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Dat de relatiegeschiedenis van het Vlaams Belang en de openbare omroep 
niet over rozen loopt, is niet bepaald een staatsgeheim. Sinds de definitieve 
doorbraak van het rechtse Vlaams-nationalisme in 1991, vandaag exact 30 
jaar geleden, maakt de openbare omroep er een erezaak van onze partij te 
negeren, te minachten of in een slecht daglicht te stellen. 

Waar eerder de nadruk lag op het vergoelijken van communistische regimes, 
verschoof sinds 1991 de focus naar het minimaliseren van samenlevingspro-
blemen met (veelal) niet-Europese migranten. Zowel in televisieseries, journaals 
als documentaires werd een rooskleurig beeld van de multiculturele samenle-
ving opgehangen, werden problemen verdoezeld en werden de spanningen 
tussen de islam en onze westerse cultuur geminimaliseerd of ontkend. 

Die houding werd in 2001 ook geïnstitutionaliseerd middels een interne 
nota, ironisch getiteld als ‘De VRT en de democratische samenleving’. Hierin 
werd voor het eerst klaar en duidelijk gesteld dat het Vlaams Belang ‘niet 
behandeld mocht worden als andere partijen’. Dat de wetgeving op de 
openbare omroep neutraliteit en onpartijdigheid eist en zelfs discriminatie tus-
sen de verschillende ideologische strekkingen verbiedt, vormde geen beletsel.

1,9 PROCENT

Wie dacht dat de publieke omroep zich 20 jaar later ontpopt heeft tot een 
neutrale en objectieve speler die nieuws brengt - in plaats van nieuws maakt 
- is eraan voor de moeite. In een net uitgebrachte studie (waar u meer over 
leest op blz. 13) van de VUB en de Universiteit Antwerpen wordt dat ten 
overvloede aangetoond. Zo krijgt het Vlaams Belang amper 1,9 procent 
spreektijd in het VRT-Journaal, terwijl een partij als Open Vld - die een derde 
minder kiezers vertegenwoordigt - het achtvoud daarvan krijgt toebedeeld.

Het is duidelijk: nog steeds wordt een welbepaalde politieke stroming doel-
bewust gemuilkorfd en weggecijferd. De 810.000 kiezers van het Vlaams 
Belang blijken goed genoeg om de rekening van de omroep te betalen, 
maar niet om hun maatschappijvisie evenredig aan bod te laten komen, laat 
staan hun vertegenwoordigers een faire kans 
te gunnen.

Indien de VRT de groeiende argwaan van de 
Vlaming wil counteren en zich wil ontwikkelen 
tot een moderne, onpartijdige en onbevoor-
oordeelde openbare omroep is er nood aan 
een radicale ommezwaai die het gehuldigde 
opiniepluralisme ook honoreert en de zo 
geprezen diversiteitslogica in ál zijn facetten 
uitvoert.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Pleidooi voor een  
oprecht opiniepluralisme



Bijna 2000 nieuwe leden! Dat is op het moment van dit schrijven het eerste resultaat van de 
huisbezoeken die vrijwilligers en kaderleden van onze partij over heel Vlaanderen uitvoeren. 
Het is een belangrijke stap in de goede richting en het brengt ons weer dichter bij ons doel: 
met stip de grootste ledenpartij van Vlaanderen worden. Een goed begin dus, maar er is nog 
veel werk voor de boeg.

Want vergis u niet! We zijn en blijven op dit moment duidelijk de grootste partij in de peilin-
gen. Maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten. De weg naar 2024 is 
nog lang en in de politiek kan in die periode nog alles gebeuren.

Een partij als het Vlaams Belang moet het niet hebben van virtuele overwinningen in peilingen, 
maar vooral van het rechtstreeks contact met die Vlamingen die ons hun vertrouwen willen 
schenken. Alleen door zelf naar de mensen toe te gaan, te luisteren naar hun problemen en 
op basis daarvan echte oplossingen naar voor te schuiven, kunnen we het verschil maken. En 
alleen dan zullen we daar ook voor beloond worden in het stemhokje.

In tegenstelling tot alle andere partijen, staan wij aan de juiste kant van de geschiedenis. We 
bevinden ons op een kantelpunt: de Vlamingen en de rest van de Europeanen moeten een keu-
ze maken. Ze moeten een keuze maken tussen uit de hand gelopen globalisme en nationalisme. 
Een keuze tussen ongebreidelde migratie en gesloten grenzen. Tussen criminaliteit en veiligheid. 
Tussen de rest van de wereld en onze eigen mensen. In Vlaanderen betekent dat een keuze 
tussen alle andere partijen en het Vlaams Belang. 

Het is onze taak, jullie taak, om de balans naar ons te doen overhellen. Uit respect voor onze 
voorouders en uit liefde voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik reken daarvoor op alle leden en 
vrijwilligers van het Vlaams Belang. U maakt het verschil. Het gebeurt niet vaak, maar ik eindig 
mijn voorwoord dan ook met een Franstalige spreuk: Plus est en vous.

Kantelpunt

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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“Met een live-uitzending via VRT NWS, gedurende 
anderhalf uur, van de juridische verdediging van Sihame 
El Kaouakibi (Open Vld) heeft de VRT de mediawetge-
ving ernstig overtreden”, zegt Vlaams Parlementslid Klaas 
Slootmans, die bij de Vlaamse Regulator voor de Media 
klacht indient, omdat mediaminister Benjamin Dalle 
(CD&V) geen initiatief wil nemen. “El Kaouakibi kreeg 
veel te ruime faciliteiten in het kader van een lopend 
strafonderzoek. Bovendien werd de stream afgebroken 
wanneer de vragenronde aanvatte, waardoor elk kritisch 
wederwoord in de kiem werd gesmoord.” Het uitzenden 
van een integrale juridische verdediging is een gevaarlijk 
precedent. Mocht de verdediging van Dries Van Langen-
hove op een dergelijke manier worden uitgezonden, het 
kot was te klein en het land stond op zijn kop. 

Het stevig protest van het Vlaams Belang tegen de 
komst van een islamitisch centrum in Denderleeuw heeft 
zijn vruchten afgeworpen. Het gemeentebestuur en het 
provinciebestuur hebben de aanvraag tot de bouw van 
dit centrum geweigerd. Vlaams Parlementslid Kristof 
Slagmulder is dan ook tevreden: “We hebben tegen de 
komst van deze moskee meer dan 1.200 bezwaarschrif-
ten ingediend en een succesvolle petitie georganiseerd.” 
Daarnaast waren er interpellaties in de gemeenteraad 
en werd de problematiek voortdurend aangekaart op 
sociale media. “We zullen alle wettelijke middelen 
blijven aanwenden tegen de komst van moskeeën en 
koranscholen.”

Terwijl duizenden hardwerkende Vla-
mingen door de coronacrisis dreigen 
failliet te gaan, zijn er OCMW’s die 
met de extra COVID-steun die hen wordt 
verstrekt, de boetes betalen van vluchte-
lingen die de coronaregels aan de laars 
lappen. “Belastinggeld dat niet wordt 
aangewend waar het voor bedoeld is”, 
zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Dit ruikt sterk 
naar misbruik van steunmaatregelen, 
maar voor minister van Armoedebstrijding 
Karine Lalieux (PS) is er geen vuiltje aan 
de lucht.” Het Vlaams Belang heeft de 
minister dan ook opgeroepen een schrij-
ven naar de OCMW’s te richten waarin 
wordt bepaald dat dergelijke feiten niet 
mogen vallen onder het zogenaamde 
‘corona-hulpfonds’.

VRT ALS SPREEKBUIS 
VAN EL KAOUAKIBI

VERZET LOONT

OCMW’S 
BETALEN COVID-
BOETES VAN 
VLUCHTELINGEN
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De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement diende een voor-
stel van resolutie in dat een algemeen hoofddoekenverbod in de 
publieke ruimte wil invoeren voor minderjarige meisjes. “Als er één 
bedreiging is voor de emancipatie van de vrouw in onze samenle-
ving, dan is het wel de sluipende islamisering met als voornaamste 
instrument de hoofddoek”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van 
dermeersch. “De hoofddoek tolereren is de perverse moraal van de 
islam legitimeren, die meisjes en vrouwen verplicht om hun seksua-
liteit te verbergen.” Het Vlaams Belang rekent erop dat het voorstel 
minstens aanleiding zal geven tot een fundamenteel debat over de 
problematiek. 

De Kamercommissie Financiën heeft groen licht gegeven voor 
de nieuwe EU-financiering. Het Vlaams Belang verwacht dat als 
zwakkere lidstaten in gebreke blijven, de andere lidstaten de put 
zullen moeten vullen. Ook zullen de noordelijke lidstaten netto 
meer bijdragen aan het herstelfonds en de zuidelijke lidstaten 
meer uit het fonds halen. “Europa dreigt nog meer een transferunie 
van noord naar zuid te worden, zoals België er al één is”, zegt 
Kamerlid Wouter Vermeersch, die zich ten zeerste verbaasde over 
de kritiek van N-VA op de goedkeuring van het besluit. “N-VA 
stemde in het Europees Parlement voor de nieuwe EU-financiering 
en in het Belgisch federaal parlement tegen. Sterker nog: Europees 
Parlementslid Johan Van Overtveldt lag mee aan de basis van de 
nieuwe regelgeving.”

NAAR EEN 
ALGEMEEN 

HOOFD-
DOEKEN-

VERBOD VOOR 
MINDER-

JARIGE 
MEISJES

N-VA VOERT OPPOSITIE 
TEGEN REGEL DIE HET 
ZELF HEEFT ONTWORPEN

“Stel je eens voor dat het een 
zwarte persoon zou zijn die het 
werk van een witte schrijver moet 
vertalen, en kritiek krijgt op het 
verschil van huidskleur. Miljoenen 
Black Lives Matter-demonstranten 
zouden op straat komen.”

Ayan Mohamud Yusuf, schrijfster, 
De Morgen, 28 februari 2021

“Voor mij is dat niet zo verwon-
derlijk [dat België terroriste Malika 
El Aroud niet kan uitzetten], want 
dat gebeurt echt wel dagelijks: 
dat ze mensen het land niet 
uitkrijgen ook al hebben ze geen 
papieren om hier te verblijven.” 

Marjan Temmerman, journaliste, 
Radio 1, 2 maart 2021

“Het dekolonisatiediscours dreigt een 
dun bouillonnetje te worden. Veel 
opinie, weinig grondige kennis.”

Jonathan Holslag, professor, 
Knack, 9 maart 2021

“Hier en daar verschijnt wel eens 
een kritisch artikel dat de corona-
maatregelen toetst aan de mensen-
rechten, maar het is niet meer dan 
de excuustruus om de niet afla-
tende storm van doemberichten te 
temperen. Hoeveel keer werd nu al 
geschreven dat de volgende dagen 
cruciaal zijn? Hoeveel keer werd 
de derde golf al voorspeld?”

Hendrik Vuye en Veerle Wouters, staats-
recht-experts, Knack, 8 maart 2021

“Onze Vlaamse droom van zelf-
bestuur zakt weg in een moeras 
van bureaucratie en betutteling. Er 
gaat geen dag voorbij of er wordt 
in Vlaanderen een nieuwe subsidie 
bedacht, een nieuw agentschap 
opgericht of een nieuwe regel 
uitgevaardigd.”

Bram Bombeek, oud-woordvoerder 
N-VA, De Morgen, 6 maart 2021

ACTUA KORT

ZOGEZEGD
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Voor een Gentse strafrechter hoefden twee brute verkrachters 
niet eens effectief te gaan zitten. Eerder dit jaar diende een 
34-jarige die een 13-jarig meisje verkrachtte dit ook al niet 
te doen. “Wie met een aantal anderen buiten een pizza eet, 
krijgt drie maanden effectief. Maar wie op gruwelijke wijze 
iemand verkracht, hoeft niet eens naar de gevangenis”, stelt 
Kamerlid Katleen Bury vast. “Minister van Justitie Vincent 
Van Quickenborne belooft nu wel de strafmaat te verhogen, 
maar dat beloofde zijn voorganger Koen Geens ook al. We 
moeten dit eerst zien voor we het geloven.” Voor het Vlaams 
Belang moet dit soort misdrijven ernstig bestraft worden. “Als 
enige hebben we hier steeds op gehamerd en we zullen dit 
blijven doen.”

SEKSUELE DELINQUENTEN 
MOETEN STRENGER 
BESTRAFT

Het Vlaams Belang is bijzonder 
kritisch ten aanzien van de op-
heffing van de parlementaire on-
schendbaarheid van Catalaans 
oud-minister-president Carles 
Puigdemont. Tijdens zijn balling-
schap in dit land omwille van 
Spaanse vervolging werd hij in 
2019 verkozen in het Europees 
Parlement. Maar nu wil een 

meerderheid van de EP-verkoze-
nen de Catalaanse nationalisten 
blootstellen aan uitlevering aan 
Spanje. “Dit is bijzonder onrust-
wekkend”, reageert Europees 
Parlementslid Gerolf Annemans. 
“Als het van de eurocraten af-
hangt zouden we bij wijze van 
spreken wel politiek asiel moeten 
geven aan de helft van Afrika en 

het Midden-Oosten, maar o wee 
als een echte dissident binnen 
Europa effectief bescherming 
nodig heeft tegen vervolging en 
rechtswillekeur.” Als de immuni-
teitsopheffing leidt tot een uitleve-
ring, verliest Puigdemont meteen 
zijn EP-mandaat, een ontkenning 
van de democratische uitslag in 
Catalonië.

VLAAMS BELANG WAARSCHUWT 
VOOR POLITIEK PROCES TEGEN 
PUIGDEMONT
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“Ha die Rechtse Rakker, ’t is nogal een maand voor 
U geweest he zeg. Ge gaat zeker iets schrijven 
over Sihame El Kaouakibi?”

Neen, beste vrienden… ik moet U ontgoochelen. 
Sihame heeft samen met Zijne Onkreukbaarheid 
Jogan Vande Lanotte een persconferentie gege-
ven waarin ze op haar plechtig communiezieltje 
beloofd heeft dat ze recht in haar schoenen staat! 
(Voor de kenners: Jimmy Choo’s maat 38, gekre-
gen van haar partij zodat ze tijdens de campagne 
tenminste folderkes kon gaan bussen.)

Neen, ik wil het met U hebben over het edele 
schaakspel. Edel? Niks edel…racistisch ja! Een spel 
dat wit en zwart tegen elkaar opzet, en waarbij 
wit nog eens mag beginnen ook. In het kader van 
de dekolonisering wordt het hoog tijd dat vanaf nu 
zwart mag beginnen bij het schaakspel.

Seksistisch ook: waarom is die koningin minder 
waard dan de koning? Daarbij even vergetend 

dat de koningin in het schaakspel misschien niet 
het belangrijkste stuk is, maar wel het krachtigste 
stuk. De koningin kan zowat alles wat alle andere 
stukken apart kunnen. Ik geef toe: multi-tasken is ons 
mannen inderdaad niet gegeven.

En uiteraard is het spel ook een schandalige 
verheerlijking van de middeleeuwse standenmaat-
schappij waarbij de adel veel meer waard is dan 
de pionnen – het voetvolk zeg maar.

“Zeg Rakker, overdrijft ge nu niet een beetje?”

Was het maar waar, beste lezers. Maar ik vrees 
dat de realiteit intussen de satire heeft ingehaald. 
Zo wist een Nederlandse krant onlangs te melden 
dat YouTube een schaakkanaal offline heeft gehaald 
omdat het ‘hate speech’ zou propageren door het 
gebruik van de woorden ‘wit’, ‘zwart’ en ‘aanval’. 
Wat deze Rakker U dus komt vertellen is eigenlijk 
geen satire, maar gewoon een gekuiste versie van 
de smerige werkelijkheid.

Schaken is racistisch! (en seksistisch)
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De automobilist is steeds meer de melkkoe 
van alle overheden: “Dit moet stoppen!”
Het Vlaams Belang is het beu dat de Vlaming zich steeds meer blauw betaalt aan zijn auto. 
Uit nieuwe cijfers blijkt dat de verkeersbelastingen na de ‘vergroening’ ervan door de vorige 
regeringen pijlsnel de hoogte zijn ingegaan. Vlaams Parlementslid Wim Verheyden kaartte de 
ongehoorde stijging in het parlement aan bij minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). 

DOOR WIM VAN OSSELAER

In 2012 startte de Vlaamse Regering 
met de zogenaamde ‘vergroening’ 
van de verkeersfiscaliteit met als 
doel om aan gedragssturing te 
doen. Die vergroeningsoperatie zou 
‘budgetneutraal’ zijn, werd de critici 
toen op het hart gedrukt. Wie een 
milieuvriendelijke wagen zou kopen, 
zou er zelfs bij winnen. Uit nieuwe 
cijfers blijkt nu echter dat de Vlaamse 
verkeersbelastingen de afgelopen 5 
jaar met maar liefst 15% gestegen 
zijn. De BIV zelfs met een fenomenale 
50%. 

De zogenaamde ‘vergroening’ van 
de verkeersbelasting komt dus in feite 
neer op een platte belastingverhoging 
en daarom confronteerde Wim 
Verheyden de minister met alle 
taksverhogingen en andere 
pestmaatregelen die de automobilist 
de voorbije jaren te slikken kreeg, 
LEZ-zones waarbij men bij de minste 
misstap een zware boete krijgt en 
accijnzen op brandstof, die bij de 
hoogste in heel Europa zitten. In 2019 
incasseerden alle overheden zo in dit 

land samen een recordbedrag van 
21,5 miljard euro aan belastingen op 
motorvoertuigen. De auto is dus steeds 
meer de melkkoe van alle overheden 
in dit land, ook van de Vlaamse. 

Verheyden wees de minister er ook op 
dat de technologie in de auto-industrie 
de afgelopen jaren zo geëvolueerd 
is dat ook verbrandingsmotoren 
veel zuiniger zijn en minder uitstoot 
produceren. In feite dragen ze dus bij 
aan een milieu- en klimaatverbetering. 
Wie nu een nieuwe wagen koopt, 
koopt sowieso een schonere wagen. 
“Ik vraag me af waarom die mensen 
de afgelopen jaren financieel moesten 
worden bestraft. Waarom beloont 
u ook niet die mensen die niet de 
financiële mogelijkheden hebben 
om elektrische of hybride wagens te 
kopen?”, vroeg hij de minister. 

GEEN KILOMETERHEFFING 
VOOR HET VLAAMS BELANG

Het parlementslid confronteerde 
de N-VA-minister ook met een 

onomwonden pleidooi van Open 
Vld – nochtans een meerderheidspartij 
– voor “een nieuw en beter systeem 
dat de focus op het gebruik van de 
wagen legt”. Tussen de regels door 
wordt dus openlijk voor de invoering 
van de zogenaamde kilometerheffing 
gepleit. 

“Daar is momenteel geen draagvlak 
voor in de Vlaamse Regering en 
in de samenleving trouwens ook 
niet”, zei Verheyden. De deur 
naar een kilometerheffing in de 
volgende legislatuur lijkt nochtans 
wagenwijd open te staan. Hij gaf 
in het parlement dan ook duidelijk 
de boodschap dat onze partij 
helemaal niet voor de kilometerheffing 
gewonnen is. “We waren dat in het 
verleden niet, we zijn dat nu niet en 
we zullen dat in de toekomst ook niet 
zijn”, waarschuwde hij de andere 
partijen.

MOBILITEIT
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Geen nieuw boerenkerkhof
Eind februari oordeelde een Vlaamse rechter dat een vergunning voor een kippenstal in Kortessem 
vernietigd moest worden omdat een nabijgelegen natuurgebied te veel schade zou oplopen 
door de stikstof die erdoor zou worden uitgestoten. Nochtans voldeed de vergunning aan de 
door de Vlaamse overheid opgelegde voorwaarden. Gevolg: heel wat vergunningen zouden nu 
geweigerd kunnen worden omwille van de stikstofimpact van een project. 

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

Stikstof op zich is geen 
problematisch element. Het 
merendeel van de lucht bestaat 
uit stikstof. Wat wel een probleem 
is, zijn de stikstofverbindingen 
(ammoniak en stikstofoxiden) die in 
de bodem geraken na uitgestoten 
te zijn in het verkeer of door de 
industrie. De meeste ammoniak in 
onze bodem is echter afkomstig uit 
de landbouw.

De stikstofverbindingen veranderen  
de balans aan voedingsstoffen 
in de bodem, wat leidt tot 
een biodiversiteitsverschraling. 
Veel kwetsbare plantensoorten 
zijn stikstofgevoelig en zullen 
worden verdrongen. Stikstof 
verzuurt ook de grond waardoor 
vogels, insecten en slakken in de 
problemen komen.

NEDERLAND GIDSLAND?
In 2019 werd Nederland 
geconfronteerd met een crisis 
van jewelste. De stikstofaanpak 
voldeed niet aan de Europese 
natuurwetgeving volgens 
de Nederlandse Raad van 

State. Het gevolg was een 
plotse stop voor duizenden 
bouwprojecten en massaal 
protest vanuit de (landbouw)
sector. De Nederlandse overheid 
nam enkele noodmaatregelen 
zoals het overdag verlagen van 
de maximum snelheid op de 
autosnelweg naar 100 km/u. 
In december 2020 werd een 
stikstofwet goedgekeurd.

Dit scenario moeten we ten allen 
koste vermijden bij ons. Stikstof in 
de bodem vormt wel degelijk een 
probleem, maar onze economie 
mag hier niet het slachtoffer 
van worden. Ook waren het in 
Nederland groenlinkse partijen die 
opriepen tot radicale maatregelen 
die de landbouwsector ongenadig 
hard zou treffen. 

HOE MOET HET NU 
VERDER? 
Het stikstofarrest dwingt de 
Vlaamse Regering om met een 
definitieve regeling op de proppen 
te komen om de stikstofuitstoot 
in Vlaanderen te beperken. Het 

Vlaams Belang erkent dat  er 
dringend een oplossing moet 
komen, want de bescherming van 
onze kwetsbare Vlaamse natuur 
ligt ons nauw aan het hart.

Het debat mag echter niet 
uitmonden in een rondje 
zwartepieten waarvan de 
landbouwsector alweer het 
slachtoffer dreigt te worden. 
Vlaams Parlementslid Stefaan 
Sintobin riep dan ook in het 
parlement op om te stoppen de 
landbouwer de schuld te geven 
van de meeste milieuproblemen in 
Vlaanderen. Onze partij diende 
nadien een motie in om de sector 
juist volop te ondersteunen bij 
bijvoorbeeld het implementeren 
van nieuwe technologieën 
die de stikstofuitstoot kunnen 
terugdringen. Indien de Vlaamse 
overheid toch zou overwegen 
om de veestapel in te krimpen, 
kan dat wat ons betreft enkel mits 
zogenaamde warme sanering 
waarbij de boeren financieel 
correct worden vergoed voor hun 
inspanningen.

LANDBOUW
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Zwarte weduwe blijft 
nog even
Het was alweer even geleden, maar begin maart haalde een zekere Malika El Aroud nog eens 
het nieuws. Ze is de weduwe van een jihadist die twintig jaar geleden een zelfmoordaanslag 
pleegde op een van de boegbeelden van het Afghaanse verzet tegen de Taliban. Het leverde haar 
de bijnaam ‘zwarte weduwe van de jihad’ op. 

DOOR DIRK DE SMEDT

Zélf werd ze in 2010 veroordeeld tot 
acht jaar cel omdat ze deel uitmaakte 
van een Brussels terroristisch netwerk. 
Ze verloor ook haar Belgische 
nationaliteit en zou na het uitzitten 
van haar straf naar Marokko worden 
uitgewezen. Van dat laatste kwam 
echter niets in huis. Malika El Aroud 
weigert immers vrijwillig te vertrekken 
en wil blijkbaar liever nog even langer 
vertoeven in het land waarvoor zij haar 
afkeer nooit onder stoelen of banken 
heeft gestoken. Dat lijkt haar overigens 
aardig te lukken ook, want aangezien 
Marokko elke medewerking weigert, is 
het onmogelijk haar gedwongen terug 
te sturen. 

‘Sterk signaal’

Naar aanleiding van de ‘zaak-El 
Aroud’ haalde Sammy Mahdi, de 
nieuwe staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie, het nieuws met zijn – 
evidente – stelling dat “terugkeer 
geen vrijblijvend voorstel mag blijven 
voor landen van herkomst.” In dat 
kader pleitte hij voor visumsancties 
tegen derde landen die weigeren 
hun uitgewezen onderdanen terug te 
nemen, en rekende daarvoor op een 
‘sterk signaal’ van de Europese Unie. 
Hoe ‘sterk’ deze uitspraak ook mag 
klinken; in de praktijk stelt ze weinig 
voor. 

Het staat uiteraard buiten kijf dat 
een kordate houding van de EU in 
deze kwestie wenselijk zou zijn, 

maar ondertussen is daar helaas 
al jaren niets van te merken. Wel 
integendeel. Tot op heden heeft de 
Europese Commissie – die al lang 
bevoegd is voor het sluiten van 
terugnameakkoorden – nooit van 
de Europese (economische) macht 
gebruik willen maken om onwillige 
derde landen tot (meer) medewerking 
te bewegen. De sinds lang beloofde 
verbetering op dat vlak is dan ook 
vooral bij aankondigingen gebleven. 

Bovendien is nu reeds duidelijk dat 
een mogelijke verstrakking van het 
visumbeleid niet zal volstaan om 
landen ertoe aan te zetten hun illegale 
onderdanen terug te nemen. Als Mahdi 
een ‘sterk signaal’ wil, moet hij er op 
Europees niveau ook voor pleiten om 
verdergaande (economische) sancties in 
het vooruitzicht te stellen, waaronder het 
einde van voordelige exporttarieven, 
ontwikkelingssamenwerking en 
belastingvrije geldoverdrachten vanuit 
de diaspora in België naar het land van 
herkomst. 

VRIJBLIJVEND

Ondertussen hoeft de Belgische 
regering geenszins te wachten om 
vandaag zélf reeds een sterk signaal 
uit te sturen. In dat verband herinneren 
we eraan dat Marokko al sinds 1965 
één van de prioritaire partners van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
is. Welnu, er is niets dat de Belgische 
regering belet deze hulp te koppelen 

aan de bereidheid van het Noord-
Afrikaanse land om zijn onderdanen 
terug te nemen. Behalve dan het 
regeerakkoord van deze coalitie, 
waarin zulke koppeling bij voorbaat 
werd uitgesloten…

Nog een maatregel die zijn effect niet 
zou missen, is de (tijdelijke) sluiting 
van de visumloketten in de Belgische 
ambassade in Rabat en het Consulaat-
Generaal in Casablanca. Daar bestaat 
overigens een precedent voor. Toen 
België een twintigtal jaar geleden met 
een grote toestroom van Russen en 
Tsjetsjenen werd geconfronteerd en 
Rusland weigerde zijn onderdanen 
terug te nemen, sloot de regering in 
een zeldzame vlaag van daadkracht 
de visumloketten in de Belgische 
ambassade in Moskou. Twee weken 
later had België een terugnameakkoord 
met Rusland. De vraag is dan ook 
wat de Belgische regering eigenlijk 
tegenhoudt om vandaag tegen Rabat 
dezelfde taal te spreken als destijds 
tegen Moskou. 

Eén zaak is in ieder geval zeker: 
net zomin als de terugkeer een 
vrijblijvend voorstel mag blijven voor 
de landen van herkomst, mag in eigen 
land het beleid beperkt blijven tot 
vrijblijvende aankondigingen van de 
bevoegde staatssecretaris. Aan de al 
jaren aanslepende onwil – en zelfs 
ronduit tegenwerking – van bepaalde 
herkomstlanden moet eindelijk een 
einde worden gesteld.

TERREUR
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Institutioneel debat in Vlaams Parlement: 

een maat voor niets?
Eind februari, een klein anderhalf jaar na het aantreden van de (Vlaamse) regering-Jambon I, is 
in het Vlaams Parlement een ‘werkgroep Institutionele Zaken’ van start gegaan. Veel moeten we 
daar helaas niet van verwachten. 

DOOR PETER LEMMENS

Het zijn het Vlaams Parlement 
en de Vlaamse Regering die de 
motor moeten zijn voor de verdere 
Vlaamse verzelfstandiging. 
Dat hebben ze in het verleden 
bijwijlen ook gedaan. De 
bekende ‘vijf Vlaamse resoluties’ 
van 1999, die een kader en 
een programma uittekenden 
voor verdere stappen in een 
staatshervorming, werden actief 
aangestuurd door de Vlaamse 
Regering. Die had daarover onder 
meer in haar regeerakkoord ook 
een aantal engagementen op zich 
genomen.

N-VA SLAAPT

Sinds N-VA, als grootste partij, 
het hoge woord voert in de 
Vlaamse Regering is het evenwel 
armoe troef geworden op 
dat vlak. Het vorige Vlaamse 
regeerakkoord bevatte letterlijk 
niets aan communautaire of 
institutionele ambities. Maar ook 
deze bestuursperiode is het niet 
veel beter. Het huidige Vlaamse 
regeerakkoord komt immers niet 
verder dan het initiatief daartoe 
over te laten aan het Vlaams 
Parlement. En ook daar is het 
enthousiasme in de meerderheid 
bijzonder klein en wordt alles 

ondergeschikt aan de Belgische 
agenda ter zake.

Dat laatste bleek al uit het feit 
dat het parlement bijzonder 
lang bleef talmen om een 
initiatief te nemen. Ondanks 
herhaald aandringen van Chris 
Janssens, onze fractieleider in het 
Vlaams Parlement, hielden de 
regeringspartijen de boot af om 
ook maar iets te ondernemen. 
Pas nadat de federale 
regeringsvorming in haar plooien 
was gevallen, werd een en ander 
stilaan bespreekbaar. Met als 
resultaat nu dus een ‘werkgroep 
Institutionele Zaken’. 

OP DE REM

Maar ook hiermee werd volop op 
de rem gestaan. Politicoloog Bart 
Maddens (KU Leuven) heeft er 
terecht op gewezen dat het geen 
toeval is dat deze werkgroep uit 
precies 7 leden bestaat. Alleen in 
dat geval hebben de traditionele 
partijen immers een meerderheid 
van 4, tegenover 3 leden voor 
N-VA en Vlaams Belang. In alle 
andere samenstellingen hadden 
N-VA en Vlaams Belang samen 
een meerderheid of de helft van 
de zitjes, en hadden zij in theorie 

samen de werkzaamheden ervan 
dus naar hun hand kunnen zetten. 

Nu zal het wel zo zijn dat Open 
Vld en CD&V daar achter zitten, 
maar ook N-VA komt dit erg goed 
uit. Elke andere samenstelling 
zou die laatste immers in een 
wel erg lastig parket brengen. 
Zij zou in dat geval voor de 
werkzaamheden ervan dan 
openlijk moeten kiezen voor ofwel 
Vlaamse kordaatheid samen 
met het Vlaams Belang, ofwel 
voor de slappe kost van haar 
regeringspartners. Nu kan N-VA 
zich heel gemakkelijk verstoppen 
achter de meerderheid van de 
traditionele partijen.

GEMISTE KANS

Veel moeten we van deze 
werkgroep dus niet verwachten 
en dat blijkt ook uit zijn 
werkzaamheden. De werkgroep 
zal zich maandenlang 
bezighouden met hoorzittingen 
met deskundigen, minder 
deskundigen en niet-deskundigen 
in plaats van een krachtig politiek 
programma uit te tekenen voor 
een Vlaamse toekomst. Wellicht 
andermaal een gemiste kans dus 
voor Vlaanderen. 

STAATSHERVORMING
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Vlaams Belang voert actie aan kabinet Jambon:

“Snoei in de subsidies voor 
links activisme en multikul!”
De Vlaamse overheid ziet ten gevolge van de coronacrisis de begrotingstekorten fors oplopen. 
Begrotingsminister Matthias Diependaele (N-VA) bestelde daarom bij dure consultancybureaus 
een onderzoek om elke uitgave tegen het licht te houden. Kostprijs van de studie: 10 miljoen 
euro. Het Vlaams Belang is het ermee eens dat een overheid zeer omzichtig moet omspringen met 
het geld van de belastingbetaler, maar heeft geen studie nodig om te weten waar er bespaard 
kan worden.

DOOR WIM VAN OSSELAER

De voorbije jaren leverde het 
Vlaams Belang immers in het Vlaams 
Parlement herhaaldelijk al forse 
kritiek op de gulheid waarmee de 
Vlaamse Regering subsidies in het 
rond strooit voor allerlei linkse en 
multiculturele clubjes en projecten. 
Om deze subsidietsunami aan te 
klagen, organiseerde het Vlaams 
Belang recent een protestactie aan het 
kabinet van Jambon.

70 MILJOEN EURO

Op zijn voorstel besliste de Vlaamse 
Regering immers om jaarlijks maar 
liefst 70 miljoen euro te besteden 
aan subsidies voor het zogenaamd 
‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’, 
dat gedomineerd wordt door linkse, 
activistische en zogenaamd ‘etnisch-
culturele’ organisaties. De Turkse Unie 
gaat zo jaarlijks lopen met €398.394 
aan subsidies, de Unie van Turkse 
Verenigingen met €345.006 en 
de Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen met €387.825.

De opengrenzenactivisten van 
Vluchtelingenwerk cashen op hun 
beurt elk jaar €233.833, Refu 
Interim, dat focust op tewerkstelling 
voor immigranten en zelfs illegalen, 
€172.500, het interculturele 
Kifkif €265.016 en Hand in 
hand tegen racisme €215.723. 
Deze laatste organisatie roemt 
zich erop de ‘dekolonisatie’ in 
Vlaanderen weer op de kaart 
te hebben gezet. De stortvloed 
aan aanvallen op onze cultuur en 
tradities - inclusief leugenachtige 
racismebeschuldigingen en het 
geschreeuw om censuur dat daaraan 
gekoppeld is - wordt inderdaad 
gevoed met Vlaams belastinggeld.

OPNIEUW LANGS DE KASSA

Dezelfde allochtone en linkse 
organisaties, die via het cultuurbeleid 
van Jambon al een gulle werksubsidie 
ontvangen, passeren vaak ook nog 
eens langs de kassa bij andere 
ministers. De Unie van Turkse 

Verenigingen krijgt bijvoorbeeld 
€472.761,68 om allochtonen te 
begeleiden naar werk, de Actieve 
Interculturele Organisatie - die ook 
al cultuursubsidies ontvangt – krijgt 
€232.775,72 om allochtone 
vrouwen te begeleiden. 

En zo zijn er tientallen vzw’s die in 
diverse beleidsdomeinen allerlei 
projectsubsidies bijeen rijven. De ene 
keer voor begeleiding naar werk, een 
andere keer voor een preventieproject 
tegen ‘radicalisering’, een volgende 
keer via het integratiebeleid of voor 
zogenaamd ‘intercultureel’ advies 
over het onderwijsbeleid. Het Vlaams 
Belang vreest dat ook bij de nieuwe 
aangekondigde besparingen de 
Vlaming, die zich al blauw betaalt 
aan belastingen via verkapte 
belastingverhogingen, weer het 
gelag zal betalen. Onze boodschap 
aan het kabinet-Jambon en in het 
parlement is dan ook duidelijk: 
“Bespaar niet op onze eigen mensen. 
Maar snoei fors in de subsidies.”

MULTICULTUUR
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Academisch rapport bewijst:

VRT discrimineert Vlaams Belang
“Vlaams Belang krijgt als grote oppositiepartij relatief weinig aandacht”. Die conclusie trekken 
vier professoren van de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel na een uitvoerig 
onderzoek waarbij de onpartijdigheid van de VRT onder de loep werd genomen.

DOOR JAN HUIJBRECHTS

Dat de relatie tussen de openbare 
omroep en het Vlaams Belang niet 
over rozen loopt, is niet bepaald 
een staatsgeheim. Sinds de 
definitieve doorbraak van het rechts 
Vlaams-nationalisme begin jaren 
‘90 zit er op z’n zachtst gezegd 
enige ruis op de lijn tussen het 
Vlaams Belang en de Reyerslaan. 
Ondanks verschillende besluiten 
van de Vlaamse Regulator voor 
de Media en zelfs een arrest van 
de Raad van State, blijft de VRT 
de Vlaams-nationale partij uiterst 
stiefmoederlijk behandelen.

Hoewel het Vlaams Belang 
die ongelijke behandeling al 
jaar en dag aanklaagt, werd 
die tot hiertoe onvoldoende 
gestaafd met wetenschappelijk 
werk. Dat vacuüm wordt nu 
opgevuld door een meer dan 
100-paginatellend academisch 
rapport van een multidisciplinair 
team van professoren uit zowel 
de communicatie- als de 
politieke wetenschappen van 
de Universiteit Antwerpen en 
de Vrije Universiteit Brussel. Het 
rapport is een uitvloeisel van 
de vorige beheersovereenkomst 
van de VRT, die bepaalde dat 
de onpartijdigheid van het VRT-
aanbod onderzocht moest worden 
door onafhankelijke deskundigen. 

De onderzoekers gingen daarbij 
bijzonder doortastend te werk. 
Ze baseerden zich onder 
meer op materiaal van het 
Elektronisch Nieuws Archief dat 
alle televisiejournalen van zowel 
VRT als VTM bevat van 2003 
tot 2019. Ook werden VRT-
journalisten en een representatief 
panel van 48 kijkers bevraagd via 
diepte-interviews.

In hun onderzoek bevestigen de 
professoren het gevoel dat bij het 
Vlaams Belang al jaren leeft van 
ongewenste gast. “Wat politieke 
partijen betreft, stellen we vast dat 
het Vlaams Belang minder aan 
bod komt in de berichtgeving”, zo 
stellen de professoren. Ze maakten 
daarbij ook een onderscheid tussen 
enerzijds een partijvermelding 
en daadwerkelijke spreektijd. 
Op beide vlakken constateren 
de proffen een disproportionele 
onderbelichting van het Vlaams 
Belang. Op het vlak van spreektijd 
zakt dat cijfer zelfs onder de 
2%, terwijl bijvoorbeeld sp.a het 
vijfvoudige krijgt toebedeeld en 
Open Vld het achtvoudige. 

“VRT VERZAAKT AAN 
ONPARTIJDIGHEIDSPLICHT”

Volgens Vlaams Belang-
parlementslid en lid van de 

Mediacommissie Klaas Slootmans 
is het rapport het ultieme bewijs 
dat de VRT – die met belastinggeld 
wordt gefinancierd – aan haar 
onpartijdigheidsplicht verzaakt. 
“Het mediadecreet verbiedt de VRT 
uitdrukkelijk te discrimineren tussen 
de verschillende ideologische 
of filosofische strekkingen en 
verplicht haar om nieuws- en 
duidingsprogramma’s in een geest 
van politieke en ideologische 
onpartijdigheid te organiseren”, 
aldus Slootmans. “Dit rapport 
bewijst dat dat nog steeds niet het 
geval is.”

Eigen tellingen die de partij 
gedurende het volledige jaar 2020 
liet uitvoeren, bevestigen die these. 
Bij de ontspanningsprogramma’s is 
de verhouding helemaal zoek. Het 
Vlaams Belang wordt er nagenoeg 
nooit uitgenodigd.

Slootmans pleit daarom voor 
proportionaliteitsvorken bij het 
uitnodigingsbeleid in de nieuws- en 
duidingsprogramma’s. “Wij eisen 
geen apothekersweegschaal en al 
zeker geen voorkeursbehandeling”, 
zo besluit Slootmans. “Het 
enige wat wij vragen is een 
gelijkwaardige behandeling die 
de reële politieke verhoudingen 
respecteert.” 

MEDIA
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40 jaar Vlaams Blok/Vlaams Belang Antwerpen

Al vier decennia de  
partij van ‘t Stad
Momenteel loopt er in het Antwerps secretariaat een tentoonstelling over 40 jaar Vlaams Blok/
Vlaams Belang. Niet toevallig in Antwerpen, want daar ligt de bakermat van onze partij. 
Het begon in 1977 toen Karel Dillen met een schare getrouwen zich naar aanleiding van hun 
ongenoegen over het Egmontpact van de Volksunie (VU) afscheurden, en samen de Vlaams 
Nationale Partij (VNP) stichtten. Bij de federale verkiezingen van 17 december 1978 werd Karel 
prompt tot volksvertegenwoordiger gekozen.

DOOR JAN PENRIS

Kort daarop fuseerde de VNP 
met haar zusterpartij de Vlaamse 
Volkspartij tot het Vlaams Blok. 
Al snel kreeg de partij ook haar 
eerste lokale mandataris toen 
Eric Deleu in Berchem de VU 
ruilde voor het VB. Deleu zou 
niet lang alleen blijven, want bij 
de lokale verkiezingen werden 
steeds meer Blokkers verkozen. In 
1988 zelfs tien mandatarissen in 
Antwerpen. Naast kiezers uit de 
voormalige Volksunie bekoorde 
de partij ook steeds meer en meer 
kiezers die zich tot dan toe in de 
socialistische familie bevonden. 
Zo zijn bijvoorbeeld de bekende 
socialistische gebroeders Neel 

overgekomen, met als motivatie 
“wij volgen onze kiezers”.

Karel behield zijn zetel in 1981 
en 1985 en liet zich opvolgen 
door Gerolf Annemans. In 1987 
bemachtigde ook Filip Dewinter 
een zetel. Karel werd senator. 

Structuren

De partij werkte sterk aan haar 
structuren. Medepionier Bob 
Hulstaert stichtte als eerste de 
eigen Merksemse afdeling, 
anderen zouden spoedig volgen. 
Xavier Buisseret en Veerle Dillen 
openden het eerste lokale 

secretariaat in Antwerpen (naast 
het al bestaande in Brussel). 

Dat secretariaat zullen velen 
zich nog heugen, het was 
naast een vergaderzaal ook 
een hecht ontmoetingscentrum. 
In 1987 stichtte Dewinter 
Vlaams Blok Jongeren (VBJ), de 
jongerenafdeling van de partij 
die zich ook niet onbetuigd zou 
laten. Vele jaren later zou ook het 
Seniorenforum volgen, voor de 
talrijke actieve ouderen. Trouwens 
vele leden van dat forum zijn 
destijds nog gestart bij VBJ. 
Wat wil je, 40 jaar is een half 
mensenleven.

TENTOONSTELLING



Cordon en proces

In 1989 werd Karel Dillen 
verkozen in het Europees 
Parlement. In reactie op het 
groeiend succes van de partij 
stelden de traditionele partijen een 
zogenaamd cordon sanitaire in. 
Het mocht echter niet baten want 
de partij bleef groeien. Op 24 
november 1991, de zogenaamde 
Zwarte Zondag, haalde de partij 
12 Kamerzetels. Frank Vanhecke 
mocht samen met Karel naar 
Europa. In datzelfde jaar werd de 
partij de grootste van Antwerpen. 

Zich ervan vergewissend dat het 
cordon niets uithaalde, schakelde 
het regime over op drastischere 
maatregelen. Vanaf 2000 begon 
een reeks processen tegen de 
partij die telkens gewonnen 
werden. Maar uiteindelijk haalden 
de tegenstanders via het hof van 
beroep van Gent toch hun slag 
thuis. Om verdere vervolging te 
vermijden werd op 14 november 
2004 een nieuwe partijnaam 
gekozen: Vlaams Belang. 

De politieke veroordeling maakte 
echter weinig indruk op de 
kiezers, want met de verkiezingen 
van 2004 werd de Vlaams 
Belang-fractie de grootste in het 

Vlaams Parlement.

Dipje

Karel was in 1996 intussen 
opgevolgd door Frank Vanhecke. 
Maar jammerlijke interne 
partijtwisten deden hem in 2008 
opstappen. Zijn opvolgers Bruno 
Valkeniers en Gerolf Annemans 
moesten het schip drijvend 
houden, met terugvallende 
verkiezingsresultaten en 
overlopende mandatarissen. Toch 
lukte hen dat, mede en vooral 
dankzij de blijvende inzet van 

de oude getrouwen die dikwijls 
uit de brede Vlaamse Beweging 
kwamen zoals de Voorpost, de 
NSV, het KVHV en het VNJ. 

De partij bleef ook inspelen 
op doelgroepen. Zo werden 
er kringen opgericht, elk met 
hun eigen blaadjes, voor 
sociale huurders, politiemensen, 
middenstanders en landbouwers. 

Toekomst 

In 2014 werd de fakkel 
doorgegeven aan de jonge Tom 
Van Grieken die zijn sporen al 
had verdiend bij NSV en VBJ. 
Tom verzamelde een nieuwe 
ploeg rond zich en gaf de partij 
een nieuw elan. Dat leidde tot 
de resultaten die ons nog vers in 
het geheugen liggen en, als we 
peilingen mogen geloven, tot een 
stralende toekomst.
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De politieke veroordeling 
maakte weinig indruk op 
de kiezers. In 2004 werd 

Vlaams Belang de grootste 
in het Vlaams Parlement.

 Verkiezingscampagne 1991



“We zitten met een 
onwerkbaar en bureaucratisch 
apparaat, uitgedokterd 
door universitairen zonder 
praktijkkennis”

Marc De Buysscher,
politiecommissaris op rust
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INTERVIEW

“Er is geen visie in 
het politiebeleid”
De voortdurende stijging van criminaliteit en van drugsgebruik, maar ook van verpaupering en 
vervreemding tonen ons dagelijks de noodzaak van een efficiënt politieapparaat. Veiligheid is 
een grondrecht, en mensen moeten kunnen rekenen op een daadkrachtige aanpak van overlast 
en criminaliteit. En om dit te garanderen is uiteraard een goede politiewerking nodig. Vlaams 
Belang Magazine vond commissaris op rust Marc De Buysscher van de Gentse politie bereid om 
dieper op deze werking in te gaan. Niemand is hiervoor beter geplaatst dan De Buysscher, die 
42 jaar lang bij de politie in dienst was en dit jaar met ‘Op sterven na dood…’ een kritisch boek 
schreef over het Belgische politiewezen.
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer De Buysscher, u trad als 22-jarige in 
dienst bij de Gentse politie. Dat was in 1976. 
Ruim vier decennia later, en na zowat alle 
politiegeledingen doorlopen te hebben en 
opgeklommen te zijn tot commissaris, ging u 
in 2019 met pensioen. Als u hierop terugblikt, 
hoe hebt u het werk van een politieman of 
-vrouw zien evolueren?

Voor de opstart van de geïntegreerde politie waren 
diensten al opgesplitst in een wijkwerking, interventies en 
gerechtelijke dienst. Procedures en wetgeving waren veel 
minder omslachtig. De structuur was transparanter, kortom, 
er werd een pak meer tijd besteed aan werk op het terrein.

Met de opstart van de geïntegreerde politie dacht ik 
dat het anders zou verlopen, doch niets bleek minder 
waar. Lokale korpsen werden een mastodont. De burger 
voelt zich, bij gebrek aan sociale contacten, in de steek 
gelaten. Het speelt ook politiemensen parten. Zo leidt de 
steeds voortschrijdende verzuiling van het korps met meer 
dan 170 verschillende diensten en dienstjes tot afstom-
ping en tunnelvisie. Men zal ook vlugger geneigd zijn om 
anderen met een onderzoek op te zadelen, wat leidt tot 
inefficiëntie, oeverloze discussies en zelfs interne conflicten. 
Collegialiteit wordt steeds meer een loos begrip. Oudere 
politiemensen en leidinggevenden hebben zich meestal 
gesetteld in hun eilandje. Jongere inspecteurs zijn de dupe.

Eind jaren ’90 kenden we de zogenaamde 
politiehervorming. Na 200 jaar trouwe dienst 

werd de Rijkswacht afgeschaft en alle dien-
sten werden herleid tot één geïntegreerde 
politie. Sindsdien bestaat het uit korpsen met 
verschillende taken en overheden, die onaf-
hankelijk van elkaar werken, maar die elkaar 
ook aanvullen. Hoe stond u destijds tegenover 
deze hervormingen? Waren ze een noodzaak?

Heel wat schandalen toonden aan dat politiediensten niet 
naar behoren werkten. De hervorming was duidelijk: via 
taaktoewijzingen en informatiedoorstroming op lokaal en 
federaal niveau komen tot een gepaste aanpak van de 
criminaliteit. Met een sociale controle en preventie door 
lokale politiediensten en tussenkomsten die het lokaal 
niveau niet overstegen. Federale diensten stonden in voor 
het ‘zwaardere’ werk, veelal op basis van haar analyses 
en op aangeven van lokale diensten.

Het draaide echter helemaal anders uit. Lokale diensten 
verzorgden de basisfunctionaliteiten, maar werden daar-
door nog eens tot in het absurde opgesplitst. De interven-
tiediensten moeten daardoor de ene na de andere oproep 
afhaspelen, zondermeer. De overbevraagde wijkpolitie 
weet niet meer wat leeft in de buurt. De recherche start 
geen eigen onderzoeken op en beperkt zich louter tot het 
uitvoeren van parketopdrachten. Om dit allemaal in goede 
banen te leiden zijn er nog steun- en studiediensten, met 
nog meer specialisten. Zo weet niemand nog wie met wat 
bezig is. 

En u zegt het daarnet: politiediensten werken onafhankelijk 
en kunnen elkaar ook aanvullen, maar in de praktijk is het 
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een ander verhaal. Er is een probleem van informatiega-
ring, net precies omdat de politie te weinig op het terrein 
gaat en daardoor geen sociale controle kan uitoefenen, 
laat staan nuttige informatie aanreiken.

Wanneer had u voor het eerst de indruk dat 
de praktijk minder mooi was dan de theorie 
en dat het de verkeerde kant uitging met de 
politiehervorming?

Toen ik bij de Gentse politie begon was er nog ‘de wijk-
agent’ die als geen ander zijn buurt kende. Discussies over 
wie wat ging doen begonnen pas 10 jaar later, toen men 
naast de centrale interventiedienst vanuit de commissaria-
ten niet-dringende interventies ging benaarstigen. Met de 
opstart van de geïntegreerde politie en Gent als pilootpro-
ject was het hek helemaal van de dam. Men ging over 
tot een verzuiling of een verticale 
opsplitsing waarbij elke dienst een 
eigen leven ging leiden. Naast 
de informatiegaring schortte er 
heel wat op vlak van de informa-
tiedoorstroming. Ik voelde de bui 
hangen en werkte een alternatief 
voorstel uit. Het kwam neer op 
een territoriale of een horizontale 
opsplitsing, waardoor een lokaal 
korps als fijnmazig netwerk kon 
worden uitgebouwd met personeel 
en masse op het terrein en dat steeds binnen dezelfde 
buurt kon opereren. Gedaan met favoritisme en postjes, 
gewoon omdat elke medewerker binnen dezelfde graad 
hetzelfde werk moest doen.

Ook voor een landelijk korps zoals Assenede/Evergem 
werkte ik zulk voorstel uit, om aan te tonen dat het orga-
nigram zowel voor landelijke als grootstedelijke korpsen 
perfect werkbaar was. Alles viel op een koude steen en 
twee jaar na het Gentse pilootproject werd de geïntegreer-
de politie over de rest van België ingevoerd.

In theorie klinkt het verhaal van de geïntegreerde politie 
mooi, maar de praktijk is enigszins anders. Politiewerk 
werd ‘nattevingerwerk’ met een projectmatige aanpak. 
Steundiensten schoten als paddenstoelen uit de grond. 
Een analysebureau moest de informatiedoorstroming vlotter 
laten verlopen. Maar wat baat het als er niet veel te ana-
lyseren valt, behalve dan wat improviseren met statistie-
ken? Lokale politiediensten kunnen hun core business niet 
uitoefenen.

De Gentse politie bestaat momenteel uit meer 
dan 170 verschillende diensten. Er is een 
overdaad aan opsplitsingen en specialisaties, 
waarover u in uw boek heel kritisch bent. Een 

kat, laat staan een politiehond, vindt er haar 
jongen niet in terug. Maar is die complexiteit 
niet onvermijdelijk? De maatschappij is nu 
eenmaal technologischer dan ze in 1976 was.

Het stoort me enorm dat er geen visie is in het beleid, 
waardoor we zitten met een onwerkbaar en bureaucratisch 
apparaat, uitgedokterd door universitairen zonder praktijk-
kennis. Politiemensen zijn meer met zichzelf bezig dan met 
de burger en voelen zich minder betrokken bij de werking 
van hun korps. Het arrivisme steekt de kop op en men be-
perkt zich tot de dienstopdrachten. Zo is de goesting naar 
het echte politiewerk ver weg.

Niemand zal ontkennen dat de maatschappij veel tech-
nologischer is geworden. Dit betekent niet dat het gros 
achter de pc moet gekluisterd zitten door de ICT-crimina-

liteit die aan een opmars bezig 
is. Lokale politiediensten moeten 
voor de aangifte ervan als eerste 
aanspreekpunt fungeren. Maar 
standaardklachten kunnen door 
ondersteunend burgerpersoneel 
worden opgenomen, na een korte 
opleiding. Veel van die gevallen, 
zoals ‘phishing’-dossiers, hebben 
een bovenlokaal karakter maar 
worden behandeld door lokale 
recherchediensten. Door een toe-

name van de digitale misdrijven werken lokale politiezones 
aan de uitbouw van een LCCU (Local Computer Crime 
Unit). Uit goede bron weet ik dat lokale politiediensten 
niet voldoen aan de gestelde verwachtingen. Ze dreigen 
elkaar voor de voeten te lopen, bijvoorbeeld als blijkt dat 
tientallen of zelfs honderden feiten het werk zijn van één 
bovenlokale bende.

Dergelijke processen-verbaal dienen aan federale 
cyberteams te worden overgemaakt die  geavanceerde 
middelen en technieken hanteren. Eens hun onderzoek is 
afgerond, kan beroep worden gedaan op lokale diensten.

Welke verbeteringen hebben de politiehervor-
mingen eigenlijk gebracht?

De samenleving is de jongste jaren sterk veranderd en de 
lokale politiekorpsen hebben - zeker voor wat betreft de 
middelgrote en grootstedelijke zones - de trein gemist.

Het enige lichtpunt kon de uitbouw geweest zijn van één 
politiekorps, gestructureerd op twee niveaus. Maar de 
Waalse burgemeesters stelden hun veto tegen het opslok-
ken van de lokale politie. Er zijn de specialisaties die de 
kwaliteit van het werk zouden moeten ‘optimaliseren’, 
maar een ploeg van enkele politiemensen kan nooit een 

“Iedereen leidt een 
eigen leven en niemand 
weet nog wie met wat 

bezig is”
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maatschappelijk fenomeen in een stad als Gent met zijn 
270.000 inwoners integraal aanpakken. Door overstruc-
tuur handelt elke dienst naar een eigen agenda. De ver-
gadercultuur haalt de overhand. Officieren zijn veredelde 
bureauchefs en halen hun neus op voor het gerechtelijk 
werk, temeer nu universitairen de optie hebben om als 
commissaris rechtstreeks toe te treden tot het korps. 

Wat volgt is burgerparticipatie. Met straathoekwerkers, 
park- en gemeenschapswachters, gebiedscoördinators bij 
een vzw, overlast- en wijkregisseurs, sociale regisseurs, 
diversiteitsmanagers, buurtstewards, studentenambtenaars, 
horeca- en studentenpreventiecoaches, burenbemiddelaars 
en schoolspotters kan men ondertussen een ganse balzaal 
vullen. Zij kunnen enkel pamperen, maar hebben verder 
niks achter de hand.

Jarenlange carrières gaan dikwijls gepaard 
met leuke anekdotes. Hebt u zo’n anekdote?

Ik heb het meer van verhalen die aantonen dat je het als 
gedreven politieman niet onder de markt hebt. Als een van 
de weinige commissarissen van het korps stond ik zelf in 
voor de redactie van mijn processen-verbaal en haalde al 
eens de kranten of werd er een klachtenbrief gestuurd naar 
de korpsleiding. Als hoofd van het gerechtelijk team binnen 
het commissariaat Gent-Centrum nam ik steeds de eindver-
antwoordelijkheid op voor de dossiers. Omdat de korps-
leiding er niet voor terugdeinsde om bij elke klacht een 
tuchtonderzoek op te starten, eindigde ik mijn loopbaan 
met een nogal indrukwekkend palmares (lacht). Klaarblij-
kelijk vreesde men dat het korps via de (sociale) media in 
diskrediet zou worden gebracht. Niet verwonderlijk met 
onderzoeken die veelal draaiden rond sociale fraude, 
zwartwerk en illegaliteit in een diverse en volkrijke buurt. 

Zo was er een gezin waar de ganse familie fraudeerde. 
De gepensioneerde ouders stonden niet ingeschre-

ven op hetzelfde adres, maar woonden wel samen. 
Dochterlief was stroman van een taxibedrijf terwijl een 
broer bij haar in het zwart werkte om ondertussen van 
een uitkering te genieten. Een andere broer genoot van 
een leefloon, stond ingeschreven bij het OCMW en 
verbleef ook bij de ouders. De ganse familie fraudeerde 
er maar op los en hield er na een paar jaar minstens 
enkele tienduizenden euro’s aan over. Uiteraard waren 
die niet gediend met een controle op hun adres. Toen 
die werd uitgevoerd en wat dreigde te escaleren werd 
een beroep gedaan op bijstand. En dat zou ik gewe-
ten hebben. Prompt werd door de commissaris van 
het bijstandsteam een proces-verbaal te mijnen laste 
opgesteld. Ik zou me schuldig hebben gemaakt aan een 
wederrechtelijke huiszoeking, maar het parket gooide 
het proces-verbaal regelrecht in de prullenmand omdat 
ik me had gehouden aan de wettelijke regeling. Het 
voorval gaf me toch een wrange nasmaak en meer nog: 
het werd mee misbruikt om de eerdere toezegging die 
ik had verkregen om een jaar langer te werken - dus tot 
mijn 66 jaar - in te trekken.

De titel van uw boek luidt ‘Op sterven na 
dood…’. Dat klinkt enigszins luguber, maar 
toch sluiten we dit gesprek graag af met 
een positieve noot, hebt u er eentje voor 
ons?

De titel klinkt inderdaad nogal luguber, maar het is de 
enige titel die ik gepast vond. In een notendop vertelt 
het een verhaal van kommer en kwel. Natuurlijk ben ik 
niet over één nacht ijs gegaan. Alle documenten die er 
betrekking op hebben, zijn bijgehouden. Als ik zie hoe 
het met ons politiewezen gesteld is en hoe het verder 
dreigt te evolueren kan ik echt niet met een positieve 
noot eindigen. In de huidige constellatie zit men zo 
goed als muurvast. Evolueren naar een nieuwe politie 
zal een tabula rasa vergen.

Op sterven na dood… Een kritische kijk op het Belgische politiewezen
Uitgeverij Partizaan, 2021, ISBN 9789464076141, 324 p.

Lezers van Vlaams Belang Magazine kunnen het boek bestellen  
voor € 20 ipv. € 22,50 via de QR-code of volgende link: 

www.partizaan.be/boeken-online/acties/op-sterven-na-dood.-voor-E282AC-2000-nor-
male-prijs-E282AC-2250-speciale-actie-voor-lezers-van-het-vlaams-belang-magazine.html
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Francis Van den Eynde (1946-2021)

Afscheid van een monument
“Ik heb geen nieuw België nodig, ik heb een vrij en onafhankelijk 
Vlaanderen nodig. Leve dat vrije en onafhankelijke Vlaanderen. 
En laat het mij nog zeggen vanuit het diepste van mijn hart: 
België barst!”. Met die woorden sloot Francis Van den Eynde in 
2010 zijn laatste tussenkomst af vanop het spreekgestoelte van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de plek vanwaar hij 
zo vaak het Vlaams-nationale gedachtengoed had uitgedragen, 
ons programma had verdedigd, politieke tegenstrevers had 
gehekeld en met hen in debat was gegaan. Op 4 maart 2021 
zweeg Francis voorgoed.

DOOR LUK VAN NIEUWENHUYSEN

GEPOKT EN GEMAZZELD IN 
DE BEWEGING

Toen eind 1977 de Volksunie met 
het afsluiten van het Egmontpact 
definitief haar Vlaams-nationale 
geloofwaardigheid had verloren 
en er nieuwe initiatieven tot stand 
kwamen die uiteindelijk zouden 
leiden naar de oprichting van het 
Vlaams Blok, was Francis Van den 
Eynde letterlijk en figuurlijk van de 
partij. Hij had op dat ogenblik 
al een gevuld palmares in de 
Vlaamse beweging opgebouwd, 
onder andere bij de Vlaamse 
militantenorde van Wim Maes, 
de Volksunie Brussel, Were Di, 
het Brusselse ‘Vlaamse Macht’, 
Voorpost waarvan hij een tijdlang 
voorzitter was. Een op het eerste 

gezicht merkwaardig parcours 
voor een jonge Brusselaar die 
zoals zoveel Ketjes toentertijd, 
in het Frans had school gelopen 
en die alvast van thuis uit niet 
voorbestemd leek om een Vlaams-
nationale voorman te worden. 
Dat hij toch uitgroeide tot een 
flamingant en nationalist was naar 
hij zelf zegde vooral het gevolg 
van de haat, nijd en minachting 
waarmee hij als Vlaming dagelijks 
werd geconfronteerd in Brussel en 
in de Franstalige pers.

EEN PARTIJPOLITIEKE 
CARRIÈRE

In Gent, waar hij om 
beroepsredenen was 
gaan wonen, werd hij de 
onvermoeibare voortrekker van het 
Vlaams Blok. In 1988 maakte hij 
zijn entree in de gemeenteraad 
van zijn nieuwe thuishaven. Hij 
zou er 24 jaar blijven en het was 
zijn trots dat hij er in slaagde 
uit te groeien tot de grootste 
Vlaams-nationale fractie ooit in 
de geschiedenis van Gent. De 
nationale doorbraak van het 
Vlaams Blok in 1991 bracht 

Francis in het parlement. Hij werd 
er een van de spraakmakers van 
de partij en zou dat tot de laatste 
dag van zijn mandaat blijven. Er 
was haast geen onderwerp of 
hij kon er over meespreken en in 
debat gaan. Zijn encyclopedisch 
geheugen en zijn belezenheid 
waren legendarisch. Die 
veelzijdigheid maakte van hem als 
het ware een fractie op zich.

BEGEESTERD EN 
BEGEESTEREND

Francis Van den Eynde was een 
begeesterde en begeesterende 
nationalist. Begeesterd omdat 
zijn leven gewijd was aan zijn 
ideaal. Alles wat hij deed stond 
in het teken van de verdediging 
van onze identiteit, de strijd 
voor Vlaamse onafhankelijkheid, 
het ideaal van de verenigde 
Nederlanden en de solidariteit 
onder de Europese volkeren in 
hun streven naar zelfbeschikking. 
Begeesterend omdat hij zijn 
boodschap op alle mogelijke 
manieren en plaatsen uitdroeg: 
als militant op straat, met 
toespraken voor grote en 



April 2021 21

kleine zalen, vormingsavonden 
voor jeugdbewegingen 
en studentenverenigingen, 
politieke debatten, cantussen en 
zangavonden. Francis sloeg nooit 
een uitnodiging af. Hij wist zijn 
toehoorders telkens mateloos te 
boeien. In debatten konden zijn 
tegenstrevers hem nooit in een 
hoek duwen. Zijn contacten met 
nationalisten in het buitenland 
waren veelvuldig en hartelijk, hij 
had overal vrienden binnen en 
buiten Europa. Zijn hart klopte 
wat harder voor Frans-Vlaanderen, 

Bretagne, het Baskenland, Zuid-
Afrika en misschien nog meest van 
al voor Ierland. Zijn huis in Gent 
stond voor iedereen open, of het 
nu kennissen uit het buitenland 
waren of Vlaamse vrienden in 
nood, ze konden altijd rekenen 
op de gastvrijheid van Francis en 
zijn echtgenote Mie-Jef.

OPRECHT

Een tiental jaren geleden kwam 
het tot een ongelukkig conflict met 
de partij. Onze partijpolitieke 

wegen liepen uiteen. Het heeft 
onze kameraadschap nooit in 
de weg gestaan want we bleven 
dezelfde idealen delen. Francis 
bleef trouwens vlijtig schrijven 
(voor Doorbraak, ’t Pallieterke, 
TeKos e.a.) en werd nog geregeld 
als spreker gevraagd. Toen we 
hem in 2017 vroegen mee te 
werken aan een reeks verfilmde 
vraaggesprekken n.a.v. het 
colloquium dat Vlaams Belang 
organiseerde om de tiende 
verjaardag van het overlijden van 
Karel Dillen te herdenken, twijfelde 
hij niet. Hij koesterde een grote 
bewondering en vriendschap voor 
de stichter van het Vlaams Blok. 
Die combinatie van gevoel en 
rationaliteit maakte van Francis 
Van den Eynde zo’n bijzonder 
want oprecht politicus. Hij kon 
de tranen in de ogen krijgen als 
hij sprak over een onderwerp 
dat hem roerde. Maar evengoed 
kon hij zijn zaak verdedigen met 
rationele argumenten. Hij deed 
dat bovendien vaak met een 
ontwapenend vleugje humor.

DE ONVERMOEIBARE WAS 
MOE

Na zijn opname in het 
ziekenhuis kregen zijn vrienden 
te horen dat ze hem best 
niet te veel met berichtjes of 
telefoontjes lastigvielen, want 
de onvermoeibare Francis was 
te moe om alles te lezen, laat 
staan te beantwoorden. Wat 
we vreesden maar waarvan we 
hoopten dat we ons vergisten, 
is uiteindelijk toch gebeurd. Zijn 
grote hart stopte met kloppen. 
Wij zijn een kameraad kwijt, een 
mentor, een schitterende advocaat 
van het identitaire denken en van 
de Vlaamse en heel-Nederlandse 
zaak. Maar voor velen onder ons 
is het vooral een afscheid van een 
goede vriend. 

“Zijn encyclopedisch geheugen en zijn 
belezenheid waren legendarisch”
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De staat van Taiwan: een 
doorn in het oog van China
Voor China is Taiwan een weerbarstige provincie die zich tracht af te scheiden. Begin dit jaar voerde 
China de druk op en drongen Chinese gevechtsvliegtuigen het Taiwanese luchtruim binnen.

DOOR JAN MORTELMANS

Taiwan is een eiland met een 
oppervlakte van 36.000 km² en 
telt 24 miljoen inwoners. Het ligt in 
de Stille Oceaan tussen Japan en 
de Filipijnen op 150 km van het 
Chinese vasteland. Hoewel China 
beweert dat Taiwan sinds mensen-
heugenis Chinees grondgebied 
was, bestond er vóór de zeventien-
de eeuw geen noemenswaardige 
Chinese belangstelling voor het 
eiland. Het eerste echte gezag op 
Taiwan (toen Formosa genoemd) 
werd gevestigd door de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie in 1624 
en eindigde in 1662, toen de 
Koxinga de Nederlanders van het 
eiland verdreef.

CHINESE BURGEROORLOG
Na de Japanse capitulatie aan 
het einde van de Tweede We-
reldoorlog werden de Japanse 
strijdkrachten op Taiwan door de 
Amerikaanse generaal Douglas 
MacArthur gelast zich over te 
geven aan Chiang Kai-shek van de 
Republiek China. Daarmee kwam 
Taiwan opnieuw onder Chinees 
bestuur, maar de soevereiniteit bleef 
voorlopig bij Japan berusten. De 
bedoeling was dat China Taiwan 
militair zou bezetten in afwachting 

van een definitieve regeling in een 
vredesverdrag tussen de geallieer-
den en Japan. Onmiddellijk na de 
Japanse overgave op Taiwan op 
25 oktober 1945 werd Taiwan 
door de Republiek China uitgeroe-
pen tot een Chinese provincie.

De Republiek China zelf werd in 
1912 uitgeroepen na de Xin-
hai-revolutie, die een einde had 
gemaakt aan het meer dan 2.000 
jaar oude Chinese Keizerrijk. Ze 
vergleed echter al gauw in chaos 
en anarchie, waarbij krijgsheren 
de macht uitoefenden over delen 
van China. In 1925 brak er een 
machtsstrijd uit die werd gewonnen 
door Chiang Kai-shek van de Kwo-
mintang. Hij slaagde erin de macht 
van de krijgsheren grotendeels aan 
banden te leggen, maar rekende 
tevens in 1927 te Shanghai op 
bloedige wijze af met de Chinese 
Communistische Partij. Met het 
Bloedbad van Shanghai werd het 
begin van de Chinese Burgeroorlog 
tussen communisten en nationalisten 
(Kwomintang) ingeluid, die werd 
onderbroken door de in 1937 
gestarte Tweede Chinees-Japanse 
Oorlog, die na de Japanse aanval 
op Pearl Harbor deel uitmaakte van 
de Tweede Wereldoorlog in Azië. 

TERUGTREKKING VAN DE 
KWOMINTANG OP TAIWAN 
Na de Tweede Wereldoorlog laai-
de de Chinese Burgeroorlog weer 
in alle hevigheid op. In de loop van 
1949 brachten de communisten het 
volledige Chinese vasteland onder 
hun controle en op 1 oktober 1949 
werd door Mao Zedong te Peking 
de Volksrepubliek China uitgeroe-
pen. De Kwomintang trok zich terug 
op Taiwan en richtte Taipei in als 
‘tijdelijke’ hoofdstad. Het regime 
van Chiang Kai-shek bleef zich-
zelf Republiek China noemen en 
streefde naar de herovering van het 
vasteland. Het beschouwde zichzelf 
nog steeds als de enige wettige 
regering van China, dat volgens de 
Kwomintang zowel het vasteland 
als Taiwan omvatte. Ook de rege-
ring van de Volksrepubliek was van 
mening dat Taiwan deel uitmaakte 
van China, maar uiteraard zag 
ook zij zich als de enige wettige 
regering van het ene China. 

De Chinese inmenging in de Korea-
oorlog had tot gevolg dat de Ver-
enigde Staten vastberaden waren 
om te voorkomen dat het strategisch 
gelegen Taiwan in communistische 
handen zou vallen. In september 

BUITENLAND
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1951 begon de 
Vredesconferentie van 
San Francisco om de 
oorlog tussen Japan 
en de geallieerden 
officieel te beëindigen. 
Omdat de geallieer-
den het er niet over 
eens waren of de 
Volksrepubliek dan 
wel de regering van 
Taipei, China mocht 
vertegenwoordigen, 
vond deze conferentie 
plaats zonder dat een van beide 
eraan deelnam. Bij het verdrag 
van 1952 deed Japan afstand van 
Taiwan zonder dat de soeverei-
niteit aan een andere staat werd 
toegewezen. 

De onduidelijkheid inzake de 
internationaalrechtelijke status van 
Taiwan vloeit grotendeels voort 
uit de wijze waarop de Japanse 
soevereiniteit over Taiwan eindigde, 
alsmede uit het feit dat Chiang 
Kai-shek en na diens dood in 1975 
zijn zoon Chiang Ching-kuo bleven 
vasthouden aan de mythe dat hun 
regime ook het Chinese vasteland 
vertegenwoordigde. Tot 25 oktober 
1971 werd die mythe trouwens on-
dersteund door de meerderheid van 
de internationale gemeenschap, 
wat met name tot uitdrukking kwam 
in het feit dat de nationalistische 
regering het volledige China al 
die tijd was blijven vertegenwoor-
digen in de Verenigde Naties en 
de permanente Chinese zetel in de 
Veiligheidsraad bezet hield. Pas in 
de jaren 1990 erkende de Repu-
bliek China - Taiwan dus - dat het 
geen jurisdictie uitoefent over het 
vasteland en dat de Volksrepubliek 
een aparte entiteit is.

ONAFHANKELIJKE STAAT 
TAIWAN
Op 6 november vorig jaar verde-
digde de Vlaming Werner Somers 
(°1974) aan de Open Universiteit 
te Heerlen zijn proefschrift over de 
internationaalrechtelijke status van 
de Republiek China (Taiwan) ter ver-

krijging van de graad 
van doctor in de 
rechtswetenschappen. 
Het resultaat van het 
proefschrift is het boek 
‘De staat van Taiwan. 
Een volkenrechtelijke 
analyse.’ Volgens dr. 
Somers heeft Taiwan 
sinds de inwerkingtre-
ding van het Verdrag 
van Shimonoseki in 
1895 nooit meer 
deel uitgemaakt van 

de ‘staat China’, die sinds 1949 
wordt voortgezet door de Volksre-
publiek. De Chinese aanspraak op 
Taiwan is bijgevolg uit volkenrechte-
lijk oogpunt volstrekt ongefundeerd. 
Volgens Somers is de huidige 
Republiek China een van de ‘staat 
China’ onderscheiden onafhan-
kelijke staat met als grondgebied 
Taiwan in ruime zin, dat wil zeggen 
de territoria die effectief door die 
republiek worden gecontroleerd: 
Taiwan en Penghu alsook de voor 
de Chinese kust gelegen miniarchi-
pels Kinmen en Matsu.

Aangezien Taiwan reeds onafhan-
kelijk ís, hoeft het zich niet meer 
onafhankelijk te verklaren. In tegen-
stelling tot wat China beweert, is 
het geen afvallige provincie. De 
voortdurend door China herhaalde 
dreiging om Taiwan desnoods 
manu militari te herenigen met het 
‘moederland’, is dan ook in strijd 
met het in het VN-Handvest neerge-
legde verbod op het gebruik van of 
de dreiging met geweld tegen de 
politieke onafhankelijkheid of territo-
riale integriteit van een staat. Voor 
de internationale gemeenschap is 
er geen enkele reden om de onaf-
hankelijke Taiwanese staat niet te 
erkennen. Of zoals dr. Somers het 
tot slot formuleert: de internationale 
gemeenschap is geenszins verplicht 
om toe te geven aan de Chinese 
chantage en - zoals in het sprookje 
van Andersen - te doen alsof de kei-
zer kleren draagt, dat wil zeggen 
alsof Taiwan deel uitmaakt van de 
‘staat China’.

FEITEN
CIJFERS
Het Vlaams Dierenwel-
zijnsfonds ontvangt de 
opbrengsten uit boetes wegens 
overtredingen van de dierenwel-
zijnswetgeving en ook schen-
kingen, legaten en sponsoring. 
In 2020 ontving het fonds 
106.830,88 euro uit boetes. 
Het openstaande bedrag aan 
achterstallige, nog niet geïnde, 
boetes van 2018, 2019 en 
2020 is 122.733,18 euro 
(schriftelijke vraag nr 392 van 
Els Sterckx aan de minister van 
Dierenwelzijn).

***
Tijdens de jaren 2017, 2018 en 
2019 vonden er in de asiel-
centra niet minder dan 607 
‘incidenten’ plaats, waarbij 
de politie te hulp werd geroepen 
om de orde te herstellen. Het 
aantal tijdelijke uitsluitingen als 
sanctie is geëvolueerd van 36 in 
2017 over 64 in 2018 tot 127 
in 2019 (schriftelijke vraag nr. 
396 van Dries Van Langenhove 
aan de staatssecretaris van Asiel 
en Migratie).

***
Volgens akkoorden op EU-niveau 
(“Dublin-akkoorden”) 
moeten asielzoekers worden op-
gevangen in het eerste land waar 
ze zich aanmelden. Vegen asiel-
zoekers daar hun voeten aan, 
dan is de EU-afspraak dat ze via 
onderlinge uitwisseling worden 
teruggestuurd naar het eerste land 
van aanmelden. Deze akkoorden 
blijken evenwel nauwelijks te 
worden nageleefd. Het resultaat 
ervan is dat België in 2018 per 
saldo met niet minder dan 4.294 
asielzoekers extra opgescheept 
bleef zitten, die eigenlijk in een 
ander EU-land dienden te worden 
opgevangen (schriftelijke vraag 
nr. 814 van senator Guy D’hae-
seleer aan de staatssecretaris 
voor Asiel en Migratie).
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Bescherm onze strategische bedrijven 
tegen buitenlandse investeerders!
Het Vlaams Belang is beducht voor risico’s die kunnen uitgaan van buitenlandse investeerders die 
geïnteresseerd zijn in onze Vlaamse bedrijven. Overal in de wereld liggen investeerders op de loer 
om koopjes te doen, waardoor strategische bedrijven in buitenlandse handen komen.  Zeker in 
sectoren als energievoorziening, telecom, media, voeding en defensie is het van groot belang om 
enkel met betrouwbare partners te werken en ervoor te zorgen dat die niet in verkeerde handen 
terechtkomen. 

DOOR REDACTIE

Vlaanderen is een open economie 
die in de afgelopen jaren veel 
buitenlandse investeringen heeft 
aangetrokken. Op zich is dat 
zeker niet verkeerd, want deze 
investeringen hebben immers voor 
veel welvaart gezorgd. Maar de 
toenemende internationalisering 
van onze economie heeft helaas 
ook een keerzijde. We worden 
op deze manier afhankelijker van 
buitenlandse investeerders en dat 
maakt ons kwetsbaar. Bepaalde 
sectoren zijn heel belangrijk om 
ons land te allen tijde draaiende 
te houden. Daarom diende 
Reccino Van Lommel als 
eerste federaal parlementslid een 
wetsvoorstel in om buitenlandse 
investeerders die willen 
participeren in deze sectoren, 
aan een ernstige controle te 
onderwerpen. Het Vlaams Belang 
staat hierin niet alleen. In heel 
wat Europese landen, maar ook 
elders in de wereld, vonden 
hierover reeds parlementaire 
debatten plaats en werden de 
nodige wetgevende initiatieven 

genomen. In België werd het 
onderwerp in het verleden 
nauwelijks besproken, waardoor 
we hopeloos achterophinken.

Bovendien heeft de coronacrisis 
ervoor gezorgd dat heel wat 
bedrijven koortsachtig op zoek 
moeten gaan naar bijkomend 
kapitaal, waardoor ze het risico 
lopen om als prooi in buitenlandse 
handen te vallen.

EEN GROEIEND PROBLEEM

Het Vlaams Belang is er zich van 
bewust dat niet alle buitenlandse 
investeerders te goeder trouw 
zijn. Als kenniseconomie stellen 
we ons erg bloot doordat 
er vandaag geen enkele 
controle bestaat, waardoor we 
strategische bedrijven en onze 
veiligheidsbelangen te grabbel 
gooien. 

Er is overigens enerzijds een 
duidelijke toename van het 
buitenlandse eigenaarschap 
van Vlaamse bedrijven vast 

te stellen, en anderzijds een 
toename van de investeringen 
door ondernemingen in handen 
van overheden. Daarnaast is er 
een groeiend aantal Vlaamse 
investeerders die hun geld in 
het buitenland parkeren en 
daarmee bedrijven opkopen, 
en een toenemend belang van 
investeringen uit opkomende 
economieën zoals in Azië. 

Dat is echter niet toevallig en 
vooral niet zonder risico, want 
overheidsbedrijven die banden 
hebben met totalitaire regimes 
kunnen bovendien eenvoudig 
ingeschakeld worden om meteen 
ook vertrouwelijke informatie 
door te spelen naar die regimes. 
Of ze kunnen hun economische 
machtspositie voor politieke 
doeleinden misbruiken. Als 
Vlaams-nationale partij moeten we 
dus altijd onze veiligheid, onze 
bedrijven, onze werknemers en 
onze welvaart beschermen!

ECONOMIE



April 2021 25

BOEKBESPREKING

met zowat iedereen die in de 
regionalistische of federalistische 
beweging in Frankrijk actief was. 
Het zou hem goed van dienst zijn 
bij het naoorlogse proces rond 
het Vlaams Verbond van Frankrijk, 
waar hij werd vrijgesproken. 
Nadat een veroordeling voor 
collaboratie niet had gepakt 
zou hij de rest van zijn leven 
door de Franse sureté gevolgd 
worden als een animator van een 
separatistische en antinationale 
beweging die deloyaal was 
tegenover de Franse staat. 

Bourgeois volgde alle 
ontwikkelingen op de voet en 
kan in zijn visie zeker geen 
bekrompen regionalisme verweten 
worden. In die jaren ’70 gaf 
hij reeds zijn visie op Europa. 
Hij voorspelde de problemen 
met Engeland binnen Europa, 
zette zich sterk af tegen welke 
toetreding en samenwerking met 
Turkije dan ook, en zag drie grote 
uitdagingen voor de 21e eeuw: 

de dreiging van de migraties, de 
energie- en milieuproblematiek en 
de overbevolking. Hij voorspelt 
een ‘melting pot’ die zal leiden 
tot zware burgeroorlogen die 
religieus en racistisch van aard 
zullen zijn, en zal resulteren in 
een nieuwe klassenmaatschappij. 
Zijn uitgesproken ideeën over 
links en rechts, racisme, partijen, 
wetten tegen discriminatie en 
Brussel zijn na een halve eeuw 
nog zeer actueel. ‘En Brussel, al 
spreken ze daar morgen Chinees, 
moeten de Vlamingen niet zo 
domweg cadeau geven voor een 
bord linzensoep’. Eigenlijk was 
Bourgeois ook een uitzonderlijk 
visionair. 

Wido Bourel
Nicolas Bourgeois en Frans-

Vlaanderen. Confidenties in het 
Olmkasteel.

Uitgeverij iD, 185 blz
ISBN 978 94 9143 6116

Prijs: 19,50 euro

Nicolas Bourgeois en 
Frans-Vlaanderen. 
Confidenties in het 
Olmkasteel.
Frans-Vlaanderen is sinds het eind van de 17de eeuw na een 
reeks oorlogen en opgedrongen vredesverdragen aangehecht 
bij Frankrijk. Zo kon Lodewijk XIV een gebied, dat ooit deel 
uitmaakte van het graafschap Vlaanderen, definitief inlijven. 
Sindsdien is er een latent verzet in de regio tegen deze 
annexatie- en verfransingspolitiek door de centrale Parijse 
regering, die naast de moedertaal ook de Vlaamse cultuur 
wil doen verdwijnen. Na de Franse Revolutie werd de druk 
opgevoerd vanuit een Jakobijns staatsmodel dat een culturele 
en identitaire eenheid van het land wilde opleggen. DOOR FREDERIK PAS

Daarin was geen plaats meer 
voor de vele regionale culturen 
van de Vlamingen, Catalanen, 
Corsicanen, Bretoenen… In de 
19de eeuw werd dit culturele 
verzet in Frans-Vlaanderen 
belichaamd door het Comité 
Flamand de France in Hazebroek 
en na de Eerste Wereldoorlog 
overgenomen door het Vlaams 
Verbond van Frankrijk dat in Rijsel 
in 1924 werd opgericht. Er is maar 
weinig literatuur verschenen over 
deze regionalistische beweging 
waarvan abbé Jean-Marie Gantois 
en Nicolas Bourgeois de grote 
voortrekkers waren.

De auteur van het boek kon 
vanaf 1972 de toen nog levende 
Nicolas Bourgeois (1896-1982) 
interviewen en vrij spreken over 
zijn rol in de regionalistische 
beweging. Nicolas Bourgeois 
was een intellectueel die gevormd 
was aan een Parijse eliteschool en 
daardoor een ongelofelijk netwerk 
had in Frankrijk. Hij had contacten 
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Vrouwen naar de stembus
Honderd jaar geleden, met de gemeenteraadsverkiezingen van 24 april 1921, mochten in dit 
land de vrouwen voor het eerst naar de stembus. Voor nationale verkiezingen waren ze nog 
uitgesloten. Het was een stap voorwaarts. Maar in de strijd tegen de politieke discriminatie op 
basis van geslacht, een strijd die moest gevoerd worden tegen liberalen en socialisten, was nog 
een hele weg af te leggen. 

In de Belgische Grondwet van 
1831 werd het kiesrecht opge-
nomen als een natuurrecht. Dit 
betekende dat iedereen die daar-
toe bekwaam was, moest kunnen 
stemmen. Helaas werden vrouwen 
in die dagen als inferieure wezens 
beschouwd en hoegenaamd niet 
bekwaam om te stemmen. Maar 
ook bij de mannen bleek de ene 
al wat minder bekwaam dan de 
andere. Het jonge Belgische regi-
me had maar weinig vertrouwen 
in het volk en er werd een systeem 
van cijnskiesrecht ingevoerd. Dat 
zorgde ervoor dat enkel zij die een 
bepaald vermogen bezaten of een 
bepaald bedrag aan belastingen 
betaalden, mochten gaan stemmen. 
In haar beginjaren telde België 
zo’n 5 miljoen inwoners, maar 
slechts 50.000 daarvan hadden 
stemrecht.

In 1884 deed de Belgische Werk-
lieden Partij (BWP) haar intrede in 

het Belgische parlement. Een ge-
beurtenis die sommigen hoop had 
gegeven op een vrouwenkiesrecht. 
De socialisten verkondigden immers 
dat elke volwassen Belg een even 
zware stem zou moeten hebben, 
zowel mannen als vrouwen. Helaas 
waren de socialisten hun beloftes 
heel snel vergeten en haalde het 
partijbelang het van de mooie 
woorden. Er werd immers gevreesd 
dat in het overwegend katholieke 
België veel vrouwen het stemadvies 
van hun pastoor zouden volgen, 
en dat dit de katholieke partij zou 
bevoordelen.

De katholieke partij daarentegen 
was om deze reden uiteraard voor-
stander van een algemeen kiesrecht 
voor vrouwen. Toch werd er geen 
prioriteit van gemaakt omdat dit 
stemrecht voor de meeste katho-
lieken onverenigbaar was met de 
‘natuurlijke roeping van de vrouw’.

TOESTEMMING VAN DE 
ECHTGENOOT

In 1893 werd het algemeen meer-
voudig stemrecht voor mannen in-
gevoerd. Vanaf 25 jaar konden ze 
naar de stembus. Sommigen kregen 
evenwel twee of drie stemmen. Dat 
hing af van de plaats in het gezin, 
van vermogen en van capaciteiten. 
Het systeem hield ontegenspreke-
lijk een discriminatie op basis van 
geslacht in, maar het werd deson-
danks nog niet hard bestreden door 
de eerste feministische organisaties 
die in dit land aan het einde van de 
19de eeuw het levenslicht zagen. 
Deze streden meer voor een ver-
betering van de maatschappelijke 
positie van de vrouw dan van de 
politieke positie, en ergens was dat 
ook wel begrijpelijk: in die dagen 
mocht een gehuwde vrouw zonder 
de toestemming van de echtgenoot 
niet eens geld deponeren bij een 
spaarkas of een loon ontvangen.

DOOR FREDERIK PAS

TERUGBLIK
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Af en toe werd de kwestie van het 
vrouwenstemrecht wel eens opgera-
keld in de Kamer, al was dat zonder 
veel overtuiging. Zo moet een 
amendement voor vrouwenstemrecht 
- dat de BWP in 1895 indiende op 
de nieuwe kieswet voor gemeen-
ten - vooral gezien worden als een 
politiek manoeuvre om onrust te 
stoken binnen de regering. Politieke 
spelletjes zijn van alle tijden.

De BWP voerde rond de eeuw-
wisseling de strijd aan voor het 
algemeen enkelvoudig stemrecht, 
en ze kreeg daarbij hulp van de 
liberale partij. Dat ze voor die hulp 
hun eis voor het vrouwenstemrecht 
moesten inslikken, was iets dat de 
socialisten zonder morren deden. 
Gwendolyn Rutten zal het niet graag 
horen, maar voor de liberalen was 
er slechts één zaak van tel: dat 
vrouwen geen stemrecht kregen. 
Uiteraard speelde ook bij hen vooral 
de angst voor de katholieken. 

OVERSPELIGE VROUWEN

Direct na de Eerste Wereldoor-
log kwam de kwestie van het 
vrouwenstemrecht weer op de poli-
tieke agenda. De vrouwen hadden 
tijdens de oorlog hun steentje bijge-
dragen en wilden niet meer aan de 
kant blijven staan. Zeker niet toen 
de regering op 16 december 1918 
een wetsontwerp indiende tot invoe-
ring van het algemeen enkelvoudig 
stemrecht dat alle mannen vanaf hun 
21ste hetzelfde aantal stemmen gaf.

Het algemeen enkelvoudig stem-
recht betekende een opmars van 
de socialisten en het begin van het 
einde van de dominante positie van 
de katholieken, die plotsklaps groot 
voorstander werden van het vrou-
wenkiesrecht. Hun noodgedwongen 
samenwerking met de BWP en de 
liberale partij in de regering van 
nationale eenheid in de jaren na de 
Eerste Wereldoorlog verliep stroef. 
Vrouwenkiesrecht bleef een twistap-
pel. Als compromis werd er door 

de socialisten beloofd dit recht op 
gemeentelijk vlak te steunen.

Op 3 maart 1920 keurde de Kamer 
aldus het vrouwenstemrecht voor de 
gemeente goed. Enkel de libera-
len waren tegen. En zo mochten 
voortaan ook vrouwen stemmen bij 
gemeenteraadsverkiezingen. Helaas 
gold het niet voor alle vrouwen. Zo 
bleven prostituees en overspelige 
vrouwen uitgesloten. Het ging om 
actief en passief stemrecht. Vrouwen 
waren dus ook verkiesbaar. Ze 
mochten burgemeester en schepen 
worden, al hadden ze daarvoor na-
tuurlijk wel nog de toestemming van 
hun echtgenoot nodig. De verkiezin-
gen van 24 april 1921 zouden uit-
eindelijk zorgen voor 181 gemeen-
teraadsleden, 14 schepenen en 4 
burgemeesters van de vrouwelijke 
kunne. De West-Vlaamse gemeente 
Geluveld werd de eerste gemeente 
met een vrouw als burgemeester.

KAMER VAN VOLKSVERTE-
GENWOORDIGSTERS

In 1920 werd daarnaast ook nog 
beslist dat vrouwen zich voortaan 
verkiesbaar mochten stellen bij 
provinciale en nationale verkiezin-
gen. Maar dus nog steeds zonder 
het recht om hierbij zelf een stem uit 
te brengen. Een vreemde situatie die 
nog jarenlang zou aanhouden en 
die gevoed werd door de blijven-
de angst voor de invloed van de 
zondagse preekstoel. Vooral de 
socialisten, die naar eigen zeggen 
de gelijkheid hoog in het vaandel 
droegen, zaten met een dilemma. 
Om deze reden stelde hun voorman 
Camille Huysmans zelfs voor om 
naast een Kamer van Volksverte-
genwoordigers ook een Kamer van 
Volksvertegenwoordigsters op te 
richten. Een voorstel dat het evenwel 
niet haalde.

En zo zetelden vanaf 1921 voor het 
eerst enkele vrouwen in de ene en 
enige Kamer van Volksvertegenwoor-
digers. Maar hun aantal zou tot de 

Tweede Wereldoorlog verwaarloos-
baar klein blijven. Slechts 1 procent 
van de gekozen politici was vrouw. 
Politiek bleef duidelijk een mannen-
zaak. En de weinige vrouwen die 
er waren, hadden ook niet meteen 
de intentie voor enige verandering 
te zorgen. In 1929 speelde een 
vrouwelijke senator, de socialiste 
Marie-Anne Spaak-Janson, het zelfs 
klaar om tegen het algemeen vrou-
wenstemrecht te stemmen.

De verkiezingen van 24 mei 1936 
brachten al vier vrouwen in het 
parlement, maar dat zorgde niet 
voor een resem initiatieven voor 
het vrouwenstemrecht. Die maakten 
toch weinig of geen kans op slagen 
en de dames vonden het wellicht 
verstandiger om geen onrust in de 
eigen partijen te veroorzaken.

Pas na de Tweede Wereldoorlog, in 
1947, werd het vrouwenstemrecht 
in een regeerverklaring opgenomen. 
Het was een eis van eerste minister 
Gaston Eyskens van de CVP, die de 
katholieke partij was opgevolgd. 
Op 26 februari 1948 werd het 
vrouwenstemrecht dan goedgekeurd 
in de Kamer, op 15 juli 1948 in 
de Senaat. Bij de eerstvolgende 
verkiezingen, op 26 juni 1949, is 
de door liberalen en socialisten ge-
vreesde tsunami van de katholieken 
er echter niet gekomen. Ze gingen 
er slechts met 1 (één) procent op 
vooruit… En daarvoor hadden 
de socialisten en de liberalen dus 
bijna zeven decennia de vrouwen 
onthouden van hun democratische 
basisrechten.

De eerste vrouwelijke minister 
van België, Marguerite  

De Riemaecker-Legot
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Tom Vandendriessche 
Europees parlementslid 

VRAGENVUUR

Stel jezelf even voor

Op mijn 15de werd ik in 1993 
lid en militant van het Vlaams Blok. 
Aan de Universiteit Gent was ik 
actief in het KVHV en studeerde 
ik politieke wetenschappen en 
bedrijfseconomie. Ik ben gehuwd 
en vader van twee jonge zonen. 
In 2019 werd ik voor het eerst 
verkozen, in het Europees Parle-
ment. Mijn gezin geeft mij elke dag 
energie om mij voor mijn volk in te 
zetten. Zoals Marion Maréchal-Le 
Pen zei: ‘de familie is de kleine 
natie, het volk is de grote natie’. 
Wij zijn maar schakels in de ketting 
tussen generaties. Het is voor de 
toekomst van onze kinderen dat we 
ons met Vlaams Belang inzetten. 

Wat doet Vlaams Belang in het 
Europees Parlement?

Na de grote verkiezingsoverwin-
ning in 2019 heeft Vlaams Belang 
drie Europese parlementsleden: 
Gerolf Annemans, Filip De Man 
en ikzelf. We maken deel uit van 
de fractie Identiteit en Democratie. 
Die is met 75 leden de vierde 
grootste fractie en daar werken 
we met onze vrienden van o.a. 

Rassemblement National (Frank-
rijk), Lega (Italië), Alternative für 
Deutschland (Duitsland) en zovele 
anderen samen om onze identiteit, 
soevereiniteit en democratie te 
verdedigen. 

Is het Vlaams Belang tegen Europa?

Helemaal niet. Europese samen-
werking tussen vrije natiestaten is 
een meerwaarde. Zo is de Europe-
se integratie ook ooit begonnen. 
Door samenwerking bereik je meer 
dan elk apart. Maar gaandeweg 
is deze Europese Gemeenschap 
van vrije natiestaten geëvolueerd 
tot een Europese Unie van bu-
reaucraten waar alles boven de 
hoofden van de bevolking beslist 
wordt. Daarom willen wij de macht 
teruggeven aan het volk. Wij zijn 
immers Vlamingen en Europea-
nen, het is onze identiteit en onze 
unieke beschaving. Europa is iets 
helemaal anders dan de zielloze 
wereldvreemde technocraten van 
de Europese Unie. 

Hoe zien we dat concreet?

Eurofanatici zoals Guy Verhofstadt 
(Open Vld) beweren dat we steeds 

meer macht voor de EU nodig 
hebben. Ze willen alles uniformi-
seren, centraliseren en bureaucra-
tiseren. Ze beweren dat we enkel 
zo sterker staan in de wereld. Zijn 
er immers geen problemen die de 
landsgrenzen overstijgen? Maar 
elke crisis de voorbije vijftien jaar 
bewijst dat de EU niet de oplos-
sing, maar het probleem is. Denk 
aan de bankencrisis (2008), de 
migratiecrisis (2015) of nu met de 
coronacrisis (2020). Dat komt om-
dat Europa veel te divers is om één 
oplossing te bedenken die goed 
voor iedereen is. Daarom moeten 
we de diversiteit in Europa op-
nieuw als een sterkte zien, en dus 
de macht opnieuw bij de natiesta-
ten leggen en niet bij de Europese 
Commissie.

Op welk concreet dossier werk je?  

Het Marrakeshpact van de VN 
wordt nu omgezet in een dwingen-
de en bindende wetgeving met 
het EU-migratiepact. De Zweedse 
eurocommissaris Ylva Johansson 
beweert dat we migratie nodig 
hebben. Ze willen jaarlijks miljoe-
nen vreemdelingen naar Europa 
halen, tot 70 miljoen om precies te 
zijn. Dit is volledig het tegenoverge-
stelde van wat de mensen willen. 
Vlaams Belang organiseert samen 
met onze Europese vrienden het 
verzet. Met de campagne saveuro-
pe.be zijn we al een petitie gestart. 
Dit EU-migratiepact wordt zonder 
twijfel het belangrijkste dossier de 
volgende jaren.    

BIO: 
• 42 jaar, geboren in Leuven
• Lid van het partijbestuur en verantwoordelijk voor de studiedienst
• Licentiaat politieke wetenschappen en heeft een Master of Science in 

bedrijfseconomie
• Vader van Storm (9 jaar) en Wolf (5 jaar)
• Europees Parlementslid sinds 2 juli 2019
• Lid van commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE)
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“Gaandeweg is deze Europese 
Gemeenschap geëvolueerd tot een 

Europese Unie waar alles boven 
de hoofden van de bevolking 

beslist wordt. Wij willen de macht 
teruggeven aan het volk.”
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KRUISWOORDPUZZEL

Stuur uw oplossing voor 11 april met ver-
melding van naam en adres naar: 

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

VUL IN EN WIN.

EEN BOEKENBON VAN 
UITGEVERIJ EGMONT

TER WAARDE VAN 20,00 EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTAAL
A.  Mooier beeld van de werkelijkheid
B.  Japanse ontspanningstherapie - 

Stemgerechtigde
C.  Man die teert op zijn vermogen - 

Nederlandse omroep
D.  Op een andere plaats - Wijde
E.  Meisjesnaam - Communicatiemiddel - 

Tegenwoordige tijd
F.  Afgrijselijk - Neon - Springstof
G.  Familielid - Nauwkeurig onderzoeken
H.  Luikse gemeente - Astronomische 

eenheid - Voormalige benaming van 
vrouwenorganisatie ‘Ferm’

I.  Na Christus - Oostendse rocker - 
Bloedgroep

J.  Op dit ogenblik - Heester
K.  Frans telwoord - Liep rood aan
L.  Handelsblokkade - Gewichtsmaat
VERTICAAL
1.  Onbelangrijkheid
2.  Component - Amerikaans landgoed
3.  Vergankelijk - Beleefdheidsformule
4.  Wettige bewijsstukken - Moeder van 

Maria
5.  Bewoners van een Vlaamse stad 
6.  Nanoseconde - Door twee deelbaar - 

Gewichtsmaat
7.  Sportattribuut - Europese hoofdstad
8.  Vrouwelijk orgaan - Voorzetsel
9.  Hemelvaartsdag
10. Intensieve zorg - Stad in Noord-

Brabant
11. Pakt - En volgende - Internetlandcode 

voor Indonesië
12. Salueren - Kleur 

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

LESGEVERS

GIKADO

Winnaars maart:
Guido Vergult (Sint-Niklaas), Marcel Dielens (Herenthout), Michèle Soens (Veurne), Ruth 

Willemyns (Mol)



Leeuwenvlag 150 x 150 cm

€10,00

VRIJDAG 30 APRIL 2021
ANTWERPEN. Madonnawandeling langs 
mooiste Madonnabeelden in de stad. Samen-
komst om 14u op Handschoenmarkt. Inl.: 0495-
827 607 of seniorenforumantwerp@telenet.be.

WOENSDAG 19 MEI 2021
GROBBENDONK. Lentewandeling: 
afstanden: 3,5 km of 6,6 km. Vertrek om 14u 
aan “Huize Machteld”, Gilliam 8, Grobbendonk 
Inl.: 0495-827 607 / seniorenforumantwerpen@
telenet.be of  0486-438 001 / vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be.

Onder voorbehoud van de corona-maatregelen
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Boek "En nu is het aan ons!"

Corona Blunderboek

Koffiemok

VBJ Powerbank

Paraplu

€19,50

€10,00

€9,99

€5,00

€5,00

BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.VLAAMSBELANG.ORG/WINKEL

VBJ Slabbetje

€9,99

VBJ Koozie (blikjeskoeler)

€1,99



Rapport bewijst: 

VRT DISCRIMINEERT 
VLAAMS BELANG
Vraag de VRT-brochure aan via info@vlaamsbelang.org


