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wee maten en
twee gewichten
Anderhalve maand zitten we intussen in lockdown. Althans, wij, de
burgers die zich wel aan de wet houden. Want wat iedereen wel verwacht had, is uiteindelijk waarheid geworden: een deel van de bevolking vond dat de regels voor hen niet gelden en trok tegen de regels
in de straat op.
In Anderlecht kwam het zelfs tot rellen met als belangrijkste doelwit de
politie. Honderden allochtonen trokken er de straat op, gooiden met stenen en vernietigden politiewagens. Eén onder hen ontvreemdde zelfs een
vuurwapen uit een politiecombi en schoot er verscheidene malen mee in
de lucht. De aanleiding van dit alles doet er eigenlijk niet toe. Maar toch
geef ik ze even mee: een zekere Adil sloeg op de vlucht bij een politiecontrole en knalde daarbij frontaal op een anoniem politievoertuig, waarbij
hij het leven liet. Onfortuinlijk, zeker en vast. Maar wel zijn eigen schuld.
Toch zagen verschillende politici en opiniemakers hun kans schoon om de
kant te kiezen van de relschoppers en de politie opnieuw op het beklaagdenbankje te duwen. Dat Adil en zijn broers bij de politie reeds bekend
staan voor verschillende zwaarwichtige feiten, leek daarbij bijkomstig…

“DIT LAND
KÁN DUS WEL
EFFICIËNT
WERKEN, MAAR
BLIJKBAAR ALLEEN
ALS HET TEGEN
ONZE MENSEN IS.”

TUIG OP VRIJE VOETEN
Het Vlaams Belang nam het uiteraard wél op voor onze politie en dat in
alle parlementen. Als de politie zich geruggensteund weet door gerecht
en politiek, dan kunnen we eindelijk eens samen schoon schip maken en
onze wijken terugwinnen van het tuig dat er nu de plak denkt te zwaaien.
Maar daar knelt het schoentje vandaag: er werden in Anderlecht bijna
honderd relschoppers gearresteerd, maar die zijn allemaal weer op vrije
voeten. Of ze zelfs nog maar gestraft zullen worden, daar hebben we in dit
land het raden naar.
Intussen krijgen senioren die het wagen om even uit te rusten op een
bankje tijdens een wandeling wél snel en efficiënt een boete wegens het
breken van de coronamaatregelen. Dit land kán dus wel efficiënt werken,
maar blijkbaar alleen als het tegen onze mensen is. Ook tijdens deze crisis
wordt zo opnieuw aangetoond dat het dringend tijd wordt om een nieuwe
weg in te slaan. En dat is de weg van het Vlaams Belang. En vandaag zetten we daar al de eerste stappen toe. Geef het goede voorbeeld: zorg voor
elkaar en bescherm onze mensen!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
EN NU KUNNEN
GRENSCONTROLES
INEENS WEL
Er valt weinig positiefs te zeggen
over de coronacrisis. Maar als er
dan toch één iets is dat we kunnen zeggen is het wel dit: niemand twijfelt nog aan het nut
van grenzen. Iedereen weet nu
wat het Vlaams Belang al lang
wist, namelijk dat grenzen
levens kunnen redden. Het
is echter niet alleen een
belangrijk instrument in
de strijd tegen de verdere verspreiding van het
coronavirus, want wat
blijkt nog? De criminaliteit daalt fors. En de
illegale migranten die
dat nog kunnen, keren
massaal huiswaarts, naar
hun zogenaamde onveilige
landen waar ze voor vluchtten. Een week nadat de grenzen sloten, werd zelfs een Marokkaanse jihadist gevat die al door
België werd gezocht sinds 2008.
En dan te denken dat niet zo lang
geleden bepaalde 'gutmenschen'
zeiden en schreven dat ‘de grenzen
sluiten net is wat de terroristen
willen’.

STEEDS MEER
DRUGS
STROOMT
LAND BINNEN
2019 bleek een
nieuw recordjaar
voor de cocaïnesmokkel in ons
land. Antwerpen
blijft hierbij een
draaischijf. Afgelopen jaar steeg
de in beslag genomen hoeveel-

heid cocaïne in de Antwerpse haven tot 61,8 ton. Via Zaventem
werd er ook meer drugs in beslag
genomen. Dat blijkt uit info van
Vlaams Belang-fractievoorzitter
in de Kamer Barbara Pas, die de
cijfers verzamelde via binnen-

15 MILJARD EUGELD VOOR AFRIKA

landminister Pieter De Crem
(CD&V). De onderschepte tonnage gaat al sinds 2015 in stijgende lijn. “Het is duidelijk
dat de bestrijding van
het drugsgerelateerde
geweld in onze steden nog steeds ernstig moet genomen
worden en dat controles lonen”, zo
reageerde Pas op
de cijfers. Afgelopen jaren zagen
we vooral Antwerpen kreunen
onder de tirannie
van de gewelddadige ‘Mocromaffia’-drugsbendes.
Tijd om de teugels aan te halen.

BENDE ACHTER
ONTVOERD MEISJE
DAT WERD GEPROSTITUEERD OP VRIJE
VOETEN
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Je zal er allicht weinig over hebben
gelezen in onze systeempers, maar
het is echt waar. Nadat de EU zo
volledig en pijnlijk mogelijk Italië
en Spanje aan hun lot overliet, is
het wereldvreemde instituut overeengekomen om 15 miljard vrij te
maken aan steungelden in het
kader van de coronacrisis...
voor Afrika. Want, zo klonk
het uit de mond van Eurocommissievoorzitter
Ursula von der Leyen,
“Afrika kan met dezelfde
problemen kampen die
wij vandaag in Europa
meemaken”. Ja, dat zal
wel. Misschien hadden
Italië, Spanje – en laten
we België maar aan het
lijstje toevoegen, gezien het
aantal doden en schrijnend
gebrek aan materiaal – ook op
eenzelfde omvang van hulp kunnen rekenen? ‘Helaas, pindakaas’,
klonk het bij de EU-bonzen.

De ‘Fioul gang’ is terug op vrije
voeten. De naam zal u misschien
niets zeggen, maar het gaat om
een bende van allochtone criminele jonge mannen uit het Brusselse die achter de ‘aankoop’ van
het vermiste Franse meisje van 16
zat begin dit jaar. Het meisje werd
wekenlang opgesloten en geprostitueerd. Later bleek uit informatie van onze partij dat het parket
al langer op de hoogte was van de
bende en haar pooierpraktijken,
maar niets deed. De bendeleden
werden dan eindelijk toch opgeslo-

“Tegen het virus gebruikt onze
regering de triple-L-methode:
laat, laks en leugenachtig.”
Mark Elchardus, socioloog,
De Morgen, 11 april 2020

"Voor Afrika heeft de
EU 15 miljard euro aan
coronasteungeld over."
ten, maar ook dat is al voorbij. Volgens La Capitale werd iedereen behalve de bendeleider vrijgelaten in
het kader van de coronacrisis. Alsof
deze bendeleden – die God noch
gebod erkennen – zich wel aan de
social distancing-regels zullen houden buiten hun cel. Een mens kan
zich afvragen wat je in hemelsnaam
moet uitspoken om echt opgesloten te worden in dit land. Het gaat
overigens om dezelfde bende die
een springtuig deed afgaan op politiewagens vorig jaar. Dus dat komt
vast goed...

OVER MONDMASKERS EN LEUGENS
We zijn duizendmaal belogen en
bedrogen. Nee, het gaat niet om
een uitvoering van Laura Lynns
feestelijke schlagersong, maar
om een bittere waarheid tijdens
deze coronacrisis. Nadat Volksgezondheidminister Maggie De
Block (Open Vld) wekenlang de
populatie in slaap wiegde door
te verklaren dat het coronavirus
slechts een milde griep betrof –
tegen het uitkomen van dit blad
zal het dodenaantal ver boven
dat van het meest extreme griepseizoen uitgekomen zijn – werd
een van de andere overheidsmantra’s dat (gewone) mondmaskers
geen nut hadden voor gewone
mensen. Wie gezond (lees: symptoomloos, want er zijn nog steeds
amper testen) was moest er geen
dragen. Intussen heeft nagenoeg
iedereen – ook de gepolitiseerde
en pro-Chinese WHO – ingezien
dat dit foutief is. Gewone mondmaskers dragen op straat is wel
nuttig, want zo besmet je geen of
minder anderen. Viroloog Marc
Van Ranst gaf dit ook doodleuk
toe, en liet weten dat de aanvankelijke communicatie anders was
omdat er niet genoeg maskers waren. Dat heet liegen. Net zoals er
gelogen werd over de effectiviteit
van handgels. Net zoals er gelogen
werd over de paraatheid van dit
land.
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“België is onstuitbaar op weg
om het land met het grootste
aantal coronadoden ter wereld te
worden. Niet in absolute getallen, wel in verhouding tot zijn
bevolkingsaantal.”
Jan Segers, editorialist, Het
Laatste Nieuws, 15 april 2020
“Het is tijd dat minister Maggie
De Block stopt met de gezondheid van het medisch personeel te spelen. We willen geen
publieke dankbetuigingen van
onze ministers, we willen dat ze
handelen.”
Verschillende directeurs van
Brusselse ziekenhuizen,
La Libre, 1 april 2020
“Maggie De Block heeft tegenstrijdige dingen gezegd, ze heeft
slecht geanticipeerd en ze heeft
de stock aan mondmaskers niet
vernieuwd. De minister wordt
gered door de ernst van de situatie: in andere omstandigheden
zou ze moeten opstappen.”
Pascal Delwit (ULB),
politicoloog, Het Nieuwsblad,
4 april 2020
“Het pijnlijke voor CD&V [en
welzijnminister Wouter Beke]
is dat de kritiek rond de situatie en voorbereiding in de
woonzorgcentra niet alleen van
de oppositie komt, maar vooral
uit zorginstellingen die tot de
christelijke zuil behoren. En
dat het gezicht ervan, topvrouw
Margot Cloet van Zorgnet-Icuro,
tot voor enkele jaren kabinetschef was van Jo Vandeurzen, de
voorganger van Beke.”
Dieter Dujardin, journalist,
De Tijd, 10 april 2020

Van coronacrisis
tot coronacoup
In aanloop naar de oprichting van de Verenigde Naties na de Tweede
Wereldoorlog sprak de toenmalige Britse eerste minister Winston
Churchill de gevleugelde woorden: “Never waste a good crisis”. Een
crisis moet je aangrijpen om er je slag mee te slaan. Woorden die de
francofonie in dit land, gedirigeerd door Open Vld-coryfee Patrick
Dewael, alvast ter harte nam.
Als de minderheidsregering in lopende zaken van premier Sophie
Wilmès (MR) de voorbije maanden in één iets uitblonk, dan was
het wel in het totaal mismeesteren
van de coronacrisis. Dat het net
diezelfde minderheidsregering was
die zichzelf daarna met de steun
van enkele oppositiepartijen zoals
de N-VA en de groene partijen
extra volmachten toe-eigende, is
dan ook bijzonder wrang. Zeker
voor de Vlamingen in dit land. Zij

kregen zo een door de Franstaligen geregisseerde en gedomineerde
Belgische regering. Het heeft er inderdaad alle schijn van dat niet de
coronacrisis maar wel de recentste
peilingen voor die ‘doorbraak’ hebben gezorgd. Dat de tweede grootste partij van het land niet eens bij
de gesprekken betrokken werd,
toont duidelijk aan dat niet de gezondheid van onze mensen maar
wel politieke spelletjes en macht
van doorslaggevend belang zijn.
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ONKUNDE TROEF:
ONDERZOEKSCOMMISSIE
BROODNODIG
Kortom: dezelfde regering die de
hele crisis eerst heeft geminimaliseerd (‘het is maar een griepje’ en
‘paniekzaaierij is onnodig’ enzoverder, aldus Open Vld-volksgezondheidminister Maggie De Block),
daarna een bijzonder slechte
communicatie heeft gevoerd om
tenslotte veel te laat halfslachtige
maatregelen in te voeren, kreeg
carte blanche om gewoon… verder
te doen. Een minderheid van amper 38 zetels in het parlement krijgt
vrij spel om haar gepruts verder te
zetten, terwijl het overgrote deel
van het parlement zichzelf buiten

spel zet. En de traditionele partijen
stonden erbij en keken ernaar.
Het Vlaams Belang weigert zich
echter als democratische partij en
als stem van het volk monddood te
laten maken door de coronacoupplegers. In de bevoegde commissies
in de diverse parlementen volgen we
de coronamaatregelen niet alleen op
de voet op, maar formuleren we zelf
ook constructieve voorstellen die
de hardwerkende Vlamingen ten
goede moeten komen. Daarnaast
werd ook een voorstel ingediend
om een onderzoekscommissie op te
richten, om de talrijke en vaak letterlijk levensbedreigende flaters van
Wilmès, De Block en co in kaart te
brengen, en de verantwoordelijken
ter verantwoording te roepen.
BLUNDERBOEK
De blunders van de regering in de
hele corona-aanpak zijn niet in één
artikel te vatten. Maar zelfs een
korte bloemlezing toont aan dat dit
land bestuurd wordt door een totaal incompetente bende knoeiers.
Reeds eind februari waarschuwde
het Vlaams Belang in de Kamer
voor het coronavirus, en pleitte de
partij voor strenge grenscontroles.
Maar volgens minister De Block
was het virus niet meer dan een
griepje, en had de grens afsluiten
totaal geen zin (HLN, 25/2/2020).
Wanneer de krant De Tijd op 3
maart aan minister de Block de
vraag stelt: “Wat als mensen toch be-

smet geraken?” antwoordt de minister: “De kans blijft klein, want het is
niet zo’n agressief virus.” Goed een
week later moeten alle horecazaken
de deuren sluiten. En nog Maggie
De Block begin maart: “Heel dat
gedram dat scholen moeten dicht
blijven is overdreven.” Zowat een
week later beslist de regering, met
daarin diezelfde Maggie De Block,
om… alle scholen te sluiten.
MONDMASKERS?
KOFFIEFILTERS
En dan was er nog de saga van de
(gewone) mondmaskers voor de gewone mensen. Die dienden tot niets,
ze hadden geen enkel nut, zo wisten
minister De Block en viroloog Van
Ranst ons te vertellen. Waarom ze die
leugen de wereld instuurden, werd
enkele dagen later pijnlijk duidelijk:
er wàren gewoon geen mondmaskers.
Miljoenen maskers waren immers
vernietigd - volgens een betrokkene
om in de kazerne waar ze lagen plaats
te kunnen maken voor de opvang
van illegalen - en nooit vervangen.
Een eerste poging om mondmaskers
te bestellen liep faliekant af: in plaats
van ze te bestellen bij een gereputeerde leverancier vond De Block ergens
een klein bedrijfje van een Turkse
partijgenoot, waar ze een bestelling
plaatste. Maar die maskers werden
nooit geleverd. Een tweede poging
bij een Chinese fabrikant liep al even
slecht af: de maskers die geleverd werden, waren totaal ongeschikt. “Koffiefilters”, werden ze genoemd.

ONAANVAARDBARE
FOUTEN
En dan spreken we nog niet eens
over de waanzinnig slechte communicatie van premier Wilmès en
haar ploeg. Ministers die elkaar
openlijk tegenspreken over de te
nemen maatregelen, ministers De
Block en binnenlandminister Pieter De Crem (CD&V) die openlijk ruzie maken over hoe ver je nu
eigenlijk mag gaan fietsen, of een
regering die zonder ook maar enig
overleg met de zorgsector beslist
dat woonzorgcentra weer worden
opengesteld voor bezoekers. De
ene flater volgde de andere in sneltempo op. Hoe meer de rabiate
francofone Wilmès in een slecht
Nederlands het woord nam om
de maatregelen uit te leggen, hoe
onduidelijker alles werd.
Kortom: een onderzoekscommissie na afloop van deze coronacrisis is zeker op haar plaats.
Het geknoei en gesjoemel van de
afgelopen maanden is voor het
Vlaams Belang onaanvaardbaar.
De fouten die gemaakt zijn, zijn
bijzonder ernstig én onvergeeflijk. Het wordt tijd dat de actoren
van dit pijnlijke schouwspel bij
naam worden genoemd en verantwoordelijkheid opnemen voor
het wanbeleid dat zonder enige
twijfel het leven heeft gekost aan
vele honderden, zo niet duizenden
Vlaamse senioren!
Stijn Hiers

"De blunders van de regering in de
hele corona-aanpak zijn moeilijk in
één artikel te vatten."
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Hoe links de coronacrisis misbruikt:

"Onverwacht gunstige gelegenheid"
Wat ons de afgelopen jaren steeds weer werd voorgehouden, klopt niet. Vandaag blijkt - overigens niet voor de eerste keer, maar deze keer helaas wel onder omstandigheden die niemand zich had kunnen voorstellen - dat grenzen
wel degelijk gecontroleerd kunnen worden. En dat gecontroleerde grenzen
wel degelijk een invloed hebben op (onder meer) de omvang van de georganiseerde criminaliteit en de illegale immigratie.
Wie evenwel dacht dat door de daling van de illegale immigratie naar
dit land ook de immigratielobby technisch werkloos zou worden, heeft zich
vergist. Het duurde namelijk niet lang
voor allerhande - al dan niet door de
belastingbetaler gesubsidieerde - comiteiten een doelgroep hadden (terug)gevonden: de ‘sans-papiers’
- lees: illegalen. Los van het feit
dat dit land door een jarenlang
falend terugkeerbeleid sowieso
een heus leger illegalen telt met alle overlast en risico’s van
dien - werden de afgelopen weken meer dan 600 illegalen uit
de gesloten terugkeercentra vrijgelaten en de straat op gestuurd.
Een maatregel die tot nadenken
stemt in tijden waarin men geacht wordt ‘in zijn kot te blijven’… Terwijl de linkerzijde
de vrijlating van deze illegalen
‘uiteraard’ toejuichte - volgens
sommigen moesten zelfs ook
de criminele illegalen uit de
gesloten terugkeercentra op de
samenleving losgelaten worden
- klonk meteen ook de eis dat betrokkenen terecht moesten kunnen in opvangcentra, waarvoor desnoods ook
leegstaande hotels moesten ingeschakeld worden. Van een gesloten terugkeercentrum naar een open opvangcentrum. Zo snel kan het dus gaan.
“GUNSTIGE GELEGENHEID”
Een kniesoor natuurlijk, degene die
zich afvraagt of hier eigenlijk niet het
pad wordt geëffend voor een nieuwe,
collectieve regularisatie. Eén van de

weinigen die de eerlijkheid - of de
naïviteit - had ter zake klare wijn te
schenken, was ene professor Jan De
Volder (Sant’Egidio). In een opiniebijdrage stelde hij namelijk dat “de
uitzonderlijke omstandigheden gecreëerd door de pandemie onverwacht de
gunstige gelegenheid scheppen” om “snel,

efficiënt, zonder al te veel polemiek” over
te gaan tot een regularisatieronde.
Los van het feit dat de begeestering
van de professor over “deze gunstige
gelegenheid” uitermate irriteert en eigenlijk ronduit degoutant is, klinkt
zijn betoog niet bepaald wetenschappelijk. Hij erkent weliswaar dat er van
een regularisatiecampagne een aanzuigeffect zou kunnen uitgaan, maar
dat dit vandaag onbestaande is. Wat
hij vergeet - of er vergeet bij te zeggen
- is dat zo’n effect ook langer nadien
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merkbaar is. Toen Verhofstadt in 2000
in precies dezelfde bewoordingen “snel
en efficiënt” een collectieve regularisatieronde doordrukte, steeg het aantal
asielzoekers het jaar nadien tot recordhoogten. Tien jaar later, na de tweede
massale regularisatiecampagne, was
dat niet anders.
“GOED TOT UITSTEKEND”
In een tweede deel van zijn magere
en armzalige betoog vraagt De Volder zich verder af waarom zo “weinig
academisch en journalistiek opvolgwerk
is gedaan om na te gaan hoe diegenen het stellen” die geregulariseerd werden. Gelukkig weet
hijzelf het natuurlijk wel: “De
ervaring van Sant’Egidio - en
die gaat toch over een behoorlijke
groep mensen: van goed tot uitstekend.”
Spijtig genoeg stemt de ervaring
van Sant’Egidio niet overeen
met de feiten en het (weinige)
onderzoek dat ter zake gebeurde, maar wat de gedreven professor – helaas, maar niet verwonderlijk-– onbekend lijkt te
zijn. Om maar één voorbeeld te
noemen, stelde een onverdacht
iemand als arbeidsmarktdeskundige Jan Denys (Randstad)
enkele jaren geleden openlijk
dat “tien jaar na de collectieve regularisatie van 2000 hooguit de helft van de
betrokkenen aan het werk was.” Ik vermoed dat Jan Denys het heeft over een
méér dan ‘behoorlijke groep mensen’,
zich bovendien houdt aan de feiten,
en dus wél weet waarover hij spreekt.
Maar zoals we ondertussen weten,
spelen cijfers en feiten duidelijk geen
rol voor degenen die zich een feitelijke opengrenzenpolitiek als hoogste
levensdoel hebben gesteld.
Dirk De Smedt

Rellen in tijden
van corona
Op 11 april ontplofte de bom in Anderlecht. De politie moest uitrukken
nadat groepen allochtone relschoppers het hadden gericht op confrontatie
met de ordediensten. Aanleiding was het overlijden van een andere allochtone jongeman.
Hij ging op de vlucht tijdens een coronacontrole en reed zichzelf dood door
frontaal op een politievoertuig te botsen tijdens de achtervolging. In de pers
klonk het aanvankelijk dat de brave jongen ‘op weg was naar vrijwilligerswerk’,
maar al snel werd duidelijk dat hij en zijn
broers een stevig strafblad hadden. Dat
mocht echter allemaal geen obstakel zijn
voor het andere geboefte dat met stenen
ging gooien naar de politie en zelfs een
combi plunderde. Eén van de plunderaars ging bovendien ook nog eens aan
de haal met een dienstwapen, iets dat de
VRT aanvankelijk probeerde te verhullen, ondanks de expliciete beelden die
rondgingen.
Het stopte echter niet bij één ‘opflakkering’ rond de namiddag. Om 22u00 dezelfde dag troepten alweer jongemannen
met een migratieachtergrond samen om
te rellen. Er werden zeker 5 wagens in
brand gestoken en er moesten 65 mensen gearresteerd worden. Dat laatste zal
u misschien niet gehoord hebben, gezien
het enkel de lokale pers haalde. In hetzelfde lokale artikel liet de politie ook
meteen weten dat ze “nog op zoek zijn”
naar het gestolen wapen. De week daarop evenzeer. Geruststellend.
GEEN ENKELE BINDING MET
OF RESPECT VOOR ONZE
GEMEENSCHAP EN HAAR
DIENAREN
Alsof onze ordediensten het nog niet
moeilijk genoeg hadden tijdens deze
moeilijke coronatijden, met tal van
overtreders, grenscontroles en zelfs ‘coronaspuwers’ (schorem dat agenten in
het gezicht spuugt, wetende dat men zo
een besmetting kan overdragen), deden
een aantal Brusselse ‘jongeren’ er dus
nog een schepje bovenop. Alsof deze

coronacrisis hen het ergste treft en men
daarom maar weer aan het rellen moet.
Alsof het – betreurenswaardige – dodelijke slachtoffer van de politiecontrole
niet zijn eigen leven heeft vergooid om
een GAS-boete van 250 euro te ontkomen...
Bob De Brabandere, voorzitter van
Vlaams Belang Brussel en senator, legde
echter de vinger op de wonde samen met
Dominiek Lootens-Stael, die de Vlaams
Belang-fractie in het Brussels parlement
voorzit: “Ook tijdens deze voor iedereen
moeilijke periode kunnen ‘the usual suspects’ het blijkbaar niet laten om ons het
leven zuur te maken. Dit is echter het moment om krachtdadig in te grijpen en een
voorbeeld te stellen”, klonk het. “Maar als
we dit nu – tijdens deze coronacrisis – aanvaarden, dan is het einde helemaal zoek.
Men moet alles in het werk stellen om de
relschoppers te identificeren, waarna ze
onmiddellijk moeten worden opgepakt en
snel worden berecht. Dat mag met machtsvertoon. We moeten een voorbeeld stellen.”
Ook Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) en Kamerlid
Ortwin Depoortere (Vlaams Belang)
riepen op tot een kordaat beleid en opsluiting van de criminelen, waarbij tevens de misplaatste oproepen tot begrip
door mediaminister Benjamin Dalle
(CD&V) terecht werden gehekeld.
“Maar dat durft u niet omdat u electoraal schatplichtig bent aan de [gemeenschap van] diegenen die […] de rellen in
de praktijk hebben gebracht”, klonk het.
Binnenlandminister Pieter De Crem
(CD&V) had precies echter wel een
luisterend oor en kondigde een ‘zero
tolerance’-beleid aan in Anderlecht. Nu
nog een kwestie van dit vol te houden...
Jonas Naeyaert
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Eén van de plunderaars ging
er zelfs met het dienstwapen
van een agent vandoor. De
politie is tijdens dit schrijven
nog steeds naar het wapen
op zoek.

Een rusthuisdrama dat allicht
vermeden had kunnen worden
Terwijl een haastig afgekondigde lockdown van de woonzorgcentra
de bewoners moest beschermen, bleek een inefficiënt beleid net besmettingen en veel sterftes in deze instellingen in de hand te werken.
Het Vlaams Belang vroeg in het Vlaams Parlement de oprichting van
een onderzoekscommissie die moet bekijken welke fouten er werden
gemaakt.
In maart werden alle zeilen bijgezet
om onze bevolking te beschermen
tegen een gezondheidsramp en een
overbelasting van onze ziekenhuizen. Zo leek het toch. In realiteit
maakten de regeringen echter onvoldoende werk van de bescherming van de mensen die net het
meest risico liepen. Onze woonzorgcentra kregen immers niet de
middelen ter beschikking om de
verspreiding van het virus tegen
te houden. Het manifeste gebrek
aan beschermingsmateriaal - waarvoor de regering overigens ook allerminst overmacht kan inroepen
- zorgde ervoor dat het weinige
materiaal in de eerste plaats naar
de ziekenhuizen stroomde, waarbij andere zorgverleners zoals in de
woonzorgcentra in de kou bleven
staan. Een deel van het rusthuispersoneel werd door richtlijnen
van Zorg en Gezondheid zelfs

ronduit verboden om mondmaskers te dragen.
GEEN TESTEN
Ook duurde het erg lang vooraleer België in gang schoot met het
testen van rusthuisbewoners en
personeel. Toen het testen wel op
gang kwam, bleek het virus al zware ravages te hebben aangericht.
Meer nog, bezoekers werden dan
wel geweerd, volgens de richtlijnen
moest niet-getest personeel met
milde luchtwegklachten verplicht
komen werken om een te grote
uitval van zorgpersoneel te voorkomen. Ook kwam er het advies
om verzwakte ouderen niet meer
in de ziekenhuizen op te nemen.
Een maatregel die weliswaar met
de nodige nuance moet worden
beoordeeld, maar die er alleszins
wel toe leidde dat bejaarde CO-

VID-19-patiënten achterbleven
in woonzorgcentra waarvan het
personeel niet was opgeleid en uitgerust om met deze situatie om te
gaan.
ONDERZOEKSCOMMISSIE
De Vlaams Belang-welzijnsspecialisten Immanuel De Reuse en
Stefaan Sintobin hebben in het
Vlaams Parlement, van meet af
aan, aan de alarmbel getrokken
en van de bescherming van onze
kwetsbare ouderen een prioriteit
gemaakt. Onze partij staat zeker
niet alleen met haar standpunt dat
er in onze rusthuizen veel mensen
gestorven zijn die allicht niet hadden moeten sterven. Stefaan Sintobin deed in het parlement in volle
crisis dan ook al een duidelijke oproep: “Nu zitten we in een oorlogssituatie waarbij we samen de vijand
moeten verslaan. Maar na deze crisis
zal mijn fractie een onderzoekscommissie vragen naar het reilen en zeilen in de woonzorgcentra tijdens de
afgelopen maanden.”
Wim Van Osselaer

“Volgens de richtlijnen moest niet-getest personeel met
milde luchtwegklachten verplicht komen werken om een
te grote uitval van zorgpersoneel te voorkomen.”
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‘Coronabonds’: eurozone
in acute ademnood
Nu de quarantainemaatregelen al enkele weken in zwang zijn, wordt koortsachtig naar een positieve uitweg gezocht voor de economie. Spanje en Italië
staan qua besmettingen en doden op kop van het Europese peloton, (al zullen
zij bij publicatie van dit blad per capita allicht ingehaald zijn door België)
de gapende economische schade wordt echter evenzeer een moeilijk dicht te
rijden gat. Rome en Madrid sturen aan op ‘eurobonds’, of Europese staatsbonnen.
Eurobonds zijn obligaties die door
de eurolanden worden uitgeven. De
‘eurobonds’ zagen het licht tijdens de
economische crisis van 2011. Met de
eurobonds komt de rente uit op het
gemiddelde van alle rentes, wat voordeliger is voor de Zuid-Europese landen, maar een nadeel schept voor de
performantere economieën in NoordEuropa. De Zuid-Europese landen
plukken op die manier de voordelen
van de lagere rente die landen met een
lagere staatsschuld genieten. Spanje,
Italië, Griekenland, Portugal, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Slovenië en
België zijn nu ook vragende partij voor
‘coronabonds’. Nederland en Duitsland verzetten zich begrijpelijkerwijs.
ASYMMETRISCHE MUNTUNIE
De kar van de coronabonds wordt
getrokken door Italië, Frankrijk en
de Europese Centrale Bank (ECB).
Volgens de voorzitter van de ECB,
Christine Lagarde, is "een gezamenlijk
antwoord het enige juiste op deze crisis",
niettegenstaande dat de Europese landen in de aanpak van de gezondheidscrisis hoofdzakelijk alleen handelden.
Lagarde werd in haar pleidooi geruggensteund door de Franse president
Emmanuel Macron. Ook de Italiaanse
premier Giuseppe Conte is een vurige
voorstander van de eurobonds. Italië dreigt immers te stranden op een
staatsschuld van 180% van het BBP.
De inzet of eerder het opzet van het
Europese staatspapier is natuurlijk het
in stand houden van de eurozone. De
wanhopige poging om een collectieve

schuldenput te lanceren legt de vinger
op de wonde: de muntunie is asymmetrisch en de ZuidEuropese
landen
hebben een munt die
te sterk is voor hun
economie. De eurozone wordt zo een
economisch mechanisme om politieke
integratie af te dwingen.

verloop van dit decennium. Staan wij
zomaar toe dat dergelijke zwaarwichtige beslissingen in handen liggen van
een minderheidskabinet annex voorzittersjunta dat haar directe orders uit
Parijs ontvangt?
In tijden van crisis is Europese solidariteit een must. Eurobonds zijn echter
geen optie omdat ze de controlerende

Deze coronabonds tonen
aan dat de eurozone niet
louter hoge koorts heeft, ze is
in acute ademnood.

SOLOSLIM VAN WILMÈS
Daarnaast sprong ook België verrassend genoeg op de kar van de eurobonds. In een soloslim ondertekende
premier Sophie Wilmès (MR) een brief
die pleitte voor de eurobonds, gericht
aan partijgenoot en Europees president Charles Michel, niettegenstaande
Wilmès geen echt
mandaat
heeft
naast de coronavolmachten. Men
kan zich vragen
stellen of dit hieronder valt. Andermaal wordt duidelijk hoe geolied
de ketting van de
tandem WilmèsMichel is en hoe
het Elysée de
MR-coryfeeën op
‘speed dial’ heeft.
De beslissingen
die onze bestuurslui nu nemen zullen een grondige
impact hebben op
het economisch
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functie van de financiële markten wegkapen, landen met een begroting die
wel op orde is bestraffen, het doorgeefluik van de eurozone bestendigen en
een mechanisme zijn om meer Europese integratie af te dwingen. Deze coronabonds tonen aan dat de eurozone
niet louter hoge koorts heeft, ze is in
acute ademnood.
Brieuc Suys

ECB-voorzitter Lagarde wil
een bijkomende transfer naar
het zuiden.

Nog meer
belastinggeld
voor moskeeën?
Vloeit er binnenkort nog een pak meer van uw belastinggeld naar de islam? Als het aan deze Vlaamse regering ligt wel. Op het bureau van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) liggen momenteel
immers 59 aanvragen voor de erkenning en financiering van protestantste
kerkgemeentes, orthodoxe parochies en – vooral – moskeeën. Het Vlaams
Belang kondigt uiteraard stevig verzet aan.
Het was Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris
Janssens die de lijst van nieuw te
erkennen gebedshuizen opvroeg bij
bevoegd minister Bart Somers. Volgens de minister werden er inmiddels 59 nieuwe erkenningsaanvragen ingediend door 47 moskeeën, 6
protestantse gemeenschappen en 6
orthodoxe parochies.
ERDOGANMOSKEEËN
Chris Janssens stelde na het bestuderen van de lijst vast dat ook opnieuw
vijf moskeeën die behoren tot de
Turkse Diyanet-structuur hengelen
naar subsidies. Het betreft moskeeën
uit Sint-Amands, Hasselt, Leopoldsburg, Maasmechelen en Meulebeke.
“Het is gekkenwerk dat de Vlaamse
regering nog meer moskeeën wil subsidiëren die onder het gezag staan van
een Turkse dictator die Europa chanteert en bedreigt”, aldus Janssens. Op
dit moment laat de Vlaamse regering
overigens al twaalf andere Diyanetmoskeeën financieren met belastinggeld, ondanks zwaar protest van
het Vlaams Belang dat in het parlement al herhaaldelijk pleitte voor de
schrapping van deze subsidies.
STAATSGEVAARLIJK
Een andere vaststelling is dat op de
lijst van de erkenningsaanvragen
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zelfs drie moskeeën figureren waarvan een eerdere aanvraag nog botste
op een negatief advies van de staatsveiligheid, namelijk de moskeeën El
Mouslimin (Antwerpen), El Mohsenien (Berchem) en El Azhar (Waregem).
Het Vlaams Belang zal deze erkenningen uiteraard niet zomaar laten
passeren. Vooraleer de erkenning
van de 59 gebedshuizen kan gebeuren, moet er immers nog een nieuw
decreet gestemd worden in het
Vlaams Parlement. De genoemde
geloofsgemeenschappen krijgen na
goedkeuring van het decreet één
jaar om zich aan de daarin opgelijste
nieuwe erkenningscriteria te conformeren.
KERK EN STAAT
Voor het Vlaams Belang past het
niet dat in een land waarin ‘kerk
en staat’ gescheiden zijn alle belastingbetalers verplicht mee moeten
opdraaien voor subsidiëring van religies. “Gelovigen zouden de werking
van hun lokale geloofsgemeenschappen zelf moeten financieren”, aldus
nog Janssens. “Met uitzondering
uiteraard van het onderhoud van ons
historisch religieuze patrimonium dat
de gemeenschap wel dient te onderhouden.”
Wim Van Osselaer

Verengelsing bacheloronderwijs
van de baan: thank God
De Engelse plannen van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) hebben terecht
kwaad bloed gezet bij de Vlaamse Beweging. Weyts wou de helft van de vakken
in onze bacheloropleiding in een vreemde taal aanbieden. Een aantal organisaties zoals de VVB, de Marnixring, de VVA, het OVV, de IJzerwake, VOS… schreven daarom een vlammende en zeer lezenswaardige aanklacht tegen dit plan op
Knack (knack.be/verengelsing) die zelfs door professor Matthias Storme, lid van
het N-VA-partijbestuur, werd ondertekend. Ook ons eigen Kristof Slagmulder,
Vlaams Parlementslid, trok ten strijde tegen de plannen. En met succes. Eerder in
maart liet Weyts weten – net zoals met het rekeningrijden – dat hij zal inbinden.
Er valt iets te zeggen voor een moderne
samenleving met een blik op de wereld
die een beperkt aantal masterklassen in
het Engels laat geven. De mogelijkheid
om in het Engels thesissen en dergelijke
te schrijven, vergroot zo de mogelijkheid
om door andere academici overheen de
wereld opgepikt te worden en dus zo
grotere kruisbestuiving te veroorzaken.
Maar men dient hier uiterst voorzichtig
mee om te springen en het Nederlands

altijd de hoogste plaats te geven, gezien
onderwijs in eigen taal een basisrecht
betreft. Maar deze voorwaardelijke logica snijdt echter helemaal geen hout
voor de bacheloropleidingen. Die kennen immers geen grote publicaties en de
studenten zijn ook vooral autochtonen.
Daar wringt natuurlijk het schoentje
voor Weyts. Er leeft voor een of andere reden een bepaalde fetisj – een en

ander heeft echter ook te maken met
EU-subsidies – dat het van groot belang is dat studenten uit geheel Europa
en daarbuiten moeten kunnen genieten
van ons hoger onderwijs, al dan niet in
het kader van het Erasmus-programma.
Maar waarom moeten wij onze uitstekende Nederlandstalige bachelorcolleges omvormen tot colleges in matig tot
slecht Engels, enkel en alleen om matig
tot slechte - vooral Spaanse - studenten
te accommoderen in Gent, Leuven,
Antwerpen en Brussel? No way, José.
We zijn dan ook zeer tevreden met
de nieuwste inbinding door minister
Weyts en onze partij zal zich blijven
verzetten tegen elke mogelijke resurrectie van deze gekke, oikofobe plannen in
de toekomst.
Jonas Naeyaert

Vlaams Belang keurt ‘thuistaal’-plan
Groen onderwijs radicaal af
Als het van Groen afhangt, krijgen allochtone kinderen in het Vlaamse onderwijs
les in hun eigen taal, zoals Arabisch of Turks. Groen wil deze mogelijkheid dan
ook wettelijk verankeren. “Demografisch-electoraal populisme dat louter dient om
allochtone kiezers te winnen, niet om leerlingen met een migratie-achtergrond te
helpen, laat staan integratie te bevorderen of de multiculturele samenleving te doen
werken”, reageert Vlaams parlementslid Jan Laeremans.
Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman beweert dat het gebruik van de
thuistaal door allochtone leerlingen in
de klas nuttig is voor hun taalverwerving
en wil het gebruik van niet-Nederlandse
talen in het onderwijs zelfs wettelijk
verankeren. Het Vlaams Belang betwist
deze visie en beschuldigt Groen ervan
de allochtone leerlingenpopulatie te willen gebruiken voor electoraal nut, in de
hoop dat hun ouders bij de volgende verkiezingen een bolletje naast Groen zullen
kleuren.
“De studies waar zij zich op baseert betreffen veelal Angelsaksische voorbeelden met

migranten uit betere kringen”, zo weerlegt
Laeremans de bevindingen van Meuleman. “In Gent hebben ze dat echter in de
praktijk al eens geprobeerd en daar was er
geen verbetering te zien in het Nederlands
van de migrantenkinderen.”
Onze partij wil dan ook dat het Nederlands als exclusieve omgangstaal in ons
onderwijs - dus ook op de speelplaats en
in de gangen - wettelijk wordt vastgelegd.
Volgens Laeremans moet integratie ook
verder gaan dan enkel het gebruik van
Nederlands op de schoolbanken. “Om de
leerprestaties van allochtone kinderen te bevorderen moet men, in plaats van de thuis13

taal te promoten in het onderwijs, veeleer
de Nederlandse taal in de thuissituatie
promoten. Dat bewees de Pisa-studie uit
2018 en daar wees onderwijsexpert Wouter
Duyck (UGent) recent ook op.”
Dennis Bels

Vlaams Belang wil het
Nederlands als exclusieve
omgangstaal in het onderwijs.

et is onze taak de
de elite uitsteek
In een notendop gaan we de komende jaren inzetten op drie
pijlers: vorming, actie en de zoektocht naar talent.

Het blijft merkwaardig, interviews afnemen in coronatijden. Bij een kop koffie wordt automatisch een
flacon desinfecterende gel aangeboden. In het anders
zo bedrijvige Sint-Niklaas heerst een bevreemdende,
haast post-apocalyptische, sfeer. We treffen de kersverse voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, Filip
Brusselmans, aan in zijn strakke appartement in het
hart van het Waasland. Zijn verkiezing verliep echter
niet alledaags. “Door de coronacrisis verliep de stemming digitaal. Wat bij Open Vld niet kon, lukte bij ons
vlekkeloos”, grijnst Brusselmans.

U was een van de gangmakers achter de Mars tegen het
Marrakeshpact. Ondanks de val van de regering kwam
dat pact er uiteindelijk wel. Een kale reis dus?
De Mars tegen Marrakesh was een kantelpunt in de recente
politieke geschiedenis van dit land, maar ook van de rechterzijde van het politieke spectrum. Voor het eerst in 40
jaar slaagden we er met de rechterzijde in om bijna 10.000
Vlamingen op straat te krijgen. Met deze Mars hebben we
niet alleen onze strijd tegen massamigratie en de Europese
elite kracht bijgezet, we hebben ook de N-VA gedwongen
om uit de regering te stappen en de regering doen vallen.
Zonder ons verzet was dit zelfmoordpact gepasseerd zonder
blozen. Het is meer dan ooit onze taak om de bevolking te
tonen wat de wereldvreemde politieke elite uitsteekt in de
achterkamers.

U had zich uw verkiezing wellicht ietwat anders voorgesteld?
Klopt. We hadden alles voorbereid om een grote voorzittersverkiezing te organiseren op 7 maart, maar wegens de - toen
nog prille - coronasituatie en een besmet bestuurslid hebben
we het met spijt in het hart online moeten stemmen. In het
najaar zal alleszins nog een congres volgen.

De verzamelterm ‘jongeren’ wordt dezer dagen - nog
meer dan anders - in verband gebracht met baldadigheden. Denk maar aan de lockdown-feestjes of de spuwgrage jeugd die het blijkbaar nodig vindt haar menselijk
vocht met de politie te delen. Welke boodschap heeft u
voor hen?

In de aanloop naar uw verkiezing stelde u dat VBJ onvergelijkbaar is met de andere politieke jongerenbewegingen. Geen tegengewicht voor de nationale partijleiding.
Zijn de Vlaams Belang Jongeren dan geen rebellen?
Wij zijn een doelgroeporganisatie van het Vlaams Belang.
Bij VBJ komen jongeren samen met een rechts-nationalistische visie op de maatschappij, die strijden voor Vlaamse
onafhankelijkheid en niet te beroerd zijn om daar ook de
handen voor uit de mouwen te steken. Zonder complexen
onze idealen nastreven, daar gaat het om en daar vind je
meteen onze rebelse kant. Rebels betekent echter niet dat
we tegen de moederpartij zouden moeten strijden. Ik hekel
andere jongerenpartijen, waar jongens en meisjes lid worden
met als doel ‘politiekertje’ te spelen uit profileringsdrang. Ze
gaan vaak frontaal in tegen hun moederpartij, maar staan
bij de volgende verkiezing wel weer broederlijk samen op
dezelfde lijst. Dat vind ik hypocriet.

Laat me duidelijk zijn, de verzamelnaam ‘jongeren’ zoals gebruikt door de MSM (mainstreammedia, red.) is een belediging voor de Vlaamse jeugd. Voor al die jonge mensen die
zich engageren voor onze maatschappij, op alle niveaus, ook
in coronatijd. Kijk maar naar de vrijwilligers van de Chiro
en de Scouts die onmiddellijk klaar stonden om risicopatiënten en zieken te voorzien van de nodige levensmiddelen en
contact. Iets wat we met VBJ trouwens ook gedaan hebben.
De jonge mannen die rellen, die spuwen naar al wat blank
en Vlaams is, noem ik geen ‘jongeren’, maar allochtoon tuig.
Aan hen en aan al de politici die hun daden keer op keer
met de mantel der liefde bedekken, heb ik één boodschap:
respecteer onze regels en onze wetten of vertrek.

Kan u ons in twee zinnen uitleggen wat we van jou mogen verwachten als VBJ-voorzitter?

U bent deze maand net één jaar Vlaams parlementslid.
Voelt u zich al thuis in het pluche?

In twee zinnen is dat niet eenvoudig, want er staat veel op de
planning. Samen met mijn bestuur heb ik een beleidsplan
uitgewerkt, met een 40-tal tactische en strategische doelen.

Ik heb alvast mijn draai gevonden. Het is enorm wennen natuurlijk, het blijft een aparte stiel en je kan jezelf er moeilijk
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e bevolking te tonen wat
kt in de achterkamers
De impact is inderdaad niet te onderschatten. Samen met de
horeca en de reissector vallen de raakste klappen in de hoek
van de cultuursector. Met goed beleid en solidariteit van de
samenleving zie ik alles op termijn wel herstellen. Maar het
zal veel tijd en moeite vergen. Ik roep alvast onze lezers op
om, indien mogelijk, hun ticketgeld niet terug te vragen van
evenementen die niet kunnen doorgaan. Voor ons vaak een
kleine moeite, maar voor de sector van zeer grote waarde.

op voorbereiden. Maar nu we enkele maanden ver zijn, denk
ik wel dat ik mijn kiezers zo goed als mogelijk heb verdedigd
en af en toe het debat wel in een bepaalde richting heb kunnen sturen.
U doelt op uw clinch met de cultuursector?
Ik heb nooit de sector in zijn geheel aangevallen, maar wel
het kleine linkse clubje dat die sector in de ban heeft. Veel
cultuurhuizen en kunstenaars geven ons daar volledig gelijk
in. Cultuur is een kerntaak, zeker voor een Vlaams-nationale
partij als de onze. Veel mensen onderschatten dat vaak, maar
cultuur is een onmisbaar element in de opbouw van een
identiteit en dus van onschatbare waarde voor het gemeenschapsgevoel dat wij als nationalistische partij nastreven.
Maar wie met cultuur doelt op een spinnenweb aan subsidies
waar enkel volleerde subsidiejunkies en cultuurbobo’s in de
geldpot mogen graaien, daar pas ik voor en daartegen zal ik
frontaal in de aanval blijven gaan.

U pleitte in die zin ook voor een cultuurcheque. Wat
moeten we ons daarbij voorstellen?
Ik ben inderdaad bezig aan een voorstel om elke belastingbetaler een cultuurcheque te geven. Met een deel van het budget dat normaal gezien voorzien is voor subsidies, kunnen
we aan elke belastingbetaler de mogelijkheid geven kosteloos
een cultureel evenement bij te wonen. Zo verleggen we de
subsidie van de organisator naar de gebruiker en zijn beide
partijen geholpen. Win-win!

De corona-impact treft de cultuursector hard. Komen ze
ooit terug uit het dal?

Opgetekend door Klaas Slootmans

BIO:

"Als 'cultuur' betekent een spinnenweb aan subsidies waar enkel
volleerde subsidiejunkies en cultuurbobo's in de geldpot mogen
graaien, dan pas ik."
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Filip Brusselmans
23 jaar
Geboren in en woont in SintNiklaas
Master politieke wetenschappen
(Universiteit Antwerpen)
2017-2019 Praeses Katholiek Vlaams Hoogstudenten
Verbond (KVHV)
26 mei 2019 verkozen als
Vlaams Volksvertegenwoordiger
30 maart 2020 verkozen tot
voorzitter
Vlaams
Belang
Jongeren

Helaas geen aprilvis
Midden in volle coronacrisis en ver weg van alle aandacht, besloot de EU
om – in navolging van ‘Operatie Sophia’ – opnieuw marineschepen naar
de Middellandse Zee te sturen. De nieuwe EU-missie die de naam ‘Irini’
kreeg, ging officieel op 1 april van start. Helaas geen aprilvis.

Wel integendeel: het vooruitzicht op
een succesvolle overzet naar het Beloofde Land deed de immigratiestromen alleen maar verder aanzwellen.

Het mandaat dat ‘Irini’ krijgt, klinkt
bekend. De ‘nieuwe’ missie moet
namelijk toezien op de naleving van
het wapenembargo tegen Libië en
wordt daarnaast ook ingeschakeld
in de strijd tegen ‘de georganiseerde
criminaliteit die verantwoordelijk is
voor de illegale immigratie’ – lees:
de mensensmokkel. Dat is voor alle
duidelijkheid precies dezelfde opdracht die de ter ziele gegane ‘Operatie Sophia’ eerder meekreeg – en
waarin ze over de volle lijn faalde.
De wapensmokkel naar Libië ging
onverminderd verder, wat ook niet
hoefde te verbazen gezien de meeste
wapens niet over zee, maar over land
of via de lucht het land worden binnengesmokkeld. Een slag voor de
mensensmokkel betekende ‘Operatie Sophia’ al evenmin, hetzij dan een
slag in het water. Meer zelfs, in de
praktijk gebeurde net het omgekeerde: ongewild speelde ‘Sophia’ alleen
maar in de kaart van de gewetenloze
mensensmokkelaars.

VEERDIENST

TREURIGE PARADOX

Die stuurden namelijk steeds meer
migranten op steeds gammeler
bootjes in de richting van de Europese marineschepen die op enkele tientallen kilometers van de
Libische kust opereerden. Dat alles
in de verwachting dat zij voor hen
de veerdienst naar Europa zouden
verzorgen. Hun rekening ging in
de meeste gevallen ook op – niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk:
de kortere reistijd zorgde voor minder kosten en garandeerde tegelijk
een grotere vraag – en bijgevolg een
maximale winst. Zodoende slaagde
de georganiseerde criminaliteit er
op geraffineerde wijze in de Europese instanties in haar businessmodel
in te schakelen.

Samen met het aantal illegale immigranten, schoot ook het aantal verdrinkingsdoden de hoogte in. Dat
hoefde al evenmin te verbazen: hoe
groter het vooruitzicht op een succesvolle overzet naar Europa, hoe
meer mensen de oversteek wagen,
en hoe groter het aantal potentiële
drenkelingen. Fabrice Leggeri, directeur van het Europese grensagentschap Frontex, noemde het dan ook
een treurige paradox dat nooit eerder zoveel schepen aan het zoeken
waren naar migranten, terwijl het
aantal doden nooit hoger was.

Voor een daling van de illegale immigratie naar Europa zorgde ‘Sophia’ al helemaal niet, voor zover dat
ooit al de bedoeling was natuurlijk.

“Hoe groter het vooruitzicht op een
succesvolle overzet naar Europa, hoe
meer mensen de oversteek wagen.”
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Niet alleen Leggeri sprak ter zake
duidelijke taal; dat deden ook de
cijfers. In 2016, het jaar waarin de
operaties op de Middellandse Zee
op volle toeren draaiden, stierven
4.581 mensen de verdrinkingsdood.
Ter vergelijking: in 2019, toen de
operaties al drastisch waren terug-

geschroefd, en uiteindelijk de facto
stopgezet, daalde dat aantal naar
743…
Het is dan ook een raadsel – eigenlijk is het zelfs ronduit verbijsterend
– wat de beleidsverantwoordelijken
ertoe bewogen heeft met een feitelijke heruitgave van de mislukte
‘Operatie Sophia’ van start te gaan.
De voor de hand liggende vraag
waarom ‘Irini’ zou slagen in iets wat
‘Sophia’ niet lukte, wordt klaarblijkelijk niet gesteld. De ervaringen
van de afgelopen jaren indachtig,
is er in ieder geval niet veel fantasie
voor nodig om te weten dat de kans
meer dan reëel is dat de ‘nieuwe’
EU-missie op de Middellandse Zee
het lot van de oude zal beschoren
zijn.
De ‘verzekering’ dat het oppikken
van immigranten op de Middellandse Zee geen doelstelling is van
‘Operatie Irini’ is er dan ook géén,
want dat was ook niet de initiële
opdracht van ‘Operatie Sophia’. De
‘garantie’ dat het deze keer niet
zover zal komen omdat de marineschepen niet op de centrale migratieroutes zullen opereren, is dat

zo mogelijk nog minder. Zodra het
bericht de wereld rondgaat dat er
opnieuw marineschepen aanwezig
zijn die een overzet naar het Beloofde Land kunnen bezorgen, zal
het niet lang duren voor de immigratieroutes zich verleggen en ook
deze missie zal verworden in wat
de vorige in essentie was: een watertaxi richting Europa. Dat er met
zo’n scenario wel degelijk rekening
wordt gehouden, mag overigens
blijken uit het feit dat er onder de
EU-lidstaten – tot op heden niet
nader bekende – afspraken zijn gemaakt over de ontscheping en de
opvang van opgepikte migranten.
‘EN STOEMELINGS’
Aangezien een nieuwe, verhoogde
toestroom van illegale immigranten – met alle gevolgen van dien
– wel het laatste is waar Europa
op dit moment van coronacrisis
nood aan heeft, riep het Vlaams
Belang de Belgische regering op
haar veto tegen ‘Operatie Irini’
uit te spre- ken. Maar kennelijk
koos
deze regering er
echter voor ‘en
stoemelings’,

zonder enig parlementair debat en
ver weg van alle publieke aandacht,
haar goedkeuring te hechten aan
dit nieuwste dwaze EU-initiatief.
Van enige media-aandacht had de
regering overigens al evenmin last,
want voor berichtgeving ter zake
was Vlaanderen ook op 1 april –
de dag waarop ‘Irini’ officieel werd
gelanceerd – nog altijd aangewezen
op de buitenlandse pers.
De Europese Commissie, die zo
manifest afwezig bleef (en blijft)
in de grootste ramp waarmee Europa sedert 1945 geconfronteerd
wordt – juichte de lancering van
‘Operatie Irini’ ondertussen toe.
Volgens Josep Borell, de ‘hoge vertegenwoordiger van het Europees
buitenlands beleid’, toonde het
onbegrijpelijke en onverantwoorde
initiatief namelijk aan dat "we ons
ook in tijden van het coronavirus bewust blijven van onze verantwoordelijkheid”. Als we de nieuwsberichten mogen geloven, ziet het er naar
uit dat de coronacrisis in Europa
haar hoogtepunt heeft bereikt. De
dwaasheid hopelijk ook

"Zodra het bericht de wereld rondgaat dat er
marineschepen aanwezig zijn die een overzet naar
het Beloofde Land garanderen, zal het niet lang
duren voor de immigratieroutes zich verleggen."
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Dirk De Smedt

Recht op veiligheid
Dat de Belgische justitie vaker krom dan recht spreekt, is een
verbloeming vanjewelste. Denk maar aan het totaal mismeesterde
dossier rond de kinderprostitutie of de onvergeeflijke fouten die
werden gemaakt in de zaak rond Julie Van Espen: het jonge meisje
dat brutaal werd vermoord door een veroordeelde verkrachter die
vrolijk op vrije voeten mocht blijven rondlopen.
De eerste en voornaamste taak
van een overheid bestaat erin om
haar onderdanen te beschermen.
België is echter het land waar men
van daders slachtoffers maakt en
waar de bevolking nauwelijks
recht heeft op enige bescherming. Het Vlaams Belang diende
daarom in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een aantal
voorstellen in die onze mensen de
mogelijkheden moeten geven om
zichzelf te beschermen.

om een aanvaller te kunnen immobiliseren en als slachtoffer de
vlucht te kunnen nemen. Fractievoorzitter Barbara Pas diende dan
weer een voorstel in waarbij het
‘recht op veiligheid’ in de Grondwet zou worden ingevoerd. Dat
recht wordt dan een zogenaamd
doe-recht dat de burger de mogelijkheid moet geven ten aanzien
van de overheid zijn recht op veiligheid af te dwingen wanneer hij
dat noodzakelijk vindt.

PEPPERSPRAY

GEEN TAAKSTRAFFEN

Zo diende Kamerlid Katleen
Bury een wetsvoorstel in dat het
mogelijk moet maken dat mensen zichzelf kunnen verdedigen
met pepperspray - vandaag voor
eerlijke mensen nog steeds een
verboden wapen dat nochtans
eenvoudig, efficiënt en effectief is

Een derde voorstel, van Kamerlid Marijke Dillen, wil dan weer
het opleggen van taakstraffen bij
veroordelingen voor geweld tegen
hulp- en ordediensten verbieden.
Hulp- en ordediensten zoals politie, brandweer, ambulancediensten en civiele bescherming staan

ten dienste van de samenleving
waarbij zij vaak in moeilijke omstandigheden urgent moeten optreden om mensen in nood te helpen. Dat deze mensen tijdens de
uitoefening van hun taak door de
eufemistisch benoemde ‘jongeren’ worden aangevallen, is voor
het Vlaams Belang onaanvaardbaar. Wie zich daaraan bezondigt
mag er niet vanaf komen met een
onnozel taakstrafje.
Een ander wetsvoorstel van de
Vlaams Belang-Kamerfractie stelt
dan weer voor om voor diezelfde
hulpverleners ook steekwerende
vesten en pepperspray in hun basisuitrusting te voorzien. Voor het
Vlaams Belang is het duidelijk:
het is tijd dat de angst weer van
kamp verandert. Niet de brave
burger, niet onze senioren, onze
kinderen, moeten in angst leven,
wel de daders. Het wordt tijd dat
de burgers zichzelf kunnen beschermen tegen criminelen, want
op de overheid kunnen ze toch
niet rekenen.
Stijn Hiers

"Voor Vlaams Belang is het duidelijk: het is tijd dat de angst
weer van kamp verandert. Niet de brave burger, niet onze
senioren, onze kinderen, moeten in angst leven, wel de daders."
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Democratie, ook in
de cultuursector
De huidige ondervertegenwoordiging van onze partij in de culturele
instellingen zal stevig worden aangevochten.
Al bijna een halve eeuw, sinds de
cultuurpactwet van 16 juli 1973,
zijn de verschillende overheden in
dit land verplicht om alle ideologische en filosofische strekkingen
te betrekken bij hun cultuurbeleid. Hiermee worden alle maatschappijvisies beoogd die steunen
op een vertegenwoordiging in de
vergaderingen van die overheden.
Zoals bijvoorbeeld de separatistische Vlaams-nationale strekking
die vertegenwoordigd wordt door
onze fractie in het Vlaams Parlement.
In tal van culturele instellingen die
opgericht werden door de Vlaamse
overheid, of die eronder ressorteren, dienen de bestuursorganen
conform het cultuurpact samengesteld te worden. En daar wringt
momenteel het schoentje. Na de
verkiezingen van 26 mei jongstleden werd de samenstelling van het

"We zullen de
nodige acties
ondernemen om
te verkrijgen wat
ons toekomt."
Vlaams Parlement zoals eenieder
wel weet grondig dooreengeschud.
Verscheidene partijen werden minipartijtjes en het Vlaams Belang
maakte een grote sprong voorwaarts. Maar in de meeste raden
van bestuur van de onder de toepassing van de cultuurpactwetgeving vallende instellingen is daar
helaas nog niets van te merken.
Sterker nog, men werkt er met statuten die de aanpassing van hun
raden van bestuur op de lange baan
schuiven. Soms zelfs tot 2024.

"Wat betreft het
Brussels
cultuurcentrum
Flagey ligt de
klacht
ondertussen
al neer."

STERKE JAN
Vlaams
Volksvertegenwoordiger Filip Brusselmans (Vlaams
Belang) ondervroeg in december minister-president Jan Jambon (N-VA) over deze kwestie.
‘Sterke Jan’ had duidelijk geen
problemen met onze huidige
ondervertegenwoordiging
(en
de oververtegenwoordiging van
N-VA) in de culturele instellingen en wou naar eigen zeggen “de
timing die is vastgelegd in de statuten van de betrokken instellingen”
respecteren. Een onaanvaardbare
houding. We zitten dus blijkbaar
opgescheept met een Vlaamse
minister-president voor wie statuten van vzw’s en andere verenigingen primeren op materie van
openbare orde, zoals de cultuurpactregelgeving.
Vanzelfsprekend zal het Vlaams
Belang in deze wantoestand niet
berusten. We zullen de nodige acties ondernemen om te verkrijgen
wat ons toekomt in de culturele
instellingen. Ook al mogen we
met onze verschijning - zonder
sandalen, neusringen of dreadlocks - een vreemde eend zijn in
die bijt. Enerzijds wordt momenteel gewerkt aan een voorstel van
decreet om jarenlange scheeftrekkingen in raden van bestuur te
voorkomen, en anderzijds zullen
we bij de Cultuurpactcommissie klachten indienen tegen de
Vlaamse regering, en dit voor
elke instelling die de regelgeving
niet eerbiedigt. Wat betreft het
Brussels cultuurcentrum Flagey
ligt de klacht ondertussen al neer.
Wordt dus zeker vervolgd.
Frederik Pas
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Sam Van Rooy nieuwe fractieleider Vlaams Belang Antwerpen

“De Wever is verveld tot een
soort Patrick Janssens-bis”
Begin dit jaar gaf Filip Dewinter (57) de fakkel door aan Sam van
Rooy (34), de nieuwe fractieleider voor onze partij in de Antwerpse gemeenteraad. Een speciaal moment, want de verdienste van boegbeeld
Dewinter, die 26 jaar de Antwerpse Vlaams Belang-fractie heeft geleid,
is enorm. Nu Van Rooy zijn draai al goed heeft gevonden en de coronacrisis onze levens domineert, maakt hij graag tijd voor een interview.
Hoe pakt het Antwerps stadsbestuur de coronacrisis aan?
De overheidscommunicatie over de
ingrijpende en vrijheidsbeperkende
coronamaatregelen is chaotisch, zowel op federaal, Vlaams als Antwerps
niveau. In een Facebook-campagne
stelde Antwerps N-VA-burgemeester
De Wever dat hij het verbod om op
een bankje uit te rusten niet zal handhaven. De essentiële nuance dat je dit
alleen bij uitzondering kunt doen, als
oudere, gehandicapte of zwangere
vrouw, ging daarbij compleet verloren. Na enkele dagen heeft De Wever
zich dan ook geëxcuseerd.
U kruist nu regelmatig de degens
met De Wever?
Dat is ook nodig. De Wever is verveld tot een soort Patrick Janssens-bis
(Patrick Janssens was burgemeester voor sp.a in Antwerpen en werd

opgevolgd door De Wever, red.) Zo
kreeg hij pas nog over de coronarellen in Anderlecht termen als ‘islam’,
‘moslims’, ‘immigranten’, ‘Marokkanen’ en ‘Noord-Afrikanen’ niet over
zijn lippen. De Wever hield het bij
het typische politiek correcte verhaaltje dat de oorzaak sociaaleconomisch
is. Ook gaf hij, net zoals Theo Francken, te kennen dat hij vindt dat de
relschoppers van Anderlecht bij onze
samenleving horen. Knettergek!
U haalde als nieuwe fractieleider
al snel uitgebreid de media nadat
u sp.a-fractieleider Hicham El
Mzairh had toegebeten: ‘Je zit hier
niet in Marokko, dus doe dat vingertje weg’
Tja, typisch onze media: in wat ik
inhoudelijk zeg, tweet of schrijf in
vele artikels en in mijn boeken zijn
ze niet geïnteresseerd. Maar o wee als
je je eens enkele seconden laat gaan

V.l.n.r. Anke Van dermeersch, Peggy
Pooters, Jan Penris, Filip Dewinter en
Sam Van Rooy.
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tijdens een verhit begrotingsdebat…
Waarom was u zo boos op hem?
Met de “walgelijke hysterie die Arabieren eigen is”, zoals mijn goede Nederlands-Marokkaanse vriend Hafid
Bouazza het formuleert, verweet El
Mzairh ons en met name Dewinter
“tribaal denken” en het “spuwen van
gif ”. “Ik ben uw ergste nachtmerrie”,
snauwde hij ons toe in abominabel
Nederlands, waarbij hij het typisch
islamitische wijsvingertje in onze
richting priemde. Een sterk staaltje
projectiedenken, want het is nu juist
het islamitische tribalisme uit onder
meer Marokko dat onze samenleving blijft teisteren. Ooit had El
Mzairh Vlaams Belang-Antwerpen
al vergeleken met de Ku Klux Klan.
Hij is een typisch voorbeeld van de
leugenachtige, over het paard getilde
knuffel-Marokkaan, die hier bovendien ooit illegaal was en destijds een
uitwijzingsbevel heeft gekregen wegens een schijnhuwelijk.
Heeft u er spijt van?
Goh, de ophef heb ik uiteraard niet
gewild. Maar in mijn impulsieve

Feiten
cijfers

reactie meende ik wel wat ik zei.
Anderzijds: vervang ‘Hicham’ door
‘Vincenzo’, ‘vingertje’ door ‘druk
gesticulerende handen’ en ‘Marokko’ door ‘Italië’, en er had wellicht
geen haan naar gekraaid.
Is er iets waar u als nieuwe fractieleider meer op wil focussen?
Ja. Zoals ik in mijn eerste toespraak
als fractieleider heb gezegd: wij
zijn niet extreemrechts, maar wel
extreem realistisch. En ik wil, verwijzend naar onze bekende slagzin
‘Eerst onze mensen’, in het helaas
demografisch snel veranderende
Antwerpen duidelijker zijn over
wie al dan niet tot ‘onze mensen’
behoort.
Maak dat eens concreet?
Het is niet omdat wij een migratiestop willen dat wij iedereen
met een migratieverleden willen
uitzetten. Wie Vlaming onder de
Vlamingen is, hoort erbij en heeft
onze steun. Wij hebben trouwens
nog een groot electoraal potentieel
bij mensen met een migratieachtergrond. En dat zullen we nodig
hebben willen we ook in Antwerpen verder groeien. Een jong
Indisch-Lets koppel dat ik ken en
dat sociaaleconomisch en cultureel
perfect is geïntegreerd, is evengoed
het slachtoffer van de onveiligheid, verloedering, vervreemding
en islamisering in Antwerpen. Zij
moeten dus weten dat het Vlaams
Belang aan hun kant staat. Mijn
ervaring is trouwens dat wanneer
zulke mensen op ons stemmen,
zij niet zelden nog veel meer pro

Vlaams Belang zijn dan veel autochtone Vlamingen.
Wie behoren dan niet tot ‘onze
mensen’?
Moslims die de leerstellingen van
de islam omarmen over vrouwen,
homo’s en niet-moslims en over
democratie en vrijheid. En mensen
met wortels in het Midden-Oosten
en Afrika die qua taal, gedrag en
normen en waarden blijven hangen in hun land en cultuur van
herkomst. Wie niet verwesterst of
europeaniseert moet eruit. Laat
één ding duidelijk zijn: onder mijn
fractieleiderschap zal niet worden ingeboet aan radicaliteit. Als
De Wever zegt dat de hoofddoek
deel kan uitmaken van de Vlaamse
identiteit, dan staat er tussen ons
inderdaad een Chinese Muur.

BIO:
•
•
•
•
•

•

34 jaar, geboren in Antwerpen
industrieel ingenieur bouwkunde
ex-wielrenner (Jong Vlaanderen Cycling Team)
ex-medewerker Partij voor de Vrijheid (PVV, Geert Wilders)
jeugdauteur en schrijver, publicist op www.doorbraak.be (boeken:
‘Smokkel in Egypte’, ‘De Vampierenmoord’, ‘De islam. Kritische
essays over een politieke religie’, ‘Europa wankelt. De ontvoering
van Europa door de EU’, ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering’)
website: www.samvanrooy.be
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In januari van dit jaar bedroeg de
achterstand bij de Dienst Vreemdelingenzaken maar liefst 11.093
dossiers. De gemiddelde behandeltermijn bij de DVZ steeg van 222
dagen in 2015 tot 317 dagen in
2019. De gemiddelde beroepstermijn voor illegalen die in beroep
gingen tegen de beslissing van DVZ
steeg van 182 dagen in 2015 tot 243
dagen in 2019.
(Schriftelijke vraag nr. 363 van
Dries Van Langenhove aan de minister van Asiel en Migratie)
***
In de laatste vijf jaar heeft de Tabaks- en Alcoholcontroledienst van
de FOD Volksgezondheid in totaal
19.386 controles verricht op de
verkoop van alcohol aan minderjarigen. Bij 1.877 controles werd alcohol op een illegale wijze verkocht
of aangeboden aan jongeren. Dit wil
zeggen dat er bij ongeveer 10% van
alle controles van de laatste vijf jaar
een inbreuk werd vastgesteld.
(Schriftelijke vraag nr. 368 van
Steven Creyelman aan de minister
van Volksgezondheid)
***
2019 was een recordjaar voor de
cocaïnesmokkel naar Antwerpen.
61,8 ton cocaïne werd in de Antwerpse haven in beslag genomen.
Dat is meer dan een verdubbeling
tegenover 2018, en meer dan een
verviervoudiging t.o.v. 2017. Ondertussen blijft het drugsgerelateerd
geweld Antwerpen in haar wurggreep houden.
(Schriftelijke vraag nr. 413 van
Barbara Pas aan de minister van
Binnenlandse Zaken)
***
In 2019 inde de fiscus niet minder
dan 2,4 miljard euro aan accijnzen
op tabaksproducten. Een echte
goudader voor de fiscus.
(Schriftelijke vraag nr. 291 van senator Guy D’haeseleer aan de minister van Financiën)

Het einde van de Gouden
Eeuw: het rampjaar 1672
De Nederlandse Gouden Eeuw telt ongeveer van 1602 tot 1672 en was
een periode binnen de noordelijke Nederlanden van ongelooflijke bloei op
staatkundig, maatschappelijk, cultureel, filosofisch en economisch gebied.
Maar dat eindigde dus allemaal in het rampjaar 1672.
De Republiek der Nederlanden
wordt in het moderne politiek
correcte discours afgeschilderd als
een slavenstaat. Men beweert dat
de welvaart van de Gouden Eeuw
gegrondvest was op inkomsten
uit slavernij. Dat is regelrechte
geschiedenisvervalsing. Ja, slavernij
bestond toen nog, net zoals overal.
Maar er waren slechts een paar
procent van de Nederlanders die

Zuiden. En dat was dan weer te
danken aan de grotere vrijheid en
religieuze tolerantie in de Republiek.
Naar de normen van die tijd was
die voorbeeldig, maar men mag
niet idealiseren. In de praktijk gold
die godsdienstvrijheid alleen voor
de officiële calvinistische Kerk,
voor buitenlanders en voor joden.
Katholieken konden alleen in het
geheim de mis vieren, in zogenaamde

"Slavernij als instituut is hoogst
inefficiënt. Het is een rem op de
economische ontwikkeling."
slaven hadden of bij de slavenhandel
betrokken waren. Historici hebben
berekend dat slechts een heel klein
percentage van de rijkdommen uit
de Gouden Eeuw uit slavenhandel
of slavenarbeid afkomstig was. De
Republiek vergelijken met échte
slavenstaten, zoals bijvoorbeeld
de rijken van de Ottomanen, de
Mongolen of de Moghuls in India,
is een groteske vervalsing. Slavernij
is natuurlijk immoreel. Ze brengt
zowel bij de slaven als bij de meesters
het slechtste in de mens naar boven.
Maar slavernij als instituut is ook
hoogst inefficiënt. Het is een rem op
de economische ontwikkeling.
De Gouden Eeuw was te danken aan
het harde werk en het vernuft van de
Nederlanders inzake scheepsbouw,
handel, het winnen van land op
de zee en… aan de toestroom van
getalenteerde Vlamingen uit het

schuilkerken. De joden mochten
prachtige synagogen bouwen en ze
moesten niet in getto’s wonen, al
konden ze nooit lid worden van een
gilde, en waren vele beroepen dus
voor hen verboden.
Het is opnieuw politiek correcte
geschiedenisvervalsing de milde
behandeling van de joden in
de Republiek voor te stellen als
alleen maar cynisch economisch
machiavellisme. Nee, niet alleen
de joden uit de rijke handels- en
bankiersfamilies uit Zuid- en WestEuropa kregen bescherming in de
Republiek, ook de arme joden uit
Duitsland en Oost-Europa. Men
moet in de religieuze termen van die
tijd denken om dat te begrijpen. De
katholieken werden beschouwd als
aanhangers van de oude erfvijand
Spanje, en dus als potentieel
onbetrouwbaar. De joden werden
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echter gezien als de slachtoffers van
het Spaanse katholieke fanatisme. De
vijand van mijn vijand wordt soms
een vriend. Soms…
EEN VERDEELD LAND
De spanningen tussen katholieken
en calvinisten waren niet het
grootste onopgeloste problemen
in de Republiek. De politieke
tegenstelling tussen ‘Staatsen’ en de
‘Prinselijken’ was veel gevaarlijker. In
grote lijnen waren de Staatsen echte
republikeinen, die de regenten van
de Staten-Generaal als hoogste gezag
erkenden. Na God natuurlijk. Zo
was dat toen. Zij waren voorstanders
van wat we nu een gedecentraliseerd
bestuur noemen, met grote
autonomie voor de gewesten zoals
Friesland, Drenthe, Gelderland en
Zeeland, die zich niet zomaar wilden
onderwerpen aan de groeiende macht
van het machtige gewest Holland.
De Prinselijken of Orangisten wilden
daarentegen een monarchie onder
leiding van het Huis van OranjeNassau. Omdat de Staatsen vreesden
dat de Prinselijken een staand leger
zouden kunnen gebruiken voor een
militaire staatsgreep, hielden zij de
opbouw van een sterk landleger
jarenlang tegen. Maar dat zou hen al
snel zuur opbreken.
Toen Lodewijk de Veertiende en
de Engelse koning Karel II in
1672 samen een oorlog tegen de
Nederlanden ontketenden, stond de
Republiek plots met een piepklein
legertje tegenover de twee machtigste
Europese grootmachten. De Fransen
hadden het grootste landleger van
Europa. De Republiek had nog
wel de machtigste vloot, maar de
Britten en de Fransen samen hadden
een groot overwicht in aantallen
schepen. Natuurlijk speelden er ook

klassieke economische, dynastieke
en strategische motieven mee, maar
wraak was zeker ook een element.
Karel II wou de vernedering wreken
van de raid op de Medway in 1667,
toen Michiel de Ruyter met een
eskader de Thames was opgevaren
en Londen had bedreigd. Engeland
moest toen in allerijl vrede sluiten.
In een onwaarschijnlijke snelle
ommekeer verklaarden de Engelsen
echter kort daarop de oorlog aan
Frankrijk, wat Lodewijk XIV belette
heel de Zuidelijke Nederlanden in
te palmen. (cfr. Terugblik van Het
Verdrag van Aken, VBM mei 2018).
Beide vorsten wilden nu een revanche.
Karel II had in 1672 nog een ander
motief voor oorlog. Hij hoopte dat
hij met de hulp van de Staatsen zijn
neef Willem III tot stadhouder of
koning van de Nederlanden zou
kunnen laten uitroepen. En dat zou
nog lukken ook. Maar niet zoals hij
had gehoopt…
INVASIE
Lodewijk XIV stuurde zijn leger
niet doorheen Vlaanderen. Dat zou
immers oorlog met Spanje betekend
hebben. Hij sloot verdragen met de
keurvorsten van Keulen en Münster,
zodat hij zijn troepen doorheen
het prinsbisdom Luik mocht laten
trekken. Daarmee omzeilde hij
ook de meeste vestingen van de
De lijken van de gebroeders De Witt
toegeschreven aan Jan de Baen
(Rijksmuseum, Amsterdam)

Republiek. Het zuiden van
de Republiek werd onder de
voet gelopen, en Lodewijk
XIV liet zijn leger bij Utrecht
halt houden omdat hij een
snelle capitulatie verwachtte.
De Republiek kon in die
gevechtspauze een volledige
ineenstorting
voorkomen
door grote gebieden in ZuidHolland te laten overstromen
en de zogenaamde Waterlinie
te vormen.
De Heilige Roomse Keizer
vreesde evenwel de groeiende
Franse macht aan zijn grenzen
Portret van Michiel de Ruyter door Ferdinand
- het Franse leger was zelfs
Bol (National Maritime Museum, Londen)
de Rijn overgestoken - en
sloot een alliantie met de
Republiek. Dat was hoopgevend, kust uit te voeren en ze konden al
maar niet genoeg om een golf van evenmin een blokkade afdwingen.
paniek te voorkomen. De Staatse Aan het andere eind van de wereld
regering van Johan De Witt werd heroverde een vloot van de Republiek
afgezet, na een door de Engelsen Nieuw-Nederland
de
huidige
gefinancierde revolte. Later zouden Amerikaanse deelstaat New York,
De Witt en zijn broer op gruwelijke wat voorheen Nieuw-Amsterdam
wijze verminkt en vermoord worden. heette. In 1673 sloot Engeland een
Willem III kwam aan de macht als afzonderlijke vrede met de Republiek,
stadhouder, maar hij bleek allerminst vooral om binnenlandse redenen.
een marionet van de Fransen of de Terreinwinst zat er toch niet meer in.
Engelsen.
BITTERE OVERWINNING
ZEEHELD
Lodewijk XIV maakte hierna één fatale
Op zee was het opnieuw de vloot onder fout. Omdat zijn bevoorradingslinie
leiding van Michiel de Ruyter die het werd bedreigd door troepen van
land redde. De Britse marine was de Heilige Roomse Keizer, besloot
bijna even goed als de Nederlandse, hij Maastricht te belegeren om
maar de Franse schepen waren log, zijn troepen langs daar te kunnen
hun bemanningen waren onervaren bevoorraden. Dat leidde tot oorlog
en zij vertrouwden de Britten met Spanje. Ook Brandenburgvoor geen haar. Dat was trouwens Pruisen sloot een alliantie met de
wederzijds. Admiraal de Ruyter Republiek. Münster en Keulen
stuurde niet op massale zeeslagen staakten vervolgens de strijd. Lodewijk
aan. Hij maakte op een briljante wijze XIV was nu zonder bondgenoten
gebruik van verrassingsaanvallen, ook in een oorlog verwikkeld met de
met branders en kleine schepen die Republiek, Spanje, Brandenburgin ondiep water konden opereren, Pruisen en het Duitse Keizerrijk. De
waar de zwaardere Franse en Britse strijd zou in andere gebieden nog heel
oorlogsbodems aan de grond zouden lang aanslepen, ook in Vlaanderen.
lopen. Hij bracht zijn tegenstanders Maar de Republiek was gered. Het was
slechts geringe verliezen toe, maar echter een bittere overwinning. Het
hij slaagde er voortdurend in al hun land was geruïneerd. Hele gewesten
plannen te dwarsbomen.
waren uitgeplunderd en verwoest. De
Gouden Eeuw was voorgoed voorbij.
De vijandelijke vloten slaagden er zo
niet in landingen op de Nederlandse
Marc Joris
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Dominiek Sneppe
Federaal Volksvertegenwoordiger

Gepokt en gemazeld in de Vlaamse
Beweging. Dat is het minste wat je
van de West-Vlaamse Dominiek
Sneppe kan zeggen. We treffen Dominiek in het zo goed als lege federaal parlement waar ze in mei vorig jaar werd verkozen tot federaal
volksvertegenwoordiger.

U nam het onlangs op in Terzake
tegen Open Vld-boegbeeld Egbert
Lachaert. U pleitte voor een onderzoekscommissie om het blunderboek van de regering bloot te leggen
over de aanpak van de coronacrisis.
Is dat waar de mensen nu op zitten
te wachten?

Als volbloed Vlaams-nationalist verkozen in het Belgisch parlement.
Voelt dat niet wat bevreemdend?

Het blunderboek van deze regering
groeit al even snel als de pandemie zelf.
Een onderzoekscommissie die nagaat
wat er fout ging en wie daar verantwoordelijk voor was, is dan ook een
must. We moeten uit de fouten leren
voor de toekomst. Deze leugenregering
moet op de rooster worden gelegd.
Wekenlang bleef De Block volhouden
dat er een plan was. Maar al vlug bleek
dat plan een lege doos. De doos van de
mondmaskers bleek zelfs letterlijk leeg.
Het meest frappante is bovendien dat
die mondmaskers vernietigd moesten
worden omdat de opslagloodsen nodig
waren voor de opvang van vluchtelingen. Dat en nog veel meer moet toch
onderzocht worden. Dit is geen noodregering, maar een regering in nood.

Vooral die Belgische vodden en symboliek maken me ongemakkelijk.
Maar ik hoop dat de vergane glorie
van de gebouwen en de stroeve werking van dat parlement symbool mogen staan voor het verval van dit onzalige land.
La fonction fait l'homme, zegt een
Frans spreekwoord waarmee bedoeld
wordt dat mensen hun zienswijzen
vaak aanpassen aan hun functie. U
hebt nog geen last van belgitude?
Ik denk dat ik daar immuun voor ben.
Ik ken de geschiedenis van dit land te
goed om ooit een belgicist te kunnen
worden. Daarvoor hou ik te veel van
Vlaanderen.

Ondanks haar minderheidspositie zit de regering-Wilmès opnieuw
gebeiteld, zo blijkt. Verschillende

“Dit is geen
noodregering,
maar een regering
in nood”

waarnemers hebben het over een
coup. Hoe kijkt u naar de federale
regeringsvorming?
De verliezers doen gewoon verder. Onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar
in een democratie. Alle zelfverklaarde
democratische partijen gaven niet alleen hun vertrouwen, maar ook nog
eens volmachten. De kiezer weet dus
voor welke partij hij de volgende keer
moet stemmen om dit onmogelijk te
maken in de toekomst.
In de peilingen halen N-VA en
Vlaams Belang een meerderheid in
de Nederlandstalige taalgroep. Als
rasechte Vlaams-nationalist: denkt
u dat in 2024 de handen in mekaar
worden geslagen om de boedelscheiding te vereffenen?
N-VA is onze geprivilegieerde partner
in de strijd voor een onafhankelijk
Vlaanderen. Als het op de splitsing van
België aankomt mogen we zeker niet
‘ondergaan in haat, in broedertwist en
schande’, maar moeten we de verschillen even aan de kant zetten om eindelijk die Vlaamse staat waar te maken.
BIO:
•
•

•
•
•
•
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46 jaar, geboren in Brugge
Studies: Pedagogisch Hoger ond.
en Master in de Godsdienstwetenschappen
Gemeenteraadslid Zedelgem sinds
2006
Provincieraadslid West-Vlaanderen van januari 2019 – juni 2019
Lid van de Kamercommissie Volksgezondheid en Gelijke Kansen
Lid van de Kamercommissie Verzoekschriften

Naar Kester!
In het Vlaams-Brabantse Kester
(nu deelgemeente van Gooik), tegen de taalgrens aan gelegen, werden van 1920 tot 1929 en van 1933
tot 1936 door het prille partijpolitieke Vlaams-nationalisme ‘Landdagen’ georganiseerd. Het waren
jaarlijkse politieke bijeenkomsten
in open lucht op de Kesterheide,
van waaruit men een adembenemend zicht had op het omliggende

landschap. Aanvankelijk betrof het
een samenkomst van de Vlaamsnationalistische militanten uit het
Pajottenland en het Brusselse.
Maar als snel groeide dit uit tot een
politieke manifestatie waar duizenden Vlaams-nationalisten uit het
hele Vlaamse land verzamelden
om de politieke boodschappen van
hun leiders te horen en zich politiek te herbronnen.
Drijvende kracht achter deze manifestaties
was Staf De Clercq,
sterke man van het
Vlaams-nationalisme
in het Pajottenland en
vanaf 1933 ook leider van het VNV, het
Vlaamsch Nationaal
Verbond.
Aan dit verhaal heeft
de Werkgroep Kesterheide nu een brochure gewijd. Naast
aandacht voor de manifestaties zelf, wordt

Klare taal!

Onlangs vond Het Laatste Nieuws het nodig
om op de voorpagina de loftrompet te steken
voor de doeltreffende aanpak van de coronacrisis door de regering-Wilmès. En geef toe, de
communicatie van De Block en co is inderdaad
ronduit fantastisch te noemen. Voor wie het
allemaal niet goed gevolgd heeft, zetten we de
acht belangrijkste adviezen van de regering op
een rijtje:

ook een korte biografische schets
van Staf De Clercq gebracht, van
diens begrafenis op de Kesterheide
in 1943 en van de latere schandelijke ontering van zijn graf.
De brochure is rijkelijk geïllustreerd en verzorgd uitgegeven. De
teksten zijn beknopt opgevat en
hebben vooral een inleidend karakter.

Johan DAELMAN
Leeuwenvlaggen op de Kesterheide.
100 jaar Vlaams-nationalistisch
militantisme.
Liedekerke, Werkgroep
Kesterheide, 2020, 43 p.
Te verkrijgen door storting van
€ 10 op rekening BE83 0689
3586 4515 van Werkgroep
Kesterheide vzw met vermelding
‘brochure’ en uw naam en adres.

4. Als je vermoedt dat je besmet bent, blijf dan
gewoon thuis en ga vooral niet naar de dokter, maar ga nog wel direct naar het ziekenhuis voor iedere ingegroeide teennagel.
5. Je huisdier kan niet besmet worden met corona. Tenzij het een kat of een hond is.
6. Het is niet nodig om te hamsteren, er is genoeg in de winkels. Tenzij je na 9 uur ’s ochtends gaat.
7. Dat het sterftecijfer in België per miljoen inwoners zo hoog is, ligt aan het feit dat we alle
overlijdens meetellen. Behalve die in de rusthuizen, de woonzorgcentra, de serviceflats en
de speciale zorginstellingen die we er vergeten bij te tellen waren.
8. Tuincentra mogen open blijven. Of toch niet.
Of toch wel. Of als ze ook dierenvoeding verkopen.
Zeg nu zelf: da’s pas klare taal van onze regering!

1. Corona is een onschuldige milde vorm van de
griep, maar het hele land moet nu wel even
twee of drie of... maanden in zijn kot blijven.
2. Mondmaskers helpen niet, het is niet nodig
om mondmaskers uit te delen; maar als je het
openbaar vervoer neemt, gebruik dan zeker
een mondmasker.
3. Corona is niet gevaarlijk voor kinderen, behalve voor die kinderen die eraan overlijden.
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VUL IN EN WIN.
een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50
euro

Oplossing vorige maand:
AMENDEREN

OPLOSSING

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

1

GIKADO

Stuur uw oplossing voor 18 mei
met vermelding van naam en adres naar

Vlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Winnaars april:
Johan Chaveau, Deurne
Nicole Van Lint, Heverlee
Brecht Vanroy, Meerhout
Dany Aussems, Moelingen (Voeren)
Athina De Leenheer, Meerbeke
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HORIZONTAAL
A. Bijzondere vaardigheid
B. Deel van een breuk - Uiting van
aarzeling - Daar
C. Organisatie voor economische
samenwerking en ontwikkeling Aziaat
D. Overzedigheid
E. Engelse universiteitsstad - Zekere
F. Deel van een ontbijtservies Bobijn
G. Muzieknoot - Analoog-Digitaal
Converter - Deel van een lied
H. Ongeoorloofd voor het plezier
rijden in andermans auto
I. Balkvormig omhulsel waar
een oplaadbare batterij in zit Flikkerende vlam
J. Uitroep bij negatieve gevoelens
- Europeaan - Voorvoegsel in de
betekenis van 'voor'
K. Slotoverwinning
L. Darmstoornis - Straatmeid
VERTICAAL
1. Gezichtsbeharing		
2. Limburgse stad - Balkend geluid Romeinse cijfer 101		
3. Brusselse gemeente - Jezus Christus
- Bevel		
4. Kern van een grap - Jongensnaam
5. Pers. vnw. - Knuffelbeest
6. Adelstand		
7. Engelse winkel - Pers. vnw. - Neon
8. Bewoners van een Europees land Dansfeest - En dergelijke
9. Siamees - Lichaamsdeel Zeptoseconde		
10. Jonge edelmannen		
11. Flets en mager - Nederlandse
omroep - Autonome Raad van het
Gemeenschapsonderwijs
12. Driemaandelijks

Als gevolg van de corona-crisis worden alle
activiteiten tot en met 3 mei geannuleerd.
De activiteiten na 3 mei gaan door, tenzij anders bepaald door de Nationale
Veiligheidsraad. Het zou kunnen dat de activiteiten worden verplaatst naar
een datum later in het jaar.

Meer informatie: www.vlaamsbelang.org/kalender

Kalender
VRIJDAG 8 MEI
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. Aspergefestival in Zaal De Goede herder, Mechelsesteenweg 333 om 12u. Org.: Vlaams Belang
Mechelen. Inl.: Kim Brooks, 0471-46 03 64,
kim.brooks@outlook.be
ZATERDAG 16 MEI
DOORNIK. Dagtrip o.l.v. gids. Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Chris Vannieuwenhuyze, 0486-34 94 92, chris.vannieuwenhuyze@gmail.com
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

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 18 mei
ZATERDAG 6 JUNI
ERPE-MERE. 3de Lentebarbecue in SintAnnazaal, Bambruggedorp 44 om 17u30.
Org.: Vlaams Belang Erpe-Mere. Inl.: Guy
Van Londersele, 0476-49 92 56, guy.vanlondersele@skynet
ZONDAG 7 JUNI
DILBEEK. Brunch in Kasteel Lamotte, Lumbeekstraat 20 om 10u. Org.: Vlaams Belang
Dilbeek. Inl.: Kris Peeters, 0475/80.38.94,
kris.peeters1@telenet.be
HAALTERT. Kippenfestijn in Kantine SK
Denderhoutem, Dwarsstraat 69, Denderhoutem om 11u30. Org.: Vlaams Belang Haaltert. Inl.: Pieter De Spiegeleer, 0477-56 73 59,
pieter.de.spiegeleer@telenet.be
ZATERDAG 20 JUNI
GALMAARDEN. 2de Spaghetti- en croquefestijn in Parochiezaal Galmaarden,
Bergstraat om 11u30. Org.: Vlaams Belang
Haaltert. Inl.: Daniël Fonteyne, 0475-59 47
93, daniel.fonteyne@skynet.be
DIEST. Zomerbarbecue met Suzy Wouters
en Guy D'haeseleer in Café Groenhof, Zelemseweg t.o.141, Schaffen om 15u. Org.:

HANG DE AFFICHE AAN JE RAAM
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Vlaams Belang Diest. Inl.: Jos Claes, 0479-39
79 89
ZONDAG 21 JUNI
GERAARDSBERGEN. Eetfestijn in Parochiezaal Die Crone, Idegemplein 2 om 11u.
Org.: Vlaams Belang Geraardsbergen. Inl.:
Alain de Ruyck, 0486-30 52 65
ZONDAG 28 JUNI
ZEDELGEM. Tuinfeest ten Huize Spinnewyn, Torhoutsesteenweg 115, Loppem om
12u30. Org.: Vlaams Belang Zedelgem. Inl.:
Dominiek Sneppe, 0496-08 29 34
ZONDAG 5 JULI
DENDERMONDE. Jaarlijkse braai in Zaal
Meirkenshof, Hof ten Rode 29, Baasrode om
12u. Org.: Vlaams Belang Dendermonde.

Bent u recent van adres veranderd?
Mail dan uw nieuwe adres naar
ledenadministratie@vlaamsbelang.org

Van 'kindsoldaat' tot op de koffie bij de koning: het parcours dat het Vlaams Belang van de
verkiezingsnederlaag in 2014 tot de overwinning in 2019 onder leiding van voorzitter Tom
Van Grieken aflegde, is opmerkelijk.
Die verkiezingswinst van 26 mei 2019 kwam echter niet uit de lucht gevallen. De jaren
hieraan voorafgaand worden gekenmerkt door een gevecht tegen het tij in. Maar volharding
loont. In dit boek doet partijvoorzitter Tom Van Grieken op een persoonlijke en open manier
uit de doeken hoe hij het Vlaams Belang samen met een kleine groep anderen van verliezer
tot winnaar boetseerde. Hij schuwt daarbij de heilige huisjes niet en heeft geen schrik om
transparant over het vallen en opstaan in de aanloop naar mei 2019 te communiceren.
In En nu is het aan ons schetst Van Grieken ten slotte ook zijn visie op de politiek van
de nieuwe generatie in de 21e eeuw. 26 mei 2019 is geen eindpunt, maar moet een
beginpunt zijn. De verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang moet het startschot zijn
van een nieuwe, politieke golf die
Vlaanderen overspoelt en uiteindelijk
ten goede verandert.
U kan het boek bestellen via
www.ennuishetaanons.be.

