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Historische en bovenal hilarische satirereeksen
zoals Little Britain of Fawlty Towers, maar ook
Tom & Jerry en godbetert Pipi Langkous, geraken niet meer voorbij de linkse moraalbrigade.
En wie denkt dat het al bij al nogal meevalt,
moet eens grondig kijken naar het parcours van
de diversiteitslobby van de jongste jaren. Eerst
was het Zwarte Piet, dan waren het de Paasklokken, dan waren het de te witte schoolboeken, dan de kerststalletjes, dan Kuifje in Afrika,
dan Aalst carnaval, dan de standbeelden en nu
zijn het onze meest bejubelde TV-producties.
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Welk signaal hebben wij nog nodig om in te
zien dat dergelijke uitwassen wel bijzonder totalitaire trekjes beginnen aan te nemen? Gaan
wij de vrijheid om te lachen met wat we willen
nu echt opofferen op het altaar van de dolgedraaide politieke correctheid? Willen wij morgen echt in een wereld wakker worden waar
Basil Fawlty en Tom & Jerry worden gecriminaliseerd omdat een ruggengraatloze minderheid
ons daartoe dwingt? Als nationalisten trekken
wij alvast een lijn in het zand. Wij offeren onze
beschaving - waar satire en spot integraal deel
van uitmaken - niet op, op het altaar van de
diversiteitsdictatuur. Onze leuze is er één van
vrijheid die zich vandaag uit in: “Je suis Basil!”
Klaas Slootmans
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oorwaarts!
In de laatste peiling die op het moment van dit schrijven uitkwam, werd
de opmars van het Vlaams Belang opnieuw bevestigd. Bijna 28% van de
Vlamingen gaf aan dat ze, als er nieuwe verkiezingen zouden komen, ze
het bolletje van onze partij zouden kleuren. Maar nog belangrijker: meer
dan 37% van de Vlamingen gaf aan zich te kunnen voorstellen om voor
het Vlaanderen van het Vlaams Belang te willen gaan.

“ER MOET
WERK GEMAAKT
WORDEN VAN EEN
INTEGRATIEBELEID
DIE NAAM
WAARDIG, LOON
NAAR WERK EN
EEN WAARDIG
PENSIOEN VOOR
ONZE OUDEREN.”

Dat zijn indrukwekkende cijfers die één ding kristalhelder maken: dat
er ons de komende weken, maanden en jaren een zware opdracht op de
schouders rust. We moeten het vertrouwen dat zoveel mensen ons willen geven, omzetten in resultaten. In alle parlementen moet het Vlaams
Belang het beste van zichzelf geven, in alle provincie- en gemeenteraden
moeten de Vlaams Belang-mandatarissen het verschil maken en op alle
markten moet onze boodschap verspreid worden.
Die boodschap is duidelijk: in het Vlaanderen van het Vlaams Belang is
het afgelopen met politieke spelletjes op de rug van de belastingbetaler. In
dat Vlaanderen zal de Vlaming niet geculpabiliseerd worden door linkse
meningstirannen. Er zullen in dat Vlaanderen al zeker geen dictatoriale
anonieme praktijktesten komen om de nu al moegetergde Vlaming een
racismeklacht aan te smeren.
In het Vlaanderen van het Vlaams Belang moet er werk gemaakt worden van een integratiebeleid die naam waardig, moet iedereen loon naar
werken krijgen en moeten onze ouderen kunnen genieten van hun oude
dag met een waardig pensioen. Dat Vlaanderen is uiteraard ook een onafhankelijk Vlaanderen. En op 11 juli zetten we dat nog eens trots in de
kijker. Nadat we de afgelopen weken duizenden vlaggen uitdeelden, zullen militanten over heel het land al die Vlamingen die Vlaanderen mee
Vlaams kleuren door het uithangen van de Vlaamse Leeuw belonen met
een geschenk.
Het Vlaams Belang is de partij van de toekomst, maar ook vandaag staan
we nog steeds waar we horen: tussen onze mensen, tussen de Vlamingen.
De Vlamingen die voor ons zonder scrupules steeds op de eerste plaats
moeten komen.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
BEELDENSTORM?
NEE, BEDANKT
Hoe het zover is kunnen komen,
is niet geheel duidelijk. Maar
een zwarte Amerikaan werd dus
verstikt door het hardhandig optreden van enkele etnisch diverse
agenten in de VS. Enkele dagen
later moeten we al onze standbeelden en straatnamen in Europa
onder de loep nemen en nagaan of er geen ‘fout figuur’
in het spel is. De meest
geslagen hond is natuurlijk Leopold II. Laat ons
duidelijk zijn: we hebben altijd al de historische gruwel in Congo
afgekeurd. Maar Congo Vrijstaat was een
private entiteit onder
Leopold II, dat kan je de
bevolking in België niet
kwalijk nemen, laat staan
de Vlamingen. Wij gaan ons
dus niet excuseren voor wat er allemaal in het verleden gebeurd is.
Laat dus onze standbeelden voor
wat ze zijn, vooraleer gekkies zelfs
Ambiorix- en Caesarbeeltenissen
neertrekken. Maar als men echt
aandringt... Dan willen we wel
een geste doen en het koningshuis
opgeven en Wallonië afstaan aan
Congo.

MET JE TWAALFRITTENKAART
NAAR DE RÉLANCE
Van een - nochtans zeer nodig Belgisch relanceplan is geen sprake. Niet echt. Een cadeaupolitiek
daarentegen, daar zijn de politici
in de superkern echter wel voor
te vinden. Zolang er maar niet
gesproken wordt over de factuur,
dat is namelijk een kwestie voor
een regering. (Dat men die maar
niet kan vormen is bijzaak.) Het
toppunt van de cadeaupolitiek za-

gen we natuurlijk verschijnen uit
– hoe kan het ook anders – de koker van Groen: een gratis NMBStwaalfrittenkaart. Die niet werd
overlegd uiteraard, maar waar
niemand, maar dan ook niemand,
om vroeg.

Wat de mensen werkelijk willen
is structurele hervorming: zodat
morgen brood op de plank ligt
zonder dat de staat ineenzakt onder de schulden. Enkele tips: geef
het zorgpersoneel een coronabonus van 1.500 euro. Trek voor iedereen die werkt de belastingvrije
som op met 2.000 euro. Zo bewaar je koopkracht. Hoe betalen?
Knip in de transfers naar Wallonië
(12 miljard), de migratiefactuur
(1-2 miljard), maar ook in de dubbele kosten in de zorg (6 miljard)
en het politiek apparaat en aantal
politici (1 miljard). Graag gedaan.

RELATIEVE MEERDERHEID
Connor Rousseau, de voorzitter
van de sp.a, heeft het licht uit4

gevonden. Door de verkiezingsuitslag hebben de traditionele
partijen – socialisten, liberalen en
christendemocraten – geen meerderheid meer in het parlement.
Maar niet getreurd, omdat alle
andere partijen weigeren samen
te werken met het Vlaams Belang
(en ook een beetje met de PVDA/
PTB) kan de rest óók geen meerderheid vormen. Daarom hebben de traditionele partijen
dus zogezegd een ‘relatieve
meerderheid’ en mogen
zij een regering vormen.
Niet helemaal mee? Wij
in feite ook niet. MRvoorzitter
GeorgesLouis Bouchez legt het
beter uit: “Je moet onthouden dat de overheid
30 populistische parlementairen (de Kamerleden van PVDA en Vlaams
Belang, red.) telt. Je moet dus
eerder rekening houden met
120 Kamerleden dan 150.” Helemaal helder: de kiezer telt maar
mee als ie stemt voor wat we willen dat ie stemt.

SIHAME IS BOOS
Het zat Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open Vld)
afgelopen maand niet mee. Nadat
ze al een jaar zonder veel succes zit
te solliciteren voor een positie bij
Groen faalde ook haar plan voor
praktijktesten tegen huurders.
Ondanks hardnekkig gelobby en
een uitgebreide mediacampagne
kregen El Kaouakibi en minister van Inburgering Bart Somers
(Open Vld) toch hun zin niet.
Maar, zo belooft de blauwe, het is
nog niet voorbij: de linkse oppositie heeft namelijk nog wat wetsvoorstellen voor praktijktesten
ingediend. Een van die voorstellen is al door de regeringspartijen
en dus ook jouw partij afgeblokt,

“Het is een feit dat de ramadanmaand niet voor iedereen in de
moslimgemeenschap zo zalig
is. Als moslim muziek spelen
bijvoorbeeld kan je al letterlijk
de kop kosten.”
Hind Fraihi, onderzoeksjournalist, De Tijd, 22 mei 2020
“Er is in de geschiedenis van de
Belgische parlementaire monarchie geen regering geweest die
zo schaamteloos de grondwet
heeft verkracht als de regeringWilmès”
Koen Meulenaere, journalist,
De Tijd, 23 mei 2020

Voor de reizende ster van de Franstalige liberalen, Bouchez, is
het eenvoudig: de kiezer telt maar mee als ie stemt voor wat we
willen dat ie stemt.
Sihame. Mogen we dan jouw vertrek verwachten als ze allemaal
zijn weggestemd? Want “woordbreuk leidt uiteindelijk tot niets”,
zoals je zelf zei.

BUITENGEWOON
KAMPEREN
De Vlaamse overheid lanceerde
onlangs ‘Buitengewoon Kampe-

Sihame El Kaouakibi (Open Vld)

ren’. Een aantal Vlaamse natuurgebieden zouden hierbij opengesteld worden om er deze zomer
gecontroleerd te kamperen. Bizar,
gezien Recread (de beroepsvereniging voor uitbaters van campings,
verblijfparken en dergelijke) liet
weten meer dan ruimschoots te
kunnen instaan voor de vraag naar
binnenlands toerisme. “Een door
de overheid gecreëerd ongelijk speelveld is het laatste wat de sector kan
gebruiken”, zei Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams
Belang) dan ook kritisch
ten aanzien van toerismeminister Zuhal
Demir (N-VA).
“Het is onbegrijpelijk dat
de
Vlaamse
overheid
in
coronatijden
de concurrentie
aangaat met de
kampeersector.”
Heeft Demir überhaupt met de sector overlegd?
5

“Als mensen met een migratieachtergrond slachtoffer zijn van
geweld of discriminatie, dan
staat hun migratieachtergrond
erbij. Als ze dader zijn is het
wazig. Waarom is dat? Dat werkt
op de mensen hun zenuwen.”
Urbanus, komiek,
De Afspraak, 15 juni 2020
“[Het pakket aan nieuwe
maatregelen van de regering en
superkern] heeft minder met
relance te maken, dan met verkiezingen en lobby.”
Geert Noels, econoom,
Twitter, 13 juni 2020
”’Dit is niet meer van onze tijd.'
Het ideale zinnetje om censuur
progressief te noemen.”
Rik Torfs, oud-rector en
-CD&V-politicus, Twitter,
13 juni 2020
“Het islamitische rijk heeft tientallen miljoenen van zwarte EN
blanke mensen tot slaaf gemaakt
van de zevende tot de achttiende
eeuw. Onze voorouders koloniseerden zowel de zwarte als de
blanke mens.”
Dyab Abou Jahjah, opiniemaker
en ex-politicus, Twitter,
10 juni 2020

Immigratie bereikt
recordhoogte
Zowat alle peilingen en enquêtes tonen aan dat heel wat Vlamingen de
immigratiekwestie al langer als problematisch ervaren. In 2014 bijvoorbeeld, bleek uit een bevraging van de VRT dat ongecontroleerde
immigratie (naast ongeneeslijk ziek worden) de mensen het meeste
angst inboezemde. Daar is sindsdien niet veel verandering in gekomen. Zo toonde recent opinieonderzoek aan dat immigratie voor niet
minder dan 36 procent van de Vlamingen vorig jaar het belangrijkste
verkiezingsthema was. Niet zonder reden, zoals blijkt uit de nieuwste
cijfers van Statbel.
Het feit dat de focus de afgelopen
jaren voornamelijk op de asielkwestie lag, zou ons haast doen
vergeten dat ook de reguliere immigratie naar dit land onverminderd op een hoog niveau aanhoudt
en de afgelopen jaren zelfs verder is
toegenomen. De cijfers spreken in
dat verband duidelijke taal.
TWEE KEER HASSELT
Na verscheidene jaren aanhoudende groei, daalde de immigratie naar
België gedurende drie opeenvolgende jaren (2011, 2012, 2013).
Vanaf 2014, toen 128.443 ‘nieuwkomers’ werden geregistreerd, ging
het opnieuw ononderbroken in
stijgende lijn. Vorig jaar was dat
aantal al opgelopen tot 149.174.
Dat is meer dan twee keer de bevolkingsomvang van een stad zoals
Hasselt en meteen een absoluut record sinds het begin van de tellingen in 1948. Nooit eerder kwamen
zoveel immigranten naar dit land.
Terwijl 149.174 nieuwe migranten
het land binnenkwamen, verlieten
er 82.374 vreemdelingen ook het
land. Dat brengt het netto-migratiesaldo van niet-Belgen op 66.800,
een stijging van 45 procent in vergelijking met 2013. Wat de uitstroom
betreft, is overigens nog een andere
tendens opvallend. Van de 119.560
mensen die vorig haar uit het land

vertrokken, had bijna één derde de
Belgische nationaliteit. In totaal
verlieten bijna 12.000 meer Belgen het land dan er terugkeerden.
Terwijl de instroom van migranten
blijft toenemen, blijft de uitstroom
van Belgen op een hoog niveau.
Een andere opvallende tendens uit
het recente rapport van Statbel, is
wel het feit dat de bevolking in dit
land redelijk fors blijft groeien ondanks de blijvende daling van het
aantal geboorten. Het is dan ook
vooral de internationale immigratie die de drijvende kracht vormt

achter de aanhoudende bevolkingsgroei: in 2019 was de immigratie goed voor liefst 89 procent
van de bevolkingstoename.
IMMIGRATIELAND
Wie de feiten en de cijfers op een
rij plaatst, kan onmogelijk zeggen
dat de immigratiedruk in dit land
de afgelopen jaren is afgenomen,
wel integendeel. Twee jaar geleden
sloeg het Federaal Migratiecentrum Myria (dat niet bepaald kan
verdacht worden van sympathieën
voor het Vlaams Belang) voor een
uitzonderlijke keer nagels met koppen toen het in haar rapport ‘Migratie in cijfers en rechten 2017’
letterlijk stelde dat België "vandaag
de dag vooral een immigratieland"
is. Een conclusie die helaas niets
aan actualiteitswaarde heeft ingeboet.
Dirk De Smedt

AANTAL IMMIGRANTEN
NAAR BELGIË
(Bron: Statbel)
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387 ‘extremisten’
vrijgelaten op vier jaar
De afgelopen vier jaar heeft de Belgische staat bijna 400 ‘extremisten’
vrijgelaten. Geen zorgen, het gaat niet om leden van onze partij – onze
'neutrale' media zetten ons nogal eens graag in datzelfde hokje. Het
gaat echter bijna uitsluitend om moslimfundamentalisten die werden
opgesloten wegens terreurgerelateerde activiteiten. Althans, voor even
toch. De straffen zijn zodanig licht dat zelfs de meest rabiate vijanden
van onze samenleving maar enkele seizoenen opgesloten blijven.
Het zal de wakkere lezer niet ontgaan zijn, maar eind mei kwam de
ontvoering van een klein jongentje
tot een einde. De jongen bleek
wekenlang ontvoerd te zijn door
een bende jihadisten. Hun leider?
Khalid Bouloudo. Een doorgewinterde moslimextremist met meerdere veroordelingen onder zijn
riem, maar heel ondubbelzinnig
op vrije voeten. Zijn laatste aanraking met justitie was echter amper
een jaar geleden, maar thans vind
je eenvoudiger criminelen buiten
de gevangenissen dan binnen. Een
van Bouloudo’s handlangers knipte zijn enkelband zelfs gewoon
door.
Straffen terreur “zo laks dat we
ermee uitgelachen worden”
Bouloudo en zijn handlangers bleken bijlange niet de enige gevaarlijke moslimgekkies die onze liefste Belgische staat vrijliet. Op vier
jaar tijd werden immers 387 cri-

minelen met "extremistisch profiel"
vrijgelaten, terwijl de veiligheidsdiensten op de koop toe ook nog
eens ‘niet kunnen garanderen dat
zij niks meer uitsteken’. Om dat in
nog wat extra perspectief te zetten
– moest dat nog nodig zijn – dat
zijn er ongeveer 100 per jaar, elk
jaar opnieuw. Kamerlid Marijke
Dillen (Vlaams Belang) poneerde
in het parlement dat de straffen in
België zo laks zijn dat we “ermee
worden uitgelachen in de kringen
van IS en Al Qaïda”.
Het Vlaams Belang heeft daarom
een resolutie ingediend in de Kamer die deze lakse wantoestand wil
aanpakken en pleit voor strengere
straffen. “Elke kans op recidivisme
moet ernstig genomen worden”, liet
Dillen optekenen, die de resolutie
mee ontwierp. “Jihadisten organiseren terrorisme immers uit een –
kwaadaardige – overtuiging, niet
voor geldgewin. Dealers en jihadisten hebben dus fundamenteel an7

dere drijfveren. De denkbeelden van
jihadi’s verdwijnen niet zo eenvoudig zoals je anderen soms wel kan
rehabiliteren. Of denkt men dan
dat de deradicaliseringsambtenaren
slagen in hun opzet? In werkelijkheid radicaliseert men meer in de
gevangenis dan andersom.”
Nagels met koppen. Het voorstel
van onze partij stelt concreet voor
dat het leiden van een terreurgroep wordt bestraft met levenslang. Een middenkaderpositie
moet dan leiden tot een celstraf
van 15-20 jaar en lidmaatschap
tot 10-15 jaar. We willen daarnaast dat het deradicaliseringsprogramma wordt herbekeken, en
wordt vervangen door een meer
‘evidence based’ beleid, dit in een
breder kader van een verbeterd rehabilitatieplan.
We staan alleszins niet alleen met
dit pleidooi. Tal van agenten en
justitiemedewerkers zijn het ook
beu om hun hard werk verdampt
te zien door het lakse beleid en
slechte wetten. Zo riep federaal
procureur Frédéric Van Leeuw
ook reeds op voor strengere straffen.
Jonas Naeyaert

Steun onze horeca!
Heel wat economische sectoren in dit land hebben de jongste maanden enorm te lijden gehad onder de gevolgen van de coronacrisis.
Winkels moesten hun deuren sluiten, marktkramers zagen de markten verdwijnen, en kappers mochten geen klanten meer ontvangen.
Maar ook de horeca kreeg het bijzonder zwaar te verduren, terwijl de
sector al voor de crisis in een precaire situatie verkeerde. Daarom trok
het Vlaams Belang de kar om steunmaatregelen voor onze horeca in
te voeren.
Dat de Vlaming graag lekker
eet en drinkt, moeten we u niet
meer vertellen. Maar de horeca
is naast een onmisbaar deel van
ons sociaal weefsel ook bijzonder belangrijk als
werkgever. De horeca is niet alleen goed
voor zowat 4% van
de zelfstandigen in
dit land, maar stelt
daarnaast ook nog
eens ruim 135.000
mensen te werk jobstudenten niet eens meegerekend.

len die de overheid heeft genomen.
Een eenmalige premie en een tijdelijke BTW-verlaging naar 6 procent brengt immers gewoon geen
zoden aan de dijk, en is slechts

Het Vlaams Belang was de
allereerste partij die in de
Kamer voorstellen indiende om
steunmaatregelen te nemen.

STEUNMAATREGELEN
De horeca in dit land heeft het de
jongste jaren zwaar te verduren
gekregen. Allerhande maatregelen zoals de ‘witte kassa’ en drie
opeenvolgende accijnsstijgingen
hebben ervoor gezorgd dat de prijzen in de horeca significant sneller
stegen dan de algemene consumptieprijzen. Het invoeren van vaak
ondoordachte lage emissiezones in
de steden heeft op haar beurt ook
gezorgd voor een inkomensverlies
in de getroffen steden.
Het Vlaams Belang was daarom
de allereerste partij die reeds half
maart 2020 in de Kamer voorstellen indiende om steunmaatregelen
te nemen voor de sector.
SOCIALE VOLKSPARTIJ
Maar als sociale volkspartij die het
belang van de horeca erkent wil het
Vlaams Belang verder gaan dan de
tijdelijke, beperkte steunmaatrege8

uitstel van executie voor de cafés
en restaurants die spartelen om te
overleven. De voorstellen die het
Vlaams Belang indiende zijn structureel van aard, en moeten onze
Vlaamse horecaondernemers de
kans geven om hun belangrijke rol
als werkgever en als onmisbaar deel
van onze samenleving te blijven
vervullen.
Zo diende het Vlaams Belang twee
wetsvoorstellen in om de nefaste
accijnsstijgingen van de afgelopen
jaren ongedaan te maken. Daarnaast werd ook een wetsvoorstel
ingediend om de BTW op restaurant- en cateringdiensten naar
6% te brengen. Niet tijdelijk voor
enkele maanden, zoals de regering
dit wenst in te voeren, maar wel
definitief. Tenslotte werd ook een
voorstel ingediend om een federaal noodfonds voor de horeca op
te richten, om op langere termijn
in overleg met de betrokken sectoren extra maatregelen te kunnen
nemen om onze Vlaamse horeca te
laten overleven.
Stijn Hiers

Praktijktesten tegen vrijheden
In nasleep van de dood van George Floyd zette links na het slopen van standbeelden en het censureren van de media ook opnieuw - weinig verrassend - de kwestie van de praktijktesten op
de agenda.
De achterstand op de arbeidsmarkt van allochtonen, hun hoge
uitval in het onderwijs, hun problemen op de huurmarkt: voor
links is het allemaal een gevolg
van het in Vlaanderen welig tierende racisme. En de enige oplossing om dat racisme de kop
in te drukken, is volgens hen de
organisatie van praktijktesten:
spionnen richting werkgevers en
verhuurders sturen om te testen
of ze een allochtone sollicitant of
kandidaat-huurder eventueel zonder ‘geldige reden’ weigeren om
hen vervolgens voor de strafrechtbank te slepen.
REGEERAKKOORD
Meerdere Vlaamse steden namen inmiddels al initiatieven voor de organisatie van praktijktesten. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA)
toonde zich er in de stad Antwerpen

in ruil voor bestuursdeelname van
sp.a toe bereid. Diezelfde praktijktesten laten organiseren door de
Vlaamse regering lag na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams
Belang vorig jaar echter moeilijk en
daarom werden ze niet ingeschreven
in het Vlaamse regeerakkoord.
Terwijl minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op 11
juni nog bevestigde dat er geen
Vlaamse praktijktesten zouden komen, maakte zijn collega integratieminister Bart Somers (Open Vld) ’s
anderendaags doodleuk aan de pers
bekend dat hij die praktijktesten alsnog zou gaan organiseren. Na een
crisisberaad in de Vlaamse regering
over de kwestie werd een compromis
bereikt: er zou werk worden gemaakt
van een “monitoringsysteem” waarbij
aan wetenschappers wordt gevraagd
om een effectief systeem uit te werken om discriminatie te bestrijden.
9

LUISTEREN
In een debat in het Vlaams Parlement schreeuwden sp.a, Groen en
PVDA om ter hardst om de onmiddellijke invoering van praktijktesten.
Filip Dewinter liet links uitrazen en
bracht vervolgens enig realisme in
het debat. “Misschien kunnen we
eens luisteren naar de verhuurders
en werkgevers en hen vragen waarom
sommigen liever niet verhuren aan bepaalde nationaliteiten. Vaak gebeurt
dat na slechte ervaringen. En dat
heeft niets te maken met racisme.” Hij
hekelde ook de permanente culpabilisering van onze verhuurders en
werkgevers, mensen die onze economie mee draaiende houden. Een
motie die sp.a en Groen samen met
de communistische PVDA indienden om onmiddellijk praktijktesten
in te voeren werd weggestemd. Het
Vlaams Belang blijft zich uiteraard
verzetten tegen elke bemoeienis van
de overheid met de beslissingen van
werkgevers en verhuurders. Baas in
eigen huis!
Wim Van Osselaer

De ravage van de
Black Lives Matter-beweging
De tragische dood van George Floyd, de woelige gebeurtenissen en
het discours dat volgde zijn een uitgelezen kans voor rechts om zich te
herbronnen. De linkse overmacht in de publieke opinie en de chaos in
de straten zijn het gevolg van drie ontwikkelingen die we echter eerst
moeten begrijpen.

moet elke blanke Amerikaan ook
bij voorbaat schuldig pleiten.

den als dusdanig losgelaten op de
Amerikaanse publieke opinie.

Het collectief culpabiliseren van bevolkingsgroepen en het gebrek aan
feitelijke staving zijn het nieuwe
normaal. Het past immers in de
roetsjbaan aan emoties waarin onze
maatschappij telkens wordt geduwd.
Permanent probeert men emoties te
kanaliseren, permanent schippert
onze maatschappij van massahysterie
naar massahysterie.

GERIJPT NARRATIEF
Het leek wel alsof de Amerikaanse
linkerzijde al een eeuwigheid met
geslepen messen stond te wachten
om toe te slaan. George Floyds
dood was de ideale kans om de vele
grieven van extreemlinks eindelijk
los te laten op de ganse samenleving. De aanhangers van de ‘kritische theorie’ en het deconstructivisme waren uiterst succesvol in
het katapulteren van hun boodschap van de dampige leslokalen
aan de universiteit naar absolute
topkaders van de media en de Democraten. Gendertheorie, postkolonialisme en white privilege wer-

Het doel? Het rijpen van de geesten, het demoraliseren van de blanke ordinary Joe en hem opzadelen
met allerlei schuldgevoelens, louter
en alleen omwille van zijn bestaan.
Vandaar dat links ook meteen in
een kramp schoot toen politieagent
Derek Chauvin George Floyd in
bedwang hield. Het gerijpte narratief moest immers bewaarheid
worden. Zonder enig bewijs van
motief werd meteen geoordeeld
dat Chauvin handelde uit racisme.
En vermits er een Derek Chauvin
schuilt in elke blanke Amerikaan,

FEELINGS DON’T CARE
ABOUT YOUR FACTS

Linkse activisten gingen gretig in op
de laatste trend en wentelden zich
met plezier in de slachtofferrol. Die
slachtofferrol is dat ander kwalijke aspect van onze hypersentimentele samenleving. Steevast is de linkerzijde
op zoek naar slachtoffers, naar verworpenen der aarde waarvoor zij een
vuist kan vormen. De slachtofferrol
is evenwel een zwaktebod, een excuus
om elke vorm van verantwoordelijkheid en burgerzin te ontlopen.
ANARCHO-TIRANNIE
Dit lang gerijpte narratief en de
gekanaliseerde massahysterie waren bijgevolg het ideale recept voor
een explosieve Brusselse cocktail.
Na een maandenlange ‘lockdown’
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waarbij mensen verplicht binnenbleven, hun zaak moesten sluiten,
geen afscheid konden nemen van
hun familieleden, konden plots
tienduizend mensen verzamelen in
Brussel omdat de zwarte gemeenschap volgens de ‘hollywoodpolitiek’ van links ook slachtoffer zou
zijn van massaal structureel racisme.
En dat werd bovendien bewierookt
door het minderheidskabinet.
Bizar, gezien dat de overheid aan
het hoofd van de politie staat. Het
verhaal wordt nog straffer als we
de lakse reactie spiegelen aan de
draconische corona-interventies.
België is geëvolueerd naar een managersstaat. Onze beleidsmensen
zijn niet geïnteresseerd om de actuele problemen het hoofd te bieden
middels lange-termijnoplossingen.
Ze ontlopen hun verantwoordelijkheden en schuiven deze liever
door. Dit land heeft geen leiders,
maar managers. Managers die de
situatie louter trachten te beheersen en ons dus van schandaal naar
schandaal navigeren.

De rellen in Brussel waren een logisch gevolg van de managementregering-Wilmès: anarcho-tirannie. In
een anarcho-tirannie worden wetten
bestemd om zware misdadigers te beteugelen immers stelselmatig niet of
gebrekkig afgedwongen, veeleer kiest
de managersstaat ervoor om zich toe
te spitsen op de rechtschapen burger,
die gemakkelijker te vervolgen en
controleren is. Er heerst dus tirannie
voor de brave burger, anarchie voor
de relschoppers. Onze managersstaat
geeft hen carte blanche om misdaad
en vernieling te zaaien en middels
een wirwar aan regeltjes en belastin-
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gen houdt de managersstaat de brave
burger in een houdgreep.
Te midden van de gebroken uitstalramen rijst dus de vraag wie het
beste sociaal contract met de staat
onderhandelde en wie hier werkelijk structureel mishandeld wordt:
de brave burger wiens zaak maandenlang dicht bleef, of de zwarte
relschopper die, als gevolg van een
valselijk aangeprate vorm van miskenning, diens zaak plunderde en
hiervoor nota bene niet eens tot
orde werd geroepen?
Brieuc Suys

Nood aan structurele
Vlaamse aanpak van droogte
Het veiligstellen van de drinkwaterbevoorrading in Vlaanderen
wordt een steeds grotere uitdaging nu de uitzonderlijk droge zomers
elkaar blijven opvolgen. De schrik om in de nabije toekomst zomerdagen te hebben waarbij er geen water meer uit de kraan komt is
gegrond.
Het Vlaams drinkwater wordt
voor ongeveer de helft uit oppervlaktewater gewonnen. Bij aanhoudende droogte zal een daling
van het oppervlaktewaterpeil het
snelst te merken zijn en daardoor
wordt de grondwatervoorraad des
te belangrijker. De grondwatervoorraad kan zich bij terugkerende en langdurende droogte echter
niet snel genoeg herstellen. Deze
problematiek wordt versterkt door
de hoge mate van verharding in
Vlaanderen, waardoor hemelwater niet goed meer kan doordringen in de grond. Neem daarbij
ook nog eens het probleem van
lekkage (maar liefst 20% van het
Vlaams drinkwater gaat verloren
door lekkende leidingen in het
publieke net) en het wordt duidelijk dat er nood is aan diepgaande
en structurele oplossingen.
DROOGTEPLAN 2.0

daadwerkelijk uit te
voeren.

Een verhoging van de
waterfactuur is voor het Vlaams
Belang alvast geen optie.

Ondertussen bereidt
Vlaams minister van
Omgeving
Zuhal
Demir (N-VA) een
‘droogteplan 2.0’ voor. Het is nog
maar de vraag of het nieuwe plan
wel zal volstaan én daadwerkelijk
uitgevoerd zal worden.
DRINKWATERFACTUUR

Een verhoging van de tarieven van
de waterfactuur zoals minister Demir onlangs bepleitte, is voor het
Vlaams Belang alvast geen optie.
Een dergelijke ad hoc-oplossing
is verre van duurzaam en dreigt
simpelweg uit te monden in een
extra belasting op waterverbruik.
Leo Pieters pleit er dan ook voor
om werk te maken van een algemeen droogtenood- en afscha-

Een structurele aanpak wordt
dan ook al geruime tijd gevraagd,
maar de Vlaamse regering heeft
hier tot nu toe nog steeds geen
werk van gemaakt. Het allereerste droogteplan dateert nog maar
van april 2019. Vlaamse Parlementsleden van onze partij - Leo
Pieters en Sam Van Rooy - kaartten dit aan in de commissie Leefmilieu en bepleiten een kordate
aanpak. Niet alleen is het huidige
droogteplan ontoereikend om
de drinkwaterbevoorrading in de
toekomst daadwerkelijk veilig te
stellen, tevens werd er door de
vorige Vlaamse regering geen geld
vrijgemaakt om de plannen ook
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kelplan voor Vlaanderen. Een
dergelijk plan moet onmiddellijk
voor het gehele Vlaamse gewest
geactiveerd worden in geval van
droogte. Daarnaast zouden grote

verbruikers van grondwater een
individueel nood- en afschakelplan moeten opstellen. De veiligheid moet daarbij ten allen tijde
verzekerd blijven.
Het loont ook naar het buitenland te kijken. Zo stelt Van Rooy
dat bijvoorbeeld Israël haar drinkwaterbevoorrading veilig heeft gesteld door middel van hoogtechnologische ontziltingsinstallaties.
Om zoveel mogelijk opties open
te houden, moet ook in Vlaanderen bekeken worden of ontziltingsinstallaties rendabel zijn.
Alexander Van Hoecke

Vlaamse Rand:

Amper kwart pasgeborenen
groeit nog op in Vlaams gezin
waar de instroom van anderstaligen
het grootst is. Naast een veel kordater
migratiebeleid en een tijdelijke inschrijvingstop voor buitenlanders is er
volgens Slootmans dringend nood aan
een voorrangsysteem in de scholen naar
gevolg is van immigratie. “En het gaat Brussels model, waarbij Nederlandstadan niet om Nederlanders of Duitsers”, lige kinderen voorrang krijgen op analdus Slootmans. “De grootste toename derstalige. “Minister Weyts had dat vorig
doet zich vooral voor bij Roemenen, Po- jaar aangekondigd, maar bijna een jaar
len en Afrikanen. Het gevolg is dat in- later, is er op het terrein nog niks gereatussen bijna de helft van
liseerd, waardoor het in
de inwoners in de Rand
de sterren staat geschrevan vreemde herkomst is THUISTAAL JONGE ven dat het niveau zal
of hoe onze regio steeds GEZINNEN IN
blijven dalen. Bij steeds
meer een uitvloeisel VLAAMSE RAND
meer
schooldirecteurs
wordt van Brussel.”
en leerkrachten zakt de
74% moed in de schoenen om
ONDERWIJSnog kwalitatief onderNIVEAU
wijs te kunnen aanbieKELDERT
den.” Slootmans voelde
26%
Weyts ter zake aan de
Nederlands
Andere
Alleen al op het vlak
tand in het Vlaams Paronderwijs zijn de gelement, waarna die bevolgen bijzonder nefast, argumenteert loofde dit jaar nog werk te maken van
Slootmans. Hij verwijst daarbij naar de voorrangsregeling. Of op de woorde recentste cijfers van Onderwijs den ook daden zullen volgen, zullen we
Vlaanderen die aantonen dat de leer- alvast nauwkeurig in de gaten houden.
achterstand in de scholen in de Rand
toeneemt en dat vooral in die scholen
Peter Lemmens

Van alle baby’s die in 2019 in de Vlaamse Rand geboren werden, groeit driekwart op in een anderstalig gezin. Dat blijkt uit gloednieuwe cijfers van Kind
en Gezin die Vlaams parlementslid Klaas Slootmans onder de persaandacht
bracht. Naast de Franstalige opmars valt ook de forse stijging op van gezinnen
die geen van beide landstalen spreken.
De geboortecijfers van Kind en Gezin zijn al jaren een objectieve graadmeter voor de internationalisering en
ontnederlandsing van onze steden en
gemeenten. Per gemeente geven ze
een gedetailleerd overzicht van de bevolkings- en taalkenmerken bij onze
jonge gezinnen. Uit de nieuwe cijfers
blijkt - nog maar eens - dat de 19
Vlaamse randgemeenten rond Brussel
in ijltempo ontnederlandsen. Amper
26 procent van de gezinnen waar afgelopen jaar een kind werd geboren,
spreekt thuis nog Nederlands. Nooit
eerder, sinds de start van de tellingen
in 2004, lag dat aandeel zo laag.
MEER GEZINNEN DIE GEEN
VAN BEIDE LANDSTALEN
SPREKEN
Met meer dan 47 procent blijven de
Franstaligen de grootse taalgroep bij de
gezinnen waar afgelopen jaar een kind
werd geboren. Maar nog opmerkelijker is het toenemend aandeel jonge
gezinnen dat geen van beide landstalen
spreekt. 27 procent van de jonge gezinnen is niet Frans- én niet Nederlandstalig. In 9 van de 19 randgemeenten
zijn er zelfs meer geboorten in gezinnen die geen van beide landstalen
spreken dan in gezinnen waar men
Nederlands spreekt. Het gaat dan om
Drogenbos, Kraainem, Machelen, Linkebeek, Vilvoorde, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Oppem en
Zaventem. Dat dit laatste samenhangt
met de steeds groter wordende immigratiegolven in de Rand werd recent
nog bevestigd door de nieuwe cijfers
van Statbel, waaruit bleek dat de bevolkingstoename bijna uitsluitend het
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Interview Barbara Pas en Chris Janssens:

ij waren begonne
het werd al snel he
De coronacrisis bleek een van de grootste crises van de
afgelopen eeuw. Zeker in België sloeg het virus hard toe.
We werden het land met de meeste covid-doden per capita in de wereld. Al snel werd duidelijk dat dit niet om
toeval ging. Ons land was - in tegenstelling tot de aanvankelijke regeringsverklaringen - verre van goed voorbereid
en onze beleidsverantwoordelijken blonken niet uit in
crisisbeheer, maar in geknoei en slechte communicatie.
Reeds vroeg voerde Vlaams Belang felle oppositie voor
een meer kordate aanpak, maar het hield ook een archief
bij over de crisis. “Maar wat aanvankelijk een kleine oplijsting van flaters en fouten door de Belgische regering
van Sophie Wilmès en Maggie De Block was in Excel,
werd al snel een heus boek: het Coronablunderboek.”

Gaan we dat dan ooit te weten komen? Het is allicht
daarom dat jullie een onderzoekscommissie willen?
Pas: Precies. De systeempartijen zullen er alles aan doen
om fouten te camoufleren. Daarom heeft men federaal
de beslissing tot een parlementaire onderzoekscommissie constant uitgesteld en met de huidige plannen voor
een 'bijzondere' commissie is een echte onderzoekscommissie allicht finaal afgeschreven. Maar wij gaan er
alleszins op blijven aandringen.
Janssens: Dat klopt ook op het Vlaamse niveau. Daar
heeft men het initiatief om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten al weggestemd. Zelfs
Groen, dat zelf proclameerde dat er een onderzoekscommissie moest komen, stemde tegen. Het zijn die
politieke spelletjes die de burger beu is. Maar zoals Barbara zegt, we gaan het niet laten rusten.

Waarom hebben jullie dit boek geschreven?
Pas: Of het nu ging over het geblunder met mondmaskers, de waanzinnig slechte communicatie, of over ministers die elkaar flagrant kwamen tegenspreken in de pers;
week na week dienden we in de Kamer nieuwe vragen te
stellen over de nieuwste blunders van de regering-Wilmès in de aanpak van de coronacrisis. Het is belangrijk
een oplijsting van de vele fouten te maken opdat deze
zich in de toekomst niet meer kunnen herhalen.

Op het crisisbeheer zelf heeft jullie boek ook flinke
kritiek. De zaken zijn te lang onderschat?

Al snel werd duidelijk dat - in tegenstelling tot wat
de regering verkondigde - ons land niet voorbereid
was op deze pandemie. Zelfs de strategische voorraad
mondmaskers was verdwenen. Heeft de regering dat
destijds verborgen voor de oppositie?

Pas: Onderschat én doelbewust geminimaliseerd. Toen
we in januari in de Kamer de eerste vragen stelden over
de corona-epidemie, klonk het nog dat het maar een
onschuldig griepje was. En voor Marc Van Ranst was
gaan skiën in Noord-Italië allemaal geen probleem.
Er werd toen ook verkondigd dat het dragen van een
mondmasker geen zin had. Niet verwonderlijk: mocht
de regering verklaard hebben dat mondmaskers wél
zinvol waren, had ze meteen ook moeten toegeven
dat er geen mondmaskers voorhanden waren, omdat
ze werden vernietigd. Terwijl de minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) nog tot begin
maart bleef verkondigen dat het slechts om een griepje
ging, werd eind januari de webstek info-coronavirus.
be geregistreerd. Dat doet men toch niet voor een onschuldig griepje?

Pas: Niet alleen verborgen, tot op vandaag weigert minister De Block botweg om op parlementaire vragen hierover te antwoorden.

Janssens: De onderschatting en het slechte beleid waren alleszins intrinsiek verbonden. Zo was op Vlaams
niveau eenzelfde onderschatting manifest te bemerken.

Janssens: Het zou eerder verbazing moeten wekken indien we er géén boek over schrijven. Dat in dit land bijna
10.000 mensen stierven aan een virus is toch geen akkefietje? Wat we de voorbije maanden hebben meegemaakt
was nauwelijks een half jaar geleden nog totaal ondenkbaar. Ik weiger in elk geval te zwijgen.
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en aan Excellijstje, maar
et Coronablunderboek”
Twee feiten. Op 26 maart verklaarde Wouter Beke, als
minister van Welzijn bevoegd voor de woonzorgcentra,
dat hij “op basis van de huidige sterftecijfers niet het gevoel
had dat die nog exponentieel zouden gaan stijgen”. Hij
kon er niet méér naast zitten. “Op basis van de huidige
cijfers”, zei hij dus letterlijk. Maar die cijfers kende hij
zelfs niet eens. Pas op 7 april schoten de sterftecijfers
in de woonzorgcentra plots omhoog. Waarom? Omdat
men pas dan volledig rapporteerde over de cijfers! Als
gevolg ontbrak aanvankelijk de ‘sense of urgency’, zodat noodzakelijke maatregelen om uitbraken in woonzorgcentra te voorkomen veel te laat werden genomen
en dat de woonzorgcentra veel te laag bleven staan in
de prioriteitenlijst.

Pas: De regering-Wilmès had gewoon geen enkel crisisplan. Er werden wat vrijblijvende adviezen geformuleerd,
die dan nog onmiddellijk weer werden tegengesproken
door andere ministers of door de zogenaamde experts.
In eerste instantie schoof men de verantwoordelijkheid
gewoon af op de burgemeesters. De hele aanpak van de
crisis getuigde van een ongezien en vooral bijzonder gevaarlijk amateurisme. En zelfs nu de crisis over haar hoogtepunt is, heeft de regering-Wilmès geen enkel concreet,
uitgewerkt plan om het normale leven en de economische
activiteit in het land weer te normaliseren.
Jullie schrijven ook dat Wilmès de crisis politiek heeft
misbruikt. Was er dan geen ‘regering van nationale
eenheid’ nodig?

Het eerste echte antwoord op de pandemie was een
vrijblijvend advies om evenementen met meer dan
1.000 aanwezigen af te gelasten. Dat lijkt absurd vandaag.

Pas: Als je een regering vormt waarbij je op voorhand de
tweede grootste partij van het land uitsluit, dan kan je om
te beginnen niet spreken van een regering van nationale

U kan het Corona Blunderboek voor 10 euro bestellen via Uitgeverij Egmont.
De opbrengst van het boek gaat integraal naar de zorgsector.
www.uitgeverijegmont.be | info@uitgeverijegmont.be | 0472 603 552
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eenheid. Dit was geen noodregering, maar een regering
in nood. Men heeft een ongeziene gezondheidscrisis misbruikt om een regering in het zadel te hijsen zonder enige
democratische legitimiteit, met slechts 38 van de 150 Kamerzetels. Tot euforie van de liberalen die zo, ondanks het
feit dat ze electoraal nog weinig voorstellen, de macht in
dit land stevig in handen wisten te houden. Dat ze daarbij
met hun ‘bijzondere machten’ het parlement buitenspel
hebben trachten zetten, tart alle verbeelding. En dat bijna
alle andere partijen daar in zijn meegegaan, is nog bedenkelijker.

Maar hoe moeten we onze rusthuizen dan gaan organiseren in de toekomst?
Janssens: Daarvoor hebben we inmiddels een concreet plan
op tafel gelegd. Vooreerst is het naar analogie van de bestaande draaiboeken inzake brandveiligheid nodig dat elk
woonzorgcentrum ook beschikt over een draaiboek inzake
virusuitbraken en een wettelijke minimumvoorraad beschermingsmateriaal in huis heeft.
Maar meer fundamenteel nog moet de organisatie van ons
zorgmodel grondig herdacht worden. De zorghotels met
lange gangen moeten vervangen worden door een systeem
met kleinere leefgemeenschappen, ‘bubbels’ zo je wil, met
een eigen klein team van zorgkundigen. Dit andere model
verhindert niet alleen de verspreiding van het virus, maar

Chris, op Vlaams niveau hadden we een ‘echte regering’, maar het was er toch niet veel beter, zo schrijf je.
Je hebt het dan vooral over de woonzorgcentra?
Janssens: Het is maar evident dat we in het boek
een fors luik hebben ingevoegd over de woonzorgcentra. Het is immers
vooral daar dat de overlijdens te betreuren zijn
geweest. Meer dan de
helft van het totale aantal
slachtoffers viel in onze rusthuizen. In Vlaanderen alleen al
stierven er zo’n 3.000 rusthuisbewoners. Wanneer je weet
dat er in de woonzorgcentra meer dan 70.000 ouderen verblijven, besef je dat dat een erg hoog en dramatisch cijfer
is.

"Onze rusthuizen hadden versterkte burchten
moeten zijn tegen het virus, maar ze werden
eerst vergeethuizen en vervolgens sterfhuizen."
laat ook toe om zorg meer op mensenmaat te organiseren.
Zo maken we onze ouders en grootouders gezonder én gelukkiger.
Op vlak van testen kwamen we pas goed op gang nadat
de crisis grotendeels onder controle was. Is dit dan ook
de schuld van de regering, of was dit niet eerder iets dat
overal een probleem was?

Wat is er dan precies misgelopen in onze rusthuizen?
Janssens: Er was en is nog veel onbekend over het coronavirus. Wat van meet af aan echter wél duidelijk was, was
dat het virus enorm dodelijk is voor oudere en zwakkere
mensen. Wat men uiteraard in de eerste plaats had moeten doen, was deze mensen beschermen. Maar men legde
onze hele samenleving verregaande maatregelen op, maar
vergat onze bejaarden. Men nam één maatregel: men sloot
de deuren van de woonzorgcentra voor bezoek en dacht
dat daarmee de kous af was. Niet dus. De fouten stapelden
zich op: rusthuispersoneel met milde symptomen moest
gaan werken en bracht het virus alsnog via de voordeur
naar binnen, er werd niet getest, er was veel te weinig beschermingsmateriaal en uiteindelijk werden er richtlijnen
uitgevaardigd die bepaalden dat verzwakte bejaarden niet
meer naar het ziekenhuis mochten worden overgebracht.

Pas: Bij de tests was het een beetje hetzelfde verhaal als bij
de mondmaskers: het werd eerst afgedaan als onnodig, gewoon omdat er geen tests voorradig waren. Het is toch echt
onverantwoord dat zelfs wanneer het voor iedereen duidelijk was dat de corona-epidemie ook in Europa lelijk begon
huis te houden reizigers uit China of Noord-Italië op de
luchthaven niet eens werden gescreend, laat staan in quarantaine gezet. Dat het coronavirus in dit land zo hard heeft
kunnen toeslaan, ligt voor een belangrijk deel aan het feit
dat de regering te laat maatregelen nam en niet bekwaam
was om risicopersonen te testen.
We lijken er echter nog niet vanaf te zijn. De mondmaskers zijn eindelijk uitgedeeld, maar ze zijn mogelijk ongezond om te gebruiken en bovendien nog eens slechts
op 30 graden te wassen, onder de aanbevolen 60 graden.
Goffin en Defensie sloegen ook de bal mis?

Rusthuispersoneel stond niet vooraan als het erop aankwam materiaal te ontvangen alhoewel net hun besmetting enorm zware gevolgen kon hebben wegens hun dagelijkse contacten met grote groepen verzwakte ouderen. En
men was uiteraard ook niet opgeleid voor de verzorging
van COVID-19-patiënten. Onze rusthuizen hadden versterkte burchten moeten zijn tegen het virus, maar ze werden eerst vergeethuizen en vervolgens sterfhuizen. Dit was
een fiasco en een tragedie.

Pas: Niet alleen minister Goffin, maar ook de ministers
Geens, De Block, De Backer... Als je maar liefst vijf verschillende ministers verantwoordelijk maakt voor mondmaskers, dan kan het niet anders dan dat dit fout loopt.
Daarnaast was er ook het feit dat de regering tot tweemaal
toe mondmaskers bestelde bij een meer dan dubieuze fir16

ma. Een eerste keer bij een Belgo-Turkse partijgenoot van
minister De Block, en de tweede maal bij een obscure postbusfirma in Luxemburg. Geknoei.

dezelfde fouten gemaakt worden, met dezelfde catastrofale
gevolgen. De Superkern-partijen hebben echter zoals vermeld zo'n volwaardige onderzoekscommissie gekelderd.

Ook hier bleek het communautaire aspect een hoofdrol gespeeld te hebben, zo schrijven jullie. Hoe dan? Bij
Open Vld roept men dat we net beter meer hadden gecentraliseerd, op federaal niveau.

Janssens: Hetzelfde is op Vlaams niveau gebeurd. Het
Vlaams Belang was de eerste partij die in het Vlaams Parlement opriep om een onderzoekscommissie te organiseren.
Maar zoals u weet wilden de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA
en Open Vld daar niet
op ingaan. Ik vind dat
eigenlijk ongelofelijk.
Als 10.000 doden –
3.000 in de Vlaamse
woonzorgcentra
–
geen onderzoekscommissie waard zijn, wat
dan wel?

Janssens: Zowat elke
specialist is het erover
eens dat het volledige
gezondheidsbeleid beter naar Vlaanderen
wordt overgedragen
omdat de verschillen in visie tussen
het noorden en het
zuiden te groot zijn
en het permanent
onderhandelen in dat
verband leidt tot tijdverlies en inefficiëntie.
Het is Open Vld bij
het voorstel tot herfederalisering echter
niet te doen om een
efficiënte organisatie
van de zorg, maar wel
om macht. Partijen als
sp.a en Open Vld hangen hun wagentje vast
aan PS en MR om relevant te blijven en zich te verzekeren van machtsdeelname.

Blijkbaar zijn er in dit
land veel mensen voor
van alles bevoegd – alleen voor volksgezondheid al 9 ministers
– maar is niemand
verantwoordelijk als
er fouten worden gemaakt. De stinkende
potjes moeten netjes
toegedekt blijven. Dezelfde beleidsverantwoordelijken vinden
anderzijds wel dat het
noodzakelijk is om een commissie op te richten om te onderzoeken wat er allemaal misliep in Belgisch Congo. Congo
is al zestig jaar onafhankelijk. Dit is toch de waanzin voorbij?

Voor wat de woonzorgcentra betreft, maar ook voor de
thuisverpleegkundigen en andere zorgkundige diensten
waar de Vlaamse regering bevoegd voor is, zijn we alleszins
van mening dat zorgminister Wouter Beke (CD&V) en de
rest van zijn Vlaamse regering veel te passief zijn gebleven
en te weinig zélf op zoek zijn gegaan naar het nodige materiaal. Er werd te veel vertrouwd op de federale regering
die de Vlaamse woonzorgcentra duidelijk stiefmoederlijk
behandelde. Onze fractie in het Vlaams Parlement heeft
de Vlaamse regering herhaaldelijk opgeroepen om meer
assertiviteit aan de dag te leggen. De Belgische structuren
bleken echter belangrijker te zijn dan de gezondheid van
onze meest kwetsbaren.

Het boek geeft ook enkele finale adviezen mee. Kunnen
jullie die even toelichten?
Janssens: Wel, eerst en vooral, koop het boek (lacht). Nee,
ernstig. Het boek geeft niet alleen mee wat er – in grote lijnen – misliep, maar geeft ook adviezen mee. Wat betreft de
rusthuizen had ik het er daarnet al over: die moeten kleiner
en intiemer zodat het welzijn en de veiligheid toenemen.
Maar de grote scheeftrekking zit uiteraard in het communautaire.
Pas (springt in): Inderdaad! Het is de versnippering van de
bevoegdheden, de Belgische ziekte, die als rode draad doorheen dit boek op te rapen is. Vlaanderen moet dus maximale
homogene bevoegdheden krijgen in afwachting van volledig zelfbestuur. Op die manier vermijd je verwarring tussen
al de ministers en niveaus die allemaal een beetje bevoegd
zijn, maar vooral, zijn we geen slachtoffer meer van de uiteenlopende wensen en visies die in Vlaanderen en Wallonië
heersen. En hou zelf mondmaskers in huis, reken niet op
de Belgische overheid.

Jullie pleiten daarom voor onderzoekscommissies in
beide parlementen. Is het kalf niet al verdronken?
Pas: Voor wat betreft deze crisis wel, ja. Maar mogelijk
komt er nog een tweede golf. Een onderzoekscommissie
moet vooral nagaan waar het fout liep, zodat er naar de
toekomst toe lessen uit kunnen getrokken worden. Wanneer dat niet gebeurt mag je er gif op nemen dat bij een
volgende crisis of pandemie - en die komt er! - opnieuw
17

Jean Raspail - Afscheid van
een visionair
Op 13 juni, drie weken voor zijn vijfennegentigste verjaardag, overleed de Franse schrijver Jean Raspail. We weten uiteraard niet in welke
mate de bekende auteur in zijn laatste dagen nog de politieke actualiteit heeft gevolgd, maar zeker is in ieder geval dat de zegetocht van een
totalitair ‘antiracisme’ en de manier waarop Europa de afgelopen weken zijn zelfhaat tentoonspreidde, hem niet zouden verbaasd hebben.
Veel van de taferelen die zich in
onze tijd afspelen, doen immers
onwillekeurig denken aan zijn wereldwijd bekende roman Le camp
des Saints uit 1973. In deze bijna
vijftig jaar oude roman verhaalde
Raspail op beklemmende wijze
hoe een vloot van een miljoen gelukszoekers en vluchtelingen koers
zet naar Europa. Het is slechts de
voorhoede van een geweldige demografische tsunami die uit de
Derde Wereld op het oude continent afkomt.
VREEDZAME INVASIE
Deze invasie heeft ogenschijnlijk
een vreedzaam karakter, want het
gaat niet om gewapende invallers.
Hun enige wapens zijn hun grote
aantal én het medelijden dat ze opwekken bij de Europeanen die niet
meer over voldoende overlevingswil beschikken om nog weerwerk
te bieden. Er is niet heel veel fantasie voor nodig om hierin een voorafspiegeling te zien van de grote

immigratiecrisis waarmee Europa
in 2015 werd geconfronteerd – en
soortgelijke crisissen die nog op
ons dreigen af te komen.
GUTMENSCHEN
Daarnaast roepen verschillende figuren uit de roman spontaan gelijkenissen op met wat zich vandaag
in onze contreien afspeelt. Met bijtende spot rekende Raspail af met
tal van instituties, politici, kerkleiders en de massamedia, die met
hun ‘verafgoding van het vreemde’,
verkeerd begrepen solidariteit en
hun schuldgevoel verantwoordelijk
zijn voor het onvermogen van de
Europeanen om zich tegen de dreigende overrompeling te verzetten
of zelfs maar de gevaren te onderkennen die hen bedreigen.
RACISME
Hoewel politieke correctheid in
1973 nog niet ingeburgerd was,
duurde het niet lang voor Jean Raspail door de linkerzijde van racisme
beschuldigd werd. Een groteske
beschuldiging, zeker aan het adres
van iemand wiens hele oeuvre getuigt van interesse en respect voor
verschillende vreemde volkeren
en beschavingen. In 2011 schreef
de (toen nog) gerenommeerde
Frankfurter Allgemeine Zeitung ter
gelegenheid van de zevende herdruk van Le Camp des Saints: “Le

Camp des Saints is geen racistisch
boek. Raspail heeft de wereld rondgereisd en bedreigde volkeren bezocht.
Hij beschreef de ondergang van beschavingen wier overlevingsstrijd hij
ondersteunde. Hij is ervan overtuigd
dat nu het einde van de blanke wereld gekomen is. En wat hem het
meest bekommert, is dat ze zich niet
verdedigt.”
Feit is dat Raspail besefte dat Le
Camp des Saints vandaag niet meer
zou kunnen gepubliceerd worden.
In een voorwoord bij de zevende
herdruk stelde de auteur dat verschillende racismewetten zoiets
ondertussen onmogelijk zouden
maken. Dat het boek vandaag
nog altijd verkrijgbaar is en er ondertussen meer dan twee miljoen
exemplaren van verkocht werden,
is enkel te verklaren door het feit
dat voornoemde wetten (nog niet)
retroactief mogen aangewend worden.
Recent stelde Alain Finkielkraut,
de bekende Franse denker van
Pools-Joodse origine, in een interview met de Duitse krant Die
Welt (13.06.2020) dat het bij het
antiracisme niet meer gaat om de
gelijkheid van de menselijke waardigheid, maar om een ideologie,
die hij bij deze gelegenheid “het
communisme van de 21ste eeuw”
noemde. Dat Raspail van ons is
heengegaan op het moment dat
het hysterische ‘antiracisme’ en de
‘weg met ons’-mentaliteit bij de
zelfbenoemde elites hoogtij vierde,
is haast symbolisch te noemen.
Dirk De Smedt

In 2015 werd het historische en visionaire boek ‘Le Camp des Saints’
vertaald door Jef Elbers. Het boek is nog steeds te koop bij uitgeverij
Egmont via www.uitgeverijegmont.be voor de prijs van €15.
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“Fock de rechter”
Op de radio heeft u hen wellicht nog niet gehoord, maar in de achterbuurten van Antwerpen zijn rappers zoals Para Turk, Moreno en
Aze2dine immens populair. Hun ‘muziek’ gaat over misdaad, geweld
en machismo. Hun strafbladen ook.
Zo werd de 24-jarige Ibrahim A.
(artiestennaam: Para Turk) veroordeeld voor het prostitueren van
zijn minderjarige vriendin. Na
amper 2 jaar mocht de jongeman
de gevangenis al verlaten - waarop
hij meteen terug de studio indook:
“Stress als ik mijn lawyer bel. Fock
(sic) de rechter, ik ben de rechter,
broer.” U ziet het, een jong talent!
Volgens zijn advocaat mogen we
hem echter niet op zijn muziek
afrekenen. “Hij is jong, hij heeft
stommiteiten uitgehaald, maar hij
heeft ook zijn straffen aanvaard”, lezen we een maand nadat Para Turk
zijn enkelband doorknipte om op
de loop te gaan. Straffen aanvaard?
“Ik heb fucked up feiten op me naam,
ik zeg je eerlijk, ik heb nergens spijt
van”, rapt de duidelijk tot inkeer
gekomen jongeman in april verder.
“Tot snel” is de boodschap die hij
nog aan zijn fans meegeeft terwijl
hij voor de politie op de vlucht is.

NIET ALLEEN
Para Turk is zeker niet de enige van
dit soort louche rappers. “We doen
dit met reden, on a pas le choix”, rapt
de Hobokense Bilal A. (artiestennaam: Moreno), veroordeeld voor
seksuele uitbuiting van een minderjarig meisje. En Azeddine A.O.
(artiestennaam: Aze2dine) is één
van de leden van de Brusselse bende die vorig jaar voor 2.000 euro
een 16-jarig Frans meisje ‘kocht’
om haar in een kelder seksueel te
laten misbruiken. In één van zijn
nummers bedreigt hij een politiecommissaris. Bij “de jongens uit
kansengroepen” zijn ze enorm populair, lezen we in De Standaard.
“Voor 10-, 11- en 12-jarigen zijn
dat helden.”
EEN ANDER GELUID?
In tegenstelling tot Fawlty
Towers of Kuifje moeten onze

gangsterrappers niet meteen
voor censuur vrezen. Zoals
steeds probeert men het probleem ook hier weer op te lossen met verkleutering en een
leger maatschappelijk werkers.
De rappende jeugdwerker Wouleh Bouléh wil de Antwerpse
jongeren een ander geluid laten
horen: “Rappen dat je dealt, zo
klappen dat is dom.”
Zijn liedje haalt op YouTube
nog geen 2.500 views. Ter vergelijking: één van Aze2dines
nummers haalt er meer dan
900.000. Dat is ook niet verwonderlijk: brutaal geweld lijkt
het enige waar hun publiek oren
naar heeft. Met rappende jeugdwerkers lachen ze eens goed. Na
decennialang de problemen met
migranten mismeesterd te hebben, zou men verwachten dat
men dat nu toch zou beseffen.
Was de definitie van waanzin
niet om steeds hetzelfde te doen
- en verschillende resultaten te
verwachten?
Jeroen Bolckmans

Moreno in "Oh Enemy" (YouTube)

ParaTurk in "Tot Snel" (YouTube)

Aze2dine (midden, rode jas) in "Ma Team" (YouTube)
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Europees noodfonds
vooral bestemd
voor Wallonië
Het coronavirus hield lelijk huis in ons land. Bij het schrijven van dit
stuk stond de teller op 837 doden per één miljoen inwoners, waarmee België aan het hoofd staat van het internationale peloton. Door
de drastische lockdown zal de economische schade niet te overzien
zijn. Tussen de stokkende groeicijfers, gapende begrotingstekorten,
uitgedunde arbeidsmarkten en slabakkende financiële markten reikt
Europa ons land een helpende hand. Of tenminste toch Wallonië.
MALGOVERNO
Spijt komt altijd te laat. Reeds in
januari doken er doemberichten op
over een mysterieus longvirus in de
Chinese stad Wuhan. In februari
doken de eerste officiële gevallen
op in Europa, aan het eind van de
maand werd een volledige Italiaanse
regio in quarantaine geplaatst. Tot
op het allerlaatste moment hield
men in Europa vast aan het mantra
van de open grenzen. In die optiek
werd een drastische lockdown voor
de meeste landen onvermijdelijk.
De collectieve quarantaine werd
bejubeld omdat onze leiders eindelijk eens doortastende beslissingen
durfden te nemen, niettegenstaan-

de dat zulks altijd als een nederlaag
moet worden aanzien.
Een lockdown is een absolute
noodmaatregel, een maatregel die
landen moeten nemen indien ze al
hun andere kaarten verspeelden en
met de rug tegen de muur staan.
Het gebrek aan preventief en strategisch inzicht noopte de meeste
landen ertoe om terecht te komen
in een lange lockdown die talloze
sectoren van de economie de keel
oversneed.
ECONOMISCHE GEVOLGEN
De gevolgen voor onze economie
zijn navenant. In deze unieke situ-
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atie waarbij zowel de vraag als de
aanbodzijde van de economie aangetast zijn, gaan we de zomer in
met mistroostige statistieken. Daar
waar de Belgische economie vorig
jaar nog met een schamele 1,4%
groeide, werd een economische
krimp van 3,9% vastgesteld in het
eerste kwartaal. Ter vergelijking: na
de bankencrisis kromp de economie met 2%.
Te midden van deze dalende cijfers
werd België geconfronteerd met
een desolate arbeidsmarkt. In april
kregen ruim 1,15 miljoen mensen
een uitkering voor tijdelijke werkloosheid, een uitgave die dan weer
erg zwaar weegt op de begroting.
De uitgifte van al de uitkeringen
weegt nog eens extra bovenop alle
steunmaatregelen die de overheid
toekende aan de private en publieke sector. De eindsom is dat het
begrotingstekort 8,5 miljard euro
hoger zal liggen dan gepland: 39,9
miljard euro.

SCHEVE VERDEELSLEUTEL
In dit landschap van bloedrode
economische cijfers en ronduit
rampzalige coronacijfers poogt
de Europese Unie zich te ontpoppen als redder in nood. De
Europese Commissie besloot om
een pot van 8 miljard euro aan
ongebruikte steunfondsen aan
te wenden om de lidstaten bij
te staan in het herstel. Zoals gebruikelijk krijgt elke lidstaat een

bedrag
toegewezen
waarmee het projecten
mag ontwikkelen en geld dat
niet gebruikt wordt, moet dan
worden teruggestort. Ditmaal
besloot de EU om dat slapende
geld te heroriënteren richting de
lidstaten.

De verdeelsleutel loopt echter
krom. Spanje (1,161 miljard), Polen (1,125 miljard) en Hongarije
hebben elk recht op meer fondsen dan het zwaar getroffen Italië.
België maakt slechts aanspraak op
36,7 miljoen euro. Van die 36,7
miljoen euro wordt evenwel slechts
6,5 miljoen doorgesluisd naar
Vlaanderen. Het Waals Gewest
strijkt 16 miljoen euro op, Brussel
4,3 miljoen en de Franstalige Gemeenschap nog eens 9,6 miljoen
euro.
Hoewel Vlaanderen zwaarder
getroffen werd door het coronavirus, misloopt het toch
het grootste deel van de Europese coronafondsen. Wallonië
raapt de meeste vruchten
bij de Europese constructie, een constructie die
op geheel Belgische
wijze lijkt om te gaan
met de allocatie van
financiële middelen.
Eens te meer zien we hoe de Europese Unie een financieel doorgeefluik is geworden waar de slecht
presterende economieën zich op de
rug van de performante economieën verrijken. Een doorgeefluik met
een fundamenteel Belgisch tintje.
Het lijkt wel ziek te zijn.
Brieuc Suys

Feiten
cijfers

Telewerk heeft de verspreiding van
COVID-19 tegengegaan. Twee voorbeelden: bij de FOD Sociale Zekerheid werkte 100% van de ambtenaren
(minstens gedeeltelijk) van thuis uit
en was slechts 0,3% van hen getroffen door COVID-19; bij de FOD
Binnenlandse Zaken kon of mocht
37,8% van de ambtenaren geen thuiswerk verrichten en bedroeg het aantal
COVID-19-zieken 5%.
(Schriftelijke vragen nrs. 438 en 451
van senator Guy D’haeseleer aan de
minister van Ambtenarenzaken)
***
Vanaf de invoering van de zgn ‘lock
down’ half maart tot 30 april werden
er 172 feiten geregistreerd inzake
“bedreiging met een aanslag met
schijnbaar gevaarlijke substanties”.
Lees: mensen die besmet zijn of beweren besmet te zijn met het coronavirus, en spuwen naar andere personen.
(Schriftelijke vraag nr. 465 van Barbara Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken)
***

In april 2020 – in volle lockdownperiode dus – kreeg hulplijn 1712
maar liefst 952 oproepen over 1.269
(mogelijke) slachtoffers van geweld.
De hulplijn kreeg nog nooit zoveel
oproepen. Het waren er zelfs dubbel
zoveel als gemiddeld in 2019. De
meeste oproepen gingen over kindermishandeling en partnergeweld.
(Schriftelijke vraag nr. 437 van Adeline Blancquaert aan de minister van
Welzijn)
***
In 2019 werd in 5 gevallen een Pro
Justitia opgesteld door de Vlaamse
Sociale Inspectie naar aanleiding van
overtredingen op het Taaldecreet. In
2018 waren dit er 11 en in 2017 7. Er
werd tijdens die drie jaren voor een
totaalbedrag van 18.700 euro boetes
opgelegd, maar die boetes hadden
betrekking op dossiers met meerdere
inbreuken in verschillende materies
waardoor het boetebedrag niet enkel
slaat op de inbreuken op het Taaldecreet.
(Schriftelijke vraag nr. 502 van Klaas
Slootmans aan de minister van Werk)
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Honderd jaar geleden werd
Herman Van den Reeck vermoord…
Op 11 juli 1920 werd, tijdens een uit de hand gelopen verboden Guldensporenviering op de Antwerpse Grote Markt, de 19-jarige student Herman
Van den Reeck zwaargewond door een politiekogel. Hij bezweek de volgende dag aan zijn verwondingen in het Sint-Elisabethgasthuis. Deze, in zijn
jeugd geknakte ‘voorvechter van een nieuw mensdom in Vlaanderen’, werd
meteen een martelaar voor de Vlaamse zaak en zijn massaal bijgewoonde begrafenis groeide uit tot een zelden geziene manifestatie van eendracht over
alle partijen en ideologieën heen.
Herman Van den Reeck werd in 1901
geboren in Borgerhout. De Vlaamsgezindheid, die hij van huis uit had
meegekregen, werd nog versterkt
toen hij aan het Antwerpse Atheneum in de Grieks-Latijnse humaniora
terecht kwam en er erg actief werd
in de Vlaamse scholierenbond. Een
engagement dat hem niet alleen een
paar pittige confrontaties opleverde
met de schooldirectie, maar hem
ook, tijdens de Eerste Wereldoorlog,
in het vaarwater van het activisme
deed belanden. De activisten probeerden, met wisselend succes, tijdens de
Grote Oorlog in samenwerking met
de Duitse bezetter te streven naar een
radicale hervorming van de Belgische
staatsinstellingen die de Vlamingen

een grotere vorm van autonomie zou
moeten geven. Onder invloed van
vriend des huizes Marten Rudelsheim en Antwerpse intellectuelen als
Herman Vos en Antoon Jacob engageerde de piepjonge Van den Reeck
zich in de kleine, maar erg ondernemende linkervleugel van het activisme. Leeftijdgenoten als zijn schoolmakker Firmin Mortier, de dichters
Victor J. Brunclair, Paul van Ostaijen
en Jef Van Extergem, de belangrijkste
agitator van de lokale Socialistische
Jonge Wachten, lieten hem breken
met de romantiek van de vooroorlogse studenten- en scholierenbeweging.
Of zoals Paul van Ostaijen het in juni
1916 in het mee door Van den Reeck
uitgegeven maandblad De Goeden-

Een optocht van Vlaamse activisten
op 3 februari 1918 in Antwerpen.

22

dag formuleerde: “Nasionalisme, beredeneerd en geen sentimenteel geklets,
is het uitgangspunt van onze generatie.”
In de lente van 1918 behoorde Herman
Van den Reeck, samen met Mortier
en Lode Zielens, tot de stichtende
leden van de Activistische Schoolbond die poogde om de vrijzinnige
activistische scholierenkernen in het
land te verenigen. Tegelijkertijd hielp
hij de latere Antwerpse burgemeester
Lode Craeybeckx bij het uitbouwen
van de door de Nederlandse schrijver Frederik Van Eeden geïnspireerde
Jeugdgemeente en was hij actief bij de
organisatie van drie groots opgezette
Jeugdcongressen in de Scheldestad.
De Wapenstilstand van 11 november
1918 sloeg de activistische droom
aan diggelen. In één klap werden alle
verworvenheden zoals de bestuurlijke
scheiding en de vernederlandsing van
de Gentse universiteit en het openbare leven van de kaart geveegd. Honderden activisten belandden achter de
tralies of waren, in de overtuiging dat
hun laatste uur was geslagen, ondergedoken of op de vlucht. Vader Van

den Reeck werd ook aangehouden
en een paar weken lang opgesloten,
maar Van den Reeck bleef, wellicht
door zijn jonge leeftijd, buiten schot.
Hij werd meteen actief in een ondergrondse organisatie die voortvluchtige
activisten hielp uit de klauwen van het
Belgische gerecht te blijven. Van den
Reeck was ook betrokken bij de eerste
pogingen om de kloof tussen de van
het IJzerfront teruggekeerde Vlaamsgezinde militairen en de activisten te
dichten. Pogingen, die resulteerden in
de oprichting van de Vlaams-nationale Frontpartij.
Van den Reeck behoorde tot de radicaalste elementen die bewust aanstuurden op een confrontatie met de
staat. Hij was een zoeker in moeilijke
tijden die zwalpte van de Frontpartij
tot de Vlaamse Kommunistenbond.
Hij ontpopte zich tot een onvermoeibare agitator die droomde van een
nieuwe, rechtvaardige wereldorde.
En dus militeerde hij in de Clartébeweging of werd hij secretaris van
de Vlaamse tak van de Anti-Militaristische Internationale. Maar hij was
evengoed betrokken bij de pogingen
om een Vlaamse scoutsbeweging op
poten te zetten. Hierdoor kwam hij
onvermijdelijk in het vizier van binnen- en buitenlandse politie- en veiligheidsdiensten maar dat raakte zijn
koude kleren niet. Maar zijn gedreven engagement zou hem uiteindelijk
echter wel het leven kosten…
Door het formele verbod van het
Antwerpse liberale stadsbestuur weken de organisatoren van de Guldensporenviering op 11 juli 1920 uit
naar buurgemeente Borgerhout waar
naar schatting een kleine 40.000
Vlaamsgezinden in alle rust de
Vlaamse hoogdag vierden. Na afloop
omzeilden een 5.000 manifestanten
de patrouilles van de rijkswacht te
paard en doorbraken ze de politiecordons om samen met de deelnemers
aan de eveneens verboden socialistische 11-julimanifestatie op de Grote
Markt te gaan betogen. Daar kwam
het opnieuw tot schermutselingen
nadat de franskiljonse schepen Louis
Straus aan de politie het bevel had gegeven met de blanke sabel te charge-

ren en de ontrolde leeuwenvlaggen in
beslag te nemen. Van den Reeck werd
tijdens deze schermutselingen neergekogeld. De laattijdige toegediende
medische verzorging en het hardhandige verhoor dat hem op zijn hospitaalbed werd afgenomen hebben wellicht zijn dood mee veroorzaakt.
Met Van den Reeck verloor Vlaanderen een ideologisch veelzijdige
en daarom alleen al fascinerende
figuur. Hij had zich onvoorwaardelijk achter de idealen van de tijdens
de Grote Oorlog geradicaliseerde
vleugel van de Vlaamse Beweging
geschaard en ontpopte zich tot een
buitengewoon actieve pleitbezorger
én militant van het Vlaams-nationalisme. Hij groeide tegelijkertijd uit
tot één van de markantste figuren
van de uitgesproken antiburgerlijke
strekking die een belangrijk deel van
de Vlaamse Beweging meteen na
de Eerste Wereldoorlog beheerste.
Een strekking die bestond uit sociaaldemocratische oud-activisten,
communistische sympathisanten,
pacifisten, oud-frontsoldaten, expressionistische avant-gardekunstenaars en andere wereldverbeteraars
die, in tegenstelling tot de door
oikofobie gedreven progressieve
elite van vandaag, geen tegenstelling
zagen tussen het door hen beleden
internationalisme en hun betrok-

kenheid bij de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.
Van den Reecks dood zorgde voor
een zeldzaam moment van eendracht
in de brede maar hopeloos verdeelde
Vlaamse Beweging. Over de partijgrenzen heen werd heel even een vuist gemaakt voor Vlaamse rechten. Het is, in
mijn ogen, één van de meest tragische
aspecten aan Van den Reecks verhaal,
dat dit bijzondere momentum van solidariteit en eendracht van erg korte
duur bleek te zijn. In de alweer snel
na zijn dood door stammentwisten en
partijpolitieke berekeningen hopeloos
verdeelde Vlaamse Beweging probeerde
nagenoeg iedereen, van links tot rechts,
zijn nagedachtenis te recupereren en te
claimen om hem daarna vrijwel volledig te vergeten. In wezen kreeg hij - zoals de Nederlandse historicus Matthijs
de Ridder terecht opmerkte - al kort na
zijn dood een ondergeschikte rol toebedeeld in zijn eigen nagedachtenis en
verwerd hij tot een merknaam die naar
believen kon worden ingezet…
Herman Van den Reeck mag dan al
honderd jaar dood en begraven zijn
maar zijn ideaal, de droom van een sociaal rechtvaardig en vooral onafhankelijk Vlaanderen, is vandaag echter
levendiger dan ooit.
Jan Huijbrechts

De begrafenis en rouwstoet van Herman van den Reeck
op 17 juli 1920 op het Kiel werd massaal bijgewoond.
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Leo Pieters

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Wie is Leo Pieters?
Ik ben 58 jaar oud en gehuwd. Ik ben
de jongste van vijf jongens en ben zelf
ook vader van vijf. Ik ben geboren en
getogen in Maaseik.
Hoe komt iemand uit het verre Maaseik terecht bij het Vlaams Belang?
Zeg niet het ‘verre’ Maaseik. De Maas
ligt even ver van Brussel als de Noordzee. Maar alles is voor mij begonnen
bij mijn ouders. In Limburg was mijn
vader betrokken bij de oprichting van
de Volksunie en zijn broer bij de oprichting van de Vlaamse Volksbeweging. Op de lagere school werd ik door
medeleerlingen een ‘zwarte’ genoemd
omwille van ons flamingantisme. Ik
moest toen aan mijn moeder vragen
waarom ze dat zeiden.
U was ooit nog actief in de Volksunie?
Een deel van mijn familie en kennissen
steunde in de jaren ‘70 en ‘80 al het
Vlaams Blok. Zelf was ik begin jaren
‘90 echter voorzitter van de lokale afdeling van de Volksunie. Maar na het
verraad van de toenmalige partijvoorzitter Jaak Gabriëls uit Bree, een buurgemeente van Maaseik, en na twee
jaar voorzitterschap van Bert Anciaux,
hield ik het echter voor bekeken bij
die partij en bij de politiek in het algemeen.
Maar dan bent u opnieuw actief geworden in het Vlaams Blok?
Bij de lokale verkiezingen van 2000
is Thieu Boutsen, voormalig Vlaams
Volksvertegenwoordiger voor het

Vlaams Blok, mij komen vragen om
de lijst te vervoegen. Het Vlaams Blok
haalde bij deze lokale verkiezingen in
Maaseik voor de eerste keer onmiddellijk twee verkozenen. De herlancering van mijn politiek engagement in
het Vlaams Blok ontlokte me toen de
uitspraak: “Dit is zoals thuiskomen”.
U bent Vlaams Volksvertegenwoordiger geweest van 2007 tot 2009 en
u zetelt in de commissie Leefmilieu.
Nu hebt u weer zitting in dezelfde
commissie. Waarom leefmilieu: dat
is toch geen typisch Vlaams Belangthema?
Het klopt dat leefmilieu geen
thema is waarmee het Vlaams
Belang zich veel profileert. Dat
wil echter niet zeggen dat we er
geen aandacht voor hebben in het
programma en in het parlement.
Mijn 23 jaar actieve betrokkenheid bij Scouting Vlaanderen is
niet vreemd aan mijn interesse
voor water en bossen, stortplaatsen en stafkaarten.
Kan u ons iets vertellen
over uw inzet in die
commissie?
Tijdens mijn vorige
zittijd ben ik er als
Vlaams Belanger
zelfs een keer
in
geslaagd
een decreetswijziging te
laten goedkeuren. Ik
had voorgesteld om de
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mogelijkheid te creëren om de rooilijn
14 centimeter naar voor te schuiven
om mensen in staat te stellen de voorgevel van hun huis voldoende te isoleren. Een concrete en nuttige maatregel
voor ons leefmilieu.
Wat zijn jouw politieke dromen en
wensen?
Het zou mooi zijn mocht ik de Vlaamse onafhankelijkheid nog meemaken
en uiteraard op korte termijn een beleidsdeelname van het Vlaams Belang.

Over diplomaten en
paleisdweilen

Als kennismaking met het reilen
en zeilen van de internationale en
meer specifiek de Belgische diplomatie vormt Corps Diplomatique.
Achter de schermen van de Belgische
diplomatie best een interessante
introductie. De getuigenissen van
diplomaten en van (ex-)politici
die ooit bij het buitenlands beleid
betrokken waren, noopt daarentegen tot de nodige omzichtigheid. Het blijven diplomaten.
Dat blijkt onder andere in het
hoofdstuk 'De grootste economische missie ooit' over de handelszending die vorig jaar met liefst

632 deelnemers naar China trok.
Hier duikt het traditionele riedeltje op als zou de aanwezigheid van
een lid van de koninklijke familie
deuren openen die anders gesloten blijven. Verwonderlijk is dat
‘zelfs Jan Jambon toegeeft dat hij
met een louter Vlaamse economische missie minder zou bereiken’ en
volgens Pieter De Crem opent ‘de
aanwezigheid van de prinses (…)
niet vele deuren, die opent àlle deuren’. Praat van paleisdweilen en…
diplomaten. Zakenlui geloven
niet in sprookjes.
Dergelijke zendingen zijn goed
voor de PR van de monarchie,
leuk voor de journalisten die mogen meereizen en een soort van
verplichting voor bedrijven. Wie
contracten wil afsluiten, moet
aankomen met goede producten
of diensten, competitieve prijzen,
puike referenties en een sterk imago, zowel van het bedrijf als van

het land van herkomst.
De auteur stelt terecht dat de
huidige situatie met gedeelde bevoegdheden diplomatiek moeilijk
werkbaar is. Zijn sneer naar de
slechte werking van de Vlaamse
diplomatieke en handelsdiensten
in het buitenland, lijkt echter ingefluisterd. Overigens, de diplomatie hoort de internationale belangen van de gemeenschap die ze
vertegenwoordigt te behartigen.
Niet die van het land dat haar onderdrukt.
Luk Van Nieuwenhuysen
Bart AERTS
Corps Diplomatique. Achter de schermen van de Belgische diplomatie.
Uitgeverij Polis, 2020, 248 p.
ISBN: 9789463105125
Prijs: 22,50 euro

Weldenkende plunderaars
Laat het duidelijk zijn: deze rechtse rakker veroordeelt iedere vorm van racisme. Evenmin is
hij fan van de cowboymentaliteit die sommige
Amerikaanse politieagenten graag blijken te
cultiveren. Maar deze rechtse rakker heeft wel
vragen bij de eenzijdige verontwaardiging van al
die manifestanten die met gebalde vuist ‘black
lives matter’ scanderend door de straten van
onze Vlaamse steden trokken. Niet omdat ze
ongelijk zouden hebben, wel omdat we diezelfde wereldverbeteraars nooit horen wanneer in
Zuid-Afrika blanke Boeren slachtoffer worden
van racistische moordpartijen. Wel omdat die
zelfverklaarde weldenkenden met geen woord
reppen over de smerige rol van de Arabische
slavenhandelaars in de geschiedenis, omdat ze
zedig zwijgen over het intrieste lot van honderd-

duizenden Europeanen die door de Ottomaanse Turken werden gevangengenomen en in de
slavernij belandden. Tot lang na de afschaffing
van de slavernij in de Nieuwe Wereld trouwens.
Ook over de hedendaagse slavernij in de Arabische landen horen we ze met geen woord reppen. Voor de meebetogende politici geldt enkel
het credo ‘black votes matter’.
Ik kan al die verdraagzame weldenkenden dan
ook maar één goede raad geven. De volgende
keer dat jullie in Brussel ‘voor de goede zaak’
gaan winkels plunderen, plunder eens een boekenwinkel in plaats van een kledingwinkel of
elektrozaak. Jullie kunnen er enkel slimmer van
worden.
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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

HORIZONTAAL
A. Verantwoordelijkheidsgevoel
B. Voorzetsel - Wilde haver Bedenksel
C. Landelijk - Lidwoord
D. Lichte spot - Gladde vis
E. Aanduiding van aarzeling d.m.v.
een voegwoord - Heel goed en
vooraanstaand
F. Papegaai-achtige - Glibberige
G. Bospad - Pers. vnw. - Federatie
van Ouderverenigingen
H. Tijdelijke verblijfplaats voor
landverhuizers
I. Edelgrootachtbaar (afk.) - Uit het
Grieks afgeleid voorvoegsel in de
betekenis van rondom
J. Modieus - Godsgezant - Zwarte
organische delfstof
K. Tweede letter van het Griekse
alfabet - Manier
L. Vergeldingsmaatregelen

9

K

2

L

4

VUL IN EN WIN.
een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50
euro

Oplossing vorige maand:
CATAMARAN

GIKADO

Stuur uw oplossing voor 17 augustus
met vermelding van naam en adres naar

Vlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Winnaars juni:
Ludwig Van Hee, Sint-Niklaas
Lutgart Van Callenberghe, Blankenberge
Hans De Lille, Meeffe
Peter Slootmakers, Neeroeteren
Jacques Van Wynendaele, Geraardsbergen
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VERTICAAL
1. Onruststoker
2. Oost-Vlaamse gemeente
3. Het juiste treffen van
de toonhoogte - Britse
energieonderneming
4. Meisjesnaam - Voer het bewind
5. Gedroogd gras - Attente
6. Het gespeelde - Luchtvormige stof
7. Bevel - Knokige
8. Streelden - Romeinse cijfer 56
9. Door water omringd gebied - Ter
plaatse (afk.) - Oosterlengte
10. Geheugenkaart gebruikt in o.m.
digitale camera's - Voorschrift
dat voortkomt uit een
levensovertuiging
11. Bezworen verklaring - Enthousiaste
12. Organisaties die instaan voor het
vieren van vrolijke gebeurtenissen

Kalender
ZATERDAG 4 JULI
KORTRIJK. Stadswandeling in Kortrijk-Guldensporenstad. Samenkomst aan
het Groeningemonument, Groeningelaan
58 om 14u15. Org.: Seniorenforum LeieSchelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 047721 61 85, mark.vandenberghe@telenet.be
VRIJDAG 10 JULI
ANTWERPEN. Maatjesfestival in Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat
14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.
org
ZATERDAG 11 JULI
ANTWERPEN. Maatjesfestival in Centrum Van Maerlant, Van Maerlantstraat
14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 03225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbelang.
org
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, 049782 83 68
ZONDAG 19 JULI
ANTWERPEN. Scheldewandeling &
bezoek abdij Hemiksem. Samenkomst
aan het Steenplein, ponton waterbus om
13u. Org.: Seniorenforum Antwerpen.
Inl.: 0495-82 76 07, seniorenforumantwerpen@telenet.be

Koffiemok

"Eerst onze mensen"

€9,99

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 17 augustus
DONDERDAG 27 AUGUSTUS
LISSEWEGE. Bezoek aan de creatiefste
tuin van Vlaanderen in kunstenaarsdorp
Lissewege. Samenkomst aan Tvaartje, Lisseweegs Vaartje 28, 8380 Lissewege om
14u. Org.: Seniorenfourm Leie-Schelde.
Inl.: Mark Vandenberghe, 0477-21 61 85,
mark.vandenberghe@telenet.be
ZONDAG 13 SEPTEMBER
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM. 15de
Kiekendag in De Keyt, Kerkendijk 4,
Messelbroek om 11u30. Org.: Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem. Inl.: Suzy
Wouters, 0474 73 92 40, suzy.wouters@
gmail.com
DONDERDAG 17 SEPTEMBER
HARELBEKE. Met de fluisterboor op
de Gavers. Samenkomst om 14u30 (parkeren kant van de molen). Org.: Seniorenforum Leie-Schelde en Mandel. Inl.: Jan
Deweer, 0486-22 90 43, jan.deweer@hotmail.com of Arlette Temperman, 0486- 92
99 49, norbert.alleman@skynet.be
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

ZONDAG 4 OKTOBER
BRAKEL. 22ste Vlaams eetfestijn in
Feestzaal Ter Elst, Ommegangstraat 3, Elst
om 11u30. Org.: Vlaams Belang Brakel.
Inl.: Veronique Lenvain, 0478-79 68 85,
veronique.lenvain@gmail.com
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 parochiezaal Die Crone, Idegemplein 21 om
11u. Org.: Vlaams Belang Geraardsbergen. Inl.: Alain de Ruyck, 0486-30 52 65
TREMELO. Steakdag in centrum Tremelo, Schrieksebaan om 12u. Org.:
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Verschaeren, 0474-69 10 70, alain.verschaeren1@telenet.be

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

NIEUW IN ONZE
WEBWINKEL

Koffiemok
Vlaamse Leeuw

€9,99

VLAAMSBELANG.ORG/WINKEL
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KLEUR

VLAANDEREN

VLAAMS

Hang op 11 juli je Leeuwenvlag uit en ontvang een
geschenk van je lokale Vlaams Belang-afdeling!

