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Dat het coronavirus ook hersenschade teweegbrengt, is vooralsnog niet bewezen. Maar het nieuws
dat Facebook en Instagram voortaan afbeeldingen
van Zwarte Piet zouden verbieden, doen ons op z’n
minst vermoeden dat er binnen de grijze massa van
Mark Zuckerberg een en ander aan het rammelen
is. Aanleiding is het vermeende racistische karakter.
Dat de brave man zijn zwarte aangezicht dankt aan
zijn beroep en niet aan zijn huidskleur, én dat hij
stamt uit een eeuwenoude - zelfs voorchristelijke traditie speelt duidelijk geen rol.
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De strategische achtergrond is evident: het wegspoelen van klassieke archetypes uit de volksverbeelding moet de weg vrij maken voor een
modern-multicultureel eenheidsdenken waarbij
‘progressieve’ opiniemakers bepalen waar de grenzen van de vrijheid liggen.
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STREEP IN HET ZAND
De afgelopen jaren hebben we moeten vaststellen hoe in naam van de ‘verdraagzaamheid’ steeds
meer werd toegegeven aan geïmporteerde tradities
die ons volslagen vreemd zijn en soms zelfs haaks
staan op onze opvattingen. Denk maar aan het Suikerfeest of de Ramadan. Tegelijk worden in naam
van diezelfde ‘tolerantie’ eeuwenoude, gedeelde
Europese tradities in vraag gesteld omdat er altijd
wel een of andere ‘minderheid’ is die zich gekwetst
voelt.
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trandpret
De hittegolf van halverwege augustus staat geboekt als ‘de warmste week’
in dit land sinds 1833, dat is wanneer de metingen van het KMI in Ukkel
van start gingen. En wat voorspelbaar was, gebeurde ook: van heinde en
verre trokken Vlamingen massaal naar onze fijne Noordzeekust om er verkoeling te vinden. Op veel plaatsen aan de kust vonden ze dat ook. Maar
in sommige kuststeden liep het echter danig uit de hand.
Allochtone jongerenbendes uit onder meer Brussel vonden immers ook
de weg naar de kust. Iedereen heeft intussen de beelden gezien. Ze gingen
zelfs de wereld rond: Afrikaanse criminelen die op het strand in Blankenberge de politie en redders te lijf gingen, terwijl de gewone mensen zich
met hun gezin zo snel mogelijk in veiligheid probeerden te brengen. Het
zijn beelden die ons allemaal boos maken. Terecht liet Commissievoorzitter Ortwin Depoortere de Commissie Binnenlandse Zaken hier dan ook
vervroegd over samenkomen.

“DIT LAND IS DOOR
ONZE OUDERS EN
GROOTOUDERS
OPGEBOUWD
EN ZAL OOK
ALTIJD VAN ONZE
KINDEREN EN
KLEINKINDEREN
BLIJVEN.”

EB EN VLOED
De problemen zijn gekend. Hetzelfde uitschot dat de openbare zwembaden de afgelopen jaren teisterde, richt nu gewoon zijn aandacht op de
kust. De enige conclusie die we kunnen trekken, is dat de zachte aanpak
van de voorbije jaren niets heeft geholpen, integendeel. Het allochtoon
geboefte lacht ons gewoon uit. Nog geen week na de rellen aan de kust
werden er in Brussel agenten aangevallen bij de arrestatie van een 17jarige die óók betrokken was bij de rellen in Blankenberge. Symbolisch.
Meer dan ooit is het duidelijk dat de regering de controle over ons grondgebied verliest. Niet door eb, vloed of gebrek aan kansen, maar door laksheid, lafheid en straffeloosheid. Het is voor iedereen nu wel duidelijk dat
we deze allochtone criminelen met een praatje en een aai over de bol niet
op het goede pad krijgen. De enige taal die zij verstaan is die van de keiharde aanpak!
Dit land is door onze ouders en grootouders opgebouwd en zal ook altijd
van onze kinderen en kleinkinderen blijven. Wij gooien het niet weg.
Wij geven het niet weg. Wij nemen terug wat van ons is. En liefst zo snel
mogelijk!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
RELLEN AAN DE
KUST MET
‘JONGEREN’
Afgelopen zomer leerde Vlaanderen de ‘grootstedelijke’ problematieken ook kennen aan de kust,
naast de ‘gebruikelijke’ andere
plekken zoals recreatieparken of
-domeinen. Groepjes allochtone
jongemannen trokken er op uit,
van Brussel naar badplaatsen
als Knokke en Blankenberge. Niet, in tegenstelling
tot de meeste Vlamingen, om af te koelen,
maar om amok te maken. En in plaats van
een oproep tot harde
aanpak en het benoemen van de problemen,
bleven de media het
hardnekkig hebben over
‘jongeren’. De VRT sprak
zelfs even over eb en vloed als
oorzaak van de rellen. Getijden
doen mensen echter niet vechten,
wel een gebrek aan manieren, fatsoen en ja, inburgering. "We moeten dit gedrag harder bestraffen”, liet
fractieleider in de Kamer Barbara
Pas (Vlaams Belang) weten. “Dat
kan door de dubbele nationaliteit bij
herhaalde feiten af te pakken. Het
geboefte moet eruit.” Meer op blz. 12.

ZWARTE PIET MOET
BLIJVEN, OOK OP
FACEBOOK
Facebook en Instagram zullen
vanaf heden afbeeldingen en
filmpjes van Zwarte Piet
verwijderen. De censuur moet kaderen
in een strijd tegen racisme. Wat dan precies racistisch is aan
Zwarte Piet moet
nog blijken. Unia –
toch niet direct een

bastion van rechtsextremistisch
gedachtegoed – liet in 2014 reeds
ondubbelzinnig weten dat er in de
figuur van Zwarte Piet “geen sprake
is van een strafbare vorm van racisme
of een wettelijk verboden vorm van
raciale discriminatie”. En zoals het

disfunctionaliteit van België moeten beschrijven. Maar België heeft
opnieuw het record gebroken van
langste periode zonder volwaardige regering ooit. Er zijn bijna 650
dagen gepasseerd sinds 8 december 2018: de dag dat de regering
Michel I haar ontslag aanbood na
haar Marrakesh-fiasco. Het vorige
record stond op naam van... ook
België. In 2010-2011 verstreken er 541 dagen zonder volwaardige regering totdat Di
Rupo I van start ging. En
het ziet er naar uit dat de
PS opnieuw aan de bak
zal komen na een kort
N-VA-interregnum.
Misschien met behulp
van... diezelfde N-VA.
Bien étonnés de se trouver
ensemble...

DRAMA IN
LIBANON

ons allemaal is ingedrild: ‘racisme
is geen mening, maar een misdrijf ’.
Maar dat is naast de kwestie. Grote
techbedrijven moeten ons niet de
les spellen. Wij zullen wel zelf onze
tradities bepalen en bewaren. En
de enige baas die Zwarte Piet erkent is Sinterklaas. Dus Facebook
en co, hou jullie poten van
onze tradities.

IS ER AL EEN
REGERING?
Het is iedereen
stilletjes voorbijgegaan. Allicht
hadden de media
ook weinig zin om
het in de verf te zetten, gezien ze dan
nog maar eens de
4

Op 4 augustus werd Beiroet opgeschrikt door twee explosies in
de haven. Een kleine, maar uiterst
gevaarlijke 3.000 ton aan ammoniumnitraat lag door wanbeheer reeds
jaren stof te vergaren en kwam nu
tot ontploffing. Een gigantische
schokgolf volgde, met zeker 200
doden en duizenden gewonden tot
gevolg. Het Vlaams Belang betreurt
ten zeerste alle menselijke leed en
zal zich in EU-verband inzetten om
het leed in de regio te verhelpen.

EUROPEAN MONEY
MATTERS?
Terwijl de gewelddadige Black
Lives Matter-protesten in de VS
na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd stilletjes aan
kalmeren, blijft een bepaalde kliek
de opportuniteit aanhalen in eigen
land. Linkse druk zorgde ervoor
dat in de Kamer een ‘Congocommissie’ werd opgericht, die

“Schijnmanoeuvres, borstgeklop, bezigheidstherapie: wie de
formatie nog probeert te volgen,
moet stilaan zo vermoeid zijn
dat het al lang niet meer te compenseren valt met één betaalde
feestdag.”
Astrid Roelandt, politiek
journaliste, Het Laatste Nieuws,
4 augustus 2020.

De Wit-Russische president Aleksandr
Loekasjenko tijdens een militaire parade.
zich moet buigen over de Belgischkoloniale periode van Congo. Het
Vlaams Belang was geen fan van
deze commissie, maar opperde samen met de MR dat als ze dan toch
moest opgericht worden, het best
met louter historici zou zijn, gezien
het een louter historische aangelegenheid betreft. Linkse partijen als
Groen, Ecolo, de PS enz. blijken
hier echter tegenstander van te
zijn. Voor hen is de uitkomst immers al beslecht ongeacht de historische waarheid: België moet en
zal herstelbetalingen betalen. Dat
er daarmee wat stemmen van Congolese Brusselaars kunnen gekocht
worden, is allicht een gelukkig toeval.

stemmen verwierf. Tegenkandidate Svetlana Tichanovskaja – die
mogelijks wel eens echt de verkiezingen kan gewonnen hebben – is
intussen gevlucht naar Litouwen.
De EU mag deze autoritaire bedreigingen jegens onze bondgenoten niet zomaar over zich laten
gaan. Het Vlaams Belang zal zich
in het Europees Parlement blijven
inzetten voor onze belangen en die
van Europa.

WIT-RUSLAND

Tijdens het Offerfeest verzamelden duizenden Antwerpse moslims zich aan de poorten van hun
moskee. Op beelden is te zien
hoe de ‘social distancing’ van 1,5
meter niet wordt gerespecteerd.
Wraakroepend, vond Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken,
gezien de regels voor iedereen gelden. Maar volgens de islamitische
clerus is dergelijke sociale controle
‘racistisch’. Zij dienden klacht in
tegen onze partijvoorzitter. Die
laatste bleef rustig: “Laat het proces
maar komen. Als de waarheid naar
buiten brengen fout is, dan ben ik
schuldig.”

Afgelopen maand waren het verkiezingen in Wit-Rusland. Al sinds
1994 is daar Aleksandr Loekasjenko
aan de macht, volgens sommigen
‘de laatste dictator van Europa’.
Voorheen een trouwe bondgenoot
van Moskou, maar thans is de relatie met het Kremlin enigszins verzuurd gezien Loekasjenko de WitRussische autonomie (en dus zijn
eigen macht) wil behouden. Geleid
door datzelfde motief vervalste de
Wit-Russische president eerder al
de afgelopen verkiezingen, zodat
hij meer dan 80 procent van de

MOSKEEËN
ANTWERPEN
PROBEREN VLAAMS
BELANG TE
INTIMIDEREN
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“Ik wil hier geen politieke statements maken of pleiten voor
federalisme of confederalisme,
maar ik stel vast dat we ons
vastrijden door de organisatie
van het land. Rond klimaat lukt
het niet omdat vier ministers het
niet eens worden, voor corona
waren er acht ministers en een
staatssecretaris en toen we maskers moesten kopen, kwamen er
nog drie ministers bij.”
Generaal Marc Compernol,
oud-chef Defensie,
De Standaard, 2 juli 2020.
“Structureel heeft de N-VA nog
niet veel kunnen veranderen.”
Karl Drabbe, uitgever bij
Doorbraak, De Standaard,
11 juli 2020
“Op 26 maart blokletterde Het
Laatste Nieuws op de voorpagina 'Niets dan lof voor ons
land'. Vier maanden later is alles
anders. […] Vandaag is ons land
- letterlijk - de zieke man van
Europa.”
Brecht Decaestecker, hoofdredacteur HLN, Het Laatste
Nieuws, 30 juli 2020.
“Ik zou graag opener zijn over
de dingen die soms verkeerd
lopen, maar dat kan je je in deze
stiel niet permitteren.”
Wouter Beke, CD&V-minister
van Welzijn over eerlijkheid,
Het Laatste Nieuws, 8 augustus
2020.

Is België klaar om te
vaccineren tegen corona?
Ik zou u wat tijd kunnen besparen en gewoon antwoorden met: ‘nee’.
Het is echter allicht ook nuttig om te weten waarom, waar we nu staan
en wat er dient te gebeuren. Vaccins zullen een sleutelrol gaan spelen
in de gewenste normalisering van onze levens, maar België heeft thans
bijzonder weinig ondernomen wat dit betreft. Onze overheid rekent
op de ‘goodwill’ van onze buurlanden in de EU zonder zelf veel te
plannen. De typische Belgische aanpak uiteraard, maar die is verre
van gewenst.
Op dit moment – en dat is al zo
voor enkele maanden – zijn tal van
landen en bedrijven vaccins aan
het onderzoeken. Tientallen composities zijn thans in een testfase.
Rusland stelt zelf dat het een werkend vaccin heeft dat alle testen
heeft doorstaan. De Russen zouden binnenkort in de Filippijnen
hun vaccin op grote schaal inzetten. Andere landen zoals Frankrijk,
Duitsland, Italië en Nederland
hebben sinds vele weken al honderden miljoenen vaccins-in-ontwikkeling besteld. ‘Pre-orders’ heet

dat ook wel eens in de e-handel.
België daarentegen rekent op een
Europese groepsaankoop en wil
wachten tot wanneer er een werkend vaccin – getest en klaar om te
gebruiken – op de markt is.
NAÏEF EN NALATIG
Een vaccin dat werkt én kan ingezet worden? Mogelijk is het al voor
dit jaar. Overal ter wereld lijken de
eerste testresultaten positief. De
meeste – verstandige – landen reageren navenant. Frankrijk, Italië,

"Onze overheid rekent
op de goodwill van de
buurlanden zonder zelf
veel te plannen."
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Duitsland en Nederland hebben
zoals vermeld reeds zo’n 300 miljoen vaccins aangekocht. Dit bij
AstraZeneca, dat in samenwerking
met de Oxford-universiteit een
vaccin ontwikkelt. Het VK wedt
zelfs op meerdere paarden en heeft
bestellingen geplaatst bij maar
liefst drie bedrijven. België daarentegen... heeft nergens een bestelling geplaatst.
De redenering hierachter is dat we
de adviezen van de Europese Commissie volgen: om pas een vaccin
aan te schaffen wanneer het 100
procent zeker is dat het werkt. Men
denkt hierdoor financieel risico’s te
beperken gezien je dan niet opgescheept kunt zitten met honderdduizenden slecht- of niet-werkende vaccins.
Op papier klinkt dat logisch, ware

het niet dat we net dure lessen
hebben kunnen trekken na het
internationale mondmaskerfiasco.
Omdat veel te veel landen veel te
weinig preventief en pro-actief
hebben gehandeld in de jaren en
maanden voor de coronacrisis was
er ineens een veel te grote vraag
naar mondmaskers toen de coronacrisis in volle kracht toesloeg. Hoe
kan het dus anders zijn wanneer
de vaccins klaar zijn? In het beste
geval zullen we met de grote vraag
een duurdere prijs moeten betalen,
wat het bovenstaande financiële
argument al van tafel veegt, en in
het slechtste geval komen we op
de bodem van de wachtlijsten.
Ondertussen zullen andere, meer
voorzienige landen, hun bevolking
al aan het inenten zijn.
EEN PLAN? WELK PLAN?
En dan hebben we het nog niet
eens gehad over de implementatie.
Ik moet allicht niemand herinneren aan hoelang het heeft geduurd
vooraleer de Belgische overheid
mondmaskers kon bestellen én bedelen. Los van het feit dat het pijnlijk lang duurde om de bestelling te
plaatsen en te finaliseren, waren er
tal van problemen en verwarring bij
de bedeling. Uiteindelijk zou men,
op basis van de leeftijd, naar de apotheker mogen trekken om de maskers af te halen. Postbedeling bleek
te moeilijk – of de lobby van de
apothekers te krachtig. Honderdduizenden maskers werden nooit
opgehaald. De burgers hadden al
lang zelf het nodige aangeschaft.
Een gelijkaardig probleem staat
ons echter te wachten als – niet
wanneer – we erin slagen om succesvol vaccins aan te schaffen. We
weten immers nog niet hoe lang
de vaccins die we zullen inzetten,
gaan werken. Dat kan variëren van
3 tot 6 maanden tot 1-2 jaar. Die
tijdspanne zal cruciaal worden in
de planning van de vaccinbedeling.
En momenteel zijn er... nul plannen voor elk van deze scenario’s.
Dat is nochtans dringend nodig
en niets verhindert ons zelfs om

"Als we niets ondernemen,
zullen we pas héél
laat onze regels
kunnen
versoepelen."

die plannen nu reeds te maken.
Wanneer we bijvoorbeeld spreken
over een vaccin van drie maanden,
zal het onmogelijk zijn om in afdoende tijd de volledige populatie
in te enten. Tegen dat de ene groep
is ingeënt, is de andere alweer vatbaar voor ziekte. Dit betekent dat
we keuzes moeten maken. Vaccinneren we de actieve, weerbare bevolking? Dan gaan we de ouderen
en kwetsbaren moeten isoleren. Of
gaan we net voor de inenting van
de zwakkeren terwijl we weerbare,
jongere bevolking ‘weerloos’ laten,
maar rekenen op hun resistentie?
Wanneer we spreken over vaccins
die een jaar werkzaam blijven,
kunnen we dan weer werk maken
van de inenting van de gehele populatie, maar dan alleen als we over
voldoende vaccins beschikken. Zo
niet hebben we ook een plan in
keuzes nodig. En zelfs wanneer er
voldoende, langwerkende vaccins
zijn, moeten keuzes gemaakt worden. 11 miljoen mensen inenten
kan immers vele maanden duren.
Het spreekt tot slot voor zich dat
elk van deze keuzes implicaties met
zich zal meebrengen inzake de afbouw van de coronamaatregelen.
Eerst en vooral: als we helemaal
niets ondernemen en wachten op
7

anderen om vaccins te verschaffen,
dan zullen we pas héél laat onze
regels kunnen versoepelen. Maar
ook, eens we vaccins hebben, moeten we verstandig omgaan met de
distributie. Vaccineren we de werkende bevolking, dan gaan er nog
steeds isolatieregels moeten zijn
voor de zwakkeren. Vaccineren we
daarentegen de zwakkere bevolking, dan gaat de actieve bevolking
ook nog een minimum aan anticoronaregels moeten behouden.
De regels zullen versoepeld kunnen worden gezien de lagere mortaliteit, maar niet volledig kunnen
verdwijnen, omdat covid-19 een
gevaarlijke ziekte blijft, ook voor
mensen jongeren dan 65. Allicht
is de laatste piste dan de meest preferabele, omdat we zo het grootste
evenwicht bekomen tussen handelsvrijheid en volksgezondheid.
Maar het allerbelangrijkste is dat
er nu überhaupt plannen worden
gemaakt in plaats van te palaveren
over wat het beste plan is. Dit moet
in samenwerking met de wetenschappers en experts, maar onder
impuls van de politiek. De lamlendigheid van die laatste groep is
dodelijk.
Jonas Naeyaert

Europees coronafonds:
Een dramatische deal
“The worst deal in the history of deals”, zo zou de Amerikaanse
president Donald Trump de verbintenis betitelen waartoe België
en de EU zich de komende decennia engageren. Maar wat is het
en hoe moet Vlaanderen zich naar de toekomst toe strategisch positioneren?
RIANT BEDRAG
De Europese leiders waren eind
juli druk in de weer om een financieringsplan voor de Unie uit
te werken. Na lang beraad werd
uiteindelijk besloten om, onder
impuls van Angela Merkel en
Charles Michel, maar liefst 750
miljard euro vrij te maken. Dat
riante bedrag zal dienen om de
lidstaten bij te staan in het herstelproces volgend op de pandemie.
De grootste meenemer echter is
het nieuwe macro-economische
instrument dat de EU introduceert. Het zogenaamde Next
Generation EU behelst dat de
Unie de 750 miljard euro waar-

van sprake zal lenen op de kapitaalmarkten, een nieuwe mijlpaal
dus in het financiële beheer door
de Europese leiders. Maar liefst
390 miljard euro daarvan zal
dienen als gift aan landen in financieel moeilijke papieren. Een
overige 312,5 miljard euro vloeit
naar het ‘EU’s Recovery and Resilience Facility’.
Zodoende vormt de Europese
Unie zich om in een op Belgische leest geschoeid financieel
doorgeefluik waar sterke, performante economieën opdraaien
voor het malgoverno van andere
lidstaten. Lidstaten met een fundamenteel andere democratie,
andere bestuurscultuur en andere begrotingsdiscipline. Een

ander, bijkomend effect van deze
transferpolitiek is dat landen die
minder getroffen werden door
het virus alsnog de onderhandelingstafel verlieten met meer geld
achter hun naam dan België, dat
het hoogst aantal coronadoden
per hoofd van de bevolking kent.
De Belgische belastingbetaler zal
naar schatting 17,4 miljard euro
moeten bijdragen aan het herstelfonds van de Commissie.
NEVER WASTE A GOOD CRISIS
Het coronaherstelfonds komt bovenop de EU-meerjarenbegroting
die al 1.047 miljard euro bedroeg.
Samengeteld neemt de Europese
Unie zich dus voor om 1.824 miljard euro uit te geven. Een hallucinant bedrag, hoor ik u denken. En
dat is het ook. De reden hiervoor
is dat de coronacrisis er geenszins
voor zorgde dat de architecten achter de Europese superstaat reflecteerden over de gang van zaken.

"Het vrije Vlaanderen
van morgen verdient assertieve
onderhandelaars die de belangen
van de Vlaming behartigen aan de
Europese onderhandelingstafel."
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Hoewel de Nederlandse premier Mark Rutte uiteindelijk plooide,
was zijn houding van verzet een voorbeeld voor Vlaanderen.
De begindagen van de pandemie
maakten duidelijk dat, in tijden
van acute crisis, elke lidstaat
uiteindelijk alleen ageert en dat
vrijwillige Europese solidariteit
problematisch is. De zware economische kater volgend op de
lockdown zorgt er bij de Brusselse bureaucraten nagenoeg niet
voor dat ze aan een strategische
herpositionering van het budget
doen. Zo blijft men halsstarrig
vasthouden aan de Green Deal en
blijkt de Brexit geen signaal dat
het Europese project herbronning nodig heeft, maar een reden

staat zal dus geplaveid worden
met een falend beleid, ongewenste megalomane klimaatmaatregelen, transfers, fiscale integratie
en gemeenschappelijke schulden.
Er wordt richting federalisme geschipperd middels economische
integratie.
NEDERLAND GIDSLAND
Aan de onderhandelingstafel viel
op hoe vooral Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Nederland
de nadruk legden op zuinigheid
en budgettaire discipline. De Ne-

"De EU vormt zich om tot een op
Belgische leest geschoeid doorgeefluik
waar performante economieën
opdraaien voor het malgoverno van
anderen."
om net nog meer in te zetten op
de Europese centralisatiepolitiek.
De weg naar de Europese super-

derlandse premier Mark Rutte
maakte naam als onderhandelaar
en leek wel de positie van stugge
9

nee-schudder, traditioneel bekleed
door de Britten, aan te nemen.
Niettegenstaande dat de Nederlandse liberale premier na afloop
toch plooide, was de Nederlandse
houding een voorbeeld voor Vlaanderen. Door de Belgische constructie is Vlaanderen onderhevig aan de
grillen van de MR-clan die blijkbaar
een hoge prijs wil betalen voor de
EU-topjobs die hun richting worden
uitgegooid.
Opnieuw rijst de vraag welke legitimiteit dit schuldenblok aan het been
van onze kinderen en kleinkinderen
geniet. De manifest verschillende begrotingscultuur en visie op het Europese project die Franstalig België oplegt aan Vlaanderen is andermaal een
roodgloeiend signaal dat Vlaanderen
dringend haar eigen weg op moet
gaan. Het onafhankelijke Vlaanderen van morgen verdient assertieve
onderhandelaars die wars van ideologische oogkleppen de belangen van
de Vlaamse belastingbetaler behartigen aan de Europese onderhandelingstafel.
Brieuc Suys

Ondanks rampzalige begroting:

Minderheidsregering-Wilmès trekt
miljarden uit voor EU en asiel
Twee jaar. Zo lang is het intussen dat dit onzalige land zonder regering
zit, en zo lang is het dus dat er ook geen begroting in het parlement
werd ingediend. Zo lang wordt er reeds gewerkt met zogenaamde
‘voorlopige twaalfden’, waarbij de federale overheid maandelijks
slechts één twaalfde mag uitgeven van wat ze het jaar voordien heeft
uitgegeven.
Maar België zou België niet zijn
indien de minderheidsregeringWilmès II zich daar iets van zou
aantrekken. Met allerlei kunstgrepen en aanpassingen blijft men
zonder democratisch draagvlak uw
belastinggeld steeds meer spenderen aan bijvoorbeeld de opvang
van asielzoekers, of de al evenmin
democratische EU-superstaat.
GEEN GELD VOOR
ZORGSECTOR?
We spoelen even een jaartje terug. Dankzij de stemmen van het
Vlaams Belang wordt een extra
jaarbudget van 400 miljoen euro
goedgekeurd voor de zorgsector.
“Onverantwoord”, noemde de
CD&V dat toen. “Zomaar eventjes 400 miljoen euro per jaar extra
uitgaven laten goedkeuren waarna

de staatsfinanciën nog in zwaardere
problemen zitten, is onverantwoord
gedrag”, kakelde ook Open Vldvoorzitter Lachaert.
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers hekelde Vlaams Belangbegrotingsspecialist Wouter Vermeersch de grenzeloze hypocrisie
hieromtrent. Terwijl 400 miljoen
euro voor de zorgsector ‘onverantwoord’ zou zijn, keurde de minderheidsregering-Wilmès dit jaar wél
een verdubbeling van het budget
voor asiel en migratie goed. “Dit
land werd bijzonder hard getroffen
door de coronacrisis en de weg uit
de budgettaire en sociaaleconomische
crisis wordt lang en hard. Elke extra
cent in de begroting zou nu moeten
gaan naar onze mensen en het herstel
van onze economie, en niet naar asiel
en migratie”, aldus Vermeersch.
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17,5 MILJARD EXTRA
VOOR DE EU
Maar dat was uiteraard nog lang
niet voldoende. Wanneer vanuit
de Europese ivoren torens Charles
Michel en Guy Verhofstadt extra
Vlaams geld voor Europa eisen,
dan luisteren Wilmès en co gedwee. Terwijl de Vlaming nu al
de grootste nettobetaler van de
EU is, besloot de minderheidsregering-Wilmès zonder enig democratisch debat daarover in het
parlement, om nog eens… 17,5
miljard (!) euro extra toe te zeggen. Wouter Vermeersch diende
in de Kamer een motie in om
zich te verzetten tegen die nieuwe
blanco cheque van 17,5 miljard euro aan de EU, maar deze
Vlaams Belang-motie werd door
álle andere partijen van tafel geveegd - ook door de N-VA, die
samen met PS en MR ook geen
graten ziet in opnieuw vele miljarden euro’s Vlaams belastinggeld naar de EU.
Stijn Hiers

Politieke benoemingen en
achterkamertjespolitiek
Op het einde van het eerste politieke jaar besliste de regeringJambon nog snel om drie nieuwe gouverneurs politiek te benoemen.
Fractieleider Chris Janssens hekelde deze “hoogdag van de particratie”
en pleitte om komaf te maken met “de Belgische ziekte van de politieke
benoemingen”.
Eind vorig jaar besliste de Vlaamse
Regering om de op dat moment lopende objectieve selectieprocedure
voor de aanstelling van een nieuwe
gouverneur in Oost-Vlaanderen
stop te zetten. Open Vld weigerde
immers om de kandidaat met de
beste score te benoemen, omdat
die niet over een blauwe lidkaart
beschikte. Men schakelde voor de
aanduiding van gouverneurs dan
maar gewoon terug over naar de
platte politieke benoeming. Het
ambt van gouverneur werd dus
gewoon opnieuw het vertrouwde
jachtterrein van de regeringspartijen.

selectieprocedures. Maar niet dus
wanneer de hoogste ambtenaar van
de provincie wordt benoemd: dan is
de partijlidkaart belangrijker dan
competenties of ervaring. Dat is
geen professioneel overheidsmanagement.”
OPROEP
Bart Somers verschool zich weinig
dapper achter arresten van de Raad
van State die bepaalden dat er “voor
een vertrouwensfunctie als die van

ACHTERKAMERS
Daarmee startte het getouwtrek in
de duistere achterkamertjes van de
politiek, dat uiteindelijk duurde
tot de laatste ministerraad voor
het zomerreces, waarna de ministers gezellig op vakantie vertrokken. Op die laatste vergadering
besliste de regering twee N-VAparlementsleden en één Open Vldparlementslid tot gouverneur te
benoemen. De hoogste ambtenaren van de drie provincies werden
dus aangeduid zonder objectieve
criteria, alleen de juiste partijkaart
was van tel.
In het Vlaams Parlement interpelleerde Chris Janssens bevoegd minister Bart Somers, die inmiddels
al op zijn vakantiebestemming was
aangekomen. Onze fractievoorzitter was vernietigend: “Voor elke
job, van poetsvrouw tot directeur,
moeten sollicitanten deelnemen aan
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gouverneur geen vergelijking van titels en verdiensten nodig is” en motiveerde alsnog elk van de drie benoemingen. Chris Janssens merkte
echter op dat de minister daarbij
gewoon de Wikipediapagina’s van
de drie betreffende politici aan het
voorlezen was en deed nogmaals
een oproep om “komaf te maken
met de Belgische ziekte van de politieke benoemingen”. “Dat zou niet
alleen garanderen dat de beste man
of vrouw op de juiste plaats terechtkomt, maar ook dat die ambtenaren
altijd het algemeen belang voor ogen
hebben in plaats van het loutere partijbelang”, aldus onze fractievoorzitter.
Wim Van Osselaer

Zon, zand en zever
Begin augustus was het weer zover: op de warmste dag van het jaar
achtten heetgebakerde ‘jongeren’ het moment gekomen om het weekend van brave burgers te vergallen. De coronaregels werden massaal
overtreden, toeristen werden gejend en uiteindelijk brak er een massale vechtpartij uit waarbij ook de politie in de klappen deelde.
WEINIG NIEUWS ONDER
DE ZON
Tijdens een debat in de Kamer
wees Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas er op dat wat zich
in Blankenberge afspeelde, geenszins een eenmalig feit of een geïsoleerd incident was. Eerder reeds
schopten ‘jongeren’ immers ook al
in andere badplaatsen en recreatiedomeinen keet. Wat dat betreft,
was er helaas weinig nieuws onder
de stralende zomerzon. Evenmin
nieuw, was het feit dat sommigen
nog maar eens hun uiterste best
deden om het licht van de zon te
ontkennen en krampachtig bleven
spreken over ‘Noord-Franse jongeren’ en ‘groepen uit Brussel’.
In een reactie stelde de politievakbond VSOA echter in niet mis te
verstane bewoordingen dat het tijd
werd dat “deze ‘jongeren’ eindelijk
benoemd worden door de politiek.”
FOCUS
Na de rellen vond men er niet beter op dan Knokke en Blankenberge deels tot een ‘no go-zone’ te
verklaren voor dagjestoeristen. Een

ongeziene maatregel, waarbij alle
strandgangers over één kam werden geschoren en die ertoe leidde
dat “brave burgers die niet over een
tuin beschikken en eens een dagje
met hun gezin naar zee willen, de
dupe worden van het wangedrag
van één groep”, aldus nog Pas. Wie
met de auto kwam, werd gewoon
teruggestuurd, terwijl gerichte
controles plaatsvonden onder degenen die met de trein naar de kust
spoorden.
Het duurde uiteraard niet lang
voor sommigen, die eerder hun
best hadden gedaan om de zaken
vooral niet bij naam te noemen,
de vraag stelden of het niet discriminerend was om er bepaalde
mensen uit te pikken, op basis van
hun afkomst. Een compleet overbodige vraag, zo bleek, want de politie controleerde in eerste instantie
op grote groepen. Op wie had de
politie zich trouwens moeten focussen? Grijzende opa’s en oma’s?
Blonde scoutsmeisjes? Gezinnen
met kinderen? Zoals iedereen heeft
kunnen vaststellen, waren dat niet
bepaald de groepen waaruit het
leeuwendeel van de plegers van de
strandterreur afkomstig was.

"Brave burgers die niet over een tuin
beschikken en eens een dagje met het gezin
naar zee willen, worden de dupe van het
wangedrag van één groep."
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VERANTWOORDELIJKHEID
In De Morgen (14.08.2020)
sloeg ook Mark Elchardus –
professor emeritus aan de VUB
en in een vroeger leven ook wel
‘huisideoloog van de socialistische partij’ genoemd – nagels
met koppen. Letterlijk: “Al jaren
zien we bij een aantal kinderen en
kleinkinderen van migranten een
groeiende afkeer van onze samenleving en een toenemende bereidheid
dat gewelddadig te uiten. Ontstellend is de reactie daarop, de laksheid, de lafheid, het ontkennen, het
bedenken van excuses, het gebrek
aan daadkracht, aan handhaving,
het ontlopen van verantwoordelijkheid.”
In het vervolg van zijn betoog pleitte hij voor kordate maatregelen en
wees hij er op dat ieder van ons
kan bijdragen aan de oplossing:
“Er zijn immers mensen die zich
telkens weer aan de kant van herrieschoppers scharen, meteen de politie
veroordelen, beledigen en ontmoedigen, de meest onzinnige excuses
bedenken voor niet te verantwoorden gedrag, criminaliteit koesteren
als een mensenrecht. Zij zijn onze
verantwoordelijkheid, want we kunnen ze gewoon wegstemmen uit onze
parlementen.” Veel valt daar niet
aan toe te voegen.
Dirk De Smedt

Koloniaal Congo: de mythe doorprikt
Heeft België Congo werkelijk leeggezogen? Zijn de spijtbetuigingen van
koning Filip terecht? De vraag stellen is al heiligschennis. In het zog van
de antiracistische verontwaardiging van extreemlinkse signatuur, die recent uit de Verenigde Staten overgewaaid is, wordt de geschiedenis van de
Belgische koloniale periode zeer ongenuanceerd herschreven. De Franse
Afrikakenner Bernard Lugan (L’Afrique réelle) geeft ons enkele redenen
waarom excuses, spijtbetuigingen en herstelbetalingen ongerechtvaardigd
zijn.
In 1885, toen de Onafhankelijke
Congostaat (Vrijstaat-Congo) internationaal erkend werd, ontvolkten
islamitische slavenhandelaars vanuit Zanzibar het hele oosten van
het land. In dit uitgestrekte gebied
bonden koloniale troepen onder het
bevel van onder meer de Belgische
officier Francis Dhanis de strijd aan
tegen de Arabische slavenhandelaars.
Dit leger bestond uit zowel blanken
als zwarten. Zo bekochten een aantal
Belgen de bevrijding van de zwarten
met hun leven: luitenant Lippens en
sergeant de Bruyne – die geweigerd
had te vluchten, om de zieke Lippens
te kunnen bijstaan – werden gemarteld (handen en voeten afgehakt) en
vermoord.
Belgisch-Congo had een goed
functionerend overheidsapparaat, een
uit het niets opgebouwd verkeersnet
met havens, vliegvelden, spoorwegen
en binnenvaart en een zeer dicht wegennet, met pistes die het hele land
doorkruisten. Na de onafhankelijkheid zijn deze echter aan het welig
tierende oerwoud overgelaten. Maar
het was onder meer door deze innovaties dat Congo één van de meest
winstgevende kolonies was. Vanaf
1908 werd de kolonie dan ook zelfbedruipend: het tienjarenplan en de
overheidsinvesteringen werden gefinancierd met de belastingen die grote
ondernemingen er betaalden. België
was in die tijd trouwens de enige koloniale macht met een samenhangend
ontwikkelingsplan voor zijn kolonie.
Het onderwijs is daar een tekenend
voorbeeld van. De onafhankelijkheid
en de dekolonisatie doorkruisten de
verdere ontwikkeling van het secundair en het hoger onderwijs.

ZWITSERSE BANKREKENINGEN
De echte plundering van Congo
begon echter ná de onafhankelijkheid. In Congo: een geschiedenis
vraagt expert David Van Reybrouck zich af hoe Congo, dat tot aan
de onafhankelijkheid een relatief
rustige kolonie was, sinds de onafhankelijkheid zo kon veranderen. Na de onafhankelijkheid in
1960 en de moord op premier Lumumba, komt na een staatsgreep
Mobutu Sese Seko aan de macht.
Tijdens de Koude Oorlog kan de
pro-Westerse president Mobutu als zelfverklaard ‘bastion tegen het
communisme’ - ongehinderd de
economie nationaliseren en een roverseconomie installeren. Dat leidt
vanaf 1975 tot een ineenstorting
van de economie en een sterke afname van de levensstandaard.
Hiermee is niet gezegd dat alles wat
zich in Congo afgespeeld heeft op
enigerlei wijze verdedigbaar is. Zoals de Franse Afrikaexpert Bernard
Lugan schrijft: “Er is zeker een donkere periode geweest in het Belgisch
koloniaal verleden, met een economisch expansiebeleid dat gebaseerd
was op dwangarbeid en dat in 1899
leidde tot internationaal protest. Die

periode was kort en duurde maar enkele jaren. Vanaf 1908 kwam Congo
onder een bestuur dat de natuurlijke
rijkdommen inzette voor de ontwikkeling van dat gebied.” In dezelfde
lijn als wat Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas in de Kamer terecht opmerkte: de winsten die in
Congo gemaakt werden vóór 1908
kwamen vooral het Paleis ten goede, die vanaf 1908 kwamen vooral
een dertigtal nog steeds steenrijke,
Franstalige families ten goede.
CHINESE KOLONIE
Intussen is Congo opnieuw een kolonie geworden. China heeft zijn
oog op het grondstoffenrijke land
laten vallen. Mobutu kreeg destijds
al steun van Mao – omdat China de
Sovjetunie toen ook als vijand zag –
maar hoe China nu de hand legt op
Afrikaanse grondstoffen en deze voor
de neus van de rest van de wereld
wegkaapt, is ongezien.
De Westerse landen denken in universele waarden. Europa zwalpt
tussen zelfhaat en een stalinistisch
revisionisme van de eigen geschiedenis. Alain de Benoist merkt daarbij op dat in China enkel Chinese
waarden gelden. Voor de VS gelden
enkel Amerikaanse belangen, voor
Turkije enkel Turkse waarden en belangen. Maar bij ons mag iedereen
zijn waarden laten gelden, behalve
wijzelf. In de wereld van morgen zal
dat cultuurrelativisme ons nog zuur
opbreken.

"De echte plundering
van Congo begon pas na
de onafhankelijkheid."
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Ralf Van den Haute

Interview Werner Niemegeers:

isschien is er wat ext
Vlaams Belang tot ee
Dedecker twee jaar geleden, om tot een gezamenlijk politiek project te komen.

Prettig u te ontmoeten, meester Niemegeers. Op Twitter
bent u al enige poos een bekende en partijonafhankelijke opiniemaker en wie Doorbraak af en toe leest, kent u
allicht evenzeer innig. Wilt u zich echter voor de andere
lezers toch nog even kort voorstellen?

Maar voor de duidelijkheid: we beginnen waar we beginnen, en dat is met een denktank. Daar zijn we voorlopig
tevreden mee: met een denktank kan je nieuwe ideeën kweken, hiaten in het beleid duiden, met deskundigen in het
debat gaan enzoverder. Als de bestaande politieke partijen
de voorgestelde oplossingen zouden negeren of niet grondig zouden onderzoeken, dan zal de drijfveer om het partijpolitiek strijdtoneel te betreden natuurlijk toenemen. Maar
dan blijft de denktank nog altijd bestaan.

Wel, ik ben advocaat van beroep, maar als ik enige bekendheid heb, zal dat dan vooral zijn van mijn vroegere optredens op ActuaTV. Daar gaf ik fiscale commentaar, maar
ook kritische analyses over de Federale Regering, de Vlaamse Regering enzoverder. Samengevat: ik verdedig de hardwerkende Vlaming tegen de grijpgrage overheid en vecht
voor de gewone burger. De rode draad daarbij is ageren
tegen verkleutering, voor vrij burgerschap. En inderdaad,
heden ten dage ben ik ook wel op Twitter actief (@WNiemegeers, red.). Ook daar kant ik mij als vrije en mondige
burger tegen de pensée unique die het debat versmoort; het
politiek correct denken. Daar verzet ik mij tegen met hand
en tand, en met mijn eigen stem.

Maar is er wel nog ruimte voor een andere partij op
rechts naast – of tussen – N-VA en Vlaams Belang?
Dat valt te bekijken op het moment zelf (rond 2024, red.),
maar ik denk dat je de vraag ietwat verkeerd stelt of tenminste de verkeerde partijen vermeldt. Kijk naar Open Vld
die nu al aan het imploderen is, daar lijkt ons nog speelruimte te zitten. De rechtsliberale kiezers, die allicht met
voorzitter Egbert Lachaert aanvankelijk tevreden waren,
zullen snel teleurgesteld worden als ze zien dat met Open
Vld helemaal geen rechtsliberaal beleid te voeren valt.

U startte vorig jaar een nieuw initiatief: het Vlaamse
Forum voor Democratie (VFvD). Leg dat eens uit?
Na enige tijd actief te zijn geweest op Twitter werd voor
ons duidelijk dat – hoewel nuttig – louter opinies delen te
weinig impact realiseert. Daarom hebben wij – enkele medestanders en ik – VFvD opgericht, een concrete, tastbare
organisatie, gecentreerd rond de principes die ik eerder wat
kernachtig schetste.

Maar we zien N-VA en Vlaams Belang dus helemaal niet als
tegenstander, integendeel, we willen ze samenbrengen. Zelfs
met onze loutere denktankpositie willen we die politieke
rol spelen: dat betekent het cordon bestrijden en N-VA en
Vlaams Belang laten samenwerken. Wij willen in feite dus
een liaisonrol spelen, een verbindstuk. En veel kiezers – en
dat wijst onderzoek ook uit – zitten te wachten op zo’n Forza Flandria. Misschien is er wat externe druk van ons nodig
om die twee tot een Vlaams front te bewegen (glimlacht).

Maar wat is VFvD dan exact? Want in tegenstelling tot
medestichter professor Boudewijn Bouckaert zei u in
Doorbraak vorig jaar dat het wel degelijk gaat om een
politieke partij, die in ’24 naar de kiezer wil trekken.
Klopt dat?

U bent ook politiek-filosofisch fel gekant tegen het
cordon sanitaire. U startte er zelfs een petitie tegen en
uw Forum noemt het cordon een “partijkartel”, wat
“al sinds decennia door de traditionele partijen wordt
gehandhaafd, waarmee ze een gemakkelijk instrument
hebben gevonden om de normale werking van de democratie buiten spel te zetten”.

Laat me eerst en vooral formeel zijn: Boudewijn is een medestander, niet echt een mede-oprichter. Ik ken hem ook
van Nova Civitas en Libera! En het klopt dat vanuit die
kringen inspiratie kwam. Maar VFvD is toch vooral gegroeid in onze geesten na de ontgoocheling in het mislukken van de gesprekken tussen Hendrik Vuye en Jean-Marie
14

terne druk nodig om N-VA en
en Vlaams front te bewegen”
belast wordt. We moeten ernstig knippen in de uitgaven en
de fiscale druk verlagen en vereenvoudigen, zo moeten we
ruimte en zuurstof geven aan werkgevers en werknemers.

Jazeker. Het cordon ís simpelweg ondemocratisch en wij
zijn voor democratie. Dat staat ook heel duidelijk in onze
naam, he. Het partijkartel sluit met het cordon een groot
deel van de kiezer uit, waardoor de systeempartijen een
abonnement nemen op de macht, niet geheel ongelijkaardig aan bedrijven die prijzenkartels afspreken en zo de vrije
marktwerking verstoren. Prijzenkartels worden bestraft
in dit land, maar kartels die de democratie ondermijnen
worden aangemoedigd. Dat is toch niets anders dan een
permanente aanval op een normale en faire werking van
onze democratie.

Versta ons echter niet verkeerd. Te vaak worden zo’n pleidooien begrepen als een aanval op de Sociale Zekerheid
(SZ). Wij willen evenwel niet direct in de SZ en de pensioenen gaan knippen. Men vergeet zo wel al eens snel dat
er veel van de publieke budgetten in de vorm van subsidies
naar bedrijven gaan. De omvang van die budgetten gaat al
snel over 12 - 13 miljard euro. Let wel, pakweg de NMBS,
de VRT... zitten daar ook bij. Maar die toelages verstoren
de normale werking van zowel de markt als de macht (de
politiek, red.). Met die subsidies te knippen zou je een conform aandeel in de vennootschapsbelasting (dat tegen de
20 miljard bedraagt, red.) kunnen knippen. Zo maak je
zuurstof terwijl je in feite niemand pijn doet en je heel wat
vereenvoudigt, en dus ook op dat vlak bespaart.

Het Vlaams Forum voor Democratie neemt voorlopig
dus een denktankrol op. Laat me dan even toe om enkele van jullie denkpunten te behandelen. Vlaanderen/
België moet het met een slankere overheid gaan doen?
Jullie plaatsen zich eerder klassiek liberaal in het debat?
Volgens mij mag je dat zo uitdrukken. Wij zijn voor een
slanke overheid, geen overheid die zich bezighoudt met
alles te reguleren. Vandaag hebben we een moddervette
overheid met een navenante fiscaliteit. Voor elke activiteit
die kapot gereguleerd wordt, is er een activiteit die kapot

Maar finaal en veel belangrijker, moeten we een debat voeren rond kerntaken en input/output en in dat opzicht is
het evident dat de overheid veel meer doet dan die kerntaken en veel verknoeit qua output. Als je het vergelijkt
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met Luxemburg (de ratio tussen de belastingen aldaar en
de kwaliteit van publieke diensten, red.), merk je dat België
1/3de van haar fiscale inkomsten verspilt. En dan heb ik het
nog niet gehad over de transfers naar Wallonië – we moeten
dat landsdeel finaal ook uit het economisch dal trekken.

dumpen. Hoe onlogisch is dat? Men verkijkt zich daarbij
op een aantal angstgevoelens. Men vergelijkt kerncentrales
te veel met kernbommen, terwijl kerncentrales perfect veilig kunnen zijn.
De nieuwste nucleaire centrales zijn zo heel veilig en kernafval hoeft zelfs geen probleem meer te zijn. Het afval van
oudere centrales als Doel kan immers gebruikt worden als
brandstof voor de centrales van de nieuwe generaties. En
dat allemaal zonder koolstofdioxide de lucht in te pompen.

Daar raakt u een belangrijk thema aan: wat u wil, kan
allicht enkel in een Vlaamse autonome context?
Vlaamse onafhankelijkheid bedoel je? Welja, als je naar de
huidige politieke impasse kijkt, kan je niet anders dan vaststellen dat België uitgeleefd is. Dit land is op. Men kan na
600+ dagen samen geen regering vormen, we kunnen niet
meer samenleven. Dan kan je inderdaad zeggen: we starten
de Vlaamse onafhankelijkheid op. Dat kan bijvoorbeeld
door een unilaterale verklaring op basis van een parlementaire meerderheid in het Vlaams Parlement. Daar moet je
natuurlijk eerst wel die meerderheid voor hebben.

U ziet er ook een hefboom in voor soevereiniteit/autonomie ten aanzien van Rusland, het Midden-Oosten…
Klopt. Met een eigen kernenergiecapaciteit kunnen we komen tot een energetische onafhankelijkheid. We kunnen
zelfbedruipend worden als we meer kerncentrales bouwen.
Dat betekent: geen kernenergie meer uit Frankrijk, maar

"Als je naar de huidige politieke
impasse kijkt, kan je niet anders dan
vaststellen dat België uitgeleefd is."

Maar willen we dat in feite wel? Een
nieuwe Europese staat wordt op EUniveau gegarandeerd gefnuikt en op alle
vlakken tegengewerkt. Kijk maar naar
hoe het Catalonië verliep. Men zou er
misschien op een alternatieve maniernaar kunnen kijken. Als we de splitsing
van 1830 (van 1815 tot 1830 bestond
het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat ongeveer
overeenkomt met de hedendaagse Benelux, red.) terugdraaien. De EU zou een eenmaking niet op dezelfde manier
tegenwerken als een splitsing.

ook geen gas uit Rusland en geen olie uit Arabië. Dat is
niet alleen goed voor onze economie, maar ook voor onze
politieke autonomie ten aanzien van die machtige blokken.
Wordt het echter geen dure aangelegenheid? De Belgische overheid heeft decennia nagelaten om nieuwe centrales te bouwen en de oude kerncentrales zijn bijna afgeschreven. Onze capaciteit nucleair vervangen zal ons
vele miljarden kosten.

Dan heb je natuurlijk niet alleen een meerderheid nodig
in Vlaanderen, maar ook in Wallonië. En in Luxemburg
én Nederland. Is die EU bovendien wel een vriend die
we willen houden? Het lijkt er vandaag op dat die organisatie zich overal bezighoudt met soevereiniteit te
beperken...

Een van de andere thema’s die u met het Forum aanpakt,
is energie. Specifiek pleit u voor kernenergie. Terwijl
bijna gans de wereld er van af wil, wil u meer kernenergie produceren?

Laat me eerst een misverstand uit de wereld helpen. De huidige centrales zijn helemaal niet afgeschreven. De scheurtjes in de kerncentrales waar men constant over spreekt, die
bestaan uit luchtbellen die je van nature krijgt wanneer je
werkt met kernreactoren. Dat is inherent aan het werken
van een reactorvat, maar men blaast dat op tot een veiligheidsprobleem. Dat klopt niet. In geen geval kan dat leiden
tot een ‘meltdown’. Maar sterker nog: gezien de gigantische
hoeveelheden aan bruinkool – waar altijd heel kleine hoeveelheden van radioactief materiaal in zitten – die men nu
in Duitsland opstookt omdat men af wou van kernenergie
– komt er meer radioactief materiaal in de lucht dan met
het gebruik van kerncentrales – waar er nul uranium door
in de lucht komt. Daar spreekt niemand over. En omdat
kernenergie zodanig goedkoop is, zou je zelfs CO2 uit de
lucht kunnen halen en een hernieuwbare brandstof kunnen
aanmaken. Die technologie bestaat.

Welja. De klimaatopwarming, zo maakt men ons wijs,
heeft te maken met CO2-uitstoot. Maar de enige energie-opwekking zonder CO2-uitstoot die bestaat, wil men

Wat de vele miljarden betreft: als je investeert in iets wat
andere uitgaven beperkt, dan heb je onmiddellijk budget
om uw investering af te betalen. In een kernenergiepark

De EU evolueert inderdaad niet langer naar een interne
markt, maar meer en meer naar een supranationale superstaat. Een staat met eigen belastingen, met een eigen leger...
Dat was nochtans nooit de bedoeling. In de huidige constellatie worden de lidstaten geminimaliseerd terwijl hun
soevereiniteit wordt uitgehold. Daar moeten we ons resoluut tegen verzetten. Anderzijds is het ironisch, want deze
expansionistische EU-activiteiten, hun wil om hun invloed
te maximaliseren boven en ten koste van de lidstaten, draagt
net bij aan onze eigen wil tot Vlaamse onafhankelijkheid.
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"Men vergelijkt kerncentrales te veel
met kernbommen, terwijl kerncentrales
perfect veilig kunnen zijn."
investeren is dus een investering van een goeie huisvader. Infrastructuur brengt altijd op. En ja, er is veel tijd
verloren, maar beter laat dan nooit. Bovendien kosten
centrales nu zo veel omdat er viervoudige veiligheidssystemen nodig zijn. Een enkelvoudig veiligheidssysteem is
perfect voldoende. Met gesmolten zoutreactoren bijvoorbeeld heb je immers geen ontploffingsgevaar. Anderzijds
kan je met kleinere, mobiele kernreactoren werken zoals
men doet in Canada. Die passen in een container en zijn
goedkoop. Met onze ‘know how’ zouden we die zelfs aan
de lopende band kunnen maken, een kenniseconomie
rond maken en de reactoren uitvoeren – naar bijvoorbeeld Afrika. Uit die centrales komt 10 megawatt en ze
gaan 20 jaar mee. We zouden met deze economie gans de
wereld van energie kunnen voorzien en er zelfs nog geld
aan verdienen ook.

U vond de Belgische overheid te laks in maart. Is ze nu
nog laks? Of gaan de regels stilletjesaan te ver?
Ik denk inderdaad dat waar de overheid in maart te laks was,
ze zich nu overstrekt. Men test nu véél meer – met ongeveer
zo'n 20.000 testen die per dag worden uitgevoerd, maar we
zien niet in dezelfde verhouding meer besmettingen als in
maart. Dat moet je in verhouding nemen als je praat over
besmettingen. De ziekenhuisopnames, zo zien we, zijn inderdaad ook gestegen, maar exploderen bijlange nog niet zoals in
maart, al begrijp ik dat virale infecties exponentieel werken.
Dus ik denk dat er wel wat ‘overshooting’ is, zoals met de
avondklok in Antwerpen waar je zelf ‘s nachts op je domicilie moest zijn, wat niet grondwettelijk was. Men heeft dat
dan uiteindelijk aangepast na kritiek. Volgens mij mag het
inderdaad niet de bedoeling zijn om onvoorzichtig te zijn of
te worden, maar maatregelen moeten ook doordacht zijn. De
algemene mondmaskerplicht in gehele provincies daarentegen kan volgens mij wel een goeie maatregel zijn, maar er zijn
absurditeiten: een fietser die naar zijn werk gaat bijvoorbeeld,
die maakt een verplaatsing en moet dus een masker dragen.
Maar een wielertoerist daarentegen moet dan weer geen masker dragen. Zo’n zaken begrijpen burgers niet. Ik ook niet.

Ik had het graag ook nog gehad over de coronacrisis. U
was allicht de eerste om het ontslag te eisen van volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) – reeds
op 8 maart, nog voor de lockdown. Waarom?
Wel, ik was onder de indruk gekomen van de feiten in het
buitenland, bijvoorbeeld in China. Dat de situatie heel
ernstig was, was al in januari en februari duidelijk. We zagen daar mensen omvallen aan bushaltes, we zagen mensen in pakken straten ontsmetten. Het was dus bijzonder
opmerkelijk dat dat allemaal kon, terwijl er hier gewoon
niks gebeurde. Dat kon niets anders zijn dan schuldige nalatigheid: men heeft dan ook nog eens al onze burgers naar
Italië laten reizen terwijl men beter moest weten. En als de
terugkeerders dan nog eens niet getest of in quarantaine
werden gezet was het een zekerheid: dit is schuldig verzuim.
Men heeft de opporuniteit gemist om de pandemie in te
dijken. Wie daar verantwoordelijk voor is, moet aftreden.
Klaar.

Wel, heel hartelijk bedankt voor uw tijd, meester Niemegeers. Hebt u nog een laatste opmerking/advies voor onze
lezers?
Ik wil jullie alleszins bedanken voor deze opportuniteit om –
als ‘externe denktank’ die zich inzet tegen het cordon – onze
posities duidelijk te maken. Verder hoop ik ten gronde dat we
allen samen kunnen werken aan de afbraak van het cordon en
het herstel van een vrije democratie.
Opgetekend door Jonas Naeyaert
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Erdogans trein
raast verder
In 1997, zes jaar voor hij de macht in Turkije overnam, verklaarde
Erdogan het volgende: “De democratie is slechts de trein waarop we
plaatsnemen tot we op onze bestemming aankomen. De moskeeën zijn
onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels onze helmen
en de gelovigen onze soldaten.” Dat programma is hij tot op heden
trouw gebleven. Meer zelfs: het is actueler dan ooit.
De voorbije honderd jaar zijn twee
figuren van doorslaggevend belang
geweest voor Turkije. De eerste was
Mustafa Kemal Atatürk, omdat hij
de scheiding van moskee en staat
invoerde en zijn land na de ondergang van het Ottomaanse Rijk
(1918) op het Westen wilde oriënteren. De tweede is Recep Tayyip
Erdogan, omdat hij het werk van
Atatürk gradueel afbouwt, het land
opschuift in de richting van een
islamitische dictatuur en uitbouwt
tot een grootmacht met Ottomaanse trekken.
SYMBOLIEK
Het meest recente bewijs daarvoor
werd geleverd toen begin juli de
Hagia Sophia – na 86 jaar dienst te
hebben gedaan als museum – opnieuw in gebruik werd genomen als
moskee. De redenen daarvoor waren allesbehalve praktisch van aard.
Er heerst in Istanboel immers niet
bepaald een gebrek aan islamitische
gebedshuizen, zeker niet nadat Erdogan er de afgelopen jaren meerdere nieuwe reusachtige moskeeën
(in oude Ottomaanse stijl) liet optrekken.
De ware beweeggrond is symbolisch en bedoeld voor politiek gebruik. Met de ingebruikname van
de Hagia Sophia als moskee onderstreept Erdogan op binnenlands
vlak duidelijk hoe hij komaf maakt
met de seculiere erfenis van Atatürk
en aanknoopt bij de Ottomaanse
traditie, wat op buitenlands vlak

impliceert dat hij aanspraak maakt
op een leidende rol in de islamitische wereld en Turkije wil uitbouwen tot een (regionale) grootmacht.
OTTOMAANSE TRADITIE
Zinspelend op het ‘grootse verleden’ van het Ottomaanse rijk heeft
het regime van Erdogan de afgelopen jaren alles in het werk gesteld
om de Turkse invloedssfeer uit te
breiden, dan wel te versterken, in
de hele regio waar (dixit Erdogan)
“vroeger onze voorvaderen waren”
– lees: ongeveer heel het MiddenOosten, Noord-Afrika en de westelijke Balkan. In een aantal Arabische en Afrikaanse landen beschikt
Turkije inmiddels over militaire
basissen, terwijl het in de westelijke
Balkanlanden economisch en cultureel verder voet aan wal probeert
te krijgen.
Voor het overige gaat de Turkse
regering in haar neo-Ottomaanse
streven steeds agressiever tewerk,
waarbij ze niet terugschrikt voor
militaire confrontaties. Tussen
2016 en 2019 viel het Turkse leger
drie keer Syrië binnen. Eerst overvielen Turkse troepen – met in hun
kielzog jihadistische bendes – de tot
dan vredige Koerdische provincie
Afrin, nadien werden eenheden gestationeerd in Idlib, en tenslotte viel
het Turkse leger ook de autonome
Koerdische regio Rojava binnen.
Vandaag houdt Turkije drie gebieden in Syrië bezet en niets wijst
erop dat het van plan is het verover18

de terrein op te geven. Bovendien
bouwde Ankara uit jihadistische
milities een huurlingenleger op dat
zonder scrupules wordt ingeschakeld om voor Turkse belangen te
vechten.
SLEUTELPOSITIE
Ondertussen exporteerde Turkije
zijn interventiebeleid naar Libië,
waar het actief in de burgeroorlog
tussenbeide kwam met massale wapenleveringen, het uitsturen van
militaire raadgevers, speciale eenheden én jihadistische huurlingen
die eerder al in Syrië opereerden.
De mogelijke gevolgen daarvan zijn
niet te onderschatten. Het land riskeert met zijn optreden immers een
open oorlog met Egypte. Indien
Turkije erin slaagt zijn invloed in
het Noord-Afrikaanse land duurzaam te vestigen, bevindt het zich
bovendien in een beslissende geopolitieke situatie. Libië beschikt
immers over grote aardolie- en
gasreserves en is daarnaast een sleutelland voor de illegale immigratie
naar Europa.
Op deze manier zou Erdogan een
tweede immigratiehefboom en dus
een bijkomend machtsinstrument
in handen krijgen waarmee hij Europa kan chanteren. Dat hij niet zal
aarzelen om het immigratiewapen
tegen Europa in te zetten, heeft hij
de afgelopen jaren afdoende bewezen. Niet in het minst toen hij
enkele maanden geleden de Griekse
grens letterlijk liet bestormen door
een leger illegale immigranten.
Het was overigens lang niet de enige
provocatie aan het adres van Griekenland en Europa. Nog niet zo
lang geleden sloot Turkije – in strijd
met het internationale recht – ook

nog een akkoord met de omstreden
Libische regering, waarbij beide
landen de oostelijke Middellandse
Zee zowat onder mekaar opdeelden
en Turkije feitelijk de controle zou
verwerven over de gas- en olievelden
die zich daar bevinden. Het KleinAziatische land heeft in dit verband
bovendien aangekondigd – alweer
tegen elke internationale conventie
in – te zullen overgaan tot illegale
operaties in de Griekse territoriale
wateren, waarmee het alweer een
open militaire confrontatie in koop
neemt en zelfs regelrecht uitlokt.
VAN BONDGENOOT TOT
BLOK AAN HET BEEN
Ooit, ten tijde van de Koude Oorlog, was Turkije een belangrijke
NAVO-lidstaat en een ‘strategische
partner’ van de EU en de Verenigde
Staten. Vandaag is er echter nauwelijks nog een geostrategische ruimte
te noemen waarin Turkije en het
Westen nog gemeenschappelijke
belangen vertegenwoordigen. Wel
integendeel: onder Erdogan zijn
de belangen van Turkije niet meer
verenigbaar met die van het Westen
en zijn we de facto tegenstanders
geworden. Alleen lijkt men dat in
Europa nog niet begrepen te hebben en/of is men in ieder geval niet
van plan om de Turkse arrogantie
en agressie een halt toe te roepen.
Dat in tegenstelling tot Rusland
en de Verenigde Staten, die in het
recente verleden niet aarzelden om
economische sancties af te kondigen wanneer zij hun belangen bedreigd zagen. Met succes overigens,
want telkenmale krabbelde Turkije
terug. Het blijft dan ook een raadsel
waarom de EU – die voor de Turkse
economie tien keer belangrijker
is dan de Verenigde Staten! – nog
nooit haar macht uitspeelde om
haar vitale belangen veilig te stellen.
Tot op heden was het altijd Turkije
dat Europa afdreigde. Met succes
overigens, want meestal kreeg de
nieuwe sultan van de Europeanen
precies wat hij wilde hebben…
Dirk De Smedt

"Vandaag is nauwelijks
nog een geostrategische
ruimte te noemen waarin
Turkije en het Westen nog
gemeenschappelijke belangen
vertegenwoordigen."
19

Turkse middelvinger
naar het Westen
De Turkse regering mag de oude Byzantijnse basiliek Hagia Sophia
uit de 6e eeuw opnieuw inrichten als islamitische moskee. Dat heeft
het Turkse Hooggerechtshof beslist. Hoewel zelfs de paus zijn verontwaardiging uitdrukte, bleef het in de Europese ivoren torens muisstil.
De ‘Hagia Sophia’ (Grieks voor
‘Heilige Wijsheid’) was gedurende
eeuwen de trots van de Byzantijnse
christenheid. De van oorsprong
christelijke kathedraal is één van de
eerste voorbeelden van typisch Byzantijnse architectuur en werd in de
6e eeuw gebouwd in opdracht van
keizer Justinianus de Grote. Het was
eeuwenlang het grootste kerkgebouw ter wereld. Na de Ottomaanse
plunderingen werd de monumentale Hagia Sophia echter omgevormd
tot een islamitisch gebedshuis en
werden er minaretten aan de architectuur toegevoegd. In 1934 werd
het gebouw in opdracht van de vader van het seculiere Turkije, Mustafa Kemal Atatürk, heringericht als
een museum, een symbolische daad
die zowel de secularisering van het
land als de poging tot verzoening
met het (christelijke) Westen in de
verf moest zetten. Net iets meer dan
50 jaar later veroverde de Hagia
Sophia een welverdiende plek op de
UNESCO Werelderfgoedlijst.
OVERDRACHT AAN
DIYANET
Het seculiere karakter van het werelderfgoed bleef echter een doorn
in het oog van Turkse radicale moslims. Dat werd jaarlijks onder meer
veruiterlijkt door een betoging aan
het gebouw op de dag van de Ottomaanse inname van Constantinopel. Onlangs werd een versnelling
hoger geschakeld. Het voorstel om
de status van het gebouw te veranderen van museum naar moskee
werd voorgelegd aan de Turkse Raad
van State. Die oordeelde vervolgens
in juni unaniem dat de weg wijd

open lag voor een daadwerkelijke
omvorming. De Turkse president
Recep Tayyip Erdogan aarzelde geen
seconde en op 10 juli werd de Hagia Sophia officieel overgedragen
aan Diyanet, het Turkse ‘Ministerie’
voor Godsdienstzaken. Op vrijdag
24 juli werd – ondanks de coronamaatregelen en in het bijzijn van de
Turkse president – het eerste vrijdaggebed in de voormalige christelijke kathedraal gehouden.
ERDOGANS ISLAMISERINGSCAMPAGNE
De internationale gemeenschap reageerde met afschuw op de omvorming van het gebouw. Er wordt niet
alleen voor de toegankelijkheid van
het monument gevreesd, maar ook
voor de onherstelbare beschadiging
van de eeuwenoude byzantijnschristelijke mozaïeken en fresco’s
die in het gebouw aanwezig zijn. De
omvorming is niet alleen naar alle
waarschijnlijkheid strijdig met het
Werelderfgoedverdrag waar het gebouw als UNESCO Werelderfgoed

onder valt, maar tegelijkertijd is het
ook een symbolische slag in het gezicht van (orthodoxe) christenen en
seculiere Turken. De beslissing kadert namelijk in een bredere islamiseringscampagne die door president
Erdogan en zijn islamitische AKpartij gevoerd wordt. Het Vlaams
Belang verzet zich expliciet tegen de
islamisering van dit indrukwekkend
christelijk erfgoed. Vlaams parlementslid Klaas Slootmans diende
hiertoe een voorstel van resolutie
in. De behandeling van het voorstel
werd echter door de andere partijen
verworpen. De boodschap van Erdogan is nochtans duidelijk. Het
land dat ooit miljoenen christenen
telde werd met de Val van Constantinopel definitief onderworpen
aan de islam. Deze gedachte wordt
misschien nog het best verwoord
door een Arabische verklaring die
verspreid werd door Erdogan. Het
'herstel' van de Hagia Sophia wordt
daarin triomfantelijk beschouwd als
“een groet vanuit ons hart naar alle steden die onze beschaving symboliseren,
van Buchara tot Andalusië”. Wie enkele eeuwen onder een steen geleefd
heeft, zou dit Turkije en haar retoriek
beangstigend goed herkennen
Alexander Van Hoecke

“De beslissing kadert in een bredere
islamiseringscampagne die door president Erdogan
en zijn islamitische AK-partij gevoerd wordt.”
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Afscheid van militant Feiten
cijfers
van het eerste uur
(Eernegem 1941 - Eksaarde 2020)
Op 22 juni jongstleden overleed in
Eksaarde Xavier Buisseret, Vlaamsnationalist, militant en gewezen
volksvertegenwoordiger voor het
Vlaams Blok. Xavier, die 79 jaar werd
en al een tijdje met zijn gezondheid
sukkelde, werd geveld door een fatale
hersenbloeding.

Van 1974 tot 1977 leidde Xavier
de VMO en was hij tevens verantwoordelijke uitgever van het VMOmaandblad Alarm. Tussen 1971 en
1979 was hij ook jeugdleider tijdens
de Voerkampen van de Vriendenkring
Voerstreek-Limburg-Overmaas.

VLAAMS ENGAGEMENT

VLAAMS BLOK

Dat de jeugdige Xavier, die zelf opgroeide in een franskiljons en belgicistisch gezin in het West-Vlaamse
Eernegem, later de radicale Vlaamsnationalistische kaart zou trekken,
lag niet voor de hand.

Door het Egmontpact, dat het definitieve einde van de Volksunie
inluidde en het Vlaams Blok op de
sporen zette, richtte Karel Dillen de
Vlaams Nationale Partij (VNP) op,
waarvan Xavier Buisseret stichtend
lid, bestuurslid en propagandaleider
werd.

Op jonge leeftijd zocht hij zijn geluk in het bruisendere Antwerpen,
waar hij op 17-jarige leeftijd al actief
werd in de Vlaams-Nationale Orde
(VNO), om zich twee jaar later
(1960) aan te sluiten bij de Vlaamse
Militanten Orde (VMO), waarvan
de acties in die periode voornamelijk communautair en anti-Belgisch
gericht waren. Het was pas vanaf de
jaren ’80 dat de migratieproblematiek aan de agenda werd toegevoegd.
Wanneer de VMO - na een tragisch
verkiezingsincident in Laken - werd
ontbonden, richtten enkele Antwerpse militanten onder leiding van
wijlen Bert Eriksson ze opnieuw op.
Buisseret, die zich daarbij aansloot,
maakte later deel uit van de groep
die de stoffelijke resten van priesterdichter Cyriel Verschaeve (18741949) uit het Oostenrijkse Solbad
Hall naar Vlaanderen terugbracht.
Deze actie, die de toepasselijke naam
‘Operatie Brevier’ kreeg, kon rekenen op een enorme media-aandacht
in binnen- en buitenland. Na veel
politiek getouwtrek kreeg priester
Verschaeve zijn definitieve rustplaats
in Alveringem.

In 1981 stichtte hij binnen het
Vlaams Blok de Antwerpse militantengroep Jongeren-Aktief. In
het partijmaandblad, toen nog een
krantje, verzorgde hij een eigen militantenrubriek. Van 1991 tot 1997
zetelde Xavier in de Kamer van
volksvertegenwoordigers. Van 1992
tot 1995 zetelde hij daarnaast ook in
de Vlaamse Raad, wat een automatisch dubbelmandaat inhield.
De redactie betuigt haar medeleven
aan echtgenote Agnes, de kinderen
en kleinkinderen. Rust in vrede, militant.
Roeland Van Walleghem
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Een Vlaamse gerechtigde op de invaliditeitsverzekering ontvangt gemiddeld 26,11 invaliditeitsdagen, tegenover 37,38 dagen in Wallonië. Een
verschil van meer dan 43%! De werkzaamheidsgraad bedroeg in 2018
voor Vlaanderen 74,6% tegenover
63,7% in Wallonië of 17% minder.
(schriftelijke vragen nrs. 287 en 609
van Ellen Samyn aan de Minister van
Sociale Zaken)
***
Tijdens de maanden maart t.e.m. juni
werd ingevolge de coronacrisis amper
3% van de lopende werkstraffen uitgevoerd. Dat blijkt uit een bevraging
bij de Vlaamse Justitiehuizen. Er zijn
dus dringend maatregelen nodig om
de verjaring van deze straffen te vermijden. (schriftelijke vraag nr. 739
van Adeline Blancquaert aan de Minister van Justitie)
***
In 2018 gaf de Vlaamse Regering
precies €111.242 subsidie aan het
‘netwerk van islamexperten in het
onderwijs’ van de wegens gesjoemel
in opspraak gekomen Khalid Benhaddou. In 2018 was dat €147.768,83
en van 1 januari tot 1 april 2019 al
€62.661,44. De belangrijkste kostenposten van het netwerk zijn “loonkosten”, “reiskosten” en “vergaderkosten”. (schriftelijke vraag nr. 639 van
Chris Janssens aan de Minister van
Onderwijs)
***
Eind 2017 werd door de Vlaamse Regering met grote trom een zogenaamde ‘taalkennisvereiste’ ingevoerd voor
de sociale huisvesting. Alhoewel veel
sociale huurders van buitenlandse
afkomst nauwelijks Nederlands spreken, werden in 2019 ter zake slechts
38 ingebrekestellingen uitgeschreven, waarna amper 12 boetes werden
opgelegd. Amper vijf van die boetes
werden betaald. (schriftelijke vraag
nr. 366 van Guy D’haeseleer aan de
Minister van Wonen)

Saracenentorens: getuigen
van duizend jaar miserie
Langsheen de Zuid-Europese kusten werden duizenden torens opgetrokken die als uitkijkpost moesten fungeren. Maar uitkijkend naar
wie of wat? Welnu, die kusten werden eeuwenlang geteisterd door de
Saracenen.
Over de oorsprong van de term
‘Saraceen’ zijn de wetenschappers
het niet eens: ofwel is die afgeleid
van het Griekse ‘sarakenoi’ (rovende nomadische stammen uit
het Arabisch schiereiland, berucht
om hun moorddadige plunderingen van kloosters in het MiddenOosten) ofwel van het Arabische
‘sariqin’ (dief, plunderaar).
Noord-Afrikaanse en later ook
Ottomaanse piraten roofden,
moordden en ontvoerden duizend
jaar lang, van Spanje over Italië
tot Rhodos en Cyprus. De Europeanen werden immers langs twee
kanten aangevallen: vanuit het
hedendaagse Marokko, Algerije,

Saracenentoren in
Spanje, op de uitkijk
richting Barbaria

Tunesië en Libië door de Barbarijse (Berberse) zeerovers die het
westen van de Middellandse Zee
en delen van de Atlantische Oceaan (tot in het hoge Noorden)
onveilig maakten én door de Ottomaanse piraten in de oostelijke
Middellandse Zee. Berucht is
de plundering van de oude SintPietersbasiliek in 846, waarbij het
graf van Petrus werd geschonden
en de gouden poorten werden gestolen.
Ook van de Franse kusten en zelfs
uit Engeland, Schotland, Ierland
en Nederland werden Europeanen
als slaven weggevoerd. De meest
noordelijke rooftochten gingen
van Algiers helemaal naar IJsland,
waar honderden jonge mensen
werden ontvoerd (de ouderen
werden in de plaatselijke kerk opgesloten en levend verbrand). In
het Ierse kustplaatsje Baltimore
ontvoerden Moorse piraten op 20
juni 1631 de hele bevolking. Hun
aanvallen in het mediterrane gebied gebeurden zelfs zo frequent
en verwoestend, dat sommige
kuststreken leden onder ontvolking en nieuwe nederzettingen
door de overheid werden ontraden.
De agressie vanuit de Barbarijse
kuststreek nam immers fors toe
vanaf de 15e eeuw, nadat de muzelmannen hun heerschappij over
Spanje en Portugal verloren en
naar de andere kant van de Middellandse Zee werden verdreven.
Enige rancune zal hieraan niet
vreemd zijn... Het moet evenwel
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gezegd dat mettertijd een aantal
van die Barbarijse zeerovers van
Europese afkomst waren: zij waren
zelf slaaf geweest, bekeerd tot het
islamitisch geloof (‘renegaten’) en/
of geldbeluste avonturiers die hun
kennis van de Europese scheepvaarttechnieken voor veel geld ten
dienste stelden van de sultan.
BLANKE SLAVEN
De gevangengenomen Europeanen werden verkocht op de slavenmarkten van Barbarije (Rabat,
Algiers, Tunis, Tripoli), maar ook
in Egypte en Turkije. Wie geluk
had, werd voor een forse som vrijgekocht door de Kerk, maar ook
door Europese koningen, steden
en bijvoorbeeld ook door de Nederlandse Staten-Generaal. Maar
velen wachtte een vreselijk lot:
mannen belandden voor de rest
van hun leven in steengroeven of
als vastgeketende roeier in galeischepen, vrouwen werden meid
voor alle smerig werk of als concubine opgesloten in harems.
Als men de hele periode en het
hele actieterrein van die muzulmaanse piraterij in ogenschouw
neemt, mag men het aantal Europese slachtoffers op meerdere miljoenen ramen: 1 tot 1,25 miljoen
voor Algiers, Tunis en Tripoli,
waarbij nog de ongelukkigen moeten geteld worden die als slaaf verkocht werden in Marokko, Egypte
en vooral Turkije. Men vergeet in
de politiek-correcte media nogal
gemakkelijk dat de Ottomanen
om en bij de 2,5 miljoen slaven
te land en ter zee wegvoerden uit
de Balkanlanden, Oekraïne, Polen
en Rusland. Deze (veel te weinig
bekende) feiten werden jaren geleden door schrijver dezes (Filip

De Man, red) in de Kamer aangekaart tijdens een immigratiedebat
en ontlokten bij de Marokkaanse
PS-mandataris Rachid Madrane
de gebruikelijke scheldwoorden
‘racist’ en ‘fascist’. Vandaag is dit
heerschap voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Kaart van 'Barbaria' uit de XVIIe eeuw, door
de Nederlandse cartograaf Johannes Janszoon

SARACENENTORENS
Om zich tegen de (vele honderden!) piratenschepen te verdedigen, werden zowat overal langs de
mediterrane kusten Saracenentorens gebouwd. Met lichtsignalen,
alarmklokken of kanonschoten
verwittigden deze uitkijkposten
de lokale bevolking. Bepaalde
streken, zoals de kust van Napels,
werden zo zwaar getroffen dat om
de 3km een toren werd opgetrokken. Zij communiceerden onderling en zorgden ervoor dat langsheen de kust de hele regio snel en
efficiënt kon gewaarschuwd worden. Op Sardinië alleen al zijn nog
een zeventigtal torens te vinden.

STRAFEXPEDITIES

tel uitroeien. Daarvoor moesten
de Europese marines de piratennesten aanpakken. Zo vergezelde
hertog Willem II van Gulik in de
zomer van 1391 een Frans eskader
om de piraten aan de Noord-Afrikaanse kust te bevechten. Eeuwen
later voerde viceadmiraal Michiel
de Ruyter tussen 1661 en 1663
strafexpedities uit en dwong hij
een verdrag af. Maar meestal werd
dat soort verdragen sneller geschonden dan ze geschreven waren, en bovendien wist de lokale
pasja of bey handig gebruik te
maken van de onderlinge rivaliteit
van de Europese zeevaartnaties.

oktober 1815 in het kuststadje Sant
Antioco (Sardinië), waar 160 inwoners afgevoerd werden als slaaf.
Ook de rooftochten op zee gingen
voort in het begin van de 19e eeuw,
tot er – eindelijk – gezamenlijke
strafexpedities kwamen van een
aantal Europese landen én de Verenigde Staten (ook hun handelsschepen werden aangevallen en hun
bemanning als slaven verkocht).
Deze succesvolle ‘Barbarijse oorlogen’ werden gevolgd door het bombardement van Algiers door een
Engels-Nederlandse vloot in 1816.
Hierdoor werd het grootste piratennest van Barbarije uitgeschakeld.

De Saracenentorens konden natuurlijk het kwaad niet bij de wor-

De laatste piratenaanval op Europees grondgebied vond plaats op 15

Omdat de Europese marineschepen alsmaar hun technologische
voorsprong vergrootten, moesten
de muzelmaanse zeerovers uiteindelijk helemaal bakzeil halen. In
de jaren daarna werden de piratenstaten zelfs bezet door Frankrijk en Italië. Let wel: tot in 1908
werden vrouwelijke slaven verkocht in Turkije!

In het begin bouwde men ronde
exemplaren, louter om de zee af
te speuren. Later bleken vierkante
torens verstandiger: door de invoering van artillerie kon men
nu vanop het grotere platform de
piratenschepen niet alleen bespieden maar ook beschieten.

Galeislaaf
De meeste Europese mannen belandden in de galeien van de piraten, wat
neerkwam op een leven ‘aan de riemen’. Het was een ware hel: dagen achtereen roeien met de armen vastgesnoerd aan de riemen en met de voeten aan een zware ketting. Bewakers zorgden er met een in teer gedrenkte
zweep of met een gedroogde stierenpenis voor dat de roeiers het aangegeven
tempo volgden.
Nieuwe Europese slaven op de markten van Rabat, Algiers of Tunis keken
met doodsangst uit wie de koper zou zijn: was die uit op losgeld of zou
men verdwijnen in de mijnen of de galeien? Bijzonder cynisch is wel dat
de blanke slaven moesten roeien in Moorse galeien die... Europese schepen
gingen kapen.
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Nog dit: terwijl Westerse staatslui
en kerkleiders zich tegenwoordig
uitputten in excuses voor alles en
nog wat, heeft nog nooit een islamitisch leider zich verontschuldigd voor deze praktijken. Of heb
ik iets gemist?

Kurt Ravyts

Federaal Volksvertegenwoordiger
Op 26 mei werd Kurt Ravyts (52)
verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger in de kieskring WestVlaanderen. Wie Kurt is en wat zijn
drijfveren zijn, laten we hem zelf
vertellen.
Hoewel je zowat het actiefste Kamerlid bent, doe je bij het grote publiek misschien niet meteen een belletje rinkelen. Stel jezelf eens voor?
Tussen 2000 en 2019 zetelde ik in de
West-Vlaamse provincieraad, waar ik
al die jaren fractievoorzitter was. Beroepshalve werkte ik overwegend als
fractiemedewerker in het Vlaams Parlement, waar ik tussen 2007 en 2014
ook fractiesecretaris was. Op 26 mei
2019 werd ik van op de derde plaats op
de West-Vlaamse Kamerlijst verkozen.
Hoe kreeg je de politieke microbe te
pakken?
Ik kom allesbehalve uit een Vlaamsnationaal gezin. Mijn vader was overtuigd marxist en bracht mij reeds op
jonge leeftijd in contact met de ideologische strijd. Aan de universiteit (KULeuven) kwam ik echter in contact
met de Nationalistische studentenvereniging (NSV!), waar ik onder praeses
Bart Laeremans een totaal andere weg
insloeg. Ik sloot me toen al aan bij het
Vlaams Blok in Brugge en timmerde
als militante student mee aan de steile
electorale klim richting “Zwarte Zondag” in 1991.
Je woont in een relatief kleine gemeente. Leven de vaak grootstedelijke problemen die het Vlaams Belang

aankaart daar ook?
Uiteraard veel minder. De politieke
thema’s blijven hier beperkt tot vergunningsdossiers, mobiliteitsaspecten
en landbouwkwesties. Dit bracht mij
als medewerker uiteraard vlug in contact met de thema’s milieu, ruimtelijke
ordening, toerisme, landbouw, energie, mobiliteit enz. Materies die ik in
het Vlaams Parlement jarenlang heb
opgevolgd. Ik vind dat we als Vlaams
Belang ook hier doordachte standpunten moeten over kunnen innemen en
ik meen dat ik daar in de voorbije decennia ook mijn steentje heb toe kunnen bijdragen.
Waar hou je je voornamelijk mee bezig in de Kamer?
Ik heb na mijn verkiezing direct voorgesteld om te mogen zetelen in de vorig jaar nieuw opgerichte Commissie
Energie, Klimaat en Leefmilieu. Samen met collega Reccino Van Lommel vertolk ik hier de ecorealistische
stem. Ik ben ook lid van de Commissie Financiën en Begroting, waar mijn

rol eerder ondersteunend is. Sinds 16
juli 2020 ben ik samen met collega
Annick Ponthier ook lid van de zogenaamde ‘Congocommissie’.
Politieke tegenstanders beweren wel
eens dat een stem voor het Vlaams
Belang een verloren stem zou zijn.
Kan het Vlaams Belang dan wel wegen?
Zeker. Ons stemgedrag is zowel in
commissie als in plenaire dikwijls sterk
bepalend voor het al dan niet aangenomen worden van wetsvoorstellen,
wetsontwerpen, resoluties, enz. Onze
lijn daarbij is dat wij – los van de klassieke links/rechts-tegenstelling – elk
voorstel op zijn merites beoordelen.
Dit is al gebleken bij de stemmingen
over de voorlopige twaalfden, waarbij wij de creatie van het Zorgpersoneelfonds over de streep trokken, maar
wij waren er evenzeer verantwoordelijk voor dat belangrijke fiscale maatregelen zoals de wederopbouwreserve
en de carry back-regeling voor onze
bedrijven zonder linkse kleerscheuren
werden goedgekeurd.

"Ik timmerde als
militante student mee
aan de steile electorale
klim richting
'Zwarte Zondag.'"
24

Mensen achter de dijk. Ongecensureerd
Filip De Pillecyn schreef zijn sociale roman in de periode juli-september 1947 in de gevangenis
van Sint-Gillis. Dit werk werd
uitgegeven in het najaar van
1949. Het kwam er tussen Cyriel Buysses Het gezin van Paemel (1902) en Louis Paul Boons
De Kapellekensbaan (1954).

brieksbaas en de onderwijzer, de
spinners en de wevers – beschrijft

Deze uitgave bevat de erotische
passages die in de jezuïtische
censuur van 1949 gesneuveld
waren en is de door de auteur
goedgekeurde eerste editie. De
schrijver situeert zijn verhaal in
zijn geboortedorp Hamme, in
de tijd van vóór de Eerste Wereldoorlog. Hij is een knappe
verteller, die met goed gekozen
woorden het ‘arm Vlaanderen’
en vooral de sociale ellende,
klerikale betutteling en culturele tenachterstelling in het
België van die tijd beeld geeft.
SCHOOLSTRIJD 1879-1883
Aan de hand van de personages
– de pastoor, de notaris, de fa-

van de onderwijzer tegenover de
heerszucht en hypocrisie. Volgens de auteur verschillen de
deugdzamen, vromen, vrouwenlopers en gierigaards voor
de rest niet zoveel van elkaar
en zijn zij egoïst tot in hun medelijden. Rechtvaardigheid is
hierbij vaak een woord zonder
inhoud.
De Schoolstrijd van 18791883 en de arbeidersstakingen van 1894 komen aan bod
en de mensen achter de dijk
worden zich bewust van hun
uitzichtloze situatie. Dit boek
wordt terecht een meesterwerk
van de Prins der Nederlandse
letteren genoemd.
Emmy De Smet

hij de kinderarbeid, het analfabetisme en het dagelijks leven.
Hij vertelt over de eerlijkheid

Filip DE PILLECYN
Mensen achter de dijk.
Ongecensureerd.
Doorbraak, 2020, 333 blz.
ISBN 978-9492639-39-4
Prijs: 24,95 euro

Coronah Rousseau
Men kan van het socialisme zeggen wat men wil,
maar niet dat het niet evolueert. Zowat honderd
jaar geleden had de socialist Edward Anseele het
over het ‘biefstukkensocialisme’. Maar, ‘noblesse
oblige’, de rode voormannen evolueerden decennia later tot kaviaarsocialisten. Anno 2020 is er
met mateke Conner Rousseau een nieuwe generatie opgestaan: de champagnesocialisten.

De rode vleesgeworden arrogantie kreeg zelfs
geen woord van spijt over de lippen. “Het was het
trouwfeest van mijn broer” was de reden. Terwijl
in dit land honderden jonge koppels hun trouwfeest hebben moeten uitstellen, duizenden kinderen hun communiefeest in het water zagen vallen en grootouders op hun verjaardag zelfs geen
bezoekje van hun kinderen en kleinkinderen
mochten ontvangen, zat Zijne Schijnheiligheid
midden enkele andere omhooggevallen BV’s op
een luxejacht te feesten. Zonder mondmasker uiteraard, want het is moeilijk kreeft vreten mét
een masker.

Basketsloefkes van ontwerper Alexander Mcqueen: 395 euro. Flessen champieter van duizenden euro als douchewater gebruiken. Het mateke
kan het allemaal. Maar champagne slurpen in een
Vlaamse discotheek verveelt snel. En dus trok
King Connah te midden van de coronacrisis naar
het zuiden van Frankrijk, om er op één of andere
luxejacht het feestje verder te zetten.

Vergeet ‘Mateke’, vergeet ‘King Connah’. Vanaf
vandaag mag hij wat mij betreft door het leven
gaan als Coronah Rousseau.
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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

2

K
L

1

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

Oplossing vorige maand:
DONSDEKEN

7

GIKADO

Stuur uw oplossing voor 21 september
met vermelding van naam en adres naar

Vlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Winnaars juli/augustus:
Gustaaf Maes, Hechtel
Miriam Wauters, Ninove
Eddy Verpoten, Mechelen
Bart De Brucker, Erembodegem
Mireille Lombaert, Oostende
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HORIZONTAAL
A. Zittend half in slaap vallen
B. Lichamelijke opvoeding Lichaamsdeel - Huurgrond in
de middeleeuwen
C. Berouwvolle
D. Engels voegwoord - Europees
Parlement - Blutsen
E. Quizprogramma in de
zomerperiode op EénFamilielid - Bestaat
F. De moed benemen
G. Landbouwwerktuig - Naam
onbekend (Lat. afk.) Keukengerei - Lidwoord
H. Elegant dier - Deel van een
koffiepot - In Christus' Naam
I. Oncomfortabel
J. Zuid-Amerikaans land - IJzer
K. Laagte tussen bergen - Dokter Deel van het oor
L. Vordert op - In de mogelijkheid
zijnde om mak te maken
VERTICAAL
1. Religieuze gemeenschap
2. Europees land - Drietenige
luiaard
3. Voorzetsel - Insectenetende
zoogdiertjes
4. Staartvormige hemellichamen Economische Commissie
5. Overdekt winkelcomplex
6. Roem - Internetlandcode voor
Kroatië - Universitaire Instelling
Antwerpen
7. De dato - Keek heimelijk
8. Booreiland
9. Grote hagedis met lange staart
en rugkam - Daar
10. Niet deskundige - Frans pers.
vnw. - Muzieknoot
11. Voegwoord - Uitkomst van een
berekening
12. Bezittelijk vnw. - Sommige

Kalender
VRIJDAG 25 SEPTEMBER
ANTWERPEN. Voordracht: Ludwig Van
Beethoven 250 jaar jong! in Centrum Van
Maerlant, Van Maerlantstraat 14 om 14u30.
Org.: Seniorenforum Antwerpen. Inl.:
0495-82 76 07, seniorenforum.antwerpen@
vlaamsbelang.org
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 3 OKTOBER
ANTWERPEN. Bezoek Havenhuis. Samenkomst in Centrum Van Maerlant, Van
Maerlantstraat 14 om 9u45. Org.: Seniorenforum Antwerpen. Inl.: 0495-82 76 07, seniorenforum.antwerpen@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
WOENSDAG 7 OKTOBER
ANTWERPEN. Busreis naar Straatsburg,

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 21 september
het Zwarte Woud en Bonn o.l.v. Hilde
Delobel. Verschillende opstapplaatsen.
Org.: Seniorenforum Antwerpen. Inl.:
0495-82 76 07, seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org
ZATERDAG 10 OKTOBER
OOSTMALLE. Malse Breugelavond
met Sam Van Rooy in Feestzaal De
Notelaar, Lierselei 15 om 18u. Org.:
Vlaams Belang Malle. Inl.: Wim Vervloet, 0477-69 78 99, vervloet.wim@
telenet.be
DINSDAG 20 OKTOBER
BRECHT. Herfstwandeling in SintJob-in-‘t-Goor. Samenkomst aan ‘t
Goorhof, Kerklei 16, Sint-Job-in-‘tGoor om 14u. Org.: Seniorenforum
Antwerpen. Inl.: 0495-82 76 07, seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org
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
ZATERDAG 24 OKTOBER
ZAVENTEM. Meeting met Dries Van
Langenhove en Katleen Bury in Cultuurhoeve Mariadal, Kouterweg 2 om
20u. Org.: Vlaams Belang Zaventem.
Inl.: Ludo Monballiu, 02-721 22 54,
ludo.monballiu@telenet.be
ZONDAG 25 OKTOBER
GERAARDSBERGEN. Eetfestijn in
parochiezaal Die Crone, Idegemplein
21 om 11u. Org.: Vlaams Belang Geraardsbergen. Inl.: Alain de Ruyck, 048630 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

Als gevolg van de coronacrisis
kunnen alle activiteiten
geannuleerd worden door de
Nationale Veiligheidsraad. Het zou
kunnen dat de activiteiten worden
verplaatst naar een datum later in
het jaar of naar volgend jaar.
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De Corona-Kroniek
Over de manier waarop het Chinese virus hier te lande werd
aangepakt, valt het een en ander te zeggen. Mondmaskers bleken vernietigd, testmateriaal was niet voorhanden en de bevolking werd langdurig voorgelogen. Met de nodige kushandjes,
schouderklopjes en knipoogjes, heeft cartoonist Fré dit alles
chronologisch gevat in dit werkstuk.
ISBN: 978-90-78898-56-6
68 blz. • 10 euro (+2,58 euro verzendkosten)
Verkrijgbaar via Uitgeverij Egmont • www.uitgeverijegmont.be

