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Rechtse zak
“Soms heb ik het idee dat wij in Vlaanderen de roetpieten 
zijn, terwijl Sinterklaas in Wallonië zit en maar cadeaus 
blijft uitdelen. Natuurlijk stemt iedereen in Wallonië 
dan voor Sinterklaas! Maar wie die zak vult en al dat 
speelgoed erin steekt, daar wordt in Wallonië liefst niet 
te veel over gesproken.” Aan het woord is Vlaanderens 
bekendste komiek, Urbanus in een bijzonder pienter 
interview in De Morgen onder de fijnbesnaarde titel 
‘Rechtse zak’. Al lachend zegt de zot de waarheid. Bij 
de Tollembeekse hofnar gutst het eruit als water uit 
een bergrivier. 

Alsof hij nooit iets anders deed, klaagt de creatieve dui-
zendpoot haarfijn de socialistische Sinterklaasfetisj aan 
waarbij niet alleen op 6 december, maar het hele jaar 
door cadeaus worden uitgedeeld die anderen betalen. 
Hij legt de vinger op de wonde en weigert zich neer te 
leggen bij de rood-francofone gewoonte sociaal dienst-
betoon en corruptie bewust met mekaar te verwarren. 
Wie Hector en Koko Flanel even uit zijn denkbeeld 
bant, waant zich bij het lezen van Urbanus’ discours 
in de wereld van de grote zieners. Binnen de culturele 
bedrijfstak met zijn verstikkende pensée unique, die to-
lerant en inclusief is, behalve voor wie er een andere 
opinie op nahoudt, een ware verademing.

“Veel Vlamingen hebben het er moeilijk mee dat er zo-
veel geld van Vlaanderen naar Wallonië gaat”, aldus 
Urbanus. “Als de transfers in de omgekeerde richting 
gingen, zou het land waarschijnlijk al lang gesplitst 
zijn”. Een waarheid als een koe die overigens door PS-
boegbeeld Di Rupo werd bevestigd in de nasleep van 
de regimecrisis van 2010. Urbanus’ woorden mogen 
dan al op hoongelach worden onthaald bij Belgicisten 
en ander naars; zijn uitspraken zaaien de kiemen van 
de vruchten die we later kunnen plukken. De levens-
kracht van een tijdperk bevindt zich immers niet in de 
oogst, maar in het zaaien. Hei ho, span de wagen aan!

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Deze maand moeten de Kamerleden zich buigen over de verlenging 
van de volmachten van de regering-Wilmès. Dat ze niet verlengd zul-
len worden, staat in de sterren geschreven. De ene na de andere par-
tijvoorzitter liet immers al optekenen dat een verderzetting van deze 
regering niet hoeft. 

Het komt zelden voor, maar ik kan mijn collega-partijvoorzitters alleen 
maar bijtreden. De vraag is echter hoe het nu verder moet. Premier Sop-
hie Wilmès (MR) legde onbedoeld zelf de vinger op de zere wonde in de 
nasleep van een rampzalige persconferentie van de Veiligheidsraad. “Qua 
vorm kon het beter, het moment ook. Maar dat is hoe het in België werkt,” zei 
ze. En ze heeft gelijk.

Dansvloer 

De realiteit is dat we de komende maanden zullen zien hoe de traditionele 
partijen hun traditionele paringsdans opnieuw zullen aanvangen. En er 
zijn inmiddels vele slachtoffers gevallen op de dansvloer van de Belgische 
politiek: van N-VA-voorzitter Bart De Wever, die pootjelap werd gedaan 
door PS-voorzitter Paul Magnette, over de Open Vld die uitgleed over 
haar eigen ambitie, tot de Vlaamse socialisten, die wel willen meedansen, 
maar nog niet over genoeg zelfvertrouwen beschikken.

Het Vlaams Belang danst niet mee. Wij bedenken ons, net zoals premier 
Wilmès: “Qua vorm kon het beter, het moment ook. Maar dat is hoe het in 
België werkt.” Of liever, dat is hoe België opnieuw bewijst dat het niet 
werkt. Men zou het wel eens durven vergeten, maar ook voor de corona-
crisis was België een land in crisis. Met de hoogste belastingen en schul-
den, grenzen die zo lek als een zeef zijn en politici die niet verder kijken 
dan hun neus lang is. Een land waarin de bevolking - terecht - geen enkel 
vertrouwen meer heeft in de traditionele partijen. De totale mismeeste-
ring van de coronacrisis heeft dat wantrouwen van de mensen bevestigd. 

Nieuwe plooi

Het is aan ons, aan het Vlaams Belang, om onze partijnaam de komende 
jaren meer dan ooit in de praktijk om te zetten. We moeten alles op alles 
zetten om Vlaanderen in een nieuwe plooi te leggen voor de toekomst. 
Zodat de Vlamingen eindelijk het beleid krijgen waar ze recht op hebben. 
Een beleid waarbij onze mensen op de eerste plaats komen. En meer dan 
ooit is duidelijk dat dat niet kan zonder ons.

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

ieuwe plooi

“DE TOTALE 
MISMEESTERING 

VAN DE 
CORONACRISIS 

HEEFT HET 
WANTROUWEN 

VAN DE MENSEN 
BEVESTIGD.”
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CORONA- 
KROMMUNICATIE

In zowat elke fase van de corona-
crisis heeft de regering van pre-
mier Sophie Wilmès (MR) en 
volksgezondheidminister Maggie 
De Block (Open Vld) een kemel 
geschoten. Bij de voorbereiding 
werd te roekeloos en lichtzinnig 
omgegaan met de dreiging, bij 
de introductie van de maat-
regelen werd onhandig 
omgegaan met de men-
selijke aard – bijvoor-
beeld door 24 uren te 
wachten met de hore-
ca-lockdown en met 
de afbouw werd alles 
zo ingewikkeld moge-
lijk gemaakt. Zelfs een 
overzichtelijke power-
point maken, zat er niet 
in. Maar de rode draad 
doorheen dit alles was wel 
de barslechte communica-
tie. Dat is ook de Vlaming niet 
ontgaan. Meer dan de helft van de 
Vlamingen vindt de coronacom-
municatie van de overheid verwar-
rend en onduidelijk. Dat blijkt uit 
onderzoek van communicatiebu-
reaus Indiville en RCA. 42 pro-
cent heeft ook weinig vertrouwen 
in de communicatiemethodes van 
de regering, volgens hetzelfde aan-
deel mensen verhoogt ze zelfs de 
onzekerheid en maar liefst de helft 
vindt ze ronduit slordig. Vox po-
puli, vox Dei.

LINKSE BV’S 
MOEIEN ZICH 
OPNIEUW MET 
DE POLITIEK

Een oproep in Gent 
om meer vluchtelin-
gen op te vangen door 
een zoveelste linksac-
tivistische vzw/grou-

puscule (genaamd Gent zonder 
Grenzen) kreeg afgelopen maand 
ruggensteun van enkele BV’s zo-
als Nic Balthazar, Lieve Blan-
cquaert, Khalid Benhaddou, 
Herman Brusselmans, Barbara 
Sarafian en Sioen. Dat was ech-

ter buiten het Vlaams Belang in 
Gent gerekend. Onze partij liet 
er weten dat België reeds genoeg 
migranten opnam en dat de 
BV’s in kwestie op “een gratuite 
manier hun bekendheid politiek 
exploiteren. Dit bovendien op een 
crisismoment waarbij we de eigen 
problemen eerst dienen te priorite-
ren”, aldus Gentse afdelingsvoor-
zitter en gemeenteraadsfractie-
leider Johan Deckmyn (Vlaams 
Belang). 

Onze afdeling merkte tersluiks 
ook nog op dat de BV’s in kwes-
tie “misschien zelf vluchtelingen 
die reeds hier zijn kunnen opvan-
gen in hun luxueuze woonsten.” 
Maar liever zij dan wij, moesten 
de BV’s in kwestie gedacht heb-
ben over de Gentenaren.

VLAMING MOET 
HOOGSTE AUTO- 
BELASTING BETALEN 
IN EUROPA

De belastingdruk in België, en 
dan vooral in Vlaanderen, is bij 
de hoogste ter wereld. Dat weet 
nagenoeg iedereen al. Een trieste 

en algemeen gekende waarheid. 
Maar dat laat zich ook mer-

ken bij de autobelasting. 
Automobilisten hebben 

al te maken met toren-
hoge brandstoflasten, 
LEZ-boetes en slechte 
wegen, maar zij moe-
ten ook maar liefst 55 
procent meer betalen 
aan autotaksen dan 
het Europees gemid-

delde. Dat blijkt uit 
het jaarlijkst overzicht 

in de ‘ACEA Tax Guide’. 
België haalde vorig jaar in 

totaal 20,7 miljard euro aan 
autobelastingen (BTW, taksen, 

accijnzen, heffingen...) op. “Dat 
komt neer op 1.806 euro per in-
woner”, schreef ook Auto 55. Per 
capita is dat ver voorbij elk ander 
Europees land. De verkeerde lijst 
om ‘nummer 1’ op te zijn, als je 
het ons vraagt...

VLAANDEREN  
VAKANTIELAND, NU 
MEER DAN OOIT

De impact van het coronavirus 
op het toerisme in Vlaanderen is 
heel groot en zal dat vermoedelijk 
ook nog een tijd blijven. Voor het 
geheel van alle toeristische secto-
ren wordt geschat dat er nu reeds 
1,9 miljard euro omzet verloren 
is gegaan. Het is daarom zo’n 
gemis dat ‘Vlaanderen Vakantie-
land’ van de buis werd gehaald 
in 2015. Vroeger keken elke za-

ACTUA KORT
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terdag nochtans zo’n 800.000 
Vlamingen naar het programma. 
Onze partij heeft  dan ook recen-
telijk gepleit om de reeks terug 
op te nemen in het VRT-aanbod. 
“Het toerisme en de horeca zijn, 
samen met de luchtvaartsector, één 
van de hardst getroffenen sectoren 
door de coronamaatregelen. Het is 
dus alle hens aan dek”, liet Kristof 
Slagmulder, actief voor onze par-
tij in het Vlaamse Parlement, we-
ten. “Nieuwe afleveringen moeten 
zich focussen op het binnenlands 
toerisme, want Vlaanderen is meer 
dan de Vlaamse kust alleen. Zo kan 
deze TV-reeks – niet geïsoleerd, 
maar in samenspel met de andere 
steunmaatregelen – onze toerisme-
sector ondersteunen.”

TUIG DAT VUUR-
WAPEN STAL 
TIJDENS RELLEN 
ANDERLECHT 
GEVAT

De allochtone nozem die 
tijdens de rellen in An-
derlecht in april meehielp 
om een politiecombi te 
plunderen en daarbij een 
vuurwapen stal en in de 
lucht afschoot, is gevat en 
geïdentificeerd. Het gaat 
om een zekere Moeze Ka-
roui, net 18. Hij gaf zich-
zelf aan nadat hij eerder al 
ergens het wapen had ge-

dumpt in een vuilnisbak; noch 
zeer verstandig noch verant-
woordelijk. Wat als een kind of 
gansters het wapen zo vonden? 
In ieder geval: hopelijk kunnen 
we nu een strenge, gepaste straf 
verwachten. Dat zou een duide-
lijk signaal naar de maatschap-
pij toe zijn: ‘Blijf met je fikken 
van onze flikken’. Vlaams Be-
lang Brussel gaf alvast het goeie 
voorbeeld en startte een petitie 
- iksteundebrusselsepolitie.be. 
“Brusselse politici moeten onze po-
litie in bescherming nemen, niet 
de criminelen”, zo liet lokaal af-
delingsvoorzitter en senator Bob 
De Brabandere weten, geflan-
keerd door Brussels Parlements-
lid Dominiek Lootens-Stael.

“Vervroegde verkiezingen zullen 
enkel in overweging worden 
genomen als ze een 'aanvaard-
baar’ resultaat zullen opleveren. 
Aanvaardbaar voor de elite wel te 
verstaan.”

Bart Maddens, politicoloog 
VRT NWS, 1 mei 2020

“CD&V zoekt naar zijn reden 
van bestaan. Open Vld is ten 
prooi gevallen aan anarchie. 
Groen lag nog voor corona in 
coma. N-VA verspreidt de geur 
van de oude CVP.”

Jan Segers, journalist  
en editorialst 

Het Laatste Nieuws, 2 mei 2020

“Voor alle broodnodige maat-
regelen die onze samenleving 
mooier, gezonder, gelijker, vrolij-
ker, vriendelijker, gelukkiger 
maken, hebben we vele onmis-
bare experts in, mensen die het 
buitenland ons benijdt. Verder 
is er enkel geld nodig. Daarvoor 
zorgt de belasting-betaler. Hij zit 
niet in het exit-comité.”

Rik Torfs, columnist en  
oud-rector KU Leuven 

Het Laatste Nieuws, 13 mei 2020

“Stemmen en nog eens stemmen 
tot het moment dat je krijgt wat 
je wilt, zo'n gang van zaken is 
ondemocratisch”.

George-Louis Bouchez, MR-
voorzitter (over de derde – en 

gefaalde – senaatstemming van 
Ecolo-politica Zakia Khattabi tot 

rechter in het Grondwettelijk Hof) 
VRT NWS, 15 mei 2020

“Dat kalmerende paternalisme 
[van de regering-Wilmès] staat 
haaks op de vrijblijvendheid van 
de maatregelen. Als je als over-
heid een mondmasker ‘sterk aan-
bevolen’ vindt, dan moet je het 
in deze omstandigheden gewoon 
verplichten. Punt.”.

Joël De Ceulaer, ‘senior writer’ 
De Morgen, 13 mei 2020

Het toerisme en de horeca zijn, samen met de 
luchtvaartsector, één van de hardst getroffen
 sectoren. Het is dus alle hens aan dek.
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Exitplan corona? 
Exitplan België!
Midden de ergste pandemie sinds de Spaanse griep van 1918 is één 
zaak erg duidelijk geworden: de Belgische federale regering is onbe-
kwaam in het kwadraat. Een noodplan was en is onbestaande, een 
strategische voorraad van medische materialen zoals mondmaskers 
werd vernietigd, maar nooit vervangen en een duidelijke exitstrate-
gie uit de coronacrisis is er evenmin. De regering wijst met de vinger 
naar de virologen die te veel aan politiek doen, de virologen wijzen 
met de vinger naar de ministers die te veel medicus willen spelen en 
intussen kan de bevolking zelf met naald en draad aan de slag om 
mondmaskers te naaien. Wie dacht dat de hoogste belastingdruk ter 
wereld synoniem stond voor een goed draaiende verzorgingsstaat, 
komt bedrogen uit.

De hele mondmaskersaga is teke-
nend voor het Belgische beleid. 
Er waren geen maskers (want de 
bestaande voorraad werd gewoon 
vernietigd en nooit vervangen), 
dus besloot minister De Block de 
bevolking wijs te maken dat mas-
kers helemaal niet nodig waren. 
Dit toppunt van onbekwaamheid 
van de Belgische regering staat 
trouwens nu nog steeds online 
op de persoonlijke website van 
Gezondheidsminister Maggie De 
Block: "Maskers dragen om jezelf te 
beschermen tegen het coronavirus is 
zo goed als zinloos". Maar als ik jou 
bescherm met mijn masker, en jij 
mij met het jouwe, dan is het verre 
van zinloos.

VIJF MINISTERS VOOR 
MONDMASKERS

Bovendien heeft de regering in-
tussen het roer omgegooid en 
maken maskers deel uit van haar 
niet-bestaande exitstrategie. Maar 
liefst vijf (!) verschillende fede-
rale ministers zijn vandaag verant-
woordelijk voor de mondmaskers. 
Het gevolg is dat de filters voor 
de maskers die door één minister 
werden besteld, niet compatibel 
zijn met de maskers zelf die door 
een andere minister werden be-
steld. In het buitenland lacht men 
zich alvast een ongeluk met deze 
zoveelste Belgenmop.
 
Ook over de eigenlijke exitstrate-
gie is het onduidelijkheid troef. 
Gevraagd naar de concrete relan-
ceplannen voor onze economie 
komen de bevoegde ministers in 
de Kamer niet veel verder dan wat 
nietszeggende antwoorden zoals 
‘we gaan van fase 1 naar fase 2 om 
dan naar fase 3 te gaan, tenzij we 
terug naar fase 1 gaan’. Dat alles 
door premier Wilmès gebracht in 
een schabouwelijk Nederlands en 
ondersteund door een powerpoint-
presentatie waar zelfs de makers er-
van niet meer aan uit konden.

Het mag dan ook niet verwonde-
ren dat diezelfde federale regering 
geen flauw idee heeft over hoe ze 
de enorme socio-economische uit-
dagingen die zich na deze crisis 
zullen stellen, moet aanpakken. 
Zowel over de volledige heropstart 
van bedrijven, de heropening van 
de horeca, het toerisme in eigen 
land - denk maar aan het toerisme 
aan onze Vlaamse kust - blijft de 
onduidelijkheid enorm, tot grote 
ergernis van de noodlijdende sec-
toren.

Wie op het moment van dit schrij-
ven naar de overheidswebsite info-
coronavirus.be surft, leest onder 
de hoofding ‘Afbouwstrategie’ bij-
voorbeeld bij fase 3: “De modalitei-
ten voor de mogelijke en geleidelijke 
heropening van restaurants en in een 
latere fase ook cafés, bars en dergelij-
ke. Dit zal in ieder geval onder strik-
te voorwaarden moeten gebeuren.” 
Hoe weinigzeggend kan men zijn? 
Waar iedereen smeekt om duide-
lijke richtlijnen, vastgelegde data 
en regels komt de regering-Wilmès 
af met inhoudsloze algemeenheden 
- net omdat er gewoon géén uitge-
werkte en weldoordachte exitstra-
tegie is.

STEUN AAN KMO’S DOOR 
VLAAMS BELANG

Het Vlaams Belang heeft in de Ka-
mer alvast verschillende construc-
tieve voorstellen gelanceerd om de 
Vlaamse economie weer op gang 
te krijgen. Want voor heel wat 
Vlaamse KMO’s  - dé motor van 
onze economie - zal de coronacrisis 
niet zonder gevolg blijven. Door 
deze crisis zullen heel wat bedrij-
ven investeringen voor onbepaalde 
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tijd uitstellen, wat een negatief ef-
fect heeft op de verdere uitbouw 
van onze economie en werkgele-
genheid. 

Bij een economische relance zal 
het zaak zijn om investeringen zo 
snel als mogelijk opnieuw aan te 
moedigen, bij voorkeur voor inves-
teringsgoederen die in eigen land 
geproduceerd worden om de eigen 
werkgelegenheid veilig te stellen. 
Daarom diende ons Kamerlid Rec-
cino Van Lommel een voorstel in 
om maatregelen te nemen om de 
verhoogde investeringsaftrek voor 
investeringen die een oorsprong 
hebben in eigen land minstens 
tijdelijk herin te voeren. Er moet 
nu actie ondernomen worden om 
te vermijden dat er een golf 
aan faillissementen zou 
ontstaan. Maar 
dat de notoire 
Vlamingenhaters 
van de MR, met 
premier Wilmès 
op kop, weinig 
oor hadden naar steun-
maatregelen voor onze KMO’s zal 
niemand verwonderen. Dit terwijl 
deze voorstellen van het Vlaams 
Belang de belastingbetaler geen 
cent zullen kosten. Niet onbelang-
rijk, want de andere steunmaatre-

gelen die genomen worden zullen 
op het einde van de rit wél door 
iemand moeten betaald worden - 
en die iemand zal naar slechte Bel-
gische gewoonte de hardwerkende 
Vlaming zijn!

EXIT WILMÈS!

Men zou haast gaan denken dat 
deze regering geen exitplan wil 
opstellen, om zo ondanks haar 
bijzonder kleine minderheid in 
het parlement toch nog wat lan-
ger krampachtig te kunnen vast-
houden aan de macht en 
de volmachten. De 
angst voor 
nieu-

we verkiezingen zit er duidelijk 
zeer zwaar in bij de MR, Open 
VLD en de CD&V. Bij dit alles 
past er nog maar één bedenking. 
Vlaanderen heeft niet enkel nood 
aan een doordacht exitplan uit 
de coronacrisis, maar Vlaanderen 
heeft vooral ook nood aan een 
exitplan voor de minderheidsrege-
ring Wilmès, en meer nog: aan een 
exitplan uit België! 

Stijn Hiers

Bij een economische relance zal het 
zaak zijn om investeringen zo snel als 
mogelijk opnieuw aan te moedigen...
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Onderwijs:

Het heropstarthobbelparcours van Weyts
Midden maart gingen de Vlaamse scholen in ‘lockdown’. Hemel en aarde 
werd bewogen door leerkrachten en directies om alle leerlingen te kunnen 
voorzien van afstandsonderwijs. Met een daling van de viruscurve in zicht 
werd in april beraadslaagd over de heropstart. De scholen heropenden 
gedeeltelijk voor een beperkt aantal leerjaren hun deuren vanaf 15 mei. 
Maar de voorbereiding had heel wat voeten in de aarde, niet in het minst 
door de gebrekkige communicatie van onderwijsminister Ben Weyts 
(N- VA) die te pas en te onpas ideeën lanceerde die hij amper had 
afgetoetst met het werkveld.

Op 22 april lanceerde de minister een 
eigen heropstartplan vanaf 15 mei met 
6 leerjaren (3 uit het lager en 3 uit het 
secundair). Hij werd hierop terugge-
floten door de Veiligheidsraad en twee 
dagen later was de heropstart gepland 
op 18 mei, met een proefdag op 15 
mei en met maar 4 leerjaren. Doch 
vele veiligheidsmaatregelen, bijvoor-
beeld lesgeven met een mondmasker, 
bleken voor leerkrachten niet werk-
baar, dus werden de plannen na over-
leg met de sector opnieuw aangepast. 
“Dit voorval is eigenlijk symptoma-
tisch voor de communicatie van Weyts: 
hij toetert in de pers en media allerlei 
ideeën om zichzelf te profileren en het 
parlement wordt pas achteraf ingelicht”, 
reageerde ons Vlaams Parlementslid 
Roosmarijn Beckers. 

OPVANGONDUIDELIJKHEID

Ook inzake de opvang was de regeling 
gebrekkig uitgewerkt. Scholen moes-

ten kinderen opvangen uit leer-
jaren die nog niet terug naar school 
konden, maar dit zou voor een te grote 
werkdruk zorgen voor de leerkrachten 
als de ouders begin mei terug aan het 
werk moesten. “De vrees van het onder-
wijs was dat hun opvang vol ging zit-
ten. Hierdoor zouden leerkrachten fysiek 
moeten lesgeven én extra moeten diffe-
rentiëren voor leerlingen met leerachter-
stand én aan afstandsonderwijs moeten 
doen én dan nog eens opvang voorzien”, 
legt Beckers uit. “Een deel van die op-
vangopdracht werd uiteindelijk overge-
dragen aan de lokale besturen, maar ook 
daar was weer onduidelijkheid omdat 
zij andere regels moesten hanteren dan 
de scholen.”

LINKSE NIVELLERINGSDRANG

Het probleem is ook dat Weyts tijd 
heeft verloren door te onderhan-
delen met de Franstaligen. Vlaams 
Parlementslid Jan Laeremans ver-

klaart: “Zij hebben een andere visie op 
de exit, voor hen mochten de scholen 
evengoed tot september dicht blijven.” 
Ook de aanpak van het afstandson-
derwijs verloopt er anders: zo geven 
ze geen nieuwe leerstof en komen er 
geen examens. “De Franstaligen zijn 
zo op aansturen van de PS de onder-
wijskansen van hun kinderen aan het 
ondermijnen en ze scoren in interna-
tionale onderzoeken al zoveel slechter 
dan Vlaamse leerlingen.”

Ook in het hoger onderwijs zien 
we dergelijke nivelleringspogingen 
vanuit de linkse partijen. “Sp.a wil 
de studievoortgangsmaatregelen op-
schorten en PVDA wil zelfs iedere 
student automatisch een 10 op 20 
geven bij de examens”, zo klaagt 
Kristof Slagmulders aan, ook ac-
tief voor onze partij in het Vlaams 
Parlement. "Het verlagen van de lat 
in het hoger onderwijs is op lange 
termijn enkel nefast, zowel voor de 
betrokken studenten en hun jobkan-
sen als voor de onderwijsinstellingen. 
Onze fractie verwijst deze voorstellen 
dan ook naar de prullenbak.”

Dennis Bels

Jan Laeremans: “De Franstaligen zijn op 
aansturen van de PS de onderwijskansen 
van alle kinderen aan het ondermijnen”

De onderwijssaga leidde tot 
hilarische taferelen op sociale 
media.
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Marokkaan en homo:
dodelijke combinatie
Dat homoseksualiteit niet bepaald op applaus wordt onthaald binnen de islami-
tische gemeenschap is geen staatsgeheim. De afgelopen weken bereikte deze haast 
dodelijke combinatie echter een nieuw hoogtepunt.

De Verenigde Naties verspreidden en-
kele weken geleden een wereldwijde 
oproep om rekening te houden met de 
noden van de kwetsbare LGBT*-ge-
meenschap bij de aanpak van Covid-19. 
Ze hadden het dan niet over de vaak 
verguisde regeringen van Hongarije of 
Polen, maar vooral over de manier hoe 
binnen de Marokkaanse gemeenschap 
omgegaan werd met anders geaarde 
landgenoten en hun diaspora. 

De jacht op de identiteit van homosek-
suele Marokkaanse mannen begon half 
april, toen een bekende videoblogster op 
de sociale netwerksite Instagram ageerde 
tegen wat zij “de hypocrisie van de Marok-
kaanse maatschappij” noemde. De Ma-
rokkaanse transseksueel, die schuilgaat 
onder de naam Sofia Taloni, droeg haar 
meer dan 600.000 fans op valse profie-
len aan te maken op homo-datingapps 
zodat ze konden ontdekken welke ho-
mo's zich vlakbij hen ophielden. Haar 
video ging onmiddellijk viraal binnen 
de islamitische gemeenschap. Het resul-
taat: verschillende Marokkaanse homo's 
werden ‘betrapt’ met alle gevolgen van 
dien. 

ZELFMOORD 

Op homoseksualiteit staan in Marokko 
immers gevangenisstraffen tot drie jaar 
en het is bovendien allesbehalve sociaal 
geaccepteerd. Het gevolg is dat Marok-
kaanse homomannen die betrapt wor-
den haast vogelvrij worden verklaard. 
En zo geschiedde ook na de versprei-
ding van het filmpje van Taloni. Vol-
gens Nassawiyat, een lokale organisatie 
die opkomt voor de rechten van de 
LGBT-gemeenschap, belandden tal-
loze mannen door de onlinecampagne 
op straat en een 21-jarige Marokkaanse 
man pleegde zelfmoord nadat hij zijn 
foto's op internet zag verschijnen. 

Volgens de mensenrechtenorganisatie 
Human Rights Watch wordt de situ-
atie verergerd doordat in Marokko 
vanwege het coronavirus een strenge 
'lockdown' geldt. "Wie nu het huis 
uit wordt gezet, kan nergens naartoe", 
klinkt het. Hotels zijn gesloten en rei-
zen tussen verschillende delen van het 
land is alleen mogelijk met speciale 
toestemmingsformulieren. "We horen 
van mensen dat zelfs hun beste vrienden 

hen nu niet willen opvangen als gevolg 
van hun geaardheid."

KROKODIL 

De heksenjacht toont nogmaals glashelder 
aan hoeveel de homogemeenschap heeft 
te verliezen bij een piekende instroom 
van (radicale) moslims. In Brussel, waar 
de islamitische gemeenschap glorieert, 
kunnen de LGBT-vluchthuizen de vragen 
om hulp en onderdak niet meer aan. Toch 
weigert de politieke goegemeente de pro-
blematiek te erkennen. Meer zelfs: toen 
het Vlaams Belang in het Vlaams Parle-
ment een resolutie ter stemming legde om 
de criminalisering van de homogemeen-
schap in de islamitische landen te ver-
oordelen, gaven de andere partijen niet 
thuis. “We moeten niet verdelen, maar ver-
zoenen”, klonk het in koor. Naïviteit kan 
een deugd zijn, maar als ze bewust wordt 
aangewend, wordt het crimineel. Of zoals 
Churchill het stelde: “Een verzoener is ie-
mand die de krokodil voedt in de hoop het 
laatst opgegeten te worden.” Toepasselijker 
wordt het niet.

Klaas Slootmans

* LGBT is een van oorsprong Engelse 
afkorting die staat voor lesbisch, homo, 
biseksueel en transgender. 

In Brussel, waar de islamitische 
gemeenschap glorieert, kunnen de 
LGBT-vluchthuizen de vragen om 
hulp en onderdak niet meer aan.
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Kinderen als morele stormram?
Midden vorige maand besliste de Belgische regering – op aansturen van 
Groen en haar invloedrijke buitenparlementaire ngo-arm – tot het over-
brengen (‘reloceren’) van ‘een billijk deel’ van de zogenaamde ‘niet-be-
geleide minderjarige migranten’ vanuit Griekenland. “Een overwinning 
voor de menselijkheid en de solidariteit”, luidde het even overspannen als 
voorspelbaar.

Al even voorspelbaar was dat over de 
grond van de zaak verwarring werd 
gezaaid, bepaalde feiten werden ge-
negeerd en heel wat vragen onbeant-
woord bleven of zelfs niet werden 
gesteld.

Niets leent zich beter tot politieke 
propaganda en agitatie dan kinderen 
in nood. Dat weet de politieke en me-
diale immigratielobby - hier en elders 
in Europa - maar al te goed, en dat is 
in heel het immigratiedossier de af-
gelopen jaren ook overvloedig geble-
ken. In de discussie die in Duitsland 
al sinds eind vorig jaar over de reloca-
tiekwestie werd gevoerd, hadden de 
Groenen het dan ook steevast over ‘de 
vele kleine, kwetsbare meisjes’ die op 
de Griekse eilanden vastzaten. Met 
succes overigens: nadat de Duitse re-
gering een tijd lang de boot had af-
gehouden wegens het te verwachten 
aanzuig-effect, ging ze begin maart 
overstag en besloot onmiddellijk over 
te gaan tot het overbrengen van “kin-
deren jonger dan 14 jaar, waarvan het 
overgrote deel meisjes.” 

Uiteindelijk had het nog heel wat 
voeten in de aarde voor de eersten ef-
fectief naar Duitsland overgevlogen 
werden. En dat had ook zo zijn rede-
nen, want de doelgroep die de Duitse 
regering voor ogen had, bleek op de 
Griekse eilanden niet of nauwelijks 
aanwezig… “De overgrote meerder-
heid is ouder dan 14 en vooral ouder 
dan 16”, stelde een EU-ambtenaar 
daarover in de Duitse krant Die Welt. 

MINDERJARIGEN EN 
MINDERJARIGEN

In de praktijk gaat het dus veelal om 
pubers en jongvolwassen kerels tus-
sen 15 en 17 jaar, waarbij de erva-
ring overigens leert dat de opgegeven 
leeftijd niet altijd overeenstemt met 
de werkelijke. Heel wat migranten 
blijken zich immers als minderjarig 
uit te geven aangezien de regels voor 
jongeren onder de 18 jaar nog soepe-
ler en veel voordeliger zijn dan voor 
volwassenen. In tegenstelling tot de 
minderjarige meisjes die voor het 
gemak onbegeleid worden genoemd, 

maar doorgaans vergezeld worden 
door neven, nonkels, andere aanver-
wanten of kennissen – gaat het in 
deze laatste groep wel degelijk om 
onbegeleide minderjarige migran-
ten. Zij werden er door hun familie 
of clan immers alleen op uitgestuurd 
met de bedoeling later, in het kader 
van de gezinshereniging zélf, op een 
gemakkelijke manier een gratis ticket 
naar Europa te bemachtigen – een 
praktijk die in onze ogen ontoelaat-
baar is. 

Er speelt in deze dan ook een niet te 
onderschatten cultureel verschil tus-
sen Europa en de meeste herkomst-
landen van de migranten: hier ben 
je meerderjarig vanaf de dag waarop 
je 18 wordt, terwijl de maatstaf voor 
het bereiken van volwassenheid 
in verschillende niet-Westerse lan-
den enigszins anders wordt gelegd. 
In Afghanistan bijvoorbeeld – het 
land waar een groot deel van de al-
leenstaande jongeren vandaan komt 
– mogen jongens van 16 trouwen 
en erven – om nog maar te zwijgen 
over het feit dat in sommige landen 
meisjes al op hun twaalfde worden 
uitgehuwelijkt. Tot zover enkele fei-
ten die meestal onderbelicht blijven.  
Maken ze de situatie op de Griekse 
eilanden daarom minder schrijnend? 
Neen, maar de vraag blijft waarom ze 
steevast onvermeld blijven. Zou het 
kunnen dat ze niet echt passen in de 
gewenste beeldvorming?

SOLIDARITEIT

De voorstanders van de relocatie van 
‘een billijk deel van de niet-begeleide 
minderjarige migranten’ deden uiter-
aard ook een beroep op solidariteit 
met Griekenland, waarbij alweer aan 
enkele feiten werd voorbijgegaan. Zo 
hadden zij kennelijk geen weet van 
de – nochtans recente – cijfers van 
Eurostat, waaruit bleek dat het aan-
tal asielaanvragen van ‘niet-begeleide 
minderjarigen’ in België vorig jaar al 
was opgelopen tot 1.220 (bijna 500 
meer dan in 2018), terwijl dat cijfer 

Heel wat migranten geven zich als minderjarig uit aangezien de 
regels voor jongeren onder de 18 jaar soepeler zijn.
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voor heel de EU in dezelfde periode 
met 18 procent was gedaald. In ab-
solute cijfers gaan enkel Duitsland 
en Griekenland ons nog voor; in 
relatieve cijfers doet België dus zelfs 
meer dan Duitsland… Degenen die 
pleiten voor bijkomende relocaties 
vragen in de praktijk dan ook dat dit 
land geen billijk deel voor zijn reke-
ning neemt, maar precies het omge-
keerde: het onbillijke. 

In hun enthousiasme over de ‘een-
malige’ relocatie van ‘niet-begeleide 
minderjarige migranten’ vergaten 
ze er bovendien bij te vertellen dat 
dergelijke relocaties nu al aan de lo-
pende band plaatsvinden. Elk jaar 
worden in het kader van de Dublin-
regeling immers honderden min-
derjarigen die hier reeds verwanten 
hebben vanuit Griekenland overge-
bracht naar landen in Noordwest-
Europa. Zo mogelijk nog relevan-
ter is uiteraard het feit dat heel wat 
migranten zichzelf ‘reloceren’. De 
afgelopen jaren reisden immers tien-
duizenden migranten illegaal vanuit 
Griekenland naar onze contreien. 
Dat gebeurde niet zelden nadat ze 
– tegen alle afspraken in – van de 
eilanden naar het Griekse vasteland 
waren overgebracht. 

Aangezien er daarenboven – alweer 
tegen alle afspraken in – geen sprake 
was van een effectieve uitzetting van 
illegale immigranten vanop de eilan-
den werd de boodschap de wereld 
ingestuurd dat het lonend is de over-
steek te wagen. Het is dan ook het 
nalatige en onverantwoorde beleid 
van de vorige linkse regering-Tsipras, 
uiteraard samen met de toenemende 
Turkse onwil om de illegale immi-
gratie aan banden te leggen, dat in 
grote mate verantwoordelijk is voor 
de overbevolking van de asielcentra 
op de eilanden en alle ellende die er-
mee gepaard gaat. 

Het is trouwens opvallend hoe de-
genen die vandaag luidop roepen 
om solidariteit met Griekenland 
oorverdovend zwegen toen enkele 
weken geleden – door de Turkse re-
gering aangestuurde en aangevuur-
de – bataljons illegalen de Griekse 
landgrens letterlijk belegerden en 
massaal bootjes koers zetten rich-
ting Griekse eilanden.  Een gemiste 
kans, me dunkt.

DOOS VAN PANDORA

Niemand ontkent de toestanden 
op de Griekse eilanden en ieder-
een wil er een oplossing voor. 
Maar het overbrengen van nog 
meer migranten naar Noordwest-
Europa – de favoriete eindbestem-
ming van de meeste potentiële 
illegale immigranten – is in ieder 
geval geen duurzame remedie, wel 
integendeel. Wanneer in de her-
komstlanden duidelijk wordt dat 
het vooruitsturen van kinderen en 
minderjarigen de beste garantie is 
op het bemachtigen van een in-
komkaart voor het Beloofde Land, 
zal de bestaande ellende nog groter 
worden en zal het uiteraard slechts 
een kwestie van tijd zijn voor de 
zelfverklaarde humanisten roepen 
om een volgende ‘eenmalige’ re-
locatie. Misschien is dat ook wel 

hun bedoeling, maar in dat geval 
moet de vraag gesteld worden of 
kinderen hier niet schaamteloos 
misbruikt worden als een soort 
morele stormram die moet dienen 
om de eigen politieke agenda door 
te drukken en de poorten van Eu-
ropa verder open te beuken.

Zeker is in ieder geval dat degenen 
die midden vorige maand zich-
zelf op de schouder klopten over 
de “overwinning van de menselijk-
heid en de solidariteit” – en zich-
zelf daarbij nog maar eens op het 
morele verhoog hesen – bewust 
een valse tegenstelling in het leven 
riepen. Menselijkheid en solida-
riteit hoeven hoegenaamd niet te 
betekenen dat de immigratiepoor-
ten nog verder worden opengezet. 
Doeltreffende hulp kan even goed 
– en dikwijls zelfs efficiënter – met 
onze ondersteuning ter plaatse 
worden geboden. 

Wie een duurzame, verantwoorde 
en structurele oplossing wil voor 
de situatie op de Griekse eilanden, 
moet voor het overige dringend 
werk maken van de effectieve repa-
triëring van de velen die niet voor 
asiel in aanmerking komen, landen 
die illegale onderdanen weigeren 
terug te nemen onder druk zetten, 
de huidige Griekse regering bij de 
verdediging van de landsgrenzen 
ondersteunen in plaats van bekriti-
seren en de illegale immigratie naar 
Europa tegengaan in plaats van ze 
aan te moedigen.

Dirk De Smedt

Degenen die pleiten voor bijkomende relocaties 
vragen in de praktijk dan ook dat dit land 
geen billijk deel voor zijn rekening neemt, 
maar precies het omgekeerde: het onbillijke. 

Menselijkheid en solidariteit hoeven 
hoegenaamd niet te betekenen dat 
de immigratiepoorten nog verder 
worden opengezet.
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Tijd voor een assertief 
beleid in Noord-Afrika
Begin maart zagen we hoe de Turkse president Erdogan massamigratie als 
pasmunt gebruikte om een betere deal met de Europese Unie af te dwin-
gen. Turkije begeleidde duizenden jonge migranten naar de Griekse grens. 
Europa keek machteloos toe. Niet Brussel, maar Ankara beschikte over de 
poortwachters van de Europese grenzen. De Europese inertie om de eigen 
grenzen adequaat te controleren strekt zich ook uit naar de maritieme grens 
die we delen met Afrika. Uit de blijvende instabiliteit in Noord-Afrika, ge-
koppeld aan de explosieve bevolkingsgroei van het continent, dreigt een 
gevaarlijke migratiecocktail te ontstaan.

TURKSE OPMARS

Bijna een decennium al heerst er chaos 
over Libië, maar de voorbije maanden 
trad het conflict in een nieuw stadium. 
Met de hulp van Turkije boekt de rege-
ring in Tripoli steeds meer terreinwinst 
op de regering van generaal Haftar in 
Tobroek. De regering in Tripoli geniet 
de steun van de VN en controleert een 
klein gebied in het noordwesten van 
het land, generaal Haftar regeert over 
de grootste lap Libisch grondgebied. 
Het status quo tussen Tripoli en Haftar 
bleef jarenlang ongewijzigd, tot Turkije 
tussenkwam door militair materieel en 
radicale Syrische huurlingen te sturen. 

De Turkse inspanningen tegen Haftar 
dienen vooral een geopolitiek doel. Zo 
sloten Ankara en Tripoli een akkoord 
dat Turkije toelaat te zoeken naar olie- 
en gasreserves in het Oostelijke Middel-
landse-Zeebekken. De Turkse maritie-
me aanspraken botsen met de belangen 
van EU-lidstaten zoals Griekenland en 
Cyprus. Brussel kijkt toe hoe Turkije 
niet alleen de grenzen controleert, aan 
machtsontplooiing doet ten koste van 
twee lidstaten, maar ook hoe de Turken 
zich nu nestelen aan de zuidgrens van 
Europa. Een gebied dat bovendien ook 
nog eens fungeert als toegangspoort tot 
de Maltese en Italiaanse kust. 

AFRIKAANSE  BEVOLKINGS-
EXPLOSIE NOOPT TOT EEN 
ASSERTIEVE STRATEGIE

Tegen 2050 zal de bevolking van 
Afrika verdubbelen. Het is dus een 

kwestie van tijd vooraleer een bevol-
kingsexodus van Bijbelse omvang 
Europa overspoelt. De migratiecri-
sis van 2015 zal erbij verbleken. De 
exponentiële bevolkingsexplosie in 
Afrika en het gebrek aan operati-
oneel en strategisch denken dreigt 
Europa in een existentiële crisis te 
storten. Daar waar de huidige ma-
teriële hiaten ertoe leidden dat de 
marine van verschillende lidstaten 
gedegradeerd werd tot een shuttle-
dienst voor migranten, ngo’s onge-
stoord aan mensensmokkel konden 
doen en de opvang van onbegeleide 
minderjarigen een achterpoortje 
werd, zijn de strategische tekortko-
mingen zowaar nog prangender. De 
onvrijwillige uitbesteding van onze 
grensbewaking aan vreemde heren 
zal een historische fout blijken. Bij-
gevolg is het primordiaal om zelf de 
buitengrenzen te controleren.

Daarenboven vraagt de nakende 
problematiek om een Europese 
strategie voor de Noord-Afrikaanse 
periferie. De Maghreblanden zullen 
zich in de nabije toekomst ontpop-
pen tot het doorgeefluik bij uitstek 
van Afrikaanse migranten. Europa 
heeft dus alle belang bij stabiele, 
betrouwbare Noord-Afrikaanse 
partners met wie het een symme-
trische relatie onderhoudt. Daarin 
moet Europa de nodige assertiviteit 
tonen. We kunnen het ons immers 
niet veroorloven om nogmaals ge-
chanteerd te worden. 

Brieuc Suys

Tegen 2050 zal de bevolking 
van Afrika verdubbelen. Het 
is dus een kwestie van tijd 
vooraleer een bevolkings-
exodus van Bijbelse omvang 
Europa overspoelt. 
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Waar is de kaasschaaf 
gebleven?
De merkwaardige 'besparingen' van Jan Jambon
Het zal niemand zijn ontgaan dat de besparingen die een half jaar geleden 
door minister-president Jan Jambon (N-VA) in de cultuursector werden 
aangekondigd, niet overal op applaus werden onthaald. De heisa die ont-
stond na de aangekondigde besparingen in deze sector, legde op pijnlijke 
wijze de vinger op een stinkende etterpuist van het cultuurbeleid, met 
name de algemeen verspreide, én jammer genoeg ook aanvaarde, mening 
dat de cultuursector in het algemeen en de culturo’s in het bijzonder zich-
zelf - abusievelijk - zien als doel en niet als middel van het cultuurbeleid.

Het resulteerde in boegeroep, toma-
tengooien en een aantal luidruchtige 
betogingen in Brussel waarbij de BV’s 
zich op de eerste rij verdrongen om 
toch maar de aandacht te trekken. En 
blijkbaar werpt dit soort van straatagi-
tatie vruchten af want hoe kan men 
anders verklaren dat de gevreesde be-
sparingskaasschaaf ergens diep in een 
schuif op het departement Cultuur is 
verdwenen en hoe de stoere verklarin-
gen afleggende Jambon intussen fors 
gas heeft teruggenomen?

De soep blijkt inmiddels helemaal 
niet zo heet gegeten te worden als 
ze – oorspronkelijk - werd opge-
diend. Even recapituleren: Op 9 
november 2019 kopte de VRT op 
haar website: “Forse besparing voor 
de projectsubsidies”. Dit zijn toelages 
voor allerhande initiatieven die zo-
wel beperkt in tijd als in doelstelling 
zijn. Dit kan gaan van een tijdelijke 
tentoonstelling tot een buitenlandse 
concerttournee. Concreet ging het 
om een besparing die een bedrag 
van 8,47 miljoen euro reduceerde 
naar 3,39 miljoen euro. Een bespa-
ring van 60 procent dus, die meteen 
zwaar op de korrel werd genomen 
door een luid protesterende sector. 

BUDGETTAIR DRIJFZAND, 
BROEK OP DE ENKELS 

En vreemd genoeg blijkt het voor 
Jambon plots moeilijk om het been 

stijf te houden. Op 28 november 
2019 maakte hij op verzoek van 
Vlaams Parlementslid Stephanie 
D’Hose (Open Vld) een opening 
voor een mogelijke verhoging van 
dergelijke projectsubsidies, een 
eventuele tweede ronde onder 
voorbehoud van een verschuiving.

Nog geen twee maanden later blijkt 
Jambon overstag te gaan want op 
14 januari 2020 verdeelt de minis-
ter-president plots 600.000 euro 
extra projectsubsidies. Het bedrag 
van 3,4 miljoen euro wordt op dat 
moment verhoogd naar 4 miljoen 
euro. In februari benadrukt hij 
nogmaals dat er geen extra midde-
len komen. Een loze belofte blijkt 
nu want op 16 april 2020, stelde 
hij dat er 4 miljoen euro bovenop 

komt en dat hij die nergens anders 
zal weghalen. Waardoor heel de 
aangekondigde besparingsronde 
plots op budgettair drijfzand blijkt 
te zijn gebouwd.

Vlaams parlementslid Filip Brus-
selmans reageerde, terecht, verbol-
gen op dit manifeste gebrek aan 
politieke moed van de minister-
president: “Wie met bekende koppen 
kan komen betogen krijgt altijd zijn 
zin. Meer nog: de echte macht in de 
Vlaamse Regering ligt duidelijk bij 
Open Vld, die blijkbaar het cultuur-
beleid bepaalt. De besparingen op 
projectsubsidies zijn teruggeschroefd 
van 5 miljoen euro naar nog geen 
500.000 euro. Jambon staat met de 
broek op de enkels. Ik zou niet graag 
in zijn schoenen staan als hij straks 
aan al die belastingbetalers moet 
uitleggen dat zij wel zullen moeten 
besparen en meer belastingen moeten 
betalen wegens de coronacrisis, maar 
dat de projectsubsidies geen tiende 
meer moeten besparen van wat hij in 
november beloofd had.”

Jan Huybrechts
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Op 1 juni is het maar liefst 634 dagen geleden dat 
de intussen beruchte Pano-reportage werd uitge-
zonden over de alternatief-rechtse jongerengroe-
pering Schild & Vrienden (S&V) en haar oprichter 
Dries Van Langenhove. Tijdens de uitzending wer-
den vooral memes getoond - die soms getuigden 
van wel heel weinig smaak - maar er werd vooral 
veel geïnsinueerd door de VRT. Dat Van Langenho-
ve en co racisme zouden organiseren bijvoorbeeld. 
Of dat hij zelfs een paramilitaire groep zou leiden, 
inclusief oorlogsdoelen en -training. Prompt - nog 
geen dag later - liet het parket weten een strafrech-
telijk onderzoek te starten. Een van de snelste res-
ponstijden door de Belgische Justitie ooit allicht. 
Bij de publicatie van dit blad, 634 dagen verder, 
blijft het echter stil. Er is nog steeds geen proces, 
maar blijkbaar weet men nochtans al meer bij het 
parket, namelijk, dat men niets weet. We vroegen 
het aan Van Langenhove zelf, sinds mei vorig jaar 
Kamerlid voor onze fractie.

Dries, misschien eerst even kort samenvattend: 
Wat is er gebeurd in september 2019? Wat ging er 
aan vooraf en wat heeft Pano dan gedaan, waarom 
en hoe?

Oké. Laat me beginnen bij het begin. De lezingen 
van Theo Francken aan de UGent werden geteisterd 
door extreemlinkse terreur en dat mag je letterlijk ne-
men: geweld tegen studenten en vandalisme inclusief. 
Uit een spontaan initiatief om dat te voorkomen is 
Schild & Vrienden gegroeid. Initieel vooral een los, 
organisch collectief. Later steeds meer georganiseerd. 
In een sneltempo verzamelden we rechtse jongeren 
van alle strekkingen en lagen van de bevolking. We 
groepeerden jongeren die bijvoorbeeld actief waren 
bij N-VA en Vlaams Belang, maar ook bij CD&V 
en Open Vld. 

Door onze snelle groei en door ons potentieel om 
breuken te slaan in het cordon, kwamen we al snel 
in het vizier terecht van het establishment dat zich 
bedreigd voelde. Daarenboven was ikzelf ook geen 
onbekend figuur meer. Enige tijd voordien was ik 
verkozen geraakt als eerste rechtse student ooit in de 
Raad van Bestuur van de UGent en aldaar trok ik ge-

regeld stinkende potjes open. Toen ik bekend maakte 
dat logebroeder en salonsocialist Luc Vandenbossche 
twintigduizend euro kreeg voor twee vergaderingetjes 
per jaar van nog geen half uur als voorzitter van de 
Associatie UGent - een schijnorganisatie - kreeg ik 
opeens heel veel tegenstand. Een eerste poging om 
mij van de UGent te smijten werd ondernomen na 
een debat tussen Petra De Sutter (Groen) en mij in 
Terzake, maar dat faalde. De grote middelen werden 
dan maar bovengehaald. Wie er precies wat heeft af-
gesproken en in welke mate Pano er gekomen is op 
vraag van bepaalde groepen en personen die ik tegen 
de schenen had geschopt, zal hopelijk ooit allemaal 
nog duidelijk worden. Wat ik wel al zeker weet en 
waar ik intussen ook bewijzen van heb, is dat VRT en 
justitie samen hebben gespannen tegen mij. 

Maar het kan daar toch niet exclusief een linkse 
kliek zijn? De makers van Pano hebben bijvoor-
beeld ook de banden tussen de ‘Mocromaffia’ en 
bepaalde moskeeën onder de loep gebracht in Ant-
werpen.

Wel, de Pano-reportage over S&V zelf kent iedere 
Vlaming intussen wellicht wel vanbuiten. 45 minu-
ten lang toonde men de Vlamingen de meest choque-
rende memes die ze konden vinden op het internet. 
En zonder expliciet te zeggen dat deze memes van 
mij zouden komen, werden ze impliciet wel aan mij 
verbonden door mijn hoofd de hele tijd af te wisselen 
met deze choquerende memes. Een echte karakter-
moord. Twee weken lang stond ik op de voorpagina’s 
van alle kranten en werd ik afgeschilderd als een ver-
schrikkelijk monster. 

Mogelijk de grootste lastercampagne van de 21ste 
eeuw in Vlaanderen. Dat heeft niet alleen mijn per-
soon en mijn reputatie onherstelbaar beschadigd, het 
heeft Schild & Vrienden ook in een andere richting 
geduwd. Daar waar we vroeger vooral publieke activi-
teiten organiseerden zoals collectief zwerfvuil rapen, 
bloed gaan geven of quizzen organiseren in rusthui-
zen, moeten we nu onze activiteiten meer intern or-
ganiseren. Dat heeft ons gelukkig niet weerhouden 
van succes, want we groeien nog steeds en hebben 
wekelijks meerdere activiteiten, maar het maakt het 

34 dagen onderzoek naar Dries Van Langenhove: 
"Dat ze mij maar komen halen, ze hebben niks"
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voor ons wel moeilijker om onze doelen te bereiken. 
Dat was vroeger makkelijker.

En wat heeft het parket daarna dan precies alle-
maal uitgestoken? Er zijn verschillende huiszoe-
kingen uitgevoerd, en in juni vorig jaar werd je 
formeel in verdenking gesteld, ook al duurde het 
acht maanden vooraleer het parket een eerste keer 
met je praatte.

Er werden bijna twintig huiszoekingen uitgevoerd en 
meer dan vijftig verhoren. Bij mij zijn ze zelfs twee keer 
binnengevallen, één keer vlak voor ik mijn eed moest 
afleggen. Toen zijn ze mij uit mijn bed komen halen 
en hebben ze mij opgesloten. Maar uit al die huiszoe-
kingen en verhoren is niets strafbaars naar boven ge-
komen. Ik weet dat omdat ik het dossier heb kunnen 
inkijken. Het is heel dik, maar er staat absoluut niets in 

dat strafbaar is. Het onderzoek bewijst onze onschuld, 
en daarom wil het parket de zaak niet voor een rechter 
brengen, omdat ze niets hebben en dan hun gezicht 
zullen verliezen. Het is allemaal pure staatsterreur en 
intimidatie geweest. Men wou ons enerzijds zo terro-
riseren dat we zouden stoppen met ons engagement 
en anderzijds wou men een signaal sturen naar jonge 
Vlamingen om hen te ontmoedigen om zich in te zet-
ten voor hun volk, met de boodschap dat ook zij dan 
zouden worden geterroriseerd door de Belgische staat.

Je vermoedt dus poli-
tieke sabotagemotie-
ven?

Ik vermoed geen poli-
tieke motieven, ik ben 
daar zeker van. Jusitie 
is door en door rot. 

Het is een verlengstuk van een corrupt establish-
ment dat er alles aan zal doen om haar macht te be-
houden. In aanloop naar 2024 gaan we nog lelijke 
stuiptrekkingen zien van het establishment. Justitie 
zal nog meer geïnstrumentaliseerd worden om ons 
- de Vlaamse rechterzijde - aan te vallen, in een wan-
hoopspoging om te voorkomen dat wij de macht 
terug aan het volk gaan geven.

34 dagen onderzoek naar Dries Van Langenhove: 
"Dat ze mij maar komen halen, ze hebben niks"

"Het onderzoek bewijst onze onschuld, en 
daarom wil het parket de zaak niet voor 
een rechter brengen."

BIO:

• 27 jaar
• Afkomstig uit Opwijk
• Studeerde Politieke Wetenschappen,  

Rechten en Loodgieter
• Voormalig lid Raad van Bestuur UGent
• Jongste volksvertegenwoordiger in 

het Federaal Parlement
• Oprichter Schild & Vrienden
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"Ze mogen mij komen halen. 
Ik ga nergens heen. Ik heb van 

niemand schrik."
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De onderzoeksrechter die je zaak behandelt - 
Annemie Serlippens - deelt op Twitter vaak links 
getinte berichten, zoals steun voor het overhalen 
van IS-families, kritiek op conservatief Hon-
garije of anti-nationalistische sentimenten. Zit 
Serlippens haar activisme er voor iets tussen, 
denk je? Vandaar misschien ook 
je verplicht bezoek aan de Dos-
sinkazerne?

Het verplichte bezoek aan de Dos-
sinkazerne was inderdaad een door-
dachte zet van het establishment in 
het proces dat in de media tegen 
mij werd gevoerd. Want zonder dat 
ik enig wederwoord mocht bieden, 
werd ik in de media neergezet als 
een antisemiet. Daar was het het 
parket om te doen.

Maar wat heeft het parket dan 
wel staan in dat dik dossier?

Ik heb het dossier via mijn advo-
caat kunnen inkijken, en er staat 
absoluut niets strafbaars in. Al die 
huiszoekingen en verhoren hebben 
aangetoond dat wij volledig on-
schuldig zijn, maar het parket is te 
beschaamd om dat toe te geven. Ze 
willen geen gezichtsverlies lijden.

Maar nu verbreek je het zwijgen? 
Heb je dan geen schrik?

Ik heb inderdaad een spreekver-
bod opgelegd gekregen door de 
rechter. Eigenlijk mag ik niets 
zeggen over justitie of over het 
onderzoek, maar het heeft intus-
sen al lang genoeg geduurd. Ik 
zwijg niet langer. Het parket moet 
het dossier ofwel seponeren ofwel 
voor de rechter brengen. Als ze 
denken dat ze mij kunnen inti-
mideren met een spreekverbod en 
het dreigement om mij op te slui-
ten als ik het zou verbreken, dan 
kennen ze mij nog niet. Ze mogen 
mij komen halen. Ik ga nergens heen. Ik heb van 
niemand schrik.

Hoe vergaat het je kameraden? Een aantal van 
hen werden ook aangeklaagd of onderzocht?

De mensen die in het tijdperk voor Pano bij Schild 
& Vrienden zaten waren jonge Vlamingen met rug-
gengraat. De mensen die er na Pano nog steeds bij 

zaten horen bij de meest weerbare van ons volk. Ik 
ben fier om zulke mensen te mogen vertegenwoor-
digen en weet dat ze alles zullen trotseren dat het 
corrupte Belgische establishment ons nog zal probe-
ren aan te doen. Ik ga hen ook bijstaan waar nodig.

Wat zijn de plannen nu? Je gaat 
terugslaan?

Ik ga zeker terugslaan. Het zal 
een strijd worden van David te-
gen Goliath, maar we weten al-
lemaal wie die strijd gewonnen 
heeft. Het Belgische establish-
ment is nog steeds zeer machtig. 
Via de media proberen ze mijn 
reputatie steeds onderuit te ha-
len. Via het gerecht proberen ze 
me juridisch en financieel klein 
te krijgen en via het parket en 
de politie proberen ze mij te in-
timideren en terroriseren. Maar 
ze zullen mij niet klein krijgen. 
De waarheid staat aan mijn kant. 
De media zal ik bekampen met 
mijn eigen mediakanaal - ik heb 
eigenhandig en met eigen mid-
delen een professionele opna-
mestudio gebouwd de afgelo-
pen maanden. Het gerecht zal 
ik bekampen met topadvocaten 
- desnoods tot aan het Europe-
se Hof voor de Rechten van de 
Mens. Het parket heeft niet veel 
troeven meer over. Ze hebben al 
mijn vrienden al geterroriseerd 
met huiszoekingen en verhoren. 
Ze hebben mijn computer, gsm 
en boekhouding al afgepakt. Het 
enige dat ze nog kunnen doen 
is mij opsluiten, en ook dat zal 
niets uithalen. Dan heb ik einde-
lijk tijd om mijn boek te schrij-
ven (lacht).

Bedankt voor je verhaal, Dries. 
Heb je nog enige raad voor 
jonge kerels en meisjes die zelf 
nationalistische initiatieven 

willen uitrollen?

Doen! De tijd en de jeugd staan aan onze kant. In 2024 
gaan we ons land terug in eigen handen nemen. Zorg 
dat je deel uitmaakt van die historische overwinning. 
We hebben nog enkele jaren de tijd om alles op alles 
te zetten. Zorg dat je later tegen je kinderen en klein-
kinderen kan zeggen dat ook jij je deel hebt gedaan 
om hen een toekomst te geven in ons Vlaanderenland.

Onderzoeksrechter Serlippens 
houdt er alvast uitgesproken 

linkse ideeën op na.
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Groeiende belangen van China in 
onze havens: niet zonder risico
In het Vlaams Parlement kaartte Vlaams parlementslid Wim 
Verheyden (Vlaams Belang) bij minister-president Jan Jambon 
(N-VA) de groeiende Chinese invloed op onze havens aan. De 
Chinese commerciële participaties zouden ook gepolitiseerd kunnen 
worden in functie van de belangen van het Chinese regime. Zoals in 
Griekenland eerder gebeurde. 

Het voorbije jaar versterkte China 
zijn greep op de Europese zee-
havens. Een Nederlands rapport 
waarschuwde er recent voor dat de 
toename van Chinese investerin-
gen in containerzeehavens Euro-
pese landen politiek afhankelijker 
dreigt te maken van Peking. Het 
Griekse voorbeeld strekt als waar-
schuwing: het Chinese COSCO 
Shipping kocht zich in 2008 eerst 
in de containerhaven van Piraeus 
in en verwierf daarna ook een 
meerderheidsaandeel in het ha-
venbestuur. Dit leidde de voorbije 
jaren tot Grieks verzet tegen elke 
vorm van kritiek op het Chinese 
regime vanuit de EU. 
 
POLITISERING, 
GLOBALISERING 
OF BESCHERMING?
 
De zeehaven van Zeebrugge wordt 
in het rapport als voorbeeld ge-
noemd. Liefst 90 procent van de 
containerterminal is er nu al in 

handen van China COSCO Ship-
ping. Maar ook in de havens van 
Rotterdam, Antwerpen, Duin-
kerke en zelfs de binnenhaven 
van Willebroek worden terminals 
(mede)beheerd door Chinese mas-
todonten. “Het gaat enkel maar 
om commerciële activiteiten, maar 
de trafieken en de invloed zouden 
vanzelfsprekend ook gebruikt kun-
nen worden als politieke hefbomen. 
Het is niet ondenkbaar dat China 
op deze manier in functie van haar 
belangen de havens van Antwerpen, 
Duinkerke of Rotterdam tegen el-
kaar zal uitspelen”, argumenteerde 
Verheyden.  
 
Na eerst weinig ter zake doend 
de loftrompet te hebben gestoken 
over de zegeningen van de globali-
sering en het belang van de Chine-
se investeringen voor onze econo-
mie, erkende Jambon evenwel toch 
dat we niet blind mogen zijn voor 
de potentiële risico’s van de groei-
ende Chinese invloed. Wanneer de 

strategische onafhankelijkheid van 
Vlaanderen in het gedrang komt of 
strategische kennis in buitenlandse 
handen dreigt te vallen, bestaat er 
momenteel immers enkel de mo-
gelijkheid om achteraf in te grij-
pen. Hij liet weten dat hij samen 
met Vlaams minister van Econo-
mie Hilde Crevits (CD&V) aan de 
administratie de opdracht had ge-
geven een screeningsmechanisme 
uit te werken. 
 
Wim Verheyden drong erop aan 
dat er snel werk zou worden ge-
maakt van wettelijke instrumenten 
om onze strategische sectoren te be-
schermen. Hij verwees daarbij naar 
de Chinese poging in 2016 om in-
vloed te verwerven in onze Vlaam-
se energiesector via de verwerving 
van een belangrijke participatie in 
netbeheerder Eandis. Een poging 
die ternauwernood verijdeld kon 
worden. Een bezorgd rapport van 
de staatsveiligheid ter zake werd 
toen door Jambons voorganger 
Geert Bourgeois (N-VA) nog af-
gedaan als “een papiertje”. Hopelijk 
leidt het voortschrijdend inzicht 
ertoe dat in de toekomst adequater 
gereageerd wordt.

Wim Van Osselaer
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En nog maar eens een  
racismerapport...
Een tweetal weken geleden besliste de Senaat tot het opstellen van een 
heus ‘informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan 
tegen racisme en discriminatie’. Als we de indieners goed begrepen 
hebben, bevindt dit land zich zowaar in een racistische noodtoestand.  

In die mate zelfs dat het eigenlijk ver-
bazingwekkend te noemen is dat nog 
steeds zoveel vermeende slachtoffers 
van het ‘dagdagelijkse’ en ‘structu-
rele’ racisme onverminderd hun ge-
zinsleden naar dit verderfelijke oord 
laten overkomen.
 
VOLSTREKT EENZIJDIG

Wat opvalt, is opnieuw de volstrekt 
eenzijdige benadering van racisme 
en discriminatie. Zoals gewoonlijk, 
lijken de indieners ervan uit te gaan 
dat racisme zich slechts manifesteert 
bij één bevolkingsgroep. Racisme is 
dus pas relevant wanneer een Vla-
ming de dader is en het slachtoffer 
een allochtoon. De racismevraag 
wordt zelden of nooit gesteld wan-
neer autochtonen het slachtoffer 
zijn. Voorbeelden van dergelijk ‘dag-
dagelijks racisme’ zijn er nochtans te 
over. Denk maar aan de openlijke 
afkeer in sommige buurten tegen al-
les wat Vlaams en Westers is (incluis 
sympathieën voor IS), de welhaast 
principiële agressie tegen onze poli-
tiediensten, de vernedering en bele-
diging van vrouwen die ‘te Westers’ 
gekleed gaan en de feitelijke versto-
ting van allochtone meisjes die zich 
‘te Vlaams’ gedragen… 

Hoe zit het eigenlijk met de onversne-
den ‘dagdagelijkse’ discriminatie van 
de vrouw in bepaalde middens? Het 
zijn vragen die de discriminatiebestrij-
ders van de Senaat zich natuurlijk niet 
stellen. Wellicht ook niet interessant 
genoeg, want niet passend in de vast-
staande rolverdeling. 

Wanneer de indieners dan ook begin-
nen over ‘structureel racisme’ en een 
‘systematische uitsluiting van etnische 
minderheidsgroepen’, begint men zich 
toch af te vragen of ze niet een tikje 
overdrijven. Kwalitatief onderwijs, 
gezondheidszorg, sociale huisvesting, 
pensioen, kindergeld, leefloon, uitke-
ringen… Stuk voor stuk faciliteiten 
die hier voor iedereen – ongeacht de 
afkomst – ter beschikking staan, waar-
door de vraag blijft waarover ze het ei-
genlijk specifiek hebben. 

ONTWAARDING

Het is natuurlijk mogelijk dat het de 
indieners menens is wanneer ze overal 
een groeiend racisme ontwaren. Het 
begrip werd in de loop der jaren im-
mers zo uitgerekt dat ondertussen 
zowat alles eronder kan gecatalogeerd 
worden, gaande van daadwerkelijk 
racisme over de weerzin die mensen 

nu eenmaal ondervinden wanneer ze 
zich vreemdeling voelen in hun eigen 
buurt en een kinderfeest zoals Sinter-
klaas, tot om het even welke politieke 
stellingname die de diversiteitslobby 
in dit land onwelgevallig in de oren 
klinkt. Het gevolg is dat de term ‘ra-
cisme’ ondertussen compleet is ont-
waard en niet zelden is verworden 
tot een breekijzer om de eigen poli-
tieke agenda door te drukken en tot 
een wapen tegen een lastige politieke 
concurrent. Een correct en spaarzaam 
gebruik van de term zou de antiracis-
tische zaak in ieder geval goed doen en 
geloofwaardiger maken.

Dat racisme en discriminatie bestaan, 
zal niemand ontkennen of goedpra-
ten. Wie echter het beeld ophangt dat 
dit land aan het afglijden is naar een 
soort van racistische noodtoestand, is 
geen vriend van de waarheid. Het is 
niet zo dat het racisme hier welig tiert, 
laat staan schrikbarend is toegeno-
men. Wat in Vlaanderen daarentegen 
wél is toegenomen, is het ongenoegen 
over de aanhoudende massamigra-
tie, mislukte integratie en oeverloos 
politiekcorrect geëmmer. Misschien 
moeten sommigen het onderscheid 
eens leren maken tussen terechte be-
zorgdheden en de legitieme wens naar 
politieke verandering aan de ene kant 
en racisme en discriminatie aan de an-
dere kant. 

Dirk De Smedt
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5G: technologisch wondermiddel 
of sluipmoordenaar?
Op 14 september 2016 kondigde de Europese Commissie aan dat 
de Europese lidstaten de sprong naar de digitale toekomst moesten 
maken. Volgens de Commissie zouden alle lidstaten in het kader van 
de Europese internetconnectiviteit tegen uiterlijk 2025 moeten over-
schakelen naar een gigabit-maatschappij waarin iedereen, dankzij 
netwerken van zeer hoge capaciteit, voordeel zou moeten hebben van 
de eengemaakte digitale markt. 

Met deze zakelijke Europese me-
dedeling werd in ons land de basis 
gelegd voor de uitrol van een 5G-
netwerk.  

WAT IS EEN 5G-NETWERK 
NU EIGENLIJK?

5G, voluit 5de generatie mobiel net-
werk, is een telecommunicatienorm. 
Deze kenmerkt zich door een grotere 
gegevensdoorvoer en minder vertraging 
in vergelijking met de voorganger 4G.

5G zal, in combinatie met de golfleng-
ten die op dit ogenblik ook reeds in 
2G/3G/4G worden toegepast, voor het 
eerst in de technologiegeschiedenis ook 
gebruik maken van een systeem met 
korte golflengten en hogere frequen-
ties.

Hierdoor ontstaan binnen de door 5G 
gebruikte elektromagnetische velden 

veel hogere pulsaties die de transmissie 
van een enorme datahoeveelheid per 
seconde mogelijk maken. Bij dergelijk 
nieuw systeem, met veel krachtigere 
elektromagnetische velden, vereisen de 
beperkte reikwijdte van de korte golf-
lengten echter een veel uitgebreider 
netwerk van antennes en zendappara-
tuur.  

Door het gebruik van dit nieuwe type 
golflengten in combinatie met de 
hogere frequentie, werden voor 5G 
bovendien ook zeer specifieke nieuwe 
antennes ontwikkeld. Deze actieve 
antennes zijn in staat tot bundelvor-
ming met enorme in- en outputs, en 
kregen de naam MIMO-antennes.

IS 5G GEVAARLIJK VOOR 
MENS, DIER EN PLANT?

Dit is heden de vraag van 1 miljoen 
om het in Vlaamse quiztermen uit 

te drukken. 5G is momenteel nog 
zo’n nieuwe technologie dat we-
tenschappelijke studies over de ef-
fecten van constante en zeer lang-
durige 5G-stralingsblootstelling 
ontbreken. Er bestaan echter twee 
stralingssoorten; niet-ioniserende 
en ioniserende straling.

De energie die wordt veroorzaakt 
door ioniserende straling kan 
rechtstreeks de menselijke cellen 
beschadigen. De energie uit niet-
ioniserende straling veroorzaakt 
enkel thermische effecten die al-
leen bij hoge blootstelling biolo-
gische structuren (waaronder het 
menselijk lichaam) en processen 
kunnen beschadigen. 5G bevindt 
zich langs de zijde van de niet-io-
niserende straling.

Men verwacht evenwel dat 5G in 
de toekomst mogelijk nog meer 
zal opschuiven in het elektromag-
netisch spectrum richting ionise-
rende straling om nog grotere en 
snellere datatransmissies te kunnen 
realiseren.

Wat betreft kortstondige bloot-
stellingsrisico’s bestaan wel al 
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studies, maar is de wetenschap 
verdeeld. Sommige van deze stu-
dies stellen dat 5G geen enkel 
risico inhoudt voor de volks-
gezondheid, terwijl andere dan 
weer waarschuwen dat ook bij 
reeds kortstondige blootstelling 
negatieve fysieke en psychische 
gezondheidseffecten kunnen op-
treden zoals DNA-beschadiging, 
immuunsysteem-aantasting of 
ontstekingsprocessen.

HOE WORDT DE VLAAMSE 
BEVOLKING OP DIT OGEN-
BLIK BESCHERMD TEGEN 
MOGELIJKE 5G-RISCICO’S?

Sinds 2018 geldt via het Euro-
pees Wetboek voor Elektrische 
Communicatie  voor de lidsta-
ten de verplichting om hun be-

volking bij het verlenen van 
5G-machtigingen afdoende 
te beschermen tegen straling 
afkomstig van elektronische 
communicatie. Elke lid-
staat kiest echter vrij de 
wijze en graad van be-
scherming.

Als gevolg van de staats-
hervormingen zijn in 
België de gewesten 
bevoegd om de bevol-
king te beschermen 
tegen zendmaststra-
ling. De laatste wijzi-
gingen van deze regels 
dateren echter van de 
periode 2011-2014; 
met andere woorden 
op een tijdstip dat 
5G nog in de kinder-
schoenen stond.

Onze vraag aan de huidige 
Vlaamse regering luidt dan ook: 
kan deze regering 100 procent ga-
randeren dat de huidige Vlaamse 
beschermingsregels afdoende zijn 
om alle risico’s bij langdurige 
blootstelling aan 5G-zendmast-
straling tot een aanvaardbaar ni-
veau te beperken?

EEN CONSTRUCTIEVE 
OPLOSSING

Moet men bij het onbeantwoord 
blijven van deze vraag het 5G-
kind met het badwater weg-
gooien?  Het antwoord hierop 
is neen. 5G biedt immers ook 
tal van voordelen voor mens en 
milieu. Daarom zeggen wij: bied 
onze Vlaamse economie alle 
kansen, maar speel op veilig.

Rol 5G in Vlaanderen daarom 
voorlopig enkel uit op plaatsen 
waar absoluut nood is aan hoge 
datatransmissies (zoals weten-
schapsparken, universiteiten, 
industriële sites met hi-tech be-
drijven, luchthavens, zeehaven-
gebieden, en dergelijke) en waar 
deze nieuwe technologie echt 
een meerwaarde kan betekenen 
voor onze Vlaamse kenniseco-
nomie. Bestudeer daarbij echter 
ook grondig de gezondheidsef-
fecten van zowel kortstondige en 
langdurige blootstelling aan 5G 
binnen deze zones, en neem dan 
pas de beslissing over het al dan 
niet volledig uitrollen van 5G in 
Vlaanderen. 

Jef Feyaerts

Feiten 
cijfers
Tijdens de nationale staking van 
de NMBS van 19 december 2019 
werd de minimale dienstverlening 
ingesteld. Van de Nederlandstalige 
personeelsleden staakte 19%; van 
de Franstalige 30%. Met 81% Ne-
derlandstalige en 70% Franstalige 
werkende personeelsleden wist de 
NMBS die dag echter maar 37% 
van de treinen te laten rijden. Door-
dat de minimale dienstverlening 
bovendien ‘nationaal’ is geregeld, 
reden er allicht, door de inzet in 
Wallonië van (verhoudingsgewijs 
meer werkend) Nederlandstalig per-
soneel, meer treinen in dat lands-
gedeelte dan mogelijk was geweest 
met enkel het Waals werkend perso-
neel. Gevolg was allicht ook dat de 
treindienst in Vlaanderen beperkter 
was dan hij had kunnen zijn indien 
alle Nederlandstalige werkenden 
in Vlaanderen zouden zijn ingezet. 
(Schriftelijke vragen nrs. 261 en 461 
van senator Guy D’haeseleer en nr. 
201 van Barbara Pas aan de minis-
ter van Mobiliteit.)

***
In maart 2020 was 3,3% van de 
federale ambtenaren afwezig op 
het werk wegens ziekte die verband 
houdt met het coronavirus. De 
laagste corona-afwezigheid viel te 
noteren bij de FOD Sociale Zaken; 
de hoogste bij de FOD Werk. Niet 
alle FOD’s hadden kennelijk even 
goed preventieve maatregelen ge-
troffen. (Schriftelijke vraag nr. 7-451 
van senator Guy D’haeseleer aan de 
minister van Ambtenarenzaken.)

***
De kostprijs voor het mondelinge en 
schriftelijke vertaalwerk in de recht-
banken kostte in 2016 23.035.544 
euro, in 2017 21.994.685 euro, in 
2018 22.311.247 euro en vorig jaar 
(2019) 20.994.005 euro - met de 
bedenking dat de cijfers voor 2019 
nog niet volledig zijn omdat kos-
tenstaten met betrekking op 2019 
tot 30 juni kunnen worden binnen-
gebracht. Naast vertaalwerk in het 
Nederlands en Frans zijn de meest 
gebruikte talen voor de rechtbanken 
het Arabisch, Roemeens en Pools. 
(Schriftelijke vraag nr. 237 van Bar-
bara Pas aan de minister van Justi-
tie.)
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De ramp bij Tsjernobyl en de 
parallellen met COVID-19 
Op 26 april 1986 ontplofte reactor 3 van de nucleaire RBMK-centrale in 
Tsjernobyl, door een samenspel van menselijke fouten bij een test en door 
structurele tekortkomingen in de bouw van àlle Sovjetcentrales van dat 
type. We gaan hier niet in op de technische kant van de zaak, niet op de 
herstel- en schoonmaakoperaties achteraf en niet op de toename van het 
aantal kankergevallen die deze ramp in de jaren daarna in heel Europa heeft 
veroorzaakt, zeker in Oekraïne en Wit-Rusland. We besteden hier vooral 
aandacht aan de doofpotoperaties en de leugens, die akelig goed lijken op 
de desinformatiecampagne waarmee de Chinese communisten sinds decem-
ber 2019 proberen de waarheid over het coronavirus verborgen te houden.

RBMK-centrales van Sovjetmakelij 
zijn niet beveiligd door een beton-
nen bunker zoals in het Westen. Ze 
staan in gewone gebouwen, zoals bij 
ons kantoren of winkelcentra. Bij 
de centrales van dat type in Koersk, 
Smolensk en Sint-Petersburg is dat nu 
trouwens nog steeds het geval. De re-
actorgebouwen in Tsjernobyl hadden 
zelfs daken met een asfaltbedekking 
(!), wat natuurlijk leidde tot een snelle 
verspreiding van de branden. 

Een eenvoudige betonnen ‘contain-
ment building’ naar Westers model 
had de radioactiviteit gevangen kun-
nen houden en er zouden alleen do-
den zijn gevallen in de centrale zelf. 
Maar nu verspreidde de wolk zich over 
een groot deel van Europa. Er waren 

geen nood-
p r o -

cedures, geen waarschuwingssyste-
men om de burgerlijke autoriteiten 
te verwittigen, geen evacuatieplan-
nen... De omwonenden werden niet 
gewaarschuwd, ook niet in het nabij-
gelegen Wit-Rusland, dat toen nog 
een republiek was binnen de Sovjet-
Unie (SU). Nochtans lag de centrale 
in Tsjernobyl nog geen zes kilometer 
van de grens en blies de wind de fall-
out (radioactieve neerslag) recht naar 
Wit-Rusland. Dat ongelukkige repu-
bliekje werd nog zwaarder getroffen 
dan Oekraïne zelf. Lees daarover het 
boek Wij houden van Tsjernobyl van 
de Wit-Russische schrijfster Svetlana 
Aleksijevitsj, die ook bekend werd 
door haar schitterende documentaire 
werken Zinkjongens en Het Einde van 
de Rode Mens. 

Rusland zelf bleef grotendeels ge-
spaard, maar Oostenrijk kreeg ook 
heel wat fall-out over zich heen, al 
haalde dat nauwelijks de media. Die 

eerste fatale nacht werden zelfs de 
brandweermannen die de eerste 

branden probeerden te blussen 
niet gewaarschuwd en zij droe-
gen dus geen kledij die hen 
tegen straling had kunnen be-
schermen.… De omvang van 
de ramp werd pas voor heel 
de wereld duidelijk toen 

de wolk Westerse landen 
bereikte, waar de radio-

activiteit onmiddellijk 
werd gedetecteerd. 

Pas toen konden de Sovjets de ramp 
niet meer in de doofpot houden. Maar 
voor vele Oekraïners en Wit-Russen 
was het al te laat. De gelijkenissen 
met de Chinese doofpot rond het co-
ronavirus zijn angstwekkend. Met één 
verschil: hoe langer wolken fall-out 
in de lucht blijven zweven, hoe meer 
zij door de wind wordt verspreid, hoe 
minder gevaarlijk zij worden. Virus-
sen verzwakken niet op dezelfde ma-
nier. Integendeel, ze verspreiden zich 
steeds vlugger.

VERZWEGEN RAMP 

In de stad Pripyat, vlak bij de centrale 
die nu al heel de nacht in brand stond 
en massa’s dichte wolken radioactieve 
rook, roet en stof uitbraakte, wist men 
zelfs de volgende ochtend nog steeds 
van niets. Mensen gingen gewoon 
naar hun werk. Al na enkele uren wer-
den zij getroffen door stralingsziekte. 
Ze kregen hoofdpijn en ze begonnen 
te braken en te hoesten en ze vielen 
gewoon neer waar ze stonden. Nie-
mand wist wat er gebeurde. 

De centrale viel rechtstreeks onder de 
verantwoordelijkheid van de centrale 
overheid in Moskou. Zelfs de regering 
van de Sovjetdeelstaat Oekraïne was 
toen nog niet verwittigd. Die ochtend 
zei de waarnemende deelstaatminister 
van Binnenlandse Zaken nog in een 
telefoongesprek met een lid van de 
Opperste Sovjet dat er brand geweest 
was in de kerncentrale, maar dat die 
was geblust en dat niemand zich zor-
gen moest maken: “Sommige mensen 
zijn bezig met een huwelijksfeest, ande-
ren werken in de tuin, en nog anderen 
zijn in de Pripyatrivier aan het vissen.” 
Op dat hallucinante niveau werd er 
gelogen. 

En de vele neo-sovjets die nu nog 
steeds sleutelposities bekleden in de 
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Russische politiek, de strijdkrachten 
en de media, liegen nog steeds even 
schaamteloos. Net zoals de Chinese 
potentaten vandaag. Op het terrein 
van de centrale zelf kon iedereen de 
brokstukken van de ontplofte reac-
torkern zien liggen, evenals de stuk-
ken reactorbrandstof die uit die kern 
waren weggeslingerd, maar de plaat-
selijke verantwoordelijken weigerden 
toe te geven dat de reactorkern was 
ontploft. 

Pas op 28 april maakte de Sovjet-
televisie melding van de ramp, met 
een geruststellend en leugenachtig be-
richtje van 20 seconden, waarin werd 
gezegd dat er een ongeluk in een kern-
centrale was gebeurd, maar dat alles 
onder controle was. En daarna bracht 
het persagentschap TASS een uitvoe-
rige documentaire over nucleaire on-
gelukken… in de Verenigde Staten. 
De Sovjetpersagentschappen van toen 
bestaan nog steeds. TASS heet nu 
ITAR-TASS. RIA Novostni en Radio 
Moskou zijn opgegaan in Sputnik. De 
namen zijn veranderd. De leugens en 
de doofpotten zijn echter niet veran-
derd. En de propaganda al evenmin: 
in 2019 begonnen de Russen met de 
productie van een tv-serie waarin de 
schuld voor de ramp in Tjernobyl in 
de schoenen wordt geschoven van… 
de CIA.

HET DODENDAK 

Om de radioactieve brokstukken weg 
te halen die nog op het dak van de re-

actorgebouwen lagen, probeerden de 
Sovjets eerst hun eigen robotvoertuig-
jes in te zetten. Maar de elektronica 
daarin blokkeerde onmiddellijk als 
gevolg van de verwoestende straling. 
Toen vroegen ze hulp aan Duitsland. 
De Duitse politie stuurde een robot 
die ontworpen was voor hun ontmij-
ningsdienst en die bestand was tegen 
extreem hoge straling. Maar ook die 
ging tot ieders verbazing meteen stuk. 
De Sovjets hadden hun officiële, dus 
vervalste stralingscijfers doorgegeven. 
Daar was de Duitse robot tegen op-
gewassen; tegen de échte straling niet. 
Die lag 600 tot 700 procent hoger dan 
de officiële. Het geeft een idee van de 
magnitude van de Sovjetleugens. En 
van de dwangmatigheid en de zin-
loosheid ervan. Wat hoopte men met 
dat bedrog te bereiken? 

Daarna greep men terug naar een echt 
Russische oplossing: men stuurde 
gewoon dienstplichtigen het dak op, 
met primitieve beschermende kle-
dij, om de brokken afval met schop-
pen weer in de reactor te gooien. Die 
mannen, die heel cynisch ‘bio-robots’ 
werden genoemd, vielen tenminste 
niet zo snel dood als echte robots. Ze 
konden zeker anderhalve minuut op 
het dak blijven. Er waren er toch ge-
noeg van en ze waren gratis te verkrij-
gen. Ivan de Verschrikkelijke en Stalin 
zouden goedkeurend hebben gegrin-
nikt… Eerst was die rekruten beloofd 
dat ze maar één keer naar boven ge-
stuurd zouden worden. Maar ook dat 
was gelogen. Sommigen moesten vijf 

of zes keer op dat dodendak. 

INSTABIEL 

Zonder de censuur van de Sovjets 
zou de ramp in Tsjernobyl nooit ge-
beurd zijn. Bij een gelijkaardige test, 
jaren eerder, in een identieke RBMK-
centrale nabij Leningrad, was een ge-
lijkaardige catastrofe op het nippertje 
vermeden. Men wist wat er misgegaan 
was met de procedures. De ingenieurs 
hadden ook fundamentele fouten in 
het ontwerp van de RBMK-centrales 
ontdekt. Maar hun rapporten daar-
over werden allemaal in de doofpot 
gestopt. Men wilde het imago van 
de nucleaire industrie in de SU niet 
schaden. De RBMK-centrales zijn 
structureel instabiel. In een noodge-
val duurt het twintig keer langer dan 
in een westerse centrale voor men 
zelfs maar kon beginnen de ketting-
reactie te vertragen. De veiligheids-
systemen kunnen niet onafhankelijk 
van elkaar werken. Als er één uitvalt, 
werkten ook vele andere niet meer en 
er zijn nauwelijks back-upsystemen. 
Waarom werden zulke centrales dan 
toch gebouwd, en waarom zijn er 
ook in het huidige Rusland nog zo-
veel van in gebruik? Het antwoord 
is eenvoudig en cynisch: ze zijn veel 
goedkoper dan de Westerse types… 
en het is veel eenvoudiger er pluto-
nium uit te halen voor de productie 
van atoomwapens. Immoreel? Zeker. 
Maar wel realiteit. 

Marc Joris

De gelijkenissen met de Chinese doofpot 
rond het coronavirus zijn angstwekkend.
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Adeline Blancquaert 
Vlaams Volksvertegenwoordiger

De wissel van de wacht en de daar-
mee gepaard gaande verjonging van 
onze partijgeledingen veruitwen-
digt zich sinds 26 mei duidelijk 
in de verschillende parlementen. 
Een typevoorbeeld van die verfris-
singsoperatie is zonder meer de 
verkiezing van de 24-jarige Adeline 
Blancquaert. Wij trokken virtueel 
naar de Arteveldestad voor een kop 
koffie en een goed gesprek.      

Hoe ben je bij het Vlaams Belang 
terechtgekomen?

Mijn vader is een militant van het 
eerste uur en het is dan ook via hem 
dat ik op jonge leeftijd in contact ben 
gekomen met de partij. Van mijn 16 
ben ik lid van VBJ en rond mijn 19de 
ben ik actief geworden in het Katho-
liek Vlaams Hoogstudentenverbond, 
waar ik erg mooie herinneringen aan 
overhoud. Na de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2018 had ik het ge-
luk te mogen zetelen in de Gentse 
gemeenteraad. In onze partij geen 
postjespakkers, maar mensen die zich 
inzetten voor het grotere geheel. Van 
lid tot medewerker, van parlementair 
tot militant. Dat vind ik zó prachtig. 

Na de verkiezingen van 2019 werd 
je het jongste vrouwelijk parle-
mentslid ooit. Hoe voelt dat?

Dat voelde onwezenlijk. Uiteraard 
ben ik ook ongelooflijk trots om onze 
partij in Brussel te mogen vertegen-
woordigen. Al ben en blijf ik me er 
wel terdege van bewust dat dit geen 
persoonlijke prestatie is. Het is een 
prestatie van de partij. Van al haar 
medewerkers en het harde werk dat 
men de afgelopen jaren verricht heeft, 
zeker toen het moeilijker ging. Ik kijk 
dan ook vol bewondering naar al die 

‘anciens’ en militanten die de kiemen 
zaaiden van het succes. Petje af.

Wat volg je precies op in het par-
lement?

Momenteel zetel ik in twee vaste 
commissies: de commissie Wonen 
en de commissie Algemeen Beleid, 
Financiën, Begroting en Justitie. Een 
hele boterham. Al moet ik zeggen dat 
ik me het liefst van alles bezighoud 
met het onderdeel Justitie. Dit werd 
pas recent deels een Vlaamse be-
voegdheid, al ligt de grens met onze 
federale collega’s soms erg dichtbij. 
Ik merk dat de Vlaamse minister van 
Justitie, Zuhal Demir (N-VA) heel 
graag met grote woorden gooit, maar 
we van goed en krachtdadig beleid 
nog niet te veel te zien kregen. 

Wat zijn je bezorgdheden met be-
trekking tot onze maatschappij?

Oei, dat zijn er veel! Vanuit de com-
missie Justitie kan ik eerlijk zeggen: 
het justitieel systeem faalt schrome-
lijk. Mensen die zware feiten plegen, 
worden nauwelijks opgevolgd en de 
slachtoffers laat men in de kou staan. 
De moord op Julie van Espen is daar 
een triest voorbeeld van. Ik wil me sa-

men met mijn collega’s in de Kamer 
dan ook inzetten voor strengere straf-
fen en voor een betere begeleiding en 
opvang van slachtoffers. Verder maak 
ik me zorgen over de multiculturele 
bom die op ontploffen staat. Ik vrees 
dat we wat dat betreft helaas het erg-
ste nog niet gezien hebben. 

Wat doe je zoal buiten de politiek?

Buiten de politiek hou ik er voor-
namelijk van om samen met mijn 
vriend op uitstap te gaan. Die uit-
stappen zijn altijd wel gelinkt aan ge-
schiedenis of aan politiek. Met alles 
wat musea en ons cultureel erfgoed 
betreft, kan je me ongelofelijk plezie-
ren! Ik ga ieder jaar ook graag naar de 
IJzerwake en het Vlaams Nationaal 
Zangfeest, waar ik tot rust kan ko-
men onder gelijkgezinden. 
Recent ben ik ook 
beginnen breien en 
haken, maar met 
die saaie verhalen 
ga ik je nu niet ver-
velen!

Bedankt Adeline. 
Veel succes in al-
les wat je nog 
onderneemt. BIO:

• 24 jaar,  geboren in Gent
• Studies: Engels-Spaans
• Gemeenteraadslid Gent sinds 

2019
• Gemeenschapssenator 
• Lid van de commissie Wonen en 

Erfgoed in het Vlaams Parlement
• Lid van de commissie Algemeen 

Beleid, Financiën, Begroting en 
Justitie in het Vlaams Parlement
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De Koningin van Onderland
Wat een zootje ongeregeld is die federale rege-
ring toch. Neem nu madame Wilmès ofte de 
Koningin van Onderland. Premier van dit on-
land geworden met de volle 16.000 voorkeur-
stemmen. Dat zijn er 106.000 minder dan Tom 
van Grieken. Hoe is het in godsnaam moge-
lijk dat zo iemand eerste minister kan worden?  
Empathie: nul. Talenkennis: min tien. Om 
maar één voorbeeld te geven: de persconferentie 
van de Nationale Veiligheidsraad over de coro-
namaatregelen.

Vraag journalist: “Zal de versoepeling van de 
maatregelen worden teruggedraaid als het aan-
tal coronabesmettingen weer stijgt?”

Antwoord van Wilmès: "Joelie zijn niet ver-
plicht dit mogelijkheid te oefenen".

Wie ook maar een flauw idee heeft wat miss  

Powerpoint daarmee wil zeggen, mag het ons 
altijd laten weten.

Maar ze is natuurlijk niet de enige miscast in de 
federale regering. Ook Alexander De Croo doet 
zijn best om de titel van ‘Stoethaspel 2020’ in 
de wacht te slepen. Terwijl de horeca met moei-
te het hoofd boven het water kan houden, stelt 
De Croo zich luidop de vraag of we nog wel een 
horecasector willen in dit land. Het was moeder 
De Croo - dus de echtgenote van de oude kro-
kodil Herman De Croo - die tot haar ontzetting 
ooit vaststelde dat er nu zelfs advocaten aan de 
balie zijn van wie de vader beenhouwer is. Mis-
schien moeten er maar eens wat meer slagers-
zonen minister worden, in plaats van een hoop 
fils-à-papa’s. Slechter kunnen ze het alleszins 
niet doen. 

De Tweede Boerenoorlog
Aan het einde van de 19de eeuw 
stond het Britse imperium bij-
na op het hoogtepunt van zijn 
macht en beheerste het grote 
stukken van de wereld. Ook in 
zuidelijk Afrika had het al een 
stevige voet aan de grond en liet 
het toen zijn begerig oog (op-

nieuw) vallen op de twee onaf-
hankelijke Boerenrepublieken 
die daar nog waren: Transvaal 
en Oranje Vrijstaat. Deze twee 
staten werden bevolkt door de 
afstammelingen van de voorna-
melijk Nederlandse kolonisten 
die zich sinds de 17de eeuw in 
Zuid-Afrika hadden gevestigd. 
De Britten dreven de druk op 
deze republieken dermate op dat 
dit in 1899 leidde tot het uitbre-
ken van de Tweede Boerenoor-
log. Hoewel de twee republieken 
geen partij waren voor de Britse 
wereldmacht, werd het ‘geen 
wandeling door het park’ voor 
het Britse leger om de Boeren te 
verslagen. De oorlog, die na ver-
loop van tijd uitmondde in een 
guerrillastrijd, duurde tot 1902 
en wekte in de Westerse wereld 
heel wat sympathie op voor de 
strijd van de boeren.

Kees Schulten heeft het relaas van 
deze oorlog neergeschreven. Als 
militair historicus gaat zijn aan-
dacht in hoofdzaak uit naar het 

verloop van het militaire gebeu-
ren, waardoor de politieke kant 
van de zaak wat onderbelicht 
blijft. De publicatie vertoont 
ook nog andere schaduwkantjes: 
de auteur weet niet altijd de ver-
schillende strijdtonelen en -fasen 
op een bevattelijke manier aan de 
lezer te presenteren, regelmatig 
missen we verklarende kaarten 
bij de tekst en de eindredactie 
had wel wat strenger mogen zijn. 
Jammer ook voor de Vlaamse le-
zer dat er geen enkele aandacht 
is voor de sympathiebetuigingen 
die er vanuit Vlaanderen voor de 
boerenstrijd was. Als kennisma-
king met deze oorlog niettemin 
het lezen waard.

Peter Lemmens

Kees SCHULTEN
Buigen of barsten. De Tweede Boe-

renoorlog 1899-1902.

Soesterberg, Aspekt, 2020, 220 p.
ISBN: 9789463387941

Prijs: 19,95 euro
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Winnaars mei:
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een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 
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HORIZONTAAL
A.  Wedstrijd met pijl en boog
B.  Gevechtsplaats - Tin - 

Geslachtsziekte
C.  Huidverharding - Jongensnaam
D.  Medeplichtige
E.  Onder andere - Frans kerstfeest - 

Familielid
F.  Keukenkruid - Meisjesnaam
G.  Boeddhistisch hiernamaals
H.  Timmerman
I.  Bevel - Herr die geregeld optrekt 

met Kamagurka - Muzieknoot
J.  Geen uitgezonderd - Soortelijk 

gewicht - Ei van een luis
K.  Schrift waarvan de bladzijden los 

bevestigd zijn tussen een aantal 
ringen - Plechtige belofte - Seleen

L.  Draag een bepaalde persoon voor

VERTICAAL
1.  Actie waartoe men, in een 

stemming waarin men geen 
uitkomst meer ziet, komt

2.  Iridium - Bloeiwijze - Vuurwapen
3.  Wortel - Legerafdeling
4.  Slagvaardig - Muziektype uit de 

jaren tachtig
5.  Beursterm - Plant met aromatische 

zaden  - Voor de middag
6.  Conserverende stoffen in rode wijn
7.  Bestaat - Europees land
8.  Waarvan geen tweede is - In 

behoorlijke staat - Nederlandse 
waterloop

9.  Bloeiende
10.  Zijrivier van de Donau - 

Hooggelegen veldje of akker
11.  Kloosterlinge - Voorzitter van een 

studentenvereniging
12.  Aansporing - Classificatie van het 

laagste kredietrisico - Kerkelijke 
gebruiken

OP
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G

oplossIng voRIge maand: 
ZANDLOPER

KRUISWOORDPUZZEL
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 21 junikalendeR

Als gevolg van de coronacrisis worden alle 
activiteiten tot en met 7 juni geannuleerd. 

De activiteiten na 7 juni 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

ZATERDAG 13 JUNI
KORTRIJK. Invullen belastingen in 
zaaltje café St-Job, Kortrijksestraat 19, 
Heule om 9u30. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 
0477-21 61 85, mark.vandenberghe@te-
lenet.be   

ZATERDAG 20 JUNI
DIEST. Zomerbarbecue met Suzy Wou-
ters en Guy D'haeseleer in Café Groen-
hof, Zelemseweg t.o. 141, Schaffen om 
15u. Org.: Vlaams Belang Diest. Inl.: Jos 
Claes, 0479-39 79 89

ZATERDAG 4 JULI
KORTRIJK. Stadswandeling in Kor-
trijk-Guldensporenstad. Samenkomst 
aan het  Groeningemonument, Groenin-
gelaan 58 om 14u30. Org.: Seniorenfo-
rum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberg-
he, 0477-21 61 85, mark.vandenberghe@
telenet.be

ZONDAG 5 JULI
DENDERMONDE. Jaarlijkse braai in 
zaal Meirkenshof, Hof ten Rode 29, Baas-
rode om 12u. Org.: Vlaams Belang Den-
dermonde. 

ZONDAG 12 JULI
KRUISEM. Eerste eetfestijn met Filip 

Dewinter in De Klub, Kwaadstraat 9, 
Zingem om 11u30. Org.: Vlaams Belang 
Kruisem. Inl.: Steven De Smeytere, 0497-
82 83 68

DONDERDAG 27 AUGUSTUS
LISSEWEGE. Bezoek aan de creatiefste 
tuin van Vlaanderen in kunstenaarsdorp 
Lissewege. Samenkomst aan inrit Euro-
shop voor de poort Meensesteenweg 60, 
Kortrijk om 13u. Org.: Seniorenfourm 
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 
0477-21 61 85, mark.vandenberghe@te-
lenet.be 

ZONDAG 13 SEPTEMBER
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. 15de 
Kiekendag in De Keyt, Kerkendijk 4, 
Messelbroek om 11u30. Org.: Vlaams Be-
lang Scherpenheuvel-Zichem. Inl.: Suzy 
Wouters, 0474 73 92  40, suzy.wouters@
gmail.com 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
PELT. Gespreksavond met Barbara Pas 
en Chris Janssens in zaal 't Pelterke, 
Jeugdlaan 4 om 19u. Inl.: 011-23 33 49, 
limburg@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 10 OKTOBER
ZEMST. Kippenfestijn in Parochiezaal, 

Zenneweg 7, Eppegem om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick Van 
Den Bosch, 0496 62 42 54, anfieldboy@
live.be 

WOENSDAG 21 OKTOBER
ZONHOVEN. Meeting met Tom Van 
Grieken in zaal De Kwint, Heuvenstraat 9 
om 20u. Org.: Vlaams Belang Zonhoven. 
Inl.: Jean-Paul Briers,  0485-69 77 39, 
jeanpaul.briers@zonhoven.be 

ZONDAG 25 OKTOBER
GERAARDSBERGEN. Eetfestijn in pa-
rochiezaal Die Crone, Idegemplein 21 om 
11u. Org.: Vlaams Belang Geraardsber-
gen. Inl.: Alain de Ruyck, 0486-30 52 65
TREMELO. Steakdag in centrum Treme-
lo, Schrieksebaan om 12u. Org.: Vlaams 
Belang Tremelo. Inl.:  Alain Verschaeren, 
0474-69 10 70, alain.verschaeren1@tele-
net.be 

Bent u recent van adres ver-
anderd? Heeft u een nieuw 
gsm-nummer of e-mail-
adres? Mail dan uw nieuwe 
gegevens door naar
ledenadministratie@vlaamsbelang.org
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