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EDITO

Realiteitsontkenning
Wie dacht dat de grootste gezondheidscrisis in de naoorlogse geschiedenis het
belangrijkste politieke en maatschappelijke euvel van het moment was, vergist zich
schromelijk. Het vermeend systematisch controleren van allochtonen door de politie
blijkt net iets hoger te staan in het prioriteitenlijstje. Dat concluderen we althans uit
een nieuw wetsvoorstel van Groen dat de vermaledijde etnische profilering bij de
politie keihard wil aanpakken.
Uit cijfers die Kamerlid Ortwin Depoortere opvroeg blijkt dat dagelijks minstens één
politiekantoor of voertuig beschadigd of vernield wordt. U leest het goed: dagelijks.
Wie zich de beelden van oudejaarsnacht in Brussel herinnert, kan zich intussen wel
een beeld vormen van het daderprofiel. Dat politiediensten daarop anticiperen is dan
ook eerder het toepassen van de wetten van de logica dan van die van discriminatie
of racisme.
Het voorstel van Groen doet de eeuwige vraag opwerpen of er een verklaarbare link
is tussen migratie en crimineel gedrag. Een blik op de algemene nationale gegevensdatabank - waar verdachten van een misdrijf ingedeeld worden per nationaliteit – lijkt
die vraag alvast bevestigend te beantwoorden. Al jaren nemen (veelal niet-Europese)
immigranten een disproportioneel aandeel in. Meer dan 1 op 3 verdachten heeft een
buitenlandse nationaliteit, nieuwe Belgen niet meegerekend. Dat laatste is geen detail
aangezien het merendeel van de verdachten weliswaar over Belgische papieren
beschikt, maar niet over een ‘Belgische’ herkomst. Eenzelfde beeld op de gevangenisvloer. Uit recente cijfers blijkt dat 1 op 2 gevangenen vreemdeling is. Ook hier is
de nuance over nationaliteit enerzijds en herkomst anderzijds fundamenteel.
Dat politiediensten bij het controleren van verdachten een zo groot mogelijke overeenkomst zoeken tussen daderprofiel en potentiële dader lijkt dan ook een evidentie,
maar dat is het niet in de doorgedraaide politiek correct geworden realiteit waar we
intussen zijn in aanbeland. Meer nog: de jarenlange linkse hetze tegen een praktijk
die stoelt op wetenschappelijke evidenties zorgde ervoor dat etnisch profileren
intussen strafbaar is op basis van de anti-discriminatiewetgeving en op basis van de
wet op het politieambt. Wie zich het drama in onder meer Rotherham herinnert, weet
intussen welke de verregaande gevolgen van een dergelijke politiek zijn. Jarenlang
sloot de politie er de ogen voor kindermisbruik door vreemdelingenbendes, uit angst
om van racisme te worden beticht.
Net zoals je ter voorkoming van een kapotgebeten
zetel niet zowel de hond, de kat als de goudvis
een muilkorf omgordt, geldt die redenering ook in
de samenleving. Een zichzelf respecterende rechtsstaat beschermt zijn burgers op een zo efficiënt
mogelijke manier. De cijfers bewijzen jammer genoeg dat bij bepaalde vormen van criminaliteit dit
enkel kan door ethnic profiling. Wie het tegendeel
beweert, ontkent het licht van de zon.
Klaas Slootmans
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Vrijheid van meningsuiting
onder vuur
Vrijheid van meningsuiting. Het zijn drie woorden die doorheen onze geschiedenis een grote rol hebben gespeeld. In die mate zelfs dat het begrip vandaag de dag als strikte voorwaarde wordt gezien
voor een gezonde democratie. Democratie is een voorwaarde voor vrije meningsuiting, maar het
omgekeerde is ook waar: zonder vrijheid van meningsuiting kan er geen échte democratie bestaan.
Deze vrijheid van meningsuiting ligt vandaag echter meer dan ooit onder vuur.
De grootste bedreiging voor onze vrijheid van meningsuiting moeten wel de zogenaamde woke activisten zijn. Zij hebben één doel voor ogen en dat is elke oppositie de mond snoeren. Wie niet aan de
westerse zelfkastijding meedoet, moet gecanceld worden; helemaal verdreven uit de publieke wereld.
Ontslagen op het werk, verbannen op sociale media en als het moet zelfs met geweld van straat
verdreven. Niets gaat deze meningstirannen te ver. Dat ze daarin gesteund worden door de grote socialemediabedrijven is al lang geen publiek geheim meer. Facebook, Twitter, Instagram… Als puntje bij
paaltje komt, kiezen ook zij steeds de kant van deze extreemlinkse activisten. En erger: ze doen dit niet
langer passief, maar meer en meer ook actief. Het komt dus de beleidsmakers toe om onze kostbare
vrijheden te blijven verdedigen. Spijtig genoeg wonen wij in België, waar ook dat geen evidentie is.
Integendeel zelfs. Het waren de partijen die nu de dienst uitmaken in de paars-groene regering die al
ballonnetjes oplieten om het Vlaams Belang te censureren op Facebook.
En het is met diezelfde partijen aan het stuur dat rechtse militanten ook op een andere wijze worden
aangepakt. Op het moment van dit schrijven staan net vier leden en sympathisanten van Voorpost in
Mechelen voor de correctionele rechtbank omdat ze tijdens een manifestatie een spandoek met de
tekst ‘Stop Islamisering’ hadden ontrold. Tegen de vier werd door het parket zes maanden celstraf
en een boete van 8.000 euro gevorderd. Deze mensen zijn als het ware de kanarie in de koolmijn:
worden zij hiervoor veroordeeld, dan wil dat zeggen dat het in dit land strafbaar is om een bepaalde
mening te uiten, met name de mening dat wij geen verdere vervreemding of islamisering willen. En dat
is nu net een mening die door meer en meer Vlamingen openlijk verkondigd wordt.
PS: ik wil bij deze een warme oproep doen om het boetefonds van Voorpost te steunen en ze mee te
helpen onze vrijheid van meningsuiting te beschermen! Dat kan door een vrije bijdrage te storten op
het rekeningnummer van Voorpost BE20 9796 5418 2856 met vermelding ‘Mechelen’.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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STAATSHERVORMINGSVAUDEVILLE
Sp.a’er Bert Anciaux had op de
agenda van de plenaire vergadering van de Senaat van januari
een agendapunt laten zetten dat
het startschot moest zijn voor een
evaluatie van de staatshervormingen van de jongste 50 jaar. Hij
kreeg helaas enkele uren voor
de zitting van regeringswege het
bevel dat punt van de agenda te
halen. Wat hij ter zitting met een
erg beteuterd gezicht ook deed,
om daarna met de staart tussen
de benen af te druipen. Een
fraai staaltje van de macht van
de particratie over het parlement
en van de verknechting van de
wetgevende macht door de uitvoerende macht. Maar voor het
overige doet de Vivaldi-coalitie
er ongetwijfeld alles aan om de
democratische vernieuwing in dit
land een nieuw elan te geven.

SOCIALE HUURDERS
MET EIGENDOMMEN
IN BUITENLAND HARD
AANPAKKEN
Een eigendom hebben in het buitenland en intussen hier een
sociale woning huren is een vermogensfraude die bij veelal
allochtone huurders vaak voorkomt. Vlaams Parlementslid
Guy D’haeseleer wil dit efficiënt tegengaan door te werken
op basis van door onze overheid gevalideerde bewijzen dat
allochtone huurders geen eigendom hebben in hun thuisland.
“En als landen als Marokko of Turkije daar niet aan willen meewerken – wat momenteel helaas het geval is – dan mogen hun
onderdanen hier voortaan geen sociale woningen meer toegewezen krijgen, waardoor die landen hun eigen burgers dus
duperen. Dat is het enige drukkingsmiddel dat we hebben.”

GEEN HEKSENJACHT TEGEN
VERHUURDERS EN
WERKGEVERS

Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter
diende klacht in tegen de Vlaamse Regering
wegens de correspondentietesten onder toezicht van minister van Inburgering en Gelijke
Kansen Bart Somers (Open Vld), en tegen de
praktijktesten uit het Antwerps stadsbestuur. “De
door de overheid georganiseerde praktijk- en
correspondentietesten via fictieve identiteiten en
valse mailadressen zijn illegaal en horen niet
thuis in de democratische rechtstaat”, zo klinkt
het bij Dewinter. “Hier is sprake van identiteitsfraude, valsheid in geschrifte en uitlokking.”
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PAARS-GROEN
STEMT TEGEN EIGEN
REGEERAKKOORD
De zogenaamde ‘Prijs van
de Liefde’ wekt al jarenlang
verontwaardiging op. Het gaat
dan ook om en hoogst asociale regeling. Gehandicapten die
gaan samenwonen of huwen
verliezen immers een deel van
hun tegemoetkoming voor de
kosten die ze dragen omwille
van die handicap. Hoewel
de paars-groene coalitie deze
onrechtvaardigheid naar eigen

zeggen wou beëindigen,
wil ze dat nu plots niet meer
doen voor personen met een
handicap en een inkomensvervangende tegemoetkoming.
Om de regering te dwingen
uitvoering te geven aan haar
eigen regeerakkoord diende
Kamerlid Ellen Samyn een
motie in, maar deze werd
door alle meerderheidspartijen
weggestemd.

ZOGEZEGD
“De experten zijn het onderling ook
niet altijd eens, wat de verwarring
bij de bevolking alleen maar groter
maakt. Hoe moet de bevolking op
het einde van de dag weten of de
éne of andere beslissing juist is? En
belangrijker nog, tast dit het broodnodige vertrouwen in de coronamaatregelen niet aan?
Sara Vercauteren, media-experte
Knack, 8 februari 2021.
“Als je feiten en meningen
censureert, gaat het licht uit en is het
afgelopen met de democratie.”
Jo Buggenhout, chef buitenland bij
VTM-nieuws, De Journalist,
30 januari 2021
“De diversiteitsmaffia vermoordt dan
wel geen mensen zoals de Cosa
Nostra, toch pleegt ze voortdurend
karaktermoorden.”
Philip Roose, ondernemer en opiniemaker, Doorbraak, 14 februari
2021.

PVDA-PTB NIET IN
STAAT TOT KRITIEK
OP CHINA
De Chinese burgerjournalist en
advocate Zhang Zhan was een
van de eerste klokkenluiders over
de uitbraak van COVID-19 in
Wuhan. Wegens haar kritiek op
de aanpak door de overheid
werd ze tot vier jaar cel veroordeeld. Een resolutie om het Chinese regime onder druk te zetten
om Zhan vrij te laten, kreeg in
het Waalse parlement steun van
alle partijen. Behalve de commu-

nisten. Zelfs in dit geval lukt het
PVDA-PTB niet om enige kritiek te
uiten op het dictatoriale maoïstische regime in Peking. Niet
verwonderlijk voor een zootje
dat Mao, Pol Pot en Stalin als
grote voorgangers beschouwt.
Vorige maand kreeg Vlaams
PVDA-Parlementslid Jos D’Haese
ook geen ‘ja’ uit zijn strot toen
hem gevraagd werd of Stalin
een massamoordenaar was.

“50.000 euro voor 10.704 stemmen
= 4,67 euro per kiezer. Als je een
gewone basismilitant op plaats 2 zet
op de lijst van Open Vld in de provincie Antwerpen, had die evenveel
stemmen behaald...”
David Neyskens over de Open
Vld-uitgaves aan Sihame El Kaoukibi,
publicist, Twitter, 9 februari 2021.
“Het paritaire beheer [dus met de
vakbonden] van de Hulpkas is een
ingebakken belangenconflict. Werklozen en werknemers hebben recht
op een efficiënte overheid die maakt
dat hun uitkeringen tijdig op hun
rekening staat. Een hervorming van
het beheerscomité van de Hulpkas is
noodzakelijk.”
Dries Verhaeghe, bestuurder bij Zita
Cleaning, De Standaard,
11 februari 2021.
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KONINGEN MOGEN DAT
In zijn toespraak voor de ‘Gestelde Lichamen’ riep koning
Filip op tot biodiversiteit en
respect voor de natuur. Daags
erna kwam naar boven dat het
staatshoofd zich bezondigd had
aan een onwettige uitbreiding

van zijn vakantiewoning in een
Frans natuurgebied. Hij had
daarbij tevens een valse naam
gebruikt, wat ook nog eens een
strafbaar feit is. Het doet denken
aan zijn vader, die opriep tot
verantwoordelijkheid nemen,

SAMMY MAHDI
VERSPREIDT
FAKE NEWS
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) kon niet
lachen met de homofobe uitlatingen en
sympathieën van een Turkse imam uit
Houthalen-Helchteren. Hij lanceerde
dan ook snel op Twitter het bericht
dat hij de man het land had uitgezet.
Kamerfractielid Dries Van Langenhove
wou vervolgens van Mahdi wel eens
weten of de homofobe islamist zich
inderdaad niet meer op ons grondgebied bevond. En toen bleek dat
deze persoon alleen maar het blaadje
papier gekregen had met het bevel
het grondgebied te verlaten. Een bevel
waaraan doorgaans geen gevolg
wordt gegeven.
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terwijl hij op dat ogenblik zijn
bloedeigen dochter weigerde te
erkennen, en die het tegenover
zijn waarde landgenoten had
over de broekriem aantrekken,
waarna hij zichzelf nog een
jacht kocht.

Tournee Locale!
Deze Rechtse Rakker heeft het volledig gehad met
de betuttelende mietjesmaatschappij. De maatschappij waar niets meer mag, zeker niet als het
leuk of gezellig zou kunnen zijn. Het geïnstitutionaliseerde ‘blijf in uw kot, en dat liefst voor de rest van
uw leven’.
Het begon in januari al met de ‘dry january actie’.
Een oproep om de hele maand januari ‘droog’ te
staan – geen alcohol te drinken. Mits wat creativiteit heb ik er nog het beste van trachten te maken:
dry gin, droge witte wijn, champagne brut en dry
vermouth.
Na 31 dagen droge januari zou je dan denken
dat het uit is met het vermanend vingertje – zeker
omdat we al vele maanden geen café of restaurant meer binnen mogen. Je zou dan denken dat
men eindelijk eens een actie zal houden om onze
horeca te ondersteunen (via de afhaaldiensten dan)

en onze lokale bier-, wijn- en andere producenten
van lekkers een hart onder de riem te steken. Een
soort van ‘Tournée Locale’, zeg maar, iedere dag
van de maand een delicatesse van eigen bodem.
Maar neen, na ‘dry january’ was het de beurt aan
‘Tournée Minérale’. 28 dagen vol slappe thee, plat
water en spruitsmoothies. En blijf vooral in uw kot,
want mensen met honger, dorst en boosheid volgen
nu eenmaal sneller de dictator van dienst.
“Het is allemaal voor de gezondheid van de
mensen”, horen we dan. Wat een onzin. Af en toe
eens met mate een goed glas drinken, is verre van
ongezond. Neen, als het de Hoge Heren (m/v) in
dit land menens is met de mentale volksgezondheid,
dan graag vanaf nu Marcvrije Maart (een zalige
maand lang geen Van Ranst op TV) en Alexanderloze April (30 dagen zonder De Croo). Doet u mee?
Schol…’k drink er alvast een lekker Vlaams biertje op!
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TRANSFERS

7 miljard Vlaams
geld voor bodemloze
Waalse putten
De welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië gaan in absolute bedragen nog steeds
verder de hoogte in en overschrijden binnenkort het gigantische bedrag van 7 miljard euro per
jaar. Op die manier verhuisde er in 2020 per Vlaming niet minder dan 1.076 euro naar het
zuiden van dit land.
DOOR PETER LEMMENS

Als u zich ooit al eens vruchteloos
zou hebben afgevraagd waarom
dit vierkant draaiende land nog
altijd zo hardnekkig blijft bestaan,
dan is dit het antwoord: elk jaar
vloeien er vele miljarden euro’s
zuurverdiende Vlaamse centen naar
de bodemloze Waalse putten. Dat
gebeurt via allerlei mechanismen
op het Belgische niveau. En die
permanente geldstroom richting het
zuiden willen de Walen koste wat
het kost verder in stand houden
door Vlaanderen zo lang mogelijk
in een Belgische houdgreep
geklemd te houden.

politiek. De traditionele Vlaamse
partijen en de regimemedia
zwijgen erover als vermoord,
alsof het een vanzelfsprekendheid
is. N-VA heeft er in een verder
verleden weliswaar nog trammelant
rond gemaakt. Maar sinds ze
verveld zijn tot een traditionele
Belgische machtspartij, is er ook bij
hen nog maar weinig animo om
dit thema op de politieke agenda
te zetten. Alleen het Vlaams Belang
blijft regelmatig in dat potje roeren
door het zowel in het Vlaams
Parlement als in de Kamer aan te
kaarten.

HET GROTE ZWIJGEN

N-VA AAN BANDEN GELEGD

Rond deze miljardenstroom bestaat
er een groot taboe in de Belgische

Tekenend voor de
terughoudendheid van N-VA is
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haar weigerachtigheid om er nog
over te communiceren. Toen de
partij van 2014 tot 2018 in de
federale regering zat, weigerde
haar minister van Financiën in
deze regering, de N-VA’er Van
Overtveldt, een studie te laten
uitvoeren over de omvang van
deze transfers. Nochtans is het
departement van Financiën het best
geplaatst om zo’n onderzoek uit te
voeren.
Ook op Vlaams niveau houdt N-VA
die zaak liefst zo stilletjes mogelijk.
Het is pas na vele vragen van
Chris Janssens, onze fractieleider
in het Vlaams Parlement, dat de
vorige Vlaamse minister-president
Geert Bourgeois (N-VA) in 2015
besliste daar een studie over te

bestellen. Die werd uiteindelijk pas
midden 2017 afgeleverd.
GEPLUIMD
Die studie bevestigde de omvang
van de transfers op een dikke
6 miljard euro per jaar. En zij
kwam ook tot de slotsom dat er
van 2000 tot 2020 naar
schatting niet minder dan
141 miljard euro Vlaams
geld naar het zuiden was
versast. Dat is zo maar
eventjes 22.518 euro
per Vlaming, kinderen en
zuigelingen inbegrepen, of
90.072 euro voor een gezin
met twee kinderen.
De Vlamingen worden in
dit land dus wel degelijk flink
gepluimd. Toch probeert ook
de huidige Vlaamse regering,
nu met Jan Jambon (N-VA) als
minister-president, nog altijd
deze grootschalige roof zoveel
mogelijk onder de mat te vegen.
In 2015 was er immers ook
beslist deze studie regelmatig te
actualiseren. Van die actualisatie
was tot voor kort niet veel in huis
gekomen. Maar uiteindelijk werd
eind vorig jaar die oefening dan
toch gemaakt. Jambon hield de
resultaten ervan evenwel muisstil.
Het is pas nadat Chris Janssens
er andermaal vragen over stelde,
dat zij bekend werden gemaakt.
STIJGEN
Dat stilzwijgen heeft ook zo zijn
redenen. Uit deze actualisatie
blijkt immers dat de transfers
in absolute bedragen nog
altijd verder oplopen en ook
dat zij een stuk hoger liggen
dan in 2017 was voorspeld.
De studie stelt immers dat de
welvaartsoverdrachten vanuit
Vlaanderen in 2019 niet
minder dan 6,864 miljard euro
bedroegen (10% meer dan in
2017 was voorspeld). In 2020

namen zij verder toe tot 6,920
miljard euro (9% hoger dan
in 2017 was voorspeld). En
volgens de jongste prognoses
zullen zij in 2021 verder oplopen
tot 7,076 miljard en in 2022 tot
7,245 miljard. Daarmee wordt
dus vlotjes de kaap van 7 miljard
euro overschreden.

“Op 20 jaar tijd versaste
Vlaanderen niet minder
dan 141 miljard euro naar
Wallonië of 90.072 euro per
gemiddeld gezin”
Alarmerend is ook dat de trend
van de financiële stromen in
procent van het bbp uitgedrukt
– die tot circa 2019 in licht
dalende lijn leek te evolueren –
volgens deze jongste prognose
de neiging vertoont om zich te
stabiliseren. Voor wat Wallonië
betreft wordt de trend zelfs
omgebogen en stijgen de
financiële stromen uitgedrukt in
aandeel van het bbp opnieuw.
NOG VEEL MEER GELD
Overigens moet er worden aan
toegevoegd dat de studie van de
Vlaamse regering slechts een deel
van de welvaartsoverdrachten
van Vlaanderen naar Wallonië in
kaart brengt. Volgens een aantal
experts moeten immers ook de
interestlasten op de staatsschuld
in rekening worden gebracht.
Als men dat doet, komt men op
een nog veel hoger bedrag.
Een oudere studie van VIVES,
een studiecentrum verbonden
aan de KU Leuven, spreekt in
dat verband voor 2007 over
niet minder dan 16 miljard
euro. Recentere studies rond dit
onderwerp zijn er niet.

BODEMLOOS CEMENT VAN
BELGIË
Duidelijk is in alle geval wel dat
Wallonië, ondanks het Vlaamse
miljardeninfuus van vele decennia,
er maar niet in slaagt financieeleconomisch orde op zaken te stellen.
En daar is het failliete PS-socialisme
niet vreemd aan. Intussen gaat dit
wel al tientallen jaren ten koste
van de Vlaamse welvaart. Er
bestaan ook in Vlaanderen immers
grote noden. Denk maar aan de
lange wachtlijsten voor mensen
met een handicap of de sociale
huisvesting. Door de coronacrisis
zit Vlaanderen nu bovendien zelf
in slechte financiële papieren, met
een geschat begrotingstekort voor
2021 van maar liefst 4,1 miljard
euro. De jaarlijkse transferbedragen
van Vlaanderen naar de bodemloze
Waalse putten zouden we dus best
wel zelf goed en veel nuttiger kunnen
gebruiken.
Met de discussie over een
staatshervorming die voor de deur
staat, zou het dus hoogst wenselijk
zijn dat ook dit thema hoog op de
politieke agenda wordt gezet. Dat
zal met deze paars-groene regering
helaas de komende drie jaar niet
gebeuren. Integendeel, deze regering
heeft uitdrukkelijk in haar regeerakkoord
gesteld dat deze transfers - ‘solidariteit’
noemt men daar de miljardendiefstal
- niet ter discussie mogen worden
gesteld. Het ziet er dus naar uit dat
men dit verder koste wat het kost uit
de communautaire discussie zal willen
houden. Want deze ‘solidariteit’
is het cement van België en de
levensverzekering van Wallonië.
Het Vlaams Belang zal alvast
kracht noch moeite sparen om deze
welvaartsdiefstal in de komende
communautaire discussies blijvend in de
schijnwerpers te plaatsen. Maar finaal
zullen we alleen met een nog sterker
Vlaams Belang aan deze grootschalige
roof een einde kunnen maken. En daar
zullen we in 2024 voor moeten zorgen.
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Busje komt… niet
In het Vlaams Parlement leverde Vlaams Parlementslid Wim Verheyden forse kritiek op de nieuwe
plannen in verband met de organisatie van het openbaar vervoer. Volgens onderzoek zullen die
er immers toe leiden dat maar liefst één op tien Vlamingen geen vaste busdienst meer zal hebben
in de eigen woonkern en dat er veel meer zal moeten worden overgestapt zonder garantie dat
men de overstap zal halen.
DOOR WIM VAN OSSELAER

In 2019 werd in het Vlaams
Parlement het zogenaamde
‘decreet Basisbereikbaarheid’
goedgekeurd, waarbij vijftien
‘vervoersregio’s’ een budget
toegeschoven krijgen en zelf
plannen mogen uittekenen voor
de organisatie van de mobiliteit
in hun regio. In plaats van
een ‘aanbodgestuurd’ model,
vormgegeven door De Lijn, zou
er daarbij werk worden gemaakt
van een combimobiliteit waarbij
naast een treinnet, een kernbusnet
en een aanvullend net ook een
vervoer ‘op maat’ zou voorzien
worden met bijvoorbeeld taxi’s en
deelsteps.
Dat de vervoersregioraden
– waar burgemeesters en
schepenen van de tot die regio
behorende gemeenten deel
van uitmaken – zelf de plannen
zouden uittekenen, moest
garant staan voor een goede
organisatie.
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GEEN GELD
Waarvoor het Vlaams Belang echter
al van meet af aan waarschuwde,
gebeurt nu echter. Bij onvoldoende
budget voor de regio’s dreigt de
nieuwe regeling de facto te leiden tot
een vermindering van het aanbod.
Minister van Mobiliteit Lydia Peeters
(Open Vld) rekent er nu op dat het
aanvullend te organiseren ‘vervoer op
maat’ een oplossing kan bieden, maar
veel vertrouwen boezemt dat niet in.
De budgetten die ze de gemeenten
daarvoor toespeelt liggen veel te
laag. “Er zijn geen centen om al die
plannen te organiseren”, wierp Wim
Verheyden de minister voor de voeten.
“De grote dupe dreigen die mensen te
worden die het nu al niet gemakkelijk
hebben om zich te verplaatsen, omdat
ze het fysiek niet kunnen, omdat ze
geen wagen hebben of omdat ze
met een oudere wagen rijden die op
bepaalde plaatsen niet welkom is.”
De minister vroeg om nog geduld uit te
oefenen en regionale plannen inzake

het vervoer op maat af te wachten
zodat er “een volledig beeld is”.
SOCIAAL ZWAKKEREN
Het antwoord van de minister
kon Wim Verheyden echter niet
overtuigen. “De gemeenten zullen
heel vaak zelf naar oplossingen
moeten zoeken voor dat vervoer
op maat. Dat gaat geld kosten en
dat hebben ze niet”, repliceerde
hij. Het parlementslid gaf
bovendien aan te vrezen dat de
factuur van het vervoer op maat
doorgeschoven zou worden
naar de sociaal zwakkeren die
er gebruik van zullen maken.
Hij deed tot slot een duidelijke
oproep tot de minister: “Laat die
honderdduizenden Vlamingen
die het moeilijker zullen krijgen
om aan een bus te geraken en
om zich te verplaatsen niet in de
steek! Als u werkelijk bekommerd
bent om die mensen, onderneemt
u actie.”

SOCIAAL

Vlaams Belang wil ouderschapsverlof
en rouwverlof uitbreiden
Voor het Vlaams Belang is het onbegrijpelijk dat pleegouders tot vandaag niet de mogelijkheid
hebben om ouderschapsverlof op te nemen. Pleegouders worden op deze manier benadeeld.
We zouden deze mensen die hun huis openzetten om een thuis te bieden aan jongeren die
geplaatst worden omdat ze in de eigen gezinsomgeving niet de noodzakelijke geborgenheid
vinden, juist extra moeten steunen. Daarom diende Kamerlid Ellen Samyn in de Kamercommissie
Sociale Zaken een amendement in om het opnemen van ouderschapsverlof voor pleegouders dat vandaag beperkt is tot het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt - uit te breiden naar de
leeftijd van 18 jaar.
DOOR STIJN HIERS

Met dit initiatief ging het Vlaams
Belang in op de expliciete vraag
van de pleegouders zélf om het
ouderschapsverlof te verruimen en te
versoepelen.
‘GEZINSPARTIJ’ CD&V
STEMT…TEGEN
“Pleegouders die een 13-jarige
puberende jongere in huis halen,
moeten evenzeer kunnen genieten van
dit ouderschapsverlof. Ze hebben het
misschien méér nodig dan ‘gewone’
ouders, bij wie de kinderen sinds
de geboorte inwonen”, zo stelt Ellen
Samyn. Opvallend was dat onder
meer regeringspartijen CD&V en
sp.a/Vooruit zich daarin wel konden
vinden. Maar een initiatief van het
Vlaams Belang zomaar goedkeuren
gaat hen helaas nog steeds net iets
te ver, en zo werd het constructieve

amendement van het Vlaams Belang
ook door hen weggestemd.
Het Vlaams Belang zal zich echter
blijven inzetten voor de zwakkeren in
onze maatschappij en draagt zo ook
de vele pleegouders een warm hart
toe voor de manier waarop ze zich
onbaatzuchtig inzetten, om jongeren
die de pech hebben uit een gebroken
en problematisch gezin te komen, een
toekomst en een thuis te bieden.
ROUWVERLOF: OOK
VOOR OUDERS VAN
DOODGEBOREN KINDEREN!
In een ander wetsvoorstel dat de Vlaams
Belang-fractie indiende stelt onze partij
voor om ook het rouwverlof uit te breiden,
en open te stellen voor de ouders van
doodgeboren kinderen. Momenteel
hebben zij geen recht op rouwverlof.

Iedereen is het erover eens dat een
klein verlet, hoe uitgebreid dit ook
moge zijn, nooit kan bijdragen tot
de verwerking van een verlies van
een dierbare. Ook is er een grote
maatschappelijke consensus dat
bij het overlijden van een kind,
de partner of één van de ouders
of schoonouders, drie dagen niet
voldoende zijn om enkel en alleen
al de praktische en wettelijke
formaliteiten die gepaard gaan met
een overlijden te regelen. De huidige
regeling wordt dan ook ervaren als
onvoldoende.
Ellen Samyn: “Bij het overlijden
van kinderen of van de partner
willen we het rouwverlof uitbreiden
naar tien dagen, alsook het
systeem gelijkstellen voor nieuwsamengestelde gezinnen of nietgehuwde samenwonenden.”
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ZONNEPANELEN

De terugdraaiende
teller: kroniek van een
aangekondigde mislukking
Op 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof de Vlaamse regeling rond de zogenaamde
terugdraaiende teller. Gevolg: honderdduizenden Vlaamse gezinnen zijn het slachtoffer. Het
Vlaams Belang wil dat zij een volwaardige compensatie ontvangen. Als de overheid een concrete
belofte doet waarop duizenden Vlamingen een investeringsbeslissing baseren, dan moet ze die
nakomen. Een kleine som zwijggeld volstaat allerminst.
DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

De terugdraaiende teller zorgt er
voor eigenaars van zonnepanelen
voor dat hun elektriciteitsmeter
‘terugdraait’ wanneer stroom die
men niet meteen verbruikt in het net
wordt geïnjecteerd. Die meter was
volgens de Vlaamse Regering en
de energieregulator (VREG) echter
gedoemd om te verdwijnen door
de komst van de digitale meter.
Met een klassieke (terugdraaiende)
elektriciteitsmeter kan je namelijk niet
berekenen hoeveel stroom er precies
van het net wordt gehaald. Met als
gevolg dat je ook niet kan berekenen
hoeveel tarieven er werkelijk zouden
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betaald moeten worden. Er bestond
daarom reeds een forfaitair nettarief
voor zonnepaneeleigenaars, het
zogenaamde prosumententarief. De
digitale meter daarentegen maakt
het mogelijk om apart te berekenen
hoeveel stroom er van het net
werd gehaald door een gezin met
zonnepanelen en hoeveel er door
datzelfde gezin op het net werd
geïnjecteerd.
Volgens de Vlaamse Regering en
de VREG betekende de komst van
de digitale meter (soms eufemistisch
‘slimme meter’ genoemd) dat de

terugdraaiende, klassieke teller
zou moeten verdwijnen. Een
zonnepaneeleigenaar zou dus
gewoon moeten betalen voor de
stroom die hij van het net haalt.
Vervolgens zou hij de stroom
die hij zelf op het net injecteert
moeten doorverkopen aan zijn
energieleverancier voor een
belachelijk lage prijs. Het enige
alternatief is het constant monitoren
van je stroomverbruik en zoveel
mogelijk stroom verbruiken op het
moment dat je er zelf opwekt.
Een ongemakkelijk, onecologisch,
tijdrovend én duur alternatief.

EEN OVERGANGSREGELING
OP JURIDISCH DRIJFZAND
Zelfs de Vlaamse Regering besefte dat
een dergelijke regeling het draagvlak
voor de installatie van zonnepanelen
volledig zou ondermijnen. Er werd
daarom in 2019 – onder impuls
van Bart Tommelein (Open Vld) –
geopteerd om wie vóór 1 januari
2021 zonnepanelen installeerde de
keuze te laten om de terugdraaiende
teller 15 jaar lang te behouden. Bij
wie een digitale meter geïnstalleerd
werd, zou de meter virtueel blijven
terugdraaien.
De Vlaamse Regering is daarbij
echter uiterst onvoorzichtig te
werk gegaan. Grof nalatig zelfs.
De VREG gaf namelijk meteen
een negatief advies en stelde
eind 2019 een (aangekondigd)
beroep tot vernietiging in bij
het Grondwettelijk Hof. Ook de
Raad van State stelde vragen te
hebben bij de overgangsregeling.
Onze partij uitte eveneens haar
bezorgdheid omtrent de juridische
standvastigheid, maar vond geen
gehoor. Lydia Peeters (Open
Vld) als bevoegd minister bleef
bij hoog en laag beweren dat de
overgangsregeling “de toetsing
door het Grondwettelijk Hof zou
doorstaan”. Enkele maanden ervoor
stelde Tommelein het in de studio
van Terzake nog straffer: “Ik zal die
mensen nooit in de steek laten. […]
Ook met digitale meters zullen we
de zonnepaneleneigenaars blijven
ondersteunen en ervoor zorgen dat
het rendement niet achteruitgaat.”
De Vlaming moest zich geen zorgen
maken, op deze regering kon je
rekenen.
GEBREK AAN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN
Het gevolg: in allerijl werden er
vorig jaar nog bijna honderdduizend
zonnepaneelinstallaties geïnstalleerd.
Heel wat Vlamingen lieten zich
overtuigen door installateurs die

nog een laatste graantje van
de beloofde overgangsregeling
wilden meepikken. Wie in 2020
zonnepanelen plaatste zou namelijk
nog 15 jaar lang kunnen genieten
van die teller en daardoor een hoog
rendement op zijn installatie genieten.
Geconfronteerd met deze stormloop
merkte ondertussen bevoegd minister
Zuhal Demir (N-VA) droogjes op haar
Facebookpagina op dat de regeling
op losse schroeven stond. In oktober
vroeg het Vlaams Belang de minister
nog of er een plan-B uitgewerkt
werd voor het waarschijnlijke geval
dat het Grondwettelijk Hof de
regeling vernietigde. De vraag werd
eenvoudigweg ontweken.

“Het Vlaams Belang
neemt, net zoals
duizenden gedupeerde
Vlaamse gezinnen, geen
genoegdoening met de
compensatieregeling”
Toen het arrest eindelijk werd
afgeleverd, besefte de Vlaamse
Regering maar al te goed dat zij
honderdduizenden Vlamingen
een financiële kater had bezorgd.
Minister Demir kwam in allerijl met
een compensatieregeling op de
proppen die zonnepaneeleigenaars
een rendement van 5 procent op hun
installatie zou moeten garanderen.
Een schaamlapje voor de gedupeerde
gezinnen die op basis van een
gebroken belofte hebben geïnvesteerd
in dure hernieuwbare energie.
VOLWAARDIGE COMPENSATIE
Het Vlaams Belang neemt, net zoals
duizenden gedupeerde Vlaamse
gezinnen, geen genoegdoening
met de compensatieregeling zoals
die nu voorligt. Wij willen dat de

Vlaming kan rekenen op de beloftes
van de overheid. We willen daarom
dat alle mogelijke beslissingen
besproken worden. Eén van de
oplossingen die voor ons zeker op
tafel moet liggen, is de afschaffing
van de verplichte installatie van de
digitale meter. Zonder digitale meter
behoud je sowieso de terugdraaiende
teller. Op die manier kunnen
mensen zelf bepalen of ze voor een
digitale meter opteren of niet. Ook
zonnepaneeleigenaars met een
warmtepomp zouden op die manier
geholpen kunnen worden. Die laatsten
zijn het zwaarst getroffen door het
verdwijnen van de terugdraaiende
teller. De motie van onze partij die
de regering aanmaande hier
werk van te maken, werd echter
weggestemd door de andere
partijen.
Meerdere installateurs hebben
overigens reeds laten weten dat
de interesse in thuisbatterijen
naar aanleiding van het debacle
exponentieel is toegenomen.
De Vlaamse Regering schrijft
premies voor thuisbatterijen
uit, maar de som die hier
voor 2021 werd uitgetrokken
volstaat eenvoudigweg niet. In een
antwoord op een vraag van onze
fractieleider in het Vlaams Parlement
Chris Janssens erkende de minister
het probleem en kondigde ze aan
de budgetten te herbekijken. De
premies mogen in géén geval een
nieuwe gebroken belofte worden.
Ook mag de regering thuisbatterijen
niet als wonderoplossing naar voor
schuiven. De batterijen zijn nog niet
rendabel en je kan ze niet gebruiken
om energie die in de zomer is
opgewekt in de winter te gebruiken.
Enkel een structurele oplossing zoals
de afschaffing van de verplichte
installatie van de digitale meter kan
voor ons dan ook voldoende zijn
voor de honderdduizenden Vlaamse
gezinnen die in de kou werden gezet
door deze regering. Wij vergeten de
gedupeerden van de roekeloosheid
van de meerderheidspartijen niet.
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Cultuur: Vlaamse
(nood)zaak
De coronacrisis verplicht iedereen, en dus ook politieke partijen, tot enige creativiteit. Congressen
en studiedagen volgens het klassieke stramien behoren tot nader order tot het verleden
en daarom organiseerde het Vlaams Belang op 7 februari een digitale studiedag rond het
Vlaamse cultuurbeleid. Ondanks het feit dat het opzetten van dergelijk live-evenement geen
vanzelfsprekendheid was, bleek het een schot in de roos want in minder dan vierentwintig uur
werd de livestream van dit evenement meer dan 80.000 keer bekeken.
DOOR JAN HUIJBRECHTS

Maar al te vaak formuleert
men de opmerking dat
cultuur er niet écht toe doet.
Gezondheidszorg, de bouw van
scholen of het verbeteren van de
weginfrastructuur zijn dat, in de
ogen van de criticasters, véél meer.
Belastinggeld kan veel nuttiger
worden besteed want cultuur
is uiteindelijke franje en geen
absolute noodzaak. Mensen die
deze mening ventileren staren zich
meestal blind op een deelaspect
van het culturele werkveld dat hen
irriteert. En dat is jammer,
want cultuur is volgens ons
zoveel meer. Cultuur is
niet alleen een uiting van
beschaving of een praktijk
van betekenisgeving. Dit is
in onze ogen een te enge
en kortzichtige interpretatie.
Cultuur slaat immers niet alleen
op literatuur, muziek, theater of
schilder- en beeldhouwkunst maar
refereert aan de hele levenswijze
van een gemeenschap.
GEMEENSCHAPSVORMEND
Cultuurpolitiek maakt in onze visie
dan ook essentieel onderdeel
uit van een beschavingspolitiek
waarin individuen de kans krijgen
en aangemoedigd worden om hun
eigen weg te kiezen en zo vorm te
geven aan hun gemeenschap en
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samenleving. Cultuur is met andere
woorden gemeenschapsvormend
en verbindend, maar draagt
ook onmiskenbaar bij aan de
identiteit van die gemeenschap en
is bijgevolg erg belangrijk. Wij
onderkennen echter niet alleen de
kracht, maar ook de kwetsbaarheid
van cultuur. Precies daarom wil het
Vlaams Belang cultuur niet zien

wegkwijnen en haar plaats in onze
samenleving verdedigen.
Moderator en samensteller van
het programma was Vlaams
Volksvertegenwoordiger Filip
Brusselmans die, als erg actief
lid van de commissie Cultuur,
dagdagelijks zijn vinger op de pols
van de cultuursector houdt. In zijn
inleiding illustreerde hij niet alleen

hoe cultuur de belangrijkste hefboom
is geweest voor de emancipatie
van de Vlaamse volksgemeenschap
maar tegelijkertijd stond hij ook stil
bij het cultuurbeleid van de regeringJambon.
En precies dit Vlaamse
cultuurbeleid, of beter gezegd
het gebrek aan beleid, werd
vakkundig op de korrel genomen
door twee externe sprekers die
als ervaringsdeskundigen hun
duit in het zakje deden. De
cultuurminnende publicist en
gewezen kabinetsmedewerker
Ignace Vandewalle wees
niet alleen op een aantal
opvallende hiaten in het
regeringsbeleid, maar
reflecteerde ook over de
zin en vooral onzin van het door
Jambon & co. gevoerde Vlaamse
subsidiebeleid. Theatermaker Stijn
Brouns sprak vanuit zijn ervaring als
directeur van het Gentse Theateren Filminstituut Brouns en wees
eveneens op een aantal in het
oog springende pijnpunten van het
huidige beleid. De conclusie van
deze boeiende vraaggesprekken
was dat cultuurbeleid “niet mag
instaan voor een gesubsidieerd
ons-kent-ons-beleid van kleine,
elitaire - en veelal linkse - kliekjes.
The happy, lefty few”, aldus
Brusselmans. “Cultuur moet

Filip Brusselmans: “Cultuur slaat niet alleen op literatuur,
muziek, theater of beeldhouwkunst maar refereert aan de
hele levenswijze van een gemeenschap.”
opengetrokken worden naar
zoveel mogelijk burgers en dat
met voldoende aandacht voor
bijvoorbeeld amateurkunsten.
Andere private initiatieven moeten
meer zuurstof krijgen in plaats van
verstikt te worden door een scheef
subsidiebeleid dat het competitieveld
volledig vervalst.”
LINKS ACTIVISME
Afronden deed Chris Janssens,
fractievoorzitter van het Vlaams

Belang in het Vlaams Parlement.
Hij stelde dat cultuurbeleid een
integraal onderdeel dient te
zijn van een bredere identiteitsen gemeenschapspolitiek.
Concreet betekent dit dat
de overheid via een breed
aanbod aan maatregelen de
creatie en instandhouding
van een volksgemeenschap
met een duidelijk omlijnde
culturele identiteit stimuleert en
bevordert. Hoe dit concreet
kan gebeuren gaf hij aan in

Vlaams subsidiebeleid: rot tot op het
bot

Eind 2020 erkende de Vlaamse Regering 18 socio-culturele organisaties,
goed voor bijna 3 miljoen euro. De meesten ervan van links-activistische
strekking. Voor het Vlaams Belang mag de Vlaming niet opdraaien
voor dit gesubsidieerd ‘ons-kent-ons-beleid’ van linkse kliekjes. “Andere
private initiatieven mogen niet langer verstikt worden door een
scheef subsidiebeleid dat het competitieveld volledig vervalst”, aldus
Brusselmans. Minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf ons gelijk dat
de beoordelingscommissies objectief samengesteld moeten zijn. Voorts
gebruiken 17 verenigingen niet het logo van de Vlaamse overheid, wat
een overtreding is. Jambon ging dit uitpluizen op vraag van onze partij.
Als het van Vlaams Belang afhangt gaan er geen subsidies naar linkse,
noch rechtse politiek activistische bewegingen. Jambon denkt hier echter
anders over. “Maar dan moeten we wel elke strekking evenwichtig
subsidiëren”, meent Brusselmans. “En moet er een gelijk speelveld zijn
bij de adviescommissies. Maar dat is er absoluut niet, want ze bevinden
zich unisono aan de linkerkant.”

een aantal krachtlijnen voor
een uitgesproken Vlaams
cultuurbeleid. “Al jaren blinkt het
beleid van de opeenvolgende
Vlaamse regeringen uit door
vriendjespolitiek en arbitraire
beslissingen, als gevolg van een
nefast ‘ons-kent-ons’-beleid”, zo
besloot Janssens. “Het kan en mag
nooit de bedoeling zijn dat met
cultuurgelden vooral links activisme
wordt ondersteund. In plaats
hiervan willen we onder meer het
sociaal-cultureel volwassenenwerk
herrijken, de amateurkunsten
opwaarderen en drempels
afbreken om de ongelijke
verdeling van cultuurparticipatie in
onze samenleving te verminderen.”
Met deze studiedag bewees het
Vlaams Belang weer eens dat het
geen one issue-partij is, maar een
gedragen en stevig onderbouwde
toekomstvisie voor Vlaanderen
heeft. Een toekomstvisie die,
wat cultuur betreft, mooi werd
samengevat in de gratis ter
beschikking gestelde digitale
brochure ‘Cultuur Vlaamse
(nood)zaak‘ die kan worden
besteld via de webwinkel op
vlaamsbelang.org.
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“Ik heb 23 jaar gewerkt voor
de reguliere media en ik stel
vast dat het grootste deel van
de journalisten een linkse
maatschappijvisie heeft”

Wim De Smet
16
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INTERVIEW

“De band met het
Vlaams-nationalisme zal
nooit verdwijnen”
’t Pallieterke is zonder meer een unicum in de Vlaamse perswereld. Het Vlaamsgezinde en
conservatieve weekblad heeft sinds zijn oprichting in 1945 nooit een blad voor de mond
genomen in zowel zijn satirische als opiniërende stukken. Het motto luidde daarbij steeds:
“Wat niet lachend gezegd kan worden, is de waarheid niet”. Hoewel ’t Pallieterke al die jaren
partijpolitiek ongebonden is gebleven, heeft het onder zijn medewerkers politici als Karel Dillen,
Gerolf Annemans en zelfs Peter de Roover mogen rekenen. Het weekblad heeft een nieuwe
hoofdredacteur, Wim De Smet, die in de reguliere media voorheen zijn sporen reeds verdiende.
Hoog tijd voor een kennismakingsgesprek met de man die het weekblad “voor mensen met een
goed hart en een slecht karakter” voortaan zal leiden.
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer De Smet, wat niet lachend gezegd
kan worden is nog steeds de waarheid niet,
maar ’t Pallieterke heeft zijn oude, traditionele stijl van scherpe humor, bijtende satire
en het belachelijk maken van politici voor
een aanzienlijk deel achterwege gelaten.
Waarom?
Het is een proces dat al decennia aan de gang is. ’t
Pallieterke is opgeschoven van een satirisch naar een
politiek blad. De overgrote meerderheid van onze lezers koopt het blad omwille van de politieke commentaren en analyses, niet langer omwille van de satirische
rubrieken. De vraag naar bijtende satire is, volgens
mij, fors gedaald. De tijdsgeest speelt daarin ook een
belangrijke rol. Ik vraag me ook af hoeveel echt goede
satireschrijvers er vandaag nog bestaan. Kaaiman of
Koen Meulenaere had een trouw publiek maar ook hij
kreeg vaak af te rekenen met rancuneuze reacties.
De artikels zijn inhoudelijk merkelijk van
een ander kaliber dan voorheen: ernstiger,
diepgravender. Hebben jullie een ander publiek op het oog?
Eigenlijk niet. We willen vooral breder gaan in
onze keuzes. We stellen al enkele jaren vast dat,
volgens de peilingen, zowat 1 Vlaming op 2 een

conservatieve en/of Vlaamsgezinde stem uitbrengt in
het kieshokje. Tegelijk stellen we vast dat zowat alle
traditionele media vooral een centrumlinkse of zelfs
radicaal-linkse koers varen. Het gaat dan niet alleen
over de keuze van de mensen die geïnterviewd
worden of uitgenodigd worden in De Afspraak of in
De Zevende Dag zitten. Nee, het gaat ook over de
thema’s die die media naar voor schuiven. Groene
energie, trage wegen, diversiteit, noem maar op.
Dat zijn stuk voor stuk linkse stokpaardjes die door
de meeste media als heel belangrijk worden ervaren. Maar ik denk niet dat dat de zaken zijn waar
veel Vlamingen van wakker liggen, tenzij dan om
er zich aan te ergeren. Veel mensen willen ook iets
vernemen over de maatschappelijke zaken die hen
aanbelangen en waar zij zich zorgen over maken. Ik
denk dan aan justitiebeleid, migratie maar evengoed
werkgelegenheid, criminaliteit of kernenergie. Onze
leefwereld is de voorbije twintig jaar enorm veranderd. Veel mensen hebben met eigen ogen gezien
hoe hun buurt, hun dorp, hun stad, hun leefomgeving een metamorfose heeft ondergaan. Maar de
meeste media denken globalistisch en liggen niet
wakker van de gewone mensen hun problemen. Een
groot deel van de Vlamingen is die politiek-correcte
berichtgeving en dito thema’s een beetje moe aan
het worden. Wij proberen het over een andere boeg
te gooien.
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Hoe gaat het nieuwe ’t Pallieterke zijn
traditionele wortels in en zijn band met het
Vlaams-nationalisme trachten te behouden?
Door relevant te zijn en impact te hebben in die
domeinen die conservatieven en Vlaams-nationalisten
belangrijk vinden. Ik ga hier uiteraard niet al onze
plannen uit de doeken doen, maar we horen nu toch
al lang dat media en politiek sommige dossiers in
de doofpot stoppen of, in het beste geval, ze met de
mantel der liefde bedekken. Vlaamse bijdragen aan
Europa, de transfers, migratie, rijkelijke subsidies aan
linkse organisaties enzovoort: geen enkele journalist
van de traditionele media zal het riskeren om politici
daarover op een serieuze manier aan de tand te
voelen. Sinds midden vorig jaar heeft ’t Pallieterke
een nieuwe eigenaar en wordt er volop geïnvesteerd
in nieuwe journalisten zodat we daar eindelijk verandering kunnen in brengen.
Met wat over blijft van de Vlaamse Beweging - zoals
die vertegenwoordigd is in organisaties als VOS,
VVB en Davidsfonds - was het niet langer mogelijk
om een weekblad levend te houden. We moeten daarom een grotere groep conservatieven en
Vlaams-nationalisten zien aan te trekken als lezers.
Dat moet lukken. De band met het Vlaams-nationalisme zal sowieso nooit verdwijnen. Het DNA van ’t
Pallieterke blijft ongewijzigd, maar de toon en stijl
moet hedendaagser, steviger en breder worden.
’t Pallieterke en SCEPTR zijn met elkaar
verweven. Is het de bedoeling dat de lezers
van het ene medium ook die van het andere
worden?
SCEPTR was een experiment
van ’t Pallieterke, betaald
door ’t Pallieterke, om een
nieuw publiek aan te trekken
door meer te focussen op
nieuws, zonder opiniërend te
zijn. De naakte feiten brengen en de mensen zelf laten
bepalen wat ze daarvan denken, dat is vandaag de
dag bijna revolutionair geworden. Jonas Naeyaert
heeft als hoofdredacteur wat dat betreft knap werk
geleverd. Met zeer beperkte middelen maakte hij
van SCEPTR in geen tijd de grootste rechtse nieuwssite van Vlaanderen. Het publiek dat SCEPTR heeft
opgebouwd biedt bovendien enorme kansen voor ’t
Pallieterke om te groeien. We hebben SCEPTR en ’t
Pallieterke nu online samengevoegd tot PAL NWS.
Het moment is aangebroken om dat potentieel nu
ook te benutten. De sterk uitgebreide redactie zal

daarbij onverbloemd het nieuws blijven brengen.
We moeten van PAL een volwaardige nieuwssite maken, maar daarnaast zullen abonnees ook toegang
krijgen tot de achtergrondartikels van ’t Pallieterke.
De ambities liggen hoog. Zeker met het belangrijke
verkiezingsjaar 2024 in het vooruitzicht.
Is er interesse bij lezers voor een digitaal
abonnement?
“Momenteel tellen we zo’n 10 procent digitale
abonnees, omgerekend is dat 5 procent van al onze
lezers. We zien dat een digitaal abonnement vaak
een opstapje is naar een papieren abonnement.
Papier blijft voor ons echt wel belangrijk. In het
weekend bijvoorbeeld zien we dat veel mensen toch
graag rustig de tijd nemen om een weekblad te lezen. Maar, zoals gezegd, zetten we ook hard in op
digitale vooruitgang. Om het digitale abonnement
aantrekkelijker te maken, lanceren we eerstdaags
ook een nieuwe app. Die staat klaar, maar we willen
onze lezers wat ruimte laten om de veranderingen
wat te verwerken. Die app is tegelijk ons antwoord
op het risico dat we te afhankelijk worden van
Facebook.
’t Pallieterke heeft een ouder lezerspubliek.
Hoe trachten jullie jongeren aan te spreken
die zich vooral op vluchtige media richten?
Het is geen geheim dat ’t Pallieterke een lezerspubliek heeft dat niet meer tot de jongste behoort.
Maar die leeftijd vormt geen probleem. ’t Pallieterke
bestaat intussen meer dan 75 jaar en onze lezers
zijn meegegroeid met het blad. En heel belangrijk:
ze blijven ’t Pallieterke ook
trouw. Dat viel me na mijn
aanstelling als hoofdredacteur
meteen op. De Pallieter-lezer
schrijft graag en snel een reactie
op een stuk, en houdt ons ook
constant in de gaten als hij
iets leest wat niet in zijn kraam
past (lacht). Die loyaliteit en
die verknochtheid aan ’t Pallieterke, dat is prachtig.
Maar tegelijk moeten we ook naar de toekomst
kijken. Daarom werken we nu aan een vernieuwingsoperatie. De lay-out werd opgefrist, we gaan
wekelijks voor twee uitgebreide interviews. Sowieso
zal het niet eenvoudig zijn om jonge mensen aan te
moedigen om een papieren weekblad te kopen. De
jongste generatie leest het nieuws graag online. Dat
neemt niet weg dat een weekblad, zoals t’ Pallieterke, toch ook wel zijn charmes heeft. Ik kan me niet
inbeelden dat de gedrukte media zomaar zullen

“Pluralisme in de media
bestaat haast niet meer”
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verdwijnen. Zeker niet als ze een ander verhaal
brengen dan de traditionele media intussen doen.
Rechts, conservatief, identitair. Zijn dat de
grondgedachten die de vernieuwde redactie
in het blad wil leggen?
Dat is, in grote lijnen, inderdaad onze overtuiging
maar onze medewerkers zijn niet politiek actief. Wij
willen wel graag de leemte in het journalistieke landschap invullen. De traditionele media lijken vaak een
weg-met-ons-verhaal te brengen. Wij nemen het wel
op voor die kleine Vlaamse man of vrouw die zijn
of haar mening niet langer durft of kan verkondigen.
Wat dat betreft is er sinds ons ontstaan in 1945 nog
niet veel veranderd blijkbaar.
Maar los van die overtuiging willen we in de eerste
plaats een journalistiek kwalitatief product brengen. ’t
Pallieterke en PAL, dat zijn volwaardige nieuwsmedia
met journalisten die hun onafhankelijkheid bewaren.
We zijn plichtsbewust en willen altijd en overal
waarheidsgetrouw zijn. Dat verwachten onze lezers
van ons en dat beschouwen we zelf ook als onze
belangrijkste opdracht.
Het valt op dat in het nieuwe ’t Pallieterke er
een luik ‘onderzoeksjournalistiek’ is toegevoegd. Was dat iets wat in het verleden
werd veronachtzaamd?
Het is ons niet ontgaan dat linkse journalisten met
zogenaamde ‘fact checks’ of een soort van onderzoeksjournalistiek telkens weer de rechterzijde viseren.
Dat gaat zo ver dat de gewone Vlaming intussen wel
twee keer nadenkt vooraleer hij op Facebook een
reactie plaatst of een berichtje leuk vindt. Tegelijk
mag de linkerzijde blijkbaar alles verkondigen zonder
het risico te lopen om tegen de lamp te lopen. Wij
doen ons best om daar verandering in te brengen.
Maar ook wij moeten opletten want intussen zijn de
eerste klachten al binnen. Maar goed, we laten ons

niet intimideren. De beste garantie dat we geen fake
news verspreiden, is trouwens die assertiviteit van links
om ons in dat geval meteen hard aan te pakken. Dat
houdt ons wakker maar we gaan het niet laten om zelf
ook assertief uit de hoek te komen.
In het verleden bracht ’t Pallieterke vooral opinie en
analyse. Nu willen we enkele stapjes verder gaan.
We trekken ook zelf op onderzoek uit. Maar dat kost
geld. Onze trouwe lezers hebben er voor gezorgd dat
we na meer dan 75 jaar deze nieuwe start kunnen
nemen en dat er weer geïnvesteerd kan worden in
kwaliteit. We zijn hen daar ontzettend dankbaar voor.
Hoe moeilijk is het in deze tijden van politieke correctheid om het motto ‘vrank en vrij’
overeind te houden?
Die politieke correctheid, dat ‘woke’-gedoe, is bijzonder dominant aanwezig in het publieke debat en
in de media. Het is eigenlijk triest om zien hoeveel
journalisten dat politiek-correcte discours als de
absolute waarheid opvatten, en niet langer als een
ideologisch discours. Er lijkt soms zelfs geen intentie
meer om nog oprecht te berichten over actualiteit.
Dat heeft zo zijn gevolgen. Ik heb zowel vrienden
aan de linker- als rechterzijde van het politieke spectrum. En ik heb respect voor ieders overtuiging. Maar
ik ken intussen ook heel wat mensen die in hun eigen
vriendenkring hun mening niet meer durven geven
omdat ze vrezen in een discussie terecht te komen
die ze liever niet willen voeren. Ook in de mediawereld is dat het geval. Ik heb 23 jaar gewerkt voor de
reguliere media en ik stel ook vast dat het grootste
deel van de journalisten een linkse maatschappijvisie heeft. Toch zijn er ook veel collega’s die eerder
traditioneel of conservatief denken, maar zij durven
hun mond bijna niet meer open doen. Pluralisme in
de media bestaat haast niet meer. Dat is een spijtige
evolutie, niet alleen voor onze samenleving maar ook
voor die nieuwskanalen zelf en voor hun geloofwaardigheid.

BIO:
•
Geboren: 1970
•
Journalist bij Het Nieuwsblad, VMMA, Radio Contact,
Het Laatste Nieuws
•
Oprichter persbureau Mozkito, dat regionaal nieuws
verzorgde voor HLN.be, Radio 2 en Ring TV
•
Huidig hoofdredacteur van ‘t Pallieterke.
•
www.PALNWS.be
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EUROPA

Soevereiniteit en
identiteit
In mei 2020 hanteerde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het begrip “Europese
soevereiniteit”. De ID-fractie waarvan het Vlaams Belang in het Europees Parlement deel
uitmaakt, vroeg hierop om verduidelijking. Wil von der Leyen hiermee een voldongen feit creëren
of bevestigt ze gewoon wat al sinds het Verdrag van Lissabon (2007) realiteit is, namelijk dat er
binnen de Europese Unie geen plaats meer is voor nationale soevereiniteit? Een terugblik.
DOOR RALF VAN DEN HAUTE

In 2005 zou het project van
een Europese grondwet via
referendum in op zijn minst 10
lidstaten aan de kiezer voorgelegd
worden. Nadat dit in Frankrijk
en Nederland weggestemd en
in Tsjechië geannuleerd werd,
zijn verdere volksraadplegingen
hierover door de Europese
Raad opgeschort. In België
zorgden sp.a, CD&V, PS, cdH
en Spirit ervoor dat er geen
referendum kwam uit vrees voor
een Vlaams Belang-campagne
tegen de mogelijke toetreding
van Turkije tot de EU. Aangezien
de Europese grondwet slechts
door een klein aantal lidstaten
bekrachtigd raakte, werd besloten
een nieuw project te lanceren:
het Verdrag van Lissabon dat
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door alle lidstaten - zonder
volksraadplegingen - goedgekeurd
werd.
UITSPRAAK VAN
KARLSRUHE
Naar aanleiding van dat verdrag
is op vraag van de lidstaten
uitdrukkelijk gestipuleerd dat de
“hoge EU-vertegenwoordiger
voor buitenlandse zaken en
veiligheidsbeleid op geen enkele
manier de soevereiniteit van de
lidstaten mag ondermijnen”. Dat
lijkt duidelijk: de lidstaten zijn
soeverein. Dat is ook bevestigd
in twee uitspraken van het Duitse
Grondwettelijk Hof. De eerste
dateert van 2009 en is duidelijk:
“Uit de verdragen van de EU

ontstaat op geen enkele manier
een Europese staatsvorm noch
enige soevereiniteit”. Het vonnis
van 2019, inmiddels bekend als
de uitspraak van Karlsruhe, gaat
nog verder en stelt duidelijk dat
het recht van de lidstaten voorrang
heeft op het Europees recht.
De discussie rond de soevereiniteit
en autonomie van de EU is nog
niet afgelopen en de EU zal zich
niet zomaar gewonnen geven.
Feit is wel dat de politieke kaste
die een Europese superstaat
wil uitbouwen ten koste van de
burgers en de volkeren in Europa,
de nationale soevereiniteit beetje
bij beetje opgeeft ten voordele
van een centralistische door
bureaucraten gestuurde moloch.

Die EU-fanatici grijpen werkelijk
elke gelegenheid aan, ook de
coronapandemie, om meer
bevoegdheden over te hevelen.
DECONSTRUCTIE VAN DE
NATIESTAAT
In een recent vraaggesprek
gaat de Franse nieuw-rechtse
filosoof Alain de Benoist in op
de begrippen soevereiniteit en
identiteit. Met soevereinisme wordt
verwezen naar een politieke
stroming die de soevereiniteit
van de natiestaten wil vestigen
tegenover de EU. Deze stroming
wint aan populariteit en dat is
zo al een kleine overwinning.
Dit zegt een nieuwe generatie
de wacht aan die in navolging
van de neomarxistische denkers
Habermas, Foucault en Derrida
decennialang, ten voordele van
supranationale machtscentra
zoals de EU en de VN, aan
deconstructie van de natiestaat
en de westerse beschaving
getimmerd hebben.
Het tegenovergestelde van
soevereiniteit is volgens de
Franse denker Michel Onfray
‘vazalliteit’, onderwerping,
afhankelijkheid, voogdijschap,
kortom: knechtschap. Het
liberalisme wijst elke vorm van
politieke soevereiniteit af omdat
het een bedreiging vormt voor
de individuele vrijheid. Het is
zeker wenselijk dat soevereiniteit
en identiteit samengaan omdat
de soevereiniteit dan het behoud
van de identiteit kan garanderen.
In de praktijk is die koppeling
echter allesbehalve automatisch.
Een land kan best soeverein zijn
en toch zijn identiteit verloren
hebben, terwijl een land met een
sterke identiteit evenzeer niet
soeverein kan zijn.

soevereiniteit: autonomie of
onafhankelijkheid? Landen als
Duitsland, Frankrijk en Italië
beschikken over de middelen die
nodig zijn om soeverein te zijn.
Maar wat betekent soevereiniteit
voor staten als Finland, IJsland
of Liechtenstein? Soevereiniteit
verwijst naar een onafhankelijke
politieke beslissingsmacht.
Autonomie heeft dan weer met
zelfvoorziening te maken. Dat
laatste valt in een wereld waarin
landen steeds afhankelijker
van elkaar worden, enkel
nog op continentale schaal te
verwezenlijken.
AUTONOMIE VAN HET
VOLK
Alain de Benoist onderscheidt
twee vormen: de
volkssoevereiniteit die het
basisprincipe van de democratie
is, en nationale soevereiniteit die
al dan niet democratisch kan zijn.
Van volwaardige soevereiniteit is
pas sprake als volks- en nationale
soevereiniteit hand in hand gaan.
Soevereiniteit is ook niet overal
hetzelfde: in de 16e eeuw werkte
de Franse denker Jean Bodin
het begrip van een almachtige
soevereiniteit uit als grondslag
voor de absolute monarchie en
een centralistische natiestaat. In
de 17e eeuw kwam de Duitse
jurist Johannes Althusius met een
diametraal tegenovergestelde
opvatting: een gedeelde
soevereiniteit met een sterke
klemtoon op de subsidiariteit en
de autonomie van het volk. Die
verschillende visies
uitten zich
ook

in de verschillende staatsvormen:
natiestaten in West-Europa en
de Rijksvorm in Midden-Europa
(Duitsland, Oostenrijk-Hongarije,
Italië).
POLITIEK CORRECT
TOTALITARISME
De Benoist ziet de heropleving
van de natiestaat als een
noodzakelijke uitweg uit de
EU die haar bestaansrecht
verspeeld heeft door Europa
tot een eengemaakte markt te
willen herleiden. Het Vlaams
Belang voegt daar graag aan
toe, dat de anti-Europese EU
niet langer hervormbaar is door
het fanatieke vasthouden aan
alle mogelijke liberale uitwassen
en haar sterke neiging tot een
politiek correct totalitarisme. De
Benoist waarschuwt er wel voor
dat de terugkeer naar soevereine
natiestaten geen zwaktebod mag
zijn: zonder een langetermijnvisie
en een duidelijke geopolitieke
agenda dreigt een Europa der
Naties er een te worden van
twistende naties die geen rol van
betekenis meer spelen in een
toenemend multipolaire wereld.
Het Europa der volkeren is de
bakermat van onze beschaving en
cultuur. Het herwinnen van onze
soevereiniteit en de bescherming
van onze identiteit zijn de
springplank naar een toekomst
waarin de Europese naties en
volkeren nog een rol te spelen
hebben.

Welke definitie
geven we aan
het begrip
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DIERENLEED

Aanpak dierenleed op
parlementaire agenda
In het Vlaams Parlement legde het Vlaams Belang de voorbije weken twee voorstellen ter goedkeuring voor in het kader van de strijd tegen dierenmishandeling en -verwaarlozing: een voorstel
van resolutie met concrete beleidssuggesties tegen dierenleed en een voorstel van
decreet om de maximumstraffen voor dierenmishandeling fors op te trekken.
DOOR WIM VAN OSSELAER

Filip Brusselmans en Els Sterckx
stelden in het voorstel van resolutie
onder meer voor om een speciaal
opgeleide politiedienst te belasten
met onderzoek naar dierenmishandeling en met de controle op
de naleving van de wetgeving op
dierenwelzijn. In dezelfde resolutie
vroegen de Vlaams Belang-parlementsleden ook om een centraal
noodnummer in het leven te roepen
waar mensen op een snelle en
eenvoudige manier melding
kunnen doen van dieren in nood of
dierenmishandeling. “Dit zal meer
mensen aanzetten tot het signaleren van zulke incidenten”, aldus Els
Sterckx.
HOUDVERBOD
Ook vroegen onze parlementsleden in de resolutie om een wettelijk
kader te creëren voor een houdverbod van minstens tien jaar tot
levenslang, als mogelijke sanctie
bij verwaarlozing of mishandeling
van dieren. Ook een invoerverbod
voor honden uit Oost-Europa die
met een louter commercieel doel
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verkocht worden en een verplichte bedenktijd voor de aankoop
van bepaalde huisdieren waren
voorstellen die waren opgenomen
in de resolutie. De resolutie werd
echter uiteindelijk niet goedgekeurd door de andere partijen, die
anderzijds wel lieten weten zich
desalniettemin achter meerdere
van de ideeën te scharen en een
verder debat in het parlement
erover nuttig te achten. “De andere
partijen keurden onze voorstellen
misschien niet meteen goed, maar
met deze resolutie zijn deze thema’s in de aanpak van dierenleed
door het Vlaams Belang op de
politieke agenda gezet”, reageerde Els Sterckx. “Het is een eerste
stap richting kordate aanpak van
dierenleed.”
STRAFMATEN
Sterckx bracht naast de resolutie
ook nog een voorstel van decreet
ter stemming om de maximumstraf
voor dierenmishandeling – die nu
amper 6 maanden gevangenisstraf
bedraagt – op te trekken tot 3 jaar.

“Door de
huidige lage
strafmaat
heeft de
onderzoeksrechter nu
zelfs niet
eens de
mogelijkheid
om aanhoudingen te verrichten in
geval van ernstige dierenmishandeling”, motiveerde Sterckx de
strafverzwaring.
Minister van Dierenwelzijn Ben
Weyts (N-VA) gaf aan bereid te
zijn hogere strafmaten te willen opnemen in een nieuw op te maken
Vlaamse Codex, maar kon geen
termijn beloven wanneer deze
dan wel in werking zal treden.
Toen het Vlaams Belang-voorstel
om de strafmaten op te trekken
werd weggestemd door de andere
partijen, reageerde Els Sterckx teleurgesteld: “Het optrekken van de
strafmaten wordt gekoppeld aan
de opmaak van die codex wat
helaas nog jaren zal duren. Onze
dieren verdienen beter.”

DEFENSIE

Laatste C-130 moet in
Steenokkerzeel blijven
Midden januari besliste minister van Defensie Ludivine Dedonder
(PS) om het laatst overblijvende militaire transportvliegtuig van
het model C-130 Hercules een nieuwe bestemming te geven in het
1st Wing Historical Center in het Waals-Brabantse Bevekom. Het
legerpersoneel van de 15de Wing in Steenokkerzeel in Melsbroek
reageerde hierop bijzonder verontwaardigd. De C-130’s hebben
daar immers hun thuisbasis en een lange geschiedenis.
DOOR FREDERIK PAS

Een nota van Defensie zelf wijst
uit dat in Steenokkerzeel de
meeste expertise voor bewaring
en onderhoud aanwezig is. De
kostprijs zou er lager zijn en het
is een toegankelijkere locatie dan
Bevekom. “Er is trouwens geen
enkele band tussen de C-130’s
en Bevekom”, stelt Kamerlid
Annick Ponthier. “In die bewuste
nota zou het Waalse Bevekom
er tevens als slechtste optie
uitkomen.”
In Vlaanderen zijn meer dan
voldoende luchtvaartmusea
aanwezig om de C-130’s
tentoon te stellen. Het domein
van Groenveld kan mogelijks
op korte termijn dienen als
museum. Ook het lokale bestuur
van Steenokkerzeel en de vzw
Dakota, het documentatiecentrum
van de 15de Wing met veel
expertise rond de C-130’s, zijn
verbolgen over de plannen
van minister Dedonder. De vzw
heeft een petitie opgestart om

het toestel in haar thuisbasis
Steenokkerzeel te houden.
VERSCHUIVING NAAR
WALLONIË
Minister Dedonder motiveert
haar beslissing omtrent de
C-130 middels een nota van
het War Heritage Institute,
de overkoepelende Belgische
instelling die werkt rond
oorlogsherinnering en -erfgoed.
“Maar die nota is volkomen
in strijd met de redenering
vanuit het Defensieveld”, besluit
Ponthier. “Hier is sprake van een
PS-zelfbediening, door militairhistorisch patrimonium van
Vlaanderen naar uitgerekend de
kieskring van voormalig minister
van Defensie André Flahaut (PS) te
versluizen. Dit dossier is overigens
slechts één voorbeeld dat kadert
in een breder, communautair
verhaal om het zwaartepunt van
ons luchtvaartpatrimonium naar
Wallonië te verschuiven.”

FEITEN
CIJFERS
Het project ‘School in zicht’ van
de Vlaamse Regering wil ‘kinderen met migratieachtergrond naar
hoofdzakelijk witte scholen leiden en omgekeerd’. De Vlaamse
Regering steunt dit project met
een financiële vergoeding aan
de gemeenten waar scholen
deelnemen. Voor de projectverlenging tussen 1 april 2021
tot 30 juni 2022 werd alvast
een bedrag van 150.000 euro
toegekend. (Schriftelijke vraag nr.
103 van Sam Van Rooy aan de
minister van Inburgering)
***
In 2019 kwamen er volgens
de Dienst Vreemdelingenzaken
niet minder dan 114.578
vreemdelingen dit land binnengewaaid om er voor langere
tijd te verblijven. Zij kregen een
verblijfsdocument om reden van
werk (35,1%), gezinshereniging
(35%), studies (12,2%), asielmigratie (5%) en ‘andere redenen’
(12,7%). 48,6% van hen nam
zijn intrek in Vlaanderen, 33,3%
in Brussel en slechts 18,1% in
Wallonië. (Schriftelijke vraag nr.
7-820 van senator Klaas Slootmans aan de staatssecretaris
voor Asiel en Migratie)
***
Herinnert u zich nog de heisa
rond ‘katje Lee’, de adoptiekat
die het land niet binnen mocht
en dus teruggestuurd werd naar
Zuid-Amerika? Het hele gerechtelijke proces heeft de Belgische
Staat – U dus – zowat 12.000
euro gekost. (Schriftelijke vraag
13 van Tom Van Grieken aan
minister David Clarinval)
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SNELRECHT

Jonge criminelen moeten
veel sneller bestraft worden
Het voortdurende geweld in Brussel, dat traditioneel op oudejaarsavond een hoogtepunt kende, heeft
ontegensprekelijk aangetoond dat er grote nood is aan een goed werkend snelrecht. Het Vlaams
Belang wil de steeds weerkerende rellen, het extreme geweld tegen de politie, het vandalisme, de
plunderingen van winkels, de vernielingen van straatmeubilair en de brandstichtingen in wagens
een halt toeroepen en diende hiertoe een wetsvoorstel in om de daders sneller voor een rechtbank
te brengen.
DOOR FREDERIK PAS

De tijd tussen het plegen van het
misdrijf en de behandeling van de
zaak door de rechter ten gronde
duurt momenteel veel te lang. Een
gang van zaken die bij de slachtoffers vanzelfsprekend op enorm
veel onbegrip stuit. De daders
daarentegen krijgen er een gevoel
van onaantastbaarheid door en
kunnen hun criminele activiteiten
gedurende lange tijd ongestoord
en straffeloos verderzetten. “Het
idee van het snelrecht is uiteraard
niet nieuw. In 2000 werd bij wet
een snelrechtprocedure ingevoerd,
maar deze procedure werd zo
goed als onbruikbaar nadat het
Grondwettelijk Hof in 2002 een
aantal cruciale bepalingen van de
wettekst vernietigde”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Men heeft
vervolgens herhaaldelijk reparatiewetten aangekondigd, maar
daar is, helaas met alle gevolgen
vandien, nooit iets van in huis
gekomen.”
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Het Vlaams Belang wenst het
snelrecht toe te passen op de
meest voorkomende vormen van
straatcriminaliteit. “Het gaat dan
om weerspannigheid, aanranding
van de eerbaarheid, opzettelijke
slagen en verwondingen, diefstal,
afpersing en allerhande vernielingen”, aldus ook Kamerlid Marijke
Dillen. “In het strafrecht zijn deze
feiten over het algemeen minder
complex, maar dat maakt ze natuurlijk geen minder groot gevaar
voor de veiligheid op straat.”
KORTER OP DE BAL SPELEN
“De minimumcelstraf om in aanmerking te komen voor de onmiddellijke verschijning dient verlaagd
te worden van een jaar naar acht
dagen”, vervolgt Dillen. “Dat kan
een groot verschil lijken, maar
deze verlaging is juridisch noodzakelijk omdat een aantal misdrijven,
zoals bijvoorbeeld opzettelijke

slagen en verwondingen, door de
oorspronkelijk voorziene vereiste
minimum celstraf niet in aanmerking kwamen voor een onmiddellijke verschijning.”
“Het gerecht kan door de procedure van onmiddellijke verschijning
korter op de bal spelen”, besluit
Depoortere. “De jonge criminelen kunnen veel sneller van straat
gehaald en gestraft worden en het
vertrouwen in justitie zal op die
manier versterkt worden.” Onze
partij benadrukt dat de procedure
van het snelrecht alleen de veiligheidsproblemen niet zal oplossen
— dit moet gepaard gaan met
onder andere een zerotolerantiebeleid, extra middelen voor de
politie, de parketten en rechtbanken, en een uitbreiding van de
gevangeniscapaciteit en capaciteit
in de forensische centra — maar
het is alvast een stap in de goede
richting.

BOEKBESPREKING
Een apocalyptische scheiding der geesten

Links & Rechts in dialoog
Ik ken dr. Sid Lukkassen al jaren. Hij is een intelligente en bevlogen Nederlandse denker met
wie ik goede en interessante gesprekken heb gevoerd. Hij heeft de drang om onze samenleving
te veranderen en om onze beschaving te redden, waartoe hij veel artikels en boeken
produceert.
DOOR SAM VAN ROOY

Via ‘crowdfunding’ of alternatieve financiering is Lukkassen erin
geslaagd meer dan 10.000
euro te verzamelen (afkomstig
van 255 donateurs) om de
uitgave van zijn nieuwe boek
te financieren: Links & Rechts
in dialoog. Dat verdient, zeker
in tijden van oeverloze subsidies voor hopeloze bruggenbouw-projecten, bewondering.

een al bekender dan de ander:
Jan Cornillie, Maarten Boudry,
Jan Middendorp, Anton Jäger,
Chris van de Ven, Sujet Shams,
Ronald van Raak, Othman El
Hammouchi, Henk-Jan Prosman,
Peter Lamberts, Erwin Wolff, Kris
Flores, Peter van Duyvenvoorde,
Salima el Musalima, Berend van
Daems, Ancilla van de Leest,
Arno Wellens en Thierry Baudet.

Links & Rechts in dialoog deed
me in eerste instantie denken
aan het werk Islam en christendom: het onmogelijke gesprek?
van arabist Urbain Vermeulen.
Is de kloof immers niet dermate
diep (geworden) dat er eigenlijk
geen vruchtbaar gesprek (meer)
mogelijk is? Zijn er (nog) wel
voldoende gemeenschappelijke
fundamenten?

Dat dit niet evident is, bewijst
het feit dat GroenLinks-Kamerlid
Zihni Özdil als ‘alt-right-knuffelaar’ werd uitgespuwd nadat hij
op sociale media een amicale
selfie had gepost met Lukkassen
(wat overigens ook aantoont dat
‘rechts’ toleranter is dan ‘links’).
Lukkassen tilde hier – terecht –
zeer zwaar aan en zijn brievenbundel Links & Rechts in dialoog
was geboren. Immers, zo stelde
Lukkassen: “De polarisering gaat
van kwaad naar erger. Het gaat
(in het publieke debat) steeds
minder over ideeën en steeds
meer over het taboeïseren en
demoniseren van mensen.” Dat
ettelijke briefschrijvers zich terugtrokken uit vrees voor sociale
repercussies, zegt genoeg.

Op de cover prijkt een citaat
van George Orwell: “Als
vrijheid ook maar iets betekent,
dan is dit het recht om mensen
dat te zeggen wat zij niet willen
horen.” Dat kenschetst alvast de
verdienste van Lukkassen, namelijk dat hij, als rechts-conservatieve denker, via briefwisseling
heeft gedialogeerd met Vlamingen en Nederlanders van diverse ideologische pluimage, de

en thema’s van deze tijd (democratie, vrijheid, soevereiniteit,
globalisering, migratie, diversiteit, cultuur, identiteit, islam), zijn
zeker lezenswaardig. Ze zijn
echter niet van dien aard dat
ze enige hoop geven over een
nakend einde van de apocalyptische scheiding der geesten
die zich de afgelopen decennia
heeft voltrokken.

Sid Lukkassen
Links & rechts in dialoog
Uitgeverij De Nieuwe zuil
362 blz
ISBN 978 94 92639 53 0
Prijs: 20,00 euro

De briefwisselingen, die handelen over de grote vraagstukken
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TERUGBLIK

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

75 jaar dynamitering
van de IJzertoren
In de nacht van 15 op 16 maart 1946 wordt de IJzertoren, hét symbool voor de Vlaamse
heropstanding, door een aanslag met de grond gelijk gemaakt. Nooit wordt iemand daarvoor
veroordeeld. Gerechtigheid op zijn Belgisch.
DOOR PETER LEMMENS

Wanneer in augustus 1914 het
Duitse leger België binnenvalt,
melden veel Vlamingen zich als
vrijwilliger in het Belgisch leger.
Dat wordt echter al snel voor
velen een grote beproeving. Daar
moeten ze immers omwille van hun
Vlaamse achtergrond vier jaar lang
de vernederingen vanwege een
Franstalige militaire kaste ondergaan. Zo worden onder meer de
Vlaamse gesneuvelden begraven
onder een grafzerk waarop in het
Frans “Mort pour la patrie” staat.
Een aantal Vlamingen pikt dat
niet en richt midden 1916 het
Comité Heldenhulde op. Dat stelt
zich tot doel de Vlaamse gesneuvelden een waardige grafzerk te
bezorgen. Het is de Vlaams-Ierse
kunstenaar Joe English die daarvoor het ontwerp maakt: een Iers
kruis met de vermelding AVV-VVK
(Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus) en eronder een
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wiekende blauwvoet als symbool
van de Vlaamse Beweging. En het
zijn Vlaamse soldaten die hiervoor
zelf de kosten dragen door systematisch 1 frank van hun schaarse
soldij opzij te leggen.
GRAFSCHENNIS
Na de oorlog krijgt de Vlaamse actie in het leger op diverse
vlakken een verder vervolg. Eén
van die initiatieven wordt genomen
door de Vlaamse oud-strijders.
Vanaf 1920 verzamelen zij op
een plek waar Vlaamsgezinde
gesneuvelden begraven liggen om
er alle Vlaamse gesneuvelden te
herdenken. Dat groeit verder uit tot
de jaarlijkse IJzerbedevaarten. In
mei 1925 gebeurt er iets verschrikkelijk. Op bevel van de Belgische
minister van Landsverdediging
worden een 400-tal heldenhuldezerken van Vlaamse gesneuvelden

verbrijzeld om ze te gebruiken als
fundering voor wegenwerken. Dit
respectloos optreden wekt heel wat
verontwaardiging op. Als tegenreactie en bij wijze van eerherstel
beslist het IJzerbedevaartcomité
een groots monument op te richten.
Dat moet symbool staan voor het
Vlaamse lijden aan de IJzer en
getuigen van de Vlaamse idealen.
DOORN
Het is uit dit idee dat de IJzertoren
wordt geboren. Het ontwerp ervoor is in zekere mate geïnspireerd
op de heldenhuldezerkjes. Ook
hier gebeurt de financiering door
giften van duizenden Vlamingen. In
1929 kan hij worden ingehuldigd.
Het is voortaan rond deze toren
dat elk jaar vele tienduizenden

Vlaamsgezinden in Diksmuide verzamelen om er de Vlaamse doden
te herdenken, maar ook om er de
eisen van de Vlaamse Beweging
kracht bij te zetten. Als dusdanig
vormt deze bedevaart natuurlijk
een doorn in het oog van de
belgicisten. In 1940 valt Duitsland
opnieuw het land binnen. Doordat
de bezetter publieke manifestaties
verbiedt, kunnen er geen IJzerbedevaarten meer plaatsvinden. Wel organiseert het IJzerbedevaartcomité
nog elk jaar in besloten kring een
herdenking met een paar honderd
aanwezigen. Daar wordt voortaan
ook taal gesproken die aanleunt
bij de Nieuwe Orde.
KNOEIERS EN BEROEPSKRACHTEN
Na de geallieerde intocht in
september 1944 achten de
belgicisten de tijd gekomen om
af te rekenen met de Vlaamse
Beweging. Meteen wordt de jacht
geopend op al wat Vlaamsgezind
is. De meeste leden van het IJzerbedevaartcomité belanden achter
slot en grendel en de IJzertoren ligt
er maar verlaten bij. Een ideale
situatie om wraak te nemen. Bij
een aantal weerstanders broeit
dan ook snel het plan om voor
eens en altijd komaf te maken met
het Vlaamse IJzersymbool. Op 25
september 1944 start het lokale
verzet een hetzecampagne. Zij
willen dat de IJzertoren een Belgisch monument wordt, of anders
dat hij tegen de vlakte gaat. Het
duurt evenwel nog tot 16 juni
1945 vooraleer de toren voor een
eerste keer wordt gedynamiteerd.
De aanslagplegers blijken echter
knoeiers te zijn. Weliswaar gaapt
er een groot gat van 10 bij 2
meter in de toren, maar voor de
rest blijft hij koppig rechtstaan.
Op 16 maart 1946 grijpt er een
tweede poging plaats. Ditmaal
wordt de Belgische terreur wel met
succes bekroond en stort de toren
helemaal in.

JUSTITIE OP ZIJN BELGISCH
Een terreuraanslag is niet bepaald
een alledaags gebeuren, maar het
Belgisch gerecht blijft in gebreke
over de hele lijn. Na de eerste
aanslag heeft er niet eens een
gerechtelijk onderzoek of een
opsporingsonderzoek naar de
daders plaatsgevonden. Na de
tweede aanslag schiet het gerecht
wel in actie. Het heeft ook allerlei
goede sporen, maar door sabotage vanuit de hoogste gerechtelijke en politieke kringen loopt
het onderzoek op niets uit.Voor
de twee bomaanslagen op de
IJzertoren wordt daardoor uiteindelijk nooit iemand veroordeeld, ook
al zijn de daders ervan intussen,
mee dankzij het onderzoek van de
pientere Vlaamse journalist Willy
Moons, gekend. De uitvoerders
van de eerste aanslag zijn in
verzetskringen te situeren. Voor de
tweede aanslag is het Belgisch
leger, meer bepaald de ontmijningsdienst, verantwoordelijk
en zijn de opdrachtgevers in de
hoogste kringen te zoeken. Sinds
2002 heeft onze senator Yves
Buysse voorstellen ingediend om
een parlementaire onderzoekscommissie op te richten met betrekking
tot dit gerechtelijk falen. Maar
ook het parlement heeft zich nooit
verwaardigd om daar ook maar
enige aandacht aan te besteden.
Dat is nu eenmaal gerechtigheid
op zijn Belgisch.
HEROPSTANDING
Net zoals de eerste IJzertoren een
reactie was op het verbrijzelen
door België van de heldenhuldezerken, vormt zijn dynamitering
de aanzet om een tweede toren
te bouwen. In 1952 neemt het
vernieuwde IJzerbedevaartcomité
daartoe de beslissing. De nieuwe
toren wordt opgevat naar zijn
voorganger, maar moet groter en
imposanter zijn als symbool voor
de Vlaamse heropstanding.

De financiering gebeurt dit keer
opnieuw via giften van duizenden
Vlamingen, maar ook voor een
stuk via dotaties van de Belgische
regering. Als schuldbekentenis
kan dat tellen! Pas in 1965 kan
de nieuwe toren worden ingehuldigd en kan hij weer in zijn volle
glorie getuige zijn van de Vlaamse strijdbaarheid die er elk jaar
tijdens de IJzerbedevaarten aan
zijn voet wordt ontvouwd. Op 16
december 1986 wordt hij door
het Vlaams Parlement zelfs officieel
uitgeroepen tot “Memoriaal van
de Vlaamse Ontvoogding”. Het is
een bekroning en erkenning van
zijn betekenis voor het Vlaamse
zelfstandigheidsstreven.
ONTZIELD
In de loop van de jaren ’80 van
vorige eeuw krijgt het IJzerbedevaartcomité evenwel last van
politieke correctheid en tracht het
vanuit die optiek de boodschap
van de IJzerbedevaarten aan te
passen. Het comité geraakt in de
daaropvolgende jaren steeds meer
geïnfiltreerd door linkse nieuwlichters, die er vanaf de jaren ’90 actief de multiculturele toer opgaan.
Via doelgerichte provocaties zoeken zij welbewust de confrontatie
op met hun basispubliek. Het leidt
tot protesten en uiteindelijk tot het
ontgoocheld afhaken van het gros
van de bedevaarders, dat zich niet
herkent in deze nieuwlichterij. Wat
ooit een jaarlijkse hoogmis was
voor honderdduizenden Vlaams-nationalisten, waar zij hun Vlaams-nationale batterijen konden opladen,
is daardoor nu verworden tot een
manifestatie waar nauwelijks nog
een Vlaamsgezinde een boodschap aan heeft. Wat de Belgische repressie en het Belgische
terrorisme niet vermochten kapot
te krijgen, kon door een handvol
linkse multiculturele infiltranten wel
worden verwezenlijkt. Weliswaar
staat de IJzertoren er nog altijd.
Maar zijn ziel heeft hij verloren.
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VRAGENVUUR

Katleen Bury
Federaal Volksvertegenwoordiger

Je zetelt sinds 2019 in de Kamer.
Maar voor het grote publiek ben
je misschien nog onbekend. Wat
moeten we weten van Katleen
Bury?
Ik ben 37 jaar en afkomstig van Ottenburg, een deelgemeente van het
Vlaams-Brabantse Huldenberg, maar
mijn roots zijn eigenlijk West-Vlaams.
Ik kom uit een groot nest en heb zelf
ook drie zoontjes. Familiewaarden
zijn dan ook heel belangrijk voor
mij. Momenteel woon ik in de
Vlaamse randgemeente Dilbeek,
maar tegen het einde van het
jaar verhuis ik naar het nabijgelegen Lennik, de thuisbasis van
voormalig boegbeeld Joris Van
Hauthem, die ons in 2015 veel
te vroeg ontviel.
En professioneel?
Ik behaalde een master in de
rechten en heb aansluitend een
advocatuurstage afgerond. Twee
jaar geleden volgde ik een opleiding tot vastgoedmakelaar.
Maar je hebt ook een politiek
verleden, niet waar?
Ja. Van 2009 tot 2014 was ik kabinetsmedewerker van minister Geert
Bourgeois en hield ik mij bezig met
de problematiek van de Vlaamse
Rand. Ik was tevens gemeenteraadslid en provincieraadslid van 2012
tot 2018. Maar nu zetel ik dus in
het federaal parlement en heb deze
regeerperiode de kans gekregen
mij te verdiepen in Justitie. Ik zetel in
de commissie Justitie – onder de beschermende vleugels van Marijke Dillen, wat enorm leerzaam is. Verder
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volg ik als juriste ook de commissie
Grondwet op. Ik doe dat samen met
Barbara Pas, een warme persoonlijkheid waar ik ook als mens – Barbara
is weduwe met twee kleine kinderen
- enorm naar opkijk. Tevens zetel ik
in de adviescommissie Maatschappelijke Emancipatie.
Wat wil je voor het Vlaams Belang
betekenen?
Aan onze Vlaamse eigenheid mag
niet geraakt worden. Dit dient ook

“Van 2009 tot 2014 was
ik kabinetsmedewerker
en hield ik mij bezig
met de problematiek
van de Vlaamse Rand”
doorgetrokken te worden naar onze
westerse waarden, normen en vrijheden. Velen zijn blijkbaar vergeten
dat hier eeuwenlang strijd voor geleverd en bloed voor vergoten werd:
wij moeten deze rijkdom koesteren
en beschermen. Onze kinderen
moeten opgroeien met dezelfde mogelijkheden en vrijheden als wij. Het
onderwijs moet op niveau blijven,
drugs moeten bestreden worden.
Kortom: wij moeten verloedering
tegengaan. Daartoe dienen ook de
ordehandhavers gerespecteerd en
geholpen te worden. Zo komen we
tot de commissies waarin ik zetel
en waar ik mij zeker niet onbetuigd

laat als het gaat over de toepassing
van strenge maar rechtvaardige
wetten om ons en onze beschermers
te verdedigen. We stellen bijna
wekelijks vragen over het geweld
in Brussel. We doen wetsvoorstellen
om de hulpdiensten te ondersteunen.
We eisen eindelijk een volwaardig
parket voor Halle-Vilvoorde. We
vragen extra gevangenissen, extra
personeel voor de rechtbanken en
de digitalisering van de rechtbanken
en de parketten.
U had het over familiewaarden.
Hoe vertaalt u dat politiek?
Ik meen dat het Vlaams Belang
zich terecht profileert als verdediger van het gezin en vooral
van de zwakste schakels hierin:
vrouwen en kinderen.
In datzelfde kader wordt er deze
regeerperiode in de commissie
Justitie en de adviescommissie
Maatschappelijke Emancipatie veel
aandacht besteed aan partnergeweld, waarbij meestal – weer om
fysiek evidente redenen – de vrouwen
de slachtoffers zijn. Deze problematiek
ligt mij zeer nauw aan het hart. Samen
met mijn collega Nathalie Dewulf
hebben wij een hele resem aanbevelingen ingediend om deze problematiek
aan te pakken. Zo ijveren we voor
meer snelrecht, bij ernstige gevallen,
een opheffing van het beroepsgeheim,
gespecialiseerde familierechtbanken bij
intrafamiliaal geweld, fors inzetten op
ex-partnergeweld, rechtsbijstand voor
de slachtoffers,… Zeker in deze commissie zien we dat er naar het Vlaams
Belang geluisterd wordt! Iets wat de
mainstream media maar al te graag
proberen te verdoezelen.

“Onze kinderen moeten
opgroeien met dezelfde
mogelijkheden en
vrijheden als wij”

BIO:
•
•
•
•

37 jaar, geboren in Oostende
Studies: rechten KU Leuven
Federaal volksvertegenwoordiger sinds 2019
Lid commissie Justitie, ondervoorzitter commissie Grondwet, lid adviescommissie Maatschappelijke Emancipatie
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KRUISWOORDPUZZEL
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HORIZONTAAL

12
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Kleermakerszit
Gebeurtenis - Oersted
Gekliederde - Lichaams massa index
Nederlands persbureau - Lol
Jongensnaam - Deel van het testament
Flets en mager - Bezitter
Sine loco - Leidinggevende op het
hoogste niveau - Bokslegende
H. Geweidragende dieren - Zoek in water
I. Muzieknoot - Haarmiddel - Dwingende
vraag
J. Gegevens die je kennis vergroten Speelse
K. Neodymium - Lyrisch gedicht - Lap
L. Waarschuwend kenbaar gemaakt

VERTICAAL

8

1.
2.
3.
4.

I
J
K

5.

7

L

6.

3
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

7.
8.

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

9.
10.
11.
12.

Het wettig verklaren
Keukenapparatuur - Jammerlijke toestand
Boeddhistisch heiligdom
Organisatie van de Verenigde Naties Inworp
Europees land - Lidwoord Gewichtsmaat
Prefix in de naam van de schepen van
de Britse Royal Navy - Vrouwelijke
geslachtscellen
Deelgemeente van Gooik
Frans lidwoord - Nieuw (in
samenstellingen) - In zedelijk opzicht
voortreffelijk
Debet - Drager van erfelijke
eigenschappen - Romeinse cijfer 502
Achtervoegsel van Belgische
domeinnamen - Deelgemeente van Tielt
In geldwaarde uitgedrukte - Sleepnet
Geboeid

Winnaars januari:

Peter Ceulemans (Deurne), Els Braeken (Maasmechelen), Kevin Anné (Temse),
Roos Van Gorp (Berlaar)
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BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.VLAAMSBELANG.ORG/WINKEL

€5,00

€10,00

Paraplu

Corona Blunderboek

€19,50
Boek "En nu is het aan ons!"

€9,99
VBJ Slabbetje

€10,00

€1,99

€9,99

VBJ Koozie (blikjeskoeler)

Koffiemok

Leeuwenvlag 150 x 150 cm

Kalender
ZONDAG 21 MAART
WESTMALLE. Virusveilige wandelmiddag vertrek aan parking “Café De
Trappisten”, Antwerpsesteenweg 496,
Westmalle. Org.: Seniorenforum Antwerpen.
Bijdrage in de kosten: 5 euro (ter plaatse).
Inschrijven verplicht via
seniorenforumantwerpen@telenet.be.

€5,00
VBJ Powerbank

Maart 2021

31

