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Moeten de dt- en andere spellingsregels op de schop? De discussie 
laait weer op nadat een Britse universiteit professoren had gevraagd 
om geen punten meer af te trekken voor spelfouten van studenten 
in taken en examens. Het debat vond al snel haar weg over het 
kanaal richting Vlaanderen. Ter linkerzijde werd de kwestie prompt 
aangegrepen om elke vorm van taalrespect te herleiden tot een 
voorbijgestreefde vorm van elitarisme. Spelling- en grammaticaregels 
houden immers geen rekening met nieuwkomers die niet van jongs af 
aan zijn ondergedompeld in de wondere wereld van de lingua franca 
van de lage landen, klinkt de brakke argumentatie. Vaandeldrager 
van dienst: de uiterst linkse activiste en schrijfster Kristien Hemmerechts. 
Volgens Hemmerechts zijn taalvoorschriften immers een rem op de 
sociale mobiliteit van nieuwkomers en dus des duivels. Of hoe het 
oprukkende woke-guerrillaleger, nadat het de standbeelden, Zwarte 
Piet en Basil Fawlty al de dieperik in had gesleurd, nu ook onze 
schriftcultuur in het vizier neemt, wegens ‘niet inclusief’ genoeg. 

“DE TAEL IS GANSCH HET VOLK”

Die onderliggende gedachte is allesbehalve onschuldig. Want ze 
vertrekt van de idee dat niet de anderstaligen zich het Nederlands 
eigen moeten maken, neen, het is de taal zelf die zich moet aanpassen 
aan de ongeletterdheid. Of hoe beschaving het onderspit delft op 
het altaar van de multicultuur en de diversiteit. Dat is trouwens de 
wereld op zijn kop. Je verhoogt de sociale mobiliteit immers niet door 
de geletterdheid te verlagen, integendeel. Elk onderwijsrapport van 
de laatste decennia bewijst hoe dra-mat-isch het gesteld is met het 
klassenpeil van onze schoolgaande jeugd. Grondoorzaak van deze 
nietsontziende debilisering - zo bewijzen OESO-rapporten - is de 
massale influx van anderstalige nieuwkomers die het onderwijsniveau in 
een rotvaart naar beneden duwt. 

“De Tael is gansch het Volk” wist de negentiende-eeuwse orangist 
Prudens Van Duyse al zo’n 200 jaar geleden. De Vlaamse taalminnaar, 
die onder het francofoon Belgisch bewind 
een van de eerste voorvechters was van 
de Nederlandse taal, draait zich dezer 
dagen wellicht om in zijn praalgraf op 
de Campo Santo-begraafplaats in Sint-
Amandsberg.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Debilisering



In onze media zwijgt men er stil over, maar de migratiecrisis, die even gaan liggen was, is weer 
helemaal terug. Wie dan ook dacht dat de massale migratiestromen na de coronacrisis niet opnieuw 
zouden toenemen, is er al aan voor de moeite. Het Europees grensbewakingsagentschap Frontex 
spreekt zelfs van een verviervoudiging in april 2021 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. 
Alles wijst er dan ook op dat we binnen de kortste keren opnieuw in dezelfde situatie als voordien 
gaan zitten, waarbij gelukzoekers uit Afrika met duizenden tegelijk voet aan wal zetten in Europa om 
hier nooit meer te vertrekken. 

Op het Italiaanse eilandje Lampedusa weten ze waarover ze spreken. Opnieuw arriveren er duizen-
den migranten uit Noord-Afrika. Volgens de burgemeester kwamen er in een periode van 24 uur meer 
dan twintig boten aan, waaronder twee grote met daarop samen tegen de achthonderd mensen. En 
die willen heus niet op dat eiland blijven natuurlijk. 

In het Verenigd Koninkrijk is men daar op voorbereid. Zo kondigde Boris Johnson aan dat er een grote 
verandering komt in het immigratiebeleid van zijn land: asielzoekers die door ‘veilige’ landen zoals 
Frankrijk en België gereisd zijn om asiel aan te vragen, zal geen asiel worden verleend. De Australi-
sche aanpak in Groot-Brittannië, met andere woorden. 

In België is de staatssecretaris voor migratie, Sammy Mahdi (CD&V), nog niet uit zijn coronaslaap 
gewekt. Asielstromen naar Europa die in sneltreinvaart weer op gang komen, asielzoekers wiens asiel 
geweigerd wordt in Groot-Brittannië die in België zullen blijven hangen,… Makke Mahdi slaapt door. 
Hij is blijkbaar van plan om het beleid van zijn voorgangers Francken en De Block gewoon door te 
trekken: de asielcrisis niet stoppen, maar managen. Met alle gevolgen van dien voor ons land. 

Het is dus opnieuw het Vlaams Belang dat de alarmbel zal moeten luiden. Enkel het Vlaams Belang 
kan, wil en zal met uw steun voor de verandering zorgen die nodig is om er voor te zorgen dat we 
niet overspoeld worden door een nieuwe immigratiegolf! 

Tijd om Makke Mahdi 
uit zijn coronaslaap te 
wekken! 

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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Het Vlaams Belang heeft een wetsvoor-
stel heringediend om de hele koninklijke 
dotatieregeling af te schaffen. Deze valt 
democratisch op geen enkele manier te 
verantwoorden. Koning Albert II ontvangt 
een jaarlijkse dotatie van 975.000 
euro. Als overgangsmaatregel behou-
den Prinses Astrid en Prins Laurent hun 
jaarlijkse dotatie van respectievelijk 
339.000 en 325.000 euro. En elke 
begrotingsopmaak geeft aanleiding 
tot een aanzienlijke verhoging van de 
bedragen. “De dotaties van Astrid en 
Laurent houden ook geen enkel verband 
met de koninklijke functie”, stelt Kamerlid 
Wouter Vermeersch.

VLAAMS 
BELANG WIL 
KONINKLIJKE 
DOTATIES 
AFSCHAFFEN

Er moet een grootschalige campagne op poten wor-
den gezet om seksueel geweld zoveel mogelijk te 
melden. “Aankloppen bij de Zorgcentra na Seksu-
eel Geweld is ontoereikend”, zegt Kamerlid Katleen 
Bury. “Het niet of laattijdig gepaste hulp krijgen 
kan ernstige gevolgen hebben voor de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid van slachtoffers.” Voor 
het Vlaams Belang moeten de ministers van Justitie 
en van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris 
voor Gelijke Kansen met de deelstaten samenzitten 
voor een globaal actieplan tegen seksueel geweld 
met de nadruk op preventie, een kordate aanpak 
door politie, een zware bestraffing van de daders 
door justitie, gratis en voldoende noodopvang voor 
de slachtoffers en sensibilisering.

HARDE AANPAK 
TEGEN SEKSUEEL 
GEWELD

Uit een recent onderzoek blijkt dat de digitale kloof in Vlaanderen groter wordt bij ouderen en 
gezinnen met een lagere socio-economische status, maar ook bij jongeren. “Als we in Vlaanderen 
economisch relevant willen blijven, moet de regering het beleid inzake technologie en digitale 
transformatie bijsturen om te vermijden dat een grote groep van Vlamingen zou afhaken”, zegt 
Vlaams Parlementslid Wim Verheyden, die minister-president Jan Jambon (N-VA) ondervroeg over 
de te nemen initiatieven en de wijze waarop het Vlaamse datanutsbedrijf dat in de steigers staat 
hierin een rol kan spelen.

DIGITALE KLOOF IN 
VLAANDEREN NEEMT TOE



Om hun regularisatie af te dwingen, bezetten illegalen, na een in-
braak, nu al meer dan twee maanden een campus van de VUB, en 
dit tot ongenoegen van een groot deel van de studentenpopulatie. 
Een student nam de spandoeken van de illegalen weg en postte 
een bericht daarover in een WhatsApp-groepje. Het bericht werd 
gelekt aan de extreemlinkse nieuwswebsite Apache, waarna de 
‘dader’ het slachtoffer werd van een linkse haatcampagne. “Wij 
kanten ons tegen deze hetze. Het werkelijke probleem is niet de 
actie van de student, maar de criminele acties van illegalen”, zegt 
Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans, die het incident aankaartte 
bij Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA).

België blijft in gebreke waar het gaat om de preventie van 
corruptie ten aanzien van parlementsleden, rechters en procureurs. 
“Er wordt nauwelijks gevolg gegeven aan de aanbevelingen van 
de GRECO, het anti-corruptieorgaan van de Raad van Europa. 
Een 35ste plaats op 42 onderzochte landen is dan ook een 
barslecht resultaat”, zo zegt senator Bob De Brabandere, lid van 
de Parlementaire Vergadering van de Raad Van Europa. “Van de 
vijftien aanbevelingen die de GRECO in 2014 formuleerde, zijn er 
momenteel slechts vier afgehandeld.”
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“Het enige positieve aan het 
woord ‘woke’, is dat het je eraan 
herinnert hoe je absoluut niet wilt 
worden.”

Julie Cafmeyer, columniste,  
De Morgen, 26 april 2021.

“De belasting op werken is 
alweer de hoogste van de hele 
OESO, voor het twintigste jaar 
op rij.”

Marc De Vos, professor, 
Knack, 3 mei 2021.

“Men zal toch moeten overwegen 
het Vlaams Belang mee in bad te 
nemen na de verkiezingen van 
2024.”

Hind Fraihi,  
onderzoeksjournaliste, 
De Tijd, 5 mei 2021.

“Ik heb het gehad met de 
kwezelarij die cultuur met of zon-
der hoofdletter in politiek correct 
suikerwater wil omzetten.”

Mia Doornaert, De Standaard,  
6 mei 2021.

“Lead by example? Eerst tan-
te en dan tantes kinderen. En 
dan beschuldigt burgemeester 
van Sint-Truiden Veerle Heeren 
(CD&V) nog eerst klokkenluider 
en pers van fake news of zich ver-
schuilen achter medisch geheim. 
En dan de bevolking geduld 
vragen en ondertussen ‘nog even 
volhouden’. Verfoeilijk.”

Isabel Albers,  
hoofdredacteur De Tijd, 
Twitter, 5 mei 2021.

ACTUA KORT

ZOGEZEGDTWEE MATEN EN TWEE 
GEWICHTEN AAN DE VUB

BELGIË GEBUISD DOOR EUROPEES 
ANTI-CORRUPTIEORGAAN GRECO

De bespreking van een Vlaams Belang-voorstel om ook in het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest onverdoofd slachten te verbie-
den, wordt in het Brussels Parlement steeds opnieuw naar een 
later tijdstip verschoven. “Het Brussels Parlement organiseert 
allerlei participatietrajecten voor de burger maar een parle-
mentslid krijgt reeds twee jaar zijn voorstellen niet besproken. 
Dat is een belediging voor de democratie”, aldus fractievoor-
zitter Dominiek Lootens. De Brusselse meerderheid zoekt een 
strategie om het islamitisch kiespubliek van Ecolo en PS niet 
voor het hoofd te stoten. En zo is enkel in Brussel onverdoofd 
slachten nog toegelaten. 

BRUSSELS PARLEMENT WIL 
VERBOD OP ONVERDOOFD 
SLACHTEN NIET BESPREKEN
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Ten tijde van de mondmaskertekorten kreeg de - in de 
textielwereld totaal onbekende - Luxemburgse postbus-
firma Avrox van het departement Defensie de opdracht 
om zomaar eventjes 15 miljoen maskers te leveren, 
voor een bedrag van 37,5 miljoen euro. “Goed dat 
het gerecht deze obscure aanbesteding grondig door-
licht, in de Bijzondere Covidcommissie is het niet eens 
toegelaten om schuldigen aan te wijzen”, zegt fractie-
voorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Door in zee te 
gaan met obscure voetbalmakelaars en restauranthou-
ders, benadeelde toenmalig minister van Defensie 
Philippe Goffin (MR) de vele textielfirma’s in dit land.”

In het coronajaar 2020 kende het aantal trein-
reizigers een enorme daling. Tijdens de eerste 
lockdown was er amper 10% van het normale 
reizigersniveau van 2019, en tijdens de tweede 
lockdown was dat 40%. Maar in 2020 bleef 
het aantal gevallen van vandalisme in treinen en 
stations wel op hetzelfde hoge niveau van 2019. 
Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Frank Troosters 
kon inkijken. Het Vlaams Belang vraagt daarom 
verdere investeringen in veiligheidsmaatregelen en 
strengere straffen voor overtreders. “En geef hard-
nekkige overtreders een reisverbod op alle vormen 
van openbaar vervoer”, concludeert Troosters.

“DE AVROX-AFFAIRE 
MOET TOT OP HET 
BOT WORDEN 
ONDERZOCHT”

MINDER TREIN- 
REIZIGERS, MEER 
VANDALISME 

Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur Bart Somers (Open Vld) blijft 
talmen met de intrekking van de er-
kenning van de Yesil Camii-moskee in 
Houthalen. De imam van die moskee 
had zich op sociale media herhaal-
delijk schuldig gemaakt aan manifes-
te homohaat. “Op 2 februari stelde 
Somers al vast dat de erkenningsvoor-
waarden geschonden waren, maar 
met de intrekking van de erkenning 
van de moskee – nochtans het enige 
logische gevolg van de uitspraken – 
vlot het niet”, stelt fractieleider in het 
Vlaams Parlement Chris Janssens. 
“Meer nog, niet alleen wordt de 
moskee met rust gelaten, de gemeen-
te Houthalen besliste zelfs tot nieuwe 
subsidies aan de moskee.” 

ERKENNING 
MOSKEE NA 
HOMOHAAT 
NOG STEEDS 
NIET GESCHRAPT
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De hoofdstedelijke excellenties willen de 
Brusselse openbare ruimte dekoloniseren en 
vervrouwelijken. Want, zo hebben ze bere-
kend, op dit ogenblik zijn 43 procent van de 
straten in Brussel naar iemand vernoemd; en de 
verdeling daarvan is zeer ongelijk: slechts 6,1 
procent daarvan is naar een vrouw genoemd, 
tegenover 93,9 procent naar een man. En dat 
kan natuurlijk niet. Ook zijn er amper metrosta-
tions naar vrouwen genoemd – behalve dan 
Louiza en Joséphine-Charlotte. 

Los van het feit dat er onder de Brusselse 
politici dus mensen zijn die tijd genoeg 
hebben om de duizenden straatnamen 
in Brussel op te lijsten en per geslacht te 
verdelen, valt er natuurlijk wel wat te zeggen 
over die serieuze scheeftrekking. Maar of 
vrouwen dit zelf een prioriteit vinden, da’s nog 
maar de vraag. 

Deze mannelijke Rechtse Rakker kan zich 
uiteraard moeilijk in de gedachten van een 
vrouw verplaatsen, maar waar zou een 
vrouw zich het beste bij voelen? Dat ze in 
Sint-Jans-Molenbeek (hoog tijd om die naam 
te vervrouwelijken!) zonder te worden lastig-
gevallen door vrouwenhatende kansenparels 
via de masculiene Fernand Brunfautstraat 
naar het even mannelijke metrostation Graaf 
Van Vlaanderen kan lopen? Of dat die straat 
wordt omgedoopt tot pakweg de Sihame El 
Koukoudingesstraat (dat kan er nog wel bij!) 
en het metrostation tot Prinses Elisabethstation, 
maar dat ze op haar traject wel wordt nage-
roepen en bespuwd, en met wat pech ronduit 
wordt gemolesteerd? 

Zou het misschien geen goed idee zijn, dames 
en heren in de Brusselse praatbarak, om jullie 
eerst daarmee eens bezig te houden? 

Brussel vervrouwelijken
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Energiefactuur met 
445 euro gestegen 
Het is een open deur intrappen wanneer we u vertellen dat de stroomfactuur het leven van zo 
goed als alle Vlaamse gezinnen de afgelopen jaren fors duurder heeft gemaakt. Een studie van 
de federale energieregulator CREG maakte duidelijk dat de stroomfactuur van een gemiddeld 
Vlaams gezin met maar liefst 445,88 euro is gestegen sinds 2007.

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE 

De studie van de CREG komt niet 
als een verrassing, maar drukt de 
beleidsmakers wel met de neus op 
de feiten. België heeft al jaren één 
van de duurste stroomfacturen van 
Europa. Van alle landen binnen de 
Europese Unie betalen enkel de 
Duitse en Deense gezinnen meer 
voor hun elektriciteit. Bovendien 
betalen Vlaamse gezinnen in 
dit land ook meer dan Waalse 
gezinnen.

Dat alles heeft enkel en alleen 
met beleidskeuzes te maken. De 
eigenlijke kost van elektriciteit 
is niet dramatisch gestegen en 
in onze buurlanden heeft zich 
allesbehalve een gelijkaardige 
stijging van de elektriciteitsfactuur 
voorgedaan. Experts zijn het dan 
ook roerend eens over de oorzaak 
van de dure aanrekening in dit 
land: de stroomfactuur is een 
vermomde belastingbrief. Een 

groot deel van wat een gezin 
betaalt, heeft helemaal niks met 
de stroom die ze daadwerkelijk 
afnemen te maken. Meer zelfs, de 
elektriciteitskost maakt nog maar 
een relatief klein deel uit van de 
eindafrekening. De btw-stijging 
naar 21% in 2015, de openbare 
dienstverplichtingen, een hele 
reeks heffingen en taksen… allen 
worden ze via de stroomfactuur 
doorgerekend aan de gezinnen. 

De grootste stijging werd echter 
genoteerd in de bijdrage 
hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling: het 
landgemiddelde steeg daar 
met maar liefst 302,03%. De 
historische schuldenput van de 
groenestroomcertificaten weegt nog 
steeds door. Het roekeloos uitdelen 
van groenestroomcertificaten 
en de oversubsidiëring van 
hernieuwbare energie zal ons 

nog lang achtervolgen. Het was 
Vlaams energieminister Zuhal Demir 
(N-VA) zelf die tijdens het verhitte 
zonnepanelendebat in het Vlaams 
Parlement begin dit jaar toegaf 
dat “heel die politieke cultuur rond 
hernieuwbare energie – van 2002 
tot nu – 30 miljard euro gekost 
heeft.” 

GEBREK AAN STRUCTURELE 
OPLOSSING

Vlaams Parlementslid Sam 
van Rooy ondervroeg naar 
aanleiding van de recente 
studie van de CREG Demir in de 
commissie Energie. De minister 
minimaliseerde de dramatische 
prijsstijging door te verwijzen 
naar een kleine daling in de 
stroomfactuur in 2020 ten 
opzichte van 2019. Bovendien 
verwees ze ook nogmaals naar 
dé verwezenlijking bij uitstek van 

ENERGIE
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deze Vlaamse regering: de kosten 
van de openbare verlichting zullen 
uit de elektriciteitsfactuur worden 
gehaald. Een besparing van 
minder dan 2 euro per jaar voor 
een gemiddeld gezin… 

Structureel wordt er echter niks 
gedaan om alle oneigenlijke 
kosten uit de elektriciteitsfactuur 
te halen. Vóór de verkiezingen 
klonk dat nochtans anders. Toen 
viel te horen dat indien alle 
kosten die eigenlijk niets met het 
elektriciteitsverbruik te maken 
hebben uit de stroomfactuur 
zouden worden gehaald, een 
prijsdaling van maar liefst 
30% verwezenlijkt zou kunnen 
worden. Dat zou een besparing 
opleveren voor een gemiddeld 
Vlaams gezin van zo’n 300 
euro per jaar. In het Vlaams (en 
federaal) regeerakkoord valt hier 
weliswaar – een wetmatigheid in 
de traditionele politiek – niets meer 
over terug te vinden. De durf om 
de stroomfactuur eindelijk grondig 
aan te pakken, ontbreekt nog 
steeds.

WAT VOLGT?

Een stijging van 445,88 euro 
is ronduit hallucinant, maar 
het valt niet te verwachten dat 
de stroomfactuur de komende 
jaren fors zal dalen. Daar 
zijn verschillende redenen 
voor. De voornaamste reden 

is dat er de komende jaren 
hoogstwaarschijnlijk beleidsmatig 
weinig zal veranderen. Meer zelfs, 
op federaal niveau wordt met de 
huidige paars-groene regering de 
weg geëffend voor jarenlange 
prijsstijgingen. De gevolgen 
van de kernuitstap zullen door 
de Vlaamse gezinnen gevoeld 
worden in de portemonnee. 
Niet alleen zal het bouwen van 
gascentrales om het stroomtekort 
op te vangen (het zogenaamde 
capacity remuneration mechanism 
of CRM) honderden miljoen euro’s 
kosten, maar ook de infrastructuur 
die ons volledig afhankelijk zal 
maken van stroom uit andere 
Europese landen zal miljarden 
kosten. Federaal Energieminister 
Tinne Van der Straeten (Groen) 
ondertekende bijvoorbeeld begin 
dit jaar nog een princiepsakkoord 
met Denemarken voor de 
bouw van een onderzeese 
elektriciteitsverbinding. Het 
kostenplaatje bedraagt volgens 
transmissienetbeheerder Elia 900 
miljoen tot 1,2 miljard euro. Eerder 
werd er ook een verbinding met 
Duitsland ingehuldigd. 

Wie trouwens denkt dat op 
deze manier een propere interne 
Europese energiemarkt zou kunnen 
ontstaan is eraan voor de moeite. 
Onze buren in het oosten hebben 
met hun eigen kernuitstap een 
stroomproductie die vele malen 
vervuilender is dan die van ons 

land of Frankrijk. We zullen dus 
nog lange tijd koolstofintensieve 
stroom invoeren en vervolgens 
moeten doen alsof de elektrificatie 
van bijvoorbeeld ons verkeer een 
goede zaak is voor het klimaat.

Maar ook op Vlaams niveau zien 
we onrustwekkende evoluties. 
De belangrijkste daarvan is het 
aangekondigde capaciteitstarief. 
De Vlaamse energieregulator 
(VREG) wil vanaf 2022 een groot 
deel van de elektriciteitsfactuur 
berekenen op basis van het 
piekverbruik in plaats van op de 
werkelijk afgenomen hoeveelheid 
stroom. Het nieuwe tarief zal 
vooral de zwaksten treffen. Niet 
alleen tweedeverblijvers en 
kotstudenten zullen meer moeten 
betalen voor elektriciteit, maar 
ook alleenstaanden of koppels 
zonder kinderen zullen hun factuur 
aanzienlijk zien stijgen. 

CONCLUSIE

Het Vlaams Belang pleit 
voor een realistisch en 
betaalbaar energiebeleid. 
De beleidsbeslissingen uit het 
verleden hebben ons opgezadeld 
met torenhoge schulden. Het 
is onaanvaardbaar dat deze 
schulden afgewenteld worden 
op de Vlaamse gezinnen via de 
stroomfactuur. Wij pleiten dan 
ook voor een radicale hertekening 
van de samenstelling van de 
elektriciteitsfactuur. 

Wat niks te maken heeft met 
het eigenlijke verbruik van de 
consument moet uit de factuur. 
Tevens moeten ook in de toekomst 
de juiste beslissingen genomen 
worden. Want het huidige beleid 
waarin de kernuitstap en de blinde 
oversubsidiëring van hernieuwbare 
energie nog steeds centraal 
staan, zal ons nog voor tientallen 
jaren met financiële én structurele 
problemen opzadelen.

“De stroomfactuur 
is een vermomde 

belastingbrief 
geworden”
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“In de eerste 4 maanden van 
2021 lag het gemiddeld aantal 

asielaanvragen in België 3 
keer hoger dan in Italië”

Illegale migratie naar 
Europa opnieuw in de lift
In het weekeinde van 8 mei kwamen in nauwelijks 24 uur tijd meer dan tweeduizend illegale 
immigranten aan op het Italiaanse eiland Lampedusa. Dat was dan wel een recordaantal, maar 
helaas allerminst een op zichzelf staand feit. 

DOOR DIRK DE SMEDT

Eind vorig jaar reeds werden 
de Canarische eilanden al 
geconfronteerd met een heuse 
immigratiegolf, die nog altijd 
voortrolt. Volgens de cijfers van 
het UNHCR kwamen er in de 
eerste vier maanden van dit 
jaar – met andere woorden nog 
voor het begin van het eigenlijke 
‘immigratieseizoen’ – al meer dan 
8.000 migranten aan in Spanje. 
Vorig jaar waren er dat zo’n 
2.000 minder.

In Italië is de ontwikkeling nog 
alarmerender. Daar zetten 
ondertussen al bijna 13.000 
illegale migranten voet aan wal. 
Dat zijn er drie keer meer in 
vergelijking met dezelfde periode 
vorig jaar. In vergelijking met 
2019 zijn het er zelfs dertien keer 
meer. De cijfers spreken duidelijke 
taal: de illegale migratie naar 
Europa zit opnieuw in de lift.

‘SOLIDARITEIT’

Zoals voorspelbaar, duurde het 
niet lang voor de roep weerklonk 
om via een spreidingsplan de 
aangekomen ‘vluchtelingen’ 
(meestal gaat het gewoon over 
migranten) over de Europese 
lidstaten te verdelen. Wat bij 
dat soort oproepen voor het 
gemak vergeten wordt, is dat 
België al jarenlang behoort tot 
de kleine groep EU-lidstaten die 
de meeste migranten opvangt. 

In die zin is de verwijzing naar 
de Europese solidariteit dan ook 
zonder voorwerp en zelfs ronduit 
misplaatst. 

Voor een goed begrip: alleen al 
in de eerste vier maanden van 
dit jaar lag het gemiddeld aantal 
asielaanvragen per inwoner in 
dit land drie keer hoger dan in 
Italië. Wie de feiten en de cijfers 
op een rijtje zet, weet dan ook 
dat dit land al veel meer dan een 
redelijke bijdrage levert. Wat 
de voorstanders van een nieuw 
spreidingplan in feite vragen, is 
niets anders dan dat dit land een 
nóg grotere bijdrage zou leveren. 

GEEN OPLOSSING

Oostenrijk, dat net zoals 
België behoort tot de favoriete 
bestemmingen voor illegale 
immigranten, stelde inmiddels in 
duidelijke bewoordingen dat er 
van een nieuw spreidingsplan in 
geen geval sprake kan zijn. Niet 
alleen omdat Oostenrijk nu al één 
van de meest belaste EU-landen 

is, maar ook omdat het geen 
duurzame oplossing biedt en er 
een compleet fout signaal van zou 
uitgaan. Want zodra duidelijk is 
dat een illegale oversteek naar 
Italië gelijkstaat met een ticket 
naar het Beloofde Land – dat 
zoals bekend gewoonlijk ergens 
in Noordwest-Europa ligt – zal 
de illegale immigratie over 
de Middellandse Zee immers 
alleen maar verder toenemen 
en daarmee ook de druk op de 
landen aan de buitengrenzen. 

Pikant detail: de Oostenrijkse 
regering bestaat uit een coalitie 
van christendemocraten en 
groenen (!), twee strekkingen die 
ook in de Belgische regering zijn 
vertegenwoordigd met CD&V, 
Groen en Ecolo. Of we ook hier 
zulke klare taal zullen horen, 
valt op zijn zachtst gezegd te 
betwijfelen…

Een duurzame oplossing zal 
er al evenmin komen van het 
fameuze EU-migratiepact, 
waarnaar ook deze keer – al 
even voorspelbaar – verwezen 
werd. Het voorliggende plan 
blijft immers uitgaan van open 
Europese asielloketten voor 
illegale immigratie van waar ook 
ter wereld. Wie een duurzame 
oplossing wil, kan weinig 
anders dan opteren voor een 
aangepaste, Europese variant van 
het Australische model.

ASIEL
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In nasleep van de Black 
Lives Matter-protesten in de 
Verenigde Staten deed minister 
Bart Somers (Open Vld) het 
voorstel om via praktijktesten te 
controleren of onze Vlaamse 
bedrijven discrimineren. N-VA 
gaf aanvankelijk de indruk zich 
binnen de Vlaamse regering 
te verzetten tegen dit voorstel, 
maar ging uiteindelijk – zoals 
zo vaak – toch overstag voor 
de linkse agenda toen de 
praktijktesten cosmetisch werden 
aangepast in zogenaamde 
‘correspondentietesten’. Dat is een 
schriftelijke vorm van praktijktesten 
die werd uitgedacht door de 
linkse socioloog Pieter-Paul 
Verhaeghe (VUB). De regering 
gaf aan arbeidsmarktexperten de 
opdracht om het systeem concreet 
uit te werken.

SECTORAKKOORDEN EN 
UITLOKKING

Recent werd nu bekendgemaakt 
dat de Vlaamse regering met 
een reeks sectoren akkoorden 
heeft afgesloten om de 

correspondentietesten in de 
praktijk te brengen. Bedrijven met 
vacatures kunnen zich binnenkort 
in het kader hiervan verwachten 
aan nepsollicitanten. Aan de hand 
van het succes van die fictieve 
sollicitanten en een vergelijking 
met de andere sollicitanten wordt 
dan beoordeeld of het bedrijf 
al dan niet ‘discrimineert’. Op 
die manier wil de regering naar 
eigen zeggen “data verzamelen 
om samen met de bedrijfssectoren 
plannen te maken in de strijd 
tegen discriminatie”.

Het Vlaams Belang kantte zich 
van meet af aan tegen de 
correspondentietesten. Voor onze 
partij past het in een democratie 
niet dat de overheid systemen 
laat ontwikkelen en toepassen 
waarbij nepsollicitanten naar 
bedrijven worden gestuurd die 
zich uitgeven voor iemand anders 
en discriminatie proberen uit te 
lokken. In het Vlaams Parlement 
was Filip Dewinter dan ook 
scherp voor de Vlaamse regering: 
“Bedrijven en zelfstandigen 

hebben het recht om met hun 
eigen centen aan te werven 
wie ze zelf willen. Denken jullie 
overigens echt dat bedrijven 
personeel selecteren op basis 
van naam, geaardheid of 
afkomst en niet op basis van 
bekwaamheid?”. Hij hekelde 
daarbij ook dat de ondernemers 
zo ook een bijkomende 
administratieve last opgedrongen 
krijgen.

STIGMATISERING

Dewinter gaf ook regeringspartij 
N-VA een veeg uit de pan. 
Vorig jaar nog had onder meer 
huidg N-VA-minister Matthias 
Diependaele in de pers nog 
verklaard dat een “overheid niet 
mag liegen tegen haar burgers” 
en die “burgers niet opzettelijk 
in de val mag lokken”, terwijl 
het net dit is wat de Vlaamse 
regering nu wel doet. “Wie dacht 
dat met de N-VA-regering de 
stigmatisering van de werkgevers 
wel zou stoppen, zat ernaast. 
De heksenjacht lijkt nu pas goed 
begonnen”, klonk het. 

Nepsollicitaties in strijd  
tegen ‘discriminatie’
Vlaamse ondernemingen kunnen zich binnenkort verwachten aan nepsollicitaties die moeten 
duidelijk maken of ze ‘discrimineren’ of niet. De Vlaamse regering heeft akkoorden gesloten 
met 33 sectoren, waaronder de horeca, kappers, elektriciens en kleinhandel om er zogenaamde 
‘correspondentietesten’ te organiseren. In het Vlaams Parlement klaagde Filip Dewinter deze 
testen echter terecht aan omdat “werkgevers het recht moeten hebben om met hun centen aan te 
werven wie ze zelf willen”.

DOOR WIM VAN OSSELAER

MAATSCHAPPIJ
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“Niet de werkgever of werknemer 
moet inleveren, maar de staat”
Het Vlaams Belang vierde op 1 mei traditioneel de Dag van de Arbeid, ditmaal in Mechelen. Dit gebeurde 
opnieuw fysiek, nadat in 2020 deze feestdag vooral digitaal moest worden gevierd. De viering stond in 
het licht van vrijheid. Vrijheid om terug mensen te ontmoeten, vrijheid om naar believen buiten te komen, 
vrijheid om iets te gaan eten of drinken... maar ook vrijheid om te werken en te ondernemen. 

Wat dat laatste betreft legde 
partijvoorzitter Tom Van Grieken 
een heldere maar noodzakelijke 
oplossing op tafel als antwoord 
op het mislukte loonoverleg. “Het 
nettoloon, niet het brutoloon, moet 
omhoog!” Onze partij wil dit 
realiseren door de belastingvrije 
som op te trekken met 2.500 
euro. De paars-groene regering 
koos echter voor het status-quo. De 
1 mei-viering kon na een lange 
periode van binnen opgesloten te 
zitten opnieuw fysiek doorgaan. De 
coronaregels beperkten echter het 
aantal aanwezigen, maar digitaal 
volgden in totaal meer dan 3.500 
mensen rechtstreeks de viering.

TIJD VOOR VRIJHEID: 
OP WAT HEBBEN WE 
GEWACHT? 

Vlaams Parlementslid Wim 
Verheyden beet de spits van de 
meeting af, waarna partijvoorzitter 
Tom Van Grieken er de centrale 
boodschap meegaf: “Vrijheid is 

geen gunst die deze paars-groene 
regering kan uitdelen, maar een 
basisrecht van elke Vlaming, en 
wij eisen dat terug”, zo klonk 
het kritisch ten aanzien van “de 
verstikkende coronamaatregelen”, 
want, zo redeneerde de voorzitter, 
“als elke risicogroep gevaccineerd 
is, is het dan niet evident dat er 
versoepelingen volgen? Waar 
wachten we nog op?” 

Die boodschap blijkt zelfs in paars-
groene kringen geresoneerd te 
hebben, want op het moment van 
dit schrijven kondigde de regering 
een hele resem versoepelingen aan 
die in lijn liggen met wat het Vlaams 
Belang vroeg: rond 9 juni zouden 
de horecazaken ook binnen moeten 
kunnen openen, kunnen erediensten 
en huwelijken terug met 100 personen 
binnen of 200 buiten en gaan onder 
meer theaterzalen, fitnesszaken, 
cinema’s en pretparken open. 

We kunnen tevreden zijn dat 
ons oppositiewerk zeker deels 

een impact heeft gehad, maar 
tegelijkertijd moeten we durven 
vragen: waarom heeft men zo 
lang gewacht om activiteiten 
te herstarten die veilig kunnen 
doorgaan? En ten tweede 
en vooral: was de laatste 
verstrenging – de Paaspauze – niet 
voorbarig en onnodig? Hoeveel 
miljarden euro’s economische 
schade en staatsschuld hebben 
we alweer bijgemaakt uit 
paniekoverwegingen? Hoeveel 
mentaal welzijn hebben we 
opgeofferd? We weten nu 
al dat jongeren eind 2020 
meer antidepressiva namen in 
vergelijking met de beginmaanden 
van de pandemie. 

VRIJHEID OM TE WERKEN 

Van Grieken had ook aandacht 
voor het economische luik van 
de crisis. “Want wie gaat deze 
oneindige en peperdure lockdown 
betalen?”, klonk het. “Wie is 
de motor van dit land? Wie 

1 MEI

DOOR JONAS NAEYAERT
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betaalt de meeste belastingen? 
Wie is de melkkoe van deze 
paars-groene regering? Dat zijn 
de hardwerkende Vlamingen. 
Zij mogen niet nog meer de 
dupe worden van dit falende 
coronabeleid!” 

“Vrijheid betekent voor het Vlaams 
Belang ook de vrijheid om te 
ondernemen én te werken”, 
besloot Van Grieken. “Want nu 
kan dit geenszins. We vergeten 
te snel de kleine winkels, kmo’s, 
horecazaken… én hun personeel 
die nu zwarte sneeuw zien. 
De staat moet stoppen zowel 
werkgever als werknemer te 
verstikken en hen net dringend de 
nodige zuurstof toedienen.”  

In die context schoof de voorzitter 
ook een oplossing naar voren 
inzake het afgesprongen 
loonoverleg. “Niet de werkgever 
of werknemer moet inleveren, maar 
de staat.” Concreet wil onze partij 
de belastingvrije som optrekken 
met 2.500 euro op jaarbasis - van 
circa 9.000 euro naar 11.500 
euro. Dat zou elke werkende 
Vlaming 625 euro extra netto 
opleveren. Dit kan gefinancierd 
worden door verminderde uitgaven 
in de transfers, migratie en het 
politiek systeem. 

Helaas lette premier Alexander 
De Croo (Open Vld) en co wat dit 
betreft minder op. Want ondanks 
het stoere rode spierballengerol 
van Conner Rousseau (Vooruit) en 
de pro-bedrijfsretoriek van Open 
Vld ‘depanneerde’ de regering 
begin mei het afgesprongen 
loonoverleg met een teleurstellend 
status quo. Naast een eenmalige 
cheque van 500 euro die voor 
weinigen zeker is, blijft de 
mogelijke loonstijging op 0,4% 
bruto behouden – wat amper iets 
zal opleveren voor de werkende 
burger, maar de werkgevers door 
de zware lasten wel veel zal 
kosten. Een gemiste kans. 
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Ambitienota Vlaamse Bouwmeester:  

“Vlamingen mogen niet in een 
keurslijf worden gedwongen”
Recent maakte de Vlaamse Bouwmeester zijn zogenaamde ‘Ambitienota’ bekend waarin hij zijn 
voorstellen schetst voor het Vlaamse ruimte- en architectuurbeleid.  De Bouwmeester stelt onder 
meer voor dat we in de toekomst “collectiever moeten bouwen” met “door verschillende gezinnen 
gedeelte ruimtes”. 

DOOR WIM VAN OSSELAER

Het Vlaams Belang kant zich 
tegen de wereldvreemde ideeën 
van de bouwmeester. Er is 
immers geen enkel draagvlak 
om in de ‘communes’ te leven 
die de bouwmeester suggereert. 
Vlaams Parlementslid Guy 
D’haeseleer toonde zich in het 
Vlaams Parlement in een debat 
met Vlaams minister van Wonen 
Matthias Diependaele (N-VA) dan 
ook erg kritisch voor de plannen. 
“Onze partij is er absoluut 
tegenstander van om mensen in 
een keurslijf te dwingen, wat toch 
wel een beetje de onderliggende 
boodschap is van de Vlaamse 
Bouwmeester.” 

Op 23 april werd de ambitienota 
voor 2020-2025 voorgesteld 
door de Vlaamse Bouwmeester 
Erik Wieërs. Hij vindt dat er nood 
is aan compacter bouwen en 
dat de ‘norm moet veranderen 
van eengezinswoning naar 
meergezinswoning’. Volgens de 
man moeten we dichter bij elkaar 

wonen en moeten we ruimtes - 
zoals de tuin of wasgelegenheid 
- met elkaar gaan delen. Uit een 
onderzoek van iVOX blijkt echter 
dat de jonge Vlaamse gezinnen 
een eigen huis - bij voorkeur zelfs 
een vrijstaand huis buiten de stad - 
als ideaal blijven zien. 

DRAAGVLAK BIJ VLAMINGEN 
PRIORITAIR

Volgens het Vlaams Belang moet 
minister Diependaele in eerste 
instantie rekening houden met 
het draagvlak bij de Vlamingen. 
“Mensen beslissen graag zelf hoe 
ze willen wonen en dat moet in 
de toekomst ook nog tot de vrije 
keuze behoren van de Vlaming”, 
reageert D’haeseleer. 

De minister had wel oren naar de 
mening van het Vlaams Belang. 
“Men kan mensen verleiden, 
ondersteunen, motiveren of wat 
dan ook, maar zeker de keuze 
over waar men gaat wonen, 

is een individuele, persoonlijke 
keuze. Ik volg wel de visie dat 
we in de toekomst compacter en 
dichter bij elkaar zullen moeten 
wonen”, antwoordde hij.

BEVOLKINGSAANGROEI EN 
ONGEBREIDELDE IMMIGRATIE 
AANPAKKEN

“Uiteraard moet men rekening 
houden met een aantal 
beperkingen op de markt, maar 
de essentiële oorzaak daarvan is 
dat we met steeds meer volk zijn 
op steeds minder beschikbare 
ruimte”, reageerde D’haeseleer 
kritisch. “De minister stelt dat we 
in de toekomst meer compact 
moeten wonen, en dat het fysiek 
verplicht zal worden door gebrek 
aan ruimte. Maar er is één 
evidente oplossing, en dat is dat 
we paal en perk moeten stellen 
aan de immigratievloedgolf, 
want dat is de belangrijkste 
oorzaak van de exponentiele 
bevolkingsgroei.”

VLAANDEREN
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Zwaar bendegeweld in Brussel... 
onder het goedkeurende oog van linkse politici
Geweld tegen politieagenten is geen nieuw, maar toch een groeiend fenomeen in Brussel. Vorig jaar 
moest de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene bijvoorbeeld 353 pv’s voor geweld tegen agenten 
uitschrijven. Maar dat nu ook agenten in burger na hun uren op straat worden herkend en aangevallen, 
dat is betrekkelijk ongehoord en ongezien.

Vorige maand werd in de 
Brusselse gemeente Sint-Gillis een 
politieman in burger op klaarlichte 
dag herkend door enkele 
bendeleden en in elkaar geslagen. 
Volgens een woordvoerder van 
de Brusselse politiezone Zuid 
is het niet duidelijk waarom dit 
gebeurde, maar uit onderzoek 
blijkt dat dit klinkklare nonsens is.

UNEUS

Bronnen bij de lokale politie 
bevestigen ons dat dit geweld 
kadert in een drugoorlog tussen 
een bende uit de Marollen en 
een bende uit Sint-Gillis. De 
daders van deze laffe aanslag 
zijn goed gekend bij de lokale 
nabijheidspatrouille Uneus. Ze 
worden al tien jaar gevolgd, 
werden reeds opgepakt voor het 
dealen van drugs, diefstallen, 
overvallen en zwaar geweld, 
maar worden steeds opnieuw 
door het Parket op vrije voeten 
gesteld. 

Dat de Uneus-patrouilles de 
jongste jaren stevige successen 
boekten in hun strijd tegen de 
criminaliteit in Sint-Gillis, was 
voor velen een doorn in het oog. 

Uiteraard in de eerste plaats 
voor de criminelen zelf. Op hun 
aanstoken begon er door linkse 
actiegroepen en linkse politici 
een heuse hetze tegen Uneus, 
omdat ze ‘te hard’ (lees: ‘te 
doeltreffend’) zouden optreden. 
Intussen hebben de islamo-
socialistische politici van de 
gemeente hun slag thuisgehaald, 
en werd Uneus vleugellam 
gemaakt en gedegradeerd tot 
een slagkrachtloze dienst die 
enkel nog steun mag verlenen aan 
interventies. 

CYNISME

Maar er blijkt meer aan de hand 
te zijn. Burgemeester van Sint-
Gillis is de PS’er Charles Picqué, 
gewezen minister-president van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering 
en een machtspoliticus die over 
spreekwoordelijke lijken gaat. 

Onze bronnen zijn formeel: Picqué 
wil niet liever dan dat geweld en 
chaos in zijn gemeente dagelijkse 
kost zijn. Hij aast namelijk op 
vele extra miljoenen euro voor 
zijn gemeente, zogezegd om het 
veiligheidsprobleem aan te pakken. 
Maar met een té doeltreffende 

politie dreigt hij wel eens naast dat 
vele extra geld te grijpen. En dus 
moeten de best werkende diensten 
van de politie er maar aan geloven. 
Dat zowel politieagenten als de 
burgers het slachtoffer zijn van zijn 
cynische politiek, blijkt voor Picqué 
bijzaak.

GROTE KUIS

In de Kamer bond 
volksvertegenwoordiger Ortwin 
Depoortere alvast de kat de bel 
aan, en eiste hij dat er keihard 
zou worden opgetreden tegen 
de criminele bendes die de 
hoofdstad teisteren. “Als u in het Ter 
Kamerenbos een grote politiemacht 
op de been kunt brengen om dat 
park te ontruimen, verwacht ik dat u 
een even grote politiemacht op de 
been brengt om die probleemwijken 
in Brussel op te kuisen”, zo stelde 
hij onomwonden tegen minister 
van Binnenlandse Zaken Annelies 
Verlinden (CD&V). Maar de 
vraag is dus of de regering het 
criminaliteitsprobleem in Brussel wel 
wíl oplossen. Zeker zolang partijen 
als de PS, Vooruit of Groen-Ecolo 
deel uitmaken van de meerderheid.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

BRUSSEL

DOOR STIJN HIERS



“De dominantie 
de virologen’, was 

overdonderend. Daar 
werden nauwelijks andere 
experten tegenover gezet.”

Prof. Stefaan Walgrave
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INTERVIEW

“Van bij zijn ontstaan 
heeft het Vlaams Belang 
minder persaandacht 
gekregen”
Een onderzoek van de Universiteit Antwerpen over de coronaberichtgeving tijdens het voorbije jaar 
in de journaals van VRT en VTM leidde in april tot heftige reacties. Vooral omdat politicoloog Stefaan 
Walgrave en zijn collega Ine Kuypers in dit onderzoek de vergelijking maakten met verslaggeving in 
Rusland en China. De studie legde bloot dat de regering dominant in het nieuws aanwezig was en de 
oppositie nauwelijks of niet. In de berichtgeving over de coronapandemie - een ander nieuwsaanbod 
was er amper - kreeg de regering 98% van de spreektijd. We zochten professor Walgrave 
(UAntwerpen) op voor een gesprek over zijn spraakmakend onderzoek.

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Professor, in het rapport ‘de Nieuwsmonitor’ 
dat u onlangs voorstelde concludeert u dat de 
oppositiepartijen amper nog aandacht krij-
gen in de Vlaamse nieuwsuitzendingen. Hoe 
liggen de verhoudingen precies? 

De oppositie kreeg in de tien eerste maanden van 2020, 
want dat is de periode die we onderzochten, slechts drie 
percent van de spreektijd van alle politici toegemeten; in 
nieuwsitems die over corona gingen, was dat maar een 
goede anderhalve percent. In de top-20 van meest spre-
kende politici worden 15 van de 20 plaatsen ingenomen 
door ministers, 3 door burgemeesters, en 2 door partijvoor-
zitters - waarvan alleen Conner Rousseau (Vooruit) in een 
deel van de onderzoeksperiode tot de (federale) oppositie 
kon gerekend worden. Het is een constante in onderzoek, 
ook in andere landen en in andere tijden, dat de oppositie 
veel minder aan bod komt dan de regering - wat de rege-
ring doet is relevanter want dat heeft echt invloed op het 
leven van mensen. Maar in 2020 was de verhouding wel 
heel erg scheef. Normaal zitten de journaals op Eén en 
VTM aan een 15-tal percent spreektijd voor de oppositie. 
Er is overigens bijna nooit een verschil tussen beide Vlaam-
se nieuwszenders, ook niet in dit opzicht.

Vormt dat vanuit democratisch oogpunt geen 
fundamenteel probleem? 

Het ging natuurlijk om zeer uitzonderlijke tijden. De 
coronapandemie creëerde een enorme urgentie voor de 
regeringen om te handelen, en de regeringsbeslissingen 
moesten uitgelegd worden (wat niet altijd goed lukte) en 
ze hadden ook een directe en nooit-geziene impact op 
het leven van de mensen (de avondklok was daar een 
voorbeeld van). Dus in die zin is het normaal dat er naar 
de regering wordt gekeken. In tijden van storm kijkt men 
vooral naar de kapitein. Je moet ook rekening houden met 
de wil en bereidheid van de oppositie om in het nieuws te 
komen. Je kan moeilijk van de TV-zenders vragen dat ze 
de oppositie tegen wil en dank voor de camera’s sleuren. 
Mijn indruk is, maar ik heb er geen empirisch bewijs van, 
dat de oppositiepartijen voor een stuk ook bewust hebben 
vermeden om in die eerste coronamaanden te veel over 
corona te communiceren en oppositie te voeren in de 
media. Het was eerder kop in kas en de regering de 
wind laten vangen, afwachten tot de storm zou overwaai-
en. Dus de oppositie kwam véél minder aan bod dan 
normaal, maar dat kan niet alleen de zenders verweten 
worden.
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Verder zou het een democratisch probleem zijn als die 
enorm scheve verhouding tussen regering en oppositie zou 
blijven duren, maar zulke uitzonderlijke, korte periode van 
10 maanden gaat onze democratie wel overleven. We 
zijn trouwens op dit moment, in mei 2021, al helemaal 
naar de normaliteit aan het terugkeren. Mijn indruk is dat 
de oppositie terug als vroeger aan bod komt en dat het 
gewone spel van regering en oppositie hervat. 

Maar zonder het over de andere oppositiepar-
tijen te hebben, kan toch moeilijk gezegd wor-
den dat het Vlaams Belang vermeden heeft 
om in de parlementen en in de media over het 
coronavirus te communiceren? Onze fractie 
in de Kamer stelde tientallen vragen over de 
Covid-aanpak en er waren minstens evenveel 
tussenkomsten over de pandemiewet en in de 
Bijzondere Covidcommissie. De partij diende 
ook zelf een voorstel in tot instelling van een 
onderzoekscommissie. En onze fractievoorzit-
ters Barbara Pas en Chris Janssens schreven 
samen zelfs een Corona Blunderboek, dat in 
bijna geen enkele krant veel aandacht kreeg.

Zoals ik zei, is het mijn indruk, waarvoor ik overigens 
geen enkel empirisch bewijs heb, dat de oppositie stiller 
was dan anders, maar ik zou me kunnen vergissen, want 
ik haal ook het meeste van mijn info over partijen uit de 
media. Het zou kunnen dat u gelijk hebt en dat de op-
positie even actief was dan op andere momenten. Maar 
ik zou dat graag eerst empirisch onderzoeken en een 
systematische analyse maken van hoe het activiteitsniveau 
van de partijen tijdens de coronacrisis zich verhoudt tot 
hun activiteitsniveau ervoor en erna. Alleen daarna kunnen 
we echt uitspraken doen of de kleine aandacht voor de 
oppositie een keuze was van de media of door de realiteit 
was ingegeven.

“Voor even leek het Vlaams nieuws op dat 
van Rusland of China” lezen we tevens in uw 
onderzoek. Is het zo erg gesteld? 

Dat is een boutade, die natuurlijk niet letterlijk mag worden 
genomen. Er is een wereld van verschil tussen het nieuws 
in die autoritaire regimes en het nieuws bij ons, zelfs in 
coronatijden. Maar het klopt wel dat ons nieuws voor korte 
tijd wat leek op wat die inwoners van die niet-democrati-
sche landen te zien krijgen: heel veel regering, nauwelijks 
oppositie. En misschien nog belangrijker: er was één 
interpretatie van de coronacrisis die in de journaals belicht 
werd en die was medisch. De dominantie van medische 
sprekers, in de volksmond ‘de virologen’ genaamd, was 
overdonderend. Daar werden nauwelijks andere experten 
tegenover gezet. Corona was een louter medisch pro-
bleem, van ziekte, ziekenhuizen, ICU’s, doden, vaccinaties 

etc. De sociale, psychologische, pedagogische kant ervan 
kwam veel minder aan bod. Die eenzijdigheid van het 
nieuws in de interpretatie van de pandemie is voor mij een 
veel ernstiger probleem dan dat de oppositie aan de kant 
bleef. Tegenover de virologen hadden wat meer tegen-
stemmen met erkende expertise mogen staan.

Bij VRT en VTM werd uw rapport weggezet 
als ‘wereldvreemd’. Hoe reageert u op die 
reacties?

Het is niet fijn als je harde werk, want het gaat hier 
om echt héél veel data over de inhoud van het nieuws 
(honderden en duizenden uren TV-journaals), bekritiseerd 
wordt. Maar academici leven van kritiek, en ik begrijp ze 
wel. Ons onderzoek gaat alleen over wat mensen te zien 
kregen, we hebben geen onderzoek gedaan naar hoe dat 
nieuws tot stand kwam, naar het productieproces en de 
soms moeilijke keuzes die de nieuwsmakers moeten ma-
ken. We zeggen in ons rapport bijvoorbeeld ook dat het 
nieuws eigenlijk ook thematisch te eenzijdig was, er was te 
veel corona en veel andere thema’s waren helemaal weg. 
Maar er was misschien ook gewoon geen ander nieuws, 
er waren minder verkeersongevallen, minder asielzoekers 
en dergelijke. Dus de maatschappelijke input waarmee 
journalisten nieuws maken, wijzigde ook. 

Ik denk dat de zenders dat vooral bedoelden als ze 
het over een ‘wereldvreemde’ studie hadden, dat we te 
weinig aandacht hadden voor de productiekant. Maar we 
hebben wel zeer meticuleus en juist in kaart gebracht welk 
nieuws de Vlamingen kregen. Vanuit de kijker bekeken, 
kun je ons rapport niet wereldvreemd noemen. Ook denk 
ik dat ons rapport wel degelijk invloed zal hebben, en dat 
er nog meer bewust naar de samenstelling van het nieuws 
over corona zal worden gekeken door nieuwsmakers. En 
dat was uiteindelijk onze bedoeling.

In het verleden hebt u meermaals gesteld dat 
er wel degelijk zoiets bestaat als een ‘cordon 
mediatique’, waarbij de pers het Vlaams Be-
lang stiefmoederlijk behandelt? Is dat van-
daag nog zo volgens u?   

Ja, ik denk het wel. Van sinds zijn ontstaan heeft Vlaams 
Blok/Vlaams Belang minder aandacht gekregen dan je 
zou verwachten, niet alleen bij de VRT trouwens maar 
evenzeer bij VTM en ook bij de kranten. Die weinige aan-
dacht heeft natuurlijk voor een stuk te maken met de perma-
nente oppositierol van het Belang, de oppositie komt altijd 
en overal minder aan bod. Ook is het Vlaams Belang op 
dit moment nog steeds uitgesloten van regeringsdeelname, 
en dat maakt de partij ook minder relevant; wat ze zegt of 
doet heeft bijna per definitie geen beleidsimplicaties, ook 
niet in de nabije toekomst. 
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Ik heb er geen recent onderzoek naar gedaan, we hebben 
de data wel degelijk want blijven de journaals systematisch 
volgen en analyseren, maar ik ben ervan overtuigd dat 
wat we een paar jaar geleden vonden ook nu nog zouden 
aantreffen. Het verschil zit hem wellicht nog meer in de 
duidingsprogramma’s dan in de journaals, en misschien 
nog het meest in de infotainmentprogramma’s.

Zou u de Vlaamse pers - algemeen genomen - 
als onpartijdig catalogeren? 

Afgezien van de mindere aandacht voor het Vlaams 
Belang, is de Vlaamse pers zeker niet sterk partijdig. In 
andere landen hebben kranten, en in de grote ook de 
TV-stations, vaak een duidelijk politiek profiel. Dat is bij 
ons nog nauwelijks het geval. Als je gewoon kijkt naar 
de vermeldingen van de partijen bijvoorbeeld, moet je al 
een hele goede meetlat hebben, of een straffe bril, om de 
verschillen tussen de kranten te zien, of de verschillen tussen 
VRT en VTM. Dat ligt allemaal heel erg dicht bij elkaar. De 
kranten zijn in zeer grote mate ontzuild, en ze zijn niet, 
of nog niet, terug geaffilieerd geraakt met een bepaalde 
politieke stroming. Dat is één van de voordelen van de 
kleine Vlaamse mediamarkt: er zijn gewoon te weinig linkse 
of rechtse burgers om een lucratief groot persbedrijf op te 
baseren. Alle media zijn bij ons min of meer mainstream, en 
qua onpartijdigheid is dat een goede zaak. Het onderscheid 
tussen de media zit hem niet in de politieke stroming waar ze 
zich op richten maar in de verschillende doelpublieken qua 
opleiding, smaken en voorkeuren waar ze op mikken.

U stelde in het rapport ook dat thema’s als 
migratie op de achtergrond geraakten in het 
nieuws, ondanks het feit dat ze de verkiezin-
gen van 2019 domineerden. Kunt u dat wat 
meer duiden?  

Migratie was het thema dat de Vlamingen het meest 
bezighield bij de verkiezingen van 2019, dat bleek als we 
daarnaar vroegen in enquêtes rond de verkiezingen. Na 
de verkiezingen steeg het onderwerp zelfs nog wat hoger 
op de pikorde van problemen die burgers vermeldden. En 
dan kwam corona. Het blies alle andere thema’s weg uit 
de media, niet alleen migratie maar ook mobiliteit, politiek 
en dergelijke. Zoals al gezegd, had dat voor een stuk ook 
te maken met het feit dat er gewoon minder nieuws over 
die onderwerpen te melden was. Er waren bijvoorbeeld 
zonder twijfel veel minder asielzoekers, wellicht is ook de 
criminaliteit gedaald, de files verdampten enzoverder. Dus 
migratie deemsterde weg in het nieuws, heel sterk zelfs 
want het daalde met 2/3de ten opzichte van de periode 
ervoor, maar voor zover dat ik dat kan weten was het 
geen maneuver van de redacties maar een gevolg van de 
realiteit, en van de enorme aandacht die ze aan corona 
wensten te geven. 

“Corona blies 
alle andere 

thema’s weg 
uit de media”
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Het Vlaams Belang betreurt dat de Vlaamse feestdag 11 juli nog steeds geen wettelijke betaalde 
feestdag is ondanks de toenemende erkenning van de Vlaamse identiteit doorheen de laatste 
decennia. Fractieleider Chris Janssens vroeg in het Vlaams Parlement aan minister-president 
Jambon (N-VA) hier eindelijk werk van te maken. De minister-president bevestigde dat hij naar 
aanleiding van de vraag van Janssens contact zal opnemen met federaal minister van Werk Pierre-
Yves Dermagne (PS). Aangezien dit federaal moet geregeld worden, zal het Vlaams Belang ook op 
het federale niveau de druk opvoeren.

11 juli is op dit moment alleen 
voor de Vlaamse ambtenaren 
en voor een klein deel van het 
personeel in de private sector 
een betaalde feestdag. Nochtans 
keurde het Vlaams Parlement al in 
1996 een resolutie goed die de 
minister-president opriep om bij de 
federale overheid aan te dringen 
om 11 juli als wettelijke betaalde 
feestdag te erkennen. 25 jaar 
later is deze resolutie nog steeds 
dode letter. Nochtans bestaat 
er een breed maatschappelijk 
draagvlak voor de erkenning. Het 
Vlaams Belang klopt opnieuw op 
tafel opdat deze belofte eindelijk 
gerealiseerd zou worden. Het 
federaal regeerakkoord vermeldt 
namelijk wel uitdrukkelijk de 
mogelijkheid dat deelstaten 
eindelijk een wettelijke feestdag 
zouden kunnen krijgen. Tot op 
heden werd er echter nog geen 
initiatief genomen om uitvoering te 
geven aan die passage van het 
regeerakkoord.

EIGEN FEESTDAG VOOR 
DEELSTATEN

In antwoord op een parlementaire 
vraag van fractieleider in de Kamer 
voor het Vlaams Belang Barbara 
Pas had Pierre-Yves Dermagne, 
de federale minister van Economie 
en Werk, op 30 maart bevestigd 
dat “hij hier wel degelijk werk 
van wil maken”, maar hij 
voegde eraan toe dat hij “tot nu 
toe vanuit de regio’s nog geen 
expliciete vraag heeft gekregen 
om hier werk van te maken” 
alhoewel hij naar eigen zeggen 
“regelmatig contact houdt met de 
collega’s van de deelstaten”. Hij 
verduidelijkte ook dat de invoering 
van een vervangingsdag voor de 
feestdag van een deelstaat de 
meerkost zou kunnen vermijden 
en dat ook de sociale partners 
zullen geconsulteerd worden, 
omdat er een impact is op 
bedrijven, bijvoorbeeld bij regio-
overschrijdende tewerkstelling.

COMPENSATIEDAG SCHRAPPEN 
VOOR 11 JULI

In het Vlaams Parlement vroeg 
Chris Janssens aan minister-
president Jambon om nu eindelijk 
het initiatief te nemen om hierover 
in gesprek te gaan met zijn 
federale collega Dermagne. 
Jambon beloofde hem dat hij “naar 
aanleiding van de vraag van 
Janssens contact zou opnemen met 
Dermagne”. 

Een budgettaire meerkost zou 
vermeden kunnen worden door 
een compensatiedag voor een 
feestdag die in het weekend 
valt te schrappen ten voordele 
van 11 juli. Janssens reageerde 
tevreden en moedigde de minister-
president aan om er snel werk 
van te maken zodat de Vlaamse 
feestdag eindelijk een échte – 
betaalde – feestdag wordt voor 
álle Vlamingen.

DOOR WIM VAN OSSELAER 

11JULI

Vlaams Belang zet Jambon in actie: 
“11 juli moet betaalde  
feestdag worden”
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Weer toekomst voor  
Vlaamse landbouw
Veel jonge landbouwers vrezen voor het voortbestaan van hun stiel. Hun toekomst komt steeds meer 
onder druk te staan omwille van een gebrek aan landbouwgrond, strengere bemestingsnormen 
en problemen om vergunningen te verkrijgen. Een nieuwe tijdelijke stikstofregeling maakt het nu 
vrijwel onmogelijk voor landbouwbedrijven om op te starten of uit te breiden. 

Vlaams Parlementslid Stefaan 
Sintobin klaagde aan dat aan 
de landbouw strengere normen 
worden opgelegd dan aan de 
industrie en vroeg aan minister 
van Landbouw Hilde Crevits 
(CD&V) om de toekomst van de 
landbouwsector te garanderen. De 
voorbije maanden klaagden jonge 
landbouwers immers begrijpelijk 
meermaals de onzekerheid 
aan voor hun sector. Ze 
schreeuwen om ruimte, perspectief 
en rechtszekerheid om te 
ondernemen. Een recent akkoord 
van de Vlaamse regering in 
verband met een stikstofregeling is 
opnieuw een klap in hun gezicht. 

TWEE MATEN

Op 25 februari zorgde een 
arrest van de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen voor 
beroering. De Raad weigerde 
toelating te geven aan de 
eigenaar van een kippenstal 
in Kortessem om uit te breiden 
omwille van de impact die de 
bijkomende stikstofuitstoot op een 
nabijgelegen natuurgebied zou 

hebben. De uitspraak zette de 
huidige Vlaamse stikstofregeling 
op losse schroeven aangezien het 
landbouwbedrijf eigenlijk voldeed 
aan de huidige regelgeving.

Daarop diende de Vlaamse 
regering een nieuwe 
stikstofregeling uit te werken onder 
dewelke landbouwbedrijven 
vergunningen zouden kunnen 
krijgen. Tijdens het weekend 
van 1 mei werd bekend dat er 
een akkoord was binnen de 
Vlaamse regering over een nieuwe 
regeling die echter zeer strenge 
stikstofbeperkingen oplegt aan de 
landbouw en veeteeltbedrijven. 
Die bedrijven zullen moeten 
aantonen dat nieuwe uitbreidingen 
en projecten géén impact hebben 
op de stikstofuitstoot. De regels 
voor de industrie- en transportsector 
zijn minder strikt.

ZWARTE PIET DOORSPELEN 
NAAR LANDBOUWERS = HUN 
EN ONZE TOEKOMST OP LOSSE 
SCHROEVEN ZETTEN

Het is duidelijk dat de landbouw 
het belangrijkste slachtoffer is 

van het stikstofbeleid van de 
Vlaamse regering. “Door de 
nieuwe regering wordt het 
voor landbouwbedrijven quasi 
onmogelijk om nog op te starten 
of uit te breiden”, stelde Sintobin 
in het Vlaams Parlement. Volgens 
ons parlementslid is het niet te 
verdedigen dat de landbouwsector 
de Zwarte Piet toegeschoven krijgt 
van de stikstofvervuiling. “Stikstof 
is stikstof, van welke bron ze ook 
komt. Het is niet billijk dat één 
sector strengere normen opgelegd 
krijgt dan de andere.”

De bescherming van onze 
kwetsbare natuur tegen 
stikstofvervuiling is belangrijk, 
maar mag er niet toe leiden dat 
onze landbouw wordt gefnuikt. 
“Het Vlaams Belang dringt nu aan 
op een definitieve stikstofregeling 
die nog wel toekomstkansen 
geeft aan de landbouwsector, 
een sector die cruciaal is voor 
onze voedselvoorziening, ons 
landschap, onze werkgelegenheid 
en onze toekomst”, besloot 
Sintobin.

LANDBOUW

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE 
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Naar een referendum over 
Schotse onafhankelijkheid
Bij de recente Schotse deelstatelijke parlementsverkiezingen behaalde de Scottish National Party 
(SNP) voor de vierde keer op rij een verkiezingsoverwinning. De partij behaalde 64 zetels, net 1 
te kort voor de absolute meerderheid. De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon (SNP) liet reeds 
verstaan dat er eind 2023 een referendum over Schotse onafhankelijkheid zal komen.

Het Vlaams Belang heeft weinig 
affiniteit met het ideologische pro-
gramma van het linksgeoriënteerde 
SNP, maar kijkt zoals alle volks-
nationalisten uit naar het beloofde 
onafhankelijkheidsreferendum. “De 
vraag is nu hoe Londen hierop zal 
reageren”, zegt fractievoorzitter in 
de Kamer Barbara Pas. “De Britse 
regering wil een democratisch refe-
rendum ten allen koste vermijden. 
Zo is er een nota bekend waaruit 
blijkt dat de Britse Conservative 
Party elk referendum zal tegenhou-
den en dat premier Boris Johnson 
daarvoor zelfs steun zal zoeken in 
de EU.”

“Over de houding van de 
Europese Unie moeten de Schotten 
zich geen illusies maken”, aldus 
Pas. “De EU zou de EU niet zijn 
mocht ze rekening houden met 
de verzuchtingen van het Schotse 
volk.” Het Vlaams Belang herinnert 
hierbij aan de misdadige houding 
van de EU in het Catalaanse 
onafhankelijkheidsstreven. 
“De EU liet in 2017 zonder 
enig gewetensprobleem toe 

dat Spaanse stoottroepen de 
Catalanen die geweldloos naar 
de stembus gingen massaal in 
elkaar sloegen – ‘gerechtvaardigd 
geweld’, volgens toenmalig 
Europees commissaris Marianne 
Thyssen (CD&V) – en dat 
Catalaanse politici tot 15 
jaar gevangenisstraf kregen. 
Dit niet omdat ze een wet 
overtraden, maar omdat ze hun 
verkiezingsbeloftes nakwamen.”

SPLITSEN IS GEEN CHAOS

Bij het vorige referendum, op 18 
september 2014, stemde 55% 
van de opgedaagde kiezers tegen 
het verlaten van het Verenigd 
Koninkrijk, maar volgens Pas 
liggen de kaarten nu anders. “Dat 
was voor de Brexit. Twee jaar 
later stemde bijna 2/3de van de 
kiesgerechtigde Schotten tegen de 
Brexit. Sinds de Britten in het begin 
van dit jaar de Europese Unie 
verlieten, en Edinburgh verweesd 
achterlieten, is het draagvlak voor 
onafhankelijkheid alleen maar 
gegroeid. Dat zal ongetwijfeld tot 

uiting komen in de stembus bij een 
volgend referendum.”

De Schotse nationalisten hebben 
samen met de groenen, die 
ook een afscheiding met het 
Verenigd Koninkrijk voorstaan, een 
meerderheid van 72 zetels op 
129. “Zo kan het referendum er 
komen. Elk volk moet zijn eigen lot 
kunnen bepalen en zelf over zijn 
welvaart, welzijn en bestemming 
kunnen beslissen”, aldus nog 
Pas. “Het blokkeren van een 
referendum is niets anders dan het 
negeren van de democratische 
wil van de Schotten. Uiteraard 
zullen er nu eerst dreigementen 
geplaatst worden tegenover die 
democratische wil. Net zoals men 
dat in België doet zal men, alsof 
er geen ordelijk en vreedzaam 
Tsjecho-Slovaaks voorbeeld 
bestaat, de chaos voorhouden. 
Voor Boris Johnson is alleen maar 
het praten over de opsplitsing 
onverantwoord en roekeloos. 
Maar uiteindelijk zal de Schotse 
onafhankelijkheid er onvermijdelijk 
komen.”

SCHOTLAND

DOOR FREDERIK PAS
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Een motie van aanbeveling, zoals 
ingediend door Vlaams Belang-Ka-
merlid Ellen Samyn, verbond ge-
paste consequenties aan het Turks 
geweld op Europees grondgebied. 
De motie volgde op een eerdere 
interpellatie van Samyn aan minis-
ter van Buitenlandse Zaken Sophie 
Wilmès (MR), naar aanleiding van 
uitspraken van Ismail Hakkı Pekin, 
voormalig hoofd van de Turkse 
militaire inlichtingendienst MIT. 
“Pekin had opgeroepen tot gerichte 
liquidaties van Koerdische leiders 
in Syrië en Irak en had het daarbij 
ook over acties op Europees grond-
gebied. Hij bekende dat de MIT 
achter de terreuraanslag zat op 
drie Koerdische vrouwen in Parijs 
in 2013”, aldus Samyn. “En er zijn 
indicaties dat Turkije in de toekomst 
nog aanslagen plant in verschillen-
de West-Europese landen.” 

ORDE VAN DE DAG

Het antwoord van minister 
Wilmès op de eerdere inter-

pellatie van Samyn bleef op 
de vlakte. “De minister meld-
de simpelweg dat Turkije alle 
betrokkenheid bij de aanslag 
in 2013 altijd heeft ontkend en 
dat het Franse gerecht ook geen 
link gelegd had tussen de Turkse 
overheid en de dader”, aldus 
nog Samyn. “Over de in de 
toekomst geplande aanslagen 
in Europa vertelde ze dat Pekin 
‘vager’ was dan over de aan-
slagen op Koerdische politieke 
opposanten in Syrië of Irak. Een 
antwoord dat de Turkse overheid 
uit de wind moet zetten.”

“Nochtans is de verantwoorde-
lijkheid van Ankara verpletterend, 
zoals uit de woorden van Pekin 
zelf blijkt”, besluit Samyn. “Er moet 
een einde komen aan deze laffe 
vergoelijking van de lange-arm-
terreur van dictator Erdogan.” 
Helaas weigerde de Kamer zich 
uit te spreken over de motie en 
ging het gewoon over tot de orde 
van de dag.

Het Vlaams Belang wil het regime van Turks president Recep 
Erdogan ter verantwoording roepen voor aanslagen tegen 
Koerden, gepleegd op Europees grondgebied. De aanslagen 
vormen een grove schending van de soevereiniteit van Europese 
landen en een zoveelste bewijs dat Turkije geen bondgenoot 
wil of kan zijn, zowel in de NAVO als in hoedanigheid van 
kandidaat-lidstaat van de EU.

Turkije pleegt aanslagen 
in Europa
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De vzw Afor – nauw verbonden 
aan de Moslimexecutive, kreeg 
in 2020 192.000 euro aan 
subsidies voor het organiseren 
van een imamopleiding aan de 
Katholieke (!) Universiteit Leuven. 
Amper vijf studenten schreven 
zich hiervoor in. (Vraag 423 van 
Katleen Bury aan de minister 
van Justitie)

***

De Vlaamse regering kent 
1.338.548 euro subsidies toe 
aan projecten om het jeugdwerk 
‘diverser’ en minder ‘typisch 
Vlaams’ te maken. Opvallend: 
ook Let’s Go Urban staat tussen 
de begunstigden. Nochtans was 
op het moment van de subsidie-
toekenning het schandaal rond 
de vzw van Sihame El Kaouakibi 
al losgebarsten. (Schriftelijke 
vraag 229 van Sam van Rooy 
aan de ministers van Inburgering 
en Jeugd)

***

Van de 31.759 boetes wegens 
overtreding van de kilometer-
heffing voor vrachtwagens 
in 2020 werden er 7.823 
(24,6%) opgelegd naar aanlei-
ding van een overtreding door 
een Belgisch voertuig en maar 
liefst 23.936 (75,4%) voor een 
buitenlands voertuig. 35% van 
de boetes aan buitenlandse 
transportfirma’s is nog onbetaald, 
goed voor een bedrag van 3,5 
miljoen euro (Schriftelijke vraag 
900 van Carmen Ryheul aan 
de minister van Mobiliteit)

***

DOOR FREDERIK PAS

TURKIJE
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Grijp deze kans!
De ‘Conferentie voor de toekomst van Europa’ is van start gegaan met de lancering van een 
digitaal platform waarbij de Europeanen worden uitgenodigd ‘mee vorm te geven aan hun eigen 
toekomst en de toekomst van Europa als geheel’. Het is een goede gelegenheid om de EU-kritische 
stem te laten klinken.

Toen Jean-Claude Juncker als 
voorzitter van de Europese 
Commissie moest worden 
vervangen, werd tussen Angela 
Merkel en Emmanuel Macron een 
deal gesloten waarbij de Duitsers 
de voorzitter van de Commissie 
leverden en Macron zijn liberale 
vriend Charles Michel als 
voorzitter van de Europese Raad 
aan boord hees als een soort 
promotie voor zijn rol in het Pact 
van Marrakesh. Om de groeiende 
onvrede van dit ondemocratische 
gedoe en het falend EU-beleid 
inzake immigratie en de euro 
te maskeren en kanaliseren, 
werd prompt een conferentie 
voorgesteld over de toekomst van 
Europa.

EEN ‘STEEDS HECHTERE 
UNIE’

Deze Conferentie is - komende 
van iemand als Macron - uiteraard 
niet bedoeld om het verzet tegen 
de verdere overheveling van 
nationale soevereiniteit naar de 
Europese Unie een kans te geven, 

met bijvoorbeeld minder Europese 
Unie en meer voorzichtigheid 
en vrijheid inzake Europese 
samenwerking. 

Veeleer wordt het een 
theatervoorstelling à la ‘het 
grote debat’ in Frankrijk waar 
verzet juist werd opzijgezet. De 
kans bestaat dat het verzet dus 
onzichtbaar wordt gemaakt om 
zo verder de weg op te gaan van 
een ‘ever closer Union’ waar het 
Europees Parlement al via een 
resolutie heeft voor gepleit. Alles 
wijst in de richting van dit laatste.

UITDAGING AANNEMEN

Het Vlaams Belang staat dan 
ook sceptisch tegenover deze 
conferentie in een context van 
steeds meer EU. Niettemin nemen 
we de uitdaging aan. Europees 
Parlementslid Gerolf Annemans 
werd namens de ID-fractie 
aangeduid om deel te nemen 
als waarnemer in de stuurgroep 
van de Conferentie. Die gaf 
het startschot voor een nieuw 

sociaal medium, een digitaal 
platform (futureu.europa.eu) dat de 
Europeanen de mogelijkheid biedt 
hun ideeën en visie via online-
evenementen te delen en uit te 
wisselen. 

Volgens het EU-establishment is 
de Conferentie in het algemeen 
en het digitale platform in het 
bijzonder ‘een nooit eerder 
geziene open en inclusieve 
oefening van overlegdemocratie’. 
“Ik raad iedereen aan deze kans 
te grijpen en gebruik te maken 
van het digitaal platform om ja 
te zeggen aan Europa en neen 
tegen deze Europese Unie!”, 
aldus nog Annemans. De recente 
evoluties (het migratiepact, de 
Europese schulden en belastingen, 
het coronafonds...) wijzen 
erop dat we steeds meer zijn 
afgeweken van wat een vrije en 
positieve samenwerking van onze 
Europese landen zou moeten zijn. 
“We moeten dus de huidige EU-
eenheidsstaat afwijzen - laat in de 
komende Conferentie dat geluid 
krachtig weerklinken!”

EUROPA

DOOR JAN MORTELMANS
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BOEKBESPREKING

De gewelddadige dood van Van 
den Reeck kende in 1920 een 
grote weerslag in Vlaanderen. Het 
Antwerpse stadsbestuur, toen in 
handen van liberale franskiljons, 
werkte elke Vlaamsgezinde actie 
zoveel mogelijk tegen, onder meer 
door manifestaties te verbieden en 
er hardhandig tegen op te treden. 
De dood van Van den Reeck 
was daar het trieste hoogtepunt 
van en wekte dan ook terecht de 
verontwaardiging op van al wie 
ook maar enigszins Vlaamsgezind 
was in die dagen. Zijn dood 
zou ook tot politieke gevolgen 
leiden. Van den Reeck werd 
hiermee één van de symbolen 
van de Belgische verdrukking die 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd 
trachtte te fnuiken.

TURBULENTE TIJDEN

Maar Van den Reeck was dus 
meer dan dat. Hij groeide op in 
zeer bewogen tijden - de Eerste 
Wereldoorlog en zijn nasleep - 
en zou daarin niet onverschillig 
blijven, maar integendeel actief 
mee op de barricaden staan. 
Zoals wel meer van zijn jeugdige 
generatiegenoten was het voor 

een stuk nog een zoekend 
bestaan, nog niet helemaal 
uitgekristalliseerd, laverend tussen 
radicaal Vlaams-nationalisme, 
radicaallinkse sympathieën, 
revolutionaire dadendrang, 
antimilitarisme en nog andere 
stromingen.

Voor zijn zeer vroegtijdige dood 
had Herman Van den Reeck dus 
al een erg bewogen, strijdbaar 
en gevuld leven achter de rug. De 
gekende biografische gegevens 
over zijn kinder- en tienerjaren 
zijn weliswaar flinterdun, maar 
Huijbrechts weet dat op te vangen 
door uitvoerig te berichten over 
de context en de tijdsgeest waarin 
de jongeman opgroeide. Het is 
pas in de tweede helft van het 
boek, wanneer Van den Reeck de 
kinderjaren is ontgroeid en zijn 
maatschappelijke engagementen 
zichtbaarder worden, dat de 
klemtoon meer naar hemzelf, zijn 
activiteiten en zijn onfortuinlijke 
dood verschuift. Het boek is 
daardoor niet alleen een biografie 
van Van den Reeck, maar tevens 
een boeiende schets van een 
jonge generatie (Antwerpse) 
Vlaamsgezinden in een erg 

woelige periode. Huijbrechts heeft 
er een verdienstelijke bijdrage 
mee geleverd aan een belangrijk 
onderdeel van de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging.

Jan HUIJBRECHTS
Herman Van den Reeck. Heraut 

voor een nieuw mensdom in 
Vlaanderen. Biografie van een 

Sturm & Drang-generatie. 

Doorbraak, 2020, 413 blz. 
ISBN: 978 94 9263 940 0 

Prijs: 35 euro

Herman Van den Reeck is de geschiedenis van de Vlaamse Beweging ingegaan als de 19-jarige 
student die op 11 juli 1920 op de Antwerpse Grote Markt werd neergeschoten tijdens een 
verboden Guldensporenviering. Zijn erg korte leven was echter meer dan dat en werd door Jan 
Huijbrechts in een biografie te boek gesteld.

DOOR PETER LEMMENS

Levensschets van een  
martelaar van de  
Vlaamse Beweging
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Jan Frans Willems: 
‘vader van de Vlaamse Beweging’
Op 24 juni 1846, nu 175 jaar geleden, overleed Jan Frans Willems. Wie was die man die 
naderhand van zijn medestanders en latere generaties Vlaamsgezinden de eretitel ‘vader van 
de Vlaamse Beweging’ heeft meegekregen?

DOOR PETER LEMMENS

TERUGBLIK

In de Zuidelijke Nederlanden is 
het Nederlands door vreemde 
overheersing en het verraad van 
de eigen elites tegen het einde 
van de 18e eeuw vervallen tot 
niet veel meer dan een reeks 
dialecten die goed zijn voor 
‘huis- tuin- en keukengebruik’. De 
maatschappelijke elites in onze 
gewesten gebruiken het Frans als 
cultuurtaal en zijn zienderogen 
vervreemd van de landstaal die 
ze links laten liggen.

Het is in die context dat Jan Frans 
Willems het levenslicht ziet. Hij 
wordt geboren in Boechout op 11 
maart 1793, uitgerekend op het 
ogenblik waarop de revolutionaire 
Franse legers de Zuidelijke Neder-
landen voor een eerste keer onder 
de voet lopen. Hij zal er later over 
schrijven: “Helaes! […] ontfing ik 
’t leévens-licht in d’akeligen tyd, 
toen ’t Jacobienendom de Deugd 
en ’t Recht verdrukte en Neérland 
onder ’t juk van fransche vryheyd 
bukte”. Tot overmaat van ramp ko-

men onze gewesten vanaf 1794 
voor 20 jaar lang onder de knoet 
van een Franse bezetter te staan. 
Die drukt ook hier met harde hand 
de ideeën van de Franse revolutie 
door en verwijst via een grondige 
verfransingspolitiek de laatste rest-
jes Nederlands in het openbaar 
leven naar de verdomhoek.

EENVOUDIG

De ouders van Jan Frans zijn van 
eenvoudige komaf, maar vader 
Willems heeft toch wat kunnen 
studeren en zich in Boechout ken-
nelijk ook een beetje kunnen op-
werken. Daar komt met de Franse 
bezetting evenwel een einde aan. 
Vader Willems wordt door de 
Fransen als landmeter en gemeen-
teambtenaar gebroodroofd omdat 
hij onvoldoende Frans kent. Dat 
veroordeelt het gezin voortaan 
tot een vrij armoedig bestaan, 
ook omdat het uiteindelijk 14 
kinderen zal tellen, waarvan Jan 
Frans de oudste is. Hij zal zich 
die broodroof om taalredenen zijn 

hele verdere leven herinneren en 
het vormt ongetwijfeld een aanzet 
tot zijn latere Vlaamsgezinde 
engagement.

Het openbaar leven, inclusief het 
onderwijs, wordt dus grondig 
verfranst. Maar Jan Frans heeft 
het zeldzame geluk daaraan te 
kunnen ontsnappen doordat zijn 
vader hem op 12-jarige leeftijd 
naar Lier stuurt om zich voor te 
bereiden op een kostersambt. 
Daar komt hij toevallig in con-
tact met Georg Bergmann, een 
Duitser die als officier dienst heeft 
gedaan in het Nederlandse leger 
en zich daarna in het Netestadje 
heeft gevestigd. Bergmann neemt 
Jan Frans onder zijn vleugels. Via 
het huisonderwijs dat hij aan zijn 
kinderen en Jan Frans geeft, wijdt 
hij hen drie jaar lang in de Neder-
landse, Duitse en Franse letter-
kunde in en geeft hen een brede 
culturele vorming mee. Die jaren 
zullen ook een blijvende stempel 
drukken op de opvattingen van 

Monument voor de vader van 
de Vlaamse Beweging op het 

Gentse Sint-Baafsplein



Juni 2021 27

Jan Frans. Het is hier dat hij zich 
bewust wordt van zijn liefde voor 
zijn moedertaal. Het is hier ook 
dat hij bepaalde ideeën over de 
Verlichting overneemt, ingewijd 
wordt in de romantiek, sympathie 
koestert voor de Nederlandse 
Oranjedynastie en zijn levensbe-
schouwelijke (religieuze) verdraag-
zaamheid opdoet.

BEVRIJD, MAAR NIET  
HELEMAAL

In 1814/1815 worden onze 
gewesten bevrijd van de Franse 
dwingelandij en met de Noorde-
lijke Nederlanden samengevoegd 
tot het Verenigd Koninkrijk der Ne-
derlanden. Jan Frans is daarmee 
helemaal in zijn nopjes. Koning 
Willem I voert een duidelijk beleid 
ter bevordering van het Neder-
lands. Maar de Franse legers mo-
gen dan al wel uit onze gewesten 
verdreven zijn, dat geldt niet voor 
hun franskiljonse handlangers die 
hier de voorgaande 20 jaar het 
maatschappelijke leven hebben 
bepaald. Een aantal van hen ver-
zet zich tegen de nieuwe situatie, 
onder meer tegen deze opwaar-
dering van het Nederlands.

Het is tegen hen dat Jan Frans 
vanuit Antwerpen, waar hij zich 
heeft gevestigd, met zijn pen 
de taalstrijd aangaat. Eerst doet 
hij dat in verzen, toneelstukken 
en het polemische geschrift Aen 
de Belgen (1818) – waarmee 
hij de Nederlandstaligen in de 
Zuidelijke Nederlanden bedoelt. 
Met dit schotschrift zet hij meteen 
zijn reputatie neer als verdediger 
van het Nederlands. Maar al snel 
schakelt hij over op een andere 
strategie. Hij wil aantonen dat de 
Nederlandse taal in het verleden 
wel degelijk een grote cultuurtaal 
is geweest en dat ze dat opnieuw 
kan en moet worden. Daarvoor 
duikt hij voortaan in de bronnen 
van het verleden en verricht 
tal van geleerde uitgaven van 
Middelnederlandse teksten.

EEN ZWARE DOMPER

Zijn inzet mag evenwel weinig 
baten en kan niet verhinderen 
dat katholieken en liberalen een 
monsterverbond sluiten in hun ver-
zet tegen het bewind van koning 
Willem I. Tot grote teleurstelling 
van Jan Frans leidt dit aanvankelijk 
tot de ene concessie na de ande-
re van Willem I aan de Zuid-Ne-
derlandse oppositie en uiteindelijk 
tot het oproer dat in 1830 tot de 
stichting van de Belgische staat 
leidt. Willems is daardoor zwaar 
aangeslagen, maar hij verloo-
chent datgene waarvoor hij al ja-
ren gestreden heeft niet. Het levert 
hem als ontvanger van financiën 
vanwege het nieuwe Belgische 
regime in 1831 een bestraffing 
op door een verplaatsing van zijn 
post van Antwerpen naar Eeklo. 
Maar zijn strijd voor het Neder-
lands geeft hij niet op, zeker niet 
nu dat meer dan ooit nodig is in 
een staat waar het Frans in de 
praktijk voortaan opnieuw als 
enige officiële taal wordt opge-
drongen.

Het Belgische regime heeft 
intussen af te rekenen met binnen-
landse en buitenlandse krachten 
die erop aansturen de jonge staat 
te annexeren bij Frankrijk en wil 
daarom een eigen identiteit in 
de verf zetten om zich daartegen 
af te zetten. En waar kan het 
die elders vinden dan in het rijke 
Vlaamse verleden? Het Belgische 
regime beseft dat het Jan Frans 
Willems, als één van de weinigen 
die daarvoor van dienst kan zijn, 
nodig heeft en haalt hem in 1835 
als ontvanger naar Gent. Daar be-
schikt hij over alle bronnen om zijn 
wetenschappelijke en taalkundige 
studies verder te zetten. Maar 
Willems profiteert er ook van om 
een kleine schare gelijkgezinde 
strijders voor het Nederlands 
opnieuw rond zich te verzamelen, 
waarvan hij de leiding neemt. 
Met hen stampt hij onvermoeibaar 
allerlei initiatieven uit de grond en 

bouwt hij een heel netwerk van 
contacten uit. Oververmoeid van 
al die drukke activiteiten overlijdt 
hij op 24 juni 1846 aan een 
beroerte.

VADER

Jan Frans Willems was niet de 
eerste die de verdediging van de 
Nederlandse taal in de Zuidelijke 
Nederlanden op zich nam. Tegen 
het einde van de 18e eeuw deden 
Willem Verhoeven en Jan Baptist 
Verlooy hem dat al voor. Maar het 
verschil met die twee eenzaten 
was dat Willems wel degelijk 
de basis legde voor een heuse 
taalbeweging die zou uitgroeien 
tot de prille Vlaamse Beweging. 
Die beweging zou later evolueren 
naar een bredere cultuurbeweging. 
In een nog latere fase zou ze 
ook haar aandacht richten op 
sociaaleconomische aspecten. 
En tenslotte zou ze uitmonden in 
een politieke beweging, eerst in 
haar streven naar de realisatie 
van taalwetten, dan naar het 
eisen van bestuurlijke autonomie 
(federalisme) en tenslotte naar 
Vlaamse onafhankelijkheid. Die 
ontwikkelingen had Jan Frans 
Willems uiteraard niet voor ogen. 
Daar was zijn tijd ook absoluut nog 
niet rijp voor. Maar hij heeft er wel 
onbewust de kiemen voor gezaaid. 
Het is dan ook vanuit die optiek 
dat hij vandaag nog altijd met 
recht en reden in herinnering mag 
worden gebracht als de ‘vader van 
de Vlaamse Beweging’.

19e eeuws portret van Jan-Frans 
Willems (bron:  commons.wikimedia.com)
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Pieter De Spiegeleer  
Federaal Volksvertegenwoordiger 

VRAGENVUUR

In de Denderstreek geniet je al 
enige bekendheid, maar voor 
velen doe je wellicht nog niet 
meteen een belletje rinkelen. 
Wie is Pieter De Spiegeleer?

Ik ben geboren en getogen in de 
Denderstreek, bakermat van het 
Daensisme - vrijheidsbeweging én 
voorloper van de sociale volkspar-
tij die de strijd tegen de toenmalig 
francofone belgicistische elite 
voerde. En de geschiedenis her-
haalt zich. In deze regio is onze 
partij – het Vlaams Belang, de 
grootste! De verbrusseling van de 
streek schudt ons terug wakker.

Waarom heb je destijds voor het 
Vlaams Belang gekozen?

Al in mijn tienerjaren was ik, eer-
der op de achtergrond, al actief. 
In 2012, verhuisd van Erpe-Mere 
naar Haaltert, kon ik niet voor de 
partij stemmen, omdat er geen lijst 
werd ingediend, en dat was niet 
voor herhaling vatbaar! Eind 2015 
richtte ik dan ook een Vlaams 
Belang-afdeling op in Haaltert. 

In welk parlement en commissie 
bent u actief?

In de Kamer. Ik volg daar de 
commissie Mobiliteit en Federale 
Instellingen. Boeiend, maar ook 
opmerkelijk dat weinig Vlamingen 
weten hoe impactvol deze instellin-
gen zijn voor ons dagelijks leven 
en hoe ze vaak deel uitmaken van 
het kwalijk Belgisch systeem!

De verbrusseling waar je het over 
had, wat bedoel je daarmee?

We moeten er ons bewust van 
zijn dat de geografische én 
demografische definiëring van 
de Brusselse Rand in de feiten 
achterhaald is. Verfransing, 
vervreemding en de neveneffecten 
ervan rukken veel verder op. Al 
20 jaar pendel ik naar Brussel. 
Buiten de piekuren is de voertaal 
in treinen van en naar onze regio, 
het Frans. Ook in het straatbeeld, 
in scholen en andere maatschap-
pelijke geledingen merk je die 
tendens. 

Dat brengt mij dan terug bij de 
commissie Mobiliteit. Investeren 
in het openbaar vervoer van en 
naar het Brusselse Hoofdstedelijk 
Gewest heeft het faciliteren van 
vervreemding van onze regio als 
pervers neveneffect. INFRABEL (en 
NMBS) moet prioritair investeren 
in projecten die aansluiten op de 
noden en wensen van nu, niet die 
uit het verleden zoals de klassieke 
pendelstromen naar het Brusselse 
Hoofdstedelijk Gewest. 

De coronapandemie heeft, op 
vlak van nieuwe werkvormen, 
bewezen wat niet meer bewezen 
moest worden. Hybride werken 
is de toekomst. Het Brussels 
gewest leeft grotendeels van de 
pendelaar. Op vele manieren, 
maar niet in het minst op vlak van 
vastgoed, want de kantoormarkt 
is er onlosmakelijk verbonden met 
de pendelaar. Tot slot is Brussel 
in het kader van het megalomane 
GEN* hét bevoordeelde gewest 
op het vlak van investeringen. 
Terwijl wij geconfronteerd worden 
met het sluiten van basisfuncties 
van stations, gebeurt in Brussel 
net het omgekeerde. Dit is – naast 
bijvoorbeeld de pendeldotatie 
– een zoveelste transfer vanuit 
Vlaanderen naar Brussel. Als 
je dan vaststelt dat belangrijke 
dossiers zoals de betere ontslui-
ting van onze havens per spoor, 
het ‘ontdieselen’ van de laatste 
lijnen voor personenvervoer in de 
koelkast blijven liggen ‘omdat er 
geen geld voor is’, weet je dat 
het ook hier hoogtijd is voor een 
boedelscheiding en de ordelijke 
opdeling van België. 

* Gewestelijk Express Net (Brussels voorstadsnet)

BIO: 
• Wordt 40 eind dit jaar, Geboren in Zottegem
• Vader van Lieze en Gillis
• Studies: Latijn-Moderne Talen
• Fractieleider en ondervoorzitter VB Haaltert
• Kamerlid sinds 2019
• Vast lid van de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale 

Instellingen
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“De problematiek van de 
Vlaamse Rand strekt zich 

veel verder uit dan de 19 
randgemeenten rond Brussel”
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Stuur uw oplossing voor 11 juni met vermel-
ding 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.  Jaarlijkse extra betaling bovenop het 

normale loon
B.  Voorzetsel - Spil - Getijde
C.  Beknopte handleiding - Uiting van 

opluchting
D.  Italiaanse jongensnaam
E.  Daar - Deel van het testament - Stoppen 

op wijnflessen
F.  Chinese munteenheid - Eerste deel van 

de naam van een land, voorheen Cey-
lon genoemd

G.  Biseksueel - Toets op jouw klavier - IJzer
H.  Niet gelijktijdig
I.  Lichtbron - Aanmaning tot stoppen - IJzer-

houdende grondsoort
J.  Natuurlijk logaritme - Met kleine, vlugge 

pasjes gelopen
K.  En dergelijke meer - Kippenverblijf - 

Onze internetlandcode
L.  Muzieknoot - Dieren die zowel plantaar-

dig als dierlijk voedsel eten

VERTICAAL
1.  Sportbeoefenaar
2.  Gegroet - Een zacht, niet ophoudend 

geluid makende
3.  Laat een plat steentje over het water 

scheren - Yard (afk.)
4.  Bosrijk middelgebergte in ons land 
5.  Bedorven - Vlak waarop beelden wor-

den geprojecteerd
6.  Bederfwerende verfstof - Antwerpse 

gemeente
7.  Aartsvader - Vervoermiddel - In de naam 

van Jezus (Lat. afk.)
8.  Perspomp 
9.  Pers. vnw. - Dokter - Nederlandse om-

roep - Voor 
10.  Dunne tablets waarin heel veel boeken 

kunnen worden opgeslagen en gelezen - 
Arkbouwer

11.  Gebied op en rond een boerderij - Duit-
se rivier

12. Omschreven duidelijk

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

GEFIXEERD

GIKADO

Winnaars mei:
Ann De Boever (Merelbeke), Shari Ruyssen (Vleteren), Robert Coppens (Brugge),  

Jeroom De Wilde (Sint-Gillis-Waas)
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VRIJDAG 4 JUNI 2021
ANTWERPEN. Aktivisten-
wandeling: Letterenhuis – 
Bormshuis. Vertrek om 14u aan 
standbeeld van Paul Van Ostayen, 
Minderbroedersrui. In het Borm-
shuis: receptie. Organisatie: Seni-
orenforum Regio Antwerpen. Inl.: 
0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org

ZATERDAG 12 JUNI 2021
ROLLEGEM (KORTRIJK). In-
vullen belastingen in Hotel-res-
taurant Elckerlyck INN, Rollegem-
kerkstraat 56, Rollegem van 9.30u 
tot 12.30u. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vanden-
berghe, 0477/21.61.85

ZONDAG 13 JUNI 2021
LIER. Stadswandeling: Lierke 
Plezierke! Samenkomst om 
14u op het Leopoldplein (Station). 
Organisatie: Regio Antwerpen en 
Lier-Mechelen.

ZATERDAG 19 JUNI 2021
HEULE (KORTRIJK). Invul-
len belastingen in café St-Job, 
Kortrijksestraat 19, Heule van 
9.30u tot 12.30u. Org.: Senio-
renforum Leie-Schelde. Inl.: Mark 
Vandenberghe, 0477/21.61.85
GROBBENDONK. Open krui-
dentuin. Van 10u tot 17u. Huize 
Machteld, Giliam 8, Grobbendonk. 
Organisatie: Seniorenforum Regio 
Antwerpen en Kempen-Grobben-
donk. Inl.: 0495/82.76.07, senio-
renforum.antwerpen@vlaamsbelang.
org of 0486/43.80.01, vsf.
kempen.grobbendonk@telenet.be 

ZONDAG 20 JUNI 2021
KAMPENHOUT. Lentewan-
deling 6 km. Vertrek om 10.30u 
aan Brouwerij van Campenhout, 
Brouwerijstraat 23. Organisa-
tie: Seniorenforum Brabant. Inl.: 
02/721.22.54 - 0471/75.23.36
GROBBENDONK. Mossel-
feest met frieten. Eten kan 
tussen 13u en 16u in tuinbar Huize 
Machteld, Giliam 8, Grobbendonk. 
Organisatie: Seniorenforum Regio 

Antwerpen en Kempen-Grobben-
donk. Inl.: 0495/82.76.07, senio-
renforum.antwerpen@vlaamsbelang.
org of 0486/43.80.01, vsf.
kempen.grobbendonk@telenet.be 

VRIJDAG 25 JUNI 2021
GROBBENDONK. Senioren-
cantus. Samenkomst om 16u in 
tuinbar Huize Machteld, Giliam 
8, Grobbendonk. Organisatie: 
Seniorenforum Regio Antwerpen 
en Kempen-Grobbendonk. Inl.: 
0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org of 
0486/43.80.01, vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be 

ZATERDAG 26 JUNI 2021
KEMPEN. Reis naar Dam-
me en Brugge. Vertrek om 
7u45 in Grobbendonk, 7u55 aan 
Bouwel Kerk en 8u15 Rond punt 
van Wommelgem. Organisatie: 
Seniorenforum Regio Antwerpen 
en Kempen-Grobbendonk. Inl.: 
0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org of 
0486/43.80.01, vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be 

ZONDAG 27 JUNI 2021
KRUISEM. 2e eetfestijn 
(aan huis). Org. Vlaams Belang 
Kruisem. Inl.: Steven De Smeytere, 
0497/82.83.68

VRIJDAG 2 JULI 2021
GROBBENDONK. Vlaande-
ren feest met braadfeest. 
Eten kan tussen 18u30 en 20u in 
tuinbar Huize Machteld, Giliam 
8, Grobbendonk. Organisatie: 
Seniorenforum Regio Antwerpen 
en Kempen-Grobbendonk. Inl.: 
0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org of 
0486/43.80.01, vsf.kempen.
grobbendonk@telenet.be

ZONDAG 4 JULI 2021
WAREGEM. Vlaamse Barbe-
cue in Lokaal De Vlaemsche Leeu-
wen Leenakkerstraat 9, Beveren-Leie 
(Waregem) om 11u. Org.: Vlaams 
Belang Waregem. Inl.: Liliane 

Coene, 0477/40.72.28, pieters.
coene@gmail.com.

KORTRIJK. Fotowandelzoek-
tocht Kortrijk Guldenspo-
renstad. Vertrek om 13u aan 
Brasserie ‘t Eiland, Kapucijnenstraat 
29-31, Kortrijk,Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vanden-
berghe, 0477/21.61.85

ZATERDAG 10 JULI 2021
SCHOTEN & BRASSCHAAT. 
Fietstocht: 20 groene kilo-
meters. Samenkomst om 14u 
aan het Kasteel van Schoten, 
Gemeentepark. Organisatie: Regio 
Antwerpen. Inl.: 0495/82.76.07, 
seniorenforum.antwerpen@vlaams-
belang.org of 0486/43.80.01, 
vsf.kempen.grobbendonk@telenet.
be

DINSDAG 13 JULI 2021
RUMBEKE (ROESELARE). Var-
kentje aan ‘t spit in Zaal ‘Den 
Hazelt’,  Past. Slossestraat 1, Rum-
beke (Roeselare) om 11u45. Org.: 
Seniorenforum Mandel. Inl.: Arlette 
Temperman, 0486/92.99.49, 
norbert.alleman@skynet.be.

ZONDAG 12 SEPTEMBER 
2021
ROESELARE. Braai in Zaal 
‘Den Hazelt’,  Past. Slossestraat 1, 
Rumbeke (Roeselare) om 11.30u. 
Org.: Vlaams Belang Roeselare. 
Inl.: roeselare@vlaamsbelang.org

Activiteiten voor het volgende nummer dienen via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te worden voor 16 juni.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de corona-maatregelen

KALENDER
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