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erugslaan
Op het moment van dit schrijven is het 5 jaar geleden dat er in de
Parijse concertclub Bataclan 89 onschuldige concertgangers werden
neergemaaid door moslimterroristen. Het was het startsein voor een
opeenvolging van gruwelijke aanslagen in Europa, die ook onze eigen
hoofdstad Brussel en nationale luchthaven zouden treffen.
Intussen lijkt er niets veranderd. In Parijs werd een leerkracht op straat
onthoofd omwille van het tonen van Mohammed-cartoons in zijn les. In
Nice werden kerkgangers vermoord door een 21-jarige Tunesiër. In een
uitgaanswijk in Wenen opende een terrorist het vuur op voorbijgangers,
cafébezoekers en politiemensen. Net zoals bij de aanslagen 5 jaar geleden
loopt er ook vandaag een rode draad tussen al die aanslagen: het islamisme.
DERADICALISERING = KLUCHT
In de tweede plaats is het in veel gevallen ook de laksheid van onze regeerders die ons de das om doet. De terrorist met Noord-Macedonische roots
die het bloedbad in Wenen aanrichtte, kreeg in april vorig jaar een celstraf
maar kwam in december alweer op vrije voeten omdat hij ‘gederadicaliseerd’ zou zijn. Ook in België werden de voorbije jaren heel lakse straffen
voor terrorisme uitgesproken.

“OPEN GRENZEN
ZIJN EEN
VRIJGELEIDE VOOR
TERRORISTEN.”

Ten derde zijn er de open grenzen. De moordenaar van Samuel Paty had in
Frankrijk sinds maart van dit jaar een verblijfsvergunning als vluchteling.
Brahim Aoussaou, de dader van de slachtpartij in Nice, zou in september
als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn aangekomen. Na een
periode van quarantaine werd hij vrijgelaten met de boodschap dat hij Italië
moest verlaten. Hij arriveerde vervolgens in oktober in Frankrijk. Open
grenzen zijn een vrijgeleide voor terroristen.
ZWAAR STRAFFEN
Beste Vlaams Belangers, het doet ons allemaal pijn om te zien hoe Europa
blijft kreunen onder deze aanslagen. Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten. Als we aan Wenen denken, laten we dan niet alleen aan de recente
aanslag denken, maar ook aan het Beleg van Wenen in 1683 toen Europa een
vuist maakte tegen het Ottomaanse Rijk. Ook in Vlaanderen moeten we nu
een vuist maken tegen het islamisme. Onze grenzen moeten dicht, we moeten islamisme actief bestrijden en terroristen zwaar straffen, zonder politieke
correcte oogkleppen. Nu is het tijd om – eindelijk – terug te slaan.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
EFFECTENTAKS BIS
De paars-groene regering van
Alexander De Croo (Open Vld)
zou een akkoord bereikt hebben
over een nieuwe effectentaks. Dat is
opmerkelijk want de eerdere effectentaks van Michel I werd door het
Grondwettelijk Hof vernietigd.
Alles lijkt er dus op dat men
ook nu kunst- en vliegwerk
voorbereidt. “De doelgroep
wordt aanzienlijk uitgebreid”, voegde Kamerlid
en begrotingsspecialist
Wouter
Vermeersch
daar nog aan toe. “Ook
vennootschappen met een
effectenrekening komen
nu in het vizier”. Het
spreekt voor zich dat het
Vlaams Belang stokken in
de wielen van deze nieuwe wet
zal steken, die bovendien ook
nog eens een extra Vlaams-Waalse
transfer zou betekenen.

BARRE CRISISTIJDEN,
BEHALVE VOOR DE
SAKSEN-COBURGS
Eerder vorige maand werd het
wetsontwerp rond de algemene
uitgavenbegroting gepubliceerd
voor 2021. Men zou denken dat

het nu – tijdens deze crisis door
het coronavirus – tijd is om de
riem aan te halen, tenminste voor
de niet-essentiële zaken. Maar dan
zou je je vergissen, want volgens

groter inkomen. Laat de boeren
maar dorsen, denken ze in Laken.

DIYANET
Aanhangers van de Diyanet,
de door het Turkse regime van
Recep Erdogan aangestuurde
moskeeën, beweerden dat
Mohammed-cartoons voor
het volgende zorgen: “het
aanwakkeren van angst,
intimidatie en zelfs bedreigingen” en nog:
“het aanwakkeren van
vijanddenken tegen het
Westen”. En wij maar
denken dat de schuldigen van geweld, intimidatie en bedreigingen de
plegers zijn.

De Croo I is het net het juiste moment om de uitgaven voor de koninklijke familie te verhogen. Filip
I krijgt volgend jaar maar liefst
12.525.000 euro volgens het ontwerp. Dat is flink wat meer dan in
2020 (toen kreeg hij 12,3 miljoen
euro). En ook Albert II, prinses
Astrid en prins Laurent krijgen een

Onze fractieleider in het
Vlaams Parlement Chris Janssens vroeg dan ook aan Vlaams
minister van Inburgering Bart Somers (Open Vld) welke initiatieven hij zal nemen naar aanleiding
van deze uitspraken. Somers weigerde echter om de Vlaamse subsidiëring naar deze Turkse moskeeën op Vlaamse bodem - die
duidelijk dienen als propagandakantoren - te stoppen. Een grove
vergissing.

Filip I krijgt volgend jaar maar liefst 12.525.000 euro. Dat is een dikke
200.000 meer dan in 2020. Met dank aan de regering-De Croo.
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ZELFBEDIENING
AD INFINITUM
Premier De Croo had het voor de
verkiezingen en voor de vorming
van zijn paars-groene monstercoalitie over politieke vernieuwing en
een propere politiek. Zijn regering
zou sober zijn, met maximaal 10
ministers. De Croo I telt nu maar
liefst 20 excellenties. Van het feit
dat ex-excellenties eindelijk niet
langer gebruik zouden maken van
twee voltijdse medewerkers per
persoon komt ook niks in huis.
Nagenoeg alle oud-ministers en –
staatssecretarissen van Wilmès II
maken duchtig gebruik van het
dure privilege.
Kamerfractieleider Barbara Pas
schoot met scherp: “Dit onzinnige
gebruik kost de belastingbetaler
omzeggens een miljoen euro.
Hallucinante geldverspilling in deze
barre budgettaire tijden.”

GENDERQUOTA,
OPNIEUW
Het Vlaams Belang heeft een wetsvoorstel van CD&V om genderquota in te voeren in directiecomités van overheidsbedrijven resoluut
afgewezen. Volgens dit voorstel
moet één op de drie leden van zo’n
comité vrouw zijn. “Als vrouw ben
ik geen voorstander van zulke quota.
Bestuurders moeten afgerekend worden op hun kwaliteiten, niet op hun
geslacht”, zei Kamerlid Nathalie
Dewulf vastberaden in de Kamer.
“Positieve discriminatie blijft discriminatie. Alleen is die discriminatie
politiek correct.”

"Als men vroeger en kordater had
ingegrepen, hadden we de astronomische cijfers kunnen voorkomen.
Dat blijft een heel gevoelig punt.
Clusteranalyses, tracing, gepaste
maatregelen: daarin is ons land in
gebreke gebleven. Langs alle kanten
werd ons standpunt gerelativeerd of
zelfs genegeerd. Het was vechten tegen de bierkaai. En zie waar we nu
staan."
Professor Erika Vlieghe,
Het Laatste Nieuws, 24 oktober 2020
“Moslims hebben door de ‘Franse
wandaden’ uit het verleden het recht
om miljoenen Fransen te doden.”
Mahathir Mohammed, voormalig
premier Maleisië,
Twitter, 30 oktober 2020
“Ik heb weet van interne opiniepeilingen die Open Vld heeft gedaan.
Daar peilde het VB 34 procent,
N-VA op 16 procent en Open Vld 9
procent… Al de ‘trado’s’ flirtten net
niet met het dubbele van de kiesdrempel. Er is dus snel een regering
gemaakt. Uit grote paniek.”
Jean-Marie Dedecker,
onafhankelijk Kamerlid,
’t Pallieterke, 4 november 2020
“Men beschouwt kiezen voor het
Vlaams Belang als afkeurenswaardig. Maar tegelijkertijd worden
verschillende van hun ideeën herbruikt door de andere partijen…
Het zou eerlijker zijn om radicaal
Vlaams-rechts uit zijn isolement te
halen. Men zou beter oordelen op
basis van feiten.”
Bart Maddens, politicoloog,
La Libre Belgique, 11 november 2020

Van de belofte dat ex-ministers niet langer gebruik zouden maken
van 2 medewerkers per persoon komt niks in huis. Ook Sophie
Wilmès maakt er gretig gebruik van.
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"'Als je kiest voor een politiebaan,
dan weet je toch wat je te wachten
staat', zeggen sommigen. Nee, hé.
Geen enkele agent kiest ervoor om
bespuwd te worden."
Andy Peelman,
acteur en echt agent,
Dag Allemaal, 12 november 2020

Islamterreur:

EUROPA ONDER VUUR
Terwijl de pandemie opnieuw wild om zich heen slaat en Europa kreunt
onder de zware sociaaleconomische gevolgen van de maatregelen, worden
de Europeanen zich eens te meer bewust dat de multiculturele nachtmerrie
niet in het minst gaan liggen is. Staat Europa voor een nieuwe terreurgolf?
Waar liggen de prioriteiten van onze leiders en van het Westen?
Eind september schrok Frankrijk
wakker. Een 18-jarige man van Pakistaanse afkomst ging tekeer met
een vleesmes aan de voormalige kantoren van het satirische blad Charlie Hebdo. Ruim vijf jaar geleden
werden twaalf redactieleden van het
Franse weekblad op brutale wijze afgeslacht door de islamistische broersKouachi. Naar aanleiding van het
proces dat dit najaar van start ging,
publiceerde Charlie Hebdo opnieuw
de desbetreffende cartoons.
CHARLIE HEBDO: DE RAND
VAN DE VULGARITEIT

De stijl van Charlie Hebdo is schatplichtig aan een soixante-huitard-gedachte van cultuurrelativisme en een
Sartriaans mensbeeld dat we onszelf
zouden moeten bevrijden van elke
mogelijk dwang. Alles mag. Il est
interdit d’interdire. Heilige huisjes
moeten we slopen. Precies dit moreel
verval is één van de redenen waarom
het Westen zo kwetsbaar en weerloos
is ten opzichte van het islamitisch terrorisme. Onze vrijheid van meningsuiting hoort absoluut te zijn zolang
er niet wordt opgeroepen tot geweld.
Charlie Hebdo mag dus naar alle hartenlust publiceren.

GROEIENDE ESCALATIE
Deze nuance is evident in de hoofden
van de meeste Europeanen. Charlie
Hebdo kan kwetsend en vulgair zijn,
maar moet in alle vrijheid kunnen
opereren als weekblad. Precies deze
nuance ontbreekt bij de miljoenen
islamitische migranten die landen
zoals Frankrijk de afgelopen decennia importeerde. Precies deze, door
migratie geïnduceerde botsing der
ideeën leidt opnieuw tot een reeks
bloedvergietens. De 47-jarige leraar
Samuel Paty toonde zijn leerlingen de
Mohammedcartoons en werd daarop
op brutale wijze onthoofd door een
Tsjetsjeense moslim.
In een opbod tegen het duidelijk almaar groter wordende contingent
radicale moslims op het Franse grond-

De cartoons waarvan sprake beelden de profeet Mohammed uit, hetgeen taboe is in de moslimwereld.
Westerlingen kunnen zich moeilijk
vinden in de mate van controverse
en woede die dergelijke cartoons
oproepen bij miljarden moslims
wereldwijd. An sich zou zoiets ook
gerespecteerd moeten worden, maar
het gegeven dat beide culturen worden gedwongen om samen te leven
onder hetzelfde Europese dak maakt
dat erg moeilijk. De multiculturele
samenleving drijft zaken op de spits
die absolute non-issues zijn voor Europeanen.
De reactie die volgt op de bloedige
botsing van percepties is om de tekeningen en de satire van Charlie
Hebdo te vieren als de veruiterlijking par excellence van onze Westerse vrijheid van meningsuiting. De
cartoons van Charlie Hebdo zouden
het zenit zijn van onze cultuur en
manier van leven. Maar dat zijn ze
hoegenaamd niet.

Onze vrijheid van meningsuiting hoort absoluut te zijn
zolang er niet wordt opgeroepen tot geweld. Charlie Hebdo
mag dus naar alle hartenlust publiceren.
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gebied nam president Emmanuel
Macron stelling in tegen de radicale
islam en het islamistisch separatisme.
De Turkse president Recep Erdogan
nam dan weer de rol op als voortrekker van de moslimwereld en riep als
dusdanig op om Franse producten te
boycotten. Over de ganse moslimwereld braken anti-Franse protesten uit.
Dat Franse leraars niet langer veilig
voor de klas kunnen staan en dat de
Turkse president oproept tot een antiFranse boycot, zijn slechts enkele tekenen aan de wand dat de situatie in
Frankrijk wel erg penibel wordt.
VERKEERDE PRIORITEITEN
De islamitische aanslag in Nice, met
drie doden - waarvan één onthoofding - tot gevolg, moet wel de verui-

terlijking zijn van wat fout loopt in
Europa. Frankrijk ontspoort stilaan
als samenleving als kerkgangers niet
langer in veiligheid hun religie kunnen beleven. De verdachte, een 21-jarige Tunesiër, kwam dan nog eens als
bootvluchteling Europa binnen.
Opnieuw lijkt onze politieke elite
deze roodgloeiende wake-up call te
missen. De prioriteiten gaan richting
symptoombestrijding. Charlie Hebdo
wordt verdedigd als het summum
van vrijheid van meningsuiting, maar
paradoxaal genoeg leggen West-Europese overheden en Amerikaanse big
tech-giganten zoals Facebook meer en
meer diezelfde vrijheid van meningsuiting van de rechterzijde aan banden.
De censuur zal de komende jaren
enkel maar toenemen, ook de paars-

groene coalitie van premier Alexander
De Croo (Open Vld) maakt inmiddels werk van een grondwetswijziging die hate speech en islamofobie
wil correctionaliseren. Op die manier
belanden we in een situatie van een
verdeelde samenleving die wordt gedomineerd door een autoritair staatsapparaat dat haar burgers nog maar
weinig vrijheden gunt, anders dreigt
de situatie immers te ontsporen. We
zijn momenteel dus volop bezig met
het inruilen van onze vrijheid voor
een vals veiligheidsgevoel.
Maakt er iemand nog een zaak van
hoe sommige recent genationaliseerde
burgers niet compatibel zijn met het
Westen en derhalve geweerd moeten
worden uit onze landen?
Brieuc Suys

“De islamitische aanslag in Nice, met drie doden
tot gevolg, moet wel de veruiterlijking zijn van
wat fout loopt in Europa. De verdachte kwam dan
nog eens als bootvluchteling Europa binnen."
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Keldert Vlaams Belang
Brusselse stadstol?
Uit een nota blijkt dat de Brusselse regering vergevorderde plannen
heeft om een stadstol in te voeren.
Die zou een forse belastingverhoging betekenen voor onze Vlaamse
pendelaars. En dat terwijl onze
automobilist nu al de meest uitgeperste van de hele Europese Unie
is.
Wie vanaf 2022 onze hoofdstad
met de wagen wil binnenrijden,
zal als het van de Brusselse regering
(PS-sp.a, Groen-Ecolo, Open Vld
en DéFI) afhangt, op alle wegen
van het Brussels Gewest tolgeld
moeten betalen, aangevuld met
een extra tarief per kilometer. Het
variabele tarief zou afhangen van
het tijdstip van binnenrijden en
het vermogen van het voertuig. De
nieuwe taks zou de Vlaamse pendelaar gemiddeld zo’n 1.200 euro
(!) per jaar kosten.
ACTUADEBAT
Opvallend is ook dat de stadstol
gekoppeld zou worden aan de afschaffing van de verkeersbelasting
voor Brusselaars, terwijl Vlaamse
pendelaars dubbel zouden moeten betalen: verkeersbelasting in
Vlaanderen en stadstol in Brussel. “Een nieuwe transfer dus en dat
terwijl nu al jaarlijks meer dan 1,5
miljard euro Vlaams belastinggeld
richting Brussel vloeit. Dit getuigt
van verregaande arrogantie en kunnen we niet zomaar laten begaan”,
reageerde Bart Claes, Vlaams Belang-voorzitter van de commissie
Mobiliteit van het Vlaams Parlement, terecht.
Omdat ook bij CD&V en N-VA
negatieve reacties werden ge-

De nieuwe taks zou de Vlaamse pendelaar
gemiddeld zo'n 1.200 euro per jaar kosten.
noteerd, vroeg en verkreeg het
Vlaams Belang in het Vlaams
Parlement een actuadebat over de
stadstol met als opzet elke Vlaamse
partij afstand te doen nemen om
de Vlaamse regering zo tot verzet
te dwingen.
BELANGENCONFLICT
Tijdens het debat wees Bart Claes
op de nefaste gevolgen voor de
Vlaamse pendelaars en riep hij op
de Brusselse regering tot de orde te
roepen met de Vlaamse pendel- en
mobiliteitsdotatie en de aanwezigheid van de Vlaamse instellingen
als drukkingsmiddel. Ook Open
Vld en sp.a - partijen die in de
Brusselse regering nochtans mee
aan de basis liggen van de plannen - distantieerden zich uiteinde8

lijk van de stadstol. Enkel Groen
durfde de plannen nog verdedigen.
Mobiliteitsminister Lydia Peeters
(Open Vld) beloofde uiteindelijk
zelfs dat als Brussel deze beslissing alsnog eenzijdig zou nemen
de Vlaamse regering alle juridische
middelen zou uitputten om dat tegen te werken. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens hield
echter een stok achter de deur. “Indien de Vlaamse regering de stadstol
ondanks deze scherpe taal alsnog niet
kan of wil tegenhouden”, zo liet hij
weten, “zal het Vlaams Belang een
belangenconflict indienen van zodra
de Brusselse regering met het voorstel
naar het Brusselse parlement komt”.
Wim Van Osselaer

Ontslag VRT-voorzitter
enige logische conclusie
Dat de VRT zich momenteel in woelig water bevindt, is haast een kwalijk understatement te noemen. Het vernietigende rapport van Audit Vlaanderen over
de omroep en de bijzonder eigengereide manier hoe VRT-voorzitter Luc van den
Brande ermee omsprong, schetsen een weinig fraai beeld van het huis.
De Mediacommissie van het Vlaams
Parlement hield afgelopen maand een
besloten, maar zeer geladen hoorzitting
met de voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, Luc Van den Brande,
over de malversaties die aan het licht
werden gebracht door Audit Vlaande-

stuitte hij op verzet van VRT-voorzitter
Van den Brande. Die liet niet toe dat
de documenten werden voorgelegd
aan leden van de raad van bestuur omdat ze daar volgens hem formeel niet
thuishoorden. Nochtans waren de getuigenissen niet van de poes. Gaande

"Het gedrag van Luc Van den
Brande doet uitschijnen dat er
sprake is van een doofpotoperatie."
ren. Het Vlaams Belang eiste - samen
met de andere Vlaamse oppositiepartijen - het ontslag van Van den Brande
wegens het achterhouden van cruciale
informatie voor zijn raad van bestuur,
toen die moest oordelen over het ontslag
van directeur Media & Productie, Peter
Claes. Paul Lembrechts, de voormalige
CEO, had dat ontslag eind vorig jaar
gevraagd omdat de werkrelatie tussen
Claes en hemzelf en de andere directieleden onhoudbaar was geworden.
INTIMIDATIE EN CHANTAGE
Toen Lembrechts zijn verzoek wilde
staven met bezwarende getuigenissen
van de andere directieleden tegen Claes

van platte chantage over intimidatie tot
het opzetten van bedenkelijke en niettransparante financiële constructies enzoverder.
Maar volgens Van den Brande is het wettelijk niet toegestaan dat directieleden
zich wenden tot de raad van bestuur,
aangezien dat een prerogatief is van de
gedelegeerd bestuurder. Dat die laatste
dat wel degelijk deed door de nota van
de directieleden te overhandigen aan het
remuneratiecomité (dat bestaat uit drie
leden van de raad van bestuur, inclusief
de voorzitter), bleek niet relevant. Indien Lembrechts zelf een synthesenota
had geschreven, zou ze wel ontvankelijk
kunnen worden beschouwd, argumen-
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teerde Van den Brande. Een paling in
een emmer snot heet zoiets, meester in
gedraai en gekonkel.
ZELFVERRIJKING
Eerder stelde ook het Rekenhof al duidelijke inbreuken vast op de wet op de
overheidsopdrachten en het mededingingsrecht bij de VRT. Ondanks de verregaande conclusies van de rekenkamer
weigerde van den Brande de grove borstel boven te halen, waardoor de indruk
ontstaat dat de man - om welke reden
dan ook - een aantal sleutelfiguren een
hand boven het hoofd hield.
Volgens Vlaams Parlementslid en lid van
de mediacommissie, Klaas Slootmans
probeert Van den Brande zijn vel te redden met bijzonder bedenkelijke kronkelredeneringen. “Wanneer je de chronologie
van de feiten en de grond ervan bekijkt,
kun je niet anders dan concluderen dat
de rol van Van den Brande uiterst discutabel is.” Zijn handelen gaat volgens
Slootmans lijnrecht in tegen het mediadecreet dat letterlijk stelt dat het aan de
Raad van Bestuur is om te bemiddelen
bij personele conflicten binnen het directiecollege, wat hier overduidelijk het
geval was. “Wanneer hen echter cruciale
informatie wordt achtergehouden kunnen
zij die rol niet terdege vervullen”, besloot
Slootmans. “De positie van Van den Brande is dan ook onhoudbaar geworden en een
ontslag de enige logische consequentie.”
Wim Van Osselaer

Anti-politiegeweld
ontspoort
De politie moet meer en meer omgaan met willekeurig en zinloos geweld. Wie een uniform draagt, zet bijna een doelwit op zijn of haar
rug, zo lijkt het. In risicobuurten zoals in Molenbeek of Borgerhout
is de problematiek dagelijkse kost. Het loopt tegenwoordig zo hard de
spuigaten uit dat slachtoffers en zelfs enkele BV’s een campagne moeten opstarten. Een campagne die het Vlaams Belang uiteraard steunt,
zowel moreel als met concrete voorstellen.
Erik Maes was agent te paard toen
relschoppers bommetjes naar zijn
paard gooiden, dat hem afwierp.
Dat staat te lezen in Het Laatste
Nieuws van 20 oktober. Toen ze
zijn laarzen uitdeden kon hij zijn
benen al niet meer bewegen. Hij
verloor ze tenslotte en moest “alles
opnieuw leren”. In een rolstoel dus.
Verhalen als die van Maes zijn geen
alleenstaand geval. Er zijn in België jaarlijks 10.000 incidenten van
geweld tegen de politie, zo blijkt
uit cijfers waar ook politievakbond
VSOA terecht op hamerde. Dat
betekent dat elke dag 27 agenten
worden aangevallen.

POLITIE VERDIENT BETER
– EN DAT KAN OOK
Het pleidooi van Maes is hartverscheurend: “De politie, dat zijn ook
mensen met kinderen. Ze hebben
toevallig een uniform aan. Dat wil
daarom niet zeggen dat men erop
moet kloppen.” Het is een oproep
die we alleen maar kunnen ondersteunen. Te veel worden onze
agenten gezien als een vijand. In
extreemlinkse kringen of criminele
– al dan niet allochtone – milieus
worden politiemensen zelfs gezien
als handlangers van een vijandig
en/of fascistisch systeem.

Dit moet, maar dit kan ook, anders. Kamerlid Ortwin Depoortere
legde zo in de commissie Binnenlandse Zaken die hij voorzit, aan de
nieuwe binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) een aantal
plannen voor. “Waarom voorzien
we nog steeds geen anti-steekvesten
voor onze hulpdiensten?”, aldus Depoortere. “Hoeveel gevallen van zinloos geweld tegen onze hulpdiensten
moeten zich nog voordoen om in te
zien dat dit een nuttig instrument is
in bepaalde risicobuurten?” Depoortere heeft daarom een wetsvoorstel
met dit doel voor ogen ingediend.
LIK-OP-STUK
En ook in Brussel zijn er concrete
voorstellen klaar om onze politie
ruggensteun te geven. “Het aangekondigde actieplan van het Brusselse
Gewest moet onmiddellijk ingevoerd
worden”, zo eisten fractieleider in
het Brussels Parlement Dominiek
Lootens-Stael en Brussels Vlaams
Belang-voorzitter Bob De Brabandere resoluut. “Er moet zoals
gepland een lik-op-stukbeleid komen
in combinatie met snelrecht. Zo pakken we deze bandieten keihard aan.
Dit aangevuld door een degelijk preventiebeleid met sociale controle; zo
voorkomen we nieuwe bandieten.
Tot slot willen we stroomstootwapens
voor de politie, en pepperspray, bodycams en steekwerende vesten voor
de Brusselse ambulanciers en brandweer.”
De oplossingen zijn dus voorhanden en binnen handbereik. Hopelijk volgt het gezond verstand bij
de meerderheid.
Jonas Naeyaert
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Nooit meer Straatsburg!
De coronacrisis zorgt niet alleen voor onrust onder de bevolking, maar
beroert ook de gemoederen onder het EU-establishment. Sinds het uitbreken van de pandemie werd er namelijk niet meer in Straatsburg vergaderd, de officiële zetel van het Europees Parlement. Hoe langer deze
situatie blijft duren, hoe duidelijker het wordt dat maandelijks naar
Straatburg trekken compleet overbodig is.
Na de Tweede Wereldoorlog werd
Straatsburg voor de eurofielen het
symbool van de vriendschapsbanden tussen Frankrijk en Duitsland
en de Europese samenwerking. In

1992 legden de lidstaten de officiële
vestiging van de Europese instellingen vast. Straatsburg werd officieel
de vestigingsplaats en locatie voor
de meeste plenaire vergaderingen.
De commissies zouden in Brussel vergaderen en het secretariaat
van het Europees Parlement werd
in Luxemburg gevestigd. In 1997
werd deze afspraak gebetonneerd
in het EU-verdrag en voor elke
wijziging is een unanieme goedkeuring nodig van de regeringen
van alle lidstaten die geratificeerd moet worden door alle
nationale parlementen.
MET PIJN IN HET HART
Maand na maand bespreekt
de Conferentie van de Voorzitters van het Europees Parlement de gevolgen van de
pandemie op de werking
van het Europees Parlement. Telkens laat de Italiaanse EP-voorzitter David
Sassoli ‘met pijn in het
hart’ weten dat de plenaire vergadering - gelet
op de coronasituatie
in de Elzas - in Brussel zal plaats vinden.
“Naast de wettelijke
verplichting om onze
vergaderperioden in
Straatsburg te houden, is onze oprechte wens om terug te
keren naar de stad
die als geen ander
de verzoening van
onze Europese landen belichaamt”,
aldus een sussende
Sassoli.
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ZONNEGOD MACRON
De maandelijkse ‘Brusselse’ plenaire vergaderingen beginnen danig op de zenuwen van de meestal
Franse EP-leden te werken (over
de fracties heen). Zelfs de Franse
president Emmanuel Macron voert
de druk op het Europees Parlement
op. In een brief aan EP-voorzitter
Sassoli eiste hij een snelle terugkeer
naar de ‘institutionele normaliteit’.
Volgens Macron mogen politieke
voorwendsels, aangewakkerd door
de bezorgdheid over de pandemie,
de rol van Straatsburg niet ondermijnen.
De jaarlijkse kosten die voortvloeien uit de ‘geografische spreiding van
het Europees Parlement’ (officiële
versie) of het ‘reiscircus’ (échte versie) bedragen tussen de 156 miljoen
en 204 miljoen euro, wat neerkomt
op 10% van de jaarlijkse begroting
van het parlement. De Europese
Rekenkamer berekende dan weer
dat door de verkoop van de gebouwen van het Europees Parlement in
Straatsburg een eenmalige besparing van € 616 miljoen kan worden
gedaan.
STOP HET
CIRCUS

EP-(VERHUIS)

In 2013 werd met een grote meerderheid een resolutie tegen de
maandelijkse verhuis gestemd daarbij echter overduidelijk aantonend
dat het niet het Europees Parlement
is dat beslist over zijn eigen huisvesting, maar de lidstaten. Het is
Frankrijk dan zijn veto te gepasten
tijde zal gebruiken. Laat ons hopen
dat de coronapandemie binnen de
kortste keren verdwijnt, en samen
met het virus ineens de hardnekkige
en onzinnige koppigheid om per se
een Europees Parlement te willen in
Straatsburg.
Jan Mortelmans

Cancel Culture:
stop de zelfhaat!
De cancel culture woedt ook in Vlaanderen in alle hevigheid. Geen
enkele traditie, stripverhaal of film blijkt nog veilig voor het linkse
fanatisme. Zelfs de boekverbrandingen zijn terug.
In het voorjaar kwam in nasleep
van de Amerikaanse Black Lives
Matter-protesten een grootschalige censuuroperatie op gang
waarvan zelfs iconische culturele
producties zoals Gone With The
Wind en Fawlty Towers het slachtoffer werden. Deze zomer werd
dan weer onze eigen Sinterklaastraditie geviseerd: afbeeldingen
van Zwarte Piet werden verboden
op de sociale mediakanalen Facebook en Instagram en webwinkels
Bol.com en Amazon kondigden
aan Zwarte Piet volledig te bannen. “Zwarte Piet zou als kwetsend
ervaren kunnen worden”, luidde
het.
JOMMEKE EN K3
Vorige maand volgde ook Google
met een verbod op advertenties
met afbeeldingen van Zwarte
Piet. Zelfs de roetveegpiet, nochtans het politiekcorrect alternatief
voor Zwarte Piet, werd gebannen door het techbedrijf. Inmid-

dels werden weer nieuwe grenzen
overschreden in de cancel culture.
Uitgeverij Clavis liet weten dat
het maar liefst 7.000 jeugdboeken
waarin Zwarte Piet voorkwam
door de versnipperaar joeg. Ook
spreekwoordelijke boekverbrandingen blijken dus geen taboe
meer te zijn. “Boekhandels dreigden geen enkel boek meer van ons te
kopen”, was het excuus.
Ook ander kinderamusement
blijkt niet veilig te zijn voor het
linkse fanatisme. Zo startten activisten op sociale media een hetze
tegen de nieuwe kinderfilm ‘Dans
van de Farao’ omdat de K3-meiden zich met hun kostuums zouden bezondigen aan ‘culturele
toe-eigening’. Zelfs onze sympathieke stripheld Jommeke kwam
onder vuur te liggen. Bruno De
Lille, voormalig staatssecretaris
voor Groen, vond in deze coronacrisis de tijd om een opiniestuk te
schrijven over het ernstige “seksisme” in de stripreeks omdat de
12

vrouwen “er bijna altijd een zorgende rol hebben”.
CENSUUR STOPPEN
Dat de Vlaamse publieke opinie
niet meegaat in de linkse hysterie
bleek toen een filmpje op Twitter
van Tom Van Grieken over deze
toestanden massaal gedeeld werd.
“Moet links nu écht alles verzieken?
Stop die absurde zelfhaat!”, luidde
de populaire boodschap van de
partijvoorzitter.
In het Vlaams Parlement diende
Filip Brusselmans - de woordvoerder van het Vlaams Belang inzake
Cultuur - een voorstel in met een
oproep aan de Vlaamse regering
om weerwerk te bieden aan de
aanvallen op onze tradities en de
bijhorende censuur. “Het is vervolgens de taak van de parlementsleden
en de regeringen om wettelijke instrumenten uit te werken waarmee
censuur door privébedrijven als
Facebook wordt tegengegaan”, luidt
het in het voorstel.
Wim Van Osselaer

De Rattenvangster
van Hamelen
De Zweedse Greta Thunberg slaagde er vorig jaar in - met nooit geziene hulp van het establishment - om in tientallen landen duizenden tieners naar de ‘klimaatmarsen’ te lokken. Ze was ook niet te
beroerd om zich te mengen in de verkiezingsstrijd tussen Donald
Trump en Joe Biden.
Thunberg werd in 2018 door de verzamelde media de hemel ingeprezen
toen ze - op 15-jarige leeftijd - besliste niet langer naar school te gaan “om
het klimaat te redden”. De Zweedse
pers pikte dit aberrante verhaal op
en dan ging het snel: interview in de
links-liberale The Guardian (VK) en
de al even linkse zender CNN (VS),
mediatieke acties met de extremistische milieugroep Extinction Rebellion, toespraken op internationale milieuconferenties en tot tweemaal toe
gastspreker op het World Economic
Forum in Davos, excusez du peu.
Wie hier geen strategie in ziet, kan
beter met de knikkers gaan spelen.
KLIMAATMARSEN

langrijker dan de wiskundeles”,
aldus haar strijdgenote Anuna
De Wever, die thans bij de
ecologisten stage loopt in het
Europees Parlement.
De ster van Greta steeg tot
ongekende hoogten: de linkse
media schreven haar de hemel
in, ze werd ontvangen door de
Franse president Emmanuel
Macron, de Canadees Justin Trudeau, paus Franciscus, Angela Merkel en de voorzitter van de Europese
Commissie Jean-Claude Juncker (gelukkig voor haar in de voormiddag).
Toppunt van glorie kwam er met
haar pretentieuze aanklacht “How

De gestoorde Greta - zij lijdt namelijk aan obsessieve-compulsieve
stoornis, het syndroom van Asper-ger
en selectief mutisme - liep natuurlijk
ook elke vrijdag vooraan in vele klimaatmarsen. Die zijn namelijk “be-

dare you” op de VN-top. Het kind
werd ook nog eens Person of the Year
van het linkse Time magazine, doctor
honoris causa aan de Universiteit van
Mons, ‘ambassadeur’ van Amnesty
International, enzovoort enzoverder.
Nogmaals, hier zit een strategie achter: onze kinderen meelokken in de
klimaathysterie én afleiden van alle
andere problemen die op hen afkomen.
“VOTE BIDEN”
Thunberg mengde zich ten slotte ook
in de Amerikaanse verkiezingsstrijd:
“Just get organised and get everyone to
vote Biden”, luidde haar oproep, helemaal vanuit Zweden. Haar linksactivistische ouders - net als zij fiere
dragers van een Antifa-hemdje - zullen haar niet tegengesproken hebben.
Naar verluidt zou Joe Biden haar als
eerste ‘klimaatdeskundige’ uitnodigen op het Witte Huis. De cirkel is
rond...
FDM
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Vraaggesprek met aanstormend talent André Ventura,
kopman van onze Portugese zusterpartij Chega

atriottisme beteken
een open blik na
op de wereld. We willen geen Portugal dat angstig
in isolement leeft, maar wel een sterke natie die haar
voet naast andere naties kan zetten. Voor ons is het
vormen van een sterke natie het samenbrengen van
mensen die dezelfde historische, culturele en taalkundige banden hebben. Dat trouw zijn aan onze
historische en culturele wortels, is wat ons conservatief maakt. Maar opnieuw: we leven wel in de 21ste
eeuw, dus ook in ons conservatief-zijn staan we open
voor creatieve innovatie en voor de toekomst.

In het Europees Parlement maakt het Vlaams
Belang deel uit van de Identiteit en Democratie-fractie (ID). Daarbij zitten heel wat gekende
namen, zoals het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen, de Italiaanse Lega en het
Duitse Alternative für Deutschland (AfD). Van de
overkoepelende Europese Partij ID is ons Europees parlementslid Gerolf Annemans de voorzitter. Sinds kort is ook de Portugese partij Chega!
toegetreden. Chega! is een nieuwe Portugese politieke partij die ontstond uit het samenwerkingsverband tussen enkele rechts-nationalistische en
christelijke partijtjes in het Zuid-Europese land.
Midden de regionale verkiezingen voor de Azoren was stichter en Portugees volksvertegenwoordiger André Ventura zo vriendelijk om wat tijd
voor ons vrij te maken.

Chega! is ook liberaal, zegt U. Dat terwijl de liberale partijen in Europa net mijlenver van het
ideeëngoed van onze ID-groep staan.
Met liberaal bedoel ik niet het liberalisme van de
opengrenzenpartijen. De partijen die vandaag de
term ‘liberaal’ in hun naam dragen, hebben het echte
liberalisme al lang overboord gegooid. Chega! is een
liberale partij in de ware betekenis van het woord:
we willen de Staat reduceren tot zijn minimale essentiële functies. Dit betekent dat deze soevereine
functies moeten worden versterkt, maar ook dat de
verstikkende aanwezigheid ervan, de bureaucratisering en de inmenging in alle aspecten van ons leven
een halt moet worden toegeroepen.

Voor onze lezers in Vlaanderen is Chega! vooralsnog geen bekende naam. Kan U even schetsen
waar uw partij voor staat?
Ventura: Chega! is een
conservatief-liberale
en patriottische partij
die de mens en niet
de Staat centraal stelt.
Wij zijn in de eerste
plaats een Portugeespatriottische
partij,
maar met een open blik

Onze partijnaam is niet toevallig gekozen. Chega is
in het Nederlands “genoeg”. We hebben genoeg van
de oude politieke garde die ons mooie land heeft
laten verkommeren en die enkel aan zichzelf heeft
14

nt niet dat je niet met
aar de wereld kijkt”
van verandering, en dat is nu net
waar Portugal naar snakt.

gedacht. Maar we hebben ook genoeg van de ondemocratische logge EU. Wij zijn voor een fier en
sterk Europa, maar niet voor het geldverslindende
bureaucratische Europa dat er enkel maar is voor
haar eigen linkse elite.

We bestrijden ook openlijk de
‘politieke correctheid’, de corruptie, de geïnstitutionaliseerde
censuur, en de toenemende straffeloosheid van de georganiseerde
en gewelddadige misdaad die
helaas ook in Portugal bestaat. Chega! is ontstaan
uit de noodzaak tot verandering. Om de corrupte en rotte structuren van Portugal
te veranderen en het
land op een democratische manier
terug te geven
aan de Portugezen.

Als partij bestaat Chega! nog geen twee jaar, maar
toch blijken jullie nu al de wind in de zeilen te
hebben. Bij de recente regionale verkiezingen in
de Azoren haalden jullie vanuit het niets twee zetels binnen. Hoe verklaart U dit succes?
Simpel: de mensen in Portugal zijn het oude vastgeroeste politieke systeem zo beu als koude pap. Al 45
jaar wordt ons land verstikt door een politieke elite
die enkel aan zichzelf denkt. Welke andere partij er
ook aan de macht komt, ze zijn allemaal in hetzelfde
bedje ziek. Ze maken allemaal deel uit van hetzelfde
zieke systeem. Chega! daarentegen is een nieuwe beweging die een nieuwe, frisse wind laat waaien door
Portugal. Wij brengen een geloofwaardig verhaal
BIO
• Geboren in 1983 te Sintra
• Jurist en gewezen professor aan de

universiteit van Lissabon
• Auteur van diverse boeken over Fiscaal
recht en justitie

• Gewezen gemeenteraadslid voor de

Sociaal-Democratische Partij
• Stichter van Chega!
• Volksvertegenwoordiger
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Heeft het succes van uw partij ook te maken met
de groeiende vervreemding en islamisering van
Portugal?
Het feit dat we één van de relatief armere landen van
Europa zijn, is voor één keer ons geluk. Tot nu toe is
Portugal redelijk gespaard gebleven van een toevloed
van asielzoekers en illegalen, om de eenvoudige reden dat de rijkere landen in Europa veel meer te bieden hebben op het vlak van sociale voordelen. Maar
het is waar dat ook wij nu stilaan te kampen krijgen
met een groeiende toevloed van illegalen. En de welwillendheid waarmee de Portugese regering deze illegaliteit wil belonen is ronduit schokkend. Als het
van hen afhangt, krijgt iedere asielzoeker die voet op
Portugese bodem zet zonder al te veel problemen de
Portugese nationaliteit. Ook daar willen wij ons met
klem tegen verzetten. Illegale immigratie moet een
halt worden toegeroepen en onze grenzen moeten
veel beter bewaakt worden.
We pleiten daarnaast ook voor een verbod op praktijken die ons Portugese rechtssysteem en onze Europese culturele wortels schade toebrengen. Denk
maar aan de toepassing van de sharia, de gedwongen huwelijken van minderjarigen, besnijdenissen,
antisemitisme, enzoverder - allemaal praktijken die
in Portugal gebeuren door groepen mensen die hier
leven bij gratie van de overheid.

Ik kan me inbeelden dat verwijten van ‘racisme’
vanwege de linkerzijde dan dagelijkse kost zijn.
Wie opkomt voor zijn volk en cultuur wordt inderdaad al snel in het racisme-hoekje geduwd. Ons
standpunt is echter zeer duidelijk: we veroordelen
duidelijk en ondubbelzinnig alle vormen van racisme, vreemdelingenhaat en elke vorm van discriminatie die in strijd is met de fundamentele waarden
waarop de Europese samenlevingen zijn gebaseerd.
Maar we aanvaarden evenmin het misbruik dat van
de term ‘racisme’ gemaakt wordt.
Portugal heeft natuurlijk een rijk koloniaal verleden gekend. In België gaan ter linkerzijde nu
meer en meer stemmen op om de maatschappij te
‘dekoloniseren’ - een eufemisme voor een nieuwe
beeldenstorm - en zelfs om schadevergoedingen
te betalen aan de gewezen koloniën. Uit de Portugese pers vernam ik dat er in Portugal ook zulke
debatten worden gevoerd.
Dat klopt. Ik zie dit alles als een onaanvaardbare
aanval op onze geschiedenis. Ieder Europees volk
heeft in de loop van de geschiedenis glorieuze en
minder glorieuze momenten gekend. Maar het is en
blijft onze geschiedenis, en daar moet men afblijven.
Onze geschiedenis is wat ons vandaag gemaakt heeft
tot wie we zijn, en het is ons verdomde recht om

Persconferentie waarin André Ventura
aankondigt dat zijn partij Chega
toetreedt tot de overkoepelende
Europese Partij ID

"Onze geschiedenis is wat ons vandaag
gemaakt heeft tot wie we zijn, en het is ons
verdomde recht om daar trots op te zijn."
daar trots op te zijn. Ik vind het dan ook totaal onaanvaardbaar dat inwoners van voormalige kolonies
naar Portugal komen, louter om eisen te stellen. Ze
eisen geld, ze eisen excuses, maar ze weigeren zelf
zich te integreren in de maatschappij of er op een
positieve manier aan bij te dragen. En dat wordt niet
alleen getolereerd, maar ook nog eens expliciet gesteund door de cultuurmarxistische kliek binnen de
politiek, de media en de universitaire ‘elite’. Eén iets
kan ik u alvast garanderen: de dag dat Chega! aan de
macht komt zal het in Portugal gedaan zijn met dat
soort van chantage en zelfvernietiging.

niet over alles kan eens zijn. Maar de gemeenschappelijke deler, datgene wat ons verbindt, is oneindig
veel groter dan datgene wat ons scheidt. Ik hoop
dan ook dat Chega! vanuit Portugal zal kunnen bijdragen aan het algemeen succes van de ID-partij in
Europa.

Als ik het zo hoor, dan vermoed ik dat onderwijs
en media in Portugal net zoals in Vlaanderen voor
een belangrijk deel gedomineerd worden door
linkse activisten.

Het Vlaams Belang is een partij die onomwonden
pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid. Hoe staat
U daar tegenover?

Ik wil trouwens zeker nog vermelden dat behalve
goede contacten met het Rassemblement National
en de Lega, we zeer goede contacten onderhouden
met Gerolf Annemans, die ons reeds met een bezoek
heeft vereerd.

Voor ons is een échte Europese Unie geen zielloze
verwatering van de diverse Europese naties tot een
gestandaardiseerd Europa. Het is uit respect voor
het verschil tussen mensen en volkeren, en voor de
identiteit van Europa, dat we de huidige EU afwijzen. We zijn voor een Europa van soevereine naties.
Dit houdt in dat elke lidstaat zijn soevereiniteit, zijn
identiteit, zijn cultuur, zijn wortels en de absolute
authenticiteit van zijn manier van leven kan behouden.

Absoluut. Dat is in zowat heel Europa zo - het is een
gemeenschappelijke strategie van Europees links om
andersdenkenden onheus te behandelen. Dus ook
in Portugal is onderwijs, justitie en media in handen
van links. Voeg daarbij ook nog maar een diepgeworteld links netwerk in het openbaar bestuur en
vooral een uiterst linkse grondwet die slechts met
een tweederdemeerderheid kan herzien worden.
Wat de relatie tussen de media en de Chega! betreft,
die schommelt tussen stilzwijgen, flagrante partijdigheid, laster en verdraaiing van wat we zeggen of
doen. Dus ja, wat dat betreft verschilt Portugal inderdaad bitter weinig van Vlaanderen.

In het begin van ons gesprek heb ik verteld dat een
natie dient gedefinieerd te worden als een gemeenschap van mensen die dezelfde afkomst, dezelfde taal
en dezelfde cultuur delen. Wanneer je objectief naar
Vlaanderen kijkt, dan kan je niet anders dan vaststellen dat Vlaanderen perfect voldoet aan al deze
punten. Alleen al daarom mag Vlaanderen nooit het
recht ontzegd worden om zichzelf te besturen, als
een onafhankelijke staat.

Is dat verzet tegen een door links gedomineerde
EU-moloch één van de redenen dat u bent toegetreden tot de ID-groep?
Zeker en vast. We hebben beslist om deel uit te maken van de ID-groep omdat we een gemeenschappelijke identiteit delen met de andere leden ervan.
Natuurlijk is de situatie in ieder land verschillend,
en het spreekt dan ook voor zich dat ieder lid het

Opgetekend door Stijn Hiers
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Beschamend
Verkiezingen zouden een hoogdag moeten zijn voor een democratie,
maar de verkiezingen in de Verenigde Staten laten vooral een wrang
gevoel na. Het enige waar progressief en conservatief het vandaag over
eens lijken te zijn, is dat de VS bepaald geen gezonde democratie meer
zijn.
Voor the powers that be is dat natuurlijk de schuld van de man die
kwaadaardiger is dan Satan en
Hitler tezamen: Donald Trump.
Die laatste weigert zich immers bij
de overwinning van zijn rivaal neer
te leggen en probeert zogenaamd
een ‘machtsgreep’ te plegen.

Van zijn aantijgingen rond verkiezingsfraude is helemaal niets
aan, zo verzekeren de media ons
in koor. Volledig uit de lucht gegrepen. Geen enkel bewijs. Een
samenzweringstheorie.

zingen alles aan heeft gedaan om
president Trump uit het zadel te
lichten, draait haar hand immers
niet om voor een leugen meer of
minder. In aanloop naar de Irakoorlogen verspreidde ze zo een
volledig gefabriceerde horror-getuigenis over babymoordende soldaten (de Nayirah-getuigenis) en
staalharde leugens over massavernietigingswapens, beide kritiekloos
verspreid door de regimepers. Onschuldig waren die leugens alvast
niet. De oorlogen die ze hielpen
te ontketenen kostten de Amerikanen, hun bondgenoten en hun tegenstanders tienduizenden levens.

Maar niet elke Amerikaan gelooft
de media op hun woord. Dezelfde
deep state die er tijdens deze verkie-

Nog tijdens deze verkiezingscampagne, hebben de media er alles aan
gedaan om een corruptieschandaal

MEDIA EN DEEP STATE

rond Joe Biden en zijn zoon Hunter
de kop in te drukken. Sociale media
en klassieke media stonden zij aan
zij om het verhaal te verzwijgen of
als een Russische complottheorie af
te doen - ook al was (en is!) er niets
dat daarop wijst.
ZONDER ENIG BEWIJS?
“Zonder enig bewijs”. Dat is de
mantra die ook onze pers keer na
keer opdreunt wanneer het over de
vermoedens gaat die de Trumpcampagne rond verkiezingsfraude
heeft. Dat is nochtans onzin. Er
zijn tal van verhalen opgedoken
rond ongeregeldheden. Sommige
daarvan zijn inderdaad onwaar, of
berusten op misverstanden. Maar
andere verhalen kloppen wel, en
wie weet of die de verkiezing in
een andere richting kunnen laten
overhellen?
Dat gebeurde in het verleden overigens ook al eens: toen Al Gore in 2000

Details zoals de dood hielden de kiezers van Joe Biden niet tegen.
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nipt tot president verkozen leek, maar
een hertelling in Florida de overwinning uiteindelijk aan Bush bezorgde.
Nu is het verschil groter - maar dat
betekent niet dat het resultaat ook nu
niet zou kunnen verschuiven.
Na de verkiezingen doken er tal
van verhalen op rond fraude.
Niet allemaal even geloofwaardig.
Maar op sommige punten vinden
we wél sterke aanwijzingen van
verkiezingsfraude. Zo zijn er de
getuigenissen rond fraude bij de
poststemmen, rond het weren van
verkiezingswaarnemers en vooral
rond de overleden kiezers.
Ondanks alles wat Björn Soenens
en co mogen beweren, zijn de ongeregeldheden bij die poststemmen
geen roddels maar spijkerharde
feiten. Deborah Jean Christiansen
bijvoorbeeld, een vrouw uit Georgia, stierf in mei - maar dat hield
haar niet tegen om zich als kiezer te
registreren en om te stemmen. En
met haar zijn er nog talloze andere
zombie-stemmers.
POSTSTEMMEN
Grote boosdoener in dezen, zijn de
poststemmen. Trump waarschuwde
al maanden voor de mogelijke fraude die poststemmen met zich meebrengt. Toch stonden de Democraten erop om en masse poststemmen
te verzenden, vaak op basis van hopeloos verouderde kieslijsten.
Los daarvan, zijn er ook fundamentelere problemen met poststemmen. Het is niet zonder reden
dat het uitbrengen van een stem
normaal in het stemhokje gebeurt.
Je kan een kiezer op die manier
niet afpersen, bedreigen of omkopen. Je echtgeno(o)t(e) kan zeggen
dat je voor Biden moet stemmen en
dat je anders je valies maar moet
pakken - maar achter het gordijntje
doet ieder wat hij of zij wil. In het
stemhokje heb je enkel het gezelschap van je eigen geweten.
Dat is in de Verenigde Staten vandaag relevanter dan u misschien

denkt. Linkse journalisten schrijven er al sinds 2016 over hoe je
van een Trump-stemmer beter kan
scheiden - of ze roepen ouders op
om grootouders die Trump steunen geen contact meer te gunnen
met hun kleinkinderen. Behoorlijk
sectarisch allemaal.
TRUMP ACCOUNTABILITY
PROJECT
Over sectarisch gesproken: het uiterst
linkse congreslid Alexandria OcasiaCortez vroeg zich af of iemand “deze
Trump-knechtjes aan het archiveren is,
voor wanneer ze in de toekomst hun
medeplichtigheid proberen te ontkennen.” Het antwoord is overigens ja,
volgens een voormalige perswoordvoerder van de Democratische Partij.
Met het Trump Accountability Project
zijn ze druk bezig zwarte lijsten aan
te leggen van Trump-medewerkers,
om hen te straffen en hun verdere
loopbaan te torpederen. Een zoveelste voorbeeld van hoe bitter de
vijandschap bij deze zelfverklaarde
'verdraagzamen' wel niet is.
GEDRAGEN PRESIDENT
Een democratie veronderstelt dat
een president die de verkiezingen
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verliest zijn macht vreedzaam
doorgeeft aan zijn opvolger. Dat
zal ook Trump moeten doen indien hij de verkiezingen verloren
heeft. Maar enkel indien hij de
verkiezingen eerlijk verloren heeft.
Op het moment van schrijven zijn
het de media die een overwinnaar
hebben uitgeroepen, maar die
beslissing is niet aan hen om te
nemen. De Amerikaanse grondwet voorziet daarvoor de nodige
procedures - en één van die procedures is dat vermoedens rond
fraude juridisch kunnen worden
uitgespit. President Trump heeft
elk recht om hiervan gebruik te
maken.
Als Joe Biden eerlijk gewonnen
heeft, kan dat overigens ook hem
enkel ten goede komen. Want het
is ongetwijfeld prettiger om als
president ook door de iets kleinere helft van de bevolking die de
verkiezingen verloor als legitieme
president te worden aanvaard.
En dat vereist dat hij niet snel en
ongeregeldheden onder de mat
vegend het Witte Huis wordt ingeloodst.
Jeroen Bolckmans

Afscheid van economisch
wensdenken
Tot voor kort was de financieel-economische impact van immigratie
één van de beter bewaarde staatsgeheimen in dit land. Opmerkelijk
daarbij was dat uitgerekend degenen die steevast beweerden (en
blijven beweren) dat immigratie het gastland uiteindelijk veel
oplevert, de grootste pleitbezorgers waren voor het in stand houden
van dit taboe.
In een land zoals Nederland daarentegen werd al in 2003 een poging gedaan om de rekening op te
maken. Het Centraal Planbureau
ginder kwam toen tot de conclusie
dat een niet-Westerse immigrant
die op zijn vijfentwintigste Nederland binnenkomt, de staat in totaal
zo’n 43.000 euro kost, terwijl de
gemiddelde Nederlander van vijfentwintig over de rest van zijn leven een nettobijdrage van 76.000
euro opbrengt. Een rapport van
de Noorse overheid kwam enkele
jaren geleden overigens tot een gelijkaardige conclusie.

Dat belette natuurlijk niet dat
sommigen ijverig op zoek gingen
naar elementen om de studie van
de NBB naar hun hand te zetten.
Zo mochten we vernemen dat de
tweede-generatie-migranten het
veel beter zouden doen én zelfs
een grotere bijdrage aan de overheidsfinanciën zouden leveren dan
autochtonen. Wat daarbij wel eens
vergeten werd, is dat het hier bij
dit beeld gaat om een momentopname en bijgevolg om een onvolledige voorstelling van zaken.
VERTEKEND BEELD

Zeventien jaar na de publicatie van
het rapport van het Nederlandse
Centraal Planbureau verscheen
op 4 november de langverwachte
studie van de Nationale Bank van
België (NBB) over de economische impact van immigratie in dit
land. Daaruit blijkt - niet bepaald
verbazingwekkend - dat vooral de
aanhoudende niet-Westerse immigratie (via gezinshereniging en
asiel) de schatkist geld kost.

In een reactie stelde de Nederlandse demograaf en antropoloog
dr. Jan van de Beek - die eerder
in Nederland soortgelijk onderzoek verrichtte - dat de presentatie van de uitkomsten voor de
tweede-generatie-migranten misleidend is - of minstens kan zijn.
De jonge leeftijdsopbouw van de
tweede generatie geeft namelijk
een grote vertekening waardoor
de kosten enorm onderschat worden. Hij wijst
erop dat het
een internationale wetenschappelijke
standaard is
om de totale
nettobijdrage
voor groepen
te berekenen
over de hele
levensloop
Tweedegeneratie-migranten kosten de
gemeenschap 229.560 euro op een mensenleven. (generatiere20

kening) en noemt het dan ook
onbegrijpelijk dat de NBB dit
niet heeft gedaan, zeker gezien ze
“over alle data en kennis voor een
generatierekening naar internationale, wetenschappelijke standaarden beschikt.”
Van de Beek maakte op basis van
het materiaal van de NBB wél de
generatierekening op en kwam
voor de tweede generatie uit op
een nettokost van 229.560 euro
per persoon, terwijl autochtonen
uitkomen op 12.201 euro. Deze
generatierekening levert met andere woorden een heel ander beeld
op dan wat de NBB laat uitschijnen, met name een verschil van
217.359 euro. Hij voegt er weliswaar aan toe dat het gebruikelijk
is om deze bedragen constant te
maken tegen een bepaalde rekenrente: “Wanneer je dat doet tegen
één procent, kom je uiteindelijk uit
op een verschil van 146.447 euro,
hetgeen nog steeds een fors verschil
is.” (Doorbraak, 11.11.2020).
In eigen land stelde de Vlaamse
arbeidseconoom Ive Marx - die de
studie van de NBB voor het overige degelijk noemde - dat ze een
beperking kent: het gaat met name
“om een momentopname, waardoor
de leeftijdseffecten erg sterk zijn. Er
is niet gekeken naar het volledige leven van de migrant.”
In zijn recente beleidsnota stelde
de nieuwe staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Sammy Mahdi
(CD&V) dat de overheid inzake
immigratie open kaart moet spelen
en door het verstrekken van complete en correcte data zogenaamd
fake news moet tegengaan. Als hij
meent wat hij zegt, weet hij dan
ook wat hem te doen staat en geeft

Feiten
cijfers
De uitval onder startende leerkrachten
is hoog. 27,4% van de leerkrachten in
het kleuteronderwijs geeft er tijdens de
eerste 5 jaar de brui aan. In het lager onderwijs is dit 26,9% en in het secundair
onderwijs zelfs 37,2%. Nochtans kampt
Vlaanderen in veel regio’s met een acuut
leerkrachtentekort (schriftelijke vraag nr.
9 van Vlaams Parlementslid Jan Laeremans aan de minister van Onderwijs).

Een hiaat in de studie van de Nationale Bank is dat de gevolgen
van de grote asielinstroom sinds 2015 er niet in verwerkt zijn.
hij de Nationale Bank de opdracht
alsnog zo’n generatierekening op
te maken.
GROTE ONBEKENDE: ASIEL
Nog een manco in de studie van de
Nationale Bank is dat ze zich beperkt tot de periode 2009-2016 en
de gevolgen van de grote asielinstroom sinds 2015 er dus niet
(of nauwelijks) in verwerkt zijn.
Nochtans kan de impact daarvan
maar moeilijk onderschat worden.
In Nederland stelde Hans Roodenburg, voormalig onderzoeker bij
het Centraal Planbureau, eerder al
dat de berekende kostprijs van een
doorsnee niet-Westerse immigrant
(per saldo 43.000 euro) ook op
asielzoekers van toepassing is en meer zelfs - de rekensom voor hen
eerder slechter dan beter uitpakt.
Ook wat dit betreft, ligt er voor de
regering en de Nationale Bank dus
werk op de plank.
KANTTEKENINGEN
Bij de bewering dat de instroom
een positief effect heeft gehad op
de bbp, dient evenzeer een kritische kanttekening te worden geplaatst. Natuurlijk neemt de eco-

nomie door immigratie in omvang
toe omdat er meer mensen bijkomen, maar dat betekent geenszins
dat ze kostendekkend is of dat het
inkomen per hoofd in gelijke mate
toeneemt.
Eenzelfde kanttekening dient
geplaatst bij de bewering dat
de immigratie geen schadelijke
gevolgen zou gehad hebben in
termen van loon, werkloosheid,
netto-inkomen of welvaart. Massale immigratie heeft immers
gevolgen op tal van domeinen:
gaande van toenemende druk op
de (sociale) woningmarkt over
beslag op de open ruimte, groeiende wachttijden in de zorg en
effecten op het onderwijs, tot en
met escalerende samenlevingsconflicten.
Massa-immigratie heeft niet alleen een belastende factor voor de
schatkist, maar is ook ontwrichtend voor de samenleving. Het is
dan ook hoog tijd om afscheid te
nemen van het economische wensdenken en de illusie dat dit land
gediend is met aanhoudende en
massale immigratie.
Dirk De Smedt
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***
Sociale
huisvestingsmaatschappijen
(shm’s) moeten bij toewijzing van sociale woningen de volgorde van de wachtlijst respecteren. Enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan daarvan
afgeweken worden. Ter gelegenheid van
93 onderzoeken bij shm’s werd vastgesteld dat 6 van hen de regels ter zake
hadden overtreden (schriftelijke vraag
nr. 23 van Vlaams Parlementslid Guy
D’haeseleer aan de minister van Wonen).
***
De Vlaamse regering geeft 800.000 euro
subsidie aan Antwerpen, Gent, SintNiklaas en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel voor de betaling
van 16 buurtstewards die “een brug
moeten slaan tussen de Roma en diensten en voorzieningen”. Het project dat
startte in 2012 zou nochtans maximaal
vier jaar duren. De stewards moeten de
taal van de Roma spreken (schriftelijke
vraag nr. 25 van Vlaams Parlementslid
Suzy Wouters aan de minister van Integratie).
***
Naast twaalf protestantse en orthodoxe
kerken hebben de voorbije jaren ook 47
moskeeën een aanvraag tot erkenning
als geloofsgemeenschap ingediend. Een
nieuw decreet dat de Vlaamse regering
nu voorbereidt zal ervoor zorgen dat
deze moskeeën binnen het jaar na de
inwerkingtreding ervan erkend en – dus
ook – gesubsidieerd kunnen worden.
Omdat zij hun aanvraag indienden voor
het begin van deze politieke legislatuur
moeten zij niet voldoen aan een proefperiode voorafgaand aan de erkenning die
nochtans een grote nieuwigheid is van
het nieuwe decreet (schriftelijke vraag nr.
114 van Chris Janssens aan de minister
van Binnenlands Bestuur)

50 jaar grendelgrondwet
50 jaar Vlaamse verknechting
Op 24 december 1970, exact 50 jaar geleden, werd de derde grondwetsherziening, tevens de eerste staatshervorming, een feit. Het is een
scharniermoment in de Belgische en Vlaamse geschiedenis, waarbij de
Vlamingen de macht die in België op dat moment voor hen voor het
grijpen ligt, uit handen laten glippen.
Met deze derde grondwetsherziening wordt wat men de ‘grendelgrondwet’ is gaan noemen ingevoerd. Daarmee wordt bedoeld dat
de Vlamingen hun demografische
en democratische meerderheid die
ze in dit land hebben, niet kunnen
omzetten in politieke macht door
in de Grondwet een aantal mechanismen in te schrijven die dat beletten. Die mechanismen ‘vergrendelen’ dus als het ware de Vlaamse
meerderheid.
Dat gebeurt in 1970 voornamelijk
via drie mechanismen. Ten eerste
moet de ministerraad voortaan
samengesteld zijn uit evenveel Vlamingen als Franstaligen, de eerste
minister uitgezonderd. Ten tweede
worden de bijzondere wetten ingevoerd, waarmee het democratische

meerderheidsbeginsel wordt uitgeschakeld. Wanneer de Grondwet
bepaalt dat een bepaalde materie
bij bijzondere meerderheidswetten moet worden geregeld, heeft
dat tot gevolg dat die goedgekeurd
moeten worden door twee derde
van de uitgebrachte stemmen én
door een meerderheid in zowel
de Nederlandse als de Franse taalgroep. Ten derde wordt de ‘alarmbelprocedure’ ingevoerd. Die komt
erop neer dat wanneer drie kwart
van de leden van een taalgroep zich
benadeeld voelt door een wetsvoorstel of wetsontwerp, de behandeling daarvan wordt opgeschort
en het naar de ministerraad wordt
doorgezonden om de knoop door
te hakken. Men ziet meteen waar
dit naartoe leidt: door deze mechanismen kunnen geen belangrijke
politieke beslissingen meer
worden genomen tegen de wil
in van de Franstalige minderheid.
VLAAMS DRAMA

Gaston Eyskens, één van
de architecten van de eerste
staatshervorming.

De grendelgrondwet is eigenlijk een bijzonder dramatisch
verhaal over het onvermogen
van de Vlaamse traditionele
partijen om met macht om
te gaan en politiek strategisch
te denken en te handelen in
functie van de Vlaamse belangen. Wanneer in 1830 een
aantal oproerlingen de Belgische staat sticht door zich van
de Nederlanden af te scheiden
en zij de Nederlandse Grondwet opzijschuiven, voeren zij
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een liberaal parlementair stelsel in.
In deze liberale staat wordt het volk
niet door zichzelf bestuurd via algemeen stemrecht, maar komt het
enkel de verlichten toe het staatsbestuur in handen te nemen. Die
verlichten zijn volgens de liberale
doctrine diegenen die een groot
vermogen hebben of een goed diploma op zak hebben (het cijnskiesstelsel), met andere woorden
de hogere bourgeoisie en de adel.
En die zijn in Vlaanderen volledig
verfranst. Het Belgische parlement
dat in 1831 via het cijnskiesstelsel
wordt verkozen vertegenwoordigt
dan ook slechts 1,1% van de bevolking en vertegenwoordigt dus
in geen enkel opzicht het Vlaamse
volk, dat nochtans de meerderheid
in het land uitmaakt.
AFSPRAAK GEMIST
Politiek gezien konden de Vlamingen hun demografische meerderheid daardoor in België niet
omzetten in politieke macht en
moeten zij meer dan een halve
eeuw lijdzaam het beleid van een
verfranste Belgische toplaag ondergaan. In die gang van zaken komt
pas in 1893 een eerste grote barst
met het invoeren van het algemeen
meervoudig (mannen)stemrecht
en een verdere grote barst in 1919
met het enkelvoudig algemeen
(mannen)stemrecht.
Daardoor konden de Vlamingen
stilaan hun demografische meerderheid ook omzetten in een democratische macht. Maar door
allerlei tegenkrachten gaat dat
tergend langzaam. Pas in de jaren 1960 en 1970, mee door de
economische en sociaal-culturele
opgang van Vlaanderen, zijn de

Vlamingen eindelijk op het punt
gekomen dat zij de macht in België
langs democratische weg kunnen
overnemen. Maar net op dat ogenblik wordt dat door de politieke
kortzichtigheid van de Vlaamse
traditionele partijen met de invoering van de grendelgrondwet verhinderd. Dit land werd met andere
woorden 140 jaar lang overheerst
en bestuurd door de Franstaligen
en op het scharniermoment dat de
Vlamingen daarin een omslag kunnen brengen en de macht in België kunnen overnemen, missen ze
door eigen toedoen hun afspraak
met de geschiedenis!
STEEDS MEER GRENDELS
Met de eerste staatshervorming
worden dus de fundamenten van
de grendelgrondwet gelegd. Maar
op dat ogenblik is de impact ervan,
althans wat de bijzondere meerderheidswetten betreft, nog redelijk
beperkt.
Met zowat alle verdere staatshervormingen wordt echter steeds
verdergegaan in deze vergrendelingslogica. Elk nieuw stukje
Vlaamse verzelfstandiging wordt
voortaan cash betaald. Telkens
worden er via het bijzondere
meerderheidsmechanisme nieuwe
grendels toegevoegd om ervoor te
zorgen dat de Vlaamse democratische meerderheid toch vooral niet
kan worden verzilverd in politieke
macht. In die mate dat momenteel

zowat één vijfde van de grondwetsartikelen, met name al diegenen
die ergens een communautaire insteek hebben, vergrendelingsbepalingen bevat.

een heilige schrik om zelfs maar
één millimeter buiten de Grondwet te treden.

BUITEN DE GRONDWET
TREDEN

Maar wanneer de traditionele partijen herhaaldelijk de vloer aanvegen met de Grondwet, waarom zou
dat dan ook niet mogen of kunnen
met vergrendelende Grondwetsartikelen? En wanneer de Belgische machthebbers regelmatig de
Grondwet opzijschuiven, waarom
zouden de Vlamingen dat dan ook
niet mogen doen?

Nu is die grendelgrondwet, zoals
Hendrik Vuye en Veerle Wouters
en anderen voor hen hebben aangetoond, niet in steen gebeiteld.
Het is namelijk een constante in
de Belgische politieke geschiedenis
dat de Belgische traditionele politici de Grondwet gewoon naast zich
neerleggen wanneer ze dat omwille
van politieke opportuniteit nodig
vinden, ook als dat in strijd is met
de meest elementaire beginselen
van de rechtsstaat. Dan geldt enkel
machtspolitiek.
Ook Vlamingen doen daaraan
mee wanneer ze hun Belgisch politiek petje op hebben en ze dat in
consensus kunnen doen met hun
Franstalige meesters. Ze durven
dat zelfs op Vlaams bestuursniveau,
bijvoorbeeld als het erom gaat nietEuropese vreemdelingen toe te laten tot de Vlaamse administraties,
zolang het maar niet over communautaire aangelegenheden gaat.
Maar o wee, als het erop aankomt
dat zelfs maar te overwegen om de
Vlaamse belangen te verdedigen
tegen de Franstaligen in. Dan zijn
zij ineens de allerbeste verdedigers
van de rechtsstaat en hebben zij

DURVEN EN WILLEN

We beschikken daarvoor in alle
geval over de legitieme middelen.
Er is een rechtstreeks verkozen
Vlaams Parlement dat de legitieme
en democratische vertegenwoordiger is van het Vlaamse volk en er
is een Vlaamse regering. Het kan
dus, alleen moet men ook willen
en durven en daar ligt het Vlaamse
kalf, net zoals in 1970, nog altijd
gebonden.
Wij als Vlaams-nationalisten, hebben ons in alle geval steeds tegen de
grendelgrondwet verzet. Wanneer
de opportuniteit zich zal voordoen
om deze terzijde te schuiven, zoals
de Belgische machthebbers het ons
al zo vaak hebben voorgedaan, dan
zullen wij dat alvast niet aan ons
voorbij laten gaan!
Peter Lemmens

“De grendelgrondwet is een dramatisch verhaal over
het onvermogen van de Vlaamse traditionele partijen
om met macht om te gaan”
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Immanuel De Reuse
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Hoe kwam je terecht bij het Vlaams
Blok/Belang?
Thuis kregen we een ongedwongen
Vlaamse opvoeding. Er werd aan tafel veel gepraat over politiek en de samenleving. Ik werd destijds in 1987
als 16-jarige lid van het Vlaams Blok
aan de VBJ-stand op de IJzerbedevaart. Mijn vader, die toen reeds lid
was, stond erop dat ik mijn eigen lidkaart betaalde toen ik lid wou worden. Lid worden van een partij moet
een bewuste keuze zijn, dan betaal je
ook best zelf voor je lidkaart, klonk
het. Gelukkig voor mijn schaars
zakgeld betaalde Filip Dewinter,
toen VBJ-voorzitter en actief aan de
stand, mijn eerste lidkaart terug.
Was je nog actief in andere Vlaamse verenigingen?
Ik was als jongere actief in
verschillende Vlaamse
verenigingen.
Vanuit onze thuisbasis
in Roeselare, het
Vlaams-nationaal
lokaal ‘Gezelle’
aan

het Stationsplein, gingen we het
ganse Vlaamse land rond om deel te
nemen aan betogingen, congressen,
acties, wandelingen…
Een prachtige tijd van vriendschap,
actie en soms wel jeugdige overmoed
met een juridisch staartje (lacht).
Daarnaast was ik ook nog leider in de
lokale schaar van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) Albrecht
Rodenbach.
U zetelt nu in het Vlaams Parlement, welke dossiers volgt u daar
op?
In het Vlaams Parlement ben ik
vast lid van de commissie Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoede. Voor onze partij is dit een zeer
belangrijke commissie. Daarnaast
volgde ik in de ad hoc-commissie
corona het zeer brede thema welzijn
op. Nu is alles een beetje ondergesneeuwd door de coronacrisis en de
- terechte - aandacht die daarheen
gaat, maar vanuit de commissie Welzijn werken we ook verder aan de
sociale noden en tekorten die onze
mensen dagdagelijks ondervinden.
Armoede, wachtlijsten in de zorg, de
jeugdhulp, tekort aan personeel, correcte verloning van onze mensen in

de zorg… de lijst is zeer lang.
In deze commissie tonen we dat het
Vlaams Belang de sociale volkspartij
is, de partij voor ‘eerst onze mensen’.
Lokaal bent u ook politiek actief?
In mijn thuisstad was ik sedert 2001
OCMW-raadslid tot ik in 2012 de
overstap kon maken naar de gemeenteraad. Sinds 2014 ben ik er fractieleider en kan ik rekenen op de steun
van mijn 6 man tellende fractie. We
nemen in Roeselare de leiding van de
oppositie, dat geeft voldoening, maar
het doel moet zijn in 2024 de stad
mee vorm te kunnen geven.
Hebt u nog tijd voor zaken buiten
de politiek?
Ik trek er met het gezin graag op uit
in eigen streek om te wandelen of iets
te bezoeken. Daarnaast ben ik naast
lezer ook een verwoed verzamelaar
van alles wat met de Vlaamse Beweging te maken heeft. Een uit de hand
aan het lopen passie.
Bedankt en veel succes in het
Vlaams Parlement!

BIO
• 49 jaar, geboren in Roeselare
• Studies: industriële wetenschappen
• Gemeenteraadslid in Roeselare sedert 2012
- OCMW-raadslid van 2001 tot 2012 provincieraadslid van 2006 tot 2019
• Vlaams volksvertegenwoordiger
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• Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding
• Commissie ad hoc voor de Evaluatie
en Verdere Uitvoering van het Vlaamse
Coronabeleid

Het liberalisme ontrafeld
Onze Westerse maatschappij
wordt al geruime tijd in belangrijke mate (mee) richting gegeven door de liberale ideologie.
Maar waar staat dat liberalisme
eigenlijk voor? En hoe verhoudt
het zich tot collectieve identiteiten zoals volkeren en culturen?
Alain de Benoist, al decennia het
boegbeeld van wat men het Franse
‘nieuw rechts’ noemt, onderzoekt

het in zijn jongste boek dat nu in
het Nederlands is vertaald. Daarbij graaft hij erg diep en grondig naar de politiek-filosofische
grondslagen van het liberalisme.
De titel maakt al meteen duidelijk
dat zijn oordeel vernietigend is.
Naar zijn bevinden is het liberalisme in essentie gebaseerd op puur
individualisme en economisme
en is het als dusdanig destructief voor alle collectieve
identiteiten. De Benoist
rekent daarbij niet alleen af met het klassieke
liberalisme, maar trekt
in diverse hoofdstukken
de lijn ook door naar een
aantal hedendaagse afgeleiden ervan: de figuur
van de bourgeois, Hayek,
de derde kapitalistische
golf… En hij confronteert
het onder meer ook met
fenomenen als identiteit,
democratie en conservatisme.

GESLACHT!

Om onze hedendaagse maatschappij te duiden en begrijpen vanuit
een identitaire insteek is dit beslist
een interessant boek, ook al hoeft
men het niet met alle stellingen
van de Benoist eens te zijn. Het
is echter niet altijd gemakkelijke
lectuur, enerzijds omwille van het
soms hoge politiek-filosofische gehalte en anderzijds omdat we de
indruk hebben dat de vertaling
niet altijd even helder is gebeurd.
Uitgeverij ID verdient in alle geval
wel een pluim om dit werk ook
toegankelijk te hebben gemaakt
voor de Nederlandstalige lezer.
Peter Lemmens
Alain DE BENOIST. Tegen het
liberalisme. De samenleving is
geen markt.
Izegem, Uitgeverij ID, 2020, 325 p.
ISBN: 978 94 9143 610 9
Prijs: 26,00 euro
Te bestellen via
www.identiteit.info

In de politiek is het een vereiste om de hoofdzaken
van de bijzaken te kunnen onderscheiden. En
juicht! - oh vaderlanders, onze politici kunnen
dat als geen ander. Een begrotingstekort van
53 miljard euro? Dat zijn problemen voor later.
Een totaal mismeesterde gezondheidscrisis, met
duizenden doden tot gevolg? Details! Een nieuwe
golf van islamitische aanslagen in Europa? Kom
kom, laat ons vooral niet polariseren.

verlOpen Vld. Als minister van Justitie moet die
zich toch niet gaan bezighouden met de aanpak
van zinloos geweld, de straffeloosheid, of de staat
van onze gevangenissen zeker? Neen, Vincent ként
zijn prioriteiten. Zo wil hij er werk van maken
dat “non-binaire personen zich kunnen registreren
als geslacht X”. Voor de oubolligen onder U: nonbinaire personen zijn mensen die niet goed weten
of ze nu man of vrouw zijn.

Neen, net zoals de Hoge Heren in het Europees
Parlement die zich bezighouden met waar
een mens écht wakker van ligt - de maximale
krommingsgraad van komkommers bijvoorbeeld
- doet ook onze federale paars-groene puinhoop
dat.

Nu mag U me oerconservatief vinden, maar in
dit land zijn er maar drie geslachten: mannelijk
geslacht, vrouwelijk geslacht, en ritueel geslacht
– en dat is er al één te veel! Dat mensen zichzelf
willen identificeren als ‘non-binair’ of wat mij
betreft als paard of kat is hun zaak. Maar dat
allemaal gaan institutionaliseren is toch totaal van
de pot gerukt!

Neem nu Vincent Van Quickenborne van de
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OPLOSSING

3

J
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HORIZONTAAL
A. Debat
B. Ondoordringbaar bos - Niet
tijdige
C. Voegwoord - Handwerktechniek
D. Waterzoogdieren - Radon
E. Iets dat zelfzandig bestaat
F. Vrouw die slordig is op haar
kleding en uiterlijk - Achterbaks
G. Amerikaans soldaat - Bestaat Afzonderlijke eenheden waaruit
alle weefsels van het lichaam zijn
opgebouwd
H. Broos - Aantasting van
materialen
I. Overwinningsbeker - En
dergelijke meer
J. Bevel - Boomvruchten Afstandsmaat
K. Berg in een Europese bergketen
- Denkbeelden
L. Dierenverblijf - Voeg samen

2

L

VUL IN EN WIN.
een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 20,00 euro

Oplossing vorige maand:
FESTIVALS

GIKADO

Stuur uw oplossing voor 14 december
met vermelding van naam en adres naar

Vlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Winnaars september:
Geert De Coninck, Oostende
Lydie De Muynck, Eeklo
Dirk Knaepen, Hasselt
Guy Verstraeten, Herentals
Kirsten Beber, Bergisch Gladbach (Duitsland)
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VERTICAAL
1. Stellige beloftes
2. Europese hoofdstad - Pers. vnw.
3. Ingenieur - Gegraveerde prent Officier - Limburgse gemeente
4. Afrikaanse taal - Draait om
5. Tegenover - Lichtje om in de
oren te kijken
6. Schenken uit welwillendheid 'Uit' op toestellen
7. En dergelijke Vertrouwelijkheid
8. Lidwoord - Achting - Dokter
9. Grondtekening - Bloedzuigend
insect - Samen met anderen
10. Recht rivierdeel - Prepareren
van een stoffelijk overschot
11. Tafelgast - Voer het bevel Vogelproduct
12. Het vernemen

Cadeautips voor
onder de
Kerstboom
€10,00
Corona Blunderboek

€19,50
Boek "En nu is het aan ons!"

€9,99
Koffiemok
Meer gadgets?

www.vlaamsbelang.org/winkel

€2,50
Tafelvlaggetje
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