OVV, de IJzerwake, VOS… schreven 
een vlammende en zeer lezenswaardi-
ge aanklacht tegen dit plan op Knack 
(knack.be/verengelsing) die zelfs door 
professor Matthias Storme, lid van 
het N-VA-partijbestuur, werd onder-
tekend. Het protest, aangesterkt door 
priemende vragen van Vlaams Parle-
mentslid Kristof Slagmulder, was een 
schot in de roos. Weyts bindt in en de 
plannen gaan - net als het rekening-
rijden - naar de prullenmand.

“Het is een illusie te denken dat 
je Vlaanderen en Wallonië nog 
dichter bij elkaar krijgt”.

Ed Nijpels, Nederlands 
oud-minister en huidig 

Klimaatberaad-voorzitter, De 
Standaard, 24 februari 2020

“We mogen de hoop van de 
jongere generatie voor een goede 
toekomst niet wegnemen en hen 
in een eco-depressie drijven.”

Naomi Seibt, hoogbegaafde 
tiener en klimaatrealist, 

Het Laatste Nieuws, 
25 februari 2020

“De volmachtregering van 
Wilmès is vreselijk cynisch, 
politiek bedrog zelfs dat toch 
niet ernstig te nemen is. Als je de 
vernislaag afkrabt, zie je de wer-
kelijkheid: dit is geen regering 
van nationale eenheid, maar van 
nationale verdeeldheid.”

Carl Devos, politicoloog, 
Het Laatste Nieuws, 

16 maart 2020

“België als federale structuur 
is uitgeleefd. Het is niet meer 
in staat ernstige beslissingen te 
nemen.”

Guy Tegenbos, journalist en 
oud-redacteur, De Standaard, 

17 maart 2020

“De regering-Michel, inclusief 
de N-VA die vandaag weer aan 
de klaagmuur staat, heeft de 
kans laten liggen om bij mooi 
weer het dak te herstellen en de 
begroting op zijn minst in even-
wicht te brengen.”

Jan Segers, editorialist, Het 
Laatste Nieuws, 19 maart 2020

De lockdown en de regels van 
het fatsoen werden niet door 
iedereen gerespecteerd..

Het is niet de eerste keer dat 
exotische eetgewoonten een 

virus de wereld insturen.
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Coronacrisis
Logge EU rolt rode loper 
uit voor China
Na de bankencrisis, de vluchtelingencrisis en de Brexit beleeft de 
Europese Unie met de huidige pandemie een nieuw crisismoment. 
Maakte de tandem Michel-von der Leyen deze afspraak met de ge-
schiedenis waar? 

Europees commissievoorzitter 
Ursula von der Leyen had haar 
eerste 100 dagen wellicht anders 
voorgesteld. Een virus waar de 
medische wetenschap nog geen 
antwoord op kan bieden waart 
genadeloos door Europa, met 
lockdowns en een dreigende re-
cessie in het vooruitzicht. In dit 
landschap van uitziekende pa-
tiënten, kelderende markten en 
eigengereide lidstaten, beweegt 
de Europese Unie zich voorlo-
pig even machteloos als de vi-
rologen die naar een oplossing 
dingen voor Covid-19. Maar in 
tegenstelling tot de ambitie en 
strijdlust die deze wetenschappers 
vooruitstuwt om zich te kronen 
tot helden van deze tijd, lijkt de 
commissie-Von der Leyen zich 
gewonnen te geven nog voor het 

coronavirus voet aan de grond 
kreeg in Europa. 

REISADVIEZEN

Eind januari 2020 stelde men 
de eerste geïsoleerde COVID-
19-gevallen vast in verschillende 
EU-lidstaten, waaronder Italië. De 
Italiaanse reactie op het coronavi-
rus kondigde de maartse kroniek 
van desintegratie en interne twist 
aan. Unisono beslisten de Italianen 
al op 31 janauri om het vlucht-
verkeer van en naar China stop te 
zetten. Rond diezelfde tijd echter 
activeerde de EU het Integrated 
Political Crisis Response (ICPR), 
een raamwerk van het hoogste ni-
veau om internationale crisissen te 
bekampen door informatie uit te 
wisselen. In februari sommeerde 

de Raad een buitengewone verga-
dering bijeen van alle ministers van 
gezondheidszorg om gezamenlijk 
aan hetzelfde zeel te trekken. Enige 
tijd later brak een epidemie uit 
in Noord-Italië. Daar waar Italië 
reeds het vluchtverkeer had stopge-
zet, beperkte de Europese respons 
zich nog tot het coördineren van 
reisadviezen. 

TERGEND TRAAG PROCES 

Een ander Europees mechanisme 
is de Cross-Border Health Threats 
Decision, aangenomen naar aan-
leiding van de H1N1-epidemie 
(Mexicaanse griep). Middels dit 
besluit kunnen lidstaten internati-
onale gezondheidsrisico’s coördine-
ren. Begin maart tastten de Euro-
pese ministers van gezondheidszorg 
echter nog steeds in het duister 
over de plannen van hun collega’s. 
Daarnaast voorziet het besluit ook 
in de mogelijkheid om gezamenlij-
ke aankopen van medisch materi-
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aal te doen. Hoewel hiervoor begin 
maart twintig landen kandideer-
den, verloopt het proces tergend 
traag. De Commissie kon daardoor 
niet voorkomen dat Frankrijk, 
Duitsland en Tsjechië hun export 
van medische beschermmaterialen, 
medicijnen en beademingstoestel-
len stopzetten om een nationaal 
tekort te voorkomen. Van een in-
terne markt was geen sprake meer.

RODE LOPER 

Nochtans bestaat er binnen de 
Europese context zoiets als een 
Civiel Beschermingsmechanisme, 
dat erop geënt is om lidstaten in 
nood te voorzien van Europese 
hulp. Spoedig leerden de Italianen 
evenwel de grenzen van dit mecha-
nisme kennen. Daar waar het me-
chanisme nog werd ingezet voor de 
repatriëring van Europese burgers 
die vastzaten in Wuhan bleek het 
mechanisme maar een papieren 
tijger te zijn als Rome om extra 
mondmaskers vroeg. De Italiaanse 
smeekbede werd wekenlang gene-
geerd tot de situatie er volledig ont-
spoorde. Te midden van de Euro-
pese logheid zag Beijing haar kans 

schoon. De 
C h i n e z e n 
s n e l d e n 
Italië te 
hulp met 
m e d i s c h 
mater iaa l 

en per-

soneel. Niet alleen toonden de 
Chinezen aan dat intra-Europese 
solidariteit zo goed als onbestaan-
de is, ook oogstten ze met deze ac-
tie algehele lof bij de Italianen. De 
Chinese inspanning werd dan ook 
probleemloos herhaald in tal van 
andere Europese landen, waaron-
der Servië, waar de president ver-
klaarde dat “Europese solidariteit 
niet bestaat.” Door het gebrek aan 
Europese daadkracht kon China 
haar propagandistische rode loper 
overal in Europa uitrollen en zich-
zelf zowel tot aanstoker als blusser 
van de wereldwijde coronabrand 
kronen.

GRENZEN SLUITEN 

Naast de Europese interne markt 
en solidariteit sneuvelde ook het 
vrij verkeer van goederen en per-
sonen. Het tot in de verdomme-
nis herhaalde mantra van de open 
grenzen, dat na de vluchtelingen-

crisis van 

2015 dit jaar opnieuw ter discussie 
stond naar aanleiding van de situ-
atie aan de Grieks-Turkse grens, 
werd door haar eigen getrouwen 
verloochend. Nota bene in navol-
ging van president Trump besloten 
de Europese leiders om de Unie in 
de wind te zetten en de grenzen ei-
genhandig te sluiten. Terwijl in de 
inmiddels desolate wandelgangen 
van het Berlaymontgebouw het 
mantra gonst dat een virus geen 
grenzen kent en ipso facto een in-
ternationale aanpak vergt, vindt 
het omgekeerde plaats en kiezen de 
lidstaten er net voor om zich terug 
te plooien tot de eigen grenzen en 
de eigen solidariteit.

CHAOS, TWEEDRACHT EN 
REALITEIZIN

Het Europese falen in de COVID-
19-pandemie is daarmee een kro-
niek van een aangekondigd falen. 
Het bureaucratische kluwen waar 
de Unie graag op terugvalt, bracht 
chaos, tweedracht en realiteitszin 
met zich mee. Chaos wegens het 
gebrek aan een gestroomlijnde 
aanpak, tweedracht omdat de per-
formantere Chinese reactie de vin-
ger op de wonde legde, realiteits-
zin omdat de lidstaten besloten de 
grenzen te sluiten en intra-solidair 

te zijn. De Europese inertie zal 
veel levens kosten. Levens 

die ons doen inzien wie 
onze echte vrienden zijn 
in deze harde tijden: het 
eigen volk.

Brieuc Suys 

"Door het gebrek aan Europese 
daadkracht kon China haar 

propagandistische rode loper overal in 
Europa uitrollen en zichzelf zowel tot 

aanstoker als blusser van de wereldwijde 
coronabrand kronen”
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'En nu is het aan ons' 
Tom Van Grieken stelt boek voor 
onder grote persbelangstelling
Op 11 maart stelde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zijn 
nieuw boek voor in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlement. Niette-
genstaande de ernstige coronacrisis gebeurde dit onder grote persbe-
langstelling. Dat hoeft niet te verwonderen, want het Vlaams Belang 
is niet langer de kleinste partij in dat parlement. Thans is het er de 
tweede grootste formatie, en als we de peilingen mogen geloven, in-
eens ook de grootste partij van het gehele land. Van Griekens boek 
- getiteld ‘En nu is het aan ons’ - heeft echter ook wel wat op zichzelf 
te bieden. 

Na zijn eerste bestseller ‘Toe-
komst in eigen handen’ - wat 
meer een ideologisch en beleids-
matig visiedocument was dat 
nieuwe bakens uitzette - legde 
Van Grieken zich in zijn recent-
ste werk meer toe op de reis naar 
en voorbij dit gegeven. Van zak 
en as in 2014 tot politieke feniks 
in 2018-2019. Er zou zowaar 
eens een verhaal kunnen inzitten, 
dacht Van Grieken.

In ‘En nu is het aan ons’ laat Van 
Grieken niet alleen een licht schij-
nen over het interne reilen en zei-
len van zijn partij, maar legt hij met 
veel anekdotes ook de weg uit naar 
de electorale heropstanding, die 
vaak hobbelig was, zo blijkt. Ook 
de (klein)menselijke kanten van de 
partij worden niet uit de weg ge-
gaan. Het werk is echter niet louter 
een tijdsdocument. De partijvoor-
zitter geeft tevens zijn visie mee 

over de nieuwe politieke generatie 
van ons tijdvak: de nationalistische 
bestuurders die overal in Europa 
opstaan, van Estland tot Italië, en 
waar het Vlaams Belang bij wil en 
zal aansluiten.

Het was in dit kader dat Van Grie-
ken – vergezeld door uitgever Tom 
Zwitser (die ook op pagina 14-15 
aan bod komt) – op 11 maart een 
duidelijke boodschap had voor 
de verzamelde journalisten. “Het 
Vlaams Belang trekt een streep onder 
ons eeuwige imago van oppositiepar-
tij”, klonkt het. “De partij zal alles op 
alles zetten om de Vlaams Belang-kie-
zer eindelijk te geven wat hij al zolang 
wil: een rechts en pro-Vlaams beleid.”

“Afgelopen zomer heeft het slechts een 
haartje gescheeld”, zo zei Van Grie-
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ken verder. “Zes zetels meer en er was 
een Vlaamse regering die de kiezer 
écht wou, geen coalitie van de ver-
liezers. Maar de volgende keer gaan 
we ervoor zorgen dat het geen haar 
meer kán schelen. Dat vergt voorbe-
reiding en verdieping, maar ‘gouver-
ner, c’est prévoir’. In 2024 moeten we 
‘incontournable’ zijn, maar er mag 
ook geen enkele twijfel meer over be-
staan dat het Vlaams Belang goed zal 
kunnen besturen. Het Vlaams Belang 

trekt dus een streep onder ons eeuwige 
imago van oppositiepartij.”

Fractieleider in het Vlaams Par-
lement Chris Janssens trad op de 
voorstelling Van Grieken bij in zijn 
toespraak. “Hoe sterk zou Jan (N-
VA-minister-president Jan Jambon, 
red.) écht kunnen zijn, moesten zijn 
vleugels niet geknipt worden door co-
alitiepartners Open Vld en CD&V, 
hoe sterk zou Jan écht kunnen zijn 

als hij daarentegen zijn vleugels 
kon spreiden met de steun van een 
Vlaams-nationale bondgenoot, hoe 
sterk zou Jan Vlaanderen maken als 
hij en zijn partij eindelijk eens af-
stand zouden doen van dat verma-
ledijde cordon”, zo luidde het tot 
slot. “Het is tijd dat Vlaanderen de 
vleugels uitslaat. Het Vlaams Belang 
is alvast paraat.”

Jonas Naeyaert

"Het scheelde slechts een haar in 2019, 
maar we gaan ervoor zorgen dat het 

geen haar meer kan schelen”

BESTELLEN?
'En nu is het aan ons!' kost € 19,50 en 
is verkrijgbaar via www.tomvangrieken.be  
of via Uitgeverij De Blauwe Tijger:  

www.deblauwetijger.com.

Na de lockdown kan u het boek natuurlijk 
ook fysiek vinden in de boekhandels zoals 

Fnac en de grote Carrefour!

Tom Zwitser van uitgeverij 
De Blauwe Tijger

Vlaams fractieleider 
Chris Janssens
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Van Langenhove op de 
Grieks-Turkse frontlinie
Afgelopen weken mag het nieuws dan wel overspoeld zijn geweest door 
het coronavirus, dat betekent nog niet dat er zich in de wereld geen 
andere gebeurtenissen hebben voorgedaan. U mag het misschien uit 
het oog verloren zijn, maar de grens tussen Griekenland en Turkije staat 
nog steeds op barsten.  

Het Vlaams Belang heeft daarom 
een team, bestaande uit Europar-
lementariër Tom Vandendriessche, 
Kamerlid Dries Van Langenhove 
en mezelf, op een ‘Fact-Finding 
Mission’ gestuurd richting Grie-
kenland. Ons vergezellend waren 
Jérôme Rivière en Jordan Bardella 
van het Franse Rassemblement Na-
tional dat ook deel uitmaakt van 
onze Europese fractie 'Identiteit en 
Democratie'. 

Bij het aankomen werd ons door 
onze lokale contacten van Nea 
Dexia, onze Griekse zusterpartij, 
al meteen duidelijk gemaakt dat de 
Griekse grens niet alleen de grens 
van Griekenland, maar ook meteen 
de grens van Europa was. Het was 
Griekenland en niet de EU die onze 
grenzen verdedigde tegen de chan-
tage van de Turkse president Recep 
Erdogan. Griekenland, het land dat 
al jaren kreunt onder de gevolgen 
van de economische crisis, moest 
op haar eentje deze grens van Euro-
pa verdedigen, terwijl de Europese 
Unie deed alsof haar neus bloedde.

Even later werden we geïntrodu-
ceerd bij grenswachters, lokale po-
litici en een generaal. Zij legden 
ons uit wie de zogenaamde ‘vluch-
telingen’ waren en welke regio’s er 
last van hadden. Een groot verschil, 
vergeleken met de vorige migratie-
crisis, is de last die de lokale bevol-
king ondervindt ten gevolge van 
het asociaal gedrag van illegalen. 
De grens zelf moesten we nog zien, 
maar als we ons lokaal contact van 
Nea Dexia mochten geloven, was 
het “geen plek voor koorknapen.”

OP NAAR DE GRENS

Op 10 maart, ‘D-Day’, gingen we 
de befaamde grens van op televisie 
voor het eerst in het echt aanschou-
wen en konden we met onze eigen 
ogen vaststellen hoe erg het eraan 
toeging. Het was meteen duidelijk 
dat alle verhalen klopten. De grens 
werd hevig bewaakt door de politie 
en het leger, wat duidelijk aangaf 
dat het geen spelletje was. De grens 
moest vrij zijn van personen, wat 
dus betekende dat men op een af-
stand van 20 meter moest blijven. 
Blokkades en betonnen blokken 
werden op strategische plekken ge-
legd en de sfeer die er hing, gaf een 
duidelijk signaal: “dit is oorlog.”

In een briefing maakte het leger 
ons duidelijk dat het hier niet om 
vluchtelingen, maar om illegalen 
uit Somalië, Pakistan, Afghanistan 
enzoverder ging die Erdogan als 
chantagemiddel gebruikte om nog 
meer Europees belastinggeld los te 
weken.

WAT NU?

Of Erdogan zal slagen, blijft na-
tuurlijk de vraag. Zal de EU haar 
falend beleid voortzetten en buigen 
voor Erdogan of gaat ze eindelijk 
een duidelijk signaal de wereld in-
sturen, met een glasheldere bood-
schap: “Tot hier en niet verder!” Het 
Vlaams Belang staat alvast aan de 
kant van de Grieken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Gaëtan Claeys
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Blokkades en betonnen blokken werden 
op strategische plekken gelegd en 

de sfeer die er hing, gaf een duidelijk 
signaal: “dit is oorlog.”
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Turkije belegert Europa
Eind februari, begin maart werden de Europese grenzen letterlijk be-
stormd door bataljons illegale immigranten. Aangevuurd en aange-
stuurd vanuit Ankara, fungeerden ze als de nieuwe hulptroepen van het 
Erdogan-regime. 

Alles begon met de aankondiging 
van de Turkse president Recep Er-
dogan dat hij de grenzen niet langer 
kon (lees: wilde) dichthouden en dat 
de poort naar Europa openstond. 
Zoals voorspelbaar en door het 
Turkse regime bedoeld, duurde het 
niet lang voor dit nieuws zich als een 
lopend vuurtje verspreidde en vele 
duizenden naar de Turks-Griekse 
grens trokken. De Turkse overheid 
stak graag een handje toe en legde 
gratis bussen in om de overwegend 
jonge, mannelijke ‘reislustigen’ naar 
de grens te voeren en garneerde deze 
toestroom met enkele gezinnen met 
kinderen. Zoals in elke oorlog, ging 
het natuurlijk ook hier om de kracht 
der beelden. Perceptie is alles. 

DAAD VAN AGRESSIE

Erdogan mocht dan wel verklaard 
hebben dat zijn grens naar Europa 
openstond, wat hij er bewust niet 
bij vertelde, was dat de Grieken hun 
grens gesloten hielden. Anders dan 
in 2015, toen Griekenland gewil-
lig fungeerde als transitland voor 
de massale illegale toestroom naar 
Noord-West-Europa, verdedigde het 
land deze keer – letterlijk en figuur-
lijk – zijn grenzen en daarmee die 
van heel het continent. Wat volgde, 
was door Ankara gepland, gewild en 
georganiseerd.

Dagenlang was televisiekijkend Eu-
ropa er getuige van hoe aan onze 
grenzen regelrechte veldslagen wer-
den uitgevochten. Iedereen zag de 
beelden van – door het Turkse regi-
me aangevuurde en aangestuurde – 
jongemannen die onder ‘Alluha ak-
bar’-kreten de grenzen bestormden 
en daarbij de Griekse ordendien-
sten met stenen, molotovcocktails 
en traangasgranaten (van Turkse 

makelij!) bestookten. De taferelen 
die zich afspeelden, waren niet het 
gevolg van een spontane beweging 
die de Turken niet konden tegen-
houden, maar van een doelbewuste 
en gerichte belegering. Op de ke-
per beschouwd, deed Erdogan niet 
meer en niet minder dan een leger 
illegalen – grotendeels afkomstig uit 
landen zoals Afghanistan, Irak en 
Somalië – als hulptroepen in stel-
ling brengen om nieuwe toegevin-
gen van Europa af te persen. Feit is 
evenzeer: een land dat een leger in 
stelling brengt met de bedoeling een 
ander land binnen te dringen, pleegt 
een vijandige daad. Turkije ging zelfs 
verder en liet de eigen ordetroepen 
de Griekse ordediensten bestoken 
met traangas.

GEEN PARTNER, MAAR  
PROBLEEM

Turkije is wat dat betreft overigens 
niet aan zijn proefstuk toe. Of het 
nu gaat over de blijvende bezetting 
van Cyprus, de sabotage binnen de 
NAVO, de herhaalde politieke mo-
bilisering van de Turkse diaspora in 
Europa, de illegale gasboringen in 
Europese territoriale wateren, de ge-
brekkige samenwerking in de strijd 
tegen de illegale immigratie of de 
recente bestorming van de Europese 

grenzen: het land heeft geen gele-
genheid gemist en geen kans onbe-
nut gelaten om aan te tonen dat het 
geen partner is, maar in tegendeel 
een steeds groter wordend probleem. 

Zo bekeken is het dan ook rond-
uit verbijsterend dat ditzelfde land 
officieel nog steeds een kandidaat-
lidstaat van de EU is en nog altijd 
een pak geld ontvangt om zich op 
de toetreding voor te bereiden: 600 
miljoen euro om precies te zin, een 
smak geld voor diplomatieke fictie. 

“SCHILD VAN EUROPA”

In een eerste reactie schaarde de EU 
zich achter Griekenland en noemde 
commissievoorzitter Ursula von der 
Leyen het land zelfs treffend “het 
schild van Europa”. Dat was meteen 
het tweede grote verschil met 2015, 
toen de commissie het bestond om 
Hongarije te kapittelen toen het 
deed wat het moest doen, met name 
de Europese buitengrens verdedigen.
 
De Europese reactie mag – in fla-
grante tegenstelling tot de vorige 
crisis – dan wel de juiste geweest 
zijn, feit blijft dat ze aan de late kant 
kwam. Sinds het afsluiten van de fa-
meuze ‘Turkijedeal’ in 2016 dreigde 
Erdogan immers al meermaals met 
de opzegging van het akkoord, zon-
der dat daar een duidelijk antwoord 
op kwam. Dat kwam er ook niet 
toen de afgelopen twee jaar de illega-
le immigratie vanuit Turkije richting 

“Het volstaat niet Griekenland te 
prijzen als ‘schild van Europa’, wan-
neer datzelfde Europa niet tegelijk 

bereid is desnoods het zwaard van 
zijn economische macht te hanteren.”
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Griekse eilanden significant toenam. 
In 2018 kwamen in Griekenland 
50.508 illegale immigranten bin-
nen, goed voor een stijging van 30 
procent ten opzichte van het jaar 
voordien. Vorig jaar stond de teller 
op 74.613 illegale immigranten, een 
stijging van maar liefst 50 procent.  
De vele waarschuwingen werden 
steevast en consequent in de wind 
geslagen. 

ZWAARD

Ondertussen blijft de vraag of het 
‘officiële Europa’ de daad bij het 
(eerste) woord zal voegen en Er-
dogan duidelijk zal maken in geen 
geval te zullen toegeven aan zijn 
chantagepolitiek. Daar lijkt het 
helaas niet op. Zo liet onder meer 
de onvermijdelijke Angela Mer-
kel al optekenen bereid te zijn om 
de Turkse eis voor meer Europees 
geld in te willigen. Bij geld alleen 
dreigt het overigens niet te blijven. 
Zoals eerder uit diplomatieke krin-
gen te vernemen viel, staan er op 
het Turkse ‘verlanglijstje’ immers 
nog andere eisen, waaronder de ver-
soepeling van de visumplicht voor 
Turkse staatsburgers, de uitbreiding 
van de bestaande douane-unie en de 
‘hervestiging’ van nog meer Syriërs 
uit Turkije. Stuk voor stuk eisen die 
voor Europa – zeker in de gegeven 

omstandigheden – onbespreekbaar 
zouden moeten zijn. 

Het volstaat niet Griekenland te 
prijzen als ‘schild van Europa’, wan-
neer datzelfde Europa niet tegelijk 
bereid is desnoods het zwaard van 
zijn economische macht te hanteren. 
In plaats van nieuwe ‘snoepjes’ in het 
vooruitzicht te stellen, moeten harde 
sancties op tafel gelegd worden, zo-
als het opzeggen van de bestaande 
douane-unie en het invoeren van 
straftol op Turkse producten. Na de 
jarenlange paaiende praatjes, is de 
tijd gekomen om met de machtheb-
bers in Ankara de taal te spreken die 
zij al jaren met ons menen 
te kunnen spreken. Het is 
kennelijk de enige taal die 
ze verstaan. 

EERSTE TEST

Wat zich de afgelopen 
weken aan de Griekse 
en Europese grenzen af-
speelde, was een eerste test. 
De standvastigheid van de 
Grieken was het enig mo-
gelijke en juiste antwoord. 
Het is hoog tijd dat Europa 
paal en perk stelt aan de 
permanente Turkse chanta-
ge, voor die de regel wordt. 
Europa moet letterlijk en fi-

guurlijk grenzen stellen. Zowel aan 
degenen die illegaal en met geweld 
de Europese grenzen willen bin-
nendringen, als aan degenen die de 
illegale immigratiestromen zonder 
scrupules misbruiken om hun eigen 
agenda op te leggen en hun politieke 
profijt te maximaliseren. Eén zaak 
staat in ieder geval buiten kijf: wan-
neer de EU vandaag opnieuw toe-
geeft, zet ze de deur open voor ver-
dere chantage in de toekomst en zal 
het slechts een kwestie van tijd zijn 
voor anderen zich door het Turkse 
voorbeeld laten inspireren.

Dirk De Smedt

“Solidariteit met 
Griekenland, 

sancties tegen Turkije!”
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Coronacrisis
Viroloog Marc Wathelet waarschuwde 
al in februari voor laks beleid tegen 
corona: tevergeefs 
Reeds op 12 maart – de dag nadat Tom Van Grieken zijn boek voorstelde 
samen met uitgever Tom Zwitser – legde de Waalse viroloog Marc Wa-
thelet een interview af voor ‘bluetiger.studio’, een zijproject van dezelfde 
Zwitser. Maar dat was een van de meer latere waarschuwingen van de 
wetenschapper. Zijn eerste brief naar het ministerie van Volksgezondheid 
dateert van… 12 februari. Hij kreeg geen antwoord. Hadden de overhe-
den echter sneller naar hem geluisterd, dan hadden we veel erger kunnen 
voorkomen. Helaas heeft het coronavirus bikkelhard kunnen toeslaan, 
bij ons, maar ook in de rest van Europa. 

Viroloog Marc Wathelet publiceerde 
op 11 maart via een Amerikaanse 
website een open brief aan de Bel-
gische overheid genaamd: ‘The need 
for Lockdown now’ of ‘De nood aan 
een onmiddellijke’ lockdown. De 
brief en het daaropvolgend inter-
view tonen vooral aan hoe traag en 
ineffectief de Belgische overheden de 
reactie op de corona-besmettingen 

hebben georganiseerd. En als u dan 
denkt: ‘O, 11 maart, dat is slechts 
een week voor de soft-lockdown', 
weet dan ook dat Wathelet een ge-
lijkaardige brief schreef in La Libre 
Belgique op 17 februari, toen minis-
ter van Volksgezondheid Maggie De 
Block (Open Vld) declameerde dat 
het coronavirus een milde griep was.

FOD Volksgezondheid stelde in fe-
bruari echter trots dat België klaar 
was om Covid-19 op te vangen. 
“Nee”, liet dokter Wathelet echter 
al in dezelfde maand - 18 februari - 
weten. “Na 12 jaar met virussen van 
deze familie te hebben gewerkt, weet 
ik hoe gevaarlijk ze zijn. […] Als nie-
mand vandaag 'alarmist’ is, zal het 
goed zijn dat iemand het wel is wan-
neer de situatie echt alarmerend is.” 
En nog: “Men mag niet vergeten dat 
de bevolking vanuit immunologisch 
oogpunt volledig ‘naïef ’ is. Dat be-
tekent in dit geval dat de burgerzijn 
lichaam nog nooit met dit type virus 
is geconfronteerd. We hebben dus geen 
antilichamen, geen cellulaire im-
muunrespons. […] Het Covid-19-co-
ronavirus is formidabel omdat het 
zeer besmettelijk is, de symptomen niet 
onmiddellijk verschijnen en het wordt 
overgedragen zelfs vóór het begin van 
de symptomen. Dit maakt het een per-
fect virus om zich over de hele wereld 
te verspreiden.”
 
Een kleine maand later, op 11-12 
maart is de frank bij De Block en 
Wilmès echter nog helemaal niet ge-
vallen. De waarschuwingen van Wa-
thelet werden echter dringender en 
dringender. “Ik denk dat de respons 
van de overheid volledig inadequaat is. 
Ik heb besloten om hierover te schrij-
ven toen ik constant verklaringen van 
de overheid hoorde en las dat die de 
problematiek maar bleven minimalise-
ren", aldus Wathelet. “Men wilde niet 
dat de mensen panikeerden, maar wat 
de mensen onrustig maakte, was niet 
weten wat er gaande was. Wanneer je 
de cijfers zorgvuldig bestudeerde in Ita-
lië, moest je al gezien hebben dat het 
fataliteitscijfer bijzonder hoog was.”

Enkele weken 
geleden decla-
meerde Maggie 
De Block (Open 
Vld) nog dat het 
coronavirus maar 
een milde griep 
was.
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Gevraagd door Zwitser – op 11 
maart dus – of de zogenaamde 
‘lockdown’ in Italië de juiste res-
pons was, was Wathelet kristalhel-
der: “Absoluut. Dat is de enige manier 
waarmee je het kan stoppen. Als je 
mensen drie weken laat thuisblijven, 
heeft het virus de tijd om bij 98-99% 
van de gevallen te ‘incuberen’ en we-
ten we veel beter wie het virus heeft. 
Dat is de sleutel, terwijl niemand be-
weegt en er geen gevallen bijkomen. 
Elke week dat je ermee wacht, echter, 
is het aantal gevallen verviervoudigd. 
Wacht je twee weken: een verzestien-
voudiging enzovoort. Er is geen an-
dere optie dan een lockdown. Maar 
politici zijn terughoudend geweest in 
Italië, deels omdat we nog nooit een 
pandemie zagen sinds 1918-1919 – 
de Spaanse griep.”

En de waarschuwingen van Wathe-
let maakten nog meer zaken duide-
lijk. “Voor 80% van de mensen blijft 
deze ziekte een al dan niet stevige ver-
koudheid. Voor 20% echter – dat is 

een vijfde van de getroffen bevolking 
– wordt de ziekte zodanig ernstig dat 
een ziekenhuisopname noodzakelijk 
is. En dàt is een groot probleem, als 
je het bijvoorbeeld vergelijkt met de 
‘gewone griep’. Want met de griep 
wordt slechts 0.2% gehospitaliseerd. 
Met corona is het 20%, dat is het 
honderdvoudige. De druk op onze 
zorgdiensten is dus gigantisch.”

“Dat is waarom ik op 12 febru-
ari een brief naar het ministerie van 
Volksgezondheid stuurde via hun 
website. Mijn eerste boodschap aan 
hen was: ‘Let op, je gaat een pro-
bleem hebben met de ziekenhuizen’. 
Ze antwoordden niet. Pas toen ik 
mijn open brief stuurde, zeiden ook 
de overheidsexperts (viroloog en in-
terfederaal woordvoerder Steven Van 
Gucht, red.) dat er een probleem 
kon zijn met de ziekenhuizen.” Op 
dit moment – we spreken nog over 
februari - was Maggie De Block de 
situatie nog steeds aan het minima-
liseren.

Het interview laat de kij-
ker nog een laatste gena-
destoot ontdekken ten 
aanzien van onze rege-
ring: “Terwijl de Italianen 
de wijze beslissing hadden 
genomen om een lockdown 
in te voeren, houdt de Bel-

gische overheid vast aan de belache-
lijke notie van een epidemisch plan in 
plaats van een pandemisch plan. Het 
verschil tussen de twee, is dat je bij een 
pandemie erkent dat de normale lijnen 
rond voorbereiding zullen verstoord 
worden. Dus tenzij je strategische re-
serves hebt, niet alleen voor de normale 
operaties in het ziekenhuis, maar ook 
voor het sterk vergrote aantal van pati-
enten die zich zullen aanbieden, ben je 
niet voorbereid. En België heeft niets 
in reserve.”

Momenteel moeten we elkaar helpen 
en zoveel mogelijk aan eenzelfde zeel 
trekken. Maar na de crisis zullen we 
de verantwoordelijken ter verant-
woording roepen. Wie de interviews 
van Tom Zwitser met Wathelet nog 
eens wil raadplegen, kan dat door in 
Youtube ‘Blue Tiger Studio’ in te tik-
ken. Abonneren is aangeraden.

Jonas Naeyaert

“Politici zijn terughoudend ge-
weest, omdat we nog nooit een 
pandemie zagen sinds 1918-1919”

Viroloog Marc Wathelet: 
"Men wilde niet dat de mensen 

panikeerden."
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De corona-crisis zal allicht een van de grootste uitda-
gingen van ons tijdvak worden. De tol, zowel op men-
selijk, medisch als economisch vlak is op het moment 
van dit schrijven reeds zwaar. Het is te verwachten 
wanneer dit blad gepubliceerd wordt, dat dit er niet op 
verbeterd zal zijn. Integendeel. Toch vinden we het be-
langrijk om als politieke partij, als organisatie die uw 
belangen en die van onze mensen vertegenwoordigt, 
ons werk te blijven doen. Dit net zoals alle mensen 
in de zorg, ziekenhuizen, grootwarenhuizen, afvalop-
haaldiensten, postbedeling enzoverder. Hieronder 
leest u een chronologisch overzicht van onze plannen 
en voorstellen die we de afgelopen dagen maakten. 
Sommige hiervan werden gelukkig ook doorgevoerd, 
zij het vaak te laat. 

2 maart – Corona-virus?
Het 'corona-virus' is nu ook in België opgedoken. Het 
Vlaams Belang is van mening dat ingrijpende maatrege-
len nodig zijn, niet in het minst ten voordele van de me-
dische sector. Eerst en vooral wil het Vlaams Belang dat er 
breder wordt getest. Op dit moment weten we niet hoe-
veel gevallen er onder de radar blijven, en dat moeten we 
zoveel mogelijk vermijden. We zijn dan ook niet tevreden 
over het Belgische risicobeheer. De VS, Israël, Nieuw-
Zeeland en Australië weigeren de toegang aan buiten-
landers die in de afgelopen twee weken in China waren. 
België dient zich aan te sluiten bij deze groep. Reizigers 
uit andere risicolanden als Italië zouden hun lichaams-
temperatuur moeten laten meten op onze luchthavens en 
een vragenlijst horen in te vullen die peilt naar sympto-
men. Ook wenst het Vlaams Belang dat België voldoende 
stock bijhoudt van relevante medicatie zoals de antivirale 
drug Remdesivir, wegwerpkledij en mondmaskers.

11 maart – Vlaams Belang hekelt vrijblijvende praat 
Wilmès en De Block

Het Vlaams Belang is bijzonder ontevreden over het “vrij-
blijvend en halfslachtig slap optreden” van premier Sophie 
Wilmès (MR). In het kader van de coronacrisis kondigde 
ze aan dat het werd ‘aangeraden’ om evenementen met 
meer dan 1.000 aanwezigen af te lassen. “Maar mensen 
verwachten nu duidelijke en daadkrachtige maatregelen”, 
zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Geen vage taal zodat 
men alle verantwoordelijkheid op de burgemeesters kan 

schuiven. Het federaal niveau moet nu doortastend optre-
den. Maar wanneer de crisis voorbij is moet Vlaanderen ein-
delijk de homogene bevoegdheden krijgen, zodat het geknoei 
van de afgelopen dagen niet meer kan voorkomen”.

13 maart (dag van semi-lockdown) - VBJ zet bood-
schappenactie voor zwakkeren op poten

De Vlaams Belang Jongeren (VBJ), de jongerenafde-
ling van het Vlaams Belang, zetten een grootschalige 
steunactie op poten om gehandicapten, ouderen en an-
dere kwetsbaren die nu moeilijk spullen of boodschap-
pen kunnen inkopen, te helpen. De actie startte lokaal 
bij Senna Poppe van VBJ Lokeren, maar werd meteen 
doorgetrokken doorheen Vlaanderen. VBJ zet haar vijf 
provinciale coördinatoren in als centrale spillen om de 
inspanning te coördineren. Bedoeling is dat zij bood-
schappenlijstjes noteren waarna de lokale VBJ-afdelin-
gen worden geactiveerd. “Nu moeten we onze politieke 
geschillen opzij kunnen zetten en als jeugd de handen in 
elkaar kunnen slaan, of we nu links of rechts zijn”, zo ver-
telt kandidaat-voorzitter van VBJ Filip Brusselmans, die 
de steunactie uitrolde.

13 maart - Richt federaal Horeca-Noodfonds op
Het Vlaams Belang is tevreden dat er eindelijk doortas-
tend wordt opgetreden door de overheden. De natio-
nalistische partij is echter wel bezorgd omwille van de 
economische klappen die er nu zitten aan te komen, 
niet in het minst voor de horecasector. Daarom diende 
het Vlaams Belang in de Kamer een voorstel in om een 
noodfonds voor de horeca in het leven te roepen, dit in 
aanvulling op de reeds bestaande Vlaamse steunmaatre-
gelen.

16 maart - Sluit grenzen tijdens coronacrisis
Het Vlaams Belang wil tijdelijk – zolang de coronacrisis 
duurt – alle grensverkeer stoppen en dit in beide richtin-
gen. De nationalistische partij wil alleen nog goederen-
transport toelaten en mensen met een bijzondere permis-
sie. “De tijd van halfslachtige maatregelen is voorbij, we 
moeten nu zoveel mogelijk onze mensen beschermen door 
interacties zoveel mogelijk te beperken, zeker met landen 
met veel corona-gevallen. Er komen vandaag in Zaventem 
tientallen vluchten toe uit probleemgebieden als Madrid en 
zelfs Rome. Onbegrijpelijk”, zo klinkt het.

De Block en Wilmès hebben dit verknoeid“
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17 maart - Voer volledige ‘lockdown’ in
Het Vlaams Belang pleit voor een volledige ‘lockdown’. 
Dit nadat Frankrijk overging tot een gelijkaardige maatre-
gel en na verschillende recente adviezen van wetenschap-
pers en virologen in die richting. De partij vraagt dat de 
maatregel minstens 14 dagen zou gelden, de geschatte 
maximumduur van de incubatietijd van de coronaziekte. 
“We gaan even door de zure appel moeten bijten, maar als 
we bij de pakken blijven zitten, kunnen onze zorgdiensten 
de komende weken barsten onder de te grote druk. Dàt moe-
ten we koste wat het kost voorkomen”, klinkt het.

17 maart – Sluit de beurzen tijdelijk
Het Vlaams Belang roept op om de Belgische beurs tij-
delijk te sluiten. Dit om alle paniekverkopen een halt toe 
te roepen en verdere economische schade zoveel mogelijk 
te beperken. “Op die manier moeten mensen hun aandelen 
behouden, maar zakken ze ook niet verder in waarde. Na 
de noodmaatregel kan de normale handel zich weer verder 
zetten, maar in letterlijk en figuurlijk gezondere omstandig-
heden.” 

17 maart – Zet meer politie in probleemwijken in
Het Vlaams Belang wil extra politie-eenheden laten pa-
trouilleren de komende dagen. Dit in het bijzonder in 
de grootsteden en bepaalde probleemwijken die afgelo-
pen jaren geregeld rellen en plunderingen ondervonden 
door allochtone jonge mannen. De boodschap komt er 
nadat in Frankrijk winkels werden geplunderd die nood-
gedwongen gesloten zijn in verband met de coronacrisis.

18 maart – Maak inleveren overdreven voorraden 
mondmaskers verplicht

Het Vlaams Belang wil dat de richtlijnen van de over-
heid inzake de bestrijding van de coronacrisis ook ge-
handhaafd worden door middel van effectieve straffen. 
Voor het inleveren bij ziekenhuizen van overdreven voor-
raden van mondmaskers en ontsmettende wasgel – be-
doeld voor speculatieve winstdoeleinden – is dit nog niet 
het geval. “Wie zijn gezin wil beschermen met een aantal 
handgels en mondmaskers: geen probleem. Maar zij die grote 
voorraden mondmaskers en dergelijke gekocht hebben om nu 
met woekerwinsten te verkopen? Sorry, dat kunnen we niet 
toelaten.”

19 maart – Sluit alle nachtwinkels
Het Vlaams Belang wil overgaan tot het volledig sluiten van alle 
nachtwinkels. Dit omdat het gaat om niet-levensnoodzakelijke 
winkels. Met de sluiting van alle cafés verwacht de partij immers 
dat er nu ‘s avonds laat veel drank en tabak zal gekocht worden om 
thuis in groepjes te consumeren, wat de coronacrisis kan verlengen 
en verergeren. “Alle halve maatregelen – zoals het sluiten van nacht-
winkels vanaf 22u00 – moeten nu wijken voor volledige en slagkrach-
tige maatregelen”, aldus Kamerlid Wouter Vermeersch. De partij he-
kelt evenzeer dat kapperszaken - tegen hun eigen zin - openblijven.

19 maart – Laat overheid maximaal testen
In een mondelinge vraag aan minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block (Open Vld) heeft Kamerlid Dominiek Snep-
pe de gebrekkige testmogelijkheden in België aan de kaak ge-
steld. De partij verwijst naar Zuid-Korea waar er met succes wel 
uitgebreid getest wordt en waar het gebruik deel uitmaakt van 
een zeer effectief ‘flattening the curve’-beleid tegen de corona-
ziekte. “Dat de Belgische overheid bijzonder onvoorzienig was, is 
intussen voor iedereen gekend, maar wanneer nemen De Block en 
premier Sophie Wilmès (MR) – binnenkort met volledige machten 
en dus zonder excuses – maatregelen om dit gebrek recht te zetten?”

20 maart – Schort alle vluchten op
Het Vlaams Belang vraagt met hoogdringendheid dat alle 
vluchtverkeer van en naar België tijdelijk wordt opgeschort, in 
het bijzonder de vluchten vanuit Spanje en Italië. Dit in af-
wachting van een volledige grenssluiting. Zo bleek nog maar 
eens dat vluchtverkeer vanuit deze risicogebieden niet alleen 
voortgezet wordt, maar ook dat deze passagiers zelfs niet ge-
screend worden, laat staan in quarantaine gezet. “Dit is voorbij 
het gebruikelijke Belgische malgoverno”, aldus Kamerlid Ortwin 
Depoortere. “Dit is ronduit misdadig.” De partij bekijkt of er 
gerechtelijke stappen ondernomen kunnen worden.

20 maart – Schort LEZ tijdens coronacrisis op
Het Vlaams Belang vraagt de steden Antwerpen en Gent en de 
Vlaamse regering om de lage-emissiezones (LEZ) tijdens deze 
zware periode van coronacrisis op te schorten om gezondheids- 
en economische redenen. “Minister van Mobiliteit Lydia Peeters 
(Open Vld) wilde het openbaar vervoer niet stilleggen omdat veel 
personen erop aangewezen zijn. Akkoord, maar dwing ook geen 
mensen het openbaar vervoer te nemen omdat ze een niet-con-
forme wagen hebben.”

De Block en Wilmès hebben dit verknoeid

“
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Hoe een Chinees virus 
het einde inluidt van de 
hyperglobalisering 
De COVID-19-pandemie stort Europa in een diepe crisis. Door de 
hyperglobalisering baande het virus zich in ijltempo tot in Europa en 
keek de politieke elite machteloos toe. Het wordt tijd om de Europese 
afhankelijkheid van China te herdenken en een nationalistisch 
sociaaleconomisch beleid uit te stippelen als alternatief voor de 
gefaalde hyperglobalisering.

Wekenlang al domineert het co-
ronavirus de krantenkaternen. Te 
midden van alle alarmerende, sen-
sibiliserende en soms hoopvolle 
artikels die de mainstream media 
uitsturen, trok één in het bijzon-
der mijn aandacht. Het Laatste 
Nieuws kopte: “Chinezen steken 
België hart onder de riem: ‘Ik kan 
het, jij ook’”, met daaronder twee 
Chinese kindjes die de Neder-
landstalige boodschap uitbeel-
den op een papiertje. Hoewel de 

hoopgevende boodschap van de 
Chinezen ongetwijfeld bedoeld is 
om de Vlamingen een hart onder 
de riem te steken, gaat er toch een 
bijzonder cynisch verhaal achter 
schuil. De Chinese oorsprong van 
het COVID-19-virus, de Europe-
se onmacht en de helpende hand 
uit Peking zijn tekenen aan de 
wand dat we voor een historische 
ommezwaai staan in de manier 
waarop we naar de globalisering 
kijken.

EEN CHINEES VIRUS

COVID-19 werd in begin decem-
ber 2019 voor het eerst gedetecteerd 
in de Centraal-Chinese stad Wuhan, 
enige tijd later volgde de vaststelling 
dat het om een nieuw coronavirus 
ging. De Chinese autoriteiten in 
Wuhan sloten echter de laboratoria, 
in een poging om het onderzoek te 
stoppen en het bestaan van het virus 
onder de mat te schuiven. Begin ja-
nuari 2020 pakte de Chinese politie 
enkele dokters op die gewag maak-
ten van een opvallend patroon van 
pneumonie in Wuhan: het zou gaan 
om een SARS-virus. De acht klok-
kenluiders werden op de vingers ge-
tikt omwille van het verspreiden van 
deze geruchten. 

"Op Chinese wet markets worden 
allerlei wilde dieren geslacht en 
verkocht."
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Ondanks de vaststelling van 2019-
nCov en de alarmkreet van de dok-
ters, besloot China om de situatie 
op zijn beloop te laten. Met het Chi-
nees nieuwjaar in het vooruitzicht 
verplaatsten miljoenen mensen zich 
rond die tijd nog van en naar het 
epicentrum Wuhan in de provincie 
Hubei. Taiwan en Noord-Korea ro-
ken onraad en besloten om de grens-
controles met de Volksrepubliek 
China op te voeren. Het was wach-
ten tot 20 januari vooraleer China 
toegaf dat er een coronavirus de 
ronde deed van mens tot mens. Het 
Chinees charmeoffensief in Europa 
mag ons dus niet verblinden voor 
de realiteit: dit is een Chinees virus 
want Peking draagt er een loodzware 
verantwoordelijkheid voor.

‘WET MARKETS’

De verspreiding van COVID-19 
vertoont duidelijke parallellen met 
de SARS-epidemie uit 2002. Door-
dat het autoritaire, communistische 
regime in Peking er alles aan deed 
om het bestaan van dit dodelijke vi-
rus te ontkennen, kon het virus zich 
ongehinderd verspreiden en honder-
den doden veroorzaken. Bovendien 
is het geen toeval dat talloze virussen 
zoals de Hong Kong-griep (1968), 
de vogelgriep (1996) en SARS 
(2002) hun oorsprong vinden 
in China. Het opdienen van 
allerlei wilde - vaak 
ongekookte - dieren 
behoort nu eenmaal 
tot het Chinees gastro-
nomisch repertorium. 
Als gevolg van de hon-
gersnood waaronder het 
communistische China 
in de jaren 1970 leed, gaf 
het regime haar fiat voor 
de consumptie van deze wilde 
dieren. Slangen, vleermuizen, 
schubdieren, nertsen, schild-
padden en krokodillen zijn slechts 
enkele van de 54 soorten wilde die-
ren waarvan Peking de consumptie 
en verkoop toestaat op de 
zogenaamde wet 
markets. 

Deze wet markets zijn 

markten waar handelaars levende 
dieren slachten en verkopen. De 
dieren hokken dicht boven en naast 
elkaar en hun abrupte slachting 
maakt nog meer stress los. Het hoeft 
dus niet te verbazen dat deze precai-
re, onhygiënische toestanden de wet 
markets tot een tikkende tijdbom 
van virussen maken. Het nieuwe 
coronavirus muteerde vermoedelijk 
van vleermuizen naar schubdieren, 
om dan vervolgens richting de mens 
te springen. 

FRAGIELE GLOBALISERING

De postmoderne Westerse cultuur-
relativist zou opperen dat we niet 
mogen oordelen over de bizarre cu-
linaire gewoontes die de Chinezen 
erop nahouden. Maar dit vormt 
wel degelijk een probleem voor het 
Westen. De groeiende interconnec-
tiviteit die de globalisering met zich 
meebracht, zorgde voor een sterk in-
gekorte afstand tussen onze wereld 
en die van de Chinezen. Ten tijde 
van het SARS-virus stonden geen 
directe vluchten gecharterd tussen 
Wuhan en Europa, vandaag is dat 
wel het geval. De razendsnelle ver-
spreiding van COVID-19 – van Wu-
han richting Noord-Italië, dat zich 
ontpopte tot een Europees pande-

misch epicentrum – werd in de 
hand gewerkt door de globalisering. 

Anderzijds tonen de noodmaatre-
gelen die tal van Europese landen 
namen, gaande van quarantaine, tot 
het sluiten van de grenzen, tot de 
ongeziene lockdowns, aan hoe fra-
giel de tot voor kort onbetwistbaar 
geachte globalisering is. Het corona-
virus was een reality check voor de 
Europese leiders, die in navolging 
van president Trump het belang van 
hun grenzen opnieuw inzagen. 

ECONOMISCHE 
AFHANKELIJKHEID

Een andere wonde die het corona-
virus genadeloos openreet, is het 
gebrek aan economische soevereini-
teit in Europa. Na de lockdown in 
China bleek al snel hoe afhankelijk 
Europa is van de Chinese economie. 
De uitbraak van het virus in Europa 
bracht een schrijnende schaarste aan 
medische capaciteit, medisch mate-
riaal en medicijnen aan het licht in 
verschillende Europese landen.

 Aangezien de Europese Unie op-
vallend stil bleef terwijl Italië en 
Spanje om hulp smeekten, reikte 
Peking deze landen een behulpzame 
hand. Medisch materiaal en per-
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soneel zetten al snel voet aan land 
in Italië, waarop minister van bui-
tenlandse zaken Luigi di Maio de 
loftrompet over China stak. Maar 
ook in de dichte periferie van de 
Europese Unie rolde het coronavirus 
een Chinese rode loper uit. In Ser-
vië verklaarde president Aleksandar 
Vučić dat “Europese solidariteit niet 
bestaat” en dat “Servië zich voortaan 
op China richt.” De ontplooiing van 
Chinese smart power en het mach-
teloze optreden van zowel de EU 
als haar lidstaten, leggen de vinger 
op de wonde. Europa is te veel aan-
gewezen op China. Landen zoals 
Frankrijk importeren 40% van hun 
farmaceutische componenten uit 
China, terwijl zowat de hele wereld 
wat mondmaskers betreft afhanke-
lijk is van Chinese import. 

Meer dan ooit moet deze farma-
ceutische en medische schaarste in 
Europa, veroorzaakt door afhanke-
lijkheid van een hamsterend China, 
Europa ertoe aanzetten om lokaal te 
produceren. We moeten de Chinese 
dumping een halt toeroepen en her-
industrialiseren. Laat naast de geslo-
ten grenzen ook de nieuwe protecti-
onistische maatregelen die sommige 
Europese landen namen, een nieuwe 
trend zijn. 

NEOLIBERAAL 
OPTIMALISERINGS-
PRINCIPE

Een laatste pijnpunt dat de COVID-
19-crisis blootlegde is de kromlo-
pende ziekenhuiscapaciteit. De re-
denering achter de nietsontziende 
quarantaine -en lockdownmaatrege-
len in Europa is dat we de exponen-
tiële curve die het virus volgt moeten 
afvlakken. “Flatten the curve”, heet 
dat dan in het Engels. Als de curve de 
lijn die het aantal bedden op inten-
sieve zorgen vormt ruim overstijgt, 
raken de ziekenhuizen oververza-
digd. De gebrekkige ziekenhuisca-
paciteit en de angst bij de artsen op 
een overrompeling, dwongen ons 
tot het installeren van een drastische 
lockdown die een sociaaleconomisch 
bloedbad zal teweegbrengen. De ge-
zondheidszorg in het Westen dreigt 

dus ineen te storten omdat een stra-
tegische opbouw van medisch ma-
teriaal zoals mondmaskers en een 
onbenutte capaciteit in ziekenhui-
zen in strijd werden geacht met het 
neoliberaal optimaliseringsprincipe. 
Net zoals de globalisering, moet ook 
het homo economicus-denken op 
de schop. We moeten investeren in 
duurzame zorg voor onze mensen. 

De Chinese hofmakerij mag Euro-
pa het hoofd niet dol maken. CO-
VID-19 werd een pandemie omwille 
van Chinese nalatigheid. Pas weken-
lang nadat het autoritaire regime het 
bestaan van het virus Tsjernobyl-ge-
wijs onder de mat veegde, werd een 
mea culpa geslagen. Inmiddels tierde 
het Chinese virus reed welig rond in 
Noord-Italië, met daaropvolgend een 
dramatische kettingreactie in gans 
Europa. De quarantainemaatregelen 
en lockdowns die elkaar in ijltempo 
opvolgden, zijn een direct gevolg van 
onze economische afhankelijkheid 
van China. Door de hyperglobali-
sering hangt het Europese karretje 
te veel vast aan een onbetrouwbare 
Chinese Volksrepubliek en kunnen 
de Europese landen dit niet soeve-
rein afhandelen. 

De draconische lockdowns zullen 
evenwel de zaden planten van een 
recessie die onze economie zal on-
derdompelen in bloedrode cijfers. 
Na de financiële crisis van 2008 is 
de huidige coronacrisis de tweede 
crisis waarmee Europa binnen de 
laatste twaalf jaar te kampen krijgt. 
Hoewel sterk verschillend van aard 
en oorsprong, delen de financiële 
crisis en de coronacrisis dat geen van 
beide in Europa ontstond, maar dat 
Europa door de hyperglobalisering 
even hard in de klappen deelde. De 
diepe crisis waarin we nu worden ge-
stort is meer dan ooit een opportuni-
teit om tabula rasa te maken met de 
hyperglobalisering. We hebben nood 
aan een nationalistisch sociaalecono-
misch beleid dat de factuur van de 
coronacrisis op China verhaalt, de 
Chinese dumping stopzet en Europa 
herindustrialiseert. 

Brieuc Suys

Wekenlang 
probeerde 
het autori-
taire regime 
in China het 
bestaan van 
COVID-19 
onder de mat 
te vegen.
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Nationaliteit in de 
uitverkoop
Vorig jaar hebben maar liefst 39.380 vreemdelingen de Belgische 
nationaliteit verworven. Het gaat om het hoogste aantal sinds 2002.

Dat blijkt uit gegevens van het sta-
tistiekbureau Statbel. Ten opzichte 
van 2018 (36.200) steeg het aantal 
‘Nieuwe Belgen’ met bijna 9 pro-
cent. Opnieuw zijn het voorname-
lijk Marokkanen die Belg werden. 

In 2012 werd de beruchte ‘Snel 
Belg’-wet officieel afgeschaft. Daar-
mee werden weliswaar een aantal 
aberraties wegge-
werkt, maar feit 
blijft dat de wij-
zigingen lang niet 
ver genoeg gin-
gen. Om de na-
tionaliteit te ver-
werven, blijven 
de voorwaarden 
en de vereisten nog altijd te laks en 
te vrijblijvend. Samengevat kan ge-
steld worden dat de ‘Snel Belg’-wet 
in het beste geval werd vervangen 
door een ‘Vlotjes Belg’-wet. 

DE NV BELGIË

Vandaag kan wie hier vijf jaar ver-
blijft de nationaliteit aanvragen. 
En dat is een belachelijk korte peri-
ode. In de nationaliteitsverwerving 
moet het internationaal gehanteer-

de principe van ‘goed burgerschap’ 
centraal staan. Enkel degenen die 
aantonen dat zij hier voldoende 
lang verblijven, blijk geven van 
goed burgerschap, daadwerkelijk 
geïntegreerd zijn en economisch 
actief bijdragen aan onze samenle-
ving kunnen in aanmerking komen 
voor de Belgische nationaliteit. De 
nationaliteit moet opnieuw ver-

diend worden en 
mag niet langer 
een voordeelkaart 
van de nv Bel-
gië zijn, die men 
enkel aanvaardt 
omdat ze toegang 
geeft tot een aan-
tal voordelen.

Daarom diende Vlaams Belang-
Kamerlid Ortwin Depoortere een 
wetsvoorstel in om een aantal cri-
teria tot het bekomen van de natio-
naliteit te verstrengen. Zo lijkt het 
ons niet meer dan billijk om een 
verblijfsperiode van minstens tien 
jaar voor te stellen vooraleer men 
de nationaliteit kan aanvragen.

Stijn Hiers

Feiten  cijfers
Brussel telt één politieagent per 
153 inwoners, Wallonië één per 393 
inwoners en Vlaanderen slechts één 
per 534 inwoners.  
(Schriftelijke vraag nr. 289 van sena-
tor Guy D’haeseleer aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken)

***
De RVA roept elk jaar een aantal 
werklozen op om de correctheid 
van hun gezinstoestand te contro-
leren. In Vlaanderen loopt 38,7% 
van de opgeroepenen voor verhoor 
die daarop niet reageren een sanctie 
op en 16,2% krijgt een verwittiging. 
Dat is in totaal meer dan de helft 
(54,9%). In Wallonië daarentegen 
krijgt slechts 19,2% een sanctie en 
9% een verwittiging, in totaal dus 
maar 28,2%. 
(Schriftelijke vraag nr. 1762 van se-
nator Guy D’haeseleer aan de mi-
nister van Werk)

***
De prijzen van tickets en abonne-
menten bij de NMBS stijgt jaar na 
jaar, maar het aantal zwartrijders 
op de treinen stijgt zo mogelijk nog 
sneller. In 2015 werden 334.000 
zwartrijders betrapt, in 2017 
395.000 en in 2018 448.000. 
(Schriftelijke vraag nr. 189 van Ka-
mer-fractieleider Barbara Pas aan 
de minister van Mobiliteit)

***
Begin 2017 werd in de Vreemde-
lingenwet als verblijfsvoorwaarde 
opgenomen dat de vreemdeling in 
kwestie een verklaring tot eerbiedi-
ging van de waarden en normen van 
onze samenleving moest onderteke-
nen. In die wet werd ook voorzien 
dat de Koning het model van ver-
klaring tot integratiebereidheid in 
een koninklijk besluit zou bepalen. 
Drie jaar later is het er nog altijd 
niet. Blijkbaar heeft de Vorst bijzon-
der veel werk… 
(Schriftelijke vraag nr. 360 van Ka-
merlid Tom Van Grieken aan de mi-
nister van Asiel en Migratie)
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"Opnieuw zijn 
het voornamelijk 
Marokkanen die 

Belg werden."

HOOGSTE AANTAL NATURALISATIES 
SINDS 2002
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Van Spaanse griep  
tot corona
Ondanks de naam had de Spaanse griep niets met Spanje te maken. Over 
de oorsprong ervan bestaan vele hypothesen, maar geen enkele daarvan kon 
bewezen worden. Waar de pandemie ook begon, ze verspreidde zich, net 
zoals nu het coronavirus, al heel snel over heel de wereld.

De eerste besmettingen met Spaanse 
griep werden al eind 1917 ontdekt, 
maar begin 1918 werd het een echte 
pandemie. In totaal raakten ongeveer 
500 miljoen mensen besmet, 
toen meer dan een kwart van de 
wereldbevolking. Als waarschijnlijke 
‘geboorteplaatsen’ van de epidemie 
worden China genoemd – toen al 
– en het overvolle Britse troepen- 
en hospitaalkamp nabij Étaples in 
Frankrijk. Daar was een gemiddeld 
verloop van 100.000 militairen 
per dag. Naast gewone gewonden 
werden er ook duizenden militairen 
behandeld die aangetast waren 
door chemische wapens. Voor de 
voedselvoorziening werden er in het 
kamp varkens gehouden en er werden 
massa’s kippen en ganzen aangevoerd, 
een combinatie die tot op heden 
dikwijls een rol speelt bij het ontstaan 
van extreme griepvirussen. Het virus 
zou door een mutatie van het pluimvee 
op de varkens zijn overgesprongen, en 
vandaar op de mens. 

PERFECT STORM 

Voor 1850 werd er in het Britse 
leger nauwelijks omgekeken naar 
gewonden, maar die barbaarse tijden 
waren voorbij. De opvang van 
gekwetsten was goed georganiseerd 
en de artsen en verpleegsters waren 
toegewijd. 

Maar het kamp was overvol. Er 
bestonden nog geen antibiotica 
- die overigens toch niet helpen 
tegen virusinfecties - en ondanks 
alle inspanningen liet de hygiëne 

te wensen over. Sommige 
wetenschappers denken dat het virus 
niet dodelijker was dan voorgaande 
epidemieën, maar dat de combinatie 
van overbevolking, oververmoeidheid, 
extreme stress, vuil, uitputting en 
door gifgas aangetaste longen een 
‘perfect storm’ veroorzaakte, die 
veel meer mensenlevens eiste dan in 
normale omstandigheden het geval 
zou zijn geweest. 

H1N1

Zoals ook met AIDS, griep en nu met 
corona, stierven de meeste patiënten 
niet aan de ziekte zelf, maar doordat 
hun immuunsysteem werd aangetast 
en zij secundaire bacteriële infecties 
opliepen, meestal longontsteking. Nu 
kunnen die meestal met antibiotica 
behandeld worden. Maar penicilline, 
het eerste antibioticum, werd pas in 
1928 ontdekt, en nog veel later, pas 
in 1941 (!) echt uitgetest. De piste 
van een besmetting vanuit China 
gaat ervan uit dat de ziekte werd 
meegebracht door de 96.000 Chinese 
koelies die als arbeiders achter het front 
werden ingezet. 
Maar ook dat is 
niet bewezen. 

Het virus, dat 
we nu H1N1 
noemen, joeg 
als een bosbrand 
doorheen de 
troepen in de 
loopgraven, in 
de stampvolle 
h o s p i t a l e n , 

trainingskampen en troepenschepen, 
en van daaruit sloeg het over naar de 
burgermaatschappij. 

100 MILJOEN DODEN

In augustus 1918 werd de ramp nog 
erger. In de steden Brest, Boston en 
Freetown, respectievelijk in Frankrijk, 
de VS en Sierra Leone, op duizenden 
kilometers van elkaar, muteerde het 
virus bijna gelijktijdig tot een nieuwe 
variant, die nog veel dodelijker was. 
Zieken begonnen bij tienduizenden 
te sterven. Zelfs in de landen die niet 
door oorlog waren getroffen, stonden 
de artsen volkomen machteloos. 

Men kon alleen quarantaine-
maatregelen treffen en zo goed 
mogelijk de bijkomende infecties 
behandelen. Anders dan bij de eerste 
variant, die in de burgermaatschappij 
vooral voor kinderen en ouderen 
dodelijk was, stierven er nu relatief 
gezien veel meer jonge volwassenen, 
in de leeftijdscategorieën tussen 
14 en 45 jaar, met een piek bij de 
dertigjarigen. 

Over het totale aantal doden bestaat 
ook geen eensgezindheid, maar de 
schattingen variëren van 17 miljoen 
tot mogelijk zelfs 100 miljoen. 

Meer dan een kwart van de wereldbevolking 
raakte besmet door de Spaanse griep

Fo
to

: W
ik

im
ed

ia



23

Daarmee was de Spaanse griep één 
van de verschrikkelijkste pandemieën 
uit de geschiedenis en ze was in dat 
opzicht vergelijkbaar met de pest 
in de veertiende eeuw. Die maakte 
wereldwijd waarschijnlijk ongeveer 
evenveel slachtoffers, maar Europa 
werd toen veel zwaarder getroffen: al 
naar gelang de schattingen stierf toen 
30 tot 60 procent van de Europese 
bevolking. 

PANDEMIE, MADE IN CHINA 

Men weet dus niet zeker waar de 
Spaanse griep is ontstaan. Maar 
van de pandemieën van Aziatische 
griep in 1957, die aan één tot twee 
miljoen mensen het leven kostte en de 
Hongkonggriep in 1968, met 700.000 
doden, weet men het heel goed: die 
kwamen uit China. Ook het virus 
SARS-CoV, dat in 2003 voor het eerst 
werd vastgesteld en geïdentificeerd 
in Vietnam, kwam uit de Chinese 
provincie Guangdong en zelfs uit 
dezelfde stad Wuhan, waar ook het 
huidige coronavirus SARS-CoV2 of 
COVID-19 is ontstaan. Het SARS-
CoV van 2003 begon met de overstap 
van dierlijke dragers, vermoedelijk 
vleermuizen, op mensen. 

In Zuid-Amerika komen vampier-
vleermuizen voor, die zich voeden met 
het bloed van dieren en mensen, en 
daar soms infecties veroorzaken, maar 
in China zijn er niet zo’n vampiers. 
Daar is het omgekeerd: de mensen 
eten er vleermuizen. Dat zou niet zo 
erg zijn als de dieren na het slachten 
eerst grondig werden schoongemaakt 
en dan gebakken of gekookt, maar in 
delen van China worden vleermuizen 
levend in een ketel frituurolie gegooid, 
met de ingewanden er nog in. Het 
is slechts één van de vele wrede, 
walgelijke, onhygiënische en ronduit 
gevaarlijke culinaire gewoonten die 
in het land bestaat. Men snijdt soms 

stukken vlees af van levende dieren. 
Men eet bijvoorbeeld ook levende 
kikkers of babymuisjes, of de hersenen 
van levende apen. 

STANK EN HITTE

Daarnaast zijn er nog twee 
belangrijkere factoren waardoor 
China een broedplaats is van virussen 
die van dier op mens overspringen. 
De boerderijen en vooral de markten 
in China vormen reusachtige, 
duizendvoudige ‘hospitaalkampen 
van Étaples’. Ganzen, kippen en 
varkens lopen er niet zomaar door 
elkaar op het erf, zoals op ouderwetse 
Westerse boerderijen, maar ze zitten 
opeengepakt in gesloten stallen 
met verschillende verdiepingen, in 
elkaars uitwerpselen. Zulke stallen 
zijn prima incubatoren voor nieuwe 
virusmutaties. 

Die Chinese boerderijen of markten 
lijken wel twee- of drieduizend jaar 
verwijderd te zijn van de moderne 
Chinese steden. Op die krioelende 
markten, zoals die van Wuhan, 
worden alle soorten voedsel en alle 
soorten dieren door elkaar verkocht, 
soms in een onbeschrijflijke 
stank en hitte. Men kan zich de 
combinatie voorstellen: de urine en 
de uitwerpselen van levende dieren, 
tussen stalletjes waar hompen 
rauw vlees verkocht worden. Het 
is geen biologische oorlogvoering, 
maar het komt aardig in de buurt. 
Het gaat niet alleen om gekweekte 
dieren, maar ook om beesten die 
in het wild gevangen of gedood 
zijn, zoals slangen, schubdieren, 
schildpadden, kikkers en dus ook 
vleermuizen, die allemaal dragers 
kunnen zijn van parasieten, 
bacteriën en virussen, die daar 
alle kansen krijgen om te muteren 
en over te springen naar andere 
soorten en naar mensen. 

Daar doet zich ongeveer dezelfde 
problematiek voor als bij het eten van 
‘broussevlees’ in Afrika waardoor ook 
dikwijls virusziekten, zoals ebola, 
worden overgedragen op de mens. 
Die cocktail van ziekteverwekkers 
wordt nog explosiever door de 
Chinese gewoonte vlees rauw te eten 
en kleine dieren, zoals muizen of 
vleermuizen, te consumeren zonder 
de ingewanden te verwijderen. 
Zelfs vóór de Westerlingen iets 
wisten van bacteriën, virussen of de 
mechanismen van besmetting, wist 
men toch wel dat een karkas grondig 
schoongemaakt moest worden, en 
dat men vlees moest bakken, koken, 
roken of pekelen. De Chinezen 
weten dat natuurlijk ook. Maar 
ze passen het dikwijls niet toe.  Zij 
zijn de enige cultuur die geen enkel 
voedseltaboe kent. De Chinezen eten 
echt àlles. Soms dus zelfs rauw. En ze 
nemen de sterfgevallen op de koop 
toe. Net zoals veel Westerlingen de 
gevaren van roken op de koop toe 
nemen. 

EIS EEN SANERING 

Vroeger waren dit allemaal 
Chinese problemen. Maar in onze 
gemondialiseerde ‘wereld zonder 
grenzen’ bedreigt het ook ons. De 
Chinese autoriteiten zijn rechtstreeks 
verantwoordelijk voor de verspreiding 
van de pandemie doordat zij in de 
cruciale eerste weken geprobeerd 
hebben de uitbraak van COVID-19 
geheim te houden. Zij delen die 
verantwoordelijkheid met de 
Europese overheden, die veel te lang 
gewacht hebben om de grenzen dicht 
te gooien en quarantainemaatregelen 
in te voeren. 

Maar het fundamentele probleem 
zit in de organisatie van de Chinese 
landbouw, de markten en de 
voedingsgewoonten. Als de Chinezen 
weigeren die broedhaarden van 
dodelijke virussen te saneren, moeten 
we hen meedogenloos straffen, 
met boycots, invoerheffingen en 
inreisverboden. Maar welke Westerse 
politicus zal dat aandurven?

Marc Joris

Sommige Chinese boerderijen of 
markten lijken wel twee- of drie-
duizend jaar verwijderd te zijn 
van de moderne wereld
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Wim Verheyden 
Vlaams Volksvertegenwoordiger 

Je hebt meer dan 30 jaar in de far-
maceutische industrie gewerkt. Viel 
de overstap naar je nieuwe job mee?

Enorm. Ik had een bijzonder actieve 
job in een farmaceutische multinatio-
nal. Daarbij kwam ik in contact met 
heel wat collega’s waardoor ik steeds 
wist wat er bij de mensen speelde. 
Dat is een hele grote rijkdom die nu 
is weggevallen. Nu speelt dat contact 
zich vooral na de werkuren en in het 
weekend af. Gelukkig zijn er ook nog 
de sociale media waardoor ik dat con-
tact met de oud-collega’s toch kan 
onderhouden. Het werk in het parle-
ment is natuurlijk ook totaal anders: 
veel lezen, opzoekingswerk doen, want 
de vragen die je stelt moeten uiteraard 
goed onderbouwd zijn. Het was wen-
nen, maar dat is het steeds wanneer je 
van job verandert. 

Waarom heb je destijds voor het 
Vlaams Belang gekozen?

Ik was reeds lid van het toenmalige 
Vlaams Blok. Ik was er immers al heel 
vroeg van overtuigd dat Vlaanderen 
zichzelf pas zou kunnen ontplooien 
als het op eigen benen zou staan. 
Vlaanderen krijgt als motor van België 
niet wat het verdient. Daar zijn tal-
loos veel voorbeelden van te noemen. 
Neem daarbij de vervreemding die in 
de jaren ’90 in een stroomversnelling 
kwam en het gepamper van allochto-
nen en nieuwkomers. Dat maakte dat 
mijn keuze snel gemaakt was. Toen het 
Vlaams Blok uit noodzaak uitmondde 
in het Vlaams Belang, was het niet 
meer dan logisch dat ik de nieuwe par-
tij zou volgen in de strijd.  

Waarom koos je voor de commissie 
Mobiliteit en Openbare Werken?

Omwille van het enorme belang voor 
de hele samenleving. Kijk maar naar 
de problematiek van de lage-emissie-
zones en het openbaar vervoer. De 
LEZ-zones zijn een gedrocht dat in het 

leven werd geroepen om extra geld uit 
de zakken van de mensen te kloppen. 
Het is met lengte voorsprong één van 
de meest asociale maatregelen die de 
Vlaamse regering de afgelopen jaren 
heeft genomen. Het is aan ons om de 
mensen die erdoor getroffen worden 
te verdedigen. Bovendien is mobiliteit 
één van de nieuwe thema’s waarop wij 
ons als Vlaams Belang willen richten. 
De tijd dat we een ‘one issue-partij’ 
waren, is helemaal voorbij.

Met je bijna 53 jaar ben je één van 
de ‘ouderen’ in de fractie? Hoe er-
vaar je dat?

Wel, wie me kent, weet dat ik jong 
van hart en geest ben. Samenwerken 
met de jongeren is dan ook verfris-
send. De mix van jeugdig enthousi-
asme, gecombineerd met de ervaring 
en kalmte van de ouderen is juist onze 
sterkte. Let op mijn woorden, jullie 
hebben het laatste van deze fractie nog 
niet gezien!

"De LEZ-zones zijn een 
gedrocht dat in het 
leven werd geroepen 
om extra geld uit 
uw zakken te 
kloppen."
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Greta in het parlement
Deze rechtse rakker moet toegeven: ik ken abso-
luut geen jota van dagmijnbouw. Ik heb geen en-
kele studie in die richting gevolgd. Ik heb geen 
flauw idee van de problemen in de sector. Ik 
weet niets van de problemen die dagmijnbouw 
met zich meebrengt. En vooral: ik kan dus ook 
absoluut geen enkele zinvolle oplossing aanrei-
ken in het hele debat over de dagmijnbouw.

Ik zou dan ook graag eens in het Europees Par-
lement worden uitgenodigd om er ontvangen te 
worden door de Europese Opperhoofden en er 
in het halfrond voor het oog van de verzamelde 
wereldpers een toespraak te houden over dag-
mijnbouw. Want wat Greta Turnbroek en haar 
gesubsidieerde klimaatspijbelaars kunnen, dat 
moet deze rakker toch ook kunnen, neen? 

Het is trouwens veelzeggend dat Greta in Brus-
sel met de nodige egards werd ontvangen door 
EU-president Charles Michel en Europees Com-
missievoorzitter Ursula von der Leyen. Alle drie 
vertegenwoordigen ze enkel zichzelf en heeft 
geen enkele democratische verkiezing hen tot in 
de Europese praatbarak gebracht. In het Grote 
Gelijk van de linkse gesubsidieerde wereldver-
beteraars is er nu eenmaal geen plaats voor de-
mocratie. Dat de brave belastingbetaler in Eu-
ropa binnenkort 1.000 miljard euro extra moet 
ophoesten voor de zogenaamde Green Deal van 
de EU zal die groene bobo’s een vegetarische 
worst wezen. Betalen, bek houden, en in beate 
bewondering kijken naar de Greta’s en Anuna’s 
van deze wereld, dat is het enige recht dat we 
nog hebben. De nieuwe wereldorde komt eraan!

Wie zijn religie verlaat, dood hem! 
Een ex-moslim, die na zijn afval-
ligheid de Beweging van de ex-
moslims van België stichtte, toont 
aan de hand van bronteksten van 
de islam en vanuit de beleve-
nissen en de kennis van talrijke 
ex-moslims aan waarop de is-
lam gebaseerd is en waarom die 
een bedreiging vormt voor onze 
samenleving. De islam is niet 
enkel een godsdienst, maar ook 
een cultuur, sociaal systeem, 
wetgeving, politiek en militair 
systeem en deze zijn moeilijk 
van elkaar te scheiden.

GLORIERIJK ARABISCH 
VERLEDEN 

Vechten tegen andersgelovigen 
is een geloofspunt van deze re-
ligie die door de Belgische staat 
erkend en gesubsidieerd wordt. 
Volgens alle scholen van de is-
lam betekent jihad oorlog om 
de islam te verspreiden/op te 
leggen en dat alle afvalligen 
moeten worden gedood. De ver-
overingstochten om de islam met 
het zwaard op te leggen, worden 

als succesverhalen beschouwd en 
in België vindt men dat de isla-
mitische kinderen in islamscho-
len over hun glorierijk Arabisch 

verleden moeten leren om hen 
meer zelfvertrouwen te geven. De 
groepsidentiteit wordt bevestigd 

door zich te onderscheiden van 
niet-moslims, onder andere door 
de hoofddoek bij vrouwen en de 
baarden bij mannen. In de islami-

tische gemeenschap is overal ex-
tremisme te vinden. Onze vrij-
heid van meningsuiting wordt 
hierdoor bedreigd, want kritiek 
wordt afgedaan als racisme en 
discriminatie.

INDOCTRINATIE 

Dit boek geeft een klare kijk op 
de denk- en levenswijze van de 
moslimgemeenschap en stelt dat 
het hoog tijd is om stappen te 
zetten om hun indoctrinatie te-
gen te gaan en de rechten van de 
niet-moslims te vrijwaren.

Emmy De Smet

Ex-moslims getuigen
Wie zijn religie verlaat, dood 

hem!
Antwerpen, Polemos, 2019, 

257 p.
ISBN: 978 949 3005 06 8

Prijs: 20 euro
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Stuur uw oploSSIng voor 20 aprIl 
met vermeldIng van naam en adreS naar 

vlaamS Belang-redactIe • madoupleIn 8 BuS 9 • 
1210 BruSSel of puzzel@vlaamSBelang.org

Winnaars maart:
Hendrik Vercruysse, Maldegem

Filip Van der Aa, Hoevenen
Jan Nys, Waanrode

Antoon De Keyser, Duisburg - Tervuren
Eveline Swerts, Dilbeek

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

1
2

3
4

5
6

7
8

9

HORIZONTAAL
A.  Bekeuren
B.  Vlaamse stad - Verkreeg door 

nalatenschap
C.  Kunsttaal - Beryllium
D.  Muzieknoot - Lijkenpikker
E.  Gedemonstreerd - Verenigd 

Koninkrijk
F.  Voegwoord - Muziekschijf - 

Antwerps district
G.  Plant met bloemen met lange 

smalle bloemblaadjes - Eetbare 
zeewiersoort

H.  Onverzettelijk - Bedenksel 
I.  Godsdienst - Zilverwit metaal
J.  In memoriam - Italiaanse drie
K.  Windrichting - Vlaamse 

politieserie met Herbert Flack in 
de hoofdrol - Europeaan

L.  Activiteiten om te weten te komen 
hoe groot iets is

VERTICAAL
1.  Muziekinstrument
2.  Claimden - Limburgse gemeente - 

Helemaal uitgeput
3.  Maak haast - De hele hoeveelheid
4.  Vlaamse uitgeverij en producent 

van agenda's en kalenders - 
Astronomische eenheid

5.  Positief denkend mens
6.  Slingerplant - En dergelijke - 

Medisch-Pedagogisch Instituut
7.  Dichterbij komen - Plus
8.  Aantal bij elkaar horende zaken - 

Harde houtsoort
9.  Gevoelig voor zinnelijke prikkels - 

Lidwoord
10.  Rutherfordium - Smoorden
11.  Personage uit 'De Fabeltjeskrant' - 

Reputatie
12.  Zich onderwerpend als teken van 

eerbied

OP
LO
SS
IN
G

oploSSIng vorIge maand: 
HALSSNOER+-

KRUISWOORDPUZZEL
1

A

E

I

C

G

K

B

F

J

D

H

L

5 93 7 112 6 104 8 12

GIKADO

8

3

7

5

4 6

2

1

9
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 20 aprilKalender

Als gevolg van de corona-crisis worden alle 
activiteiten tot en met 5 april geannuleerd. 

De activiteiten na 5 april gaan door, tenzij anders bepaald door de Nationale 
Veiligheidsraad.

Meer informatie: www.vlaamsbelang.org/kalender

ZONDAG 12 APRIL
POPERINGE. Rommelmarkt aan de 
Abeelseweg vanaf 6u. Org.: Vlaams Belang 
Poperinge.

ZATERDAG 18 APRIL
SCHERPENHEUVEL. Vlaamse smul-
avond met Suzy Wouters en Klaas Sloot-
mans in Den Cayberg, Lobbensestraat 
93B, Zichem om 18u. Org.: Vlaams Be-
lang  Scherpenheuvel-Zichem. Inl.: Suzy 
Wouters, 0474-73 92 40, suzy.wouters@
gmail.com 

ZONDAG 19 APRIL
BRUSSEL. Aperitiefgesprek: '30 jaar 
achter de schermen v/d media' met Red-
dy De Mey in Vlaams Huis, Drukpers-
straat 20 om 11u. Org: Seniorenforum 
Vlaams-Brabant. Inl.: Ludo Monballiu, 
02-721 22 54, ludo.monballiu@telenet.be 

VRIJDAG 24 APRIL
LEOPOLDSBURG. Gespreksavond 
met Dries Van Langenhove in Taverne 
Drakar, Antwerpsesteenweg 129  om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Leopoldsburg.
 
VRIJDAG 24 APRIL
ANTWERPEN. Chili con carne met Els 
Sterckx in Centrum Van Maerlant, Van 
Maerlantstraat 14 om 12u30. Org.: OCJ-
VM. Inl.: 03-225 22 82 of vanmaerlant@
vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 25 APRIL
BELLEGEM. Natuurexploratie Argen-
daalbos. Samenkomst: parkeerstrook 
langs Doornikserijksweg richting Doornik 
(bospad r.o. Beerbosstraat) om 14u30. 
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde Inl.: 
Mark Vandenberghe, 0477-21 61 85, 
mark.vandenberghe@telenet.be 
HAM. Afdelingsetentje in Buurthuis Wa-
rande Sport, Bremstraat 17 om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Ham. Inl.: Michel Mo-
reels, 0477-42 06 12, vlaamsbelangham@
gmail.com 
GENT. 14de Steakfestijn met Chris 

Janssens in LDC De Waterspiegel 
(buurthuis), Meulesteedsesteenweg 510 
om 19u30. Org.: Vlaams Belang Koepel 
Gent. Inl.: Johan Deckmyn, 0476-26 97 
38, info@johandeckmyn.be
LEBBEKE. Gespreksavond met Barbara 
Pas en Dries Van Langenhove in Ont-
moetingscentrum Wieze, Schoolstraat 2, 
Wieze om 19u30. Org.: Vlaams Belang 
Lebbeke. Inl.: Gunther Buggenhout, 
0478-97 08 08, gunther.buggenhout@
telenet.be 

VRIJDAG 8 MEI
BRASSCHAAT. 5de Nacht van het Be-
lang in The Mansion, Gemeentepark 12 
om 19u. Org.: Vlaams Belang Brasschaat. 
Inl.: Shannah Coppens, shannah.cop-
pens@vlaamsbelang.org
GALMAARDEN. Gespreksavond met 
Dries Van Langenhove in Zaal Willem 
Tell, Hernestraat 5, Tollembeek om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Galmaarden. Inl.: 
Daniël Fonteyne, 0475-59 47 93, daniel.
fonteyne@skynet.be

ZONDAG 10 MEI
SINT-KATELIJNE-WAVER. Asperge-
festival in Zaal De Goede herder, Mechel-
sesteenweg 333 om 12u. Org.: Vlaams Be-
lang Mechelen. Inl.: Kim Brooks, 0471-46 
03 64, kim.brooks@outlook.be 

VRIJDAG 15 MEI
MEERHOUT. Strijdmeeting: viering 20 
jarig bestaan van Vlaams Belang Meer-
hout met Filip Dewinter en Amber Deré 
in Herberg De Kronkeling, Gengelaar 22 
om 18u30. Inl.: Peter Van Den Broeck, 
0496-41 50 18, petervdb571@gmail.com

ZATERDAG 16 MEI
DOORNIK. Dagtrip o.l.v. gids. Samen-
komst: Kortrijk parking autodelend rijden 
(aan Cowboy Henk, oprit E17) om 9u. 
Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
Chris Vannieuwenhuyze, 0486-34 94 92, 
chris.vannieuwenhuyze@gmail.com

ZONDAG 24 MEI
ZINGEM. 1ste Eetfestijn met Filip De-
winter in De Klub, Kwaadstraat 9 om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Zingem. Inl.: 
Steven De Smeytere, 0497-82 83 68

VRIJDAG 29 MEI
ANTWERPEN. Aspergefestival in Cen-
trum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 14 
om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03-225 22 
82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.org 

MAANDAG 1 JUNI
ZEMST. Drank- en promostand o/d 
Pinkstermaandagjaarmarkt in centrum 
van Zemst vanaf 8u. Org.: Vlaams Belang 
Zemst. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496-
62 42 54, anfieldboy@live.be 
HERNE. Jaarmarktstand in centrum van 
Herne vanaf 9u. Org.: Vlaams Belang Gal-
maarden. Inl.: Daniël Fonteyne, 0475-59 
47 93, daniel.fonteyne@skynet.be

DONDERDAG 4 JUNI
DIKSMUIDE. Busuitstap Antwerpen 
o.l.v. Filip Dewinter. Samenkomst aan 
station van Diksmuide om 8u30. Org.: 
Seniorenforum Westkust-Westhoek. Inl.: 
Johan Desender, 0498-84 51 26, johan.
desender@outlook.com

VRIJDAG 5 JUNI
HALLE. 13de Leeuws etentje 'Pensen-
kermis' in Alsput, Hollestraat 108 om 
17u. Org.: Vlaams Belang Sint-Pieters-
Leeuw. Inl.: Eddy Longeval, 02-582 91 75, 
eddy.longeval@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 6 JUNI
HALLE. 13de Leeuws etentje 'Pensen-
kermis' in Alsput, Hollestraat 108 om 
11u30. Org.: Vlaams Belang Sint-Pieters-
Leeuw. Inl.: Eddy Longeval, 02-582 91 75, 
eddy.longeval@vlaamsbelang.org 
ERPE-MERE. 3de Lentebarbecue in 
Sint-Annazaal, Bambruggedorp 44 om 
17u30. Org.: Vlaams Belang Erpe-Mere. 
Inl.: Guy Van Londersele, 0476-49 92 56, 
guy.vanlondersele@skynet 




