
M
aa

nd
el

ijk
se

 u
itg

av
e 

(b
eh

al
ve

 a
ug

us
tu

s) 
• 

Ja
ar

ga
ng

 1
8,

 n
r. 

1,
  j

an
ua

ri 
20

21
Ve

r. 
ui

tg
.: 

To
m

 V
an

 G
rie

ke
n,

 M
ad

ou
pl

ei
n 

8 
bu

s 
9 

te
 1

21
0 

Br
us

se
l

Afgiftekantoor: AALST
P4A9074

NIEUW 
MIGRATIEBELEID: 
LINKS EN LAKS
LEES P.10

NAAR EEN  
MINISTERIE VAN 
WAARHEID?
LEES P.7

KERNUITSTAP:
WANNEER GAAT 
HET LICHT UIT?

Jaargang XVIII nr. 1, Januari 2021



2

De Oud-Griekse filosoof Heraclitus wist het al: panta rhei, alles vloeit, 
alles verandert. Dat geldt niet alleen voor de net gewijzigde jaargang, 
het geldt ook voor uw vertrouwd ledenblad. Zoals u merkt hebben 
wij de barre coronatijden nuttig besteed om ons magazine in een 
nieuw jasje te steken. Helderheid, esthetiek en eenvoud staan daarbij 
centraal. Deze opfrisbeurt uit zich voornamelijk in de vorm, inhoudelijk 
gaan wij op de ingeslagen weg verder. De uitdijende politiek-correcte 
mediacensuur - waarover u meer leest op bladzijde 7 - bevestigt ove-
rigens de noodzaak aan een taboeloos magazine dat spreekt waar 
anderen zwijgen. 

Zoals dat het geval was bij de publicatie van ons eerste partijblad in 
1977 vertrekken we daarbij steeds vanuit een volksnationalistische visie 
op mens en maatschappij. Het vrijheidsminnende ideaal dat elk volk 
recht heeft op een eigen staat, waar men baas is over de eigen gren-
zen, de eigen centen en de eigen toekomst, staat daarbij centraal. 

THUISKOMEN 

De ontiegelijk lange regeringsformatie die uitmondde in een anti-Vlaam-
se coalitie van verliezers, de aaneenschakeling van bevoegdheids-
conflicten bij de aanpak van de coronacrisis en de Vlaamsvijandige 
invoering van een Brusselse stadstol bewijzen eens te meer dat het 
Belgische huis definitief is uitgewoond. Zelfs zes renovatiepogingen - in 
de vorm van staatshervormingen - konden van het tricolore pand geen 
bewoonbare woonst maken. In de plaats daarvan kregen we een on-
doordringbaar labyrint met bijna 60 ministers, 9 parlementen en meer 
dan 500 parlementsleden.  

Een stap naar onafhankelijkheid is dan ook geen fata morgana of een 
gewaagde sprong in het onbekende. Het is zowel een noodzaak als 
een evidentie. Het is het sluitstuk van de weg naar een land waar we 
als Vlaming eindelijk kunnen thuiskomen.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Panta rhei
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Beste Vlaams Belangers, laat me maar met de deur in huis vallen: ik wens u en uw naasten een 
2021 toe dat op alle vlakken beter is dan het voorbije jaar. 2020 gaat voor velen onder ons 
immers ongetwijfeld de geschiedenis in als een absoluut annus horribilis. Een jaar om zo snel 
mogelijk te vergeten.

Maar het was daardoor ook een jaar waarin de Vlaming het beste van zichzelf heeft laten 
zien. Lockdown na lockdown bleven Vlamingen werken in soms zeer moeilijke omstandighe-
den. De horecasector knokte keihard om het hoofd boven water te houden. Alle mensen die 
de zorgsector doen draaien, van de poetsvrouw, over de verpleegsters tot de dokters, hebben 
onder zware druk levens gered. Mensen die plots tijd over hadden, lieten hun hart spreken door 
vrijwilligerswerk te verrichten. De lijst van Vlamingen die vorig jaar op hun manier het verschil 
maakten, is eindeloos.

Eén ding bindt hen allen: ze moesten niet op de overheid rekenen. Noch de Vlaamse, noch 
de federale regering blonken uit in daadkracht, integendeel. De coronacrisis werd compleet 
mismeesterd. Men was maar met één ding bezig: postjes. Eens die postjes binnen waren en 
er een federale regering zonder meerderheid in Vlaanderen was gevormd, ging alles weer zijn 
gangetje. Intussen nam de economische, maatschappelijke en menselijke schade van de pande-
mie in Vlaanderen al maar toe. Dat hij hier vandaag nog staat, heeft de Vlaming dan ook maar 
aan één iemand te danken en dat is zichzelf. 

2021 moet dan ook niet alleen het jaar worden waarin we corona uit de wereld en uit ons le-
ven bannen. Het zal ook het jaar worden waarin het Vlaams Belang zijn rol als oppositieleider 
tegen deze regeringen sterker dan ooit zal opnemen. Deze regeringen hebben én verdienen het 
vertrouwen van de Vlamingen niet en daar zullen wij hen elke dag aan herinneren. Het Vlaams 
Belang zal ook in 2021 uw stem in de Wetstraat zijn!

Dankzij u, ondanks 
de regering

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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“De nieuwe beheersovereenkomst biedt 
onvoldoende garanties om van de VRT 
een objectieve, neutrale en betrouwbare 
openbare omroep te maken”. Dat zegt 
ons Vlaams Parlementslid en lid van de 
Mediacommissie Klaas Slootmans over 
de nieuwe beheersovereenkomst van de 
VRT. Er komen geen garanties om ideo-
logische evenwichten te bewaren, maar 
wel quota om meer allochtonen aan te 
nemen. Ook de zogenaamde besparin-
gen zijn mager, want gecompenseerd. 
De VRT krijgt zo de komende vijf jaar 
16 miljoen euro extra om de digitale 
transformatie te bekostigen. “Wat met 
de ene hand wordt weggenomen, wordt 
met de andere teruggegeven”, besloot 
Slootmans.

In november zijn 110.000 mensen terugge-
keerd uit zogenaamde ‘rode zones’. Slechts 
154 van hen ondergingen een test. En dat 
met een overheid die zich zoals een poli-
tiestaat gedraagt in de strijd tegen corona, 
die de mensen bestookt met drones, warmte-
camera’s en woonstbetredingen, en die op 
Kerstavond zelfs telde hoeveel pizza’s u had 
laten brengen. Informatie zoals deze over 
de 154 testen komt, zoals in elke autoritaire 
staat, ongewild naar buiten. Het is tekenend 
dat de paars-groene regering twee rapporten 
heeft over corona-cijfers: een dun exemplaar 
om naar buiten te brengen, en een dik. Dat 
laatste bevat pijnlijke gegevens die niet ge-
censureerd zijn en die dus verborgen moeten 
blijven.

EEN DIK EN 
EEN DUN 
RAPPORT

VRT ZAL 
RODE BURCHT 
BLIJVEN

ACTUA KORT
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De Moslimexecutieve staat hoe langer hoe meer onder 
Marokkaanse en Turkse invloed. De instelling geeft geen 
enkele blijk van loyauteit tegenover onze samenleving. Nu 
kant de Moslimexecutieve zich zelfs tegen het screenen 
van imams, terwijl ze zelf blijft instaan voor de erkenning 
van imams en moskeeën. “Het is duidelijk dat deze Mosli-
mexecutieve niet verwestert maar enkel naar een geïslami-
seerd Vlaanderen streeft”, aldus ons Vlaams Parlementslid 
Sam Van Rooy. Onbegrijpelijk dat die instelling ook met 
het nieuwe decreet van minister van Gelijke Kansen Bart 
Somers (Open Vld)  dé partner blijft voor de Vlaamse 
overheid.

VIJANDELIJKE 
PARTNER
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Het Vlaams Belang is de 
enige partij die de overbodige 
Senaat wil afschaffen. In het 
paars-groen regeerakkoord 
stelt men enkel dat over de 
toekomst ervan moet worden 
nagedacht. “Over een nutteloze 
en miljoenen euro’s kostende 
instelling moet niet meer worden 
nagedacht, die moet worden 

afgeschaft”, liet onze fractie-
voorzitter Guy D’haeseleer 
echter resoluut optekenen. Onze 
partij bood daarom de instelling 
voor 1 euro te koop aan via 
2dehands.be. Een bewust laag 
gehouden prijs, daar de koper 
wel nog moet opdraaien voor 
het verwijderen van aanwezige 
politici.

SENAAT TE KOOP

TWEE MATEN EN 
TWEE GEWICHTEN
Terwijl mensen die met Kerst 
graag pizza eten door poli-
tie-eenheden uit hun bed kunnen 
worden gelicht, ontbreekt op 

sommige plaatsen elke controle. 
Ook wanneer net daar iedere 
coronamaatregel flagrant met 
voeten wordt getreden. Zo 
bijvoorbeeld op de Brusselse 
islamitische begraafplaatsen. 
De massabijeenkomsten aldaar 
zorgen dagelijks voor corona-
broeihaarden. De politie wordt 
politiek niet ingedekt en komt 
dus niet tussen. De Brusselse bur-
gemeesters houden zich bewust 
afzijdig. En binnenlandminister 
Annelies Verlinden (CD&V) en 
justitieminister Vincent Van Quic-
kenborne (Open Vld), met hun 
strenge opvolging en monster-
boetes, laten eveneens niet van 
zich horen.

“Je moet al redelijk radeloos zijn 
over je trouwens welvaartsver-
nietigend project als je corona 
nodig hebt om er reclame over te 
maken.”

Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) 
over de tricolore PR-campagne van 

paars-groen, De Ochtend,  
30 november 2020.

“Als twee kandidaten evenwaardig 
zijn voor een job bij de stad Gent, 
krijgt hij of zij met buitenlandse 
roots voorrang. Op die manier 
hoopt Gent haar personeelsbe-
stand tot 30% diverser te maken. 
Als u in die eerste zin het omge-
keerde had gelezen, riepen we, de 
groenen op kop, dat er sprake is 
van discriminatie.”

Isolde Van Den Eynde, politiek 
journaliste, Het Laatste Nieuws,  

19 november 2020.

“De Brusselse stadstol illustreert 
hoe dit land kapot is hervormd en 
niet meer functioneert. Zeker, het 
fileprobleem vraagt dringend een 
oplossing, maar de institutionele 
impasse van het land ook. Die stil-
stand eist een steeds grotere tol. “

Ewald Pironet, journalist, 
Knack, 8 december 2020.

“Drones, ANPR-camera’s, warmte-
sensoren worden aangekocht voor 
een bepaald doel, maar uitein-
delijk gaandeweg ook gebruikt 
voor andere zaken. Zo krijg je 
sluipenderwijs een surveillancesa-
menleving. In het begin van het 
jaar vonden we zulke Chinese 
toestanden nog ondenkbaar, en 
kijk nu…”

Matthias Dobbelaere-Welvaert 
over de paars-groene corona- 

aanpak, privacyspecialist
Radio 2, 10 december 2020.

ACTUA KORT

ZOGEZEGD

 Guy D’haeseleer
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In Gent wordt vooropgesteld 
dat 30% van de stadsmede-
werkers voortaan allochtoon 
moet zijn. Gelet op de taal- en 
leerachterstand in de allochto-
ne gemeenschap kan de stad 
dus alleen haar 30%-quotum 

halen door bekwame autoch-
tonen achteruit te schuiven. 
Het paars-groene stadsbestuur 
van Mathias De Clercq (Open 
Vld) is duidelijk alle trappers 
kwijt, want men belooft zelfs 
dat wanneer twee kandidaten 

evenwaardig zijn voor een 
job, te zullen kiezen voor 
de allochtone kandidaat. Je 
reinste discriminatie uiteraard, 
al blijft het bij het anders zo 
gevoelige UNIA nu angstwek-
kend stil.

STAD GENT GAAT VOOR 
DISCRIMINATIE

SCHAF DIE 
ASOCIALE 
LEZ AF

“WANNEER TWEE KANDIDATEN 
EVENWAARDIG ZIJN VOOR EEN JOB, 
BELOOFT MEN TE KIEZEN VOOR DE 

ALLOCHTONE KANDIDAAT”

ACTUA KORT

Voor het Vlaams Belang zijn de lage-emissie-
zones absoluut niet het correcte middel om tot 
een beter leefmilieu te komen. “Integendeel, ze 
leiden vaak tot mobiliteitsarmoede, jagen de 
mensen weg uit onze steden en maken onze 
bedrijven daar ook veel minder competitief”, 
zo zei Vlaams Parlementslid Bart Claes. De 
steeds strengere lage-emissiezones ondermijnen 
ook de betaalbaarheid van wagenbezit. Het 
Vlaams Belang kreeg hierover ook gelijk in een 
recent rapport van Omgeving Vlaanderen en 
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
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Op weg naar een  
“Ministerie van Waarheid”?
De Vlaamse regering start met een ‘factcheckplatform’. Onze partij waarschuwt echter voor 
de mogelijke gevolgen. De vrijheid van meningsuiting is namelijk een basisbeginsel van onze 
Westerse basisdemocratie. Techgiganten zoals Facebook en Twitter, maar ook de Europese Unie 
en nu dus zelfs de Vlaamse regering, zetten stappen om het vrije woord aan banden te leggen. 
“Voor je het weet, fietsen we richting een Orwelliaans ‘Ministerie van Waarheid’”, reageerde 
Vlaams Parlementslid en lid van de Mediacommissie Klaas Slootmans.

DOOR SOPHIE SPELTENS

Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) 
pakt uit met een nieuw offensief tegen 
‘fake news’. Via een sectorbreed 
‘factcheckplatform’ zouden berichten 
worden gefilterd op hun waarheids-
gehalte. De mainstream media moe-
ten een actieve rol opnemen in dit 
platform. De hamvraag is echter: op 
basis van welke criteria? En wie zal 
de controleurs controleren? Hoewel 
geen zinnig mens voorstander kan 
zijn van het doelbewust verspreiden 
van onjuist nieuws, dreigt willekeurige 
censuur. 

POLITIEKE AGENDA

Zo’n platform is bovendien sterk voor-
ingenomen, omdat de mainstream me-
dia zelf sterk aanleunen bij links. Die 
objectieve vaststelling werd onlangs 
nog bevestigd door eens studie van 
de Universiteit Antwerpen. Het blijkt 

ook uit het feit dat de reguliere media 
vooral politiek incorrecte actoren vise-
ren. De machinerie achter dit platform 
lijkt dus meer een politieke agenda te 
dienen dan wel een morele. 

Desinformatie in de politiek bestaat 
overigens sinds mensenheugenis 
in al haar verschillende vormen en 
variaties, gaande van de gekleurde 
agendasetting over eenzijdige be-
richtgeving en framing tot het versprei-
den van regelrechte leugens. Wie 
er de vroegere politieke pamfletjes 
van de drie traditionele partijen op 
naleest, stelt daar de meest flagrante 
leugens en verzinsels in vast met als 
enig doel politieke tegenstanders 
te beschadigen. Slechts weinigen 
maakten daar tot voor kort een pro-
bleem van, omdat het in hun voordeel 
speelde. Maar nu de sociale media 
de poortwachters van de klassieke 

media deels hebben uitgeschakeld, 
waardoor ook de niet-traditionele en 
de establishment-kritische stemmen 
een forum krijgen, wil men hen de 
mond snoeren.  

TEGEN CENSUUR

Het Vlaams Belang pleit voor een écht 
vrij internet en dus tegen censuur, het 
blokkeren van websites en het verwij-
deren van sociale media-accounts. 
“Ik gruwel van een samenleving waar 
burgers zich moeten verantwoorden 
voor hun mening, worden gecen-
sureerd of aan zelfcensuur moeten 
doen”, besloot Slootmans. “Een 
democratie dient te aanvaarden dat 
pluralisme en diversiteit ook betekent 
dat er een waaier bestaat aan menin-
gen en inzichten. Die pluriformiteit is 
net de rijkdom van een democratie. 
Daar mogen we nooit aan tornen”.

CENSUUR
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Wanneer gaat het 
licht uit?
Met het aantreden van enerzijds Tinne Van der Straeten (Groen) als minister van Energie en 
anderzijds Zakia Khattabi (Ecolo) als minister van Klimaat, hebben de groenen twee enorm 
belangrijke ministerposten te pakken in de nieuwbakken federale regering. Het is enigszins 
ironisch te noemen dat de Vlaamse en Waalse ecologisten, die aan de oorzaak liggen van 
de wet op de kernuitstap uit 2003, voor het eerst weer in de federale regering zitten nu die 
kernuitstap daadwerkelijk moet uitgevoerd worden. 

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

De wet op de kernuitstap werd op 
31 januari 2003 aangenomen ter 
uitvoering van het regeerakkoord van 
die andere paars-groene regering, de 
regering-Verhofstadt I. Het afbouwen 
van ’s lands nucleaire capaciteit was 
een groene eis die niet door alle 
regeringspartners even enthousiast 
ontvangen werd. De wet bepaalt dat 
de bestaande reactoren in ons land 
40 jaar na ingebruikname gesloten 
moeten worden en dat er geen 
nieuwe reactoren mogen worden 
bijgebouwd. 

In de praktijk kwam dat neer op de 
sluiting van alle reactoren in de peri-
ode tussen 2015 en 2025. De wet 

werd echter tweemaal aangepast in 
2013 en 2015 zodat de drie oudste 
reactoren in ons land (Doel 1, Doel 2 
en Tihange 1) open kunnen blijven tot 
2025. De vraag blijft echter: wat na 
2025? Is er de afgelopen jaren vol-
doende geïnvesteerd in alternatieven 
om het wegvallen van kernenergie in 
de Belgische energiemix op te kunnen 
vangen? 

GAAT HET LICHT UIT ZONDER 
KERNENERGIE? 

De energiemix geeft weer welke 
verschillende energiebronnen gebruikt 
worden in de productie van elektrici-
teit. Sinds jaren is kernenergie verant-

woordelijk voor ongeveer de helft van 
de opgewekte elektriciteit in dit land. 
Het aandeel zonne- en windenergie 
daarentegen stijgt gestaag, maar 
was in 2019 slechts verantwoordelijk 
voor 13,2% van de energiemix. Met 
enkel hernieuwbare energiebron-
nen zullen we er in 2025 dus niet 
geraken. De kernuitstap moet volgens 
de federale regering daarom onder 
andere (lees: ‘voornamelijk’) worden 
opgevangen door gascentrales. Er 
zouden om de kernuitstap in 2025 
mogelijk te maken zeven tot negen 
nieuwe gascentrales nodig zijn. De 
enige andere mogelijkheid zou de 
import van stroom uit het buitenland 
inhouden, want door de sluiting van 

KERNUITSTAP
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alle kerncentrales zullen we voor ruim 
een derde van onze energiebehoefte 
afhankelijk worden. 

De bouw van nieuwe gascentrales is 
echter niet rendabel zonder subsi-
dies van de overheid. Voormalig 
federaal energieminister Marghem 
(MR) lanceerde daarom in 2019 
een kaderwet om de bouw van 
nieuwe gascentrales mogelijk te 
maken via een zogenaamd ‘ca-
pacity remuneration mechanism’ 
(‘CRM’), een subsidiëringsmecha-
nisme. Het CRM dreigde echter 
al snel een even triest schouwspel 
te worden als de kernuitstap zelf. 
Zo was er enorm veel onduide-
lijkheid over het kostenplaatje 
(de schattingen schommelden 
grofweg tussen de 5 en 14 
miljard euro gespreid over 15 
jaar) en waar dat geld vandaan zou 
moeten komen. Bovendien moet ook 
de Europese Commissie zich nog 
buigen over het CRM. 

DE ROL VAN KERNENERGIE IN 
EEN GEZOND KLIMAATBELEID

Maar niet alleen het verzekeren van 
de bevoorrading in het post-kern-
energietijdperk bezorgt de groenen 
kopzorgen. Ook het ambitieuze 
klimaatbeleid dat de partij naar eigen 
zeggen maar al te graag zou voeren 
dreigt in het gedrang te komen. Zo 
kwam de Britse klimaatdenktank 
Ember tot de conclusie dat België 
met de doorvoering van de kernuit-
stap de Europese energieproducent 
met het grootste aandeel fossiele 
stroomproductie dreigt te worden, op 
Polen na… De extra CO2-uitstoot die 
de gascentrales met zich mee zullen 

brengen, zal onze uitstoot de hoogte 
instuwen. Ook het Internationaal 
Energieagentschap waarschuwde er 
al voor dat de afbouw van kernener-
gie kan leiden tot miljarden tonnen 
aan extra uitstoot van broeikasgassen 
en het niet halen van de klimaatdoel-
stellingen. 

Volgens de groenen zijn de gascen-
trales slechts een tussenstap naar een 
energiemix die volledig op hernieuw-
bare energie draait. Dat is echter 
wensdenken. Zolang grootschalige 
opslag van hernieuwbare energie 
niet mogelijk is, zullen hernieuwbare 
energiebronnen nooit volledig kunnen 
voorzien in voldoende stroom. Op 
mistige en windstille dagen zal de 
stroomproductie uit zon en wind 
steeds haperen. Er is met andere 
woorden steeds nood aan een back-
up, een ruggensteun. Het is haast 
ondenkbaar dat een energiespecia-
liste zoals Tinne Van der Straeten dat 
niet zou beseffen. Overigens kunnen 
gascentrales enkel maar rendabel zijn 
als ze gedurende 20 jaar worden ge-
exploiteerd, wat ook niet in overeen-
stemming is met het tijdelijke karakter 
dat ze voor ogen heeft.

DE TOEKOMST VAN 
KERNENERGIE IN 
VLAANDEREN EN EUROPA

In Nederland beseft men dat ook. 
Men erkent er zonder dogmatische 
terughoudendheid dat kernenergie 
een bijdrage kan leveren aan de om-

schakeling naar een koolstofarm 
energiesysteem. De regerings-
partij VVD ijvert er dan ook 
voor om nieuwe kerncentrales te 
bouwen. Men pleit ervoor om 
de bouw van kernreactoren te 
subsidiëren en het aandeel gas 
in de energiemix af te bouwen. 
Een omgekeerde beweging dan 
in België dus die onze noorder-
buren op een veel beter pad 
richting de toekomst zet. Ook 
in het Verenigd Koninkrijk wordt 
nucleaire capaciteit ingezet in 

de strategie naar een verdere decar-
bonisatie en worden alvast plannen 
gesmeed voor de bouw van diverse 
kleinere en modulaire kerncentrales.

Het Vlaams Belang heeft zich altijd 
op een realistische manier opge-
steld in het debat rond kernenergie. 
Daartoe diende Kamerlid Reccino 
Van Lommel vorig jaar nog een wets-
voorstel in om - naar het voorbeeld 
van heel wat andere landen - de 
levensduur van een aantal kerncen-
trales te verlengen, maar tegelijkertijd 
ook een mogelijkheid te creëren voor 
de bouw van nieuwe kerncentrales. 
Ook op Vlaams niveau pleit Vlaams 
Parlementslid Sam Van Rooy ervoor 
om meer druk te zetten op de fede-
rale regering. De Vlaamse regering 
mag zich niet verschuilen achter haar 
beperkte bevoegdheden en passief 
blijven. Vlaanderen moet een duide-
lijke visie vertolken. Het zijn namelijk 
Vlaamse gezinnen en bedrijven die 
het zwaarst getroffen zullen worden 
door de kernuitstap en het dogmati-
sche federale energiebeleid. De ener-
giebehoefte zal in de komende jaren 
immers enkel maar blijven toenemen. 
Met de groenen aan het roer dreigt 
energie nog een zeer kostbare zaak 
te worden. 

“Het aandeel zonne- en 
windenergie was in 2019 
slechts goed voor 13,2% 

van de energiemix”

“Met de groenen aan het roer dreigt 
energie nog een zeer kostbare  

zaak te worden”



‘Nieuw’ asiel- en  
migratiebeleid: links en laks
Dat van de paars-groene regering geen ommekeer in het asiel- en migratiebeleid te 
verwachten was, wisten we al. Nadat de nieuwe beleidsnota voor asiel en migratie 
werd voorgesteld, weten we beter: het gaat gewoon van kwaad naar erger.

DOOR DIRK DE SMEDT

Het feit dat de nieuwe staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi 
(CD&V), zich volmondig aansluit bij de 
‘Wir schaffen das’-filosofie van Angela 
Merkel spreekt in ieder geval boekde-
len. Het feit dat hij in zijn beleidsnota 
refereert aan het - zeker in Vlaanderen 
- omstreden Marrakeshpact, doet dat 
zo mogelijk nog meer. Geheel los 
van de vraag of dit pact al dan niet 
bindend is, neemt de nieuwe staatsse-
cretaris voor Asiel en Migratie het in 
ieder geval vrijwillig als leidraad. Het 
staat ook in de sterren geschreven dat 
de groene partijen - als parlementaire 
arm van de immigratielobby - hiervan 
gebruik zullen maken om de immi-
gratieregels nog verder uit te hollen 
of zelfs maar de kleinste en meest 
redelijke en noodzakelijke verstrakking 
te blokkeren.

NIET IN DE BELEIDSNOTA

Zo mogelijk nog belangrijker is dat er 
in de beleidsnota van Mahdi - naast 
de vage en voorzichtige verklaring 

over een eventuele herziening van 
de voorwaarden voor gezinshereni-
ging - nergens het vaste voornemen 
is terug te vinden om de immigratie-
wetgeving te verstrengen. In die zin is 
het belangrijkste in deze beleidsnota 
dan ook wat er niet in staat. Werkelijk 
nèrgens is ook maar de geringste 
aanzet terug te vinden van wat toch 
één van de essenties van het asiel- en 
migratiebeleid in dit land zou moeten 
zijn: de massale immigratie een halt 
toeroepen. Wel integendeel.

Zo stelt Mahdi in zijn beleidsnota dat 
deze regering (ook) in de komende 
jaren engagementen zal aangaan 
om asielzoekers over te nemen vanuit 
andere Europese landen, de zoge-
naamde relocaties. Dit zowel “in 
solidariteit met landen die een hoge 
instroom kennen” als in het kader van 
migranten die door de ngo’s naar 
Europa worden gebracht - waarbij het 
ene uiteraard niet helemaal van het 
andere kan worden gezien. Geheel 
in die zin spreekt hij ook zijn steun uit 

voor het toekomstige EU-migratiepact 
en het daarin voorziene spreidingsme-
chanisme. 

Aangezien dit land al vele jaren 
behoort tot de kleine groep van EU-lid-
staten die de meeste asielzoekers 
opvangen, is deze verwijzing naar 
‘Europese solidariteit’ zonder voor-
werp en zelfs ronduit misplaatst. Zoals 
de cijfers aantonen, blijkt namelijk dat 
heel wat migranten zichzelf ‘relo-
ceren’. De afgelopen jaren reisden 
tienduizenden vanuit Griekenland, 
Italië en Spanje illegaal verder naar 
Noordwest-Europa - waaronder ‘uiter-
aard’ ook naar België.

LICHTPUNT?

Sinds zijn aantreden als staats-
secretaris voor Asiel en Migratie 
deed Mahdi wél van zich spreken 
toen hij meermaals aankondigde 
dat hij de terugkeer van illegale 
vreemdelingen wilde opvoeren. 
Wie de desastreuze cijfers op dat 

MIGRATIE
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vlak kent, kan met deze aan-
kondiging uiteraard alleen maar 
tevreden geweest zijn. Helaas is 
nu al duidelijk dat op de herhaalde 
woorden ook deze keer maar wei-
nig concrete daden zullen volgen. 

Toegegeven: in tegenstelling 
tot de algemene Belgische 
regeerverklaring, wordt in de 
beleidsnota van de nieuwe 
staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie wél verwezen naar 
het rapport-Bossuyt, waarin op 
een omvattende en objectieve 
manier de tekortkomingen van 
het gevoerde terugkeerbeleid 
werden opgelijst én aanbeve-
lingen werden gedaan om het 
beleid efficiënter en effectie-
ver te maken. Feit blijft evenwel 
dat twee instrumenten die in de 
nota-Bossuyt van essentieel belang 
werden geacht om een efficiënt en 
effectief terugkeerbeleid mogelijk 
maken, ook in de beleidsnota van 
Mahdi uitgesloten blijven.  

MISPUNT

Zo komt er geen regeling die het 
de politie en de medewerkers van 
de Dienst Vreemdelingenzaken 
mogelijk moet maken om illegale 
vreemdelingen thuis op te halen 
voor terugkeer. Het gevolg is voor-
spelbaar: wanneer een persoon, 
die illegaal in het land verblijft, 
zich verzet tegen het betreden van 
de woning waarin hij zich schuil-
houdt, is gedwongen uitwijzing 
de facto onmogelijk. 

Daarnaast sluit Mahdi in zijn beleids-
nota uit dat gezinnen met kinderen 
voor beperkte tijd in aangepaste 
gesloten woonunits ondergebracht 
kunnen worden in afwachting van hun 
terugkeer. De boodschap die daarvan 
uitgaat, is kristalhelder: geen enkel 
illegaal gezin met kinderen zal ooit 
nog gedwongen worden uitgewezen. 

Ten derde weigert deze regering 
ontwikkelingshulp te koppelen aan 

de bereidheid van de landen van 
herkomst om hun illegale onderdanen 
terug te nemen, waarmee ze een 
hoogst originele en zowaar innovatie-
ve Sinterklaaspolitiek voert. Wie braaf 
is, krijgt lekkers. Wie stout is: ook.

TIENJARENPLAN?

Dat alles in acht genomen, bleef 
uiteraard de prangende vraag met 
welke toverformule staatssecreta-
ris Mahdi zou uitpakken om zijn 
belofte waar te maken. Zowat het 
enige antwoord dat daarop werd 
gegeven, luidde dat hij snel werk 
zou maken van de belofte van zijn 
voorganger Theo Francken om de 
capaciteit in de gesloten terugkeer-
centra op te voeren. 
Voor een goed begrip: het initiële 
‘Masterplan gesloten centra’ (goed-
gekeurd in mei 2017) voorzag 
dat die capaciteit zou opgetrokken 
worden tot zo’n 1.150 plaatsen 
tegen eind 2020 - begin 2021. Bij 
het verschijnen van dit nummer van 

het Vlaams Belang-magazine zijn 
we op dit tijdstip aanbeland, maar 
blijft dit land met zo’n 700 plaatsen 
in de gesloten terugkeercentra nog 
mijlenver verwijderd van wat drie 
jaar geleden in het vooruitzicht 

werd gesteld.

Beterschap lijkt de komende ja-
ren helaas niet in zicht. Vlak voor 
het ter perse gaan van dit blad, 
liet ene Mathieu Michel (MR) - 
drie maanden geleden ‘toevallig’ 
tot staatssecretaris van de Regie 
der Gebouwen gebombardeerd 
- namelijk doodleuk weten dat 
de twee aangekondigde nieuwe 
terugkeercentra er de komende 
vijf jaar nog niet zullen staan… 
Voilà!

GOED BEGONNEN, HALF 
GEWONNEN?

Kortom: er blijft weinig ruimte over 
tot interpretatie. Ofwel heeft Sammy 
Mahdi zich bezondigd aan hetgeen 
hij zegt vurig te willen bestrijden, 
met name de verspreiding van ‘fake 
news’. Ofwel zijn de uitgesproken 
linkse partijen in deze coalitie er nu 
al in geslaagd het lakse asiel- en mi-
gratiebeleid nog verder uit te hollen 
en te ondergraven. 

“Goed begonnen, is half gewon-
nen”, luidt een oude volkswijsheid. 
Helaas blijkt het in dit geval al half 
verloren, nog voor het goed en wel 
begonnen is.

“Het lijkt erop dat de 
linkse regeringspartijen er 
nu al in geslaagd zijn het 
lakse migratiebeleid nog 

verder uit te hollen”
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 Mahdi weigert ontwikkelingshulp te koppelen  
 aan de bereidheid van de herkomstlanden om  
 hun illegale onderdanen terug te nemen.
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VB-TV: Vlaams Belang blijft 
pionier in alternatieve media
U hebt het vast al gezien, en als u het nog niet zag, dan leest u het hier voor het eerst: VB-TV - 
het vroegere YouTube-kanaal van het Vlaams Belang - zit net zoals dit magazine in een nieuw 
jasje. En net zoals het magazine gaat het om meer dan een cosmetische verandering. Het is een 
unicum in Vlaanderen. Kortom: Het Vlaams Belang speelt opnieuw een pioniersrol.

DOOR JONAS NAEYAERT

Het Vlaams Belang had in 1999 als 
eerste politieke partij een webstek. 
Meer dan 20 jaar later blijft onze 
partij een digitale vernieuwer. Onze 
innovatieve ‘content’ op Facebook en 
Twitter gekoppeld aan onze politieke 
boodschap sloeg de afgelopen jaren 
in als een bom. Al jaren is het Vlaams 
Belang de grootste partij op Face-
book. Niet veel later volgden onder 
meer Instagram, WhatsApp en zelfs 
TikTok. Een YouTube-account heeft de 
partij echter ook al geruime tijd, waar-
door het een van de oudste sociale 
media is waar het Vlaams Belang op 
actief is. Sinds kort is er echter iets 
veranderd.

UNICUM IN VLAANDEREN

Waar ons YouTube-kanaal tot recent 
vooral een - zij het zeer informatie-
ve - archieffunctie had van gefilmde 
toespraken, interventies in de parle-

menten, gastsprekers op congressen 
enzoverder, kan je er nu elke week 
een uitzending van ‘VB-TV’ zien: 
een interactief televisieprogramma 
met telkens twee studiogasten. Zij 
praten over een actueel onderwerp 
met de gastheer, voorzitter Tom Van 
Grieken, en dit afgewisseld met een 
minireportage. Afgelopen weken 
passeerden Vlaams fractieleider 
Chris Janssens, Europarlementslid 
Tom Vandendriessche, Senaatfrac-
tieleider Guy D’haeseleer, Vlaams 
Parlementsleden Klaas Slootmans, 
Sam van Rooy, Roosmarijn Beckers 
en Stefaan Sintobin en Kamerleden 
Ellen Samyn, Ortwin Depoortere en 
Katleen Bury de revue. In een mum 
van tijd verzamelden we duizenden 
kijkers. 

Het Vlaams Belang is daarmee niet 
alleen de enige partij die dat doet 
in Vlaanderen, het is ook meer dan 

nodig. De reguliere media blijven 
immers een discriminatoir spel spelen 
als het gaat over het Vlaams Belang. 
Zaken om ons te schaden worden 
breed uitgesmeerd in de kranten, 
maar onze inhoudelijke voorstellen 
en ideeën blijven onderbelicht. In 
duidingsprogramma’s komen we 
disproportioneel weinig aan bod, in 
ontspanningsprogramma’s op de VRT 
zelfs nagenoeg niet, dit in tegen-
stelling tot de systeempartijen. Ook 
Facebook en Twitter treden alsmaar 
meer censurerend op. Vraag het maar 
aan Zwarte Piet.

Maar wees gerust, het zal ons niet 
klein krijgen. Daar zal ook VB-TV 
mee voor zorgen. Surf dus 
elke donderdagavond naar 
youtube.com/vlaamsbelang of zap 
ernaar met je ‘slimme televisie’, want 
vanaf nu zijn we een vaste waarde 
op je (digitale) beeldbuis. Tot dan!

MEDIA



Niet dat het paars-groen stoort. Vlaams 
Belang-begrotingsspecialist en Kamerlid 
Wouter Vermeersch berekende dat de 
regering een budgettaire inspanning van 
amper 1 miljard euro levert, terwijl ze 
2 miljard euro extra zal uitgeven. Dus 
ondanks de enorme put die de hard-
werkende Vlamingen nog generaties 
lang zullen moeten dempen, geeft 
paars-groen voor elke euro die het 
bespaart, twee euro extra uit.

ONKUNDE EN ARROGANTIE

Een instelling of bedrijf dat geconfron-
teerd wordt met zo’n rampzalige cij-
fers zoals de NV België, zou in eerste 
instantie op zoek gaan naar besparin-
gen in het eigen apparaat. Het zou 
zoeken naar meer doelmatige uitga-
ven, naar een hogere effectiviteit en 
naar efficiëntiewinsten. Maar niet de 
federale overheid. Die gaat gewoon 
even 46 miljard euro extra ontlenen 
op de kapitaalmarkt. De rekening is 
voor de volgende generaties. Het 
Rekenhof en de Europese Commissie 

zijn dan ook vernietigend voor de 
paars-groene begroting. Maar ook 
dat glijdt van deze regering af als wa-
ter van een eend: de onkunde van de 
ploeg van De Croo wordt enkel maar 
overtroffen door haar arrogantie.

Het mag met zo’n bloedrood rapport 
dus niet verbazen dat we de komen-
de jaren een plejade aan nieuwe 
belastingen door de strot geramd 
zullen krijgen. Deze regering is nog 
geen 2 maanden bezig en er liggen 
al 5 nieuwe belastingen op tafel: een 
uitbreiding van de effectentaks, een 
accijnsstijging, een koolstoftaks, een 
belasting op huurinkomsten en een 
SUV-taks naar Frans voorbeeld - het 
verder uitpersen van de automobilist 
als melkkoe van de staatskas dus.

BESPAAR OP DE OVERHEID!

Het Vlaams Belang verzet zich in de Kamer 
fel tegen dit begrotings- en belastingbeleid 
van paars-groen. We dienden amende-
menten in om onder meer te snoeien in de 

personeelskosten van de kabinetten en 
in de bijdragen voor de Europese Unie, 
om het koningshuis en de Senaat af te 
schaffen en de subsidies aan de geor-
ganiseerde islam in te trekken: alleen 
al deze besparingen zouden goed zijn 
voor bijna een miljard euro! 

Maar ook op asiel en migratie kan 
stevig bespaard worden. Het falende 
asiel- en migratiebeleid begint steeds 
sterker door te wegen op de donkerrode 
cijfers van de begroting. En dan hebben 
we het nog eens niet over de impact van 
migratie op kostenposten zoals onder-
wijs, opleiding, huisvesting en sociale 
zekerheid, kortom de totale kost van de 
migratie. “Wie de begroting op orde wil 
krijgen, zal ook de migratie onder con-
trole moeten krijgen. Dat is ondertussen 
wel duidelijk”, besloot Vermeersch.
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“De rekening is voor de 
volgende generatie”

Paars-groene begroting 
kleurt bloedrood
De eerste begroting van de paars-groene regering kleurt bloedrood. Het Belgisch 
begrotingstekort is uitgegroeid tot een krater van zowat 50 miljard euro, waarvan het federale 
niveau 35 miljard euro draagt. En dat ligt heus niet alleen aan de coronacrisis. Meer nog: 
deze begroting houdt geen enkele rekening met de effecten van de tweede coronagolf en de 
lockdown, laat staan dat de Brexit mee in rekening wordt gebracht. Kortom: de paars-groene 
rampbegroting is zelfs al achterhaald voordat ze goed en wel werd ingediend.

DOOR STIJN HIERS

BEGROTING



“Tijdens mijn reizen in 
moslimlanden heb ik 
aangevoeld wat het is een 
tweederangsmens te zijn”

Mia Doornaert
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INTERVIEW

“Van ‘islamofobie’ een 
misdrijf maken is een 
bedreiging voor de vrije 
meningsuiting”
‘Tegendraads’ is de titel van het boek van Mia Doornaert dat afgelopen jaar verscheen. Om 
de ondertussen 75-jarige dame te omschrijven bestaat er wellicht geen beter woord. We 
hoeven onze ruim vier decennia aan archieven echt niet om te keren om tot de bevinding te 
komen dat er nooit eerder iemand van adel onze redactie een interview toestond. Het is een 
onafhankelijkheid die barones Doornaert typeert en die maakt dat, wanneer zij aanwezig is, 
programma’s als ‘De Afspraak op Vrijdag’ nog het bekijken waard zijn.   

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Hoe hebt u het coronajaar 2020 beleefd? 

2020 was een rampzalig jaar. Hoewel ik al enige 
tijd met pensioen ben, heb ik nog altijd een zeer 
actief leven. Maar mijn agenda van 2020 staat vol 
geschrapte lezingen, reizen, familie- en andere feesten. 
Gezellig samen tafelen met vrienden viel ook al weg. 
Mijn man is gestorven en dus woon ik alleen, en dan 
komt het wegvallen van een groot deel van het actieve 
en sociale leven heftig aan. Stilaan druppelen weer 
uitnodigingen binnen voor conferenties, ook op cruises, 
in het komend najaar. Ik durf het lot niet tarten door dat 
al plannen te noemen. Maar ik hoop toch vurig dat 
ten laatste na de zomer het leven weer min of meer 
normaal wordt.
 
Sta ons toe even over de actualiteit te pra-
ten. Het najaar van 2020 werd opnieuw 
opgeschrikt door islamistisch geweld. Ter-
wijl de Franse president Macron reageert 
met een harde aanpak van het islamisme, 
wil minister van Justitie Vincent van Quic-
kenborne de “islamofobie” bestrijden. Is 
dit verzoenbaar met de vrijheid van me-
ningsuiting?
 
Een minister van een partij die voor de vrijheid zegt te 
staan, wil de vrije meningsuiting beknotten. Die minis-
ter, die tot dè partij van het antiklerikalisme behoort, wil 
dat uitgerekend doen ten voordele van de godsdienst 

die juist de meeste moeite heeft met de scheiding van 
religie en staat. En hij wil dat doen in naam van een 
nefast begrip. ‘Islamofobie’ is, zoals ik al vaak geschre-
ven heb, een dwaze term. Een fobie is een irrationele 
angst, zoals claustrofobie, agorafobie enzovoort. Men-
sen die daaraan lijden bestraft men niet. Kritiek op de 
islam kan je niet als een ‘fobie’ bestempelen, evenmin 
als vlammende kritiek op andere godsdiensten. Denk 
eens aan alle blasfemische films, afbeeldingen, affi-
ches over de katholieke kerk. Heeft iemand ooit over 
‘christianofobie’ gesproken? Waarom zou kritiek op, 
of satire over de islam dan wel een ‘fobie’ zijn? Van 
‘islamofobie’ een misdrijf maken is een bedreiging voor 
de vrije meningsuiting.
 
De minister van Justitie wil ook dat 
persmisdrijven niet meer voor een hof 
van assisen maar voor een correctionele 
rechtbank komen. Hoe zouden die een 
lijn moeten trekken tussen islamkritiek en 
islamofobie?
 
Ten eerste huiver ik voor een gouvernement des juges. 
Maar mijn fundamenteel bezwaar is dat ‘islamofobie’ 
een notie introduceert die niet thuishoort in een seculie-
re staat. Die term gaat ervan uit dat een godsdienst, in 
dit geval de islam, niet een privé-overtuiging is maar 
een identiteit. Van Quickenborne gaat die weg op 
want hij zei in het parlement dat hij ‘homofobie en isla-
mofobie’ wil bestrijden. Dat zijn twee totaal verschillen-
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de zaken. Je kan niet uit je seksuele geaardheid stap-
pen. Je kan wel van geloofsovertuiging veranderen. 
Tenminste, dat kan je in democratische landen. Maar 
niet in de islamitische leer waar scheiding tussen gods-
dienst en staat nauwelijks 
denkbaar is. Vergis u niet, 
ook in het zogenaamd se-
culiere Turkije van Kemal 
Atatürk bleef de islam de 
dominerende godsdienst. 
De andere godsdiensten 
waren er aan harde 
beperkingen onderwor-
pen. De oecumenische 
orthodoxe kerk die in 
Istanbul, het voormalige 
Constantinopel, haar 
zetel heeft, werd en wordt 
er doodgedrukt, onder 
totale onverschilligheid 
van het Westen. Sinds Erdogan en zijn AKP (Partij voor 
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling) in 2002 aan het 
bewind kwamen dient Turkije zich weer openlijk aan 
als islamitisch land.

Het gepraat over ‘islamofobie’ getuigt van intellectuele 
gemakzucht of moedwillige onwetendheid, omdat het 
weigert het fundamentele verschil in religieuze tradities 
te zien. De evangeliën bevatten alleen een godsdien-
stige leer. De koran daarentegen is óók een codex van 
wetten en regels. Daarop juist steunt de Verklaring van 
Caïro, die in 1990 door de 57 landen van de Orga-
nisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) werd aan-
genomen. Dat ‘islamitische antwoord’ op de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenig-
de Naties (1948) holt die Verklaring in feite uit. Alle 
rechten en vrijheden worden immers onderworpen aan 
‘de grenzen van de sharia’. Die islamitische rechtsleer 
houdt onder meer discriminatie van vrouwen en anders-
gelovigen in, en ook de doodstraf voor geloofsafval. 
Beseft Van Quickenborne dat een aantal van die landen 
‘islamofobie’ inroept om afvallige moslims gevangen te 
zetten, te martelen, te executeren? Hoe kan je die totali-
taire notie in onze rechtspraak binnenbrengen?
 
Bent u nu zelf niet islamofoob?
 
Ten eerste, als vrouw heb ik goede redenen om 
waakzaam te zijn ten aanzien van de islam. Tijdens 
reportages en andere reizen in moslimlanden heb ik 
terdege aangevoeld wat het is een tweederangsmens 
te zijn. Mijn mannelijke collega’s zie ik daar hun 
gebruikelijke kleren dragen. Als vrouw heb je voor 
die reizen een aparte garderobe nodig. Je moet je in 
sommige landen van kop tot teen bedekken, alsof je 

een melaatse bent. Je hebt veel minder bewegingsvrij-
heid, je moet heel erg op je tellen passen. Dat verschil 
maakt allicht dat Westerse mannen in het algemeen 
lankmoediger zijn voor de islam. Zij voelen zich niet 

bedreigd, en misschien 
hebben sommigen zelfs 
een al of niet onbewust 
heimwee naar een ‘cul-
tuur’ waarin vrouwen nog 
‘hun plaats’ kennen. Maar 
ik wil niet dat in mijn land 
de moeizaam verworven 
rechten van vrouwen, en 
met name van meisjes en 
vrouwen uit de migratie, 
beknot worden in naam 
van ‘respect voor andere 
culturen’. Dat is democra-
tie, geen islamofobie.
 

Ten tweede, en meer ten gronde, het is niet islamofo-
bisch om feiten te onderkennen. Feit: de islam is net zo 
min een ras als het christendom dat is. Beide religies 
tellen wereldwijd honderden miljoenen gelovigen, van 
elke mogelijke huidskleur.
 
Ten derde, de vermenging van godsdienstkritiek met 
racisme is gevaarlijk want ze verzacht de notie van 
racisme. Kijk naar de commotie op de Karel de Grote 
Hogeschool in Antwerpen omdat een professor een 
scherpe cartoon over de islam gebruikte in een les 
over vrije meningsuiting. ‘Racisme!’ Worden cartoons 
over bijvoorbeeld pedofiele priesters ook ‘racisme’? 
Racisme is mensen minachten, wantrouwen, uitsluiten, 
vervolgen wegens hun huidskleur of ras en dat is een 
fundamentele schending van de menselijke waardig-
heid. Er bestaat nooit een excuus voor racisme, of het 
nu van uiterst-rechts of van links of van migranten zelf 
komt. Je kan mensen niet reduceren tot een huidskleur, 
die slechts een microscopisch laagje vormt dat niets 
te maken heeft met je brein, je hart, je talenten en 
overtuigingen.
 
Ik ben overigens ongerust over een trend ter linkerzijde 
om mensen wel weer op te delen volgens hun huids-
kleur. Ditmaal zijn de ‘witte’ mensen kop van jut. Vol-
gens die trend zijn ze allemaal, ook de meest progres-
sieven onder hen, onvermijdelijk behept met koloniale 
en racistische vooroordelen. Die polarisering tussen 
‘witten’ en ‘mensen van kleur’ vind ik zeer bedenkelijk. 
Ze kan zelfs het gevaar inhouden dat men hier geweld 
door niet-blanken gaat vergoelijken omdat dit slechts 
een reactie zou zijn op de onuitwisbare schuld van de 
blanken. Hoe bouw je daarmee een tolerante, vreed-
zame maatschappij op?

 “Als vrouw heb ik goede redenen 
om waakzaam te zijn voor de islam”
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De regering wil ook het zogenaamde fake 
news aanpakken. Hoe staat u hier tegen-
over?
 
Ik begrijp de bedoeling. Ook in andere democratische 
landen wordt daaraan gedacht. Maar een simpel 
antwoord is onmogelijk. Als een regering ‘vals nieuws’ 
wil aanpakken betekent dit dat de politiek, of eventueel 
rechters, uitmaken wat ‘juist’ nieuws is. Dat smaakt 
naar een ‘officiële waarheid’ die onverzoenbaar is met 
democratie.
 
De ongehinderde wereldwijde communicatie heeft 
een onschatbaar goede kant, namelijk dat totalitaire 
regimes veel moeilijker hun 
bevolking kunnen afsluiten van 
de buitenwereld. Maar zoals 
altijd is er ook de keerzijde 
van de medaille, in dit geval 
de vloedgolf van leugens en 
haat die ongehinderd over de 
wereld stroomt. De Westerse 
wereld heeft internetgiganten 
al ter verantwoording geroe-
pen. Facebook en Instagram 
verwijderen nu bijvoorbeeld 
beelden met ‘blackface’, dus 
ook Zwarte Piet, omdat die als kwetsend aangevoeld 
worden door mensen van kleur. Maar wat doen ze, 
om een ander voorbeeld te nemen, tegen de massale 
verspreiding in en door de moslimwereld van jodenhaat 
en gigantische leugens? Honderden miljoenen mensen 
geloven daar nog altijd dat nine eleven een Joods com-
plot was – of niet heeft plaatsgevonden. Dat roept dus 
vragen op over de politieke agenda van Facebook en 
de andere reuzen van de digitale communicatie.
 
Geheim agent 007 zal gespeeld worden 
door een zwarte vrouw. Een generatie ge-
leden had men dit waarschijnlijk weggela-
chen. Waar moet het eindigen vooraleer de 
progressieven tevreden zijn?

Ik beschouw mezelf als progressief maar ik vind dit 
een idioot idee. Het is normaal en nodig dat zowel 
vrouwen als mensen van kleur meer en betere rollen, en 
meer plaats achter de camera opeisen in Hollywood, 
dat nog altijd gedomineerd wordt door blanke mannen. 
Maar dat doe je door prachtige verhalen voor vrouwe-
lijke en niet-blanke acteurs te creëren, niet door bestaan-
de rollen, zoals special agent 007, als het ware een 
blackface op te kleven.

Zo heb ik ook mijn bedenkingen bij het ‘actualiseren’ 
van oude meesterwerken. Ik heb er uiteraard geen pro-

bleem mee dat vandaag titelrollen in opera’s gezongen 
worden door niet-blanke zangers, of dat de prins in het 
Zwanenmeer een zwarte danser is. Dat weerspiegelt 
de open Westerse wereld waarin we leven. Maar ik 
baal ongelofelijk wanneer er gerotzooid wordt met to-
neelstukken van Shakespeare, met opera’s van Mozart, 
en met alle mogelijke meesterwerken, om ze minder 
‘xenofoob’, ‘homofoob’, ‘seksistisch’ en noem maar op 
te maken. ‘The past is a foreign country; they do things 
differently there.’ Die beroemde openingszin van de 
roman ‘The Go-Between’ (1953) van de Engelse schrij-
ver L.P. Hartley blijft helemaal waar. Kunstwerken zijn 
producten van hun tijd. Je kan ze niet veroordelen om-
dat ze die tijd weerspiegelen. Het feit dat ze eeuwen 

getrotseerd hebben getuigt 
van hun universele waarde. En 
dan zeg ik, verkracht ze niet, 
zet ze geen blackface op, 
maar schrijf nieuwe grootse 
werken die deze tijd in al zijn 
complexiteit weerspiegelen.
 
Het gaat niet enkel over 
theater, film en ballet na-
tuurlijk. Kerstverlichting 
wordt winterverlichting, 
paaseieren zoekeieren, 

de kerstkribbe ligt onder vuur… Heel onze cul-
tuur lijkt onder vuur te liggen. Het Vlaams Be-
lang startte op 30 november daarom met een 
campagne om de tradities te redden. Men kan 
ook een petitie tekenen. Wat vindt u daarvan?
 
Ik vind het zeer kortzichtig dat men het christendom, dat 
de Europese cultuur heeft helpen kneden, zo fanatiek 
wil uitvlakken. Ik zeg dat niet alleen omdat ik katholiek 
ben, maar vooral omdat men onze maatschappij aldus 
afsnijdt van een van haar wortels. Haal eens uit de 
musea alle kunstwerken weg die geïnspireerd zijn door 
het kerstverhaal, door het Oude en Nieuwe Testament, 
door heiligenlevens. Wat een kaalslag zou dat worden.
 
Maar persoonlijk vind ik het geen goed idee om de 
verdediging van waardevolle tradities aan een politie-
ke partij te koppelen. Alle Vlamingen die willen dat die 
tradities gehandhaafd worden moeten zich daarover 
laten horen, zonder schrik om niet politiek correct te 
lijken. Dat kan met een petitie, maar ze kunnen bijvoor-
beeld ook beginnen met voor dit naderende jaareinde 
papieren of digitale wenskaarten te boycotten die het 
alleen over ‘prettige feestdagen’ hebben, en bood-
schappen te verkiezen die ook een zalige of vredige 
Kerst toewensen.
 
 Wat ik bij dezen aan uw lezers wens.

“Ik vind het zeer kortzichtig 
dat men het christendom, 
dat de Europese cultuur 
heeft helpen kneden, zo 
fanatiek wil uitvlakken”



Oorlog in Artsakh:  
aanval op christelijke identiteit 
Het recente heropflakkeren van het conflict omtrent de historisch autonome Armeense regio 
Nagorno-Karabach, met de omringende grensprovincies gekend als de Republiek Artsakh, 
plaatst de internationale status van dit gebied opnieuw op de agenda. Naast historische redenen 
bestaan er ook overtuigende internationaalrechtelijke argumenten om de Republiek Artsakh als 
een onafhankelijke staat te beschouwen. Het Vlaams Belang steunt die eis.

DOOR DIMITRI HOEGAERTS

De historisch-culturele Armeense 
wortels van Artsakh gaan 
minstens terug tot de vijfde 
eeuw voor Christus. Van de late 
vijfde tot de twintigste eeuw 
hebben opeenvolgend Perzische, 
Arabische en Russische heersers 
het gebied dat bekendstond 
als Karabach grote autonomie 
toegestaan, als een etnisch 
Armeense regio zowel binnen 
het grotere Armenië als binnen 
het territorium van het huidige 
Azerbeidzjan.

Die historische autonomie 
werd in de jaren ’90, na het 
uiteenvallen van de Sovjetunie, 

opnieuw in vraag gesteld door 
de Azeri’s, die aanspraak 
maken op het gebied. Er brak 
een gewapend conflict uit 
dat ‘bevroren’ werd met een 
wapenstilstand in 1994, die 
de grenzen van een autonome 
Republiek Artsakh respecteerde 
en uittekende. Jarenlang bleef de 
toestand stabiel, hoewel nu en 
dan schermutselingen uitbraken. 
Op 27 september 2020 werd 
de lont evenwel opnieuw in 
het kruitvat gestoken en vielen 
Azerbeidzjaanse strijdkrachten 
en jihadistische huurlingen het 
grondgebied van Nagorno-
Karabach binnen.

ROL VAN TURKIJE

Het oorlogsgeweld leidde tot 
oorlogsmisdaden zoals het gebruik 
van clusterbommen, aanvallen op 
scholen en ziekenhuizen, tot de 
uiteindelijk militaire bezetting van 
een aanzienlijk deel van Artsakh, 
inclusief de omringende provincies, 
door de Azeri’s. Turkije speelde een 
actieve en vuile rol in de oorlog.

Van bij de aanvang van de oorlog 
stelde Kamerlid Ellen Samyn in het 
parlement de verhoudingen scherp. 
“Dit is niet alleen een geopolitiek 
conflict, maar ook een botsing van 
culturen en een regelrechte aanval 

BUITENLAND
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op de christelijke identiteit van 
Armenië. Ten tijde van de Koude 
Oorlog was Turkije misschien een 
potentiële partner van het Westen, 
maar dat is al lang verleden tijd. 
Vandaag is er amper nog een 
geostrategische ruimte te noemen 
waarin Turkije en het Westen nog 
gemeenschappelijke belangen 
vertegenwoordigen, integendeel. 
Onder Erdogan zijn de belangen 
van Turkije niet meer verenigbaar 
met die van het Westen en zijn we 
de facto tegenstanders geworden. 
Alleen lijken u, de Europese Unie, 
de NAVO en de VN dit nog steeds 
niet begrepen te hebben,” stelde 
ze tegenover buitenlandminister 
Sophie Wilmès.

LIPPENDIENST

De solidariteit en politieke steun 
voor Artsakh en Armenië beperkte 
zich ook vanuit de Europese 
Unie tot louter lippendienst. 
Toen de gevechten volop aan 
de gang waren, uitte hoge 
vertegenwoordiger Josep Borrell in 
het Europees Parlement weliswaar 
enige ‘ongerustheid’. Dat was het 
ongeveer. De Turken werd enige 
‘assertiviteit’ toegemeten. Borrell 
kon alleen maar akte nemen 
van de woorden van de minister 
van Buitenlandse Zaken van 
Azerbeidzjan, die aangaf dat “de 
strijd zal doorgaan tot Armenië 
een concreet schema accepteert 

voor de terugtrekking uit Nagorno-
Karabach.” Artsakh is net niet 
helemaal onder de voet gelopen 
en van de kaart geveegd.

Met een staakt-het-vurenbestand 
onder druk van Rusland en 
buiten het overlegkader van de 
Minskgroep van de OVSE, werd 
het conflict tijdelijk besloten. Zowel 
Turkije, Rusland als Azerbeidzjan 
winnen bij dit resultaat en laten 
de Armeense bevolking achter als 
grote verliezer.

Dit bestand mag gerust een 
pacificatie met het mes op de keel 
van de Armeense burgers genoemd 
worden, gezien het enorme 
gebiedsverlies van voorheen 
Armeense autonome gebieden 
in de Republiek Artsakh. “Van 
de grenzen van 1994 is geen 
enkele sprake meer en duizenden 
Armenen zijn van hun gronden en 
uit hun huizen verjaagd, op de 
vlucht voor het oorlogsgeweld. 
Het is duidelijk dat deze nefaste 
situatie voor de Armenen geen 
aanvaardbare uitkomst is en dus 
ook geen duurzame vrede kan 
betekenen”, meent Ellen Samyn. 
Het resultaat van dit recente 

conflict is immers niet enkel 
immens menselijk leed, maar ook 
een complete miskenning door 
Azerbeidzjan van de eeuwenoude 
autonomie die Artsakh gekend 
heeft.

HUMANITAIRE EN 
DIPLOMATIEKE STEUN 

Daarom diende het Vlaams 
Belang in de Kamer een voorstel 
in, waarin gevraagd wordt de 
Republiek Artsakh formeel te 
erkennen als een soevereine staat, 
en om diplomatieke betrekkingen 
aan te knopen. Ook in het Vlaams 
Parlement werd deze resolutie 
ingediend. “Vlaanderen heeft de 
morele plicht om de Republiek 
Artsakh - waar er een breed 
draagvlak voor onafhankelijkheid 
bestaat - te erkennen”, licht 
Vlaams Parlementslid Johan 
Deckmyn toe. Daarnaast werden 
in beide parlementen ook 
voorstellen ingediend om het 
moedwillig vernielen van Armeens 
cultuurhistorisch erfgoed in Artsakh 
door Azeri’s en Turkse troepen 
en hun bondgenoten streng te 
veroordelen én te bestraffen als een 
oorlogsmisdaad.

De menselijke tol van de oorlog 
is hoog en de humanitaire 
toestand in Artsakh precair met 
de winter voor de deur. Daarom 
pleitte het Vlaams Belang nadat 
het wapengekletter ophield om 
onmiddellijk en rechtstreeks vanuit 
België - net zoals Frankrijk deed 
- humanitaire, geneeskundige en 
logistieke hulp naar de streek te 
sturen om de burgerbevolking ter 
plaatse snel uit de nood te helpen 
en niet weer eens te wachten op 
de lankmoedige EU voor enige 
bijstand.
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 De vlag van  
Nagorno-Karabakh

Wie mee de nood in Artsakh wil lenigen, kan dat doen door een bijdrage 
te storten op rekening BE92 7506 2898 3023 (BIC AXABBE22) van 
de vzw Netwerk Midden-Oosterse Christenen, die er voor zorgt dat hulp 
(geneesmiddelen, bouwmaterialen, …) rechtstreeks bij de Armeense 
burgerbevolking terecht komt.
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6 op 10 zaken dierenmishandeling 
zonder gevolg geklasseerd
In 2019 kreeg de Vlaamse dienst Dierenwelzijn 5.580 meldingen van dierenmishandeling of 
-verwaarlozing. Dat is iets meer dan 15 meldingen per dag. Dat blijkt uit het antwoord van minister 
van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op een parlementaire vraag van ons Vlaams Parlementslid 
Els Sterckx. In dat jaar werden er door diezelfde dienst ook 771 pv’s opgesteld voor dezelfde 
feiten. “Dierenbeulen moeten harder worden aangepakt”, reageert Sterckx. Onze partij diende 
een voorstel van decreet in om de strafmaat voor ernstige dierenmishandeling te verhogen.

DOOR SOPHIE SPELTENS

In vergelijking met 2018, toen er 
5.616 meldingen bij de dienst 
Dierenwelzijn werden gedaan, 
is er sprake van een kleine 
vermindering van het aantal 
meldingen, maar tegenover 2016 
(4.663 meldingen) en 2017 
(4.658 meldingen) is er een forse 
toename van zo maar eventjes 20 
procent. Het aantal pv’s is tevens 
blijven stijgen: van 435 in 2016, 
643 in 2017 en 683 in 2018 tot 
771 in 2019. 

Voor het Vlaams Belang toont 
het stijgende aantal meldingen 
aan dat veel Vlamingen 
bekommerd zijn om het welzijn 
van onze dieren, en mishandeling 
en verwaarlozing effectief 
aangepakt willen zien. Het is 
echter duidelijk dat de huidige 
in de dierenwelzijnswetgeving 
voorziene sancties - met 
maximumstraffen van 6 maanden 
gevangenisstraf - weinig indruk 
maken op dierenbeulen. 

VOORSTEL VAN DECREET

Daarom diende het Vlaams 
Belang een voorstel van decreet 
in om de maximumgevangenisstraf 
voor zware dierenmishandeling 
opgenomen in artikel 35 van de 
Dierenwelzijnswet op te trekken 
naar drie jaar. De maximumboete, 
die nu 2.000 euro bedraagt, 
wil onze partij optrekken tot 
€100.000.

Ook de minister wil een herzien-
ing van de strafmaten en hij plant 
om in de Vlaamse Codex voor 
Dierenwelzijn het hoofdstuk van 
de bestraffing aan te pakken. Al 
treedt hij daarover verder nog 
niet in detail. Onze partij vreest 
echter dat de opmaak van deze 
codex - een herziening van de 
volledige dierenwelzijnswetgeving 
- nog vele jaren op zich zal laten 
wachten. De codex zit immers 
nog maar in de voorbereidende 
fase. Intussen dreigen veel dieren-
beulen goedkoop weg te komen.

STRAFFELOOSHEID

“Bijna 6 op 10 zaken van 
dierenmishandeling worden 
momenteel zonder gevolg 
geklasseerd”, licht Els Sterckx 
het voorstel toe. “Veroordelingen 
zijn zeldzaam, effectieve 
gevangenisstraffen allicht 
onbestaand. Straffeloosheid is 
het resultaat.  Bovendien loopt 
Vlaanderen achter in vergelijking 
met het Waalse en Brusselse 
Gewest, die de strafmaten wel 
fors verhoogden. Wallonië 
beschikt zelfs over een eigen 
‘Dierenwelzijnswetboek’ met 
gevangenisstraffen tot 3 jaar.” Uit 
mediaberichten blijkt nochtans 
dat ernstige dierenmishandeling 
in Vlaanderen schering en 
inslag is. Reden genoeg volgens 
het Vlaams Belang om de 
strafmaat ook in Vlaanderen 
op korte termijn op te trekken. 
“Strengere bestraffingen zullen 
zeker bijdragen tot een kordater 
vervolgingsbeleid”.

DIERENLEED



Vlaamse regering wil fors meer 
moskeeën subsidiëren
De geldkraan naar de islam wordt meer dan ooit opengedraaid. Met een nieuw decreet op de 
erkenning en financiering van lokale geloofsgemeenschappen wil de Vlaamse regering immers 
meer moskeeën erkennen en laten financieren op voorwaarde dat ze ‘op erewoord’ beloven 
geen buitenlandse financiering te ontvangen en de mensenrechten te respecteren. 

DOOR WIM VAN OSSELAER

Minister van Binnenlands Bestuur 
Bart Somers (Open Vld) kondigde 
onlangs een nieuw decreet aan 
dat de buitenlandse inmenging en 
het extremisme in de moskeeën 
in Vlaanderen zogenaamd zou 
moeten tegengaan. Wie enigszins 
vertrouwd is met het beleid tegen 
‘radicalisering’ weet inmiddels al 
dat nieuwe aankondigingen in dat 
verband in de eerste plaats steeds 
leiden tot nieuwe subsidiestromen 
naar de islam, maar dat van een ef-
fectief kordaat optreden nooit sprake 
is. Dat is ook nu weer het geval. 

FOUT SIGNAAL

De besturen van moskeeën 
en gebedshuizen van andere 
erediensten zullen voortaan in 
ruil voor erkenning en subsidies 
verklaringen op erewoord moeten 
ondertekenen dat ze geen buiten-
landse financiering ontvangen en 
dat ze de mensenrechten zullen 
respecteren. Om de naleving 
daarvan te controleren wordt 
een Vlaamse ‘screeningsdienst’ 
uitgebouwd die maar liefst 1.500 
erkende gebedshuizen per jaar 
zal moeten controleren, ook 
katholieke kerken. Op basis van 
hetzelfde decreet zou via een ver-
snelde procedure de erkenning en 
betoelaging worden voorzien van 
47 extra moskeeën, waardoor het 
aantal gesubsidieerde moskeeën 
bijna zal verdriedubbelen, van 27 
nu naar 74. 

In het Vlaams Parlement maakte 
het Vlaams Belang brandhout van 
de nieuwe plannen. “Het feit dat 
Somers zoveel extra moskeeën 
wil erkennen en betoelagen, is 
een compleet fout signaal”, aldus 
Vlaams Parlementslid Filip Dewin-
ter. “Wat de regeringen in dit land 
moeten doen in de strijd tegen 

terreur is geen extra moskeeën 
subsidiëren, maar de extremis-
tische moskeeën en moskeeën 
die hun orders uit het buitenland 
ontvangen definitief sluiten, en de 
overblijvende moskeeën niet finan-
cieren, maar streng controleren.”

ISLAM
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Grote Moskee nu onder 
Marokkaanse controle
Justitie heeft een negatief advies gegeven over de 
doorstart van de Grote Moskee in het Jubelpark 
in Brussel. Het gigantische gebedshuis stond jaren 
onder invloed van de Saudi’s, maar nu blijkt 
Marokko er de baas. De moskee staat formeel 
onder leiding van de Moslimexecutieve, wat dus ook 
Marokkaanse inmenging in dit orgaan aantoont. 

“De Grote Moskee en de Moslimexecutieve hebben 
zeker drie spionnen in hun rangen waaronder een 
bestuurslid!”, lichtte ook Kamerlid Dries Van Langen-
hove toe. “Straks heeft elk land invloed en controle in 
de Moslimexecutieve en de Grote Moskee, behalve 
België.”

De oplossing is volgens onze partij dan ook duidelijk: 
de onmiddellijke opdoeking van de Moslimexecutieve 
en een nieuwe invulling van het Grote Moskee-ge-
bouw. “Het kan bijvoorbeeld een opleidingscentrum 
worden waar onder meer de Nederlandse taal wordt 
gedoceerd: een veel betere sleutel tot integratie dan 
de gesubsidieerde islam”, aldus Van Langenhove.
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Canarische eilanden 
overrompeld
In de laatste weken van vorig jaar werden de Canarische eilanden zowat de nieuwste ‘hotspot’ 
voor de illegale immigratie naar Europa. 

DOOR DIRK DE SMEDT

In totaal zetten in 2020 meer 
dan 20.000 illegale immigranten 
voet aan wal op de Spaanse 
eilandengroep. Dat waren er 
meer dan tien keer zoveel dan in 
2019 en bij het ter perse gaan 
van dit nummer zetten elke dag 
opnieuw bootjes koers richting 
Canaria. Het grootste deel van de 
illegale immigranten vertrok vanuit 
Marokko, maar ook vanuit landen 
zoals Mauritanië. 

EIGENLIJKE BESTEMMING

De eerste gevolgen van deze 
overrompeling worden in eerste 
instantie gedragen door het – 
van het toerisme afhankelijke en 
dus door de coronacrisis zwaar 

getroffen – eiland. Het is echter 
geen geheim dat Spanje niet de 
geprefereerde bestemming van 
illegale immigranten is. Zoals 
de ervaring en de praktijk leren, 
willen degenen die op Spaanse 
bodem voet aan wal zetten, 
immers maar één zaak: verder 
doorreizen richting Noordwest-
Europa. Daarbij dient opgemerkt 
dat de Spaanse autoriteiten 
op zijn zachtst gezegd nooit 
bijzonder veel moeite aan de dag 
gelegd hebben om betrokkenen 
van hun plannen af te houden. 
Wel integendeel: in het recente 
verleden organiseerde en 
financierde de Spaanse overheid 
zelfs busritten naar het noorden 
van het land, van waaruit het dan 

verder noordwaarts ging. 

Een en ander blijkt overigens 
ook uit de cijfers. Zo stelde de 
Europese Commissie in een 
analyse vast dat er sinds 2018 
een grote kloof gaapt tussen 
het aantal vastgestelde illegale 
inreizen via de Spaanse land- 
en zeegrenzen enerzijds en 
het aantal asielaanvragen in 
Spanje anderzijds. Dat laatste 
zou in het bijzonder gelden voor 
Marokkanen. In die optiek zijn de 
mediaberichten dat degenen die in 
het bezit zijn van een Marokkaans 
paspoort vanop de Canarische 
eilanden een vlucht kunnen nemen 
naar het Spaanse vasteland niet 
bepaald geruststellend.

MIGRATIE
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FEITEN
CIJFERS
In 2020 werden in de databank 
‘terrorisme en extremisme’ 542 
‘foreign terrorist fighters’ (FTT) geno-
teerd. Tevens zijn 53 ‘homegrown 
terrorist fighters’ (HTF) terug te 
vinden in deze databank. Tot daar 
de fabeltjes over de zogenaamde 
‘lone wolves’ (schriftelijke vraag 
nr. 735 van Kamerlid Ortwin 
Depoortere aan de minister van 
Binnenlandse Zaken).

In augustus liet nog 72% van de te-
rugkerende reizigers uit risicovolle 
rode zones zich testen, in septem-
ber 59% en in oktober nog slechts 
7%. De minister van Welzijn gaat 
ervan uit dat “er nog geen pv’s 
voor reizigers werden uitgeschre-
ven” en “dat er nog geen straffen 
zijn uitgesproken” (schriftelijke 
vraag nr. 112 van Chris Janssens 
aan de minister Welzijn).

Amper 47% van de werkloze 
allochtonen is na een jaar bege-
leiding aan het werk. De lage 
uitstroomcijfers binnen de alloch-
tone werkloosheid staan in schril 
contrast met de hoge budgetten 
die worden uitgetrokken voor aller-
lei projecten om deze doelgroep 
aan het werk te krijgen (schrif-
telijke vraag nr. 29 van Vlaams 
Parlementslid Ilse Malfroot aan de 
minister van Werk).

De vergoedingen voor praatgas-
ten in duidings- en nieuwspro-
gramma’s op televisie worden 
betaald vanuit het productiebud-
get van het betrokken programma 
en de VRT houdt hierover geen 
uitgesplitste gegevens bij. De 
virologen worden op dezelfde 
wijze behandeld als andere 
gasten (schriftelijke vraag nr. 20 
van Vlaams Parlementslid Kristof 
Slagmulder aan de minister van 
Media).

AANZUIGEFFECT

Na overleg met de Spaanse 
ambassadeur liet de nieuwe 
Belgische staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie, Sammy Mahdi 
(CD&V), weten blij te zijn dat 
er op de Spaanse Canarische 
eilanden geen permanente 
opvangstructuur zal komen, daar 
zoiets alleen maar voor een 
aanzuigeffect zou zorgen. De 
vraag waarom de voorziene 
uitbreiding van de Belgische 
opvangstructuur voor asielzoekers 
niet eenzelfde aanzuigeffect zou 
creëren, valt buiten het bestek van 
dit artikel. 

Of Mahdi van de Spaanse 
ambassadeur de toezegging 
heeft gekregen dat de illegale 
immigranten deze keer niet naar 
het noorden van het Spaanse 
vasteland zullen overgebracht 
worden – waarvan uiteraard 
nog een groter aanzuigeffect zou 
uitgaan – is helaas onbekend. 
Mogelijk werd die vraag zelfs 

niet eens gesteld, en in dat 
geval kan men het de Spaanse 
autoriteiten maar moeilijk kwalijk 
nemen dat er geen antwoord 
op gegeven werd. Een andere 
vraag is uiteraard of de Belgische 
regering ook deze keer zal 
overgaan tot relocaties vanop de 
Canarische eilanden, waarvan 
nog een veel groter aanzuigeffect 
zal uitgaan... 

‘DUURZAME OPLOSSING’

Wie in deze crisis evenmin 
mocht ontbreken, was uiteraard 
EU-commissaris Ylva Johansson 
(PES). Naar goede EU-traditie 
zegde ze ter gelegenheid van 
haar bezoek aan de Canarische 
eilanden ‘bezorgd’ te zijn (wie is 
dat niet?) en pleitte ze - net zoals 
de Belgische staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie even later deed 
- voor een ‘duurzame oplossing’ 
(wie wil dat niet?). 

Die duurzame oplossing zal er 
in ieder geval niet komen met 
het fameuze EU-migratiepact, 
dat immers blijft uitgaan van 
open Europese asielloketten voor 
illegale immigratie van waar ook 
ter wereld. Wie een duurzame 
oplossing wil, kan weinig anders 
dan opteren voor een Europese 
variant van het Australische 
model van push-backs, waarbij 
de bootjes op zee worden 
onderschept om ze vervolgens 
terug te sturen.

“Een duurzame oplossing 
zal er in ieder geval niet 
komen met het fameuze 

EU-migratiepact, dat blijft 
uitgaan van open Europese 

asielloketten”

 Dergelijke taferelen spelen zich nu terug 
af op de Canarische eilanden
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Naar een Vlaamse 
minderheid in de Rand?
“Zonder kordate maatregelen zullen de autochtone Vlamingen in 2028 een minderheid vormen 
in de Vlaamse rand rond Brussel.” Met die verontrustende boodschap trok Vlaams Parlementslid 
Klaas Slootmans van leer tegen Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) bij de bespreking van de 
beleidsbrief Vlaamse Rand in het Vlaams Parlement. “Er is nood aan een masterplan, voor het te 
laat is”, klinkt het.

DOOR WIM VAN OSSELAER

Het aantal inwoners in de Vlaamse 
Rand barst uit zijn voegen. Op 
2 jaar tijd zijn er opnieuw een 
kleine 9.000 inwoners bijgekomen 
waardoor de teller begin dit jaar 
op 440.556 kwam te staan. Die 
aangroei is vooral - verrassing, 
verrassing! - een gevolg 
van migratiebewegingen uit 
Brussel, die op hun beurt het 
gevolg zijn van internatio-
nale immigratie. Uit cijfers 
blijkt dat een meerderheid 
(52%) van de Brusselaars 
die verhuizen dat doet naar 
de Vlaamse Rand. Een 
verontrustende evolutie, vindt 
Slootmans.

“Na 11 jaar N-VA op de 
ministerpost Vlaamse Rand 
is de situatie er schrikbarend 
op achteruitgegaan. 2 op 3 baby’s 
groeien op in een anderstalig 
gezin, de helft van de leerlingen 
spreekt thuis geen Nederlands, het 
aantal mensen met een migratie-
achtergrond bereikt recordhoogtes 
en de bevolkingsdichtheid neemt 
grootstedelijke proporties aan”, 
aldus nog Slootmans. “We worden 
hoe langer hoe meer een verleng-
stuk van Brussel.” 

41% VAN VREEMDE HERKOMST

Officiële cijfers bevestigen Sloot-
mans’ betoog. Volgens het fede-

raal statistiekbureau Statbel is 41 
procent van de inwoners in de Rand 
van niet-Belgische origine, waarvan 
meer dan de helft wortels heeft 
buiten de Europese Unie. Daarmee 
is het aantal mensen van vreemde 
origine op amper twee decennia 

verdubbeld. “Indien deze trend zich 
doorzet – en alle indicatoren wijzen 
daarop – zijn de inwoners van 
niet-Belgische herkomst in 2028 in 
de meerderheid”, becijfert Sloot-
mans. “Met alle gevolgen van dien 
op het vlak van onderwijs, huisves-
ting, open ruimten en criminaliteit.” 

Wat minister Weyts daartegen-
over plaatst, is volgens het Vlaams 
Belang niet meer dan het pluk-
ken van wat laaghangend fruit. 
“Hier en daar een boom planten, 
wat cultuurcheques uitdelen aan 
anderstaligen en wat naschoolse 

taalactiviteiten subsidiëren. Dat zijn 
allemaal nobele initiatieven, maar 
structureel verandert dat niets aan 
de dramatische situatie. We worden 
overspoeld door een tsunami en de 
minister staat klaar met een paar 
emmertjes om ons uit de nood te 

helpen”, vervolgde Sloot-
mans. “Er is dringend nood 
aan een masterplan.”

PAKKET AAN 
MAATREGELEN

Naast een veel strenger 
grenzenbeleid kan dat 
volgens Slootmans bestaan 
uit een pakket aan maatre-
gelen. Hij pleit daarbij voor 
een absoluut voorrangsbe-
leid voor Nederlandstalige 
kinderen in het Nederlands-

talig onderwijs, een eigen-volk-eerst-
beleid bij de toewijzing van sociale 
woningen, een voorrangsregeling 
bij de toewijzing van kavels in 
grote woonontwikkelingen, het 
optrekken van de middelen tegen 
sociale verdringing (via Vlabinvest) 
en een tijdelijke vestigingsstop voor 
niet-Europese nieuwkomers. “We 
bevinden ons op een scharnier-
moment voor de Vlaamse Rand. 
Ondergaan we lijdzaam deze 
vloedgolf of rechten wij de rug 
door ons lot in eigen handen te 
nemen? Wij kiezen alvast voor het 
laatste”, besloot Slootmans.

BEVOLKING

BEVOLKINGSEVOLUTIE
Inwoners van niet-Belgische 
herkomst in Vlaamse Rand
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BOEKBESPREKING

Mythos, de Griekse 
mythen herverteld
DOOR JEROEN BOLCKMANS

Hoewel zo’n drie millennia oud, 
blijft de Griekse mythologie tot 
vandaag een onderdeel van ons 
collectief bewustzijn. Mythos (on-
der dezelfde naam verschenen in 
het Nederlands) is het eerste van 
drie boeken waarin de Britse ko-
miek Stephen Fry ons de Griekse 
mythen vertelt, met een focus op 
de Olympische goden.

Fry is een geboren verteller die 
z’n klassiekers kent. Hij laat zich 
niet afleiden door conflicterende 
verhaal- of tijdlijnen maar slaagt 
erin de Griekse mythen pakkend 
en vaak humoristisch te vertellen. 
Mythos is eerder modern geschre-
ven dan archaïsch, maar zonder 
oneerbiedig te klinken.

TITANENSTRIJD

Weinig verrassend speelt de 
oppergod Zeus een hoofdrol in 
Mythos. Kronos, de vader van 
Zeus, castreerde zijn eigen vader 
Ouranos met een gouden sikkel 
en volgde hem zo op als heerser 
over het universum. Uit angst om 

op zijn beurt door het nageslacht 
van de troon gestoten te worden, 
vrat hij zijn zonen en dochters 
levend op. Behalve de jongste, 
Zeus, die dankzij een list van zijn 
moeder gespaard bleef.

Zeus wist zijn broers en zussen te 
bevrijden en er ontbrandde een 
strijd tussen hen - de Olympische 
goden - en de oudere Titanen. De 
Olympiërs overwinnen, maar Zeus 
wil geen tiran worden zoals zijn 
voorgangers: hij wil orde bren-
gen. Daartoe verzamelt hij een 
pantheon van twaalf goden om 
samen over de wereld te heersen.

SPEELTJES VAN ZEUS

Hoewel Zeus en de zijnen een 
zekere kosmische gerechtigheid 
verpersoonlijken, zijn ze niet 
perfect. Integendeel: de Grieken 
beschrijven hen als erg menselijk, 
met heel wat kleine kantjes. Zo 
is de oppergod bepaald niet de 
meest toegewijde echtgenoot - en 
kan zijn gemalin Hera wraakzuch-
tig en wreed uit de hoek komen 

tegen-
over de talloze 
godinnen, nimfen en stervelingen 
op wie Zeus een oogje heeft.

Die menselijke en herkenbare 
trekken van de Olympiërs en het 
tragische lot dat steeds weer lijkt 
toe te slaan, dragen er allicht 
toe bij dat de Griekse mythen tot 
vandaag zo blijven aanspreken. 
Intussen verschenen van dezelfde 
schrijver ook Heroes en Troy, met 
verhalen over de klassieke helden 
en de strijd om Troje. 

Stephen FRY
Mythos. De Griekse mythen herverteld.

Thomas Rap, 2020, 422 blz.
ISBN 978-9400406-16-2

Prijs: 15,00 euro

NIEUWE BROCHURE: 
DE SENAAT

Gratis verkrijgbaar via: vlaamsbelang.org/winkel



Opstand tegen de 
Ottomanen
Eeuwenlang zuchtte Griekenland onder het Ottomaanse/Turkse juk. Het waren donkere 
eeuwen: afpersing, dwangarbeid, slavernij. Als toppunt van onmenselijkheid werden Griekse 
kinderen zelfs van hun familie weggevoerd om opgeleid te worden als soldaat van de sultan. 
Precies 200 jaar geleden brak de opstand uit.

DOOR FDM

Voordien pleegden Griekse 
guerillastrijders al verzet vanuit de 
bergen, maar de Turkse repressie 
was ongenadig. Hulp van de 
andere Europese landen bleek 
onontbeerlijk en in 1821 stuurden 
de Hellenen een ‘bede’ naar 
de grootmachten van die tijd: 
Rusland, Oostenrijk-Hongarije, 
Pruisen, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk. Hierin werd gewezen 
op de wreedheden van de bezet-
ter, de plannen voor de opstand, 
de gemeenschappelijke gods-
dienst en de erfschuld van Europa 
ten overstaan van het oude Hellas.

BAKERMAT

“Onze voorouders brachten ver-
lichting en beschaving in Europa; 

wetenschap en kunsten kwamen 
tot U vanuit Griekenland”, stelde 
de bede. “Maar ook zonder die 
rijke erfenis van onze voorvaderen 
is het Uw plicht ons te helpen, al-
leen al omwille van het feit dat wij 
christenen zijn. Wij maken deel 
uit van de grote Europese familie 
en U moet ons beschouwen als 
broeders en niet als vreemden”. 
Om te vervolgen: “Uw eer wordt 
besmeurd als U toelaat dat onze 
roemvolle natie, de bakermat van 
het oude én het moderne Europa 
ten onder gaat.”

Dan spreken de Grieken al hun 
afschuw uit over de Ottomaanse 
tiran: “Taal, zeden, karakter, wet-
ten en godsdienst van de bezetter 
strekken er allemaal toe ons te on-

derdrukken en te vernietigen (...) 
Is het niet hij die de vrede schendt 
door onschuldige christenen te 
kelen? Door het bloed van onze 
priesters te doen vloeien in onze 
tempels? Door slachtingen aan 
te richten onder onze kinderen, 
vrouwen en meisjes?”. Aldus de 
brief van 28 mei 1821. 

In Europa en de Verenigde Staten 
steeg de verontwaardiging en 
de vele genootschappen van 
‘filhellenen’ (zij die houden van 
de Oud-Griekse cultuur) begonnen 
te mobiliseren: ze stuurden geld, 
wapens en honderden vrijwilligers 
uit diverse Europese landen, van 
Portugal tot Zweden.

TERUGBLIK
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 Schilderij van de zeeslag bij Navarino 
door Ambroise Louis Garneray



Verdrag van Lausanne

Ook na de Griekse onafhankelijkheid bleven zich nog een eeuw lang grensbetwistingen en bloedige 
botsingen voordoen. Door de omwentelingen  van de geschiedenis was omstreeks 1900 nog steeds 20% 
van de inwoners in Turkije van Griekse afkomst; anderzijds woonden in Hellas en eilanden zoals Cyprus 
dan weer vele moslims. 

Er werden zelfs regelrechte oorlogen uitgevochten in 1854, 1897, 1912-1913 en 1919-1922. Vooral 
deze laatste eiste een vreselijke tol: 750.000 Grieken op Turks grondgebied werden het slachtoffer van 
een regelrechte genocide (de Armeense dodentol liep in diezelfde periode zelfs op tot 1,5 miljoen).

Om aan deze gruwel voor eens en altijd een einde te maken, werd in 1923 het Verdrag van Lausanne 
gesloten: een gigantische bevolkingsruil waarbij 1,5 miljoen Grieken die nog op Turks grondgebied leef-
den naar Griekenland zouden uitwijken, en een half miljoen moslims zouden vertrekken uit Griekenland. 
De Noor Fridtjof Nansen was, als gezant van de Volkerenbond, de architect van de plannen voor deze 
dubbele volksverhuizing en leidde deze herculestaak in goede banen. Het was een zeer opmerkelijke en 
gedurfde oplossing, die veel leed en bloedvergieten vermeed.

De opstand van 1821 verraste 
aanvankelijk de Ottomaanse 
bezetter en leek te zullen slagen. 
Maar door de komst van veldheer 
Ibrahim Pasja, met een  leger ge-
stuurd vanuit Egypte, keerden de 
kansen. Met nietsontziende wreed-
heid onderwierp hij Kreta en de 
andere Griekse eilanden. Alleen 
al op Chios werden 45.000 
mensen weggevoerd als slaven 
en 23.000 vermoord, in totaal de 
helft van de toenmalige bevolking 
van het ongelukkige eiland. In 
Cyprus ondergingen alle bis-
schoppen en monniken hetzelfde 
lot. Daarna volgde de herovering 
van de Peloponnesos en in 1827 
viel de laatste vesting in Athene, 
de befaamde Acropolis. De 
opstand was in bloed gesmoord, 
veel steden en dorpen verwoest. 
Uit wraak voor de opstand werd 
ook de Griekse gemeenschap in 
het bezette Constantinopel (nu 
Istanbul) en Smyrna (nu Izmir) het 
slachtoffer van plunderingen en 
moordpartijen. Tientallen priesters 
werden opgehangen, zelfs de 
orthodoxe patriarch (te vergelijken 
met de katholieke paus). 

De woede in Europa was groot 
en bij de Europese grootmach-
ten Rusland, Groot-Brittannië en 
Frankrijk drong - eindelijk, na veel 
onderling gekibbel - het besef 
door dat de Ottomanen een ge-

zamenlijk en definitief halt moest 
toegeroepen worden. 

Het kwam tot een regelrechte 
‘clash of civilizations’ met het 
Ottomaanse rijk en zijn vazalstaten 
Algerije, Tunesië, Libië en Egypte. 
De Slag bij Navarino van oktober 
1827, aan de zuidkust van de Pe-
loponnesos, vormde het keerpunt: 
de Europese vloot onder bevel van 
de admiraals Codrington (VK), de 
Rigny (FR) en Lodewijk van Heiden 
(in opdracht van Rusland) vernietig-
de 89 van de vijandelijke schepen. 
slechts 14 schepen konden nog 
vluchten naar Egypte. 

Van dan af ging het gestaag in de 
goede richting: Rusland verklaarde 
de oorlog aan de sultan en bevrijd-
de grote delen van de Balkan en 
de Kaukasus,  Frankrijk stuurde een 
expeditieleger om de moslims uit 
de Peloponnesos te verjagen. De 
laatste veldslag in de acht jaar du-
rende Bevrijdingsoorlog werd door 
de Grieken zelf geleverd van 12 
tot 25 september 
1828, nabij Petra 
ten noordwesten 
van Athene. Door 
de overwinning 
werden de Turken 
voor eens en 
altijd uit Attica 
verdreven. Met de 
hoogmoed, typisch 

voor dat slag heren, zwoer Sultan 
Mahmut Han bin Abdulhamid II - 
‘Behoeder van de Twee Moskeeën’ 
en vader van 31 kinderen bij 17 
vrouwen - dat hij “in eindeloze 
oorlogen” heel Hellas opnieuw 
zou onderwerpen. De Europeanen 
zagen dat echter enigszins anders 
en drongen in de decennia daarop 
de Turken steeds verder oostwaarts.

VOORBEELD
De Griekse onafhankelijkheids-
strijd betekende niet alleen een 
novum omdat voor het eerst een 
christelijk land ontsnapte aan de 
tirannie van het Ottomaans rijk, hij 
vormde ook een voorbeeld voor 
Roemenen, Armeniërs, Serviërs 
en Bulgaren om het moslimjuk af 
te schudden. Het moet gezegd: 
vooral Rusland zorgde er voor dat 
deze volkeren hun vrijheid her-
wonnen en dat de Turken uit heel 
de Balkan verdreven werden. 
Behalve een klein gebied aan de 
Bosporus, met de roemrijke stad 
Constantinopel. Onze stad.

 Belegering van de Acropolis van de 
Duitse kunstschilder Georg Perlberg
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Steven Creyelman 
Federaal volksvertegenwoordiger 

VRAGENVUUR

Je draait al even mee, maar wie 
is Steven Creyelman eigenlijk?
Mijn eerste lidkaart van het 
toenmalige Vlaams Blok kreeg 
ik van mijn broer cadeau toen 
ik zes- of zeventien was. Samen 
met de verzamelde werken van 
Karel Dillen trouwens. Ik ben dus 
geen ‘stamboomnationalist’, maar 
iemand die via het spreekwoorde-
lijke voortschrijdend inzicht op het 
juiste pad terecht is gekomen.

En dat juiste pad, daar zat 
een politieke carrière bij?
Niet bepaald. Ik weet nog 
dat, toen ik in 1995 af-
studeerde, mijn broer me 
aanraadde om eens te sollici-
teren bij het Vlaams Blok. Ze 
zoeken economisten, klonk 
het. Toen ik uiteindelijk de se-
lectieproeven had overleefd, 
dacht ik dat een paar jaartjes 
te gaan doen en daarna wel 
te zien wat er me te wachten 
stond. Ondertussen zijn we vlot 
25 jaar later (lacht).

Je actieve politieke loopbaan 
startte vrij laat. Een bewuste 
keuze?

Geen bewuste keuze, maar het is 
nu eenmaal zo gelopen. In 2006 
deed ik in mijn geboortedorp 
Buggenhout een eerste echte gooi 
naar een mandaat. Ik mocht toen 
één van de drie gemeenteraads-
zitjes bezetten. Zes jaar later zou 
ik, ondanks het harde werk van 
onze fractie, na de verkiezingen 
als enige overschieten.

Maar dat was niet het einde?
Gelukkig niet. Wij hebben er al-
tijd het volste vertrouwen in gehad 

dat onze boodschap de juiste 
was. En het is net dat vertrouwen 
dat ons zes jaar door de woestijn 
heeft geloodst. Iets wat door de 
Buggenhoutse kiezer in 2018 
met een bijna onwaarschijnlijke 
18,2% werd beloond. 

En dat was de aanzet voor je 
mandaat als Kamerlid?
Absoluut! Zonder die monsterscore 
in Buggenhout zat ik vandaag 

als 48-jarige waarschijnlijk niet in 
de Kamer. Vandaar dat ik ook zo 
dankbaar ben voor deze uitgele-
zen kans. 

Je koos in de Kamer voor de 
commissie Defensie, maar ook 
voor Volksgezondheid. Dat laat-
ste ligt toch niet voor de hand?
Het klopt inderdaad dat volksge-
zondheid niet onmiddellijk wordt 
geassocieerd met het Vlaams 

Belang. Maar onze partij is zoveel 
meer dan de thema’s die ons klas-
siek worden toebedeeld. Het hoeft 
niet altijd te gaan over immigratie 
en veiligheid, hoe belangrijk die 
thema’s voor ons ook zijn. Ook op 
de ‘zachtere’ thema’s moeten we 
onze partij op de kaart zetten.

Lukt dat?
Door de coronacrisis werden wij 
verplicht om ons versneld in die 

materies in te werken, maar 
ondertussen durf ik onge-
geneerd te stellen dat onze 
tussenkomsten niet onopge-
merkt voorbijgaan. We staan 
meer dan ons mannetje door 
onze unieke invalshoek die 
ongetwijfeld mee het gevolg 
is van onze niet-medische 
achtergrond. 

Maar het blijft bij gedegen 
oppositiewerk… of is er 
meer mogelijk?

In 2024 moet er zowel op lokaal 
als Vlaams vlak meer mogelijk 
zijn. Zo voel je bijvoorbeeld in 
mijn geboortedorp aan alles dat 
de mensen onze beleidsdeelname 
willen en vooral ook verwachten. 
Ik maak me sterk dat het cordon 
binnen vier jaar tot het verleden 
zal behoren. Missie 2024 is een 
uitdaging, maar de partij is er 
klaar voor en het is aan ons om 
dat te bewijzen.

BIO: 
• 48 jaar, geboren in Dendermonde
• Handelsingenieur
• Volksvertegenwoordiger  - gemeenteraadslid in Buggenhout
• Lid commissie Landsverdediging, Gezondheid en Gelijke Kansen & 

Opvolging Buitenlandse Missies
• Voorzitter commissie Legeraankopen en -verkopen
• Lid adviescomité Wetenschappelijke en technologische vraagstukken
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“Ik maak me sterk dat 
het cordon binnen vier 

jaar tot het verleden zal 
behoren”
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“Onze partij is zoveel 
meer dan de thema’s 

die ons klassiek worden 
toebedeeld”
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KRUISWOORDPUZZEL

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

Vlaams Belang-Redactie - Madouplein 8/9,  
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org

VUL IN EN WIN.

EEN BOEKENBON VAN 
UITGEVERIJ EGMONT

TER WAARDE VAN 20,00 EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTAAL
A.  Iemand die alleen aan zichzelf denkt
B. Volgens de bijbel eerste persoon die 

werd vermoord - Ingenieur - Toetsen aan 
de gestelde eisen

C.  Verering - Verorber
D. Klus - Pers. vnw. 
E.  Deelgemeente van Ichtegem
F.  Grootste koraalatol ter wereld, gelegen in 

Polynesië - Ontploffend projectiel
G.  Groente - Door het genoemde
H. Loflied - Strijdgewoel - Voelspriet
I.  Europees land - Bevel
J.  Frans lidwoord - Internetlandcode voor 

Sierra Leone - Diep in de nacht
K.  Van haartjes ontdoen 
L.  Muzieknoot - Deel van het testament - 

Medemens

VERTICAAL
1.  Pickpocket
2.  Aflopen van water - Zeer lage
3.  Franse fabrikant van braadpannen in 

geëmailleerd gietijzer
4.  Zacht glanzende geweven stof - Europese 

hoofdstad
5.  Lokale Economische Raad - Geluksbren-

gend voorwerp
6.  Het uitspreken - Eerwaarde 
7.  Harteloos - Belangrijke personen binnen 

een vereniging
8.  Cubaans exportproduct - Voorzetsel
9.  Beweging van de zee - Was bekend met
10.  Ex van Tina Turner - De grote roerganger - 

Besmettelijke longziekte
11.  Kleur - Hoofdslagader
12.  Brengt een loot aan - Smalle weg

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

CAFETARIA

GIKADO

Winnaars december:
Gustaaf Van der Linden (Sint-Niklaas), Francis Van Elshoecht (Eppegem), Luc Deleu (Kuurne),  

Rina Anné (Puurs-Sint-Amands), Lieve Van Onkelen (Antwerpen)
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Stel je netjes voor en zeg ‘U’! 
Ik besef goed, waarde lezer, dat de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering disproportioneel vaak aan 
bod komt in deze rubriek. Maar vergeef het mij: het 
is niet mijn schuld dat ze daar gat(z)achterlijk zijn.

Geweld tegen de politie, tegen hulpdiensten, 
leerkrachten, tegen gewone jongens en meisjes 
in de straat: het is er een dagelijks fenomeen. 
In sommige wijken is het straatkrapuul baas, en 
worden de criminelen er ook nog eens beschermd 
door de traditionele partijen. Kiesvee, weet u wel. 
De politie moet wegblijven uit bepaalde wijken, of 
moet gewillig dienstdoen als boksbal of erger nog: 
als schietschijf.

Maar nu hebben de dames en heren excellenties 
er wat op gevonden. In een door de meerder-
heid goedgekeurde resolutie staan namelijk twee 
prachtige oplossingen om een einde te maken aan 

wat men eufemistisch de ‘moeilijke relatie tussen 
de politie en de jongeren’ noemt. En neen, die op-
lossing bestaat er niét in dat het krapuul van straat 
zou worden geplukt en voor de rechter zou komen. 
Maar wel dat de politie…beleefder moet zijn tegen 
de straatboefjes. Ze moeten ‘U’ in plaats van ‘je’ 
gebruiken. “Excuseer dat ik U stoor weledele heer 
Adil, maar zou het U eventueel willen behagen om 
te stoppen met onze wagen in brand te steken, 
alstublieft?”. 

Kijk… dààr zal Adil niet van terug hebben!

Oplossing twee: een onlineformulier waar men de 
politie-interventie kan ‘waarderen’. “De politieagent 
werd agressief toen ik mijn pistool op hem richtte, 
en hij sprak me niet aan met ‘mijnheer’. Twee op 
tien voor deze interventie!” Nog even en Brussel 
wordt het paradijs op aarde!

Tafelvlaggetje

Boek "En nu is het aan ons!"

Corona Blunderboek
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Meer gadgets?
www.vlaamsbelang.org/winkel
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