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EDITO

Toegestane
meningsuiting
De bestorming van het Capitool door een aantal onverlaten aan de andere
kant van de oceaan brengt meer dan één rimpeling teweeg. Naast schuim
op de lippen van de linkerzijde gunt het hen ook een dankbaar instrument om
alles wat nog maar naar nationalisme of identiteitsdenken ruikt in de hoek te
zetten van dolgedraaide navelstaarders, het soort onwelriekende sujetten bij
wie je je kinderen zelfs tijdens een intergalactische oorlog niet zou achterlaten.
De beslissing van Twitter en Facebook die erop volgde om – toen nog – de
leider van het Vrije Westen te muilkorven, roept vragen op of de vrijheid van
meningsuiting geen barsten vertoont. Dat een handvol miljardairs autonoom
bepaalt waar de grenzen van de vrije meningsuiting liggen, blijkt immers niet
langer een huiveringwekkend scenario uit een futuristisch boek van George
Orwell, maar realiteit.
“Fuck Facebook, fuck Twitter”, reageerde de wereldvermaarde filosoof Ai
Weiwei. De Chinese denker en dissident van de dictatoriale Volksrepubliek
weet immers maar al te goed wat het is te leven in een context waar zowat
alle aspecten van het menselijk leven gecontroleerd, gemanipuleerd en gedomineerd worden. Vanuit de torens van de politieke machtscentra klonk daarentegen een heel ander signaal. In hun ijver tegenstanders de wind uit de zeilen
te nemen, lopen ze mekaar dezer dagen voor de voeten in hun strijd om fake
news te bestrijden. Van de Europese Commissie over mediaminister Benjamin
Dalle tot Alexander De Croo. Allen hebben ze één doel voor ogen: de florerende vrijheid van meningsuiting op sociale media aan banden leggen.
Dat dit soort media in sneltreinvaart op weg is om de klassieke media te
vervangen, is in de hoofden van de traditionele politici immers een nachtmerrie waaruit ze zo snel mogelijk willen ontwaken. Maar de geest is uit
de fles en een terugkeer lijkt niet meteen
geagendeerd. Het enige wat er voor de fake
news-bestrijders dus opzit, is de explosie aan
meningen te superviseren. Het gevolg is al
even ijzingwekkend als voorspelbaar: een oppermachtige elite die de definitie van vrijheid
van meningsuiting langzamerhand uitholt en
vervangt door een toegestane meningsuiting.
Klaas Slootmans
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Anders en beter
Niet minder dan één derde van de bevolking in België is van buitenlandse afkomst of heeft de
buitenlandse nationaliteit. Dat zegt niet het Vlaams Belang, maar Statbel, het statistische agentschap van de federale overheid, die voor het eerst de herkomst van de Belgische bevolking in
kaart bracht. Een beter bewijs van het feit dat er wel degelijk zoiets bestaat als ‘omvolking’ kan
men moeilijk vinden.
Maar blijkbaar mag men die term, zelfs als de feiten zwart op wit bewezen zijn, niet gebruiken
volgens de linkse meningstirannen. Men struikelt niet over het feit dat de autochtone inwoners zich
in sommige steden en wijken alsmaar meer vreemdeling in eigen land voelen, maar wel over een
term die volgens hen niet gebruikt mag worden. In plaats van het uitvinden van newspeak gaat
links vandaag een stapje verder en wil men bepaalde termen blijkbaar gewoon verbieden. Dat zal
ons er echter niet van weerhouden om de zaken te benoemen zoals ze zijn.
Dat moet ook, want in Brussel zagen we vorige maand opnieuw welke uitwassen multiculturalisme
heeft. Nadat een jongeman bij een arrestatie om het leven kwam omwille van een hartafwijking,
stond het in de sterren geschreven dat onze hoofdstad weer geteisterd zou worden door allochtone
rellen. Aangevuurd door de extreemlinkse activist/advocaat Alexis Deswaef werden verschillende
agenten het ziekenhuis ingeklopt, sneuvelde er straatmeubilair en werd zelfs een politiekantoor
afgebrand.
Het toonde opnieuw aan waarom het Vlaams Belang vandaag meer dan ooit broodnodig is.
Vlaanderen, ons land, is te mooi om op die manier te laten kapotmaken. Met de steun van meer
Vlamingen dan ooit te voren in de geschiedenis van onze partij zullen we de komende jaren vanuit
de oppositie de stem van de gewone Vlaming blijven vertolken om nadien zelf het roer om te
gooien. Het moet en het kán anders!

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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HET NIEUWE NORMAAL VEEL
BELOVEN,
IN BRUSSEL
Het is ondertussen een traditie: de overgang van oud naar
nieuw ging in Brussel ook dit jaar weer gepaard met brandstichtingen en geweld. Alle voorzorgsmaatregelen ten spijt.
Het Vlaams Belang wijst al langer op de oorzaken en eist een
andere aanpak. Voorzitter van Vlaams Belang Brussel Bob De
Brabandere kijkt vooral naar het federale niveau om in Brussel
eindelijk een echt veiligheidsbeleid af te dwingen, daar men
hiervoor al lang niet meer hoeft te rekenen op de Brusselse
regering. “We eisen van minister Annelies Verlinden (CD&V)
dat zij daar verandering in brengt. Tegenwoordig heet het
gooien van molotovcocktails, het vernielen van wagens en het
leegroven van winkels ‘standaardincidenten’. Daarmee wordt
het tuig dat voor rellen zorgt enkel bevestigd in het gevoel van
straffeloosheid en de vijandschap tegen de samenleving.”

WEINIG
GEVEN

De door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
(Vooruit) beloofde aanmoedigingspremie voor het zorgpersoneel is
een sterk staaltje communicatiebedrog. “Paars-groen kondigde met
veel toeters en bellen aan dat de
zorgverstrekkers een flinke premie
van 985 euro zouden krijgen”,
zegt Kamerlid Kurt Ravyts, “maar
in de realiteit blijft daar netto
amper 430 euro van over. Met
dank aan de Belgische fiscaliteit
rond exceptionele vergoedingen.”
Dit werd door Vandenbroucke
evenwel moedwillig verzwegen.
De minister loofde in de pers de
‘bovenmenselijke inzet en volledige toewijding van ons zorgpersoneel’. Helaas is dit zorgpersoneel
voor de paars-groene regering
zelf geen uitzonderlijke inspanning waard.

VERREGAANDE
STRAFFELOOSHEID
Een 34-jarige man die in 2019 een 13-jarig meisje vastbond en
vervolgens verkrachtte, hoeft volgens een strafrechter uit Turnhout niet
eens de gevangenis in. Hij kreeg enkel een schadevergoeding opgelegd en moet zich psychotherapeutisch laten begeleiden. Voor Kamerlid
Marijke Dillen is een dergelijk gebrek aan bestraffing onaanvaardbaar.
”Dit is het jammerlijke gevolg van de linkse visie die het Justitiebeleid
al sinds jaar en dag in zijn greep houdt. Alles is bewust gericht op het
vermijden van effectieve celstraffen.” Elke dag opnieuw wordt bewezen
dat de zachte aanpak waar paars-groen voor staat alleen maar harde
criminaliteit oplevert. Men maakt een prioriteit van de harde aanpak
van verspreiders van zogenaamd fake news of van overtreders van een
coronamaatregel, maar tegelijk wil men aan burgers geen degelijke
bescherming bieden tegen dit soort criminelen.
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FRAUDE IN SOCIALE
WONINGHUUR
AANPAKKEN
In Vlaanderen is het nog steeds
mogelijk om een sociale woning te huren én tegelijk in het
buitenland een onroerend goed
in eigendom te hebben. Vooral
allochtonen blijken vaak een
eigendom te hebben in hun
thuisland. Volgens onderzoek
blijkt zelfs een meerderheid van
de mensen van Marokkaanse
afkomst die in ons land wonen
een huis of appartement te heb-

ben in het land van herkomst.
Het Vlaams Belang wil komaf
maken met deze fraude. Vlaams
Parlementslid Guy D’haeseleer
diende een voorstel van decreet
in: “onderdanen van landen die
geen informatie met Vlaanderen
willen delen over het bezit van
onroerend goed kunnen wat ons
betreft niet langer een Vlaamse
sociale woning toegewezen
krijgen.”

OVER MENAPIËRS EN
OPEN VLD’ERS
‘Patere Legem quam ipse fecisti’, is een Latijns adagium dat
enkele duizenden jaren geleden
heel bekend was in het Romeinse recht. ‘Eerbiedig de wet
die je zelf hebt gemaakt’, luidt
de letterlijke vertaling ervan.
Uiteraard is het zelf nakomen
van eigen regels de logica
zelve, zou je denken. Maar
waar dit principe al nageleefd
werd door de bewindvoerders
in de tijd van de Menapiërs
en de Eburonen, is dat helaas
niet meer het geval in 2021.
Hoezeer de beschaving wel
niet is achteruitgegaan in
vergelijking met twee millennia
geleden, werd pijnlijk duidelijk
op een foto die gepost werd
naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de Open Vld.
We zien er een muziekbandje
optreden, met op de voorgrond
Eline De Munck, eerste minister
Alexander De Croo en zijn partijvoorzitter Egbert Lachaert. Alle

coronamaatregelen negerend
die ze zelf hebben opgelegd.
Breed lachend naar het vogeltje. Een ploeg van 11 miljoen
uitlachend.

ZOGEZEGD
“Het integratiebeleid afgelopen
decennia, dat was niet goed. Als
ik zie dat mensen in Molenbeek na
40 jaar nog altijd geen Frans of
Nederlands spreken, zit je met een
probleem.”
Sammy Mahdi, CD&V-staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
De Afspraak, 13 januari 2021.
“Hoe zou het toch komen dat
corona in België zo veel mensenlevens eist? Is het louter toeval
dat we ook op heel wat andere
vlakken slechter presteren dan vele
andere Europese landen? […] Ons
slecht voorbereiden op crisissen?
Vaak pas in actie komen als het
echt niet meer anders kan? Zou
het iets te maken kunnen hebben
met de manier waarop we worden
bestuurd?”
Edward Pironet, journalist,
Knack, 14 januari 2021.
“Geloven in (‘voorzichtig’) België
om deze crisis op te lossen is erg
onvoorzichtig aan het worden.”
Hendrik Bogaert, Kamerlid voor
CD&V, Twitter, 5 januari 2021.
“Gegoochel met slechte experimentele cijfers nekt China’s imago van
coronaweldoener nog niet.”
Giselle Nath, journaliste over
Chinese vaccins en hun mondmaskerdiplomatie, De Standaard,
14 januari 2021.
“Vaak als ik hier ’s avonds vertrek
zeg ik tegen de collega’s: ‘Voorzichtig zijn, he.’ Omdat ik weet
dat ze elke dag in de vuurlinie
staan.”
Jurgen De Landsheer, korpschef
politiezone Zuid in Brussel,
‘t Pallieterke, 14 januari 2021.
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GEEN VERFRANSING VAN
GROOTSTE POLITIE-EENHEID
VAN VLAAMS-BRABANT
Om een tekort aan Nederlandstalige agenten op de luchthaven
van Zaventem weg te werken wil
minister van Binnenlandse Zaken
Annelies Verlinden (CD&V) structureel Franstalige agenten inzetten.
“Het spreekt vanzelf dat deze
verfransing van de grootste politie-eenheid van Vlaams-Brabant
politiek en juridisch totaal onaanvaardbaar is”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.
”Het gaat in tegen artikel 4 van
de Grondwet dat België indeelt
in vier taalgebieden en tegen de
taalwet in bestuurszaken.” Voor

het Vlaams Belang is de oplossing voor het huidige tekort aan
Nederlandstalige agenten zeker
niet het inzetten van Franstaligen

in het Nederlandse taalgebied.
“Men moet daarentegen intensieve wervingscampagnes bij de
Vlamingen houden.”

BEKE DUWT MENSEN
MET HANDICAP DE
ARMOEDE IN
Het Vlaams Belang verzet zich tegen de afbouw
van het basisondersteuningsbudget voor mensen met
een handicap die bevoegd minister Beke (CD&V)
organiseert. Hierdoor vreest niet alleen het Vlaams
Belang, maar ook de Vlaamse Raad voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin (WVG) dat de wachtlijsten nog langer zullen worden en dreigt er armoede
voor een groot aantal zorgbehoevenden. Ook de
Raad van State gaf een rode kaart.
Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse vindt dat
de minister de kar voor het paard spant: “Als de
minister dit budget afschaft, moet hij ook al een
alternatief voorhanden hebben.” In 2019 maakten
16.197 mensen gebruik van het zorgbudget voor
mensen met een handicap. “Als Beke zijn plannen
doordrijft, zullen die 16.197 mensen minder zorg
kunnen inkopen. Dat is inhumaan.”
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Kwekkelien
DOOR STIJN HIERS

Nadat een hoop onverlaten het nodig vonden om
binnen te dringen in het Amerikaanse Capitool – de
praatbarak van de VS zeg maar – stond niet alleen
de USA maar ook het Belgikske op zijn kop. Of
toch de massamedia en de Grote Democraten in
onze eigen federale praatbarak. Plots was ‘corona’ geen onderwerp meer in pers en parlement,
maar was ‘het gevaar van het populisme’ het enige
onderwerp dat nog enige nieuwswaarde had.
Prioriteiten, nietwaar.
In het federaal parlement voelde iedere partij die
zich tijdens het zware geweld van de Black Lives
Matter-manifestaties in stilzwijgen had gehuld, nu
de onweerstaanbare dwang om de gewelddaden
en vernielingen in het Capitool zowaar in de schoenen van de identitairen te schuiven.
Tijdens een nummertje gespeelde verontwaardiging kwamen oud-minister Geens en premier De

Crookodil hun afschuw over het gebeurde uiten. Zo
hadden ze het in één adem ook over de noodzaak tot respect voor de oppositie. Voor die in de
VS uiteraard, niet voor die in dit Belgenland. Hier
bestaat de oppositie nog steeds uit mestkevers en
mentaal gehandicapten, aldus de verlOpen Vld.
Kristof ‘ik wil minister worden’ Calvo vergeleek het
Vlaams Belang zelfs met een virus dat moet vernietigd worden.
De hoofdvogel werd echter afgeschoten door
gewezen liberale voorzitster Kwekkelien Rutten. Die
onderbrak op TV een uitleg van Gerolf Annemans
met de gevleugelde woorden: “Blablablabla”.
Meteen ook het slimste wat ze die hele uitzending
gezegd heeft, trouwens.
Als dàt het respect voor de oppositie is van De
Crookodil, en als dàt de warme inclusieve samenleving van Bart Somers is, dan passen we toch liever.

Februari 2021
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Trump is weg, nu
komen ze achter
u aan
Biden wordt de nieuwe president. Met de idiote bestorming van het Capitool door enkele
heethoofden verloor Trump ook zijn politieke erfenis. Hoe kunnen we dit begrijpen en eruit leren?
DOOR BRIEUC SUYS

Trumps campagne stoelde op twee
pijlers. Hij beloofde de immigratie
te stoppen en de welvaart van
de Amerikaanse middenklasse te
beschermen door de oneerlijke
globale concurrentie aan te
pakken. Daarmee gaf hij een stem
aan de brede middenklasse.

de voorbije decennia. Goede
jobs verdwijnen ten voordele van
laagbetaalde hamburgerjobs.
De middenklasse betaalt de prijs
met lagere arbeidsvoorwaarden,
gezondheidszorg en salarissen. Dit
dient enkel de belangen van de
elite.

VERMALEN VAN DE
MIDDENKLASSE EN HET
VERVANGEN VAN HET VOLK

Hoewel altijd erg divers, is
Amerika hoofdzakelijk gesticht en
opgebouwd door Europeanen. Dat
veranderde toen de Democraten
de immigratiewetgeving wijzigden
in 1965. Het aandeel burgers
van Europese afkomst daalde
van bijna 90% tot 60%. Mensen
van Europese origine worden
een minderheid in de VS.
Diversiteit tussen mensen van
Europese afkomst verandert zo in
multiculturalisme, wat een enorme
impact heeft. Wél is de VS een

Het afbreken van handelsbarrières
ten voordele van de vrije markt
stortte de middenklasse in een
geglobaliseerde concurrentie.
De elite wint daarbij. Hoe vrijer
ze kapitaal en arbeid over
grenzen heen kan bewegen,
hoe optimaler de marktwerking.
De ongelijkheid, zeker in de VS,
is dan ook enorm toegenomen
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uniek land met een sterke focus
op burgerschap waardoor men
letterlijk Amerikaan wordt via het
staatsburgerschap. Elke Amerikaan
heeft een zeker idee van wat het
betekent om Amerikaan te zijn. Het
stoppen van illegale migratie vormt
echter de synthese tussen al deze
bezorgdheden. En dat beloofde
Trump te doen.
WAT HEEFT TRUMP
VERWEZENLIJKT?
De combinatie tussen
sociaaleconomische en identitaire
bescherming zien we terug in zijn
beleid. Hij probeerde industriële
productie en jobs te beschermen
door de handel met China te
herbalanceren. De economie
boomde, de werkloosheid en
armoede daalden. Hij haalde

militairen terug uit het buitenland en
startte geen nieuwe oorlogen.
Het immigratiebeleid is echter een
groot fiasco gebleken. De muur
staat er niet echt en zelfs Obama
stuurde meer illegalen terug. De
algemene balans voor de doorsnee
Amerikaan is echter positief. Niet
ik vind dat, de Amerikaan zelf vindt
dat, zo blijkt uit onderzoek.
WAAROM HEEFT TRUMP
DE VERKIEZINGEN DAN
VERLOREN?
Tot voor de coronacrisis leek
Trump op weg naar een vlotte
herverkiezing. Toch verloor
hij. Van Joe Biden, een totaal
uitgebluste establishmentkandidaat. Trump zette een
enorme electorale prestatie
neer met meer dan 74 miljoen
stemmen. Nooit haalde een
Republikeinse kandidaat meer
stemmen en, erg opvallend,
Trump haalde ook een historisch
hoge score onder niet-blanke
kiezers. Toch verloor hij met dezelfde
flinterdunne marges als waarmee hij
won in 2016, met name in de Rust
Belt-staten. Zowel de coronacrisis
als het falende immigratiebeleid zijn
geen verklaringen. De reden waarom
Trump de verkiezingen verloor, is
omdat de verkiezing een referendum
werd over de persoon Trump, niet
over zijn beleid. Zo mobiliseerde hij
ook kiezers die tegen hem waren.
De motor achter Trumps succes
is gelijkaardig aan wat elders in
de wereld gebeurt, ook bij ons.
Het heersende systeem dient de
belangen van de elite. De elite
wint bij globalisme. Het volk wint
bij nationalisme, en dat toonde het
beleid van Trump aan.
OLIGARCHIE VS
DEMOCRATIE
De elite wil ver gaan om de
macht te behouden. Ze wilde een

democratisch verkozen president
afzetten op basis van manifest
onwettelijke redenen en met
allerlei machtsinstrumenten. De
klassieke pers heeft zich ontbloot
als propaganda-instrument voor
de elite. Niemand bij ons kan een
zinvolle uitleg geven waarom Trump
74 miljoen kiezers kon bekoren.
Dat is echter omdat de
essentie van het beleid van
Trump bijzonder appetijtelijk is
voor de brede middenklasse.
Door sociale media werd het

“Trump heeft Amerika niet
gepolariseerd of verdeeld, maar
wel de radicaal-linkse activisten
met hun vernietigingsoorlog
tegen de eigen manier van leven”
informatiemonopolie van de
media doorbroken. Trump werd
ermee verkozen. Wanneer zijn
mandaat afloopt, wordt zelfs
de president van het machtigste
land ter wereld gecensureerd
door Facebook en Twitter. Zij
herbevestigen daarmee hun
controle over de informatie. Zij
bepalen dus wat u te horen krijgt
en wat niet. De oligarchie van Big
Tech eigent zich zo de controle
toe over de democratie. Onder
luid applaus van de klassieke
media. En dat allemaal in naam
van… de democratie.
CULTUURSTRIJD
De migratiesluizen willen ze in
Amerika, net zoals bij ons met
het EU-migratiepact, wagenwijd
open zetten. Naast de migratie
willen ze de geschiedenis
en de waarden van het volk
ondermijnen en vernietigen.
Met een cultuuroorlog tegen
onze beschaving door middel

van genderideologie, wokeism en cancel culture voeren
ze een psychologische oorlog.
Met allerhande censuurwetten
willen ze de vrije meningsuiting
als essentieel element van onze
democratie aanpakken. Ze willen
elke oppositie de mond snoeren.
Nationalisten willen tegenstanders
overtuigen, globalisten willen
vijanden vernietigen.
“Trumps stijl is de mijne niet”, zo
schreef ook Europarlementslid Tom
Vandendriessche eerder. “Maar de
onderliggende processen zijn
fundamenteel voor nationalisten
in Europa. Trump heeft Amerika
niet gepolariseerd of verdeeld.
Het zijn de radicaal-linkse
activisten met hun totale
vernietigingsoorlog tegen de
eigen manier van leven” die
dat gedaan hebben. Raciale
breuklijnen worden daarbij
slechts geïnstrumentaliseerd.
Het lot van de zwarten zal
radicaal-links helemaal worst
wezen. De blanke cultuur moet
verdwijnen.
PLACE, NOT RACE
Een les van Trumps doorbraak
bij minderheden en het verlies bij
blanke hogere inkomens is ook dat
het niet ras is dat een bepalende
factor is, maar eerder de plaats.
Een progressieve stedelijke elite
staat tegenover een landelijk,
diep conservatief Amerika. Zij zijn
onverzoenbaar. Het globalistisch
systeem wil nu eenmaal niet
uitgedaagd worden en het diep
conservatieve Amerika wil nu
eenmaal niet verdwijnen. Trump is
gewoon de stem van het andere,
diep conservatieve Amerika dat
zich niet onderwerpt aan de
agenda van de globalistische
elite. Wat ze populisme noemen,
is in realiteit de noodkreet van een
volk dat niet wil verdwijnen. En als
het regent in Amerika, druppelt het
in Europa.
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Naar vier evenwaardige
Gewesten?
Eind vorig jaar rakelde PS-voorzitter Paul Magnette het idee op om de Gemeenschappen af te
schaffen en het federale België te hervormen op basis van vier gewesten. Daarmee schuift de
francofonie een model naar voor om haar greep op Vlaanderen opnieuw te versterken. En om
zich strategisch voor te bereiden op een Ordelijke Opdeling van het land.
DOOR PETER LEMMENS

België werkt niet meer, zoveel is
wel duidelijk geworden met de
aanslepende regeringsvormingen op
federaal niveau. De oorzaak ervan
is ruimschoots gekend. Vlaanderen
en Wallonië groeien steeds verder
uit elkaar. Daarbovenop komt nog
dat 50 jaar de staat hervormen
heeft geleid tot een onontwarbaar
kluwen aan instellingen en
een totaal versnipperde
bevoegdheidsverdeling, wat efficiënt
bestuur absoluut onmogelijk maakt.
Het besef dat het zo niet verder kan,
is inmiddels ook doorgedrongen
tot de ‘staatsdragende’ partijen.
Om eraan te remediëren stellen
zij een volgende staatshervorming
in het vooruitzicht. In dat verband
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(her)lanceerde de PS het idee om
België om te vormen op basis van
een federatie van vier gewesten
(Vlaanderen, Wallonië, Brussel en
de Duitstaligen), samen met een
versterking van het federale niveau.
2+2
Dit idee van vier gewesten staat
evenwel volledig haaks op de
historische keuze die de Vlamingen tot
nog toe voorstonden. Zij hebben er
steeds voor gekozen om het federale
België op te bouwen op basis van de
Gemeenschappen via het 2+2-model.
Daarin zijn enkel Vlaanderen en
Wallonië volwaardige deelstaten.
Voor Brussel en de Duitstaligen hadden
de Vlamingen steeds een bijzonder,

maar zeker geen volwaardig
deelstatelijk, statuut voor ogen. Die
keuze is mee ingegeven door de
wens om een sterke band met Brussel,
onze historisch Vlaamse hoofdstad,
te behouden, die momenteel
institutioneel wordt gerealiseerd via
de Gemeenschappen. De Walen
daarentegen, die geen historische
relaties met Brussel hebben, kozen
voor een federaal België op basis van
gewestvorming. Het compromis à la
belge dat hieruit voortvloeide is het
actuele kluwen van Gemeenschappen
en Gewesten.
FRANCOFONE AGENDA
Nu is het natuurlijk een feit dat het
huidige model niet naar behoren

functioneert. In dat verband lijkt
een vereenvoudiging op basis van
vier gewesten op het eerste gezicht
misschien wel aantrekkelijk. Maar
eigenlijk is dit niet veel meer dan een
Franstalige strategie om hun greep
op België, Vlaanderen én Brussel te
versterken.
Door alle
Gemeenschapsinstellingen
af te schaffen, wordt om te
beginnen elke zeggenschap die
Vlaanderen nu nog langs die
weg in Brussel heeft, opgedoekt.
Tegelijkertijd wordt de
machtspositie van de Brusselse
Vlamingen in de Brusselse
instellingen fors onderuitgehaald.
Het betekent kortom zoveel als
het opgeven van Brussel voor
Vlaanderen en de volledige
uitlevering van onze hoofdstad aan
de (Brusselse) francofonie. Bijkomend
gevolg daarvan is dat Vlaanderen
als deelstaat strategisch gezien nog
meer alleen komt te staan tegenover
drie deelstaten, wat in de praktijk tot
het doortrekken van de minorisering
van de Vlaamse meerderheid op
deelstatelijk niveau neerkomt.
MILJARDENTRANSFERS
VERZEKEREN
Bovendien koppelt de PS dit
model aan een versterking
van het Belgische niveau.
Dat betekent evenwel dat
Vlaanderen door de Belgische
grendelmechanismen opnieuw
voor meer aangelegenheden
overgeleverd zal zijn aan de veto’s
van de Franstalige minderheid in
dit land. En uiteraard is het de
Walen ook om de Vlaamse centen
te doen. De Franse Gemeenschap
zit financieel momenteel opnieuw
in slechte papieren. Door haar
bevoegdheden over te dragen aan
het Waalse en Brusselse Gewest,
komt meteen ook de herfinanciering
van de Gewesten op tafel te liggen.
En wees er maar zeker van dat de
Franstaligen er daarbij voor zullen

zorgen dat Vlaanderen hun facturen
blijft betalen.

kiezen voor het behoud én de
versterking ervan.

RIJPE VRUCHT NA BELGIË

VLAAMSE COLLABO’S

De PS denkt met dit scenario
bovendien ook verder dan dat. Een
België met vier gewesten is voor
de Franstaligen ook een ideale

De ideeën van PS-voorzitter
Magnette zijn dus erg
onaantrekkelijk voor Vlaanderen.
Toch zijn er Vlaamse partijen
die daar intussen kennelijk
in meegaan. Nochtans was
er lange tijd een Vlaamse
consensus om het federale
België op basis van de
Gemeenschappen op te
bouwen. Die visie werd in het
Vlaams Parlement in 1999 met
de zogenaamde vijf Vlaamse
resoluties nog bijna unaniem
goedgekeurd. Sindsdien is die
consensus evenwel afgekalfd
en is de Vlaamse linkerzijde
sindsdien helaas de objectieve
bondgenoot geworden van de
francofone belangen. Dat kan een
voor Vlaanderen gevaarlijke evolutie
vormen.

“De Vlaamse linkerzijde
is helaas de objectieve
bondgenoot geworden van
de francofone belangen”
strategische uitgangspositie in geval
dit land uiteen zou vallen. Door het
opheffen van de Gemeenschappen
heeft Vlaanderen immers geen
institutionele banden meer met
Brussel. In dat geval staat bij een
ordelijke opdeling van dit land
de francofonie niets meer in de
weg om België verder te zetten
als een louter Franstalige federatie
tussen Brussel en Wallonië,
eventueel met nog wat faciliteiten
voor de Brusselse Vlamingen. Het
onafhankelijke Vlaanderen blijft
dan verweesd achter zonder zijn
hoofdstad.
Met dit scenario wint de francofonie
dus op alle vlakken om Brussel als
een rijpe vrucht in de schoot van de
francofonie te doen belanden. Het is
dan ook een val waar de Vlamingen
niet in mogen trappen. Als de PS de
Franse Gemeenschap wil opdoeken,
dan mag zij dat van ons gerust doen
(ze kan dat overigens nu al de facto
zelf realiseren via artikel 138 van
de Grondwet). Maar wij zullen als
Vlamingen zelf wel beslissen welke
relaties we met onze hoofdstad
willen onderhouden. En het zou een
strategische blunder van formaat zijn
om daarvoor niet voluit te blijven

Hoewel sommigen de voorstellen
van Magnette wel zien zitten,
mag het duidelijk zijn dat zij dit
land nauwelijks beter zullen doen
functioneren. Zij gaan immers volledig
voorbij aan de grondoorzaak van
de crisis van de Belgische instituties,
met name het feit dat we in dit land
met een Vlaamse en een Waalse
democratie zitten die niet meer
samen door één deur kunnen. Het
vervangen van de huidige Belgische
institutionele koterij door een andere
Belgische institutionele koterij zal
dan ook geen soelaas brengen voor
de onbestuurbaarheid van dit land
en voor de onderwerping van de
Vlaamse democratie aan de Waalse
belangen.
Voor het Vlaams Belang blijft er
finaal maar één oplossing mogelijk
om daar een einde aan te maken:
doek België op en geef Vlaanderen
zijn vrijheid om zichzelf te besturen
middels een onafhankelijke Vlaamse
staat. Met Brussel als hoofdstad.
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CORONACRISIS

Vaccinatiestrategie of
weddenschap?
Op 22 november sloot minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) naar eigen
zeggen een ‘weddenschap’ af. Dit met de burgers van dit land rond de bedeling van de
coronavaccins. België zou ‘naadloos en snel’ de verspreiding van de vaccins organiseren. Na
een tergend trage opstart - waardoor we tot de minst ingeënte landen van de ontwikkelde wereld
behoren - en een stortvloed aan kritiek, zei Vandenbroucke begin januari in De Zevende Dag
die weddenschap gewonnen te hebben. Dat lijkt een beetje op een kind die zichzelf punten mag
geven voor de toets die hij net deed – met dat verschil dat de meeste kinderen meestal hun testen
voorbereiden. Een kort overzicht.
DOOR JONAS NAEYAERT

Wie denkt dat het Belgische
vaccinbeleid lijkt op de
handelingen volgend uit een
dronken weddenschap, zit er
niet zoveel naast. “Ik ga met
u een weddenschap aan”,
zei Vandenbroucke letterlijk in
november in De Afspraak. De
vaccinbedeling zou naadloos
en vlot verlopen. “Als dat niet
lukt, moet u op mij schieten.”
Twee maanden later kon
Vandenbroucke niet anders doen
dan liegen, zo lijkt het, of hij
moest zichzelf laten ‘beschieten’.
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De Belgische vaccinbedeling is
allesbehalve naadloos en vlot,
zoveel is nu al duidelijk.
Sinds de start in december
werden er op twee weken tijd
amper enkele duizenden Belgen
gevaccineerd, terwijl in andere
– kleinere – landen er reeds
honderdduizenden gevaccineerd
zijn. Op het moment van dit
schrijven zitten we aan 0,07
vaccinaties per 100 inwoners.
Dat is slechter dan zowel elk
ander Europees land en tal van

andere niet-Europese landen. Ter
vergelijking: in Israël overschreed
men ‘vlot’ de kaap van 20 op
100 inwoners op 11 januari.
Ook de Verenigde Arabische
Emiraten konden reeds ‘naadloos’
over de 10 op 100 gaan in de
eerste helft van januari.
‘FLASHBACK’ NAAR MEI/
SEPTEMBER
Nochtans was deze
Belgische onderprestatie niet
onvoorzienbaar. Sterker nog, het

Vlaams Belang drong reeds in mei
vorig jaar aan op een uitgewerkte
strategie met verschillende
scenario’s en een goede
voorbereiding. “We moeten de
Britse en de eigen onderzoekers
helpen waar het kan, maar
we moeten er ook voor zorgen
dat we klaar staan wanneer zij
klaar zijn”, zeiden onze Vlaams
Parlementsleden Stefaan Sintobin
en Immanuel De
Reuse afgelopen
lente. “Het
gebrek aan
medisch-logistieke
voorbereidingen
mag zich
niet opnieuw
voordoen.
Wij hebben
momenteel geen
zicht op het plan
van de regering
met betrekking
tot de inenting
van de bevolking
eens er vaccins
voorzien zijn,
maar vrezen het ergste.”
We waarschuwden – in dit blad
– er nog eens voor in september
dat een goed toebedelingsplan
en tijdige bestellingen uiterst
noodzakelijk zijn. Zo niet,
klonk het, zouden zowel de
vaccinbedeling vertraging
oplopen als het inkopen van
vaccins hinder ondervinden.
Zoveel maanden later bleek de
waarschuwing helaas waarheid
te zijn geworden. Sterker nog,
we bestelden zelfs minder
vaccins dan waar we recht op
hadden via de EU, zo bleek.
België kon zo 7,5 miljoen
Pfizer-BioNTech-vaccins krijgen,
maar bestelde er maar 5 miljoen.
TOESTAND NU
Het grote probleem blijkt echter
niet de vaccins, maar de bedeling
zelf te zijn. Net zoals nagenoeg

elk probleem in dit land kan
onze overheid de grote opdracht
niet aan. Volgens de regering
is dit opzettelijk gebeurd. Er is
‘onderhandeld’ met de sector
en gekozen voor een ‘veilige’
verdelingsfrequentie (lees: trage
frequentie). De Belgische overheid
kon dit echter voorkomen.
Ten eerste door degelijker te
onderhandelen met de sector,
maar ten tweede ook door

voldoende - meer - middelen en
personeel te voorzien voor de
sector zodat men wél aan volle
snelheid kon vaccineren.

“We hadden liever gehad
dat Vandenbroucke zijn
voorbereidend werk had
gedaan, in plaats van te
gokken met mensenlevens”
Indien men in mei was
overgegaan tot extra
investeringen, aanwervingen
en voorbereidingen, stonden
we nu klaar en konden we het
vaccinpeloton van de wereld
aanvoeren in plaats van afsluiten.

Elk miljoen euro dat toen werd
geïnvesteerd zouden we immers
dubbel en dik terugverdiend
hebben door de positieve effecten
van een vlotte vaccinering en het
bijhorend vroeger ontsluiten van
het land en onze economie.
WEDDENSCHAP VERLOREN
Helaas kwam niets van die
verstandige
voorbereiding
in huis.
Geconfronteerd
met zijn dure
woorden van
november
beweerde de
Vooruit-minister
dan maar zonder
te blozen dat hij
zijn weddenschap
heeft gewonnen.
We hadden
liever gehad dat
Vandenbroucke
zijn
voorbereidend
werk had gedaan, in plaats van
te staan gokken met mensenlevens
– en achteraf dan nog eens
schaamteloos te liegen.
Fractieleider in de Kamer
Barbara Pas was dan ook
gepast bikkelhard voor de
uitlatingen en uitspattingen
van Vandenbroucke. “Deze
overwinningsroes is, gelet
op de aanpak van de
coronacrisis, hoogst ongepast”,
klonk het. “We hebben
geen strategische stocks,
geen handhavingsbeleid,
geen data, geen deftige
communicatie. En dus al zeker
geen vaccinatiebeleid dat op punt
staat.” Pas wees er ook fijntjes op
dat men begin januari nog naar
locaties voor de vaccinaties aan
het zoeken was. Tragikomisch.
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Allereerste digitale nieuwjaarsreceptie in het land:

2021 is jaar van de
Vrijheid

Het Vlaams Belang organiseerde op 6 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Maar deze
keer verliep die niet zoals anders. Het hele gegeven werd digitaal georganiseerd. Wel werden
naar goede traditie toespraken gehouden. Partijvoorzitter Tom Van Grieken doopte daarbij 2021
als het ‘Jaar van de Vrijheid’: “vrijheid om onze identiteit te beleven, vrijheid om onze leiders te
kiezen en onze eigen gedachten te zeggen, maar ook vrijheid om te bewegen en te ondernemen”.
Dit laatste dient als referentie aan wat de partij ziet als een “zeer onhandige en disproportionele
aanpak van de coronacrisis” door De Croo I en de vorige regering.
DOOR JONAS NAEYAERT

De pioniersrol van het Vlaams
Belang blijft onaangetast. In
de jaren ’90 was het Vlaams
Belang – toen Vlaams Blok – de
eerste partij met een website. We
adverteerden als eersten met grote
‘billboards’ van 20 vierkante meter.
Op sociale media is onze partij
al bijna jaren de grootste en eind
2020 gingen we van start met een
wekelijks actualiteitsprogramma
op YouTube in de vorm van een
studiogesprek (VB-TV); evenzeer
een unicum. Op 6 januari
herhaalde het Vlaams Belang
nog eens zo’n ‘pionierachtig’
huzarenstukje. De partij
organiseerde als eerste in het land
een digitale nieuwjaarsreceptie in
de vorm van een live conference
call; een gigantische Teamsvergadering dus!
Op drie gigantische schermen
achter Van Grieken, enkel
vergezeld door een professionele
presentator, kon men de
deelnemers van deze conferentie
gadeslaan. De nieuwjaarsreceptie
had op de conferentie zelf,
YouTube en Facebook meer
dan 3.000 deelnemers. Ter
vergelijking: traditioneel zijn ca.
400 mensen aanwezig op een
nieuwjaarsreceptie van het Vlaams
Belang.
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De spits werd afgebeten door de
fractievoorzitters van het Vlaams
Belang die bij deze gelegenheid
een kort jaaroverzicht presenteerden.
Kamerfractieleider Barbara Pas
had het over “het nodige verzet
tegen het ondemocratische paarsgroen”, terwijl fractieleider in het
Vlaams Parlement Chris Janssens
het Belgische geblunder in de
coronacrisis aan de kaak stelde.
Gerolf Annemans (Europees
Parlement) waarschuwde dan weer
voor het nieuwe EU-migratiepact
en Dominiek Lootens-Stael (Brussels
Hoofdstedelijk Parlement) klaagde
het geweld in 2020 tegen de politie
aan. Guy D’haeseleer (Senaat) sloot
het rijtje af en bedankte de mensen
in de zorg voor hun “fantastische
inspanningen” afgelopen jaar.
Naast zijn beste wensen aan de
leden, had Van Grieken in zijn
toespraak ook een niet mis te
verstane boodschap voor premier
Alexander De Croo (Open Vld).
“Beste meneer De Croo, binnen
enkele dagen leven we al 3
maanden met een avondklok.
Al 3 maanden is de horeca
dicht. Al bijna 3 maanden zijn
kapperszaken en schoonheidssalons
toe. Al maanden hebben we
1 knuffelcontact”, luidde het.
“Maar toch is deze crisis precies

steeds opnieuw de schuld van de
bevolking en nooit van de regering.
Wie heeft echter mondmaskers
vernietigd? Wie heeft de
contactopsporing verknoeid? Wie
heeft het testen laten stagneren?
Wie klungelt met de vaccins?
De vorige en deze regering, uw
regering!”
Tom Van Grieken drukte
daartegenover de wens uit dat
2021 het ‘Jaar van de Vrijheid’
mag worden. “Meer dan ooit
beseffen we dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is”, zo zei Van
Grieken. “We waarderen vrijheid
nog meer wanneer ons die wordt
afgenomen: een avondklok, familie
niet kunnen zien of geliefden niet
kunnen vastpakken. We willen
terug de vrijheid om onze tradities
en identiteit te beleven, de vrijheid
om onze eigen leiders te kiezen,
de vrijheid om onze mening te
hebben en dus ook de vrijheid om
te bewegen en te ondernemen!”
De voorzitter waarschuwde
evenwel dat er geen vrijheid zonder
verantwoordelijkheid kan zijn,
en dat we die vrijheid pas zullen
bekomen als we “met zijn allen
nog een laatste inspanning leveren,
want op deze Belgische regering
moeten we niet rekenen.”

“Vrijheid om eigen tradities
en mening uit te dragen,
maar ook vrijheid van
bewegen en ondernemen”
Februari 2021
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“De lichtzinnigheid waarmee
Vlaamse politici pleiten voor
een vierdeelstaatmodel is
verbijsterend”

Bart Maddens
16
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INTERVIEW

“Herfederalisering zou
een ramp zijn voor
Vlaanderen”
Wanneer politici opmerkelijke, onverwachte, en soms zelfs scherpe uitspraken doen, zit daar
niet zelden een bedoeling achter. Een weloverwogen idee, een verborgen boodschap of een
uitgewerkte strategie. Dergelijke uitspraken geven steeds stof tot nadenken. En die reactie
hadden we vanzelfsprekend bij de uiterst vijandige uitlatingen van N-VA-voorzitter Bart De
Wever aan het adres van onze partij, maar ook bij het vier gewesten-voorstel van PS-voorzitter
Paul Magnette. We vonden professor Bart Maddens (KU Leuven) bereid tot een vraaggesprek
over onder meer deze verklaringen van De Wever en Magnette. Als politieke wetenschapper
die uitgebreid onderzoek deed over partijstrategieën en als veelgevraagd analist in de media is
professor Maddens de geknipte persoon om hierop zijn licht te laten schijnen.
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Professor, een aantal weken geleden lanceerde de voorzitter van de PS, Paul Magnette, het idee om de gemeenschappen af te
schaffen en het federale België te hervormen
op basis van vier evenwaardige gewesten.
Waarom lanceerde hij dit idee net toen en
wat zijn de achterliggende politiek-strategische overwegingen?
Dat vierdeelstatenmodel is helemaal niet zo nieuw. Het
werd al in de jaren negentig gelanceerd door Jacques
Brassinne van het Waalse Institut Jules Destrée. Vandaag wordt het gepromoot door de huidige directeur
van dat instituut, Philippe Destatte. Maar eigenlijk is het
nog veel ouder. Eventjes abstractie gemaakt van de
Duitstalige Gemeenschap komt het overeen met wat de
meeste Franstaligen altijd gewild hebben: Brussel staat
institutioneel helemaal op gelijke voet met Vlaanderen
en Wallonië. De Vlamingen daarentegen hebben altijd
gestreefd naar een tweeledig model met twee grote
gemeenschappen. Het vierdeelstatenmodel zou dus de
ultieme overwinning van de Franstaligen zijn.
Magnette brak een lans voor dit idee. Maar
is dit langs Franstalige kant wel een uitgemaakte zaak? Bij de PS zelf om te beginnen?
En bij de andere Franstalige partijen?
Daarover bestaat geen consensus langs Franstalige
kant. De regionalisten hebben altijd gestreefd naar drie

sterke gewesten. Daarnaast zijn er ook voorstanders
van een sterke institutionele band tussen de Franstaligen
in Wallonië en Brussel. Maar dat idee wordt steeds
marginaler. Er gaan alsmaar meer stemmen op om de
onderwijsbevoegdheid over te hevelen naar het Waals
Gewest en te komen tot een symbiose van culturele en
economische bevoegdheden. Paul Magnette pleitte daar
al eerder voor, net als Thierry Bodson van het FGTB, en
verschillende MR-politici.
In theorie zou de COCOF (de Franstalige Gemeenschapscommissie) dan bevoegd worden voor het Franstalige onderwijs in Brussel. In de praktijk gaan de Waalse
regionalisten ervan uit dat die fusie van economische en
culturele bevoegdheden ook in Brussel zal worden gerealiseerd. Het Brussels Gewest wordt dan bevoegd voor
alle gemeenschapsbevoegdheden in Brussel, inclusief het
Nederlandstalige onderwijs, of wat ervan zal overblijven.
Intussen gaan zowel Vooruit, Open Vld en
Groen kennelijk mee in dit idee, dit in tegenstelling tot het 2+2-model waar zij zich allen
in 1999 in de gekende vijf Vlaamse resoluties nog achter schaarden. Hoe beoordeelt u
dat?
De lichtzinnigheid waarmee Vlaamse politici nu ook
pleiten voor dat vierdeelstaatmodel is verbijsterend. Soms
lijkt het wel alsof ze niet weten waarover ze praten.
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Op die manier zou men de band tussen de Brusselse Vlamingen en de rest van Vlaanderen volledig doorknippen.
Vlaanderen zou geen enkele vat meer hebben op het
beleid in Brussel. Daarnaast zou Vlaanderen een nieuwe
hoofdstad moeten kiezen en ook zijn volledige patrimonium in Brussel moeten achterlaten: het Vlaams Parlement,
het Martelarenplein, het Errera-huis, de gebouwen van
de administratie, van het gemeenschapsonderwijs in
Brussel, noem maar op. Vergeet niet dat de Vlaamse
Gemeenschap de jongste decennia één miljard per jaar
heeft geïnvesteerd in Brussel, wat een enorme overfinanciering is. Opgeteld over de jaren is dat een gigantisch
kapitaal. Gaat Brussel dat dan terugstorten aan de
Vlaamse belastingbetaler?
Acht u het mogelijk dat de nodige meerderheden worden gevonden om in die richting
te evolueren?
Gelukkig hebben de tegenstanders van het vierdeelstatenmodel (CD&V, N-VA en Vlaams Belang) tot nader
order een comfortabele meerderheid in Vlaanderen,
zodat ze een veto kunnen stellen daartegen. Maar ik
durf te hopen dat ook de andere Vlaamse partijen zullen
terugkrabbelen als ze worden geconfronteerd met de
desastreuze consequenties van het model.
Eén van de gevaren die worden geopperd bij
een België met vier gewesten is dat Vlaanderen geminoriseerd zal worden. Hendrik Vuye
en Veerle Wouters geloven daar in hun Brussel-boek niet zo in. Wat is uw visie daarop?
Alles hangt natuurlijk af van de bredere institutionele context. Als je gaat naar een vorm van confederalisme, dan
komt Vlaanderen op het confederale niveau tegenover
Wallonië, Brussel én Duitstalig België te staan. Zelfs al
heeft Vlaanderen formeel een vetorecht, dan nog zullen
de drie niet-Vlaamse componenten altijd een overwicht
hebben in de besluitvorming. Het is toch absurd om
Vlaanderen, als veruit de grootste deelstaat met 6,6
miljoen inwoners, op hetzelfde niveau te plaatsen als de
Duitstalige Gemeenschap: twee lapjes grond met samen
76.000 inwoners. Dat is ongeveer de omvang van een
stad als Sint-Niklaas of Kortrijk.
Kunnen de Duitstaligen geen bondgenoten
worden van de Vlamingen?
De Duitstaligen zullen altijd partij kiezen voor de Franstaligen, daarover mogen we ons geen illusies maken. Vergeet
niet dat het Duitstalige Parlement in 2009 besliste dat de
splitsing van een bepaalde op 150 kilometer afstand gelegen kieskring [Brussel-Halle-Vilvoorde, nvdr.] de belangen
van de Duitstalige Gemeenschap “ernstig schaadde”.
Belachelijk natuurlijk, maar wel te verwachten. Want op
ProDG na zijn alle partijen in Duitstalig België onderafdelingen van de Franstalige partijen. In feite zien we
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hier de klassieke Franstalige goocheltruc: ze toveren hun
minderheidspositie in België weg door zichzelf op een
wonderbaarlijke wijze te vermenigvuldigen.
Dreigen deze discussies de onafhankelijkheidsgedachte niet naar de achtergrond
te verschuiven en het draagvlak ervoor te
ondergraven?
Het is nu eenmaal de realiteit dat heel wat essentiële
Vlaamse verwezenlijkingen vandaag onder druk staan:
de Vlaamse autonomie, de gelijkwaardigheid van wetten
en decreten, de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel, het Nederlandstalige hoger onderwijs,
enzovoort. De verdediging van dat alles moet hoe dan
ook een prioriteit zijn. Kijk bijvoorbeeld naar het idee
van de herfederalisering. Dat zou een ramp zijn voor
Vlaanderen. Maar het is jammer genoeg wel mainstream
geworden. Dat is deels het gevolg van de communautaire stilstand tussen 2014 en 2019. Daardoor heeft
men het terrein van de opinievorming overgelaten aan
de Belgicisten, voor wie de communautaire ‘omerta’
duidelijk niet gold.
Over naar Brussel. ‘Vlaanderen laat Brussel
niet los’ is een stelling die het Vlaams Belang
nog altijd onderschrijft. We moeten wel vaststellen dat steeds minder Vlamingen, ook
Vlaamsgezinden, daar nog achter staan. Zal
een eventuele gewestvorming met vier deze
dynamiek om Brussel los te laten niet verder
aanwakkeren?
Er is ongetwijfeld een groeiende kloof tussen Vlaanderen
en de Nederlandstalige politici in Brussel. De klassieke
Vlaamsgezinde partijen in Brussel (N-VA, Vlaams Belang
en CD&V) zijn nog slechts goed voor 34% van de stemmen binnen de Nederlandse taalgroep. Het resultaat is
dat Vlaanderen steeds minder vat heeft op het beleid in
Brussel.
Sommigen zeggen dat het probleem zichzelf zal
oplossen als er geen Vlamingen meer overblijven in
Brussel. Maar dat is onzin. Zelfs zonder één Vlaming
blijft Brussel een explosief eiland middenin Vlaanderen.
Het Brusselse beleid of wanbeleid zal altijd belangrijke
repercussies hebben voor de rest van Vlaanderen. Het
zal altijd van cruciaal strategisch belang zijn dat we een
stevige vinger in de pap hebben in Brussel.
De machtsparticipatie van de Brusselse
Vlamingen in de Brusselse instellingen en de
afdwingbaarheid van de (taal)rechten van
de Brusselse Vlamingen zijn nu al problematisch. Hoe moet dat volgens u in geval
Brussel verder wordt uitgebouwd tot een
volwaardig gewest?
De kans is reëel dat dan ook het systeem van taalge-

splitste lijsten wordt afgeschaft. Dan bepalen de Franstalige partijen welke Nederlandstaligen verkozen worden
en wie minister mag worden in Brussel. Die dynamiek
zie je nu al op het federale niveau. Als Tinne Van der
Straeten een verkiesbare plaats kreeg op de Ecolo-Kamerlijst in Brussel in 2019, dan kwam dat ook omdat ze
in 2007 niet heeft meegestemd met de Vlamingen bij de
‘eenzijdige’ splitsing van BHV in de Kamercommissie.
Nederlandstaligen die op hun strepen staan in Brussel
zullen politiek niet meer aan de bak komen. De tweeta-

“Dat is dus de paradox: om een Vlaams-nationale
coalitie mogelijk te maken, moet de N-VA ontkennen
dat die er zal komen”
ligheid van Brussel wordt dan helemaal fictie.
In heel de communautaire discussie horen
we nauwelijks iets van het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering. Is het niet
aan hen om hier voluit initiatief in te nemen?
Zo ja, hoe zou u dat zien?
Sinds 1999 spelen Vlaams Parlement en Vlaamse regering geen enkele rol meer in de discussie over de staatshervorming. Het huidige Vlaamse regeerakkoord vraagt
wel aan het Vlaams Parlement om een grondig institutioneel debat te starten. De kans dat de huidige meerderheid een radicaal Vlaams eisenpakket goedkeurt, zoals
in 1999, is hoe dan ook onbestaande. Zeker Open Vld
vormt een Belgische vijfde kolonne binnen de Vlaamse
regering. Pas als er een Vlaams-nationale meerderheid
komt zullen Vlaamse regering en Vlaams Parlement opnieuw de staats- en natievormende rol kunnen spelen die
ze moeten spelen.
Medio december waren er de opgemerkte
verklaringen van Bart De Wever in de pers.
Nooit ofte nimmer zal het tot een samenwerking komen met onze partij. Nu heeft de
N-VA-voorzitter wel vaker loze verklaringen
gedaan. Hij zou in Antwerpen bijvoorbeeld

nooit in coalitie gaan met de socialisten;
hij zou Vlaams minister-president worden;
en hij zou uiterlijk tot 2014 partijvoorzitter
blijven… Waarom zouden we zijn woorden
deze keer wel ernstig moeten nemen?
De démarche van Bart De Wever is niet onlogisch. De
N-VA vreest dat het heel moeilijk zal zijn om de stemmen
van het Vlaams Belang terug te winnen. Om opnieuw te
groeien moet de partij dus naar het centrum bewegen en
appelleren aan de ontgoochelde kiezers van Open Vld
en CD&V. Ook bekeken vanuit een breder Vlaams-nationaal perspectief is dat de beste strategie. Wat levert het
ons op als de N-VA het Vlaams Belang opeet, zoals in
2014, of als het Vlaams Belang de N-VA opeet, zoals in
2019?
Dat Vlaams-nationaal kannibalisme brengt geen zoden
aan de dijk. Om aan een meerderheid te komen moeten
beide Vlaams-nationale partijen sterk scoren. Maar De
Wever zal de centrumkiezers nooit kunnen verleiden met
de boodschap: ‘stem voor ons, dan vormen we een coalitie met het Vlaams Belang. Dat is dus de paradox: om
een Vlaams-nationale coalitie mogelijk te maken, moet
de N-VA ontkennen dat die er zal komen.
Waren die uitlatingen van Bart De Wever
dan louter strategie?
Nee, het is voor de N-VA zeker geen uitgemaakte zaak
dat er een coalitie gevormd zal worden met Vlaams Belang, als dat mathematisch zou kunnen. Sommigen zullen
die historische opportuniteit zeker willen grijpen. Anderen
staan erg huiverachtig tegenover wat wordt aangevoeld
als een riskante sprong in het duister. In elk geval, om
een Vlaams-nationale coalitie mogelijk te maken, zal Tom
Van Grieken zijn zaakjes op orde moeten hebben en
houden. Volgens mij is dat ook het signaal dat Bart De
Wever heeft willen geven.
Maar als Bart De Wever absoluut niet wil
samenwerken met de ‘impotente os’ of de
‘frigo aan verloren stemmen’ die onze partij
in zijn ogen zou zijn, welke coalities zijn er
voor de N-VA dan nog mogelijk om naar
confederalisme te evolueren?
Het belang van een Vlaams-nationale meerderheid
situeert zich ook en vooral op het federale niveau. Voor
het wijzigen van de bijzondere wetten is een meerderheid vereist in beide taalgroepen van Kamer en Senaat.
Als de Vlaams-nationalisten een meerderheid halen, dan
bekomen ze een cruciaal vetorecht voor een verdere
staatshervorming. Dat zou een hefboom kunnen zijn voor
een echte confederale hervorming, al zal het Vlaams
Belang daar dan niet bij betrokken zijn.
Ook dat is paradoxaal: een sterk Vlaams Belang zou de
N-VA kunnen toelaten om haar programma te realiseren,
ten minste als beide samen een meerderheid halen.
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BUITENLAND

De Brexit-saga:
over and out
Met de jaarwisseling viel de Brexit definitief in zijn plooi met een akkoord dat te verkiezen was
boven een harde Brexit. De gevolgen ervan zullen evenwel ook in Vlaanderen te voelen zijn.
DOOR ERLAND PISON

De EU en het Verenigd Koninkrijk
gaven zichzelf een jaar om tot
een deal te komen en dat zullen
we geweten hebben. Eerst beet
Theresa May nog haar tanden stuk
op een deal en nam Boris Johnson
over met de belofte een betere
deal uit de brand te slepen.
De onderhandelaars van de
EU hadden echter duidelijk
niet de opdracht om de Britten
comfortabel naar de uitgang te
leiden en hen veel concessies te
gunnen. Met de sterke opkomst
van identitaire partijen in heel
Europa moest en zou duidelijk
zijn dat een exit uit de unie steeds
een zware calvarietocht is. De
timing en het gemak waarmee
Britse onderdanen in de laatste
dagen van december de toegang
tot verschillende EU-lidstaten
werd ontzegd omwille van een
coronavariant spraken boekdelen.
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‘PESTERIJEN’
De douaniers mogen met een
ironische “Welkom tot de Brexit”
boterhammen van chauffeurs in de
vuilnisbak te gooien. Het heeft iets
van kinderstreken.
DURE EDEN
Bij de onderhandelingen
werden keer op keer deadlines
vooropgesteld en niet gehaald. In
december zat de onderhandeling
nog steeds muurvast. Ursula
von der Leyen en Boris Johnson
zworen dure eden dat ze bereid
waren de extra mile te gaan
om tot een akkoord te komen.
Deze eden moesten verhullen dat
beiden vooral wilden vermijden
de zwarte piet toegeschoven te
krijgen voor een no-deal Brexit.
Het geloof in een onderhandelde
oplossing leek verder weg dan

ooit. Zoals zo vaak werd er een
akkoord bereikt op het moment
dat een mislukking een zekerheid
leek. Noch de EU, noch de Britten
wilden de schuld krijgen voor een
complete chaos. Het akkoord
werd met een grote meerderheid
goedgekeurd door het Britse
Lagerhuis. De Europese raad en
het Europees Parlement kozen ook
eieren voor hun geld.
Wat is er dan nu op de valreep
uit de bus gekomen? Drie
zaken: een vrijhandelsakkoord,
justitiële samenwerking en een
Joint Partnership Council. Die
laatste beoordeelt de toepassing
van het akkoord en komt in de
plaats van het Europese Hof
van Justitie en zelfs het Europese
Hof van de Rechten van de
Mens. Het behoud van de
twee laatstgenoemde instituten
voor het VK had immers haaks

gestaan op de wens van de
Britten om zeggenschap over hun
grondgebied te herwinnen.
VRIJHANDELSAKKOORD
Het vrijhandelsakkoord voert
terug douaneformaliteiten,
voedselveiligheidscontroles en
invoerquota voor de meeste
goederen in, maar voorziet ook
nultarieven. Deze nultarieven
gelden wel enkel voor goederen
die aan de oorsprongsregels
voldoen, namelijk in de EU of
het VK geproduceerd of minstens
voldoende bewerkt. Het zijn
de bedrijven zelf die het bewijs
hiervan moeten leveren via het
Registered Export System.
De oorsprongsregels komen
er vooral op vraag van de
continentale autofabrikanten.
Die krijgen met de ‘bilaterale
cumulatie’ ook de mogelijkheid
hun assemblage blijvend
internationaal te organiseren.
Een Brits onderdeel verwerkt in
de EU wordt beschouwd als
Europees. Hetzelfde gebeurt in
de omgekeerde richting.
De Britten beloofden ook niet te
zullen concurreren met sociale
dumping, lagere milieunormen
of onfaire staatssteun. Een
overbodige eis vindt Europees
Parlementslid Gerolf Annemans:
“Het risico op sociale dumping of
lagere milieunormen lijkt eerder
beperkt in een ontwikkelde,
westerse democratie als het
Verenigd Koninkrijk. De Britten
zouden het zelf niet aanvaarden.
Onterechte staatssteun is
theoretisch mogelijk, maar dat is
een risico dat niet beperkt is tot
niet-EU landen, wel integendeel.”
NOORD-IERLAND
In het Verenigd Koninkrijk was
Noord-Ierland nog een grote
struikelsteen. De Noord-Ierse

“De Britten beloofden niet
te zullen concurreren met
sociale dumping, lagere
milieunormen of onfaire
staatssteun”
unionisten vreesden dat een
aparte regeling voor NoordIerland de splijtzwam zou
betekenen voor hun Britse Unie.
Logistiek is de grens tussen
Ierland en de rest van het VK veel
gemakkelijker te beheren dan de
landsgrens tussen Noord-Ierland
en de rest van Ierland. Dit zou
voor een – ongetwijfeld voor de
Britten ongewenst en de Ieren
gewenst – neveneffect kunnen
zorgen. Wat echter van belang
was, is dat Noord-Ierland niet zou
gebruikt worden als achterpoort
voor oneerlijke concurrentie
met onze Vlaamse bedrijven.
Met een bijzonder complexe
administratieve regeling heeft de
EU hier een mouw aan willen
passen. De toekomst zal uitwijzen
of dit een werkbare oplossing is.
Ook wij Vlamingen hadden met
onze Vlaamse, exportgerichte
economie, als naaste buur en
logistiek knooppunt in Europa
een akkoord te verkiezen boven
een harde Brexit. Met een
harde Brexit hadden we moeten
terugvallen op de regels van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO)
met nog meer beperkingen en
hogere handelstarieven.
KOSTPRIJS VOOR DE
VLAAMSE ECONOMIE
Aan de Brexit hangt wel
degelijk een kostenplaatje
voor Vlaanderen. Vlaamse
exportbedrijven kijken alleszins

tegen een administratieve
meerkost aan. Een studie van
Hogeschool VIVES berekende
dat de zachte Brexit niet-tarifaire
belemmeringen oplevert van
2,77%.
In Vlaanderen zouden 6.500
arbeidsplaatsen verloren kunnen
gaan. De zwaarst getroffen
sectoren zijn de voedingsindustrie
en de textielsector. Ook de
chemiesector, de groothandel
en de tertiaire sector verliezen
toegevoegde waarde. Het
economisch verlies voor
Vlaanderen blijft aanzienlijk, zelfs
met de hoopvolle boodschap van
Flanders Investement and Trade
(FIT) dat dankzij de Brexit er ook
extra investeringen in Vlaanderen
zullen gebeuren. Hervestigingen
van bedrijven zouden op hun
beurt goed zijn voor 2.000
extra arbeidsplaatsen. Ook de
Vlaamse visserijsector zal wellicht
de gevolgen voelen van het
uiteindelijke akkoord waarbij een
voorlopig verlengde toegang van
5,5 jaar tot de Britse territoriale
wateren verzekerd werd, maar
de vangstquota voor EU-vissers
met een kwart beperkt.
De EU heeft een steunfonds van
vijf miljard euro (Brexit Adjustment
Reserve) voorzien voor landen
en sectoren die bovenmatig
geraakt zouden worden door de
Brexit. “Dit fonds is geen cadeau.
Ondanks het feit dat Vlaanderen
met zijn exporteconomie het
zwaarst getroffen is, krijgen we
relatief weinig terug van het geld
dat we bovendien zelf eerst aan
de EU hebben moeten afdragen”
aldus nog Gerolf Annemans “Het
Brussels Gewest, de Franstalige
Gemeenschap en het Waalse
Gewest passeren allemaal langs
de kassa. Uiteindelijk gaat het
steeds over de Franstaligen met
een andere hoed op.”
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PRAKTIJKTESTEN

Correspondentietesten op woon- en arbeidsmarkt:

“Identiteitsfraude en
illegale uitlokking”
Het Vlaams Belang kant zich tegen de correspondentietesten, die een vorm van praktijktesten zijn,
een methode waarbij via fictieve aanmeldingen en sollicitaties onderzocht wordt of verhuurders en
werkgevers zich schuldig zouden maken aan discriminatie. Dat maakte Vlaams Parlementslid Filip
Dewinter duidelijk in het Vlaams Parlement: “De heksenjacht op verhuurders, vastgoedkantoren
en werkgevers zal nu volop beginnen, en dit mét de steun van de Vlaamse overheid.”
DOOR WIM VAN OSSELAER

In de nasleep van de Black Lives
Matter-protesten in de Verenigde
Staten stelde de Vlaamse Regering
eerder dit jaar een expertencomité
samen om een monitoringsysteem
uit te werken dat vermeende discriminatie in kaart moet brengen.
In navolging van het rapport van
dit comité wil de regering nu
zogenaamde ‘correspondentietesten’ laten organiseren. Dat is een
schriftelijke vorm van praktijktesten
die werd uitgedacht door Pieter-Paul Verhaeghe die zijn boeken
uitgeeft bij de uitgeverij van de
communistische PVDA.
Het gaat om fictieve aanmeldingen voor een woning of fictieve
sollicitaties en op basis van de
respons wordt dan beoordeeld
of de verhuurder of werkgever
discrimineert. Steden en gemeenten zullen worden ondersteund bij
de organisatie van deze testen.
De steden Gent, Antwerpen,
Leuven en Mechelen gebruiken
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ze overigens nu al. Maar liefst
3,2 miljoen euro trekt de regering
uit om de organisatie ervan te
ondersteunen.

waarbij men een hele sector - en
bij uitbreiding alle Vlamingen bij voorbaat schuldig acht aan
discriminatie.”

DDR-PRAKTIJKEN

RECHTSZAAK

Voor het Vlaams Belang horen
deze onethische correspondentietesten niet thuis in een democratie,
en kan het niet door de beugel
dat de overheid ze stimuleert en financiert. “Met deze testen worden
onder vals voorwendsel burgers
- in dit geval een vastgoedkantoor,
een verhuurder en een werkgever benaderd om hen in de val te
lokken. Men gaat ervan uit dat ze
schuldig zijn en ze moeten nadien
hun onschuld bewijzen. Dit zijn
praktijken die thuishoren in de
voormalige DDR of Sovjet-Unie”,
stelde Filip Dewinter in het Vlaams
Parlement. “Het vermoeden van
onschuld wordt omgekeerd, en
dat kan niet in een rechtsstaat.
Het is een illegale heksenjacht

Bovendien zijn de testen volgens
Dewinter allesbehalve juridisch in
orde. “Een aantal wetten worden
namelijk overtreden. Er is immers
sprake van identiteitsfraude en
uitlokking. Deze testen gaan zo in
tegen onze democratie en onze
vrijheden”, aldus nog Dewinter. “In
plaats van illegale correspondentietesten in te voeren en werkgevers
en verhuurders te stigmatiseren,
zou men beter eens onderzoeken
waarom zij precies bepaalde keuzes maken die nu al te gemakkelijk
worden neergezet als discriminerend.” Het Vlaams Belang zal dan
ook een rechtszaak inspannen
tegen het gebruik van de praktijk/
correspondentietesten. Dit wegens
uitlokking en identiteitsfraude.

CRIMINALITEIT

Amper 1 op 5 voortvluchtigen
hebben Belgische nationaliteit
Van de 1.925 voortvluchtigen in dit land hebben slechts 430
personen de Belgische nationaliteit ofte 22 procent. Dat blijkt uit
een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies
Verlinden (CD&V) op een vraag van fractievoorzitter in de
Kamer Barbara Pas. “Deze cijfers verbazen ons allerminst”,
reageert Pas. “De zachte aanpak van de criminaliteit maakt ons
land aantrekkelijk voor buitenlandse misdadigers.”
DOOR FREDERIK PAS

Momenteel bestaat er geen
algemene en publieke lijst van
voortvluchtige personen. Wel
beschikt het ‘Fugitive Active Search
Team’ (FAST) van de federale
politie over de mogelijkheid
om bepaalde dossiers op de
site ‘Europe’s Most Wanted’ te
publiceren. Veelal gebeurt dit in
functie van door Europol beheerde
projecten. Op het niveau van
het FAST zijn er op dit ogenblik
1.925 openstaande dossiers.
“Dat gaat om voortvluchtigen die
ofwel het voorwerp uitmaken van
een Europees arrestatiebevel,
ofwel van een internationaal
opsporingsverzoek”, aldus Pas.
“Maar slechts 430 personen
hiervan hebben de Belgische
nationaliteit.”
FLUWELEN
HANDSCHOENEN
Uit de cijfers die Pas opvroeg
bij Verlinden blijkt verder dat
het naast deze 430 Belgische

voortvluchtigen gaat om 195
Nederlanders, 161 Marokkanen,
90 Albanezen, 88 Fransen, 67
Roemenen, 52 Algerijnen, 49
Russen, 41 Serviërs, 39 Polen
en 38 Turken. “In sommige
dossiers kan het jaren duren
alvorens het tot een arrestatie
komt”, vervolgt Pas. “Concrete
cijfers over de gemiddelde duur
van de onderzoeken zijn niet
voorhanden.”
“Dat buitenlandse criminelen
de weg naar ons land vinden,
is de logica zelve”, aldus nog
Pas. “Men spot met de fluwelen
handschoenen-aanpak hier.”
Wat het Vlaams Belang tot slot
ook zorgen baart is het feit
dat het aantal voortvluchtigen
dat gearresteerd werd sinds
2017 stelselmatig achteruitgaat.
“Waar er in 2017 nog
117 voortvluchtigen werden
aangehouden, waren dat er in
2019 nog 87. En in 2020 slechts
59.”

FEITEN
CIJFERS
In 2013 bracht een veiling van drie
gegunde 4G-licenties 360 miljoen
euro op. 20% van de opbrengst (72
miljoen euro) moest door de federale
regering worden doorgestort aan de
Gemeenschappen. Vlaanderen heeft
zo recht op 41.453.360 euro. Tot
op heden heeft er echter nog steeds
geen doorstorting plaatsgevonden.
De Vlaamse minister van Begroting
noemt het “onduidelijk om welke
redenen de storting (nog) niet heeft
plaatsgevonden”. (Schriftelijke vraag
nr. 122 van Anke Van dermeersch
aan de minister van Begroting)
Eind november 2020 zaten 104
geradicaliseerden, extremisten en
terroristen opgesloten in de Belgische
gevangenissen. 398 individuen die
ooit als dusdanig ook gedetineerd
waren, lopen inmiddels weer vrij
rond in dit land. (Schriftelijke vraag
nr. 7-763 van senator Guy D’haeseleer aan de minister van Justitie
Vincent Van Quickenborne)
Ontwikkelingsgelden kunnen in
bepaalde omstandigheden worden
teruggevorderd, bijvoorbeeld indien
geen bewijsstukken kunnen worden
voorgelegd van uitgaven of indien
bepaalde projecten alsnog niet
worden uitgevoerd. Tussen 2014 en
2020 werd zo 335.263,21 euro
teruggevorderd op een totaalbudget van 182,8 miljoen euro dat in
deze periode besteed werd aan
ontwikkelingssamenwerking. Het
betreft 0,18% van alle toegekende
middelen. (Schriftelijke vraag nr.
77 van Kristof Slagmulder aan de
minister-president)
Actueel staan er niet minder dan
698 personen geregistreerd in de
federale Gemeenschappelijke Gegevensbank van terroristen en extremisten. 305 ervan verbleven/verblijven
in Vlaanderen, 280 in Brussel en
103 in Wallonië. (Schriftelijke vraag
nr. 7-764 van senator Guy D’haeseleer aan de minister van Justitie)
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TERUGBLIK

 Massamoordenaars in spe: Stalin, Lenin
en Trotsky. (Foto: commons.wikimedia.com)

De Februarirevolutie:
begin van een ramp
Deze maand nodigt uit om het te hebben over de ‘Februarirevolutie’ in Rusland. Die vormde de
aanloop naar de val van het tsaristisch regime en de machtsovername door de communisten.
DOOR FDM

Door de Eerste Wereldoorlog
(1914-18) was Rusland er
barslecht aan toe: niet alleen sneuvelden twee miljoen soldaten, de
bevolking leed ook honger door
een zeer gebrekkige bevoorrading
en een hoge inflatie die leidde tot
forse prijsstijgingen.
STAKINGEN
Reeds in 1916 breken kleinere
stakingen uit bij de arbeiders
van Sint-Petersburg, de keizerlijke
hoofdstad. Algauw worden zij
bijgesprongen door misnoegde
soldaten en in de loop van het
volgend jaar gaan zelfs honderdduizenden arbeiders in staking. De
bevolking eist brood, een einde
aan de oorlog, democratische
hervormingen en het aftreden
van de Tsaar (van het Romeinse
Caesar, keizer). De betogingen én
de repressie vanwege de politie
worden steeds gewelddadiger.
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Op 26 februari 1917 vallen zelfs
honderden doden. De dag nadien
overvallen betogers en muitende
soldaten verschillende arsenalen
waardoor zij een paar honderdduizend wapens in handen
krijgen. Van dan af laat de afloop
zich voorspellen: de politie wordt
overmeesterd, de tsaristische symbolen vernietigd en de autoriteiten
verliezen volledig hun greep op de
gebeurtenissen.
Op dat ogenblik is er nog steeds
sprake van een opstand door en
voor het volk. De socialistische
oppositieleiders zijn eigenlijk
verrast door het massaal verzet en
een deel van hen zit bovendien
opgesloten in Siberië of is gevlucht
naar het buitenland. In allerijl
richt men toch overal te lande
sovjets (volksraden) op, waarin
linkse vertegenwoordigers worden
aangesteld van diverse gezindheden: mensjevieken, bolsjewieken,

sociaal-revolutionairen, troedoviken
en dies meer.
Op 1 maart sluit de verdeelde
en verzwakte Doema (parlement)
een akkoord met de sovjet van
Sint-Petersburg inzake de vorming
van een Voorlopige Regering,
daarbij grotendeels ingaand op de
eisen van de sovjet-delegatie. De
liberaal Georgi Lvov wordt eerste
minister en justitieminister Aleksandr
Kerensky is de sterke man van
links. Meteen wordt het aftreden
geëist van tsaar Nikolaas II. Die
heeft immers weinig of geen steun
meer bij politici of militairen en
reeds een paar dagen later eindigt
- na drie eeuwen - de heerschappij
van de Romanov-dynastie. Rusland
wordt de facto een republiek.
De bevolking van het enorme
Russische Rijk was in meerderheid
gewonnen voor de opstand: zij
was de armoedige levensomstan-

digheden en de oorlogsellende
beu. De autocratische tsaar had
geen enkele voeling met het volk
en veel adellijke grootgrondbezitters behandelden hun werkkrachten
nog steeds als lijfeigenen. Het
uitzicht op een moderne, democratische staatsvorm bood velen van
hen hoop.
LENIN
Ondertussen blijven socialisten en
communisten natuurlijk niet stilzitten. In heel Rusland worden bijna
1.000 sovjets opgericht en in
april komt de bolsjewistische leider
Lenin terug uit zijn ballingschap in
Zwitserland. (Pour la petite histoire
moet hier vermeld worden dat de
Duitse regering hem samen met
31 kompanen in een ‘verzegelde’
trein naar de grens van Rusland
smokkelt, maar wat blij dat ze die
communistische herrieschoppers
op aartsvijand Rusland kunnen loslaten). Op meetings in Sint-Petersburg valt Lenin de samenwerking
met de ‘bourgeois’ in de Voorlopige Regering aan. Omdat deze
laatste er niet in slaagt opnieuw
enige rust en orde in het geteisterde land te brengen, krijgen zijn
Bolsjevieken – de meest radicale
partij – steeds meer aanhang bij
de laagste klassen in de samenleving (het ‘proletariaat’ van Karl
Marx). Ook bij de soldaten groeit
de afkeer van de regering omwille
van de aanslepende en uitzichtloze oorlog.
Lenin predikt de proletarische revolutie en slaagt er met zijn opzwepende toespraken en geschriften
in de Pravda (De Waarheid) de
dominante positie in de sovjet
van St-Petersburg te veroveren en
kameraad Trotsky (Lev Davidovich
Bronstein) als voorzitter te laten benoemen. Verbeten gaat Lenin door
en zo pleit hij voor een regelrechte
staatsgreep. Na weken aarzelen
stemmen de kameraden toe want
op 25 oktober worden alle strate-

gische plaatsen in de hoofdstad
bezet door de Rode Garde, de
communistische privé-militie. De
revolutionairen krijgen zelfs hulp
van opstandige matrozen die
vanop het pantserschip Aurora het
startschot geven voor de bestorming van het Winterpaleis.
Door deze Oktoberrevolutie van
1917 werd de Voorlopige Regering afgezet door de bolsjewieken
en ontstond de eerste communistische staat. Een revolutie die meer
democratie beoogde werd aldus
gekaapt door extreem-links, net
zoals dat meer dan een eeuw
eerder gebeurde na de revolutie in
Frankrijk.
MONDIALE GEVOLGEN
Rusland wordt zo het eerste land
dat de gevolgen van het “reëel
socialisme” mocht ervaren. De
hele economie wordt genationaliseerd en voortaan uitsluitend door
Vadertje Staat bestuurd, met de
gekende rampzalige gevolgen. De
communisten schaffen de burgerlijke vrijheden af en vrijwel meteen
richten zij de Tsjeka op of de
geheime politie die tussen 1918
en 1922 om en bij de 250.000
“vijanden van het volk” vermoordt
(te vergelijken met la Terreur in
Frankrijk, 20.000 doden in de
periode 1789-94). De meedogenloosheid van de communisten blijkt
ook uit de oprichting van ontelbare
concentratiekampen, later berucht
geworden als de ‘Goelag-archipel’. Daar sterven naar schatting
anderhalf miljoen Russen.
De miserie bleef evenwel niet tot
Rusland beperkt: na de Tweede
Wereldoorlog werd Oost-Europa
bezet en onder het motto ‘proletariërs aller landen, verenig u’, ijverde
het bloedrode regime ervoor om
de nefaste ideologie ook naar
heel wat landen buiten Europa te
exporteren. Denk maar aan de
marxistische Lumumba-universiteit

 De keizerlijke familie Romanov,
geëxecuteerd door de communisten op 17 juli 1918.

in Moskou die tienduizenden
studenten uit de Derde Wereld
opleidde, waaronder Mahmoud
Abbas (president PLO), Ali Khamenei (opperste leider Iran), Daniël
Ortega (dictator Nicaragua) tot
en met Ilich Ramírez Sánchez (de
Zuid-Amerikaanse terrorist, bekend
als Carlos the Jackal). Ondanks
het verpletterende palmares inzake
mensenrechten en economisch
beleid heerst het “reëel socialisme”
vandaag nog steeds in China,
Noord-Korea, Cuba, Vietnam,
Laos en Venezuela.
ZWARTBOEK
In Le Livre noir du communisme
bewijst de Franse historicus prof.
Stéphane Courtois dat de communistische regimes sedert 1917
zeer bloeddorstig te keer gingen
en zelfs veel meer slachtoffers
maakten dan het vermaledijde nationaal-socialisme. Massamoordenaars zoals Lenin, Stalin, Mao en
Pol Pot zijn verantwoordelijk voor
om en bij de 100 miljoen doden.
Maar daarover wil Jos D’haese –
huidig fractievoorzitter van de communistische PVDA in het Vlaams
Parlement – zich niet uitspreken.
“Ik ga de historische balans niet
opmaken”, verklaarde hij onlangs
in De Zondag (13/12/20).
Het is eigenlijk onwaarschijnlijk dat
dit slag negationisten hier opnieuw
in een parlement zetelt, zij het dan
vooral door allochtone stemmen.
Links importeert tegenwoordig een
nieuw proletariaat, zoals u weet.
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AFDELINGEN

Wij zijn het Vlaams Belang
Sterke afdelingen in een sterke partij

Het Vlaams Belang heeft de ambitie om de grootste ledenpartij van Vlaanderen te worden. Deze
maand gaan we daarom de baan op om de duizenden mensen te bezoeken die een mondmasker
hadden aangevraagd en hen te overtuigen lid te worden.
Maar we willen ook verder
kijken en daarom hebben we
vijf uitdagingen uitgewerkt. Deze
uitdagingen kaderen in het project
‘Horizon 2024’, waarmee we met
de gemeenteraadsverkiezingen
willen uitpakken met volledige
en vooral kwalitatieve lijsten. De
uitdagingen starten op 1 februari
en lopen tot 1 juli 2021. In de
tweede helft van dit jaar komen er
nieuwe opdrachten.

ik-leuks ten opzichte van het
totaal aantal vind-ik-leuks.
3. Werk vijf lokale politieke speerpunten uit.
4. Vergader maandelijks en
bezorg telkens een verslag aan
verslagen@vlaamsbelang.org
en aan de provinciaal secretaris.
5. Organiseer twee straatacties
waarmee uw afdeling de lokale pers haalt.

OPDRACHTEN

BELONINGEN

1. Realiseer een ledenverhouding
in uw afdeling van 3% tegenover het aantal lokale Vlaams
Belang stemmen bij de Kamerverkiezingen in 2019.
2. Realiseer een verhouding van
20% lokale Facebook-vind-

een lokale FB-advertentie ter
waarde van €0,5/lokale FB-volger (met een maximum van €200)
een propagandabox ter
waarde van €250
een professionele promovideo door VB-nationaal van uw

afdeling t.w.v. €500
een gepersonaliseerde
partytent met het VB-logo van uw
afdeling t.w.v. €750
een gratis BBQ of
eetfestijn voor 100 personen met
kopstuk als spreker
PRAKTISCH
• Voor elke behaalde opdracht
krijgt de afdeling een ster. Alle
behaalde sterren kunnen de
afdelingen in juni inwisselen
tegen mooie beloningen.
• De provinciaal secretarissen
zullen de afdelingsbesturen
informeren over de ledenaantallen en lokale FB-volgers en
de te behalen aantallen in juni.

Bent u momenteel niet actief binnen uw lokale afdeling maar wilt u toch uw schouders zetten onder dit
project? Contacteer dan zeker uw provinciaal secretariaat.
Sam Weyts
Paul Beheyt
Dirk Verhaert
Eddy Longeval
Bart Lindelauf
Edmond Jonckheere
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Provinciaal secretaris
Provinciaal secretaris
Provinciaal secretaris
Provinciaal secretaris
Provinciaal secretaris
Secretaris Brussel
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West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Limburg

sam.weyts@vlaamsbelang.org
paul.beheyt@vlaamsbelang.org
dirk.verhaert@vlaamsbelang.org
eddy.longeval@vlaamsbelang.org
bart.lindelauf@vlaamsbelang.org
edmond.jonckheere@vlaamsbelang.org

BOEKBESPREKING

Politiek incorrect

Antipode van de Lamme Goedzak
De Amerikaanse actualiteit doet het maatschappelijke debat over de vrijheid van meningsuiting
ook bij ons in al zijn hevigheid losbarsten. Alsof de duivel ermee gemoeid is, voelde filosoof en
auteur Johan Sanctorum het al van kilometers ver aankomen. In zijn boek ‘Politiek incorrect’
verzet de auteur zich tegen de wild om zich heen slaande afrekeningscultuur die foute
meningen diskwalificeert en werpt hij zich op als behoeder van het vrije woord.
DOOR KLAAS SLOOTMANS

Hoewel hij één van de scherpste
pennen in het Nederlandstalig
taalgebied bezit, is Sanctorum
tot nader order niet bijster bekend bij het grote publiek. Naar
oorzaken is het niet ver zoeken:
aan heilige huisjes als de Vlaamse koudwatervrees om uit het
Belgische status quo te treden,
de sluipende invloed van de
islam, de nefaste gevolgen van
de multiculturele samenleving, de
demonisering van zwarte Piet en
de daarbij horende new speak
heeft hij lak.

Niet geheel verwonderlijk stelt
de schrijver zich dan ook op
als de antipode van de kapotrelativerende Lamme Goedzak,
die zich apathisch neerlegt bij
wat de mainstreammedia hem
dagelijks inlepelen. Van de
#MeToo-beweging over het
gezondheidsfascisme tot de
debiliserende gevolgen van de
digitale revolutie: Sanctorum
heeft er een glasheldere mening
over die noopt tot reflectie.

ZUIVERHEIDSDOCTRINE

Onder het moto ‘du choc des
idées jaillit la lumière’ (de
botsing van ideeën doet het licht
branden) is dit boek een onvervalst pleidooi voor een waarachtige opendebatcultuur, wars van
intellectuele of politiek-correcte
verbodsbepalingen. Het is ook
een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het ambitieloze Belgische bestel. Een
revolte die, aldus Sanctorum,
“zowel politiek als cultureel moet
worden gedragen.”

Op z’n Uilenspiegels verplicht
hij de lezer uit zijn comfortzone te treden door diens grijze
massa te prikkelen over evidenties die dat eigenlijk niet zouden
mogen zijn. De haast religieus
geworden zuiverheidsdoctrine
of cancel culture waarbij alles
en iedereen het moet ontgelden die buiten de links-culturele
lijntjes kleurt, schreeuwt volgens
Sanctorum om zelf gecancelled te worden. De universele
slachtofferlogica die de wereld
wil genezen via een taalzuivering doet de auteur terugdenken
aan de donkerste dagen uit de
geschiedenis.

Johan Sanctorum
Politiek incorrect
Waarom (zelf)censuur slecht is
voor uw gezondheid
Uitgeverij Doorbraak, 214 blz
ISBN 978 94 92639 50 9
Prijs: 20,00 euro

CULTURELE REVOLTE
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VRAGENVUUR

Bart Claes

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Bart, je was tot voor kort mee
verantwoordelijk voor de strategie van het Vlaams Belang op
sociale media. Wat denk je van
de recente ontwikkelingen waarbij accounts werden afgesloten?
Sociale media was voor onze
partij een logische stap om te
nemen. In de traditionele media
kwam het Vlaams Belang immers
weinig of niet aan bod en dit
nog steeds. Op sociale media
konden we rechtstreeks met de
kiezer communiceren. Over
elk mogelijk onderwerp. Een
godsgeschenk voor ons.
Wat we de voorbije weken
echter hebben gezien is een
ware nachtmerrie. Donald
Trump en andere rechtse
politici werden van Twitter
en Facebook verbannen en
alternatieve sociale netwerken
zoals Parler worden van het
internet geweerd door toedoen
van multinationals als Amazon,
Apple en Google. De idee dat
het internet een open decentrale
plek van vrije informatie-uitwisseling is, wordt nu ondermijnd door
deze zogenaamde Big Tech.
Deze bedrijven zijn een kruistocht
gestart tegen alles wat rechts en
conservatief is. Als partij moeten
we zeer waakzaam en voorbereid zijn op deze heksenjacht. Het
is goed dat we nu ook inzetten
op alternatieve communicatievormen zoals Telegram. Men wil ons
monddood maken en dat mogen
we absoluut niet laten gebeuren.
In 2019 werd je verkozen in
het Vlaams Parlement. In welke
dossiers heb je je vastgebeten?
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Ik hou me voornamelijk bezig met
mobiliteit en leefmilieu. Mobiliteit is
een ware ramp in Vlaanderen. De
overheid slaagt er steeds minder in
ervoor te zorgen dat burgers zich
op een vlotte en betaalbare manier
van punt A naar punt B kunnen verplaatsen. Of je nu gebruikt maakt
van de wagen of het openbaar
vervoer: mobiliteit is in Vlaanderen
een catastrofe. Hiertegen ageer
ik. Ik ga niet mee in het verhaaltje
waarmee de traditionele partijen

“Ouder worden geeft je
een heel andere kijk op
sommige zaken”
de files willen verminderen door
de automobilist weg te pesten met
allerlei belastingen zoals een kilometerheffing, een lage-emissiezone
of een stadstol. De overheid moet
degelijke infrastructuur aanbieden
en niet een bemoeizuchtige stiefmoeder spelen.
In de commissie Leefmilieu ben
ik bezig met energie en wonen.
Ik hou van Vlaanderen en ik wil
dat mijn mede-Vlamingen in een
BIO:
•
•
•
•
•
•

mooie en gezonde omgeving kunnen leven. Maar dat gaan we niet
verkrijgen door ons grondgebied
vol te bouwen met windmolens en
bijhorende gascentrales. Samen
met collega’s Sam van Rooy en
Leo Pieters verzet ik me regelmatig
tegen de waan van de dag van
de traditionele partijtjes.
Wat was jouw hoogtepunt van
het afgelopen jaar?
Niets politiek. Begin oktober ben
ik voor het eerst vader geworden van een zoontje: Oswald.
Ouder worden geeft je een
heel andere kijk op sommige
zaken en zet andere dingen in
een totaal ander perspectief.
Meer dan voordien besef ik
nu dat onze samenleving, de
verworvenheden van onze
voorouders, onze tradities en
onze manier van leven geen
vanzelfsprekendheid zijn maar
iets dat we moeten koesteren en
verdedigen.
Naar wat kijk je uit in 2021?
Naar het einde van de coronapandemie uiteraard. En voor
de rest is het een hele eer om
dagelijks mee te werken aan de
uitbouw van onze partij zodat
het Vlaams Belang in 2024 een
volwaardige beleidspartij zal zijn.

31 jaar, Geboren in Mechelen
Kersverse papa
Voorzitter Vlaams Belang Jongeren 2016-2020
Vlaams Volksvertegenwoordiger sinds 2019
Lid commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Voorzitter commissie Mobiliteit en Openbare Werken

“De Big Tech-bedrijven
zijn een kruistocht gestart
tegen alles wat rechts en
conservatief is”
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KRUISWOORDPUZZEL
1
A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

HORIZONTAAL

12

A. Saai en vervelend mens
B. Loofboom - Schrift waarvan de bladzijden los bevestigd zijn tussen een aantal
ringen - Achter
C. Het oude tweestromenland tussen Eufraat
en Tigris
D. Deelgemeente van Zwevegem Neptunium - Röntgenium
E. Geld tijdelijk ter beschikking stellen Geen hoge
F. Sadomasochisme - Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie - Bestaat
G. Krachtversterker - Afval van steenkool
H. Omwisseling - Japans muzikaal vermaak
I. Chemisch element met als symbool ‘Er’ Mannelijke hond
J. Belgisch kampioenschap - Beeld in de
publieke opinie
K. Zekere - Discipline
L. Bepaalde onderwijsinstelling

8
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VERTICAAL

J
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GIKADO

OPLOSSING

1

2

VUL IN EN WIN.
EEN BOEKENBON VAN
UITGEVERIJ EGMONT
TER WAARDE VAN 20,00 EURO

3

4

5

6

7

8

9

OPLOSSING VORIGE MAAND:
ZWAANTJES
Stuur uw oplossing voor 11 februari met
vermelding van naam en adres naar:
Vlaams Belang-Redactie - Madouplein 8/9,
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org

1. Laten zien hoe iets werkt
2. Dakbedekking - Deel van een gebouw Windrichting
3. Lichaamsdeel - Dunne, platte beenderen
van de borstkas
4. Moment
5. Geeuwen - Lidwoord
6. Dampen - Meteorologische instelling
7. Voorzetsel - Amerikaans ruimtevaartinstituut - Snijwerktuig
8. Sultanaat - Verfilmde roman van Arnon
Grunberg
9. Baskische stad, bekend voor zijn
stierenrennen - Tussenwerpsel, uiting van
verbazing
10. Stierenvechter
11. Dynamische - Muzieknoot
12. Bergplaats in een meubel - Poging om
een voertuig te repareren

Winnaars januari:

Rik Puype (Izegem), Eugeen Pollet (Affligem), Lut Detavernier (Leuven),
Jan Hofman (Dendermonde), Ludo Dox (Borgerhout)
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BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.VLAAMSBELANG.ORG/WINKEL

€10,00
Corona Blunderboek

€19,50

€5

,00

Boek "En nu is het aan ons!"

VBJ Powerbank

€9,99
Koffiemok

€2,50
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