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EDITO

Belastingsgeil
“Het is van cruciaal belang dat de betaalbaarheid van energie
gewaarborgd blijft.” Het is een van de vele, om niet te zeggen
duizenden, holle frasen in het paars-groen regeerakkoord. Want
tegenover de dure eden van De Croo en Van der Straeten staat de
bittere realiteit dat gas op amper een jaar tijd drie keer duurder is
geworden en de elektriciteitsprijs met ruim de helft is gestegen. Gevolg:
toenemende energiearmoede met de winter voor de deur.
Dat de door het dak schietende energieprijzen onder meer het gevolg
zijn van een oververhitte internationale markt met een grote vraag en
een beperkt aanbod staat buiten kijf. Al is de internationale toestand
van de energiemarkt maar één van de verklaringen. Want bij elke
tankbeurt of avondje kokkerellen passeert de fiscus gretig langs de
kassa. Zo maken de energieprijzen maar 30 procent van de totale
energiefactuur uit. De rest zijn nettarieven, heffingen en btw die
niets met de eigenlijke energiekost te maken hebben, maar au fond
onvervalste belastingen zijn. Laat ons bovendien niet vergeten dat
het uitgerekend de zelfverklaarde anti-belastingsregering Michel was
- met N-VA en Open Vld in de cockpit – die de btw op elektriciteit
verhoogde van 6 naar 21 procent en daarmee energie ‘promoveerde’
tot luxeproduct.
Dat laatste is geen detail, want het zorgt er mee voor dat elk gezin zijn
stroomrekening jaarlijks met honderden euro’s ziet toenemen en vaak
moet kiezen tussen brood op de plank of verwarming voor de kinderen.
Een mensonwaardig dilemma dat je verwacht in een ontwikkelingsland,
maar vandaag steeds meer ingang vindt in de belastingsgeile failed
state NV België.
Als sociale volkspartij zet het Vlaams Belang de buitensporige
overtaxatie van energie bovenaan de politieke agenda. Met een salvo
aan wetsvoorstellen en de vaste wil de Vlaming betaalbare energie aan
te bieden, zetten we druk op de oververhitte energieketel. Tot de holle
frasen van paars-groen praktijk zijn.

Klaas Slootmans
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org

Een podiumplaats
voor Vlaanderen
De afgelopen zomer stond in het kader van de Olympische spelen. En daar viel dit jaar wel
wat goed nieuws te rapen. De atleten van de “Belgische” delegatie deden het namelijk zeer
goed. Drie keer goud (Derwael, Thiam en de Red Lions), één keer zilver (Van Aert) en drie keer
brons (Abdi, Casse en de teamjumping). Daarnaast werden er nog 7 vierde plaatsen gehaald
en eindigden nog 12 Belgen in de top 8, 26 in totaal. Tal van andere atleten gaven ook het
beste van zichzelf. Een knappe Belgische prestatie? Eigenlijk niet.
Sport is namelijk regionale materie, met een federaal aanhangsel via het Belgisch Olympisch
Comité (BOIC). Het beleid, het gros van de geldstromen en de medailleambities die daaruit volgen, verlopen via de regio’s. Vlaanderen investeert op dit moment om en bij de 26 miljoen euro
in topsport, tegenover 11 miljoen euro in Wallonië. Dat vertaalt zich ook in de cijfers: veruit het
grootste deel van de medailles zijn in feite Vlaamse medailles. Is dat zo belangrijk? Allicht niet.
Maar het is wél symbolisch dat op die manier wordt aangetoond dat waar Vlaanderen een eigen koers kan varen, los van het Belgische juk, er vooruitgang kan geboekt worden. Wat voor
topsport kan, zou toch ook voor andere beleidsdomeinen moeten kunnen?
De afgelopen maanden werden er in diverse parlementen speciale commissies opgericht,
waarin men zich over de toekomst van dit land gaat buigen. Voor de traditionele partijen is
het einddoel duidelijk: deze commissies moeten ertoe leiden dat het Belgische niveau versterkt
wordt. De overleving van de traditionele partijen CD&V, Vooruit en Open Vld hangt dan ook
nauw samen met het overleven van de Belgische staat. In Vlaanderen stellen daarnaast het
extreemlinkse Groen en PVDA, die net als de tradi’s hun Franstalige tegenhangers nodig hebben
om relevant te zijn, ook niets voor. Men zal er dus alles aan doen om het Belgische niveau, dat
als een rem op de Vlaamse welvaart werkt, nog te versterken.
Het Vlaams Belang zal dit echter niet zomaar toelaten. Uiteraard zullen wij in de desbetreffende
commissies de belangen van de gewone Vlamingen keihard verdedigen. Zoals het hoort. En de
echte afrekening, die kunnen de Vlamingen zelf maken in 2024. Indien de Vlamingen kiezen
voor een echte Vlaamse toekomst, dan zit er misschien ook eens een internationale podiumplaats in voor Vlaanderen. En niet alleen op vlak van topsport.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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AANBEVELINGEN AUDIT
VLAANDEREN MOETEN BETER
OPGEVOLGD WORDEN
Het Vlaams Belang vindt het hallucinant dat amper 41 procent van de lokale besturen de aanbevelingen van Audit Vlaanderen volledig opvolgt. Dit agentschap van de Vlaamse overheid voert interne
controles uit op goed bestuur. “Nog steeds zijn er lokale besturen die geen of onvolledig gevolg geven
aan die aanbevelingen”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Yves Buysse. “Er moeten initiatieven komen voor een betere opvolging van de aanbevelingen. En als de gemeenten zouden worden beloond
voor de mate waarin ze de aanbevelingen implementeren, kan dit de minder bereidwillige lokale
besturen stimuleren.”

RECHT EN
ORDE MOETEN
TERUGKEREN IN
ANTWERPEN
Ook in de zomermaanden werd Antwerpen niet gespaard van
schietincidenten. “Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft de criminaliteit in zijn stad niet onder controle”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Dewinter. “Zoals het nu in Antwerpen gaat kan de politie
enkel schade opmeten.” Om de stadsguerrilla te doen stoppen
eist de partij extra camerabewaking en extra politiepatrouilles op
gevoelige plaatsen. “Panden waarvan geweten is dat ze door de
drugsmaffia worden geviseerd, moeten beveiligd of gesloten worden. En we vragen, zoals we dat eerder al deden, de inzet van het
leger om te patrouilleren en bepaalde buurten in Antwerpen uit te
kammen.”
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ALWEER
EEN
IDIOTIE
VAN
OPEN VLD
Open Vld-voorzitter Egbert
Lachaert wil het einde van België
vermijden door voortaan het Overlegcomité als een opperrechter
te laten oordelen in alle dossiers
waarover de regio’s geen akkoord
vinden. “Van de dertien ministers
die zetelen in dit orgaan komen
er slechts twee uit de Vlaamse
regering”, reageert fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas.
“De Franstaligen zullen er dus
alle baat bij hebben om zoveel
mogelijk communautaire twisten uit
te lokken om deze dan vervolgens
door dit Franstalig orgaan in hun
voordeel te laten beslechten. De
communautaire twisten zullen niet
meer te tellen zijn en het einde
van België op die manier niet
meer te vermijden.”

ACTUA KORT

KITIR STEUNT
TERRORISTISCHE
ORGANISATIES
De voorbije jaren werden miljoenen euro’s Belgische ontwikkelingshulp
naar Palestijnse ngo’s gestuurd. “Geld dat vervolgens werd doorgesluisd naar terreurorganisaties als het Popular Front for the Liberation of
Palestine”, zegt Kamerlid Annick Ponthier. “Maar ondanks de diverse
onderzoeken die dit blootlegden, blijft minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) samenwerken met Palestijnse
organisaties die dienen als dekmantel.” Het Vlaams Belang eist dat Kitir
de financiële steun aan deze Palestijnse ngo’s onmiddellijk opschort en
het reeds betaalde geld terugvordert.

ZOGEZEGD
“Als er één discipline is waarin
België jaar na jaar in de medailles
valt, is het wel die van het hoogste
overheidsbeslag, het gedeelte van
ons globale inkomen dat naar de
overheid gaat.”
Noël Slangen, columnist, Het Laatste
Nieuws, 9 augustus 2021
“Denk eens aan Lucien, een
buschauffeur van 55 jaar. Hij
had graag de laatste jaren van
zijn carrière op de klantendienst
gewerkt, maar die promotie is hem
niet gegund. Hij heeft namelijk nooit
gestudeerd, niet omdat hij dat niet
kon, maar omdat dat voor zijn generatie en sociale klasse niet de gewoonte was. Hij voelt zich aan de
kant gezet, maar hij krijgt te horen
dat hij een ‘blanke geprivilegieerde
man’ is. Wel, media tonen wel veel
begrip voor Samira die terecht racisme aanklaagt, maar hebben wat
minder oog voor Lucien.”
Tim Pauwels, ombudsman bij VRT,
Knack, 30 juni 2021.

MEER BUDGET NODIG
VOOR PSYCHISCHE
GEZONDHEIDSZORG
De door de Vlaamse Regering aangekondigde budgetverhoging
van 10 procent voor de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg is voor het Vlaams Belang een goed begin, maar er zijn
nog initiatieven nodig om een tijdige en gepaste psychologische
hulpverlening te kunnen verzekeren voor kinderen, jongeren en
volwassenen. “Meer middelen voor deze sector betekent gezondheidswinst voor de patiënt als individu, zijn of haar familie en sociale omgeving, maar ook voor de economie en de maatschappij
als geheel”, stelt Vlaams Parlementslid Suzy Wouters. “Er is meer
structurele investering nodig om de wachttijden te kunnen wegwerken voor therapie en voor crisisopnames.”

“Het klimaatarmisme na de overstromingen baart zorgen en doet
de klimaatproblematiek meer
kwaad dan goed. Als iemand als
EU-Commissaris voor Klimaat Frans
Timmermans denkt dat hij de ‘massa
in het midden’ motiveert door angst,
dan bezit hij evenveel emotionele
intelligentie als Greta Thunberg.”
Jeroen Bossaert, journalist,
Het Laatste Nieuws, 16 juli 2021.
“De Vlaamse regering-Jambon is
zwak, het Vlaams Parlement is ontstellend zwak. We zitten er nog drie
jaar mee. En van die parlementaire
onderzoekscommissie rond PFOS
moeten we ook niet veel verwachten.”
Ewald Pironet, senior writer, Knack,
23 juli 2021.
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EEN PRODUCT DAT
WERKT? EXTRA
BETALEN!
De medische firma’s Pfizer en Moderna hebben een prijsverhoging doorgevoerd voor hun coronavaccins. “De farmareuzen deden dat nadat bleek dat hun vaccins effectief
bleken te werken”, aldus Kamerlid Dominiek Sneppe. “Het
is alsof je een extra factuur kan krijgen wanneer een aangekochte vaatwasmachine of televisietoestel ook effectief
functioneert.” Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat we
nu de prijs moeten betalen voor het vertrouwen dat door de
Belgische overheid onterecht in de geheime contracten van
de EU werd gesteld. De partij eist voortaan openbaarheid
en transparantie in de onderhandelingen met de farmabedrijven.

SECURAILPERSONEEL
VERDIENT
BESCHERMING
In juli kreeg tien procent van de Brusselse Securail-agenten op tien dagen tijd
te maken met ernstige agressie. Voor
het Vlaams Belang is het stilzitten van
minister van Mobiliteit Georges Gilkinet
(Ecolo) totaal onaanvaardbaar. “Wanneer illegalen middels een hongerstaking chantage plegen om verblijfsrecht
af te dwingen was Gilkinet met veel
toeters en bellen bereid op te stappen
indien er een dodelijk slachtoffer zou
vallen”, merkt Kamerlid Frank Troosters
op. “Welnu, hij mag voor ons dan ook
onmiddellijk opstappen indien er binnen het spoorgebeuren een slachtoffer
zou vallen ten gevolge van een veiligheids- of agressieprobleem tegenover
Securail.”

ANIMATIE VOOR ASIELZOEKERS MAG
WAT KOSTEN
“Hoewel er geen wettelijke basis bestaat voor het animeren van asielzoekers, werd hieraan in 2020
227.739 euro uitgegeven”, zegt Wouter Vermeersch. “Bewoners van opvangcentra hebben net als
gewone burgers geen ‘recht op animatie’. Maar de asielcentra kunnen wel activiteiten organiseren om
de bewoners ‘een zinvolle dagbesteding’ te bieden.” Fedasil Sint-Truiden gaf ons eind vorig jaar nog een
voorbeeld van wat het onder die zinvolle dagbesteding verstaat. Er werd
toen een bus ingelegd om de asielzoekers een dagje Plopsa Coo op kosten van de belastingbetaler aan te bieden. “Kan iemand ons uitleggen
hoe animatiekosten te kaderen zijn in de bed-bad-broodregeling voor
asielzoekers?”
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Deugnietenstreek
In het Franse departement Vendée werd in
augustus een priester vermoord door een Rwandese illegaal, die eigenlijk al sinds 2019 het
land diende te verlaten. Het bleek om dezelfde
uitgeprocedeerde asielzoeker te gaan die een
tijdje geleden bekende dat hij op 18 juli 2020
de kathedraal van Nantes in de fik had gestoken.
(In Nantes was er dus geen sprake van een spontane zelfontbranding van een kathedraal, zoals in
de Notre-Dame van Parijs). De Rwandees werd
voor zijn ‘deugnietenstreek’ weliswaar een poosje
in voorlopige hechtenis genomen, maar al gauw
vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht, waarna hij
de priester dus met een mes kon afmaken.
Het is wat met messen, daar in Frankrijk. Na de
onthoofding van de Parijse leraar Samuel Paty
door de Tsjetsjeense moslim Aboulakh Anzorov
was er het neersteken van vier agenten in La

Chapelle-sur-Erdre, door ene Ndiaga Dieye
die zich in de gevangenis verdiept had in de
islam. En vervolgens werd het diensthoofd van
een asielcentrum in Pau doodgestoken door een
uitgeprocedeerde Soedanees. Naast het type
moordwapen valt in al deze bloederige moordpartijen evenwel geen lijn te trekken daar het
telkens weer om daden van verwarde eenzaten
ging…
Onze vaderlandse media vonden de vermoorde priester bijgevolg nauwelijks een vermelding waard. Een dergelijk fait divers mocht de
aandacht immers niet afleiden van de werkelijke
staatszaken, zoals de ongewild verspreide
cafépraat van een sportjournalist over een paar
basketbalspeelsters. Volledige pagina’s werden
gevuld met gehuil en geweeklaag hierover. Dagenlang. Men moet zijn prioriteiten kennen.
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ENERGIE

Nieuwe gascentrales
komen consument duur te
staan
Terwijl de energieprijzen door het dak schieten, woedt in de Wetstraat het energiedebat in alle
hevigheid. “De sluiting van de kerncentrales, is een historische en vooral peperdure vergissing”,
reageert Kamerlid en energiespecialist Kurt Ravyts.
DOOR STIJN HIERS

Paars-groen dient in
november te beslissen over
een levensduurverlenging
van de jongste twee
kerncentrales. In oktober
wordt een eerste veiling
georganiseerd in het kader
van het zogenaamde
capaciteitsremuneratiemechanisme
(CRM), een subsidiesysteem
voor vervangcapaciteit waarbij
wordt gemikt op een aantal
nieuwe gascentrales. Het Vlaams
Belang heeft zich meteen negatief
opgesteld tegenover dit CRM
omdat de consument er op het
einde van de rit opnieuw voor
opdraait.
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BELGISCH NUCLEAIR PARK
NOOIT VERNIEUWD: EEN
STOMMITEIT
Federaal Volksvertegenwoordiger
Kurt Ravyts heeft de voorbije
maanden in de Kamer meermaals
gewezen op het feit dat er door de
vorige federale regeringen (ook niet
door de regering Michel met N-VA)
geen aanbodbeleid is ontwikkeld
voor de bouw van nieuwe, kleinere
kerncentrales van de jongste
generatie. Ook Françoise Chombar,
CEO van halfgeleiderspecialist
Melexis, onderschrijft deze visie:
“Als België zijn laatste twee
kerncentrales sluit, zal het geen

industrie meer aantrekken, en
al zeker geen hightechindustrie.
Het was een stommiteit onze
kerncentrales niet te vernieuwen.”
HYPOCRISIE N-VA
Merkwaardig is dat N-VA zich nu
via het (Vlaams) vergunningenbeleid
profileert als een grote tegenstander
van nieuwe gascentrales en een
koele minnaar van het CRM.
In 2012 lanceerde de partij
nog een visietekst “Visie op een
modern energiesysteem” waarin
onomwonden werd gepleit voor
nieuwe “backupcapaciteit onder
de vorm van gascentrales” en

“een aparte ondersteuning ter
compensatie” om bepaalde
gascentrales rendabel te kunnen
uitbaten.
De N-VA wilde tegelijkertijd de
bouw van een nieuwe kerncentrale
en had al enkele jaren eerder bij
de oprichting van het “Vlaams
Energiebedrijf” aangegeven dat
men een eigen Vlaamse nucleaire
productie wilde als concurrentie
voor het aan Frankrijk overgemaakte
Electrabel. Dit bleken
louter electorale praatjes
te zijn. Het Vlaams
Energiebedrijf houdt zich
nu bezig met de energieefficiëntie van Vlaamse
overheidsgebouwen…
KERNCENTRALES
ONONTBEERLIJK
OM BETAALBARE
ELEKTRICITEIT TE
GARANDEREN

vernieuwd om koolstofneutraliteit
te bereiken. Wereldwijd groeit het
besef dat de klimaatcrisis tegen
2050 niet opgelost geraakt met
hernieuwbare energie alleen.
INVESTERINGEN IN
KERNENERGIE ZIJN
DUURZAAM!
Terwijl het ook in Oost-Europa
doordringt dat hun vervuilende
kolencentrales alleen efficiënt

5 van de 7 kerncentrales door
gascentrales die meer broeikasgassen
uitstoten. Het Vlaams Belang wil in
ieder geval dat kernenergie binnen
de EU wordt opgenomen in de groep
van groene investeringen, waardoor
een dergelijke investering als
duurzaam wordt beschouwd.
OPENHOUDEN VAN DE 2
JONGSTE KERNCENTRALES:
ABSOLUUT MINIMUM

“Kernenergie blijft de
duurzaamste technologie
en een stabiele basisbron
voor elektriciteit”

Voor het Vlaams Belang
is het duidelijk dat om
de elektriciteitsproductie
betaalbaar te houden, te
verduurzamen en tegen 2050 naar
een netto koolstofvrije samenleving
te gaan, nucleaire productie een
aanzienlijke bijdrage moet blijven
leveren. Het blijft de duurzaamste
technologie en een stabiele
basisbron voor elektriciteit, want de
zon schijnt niet altijd en de wind
waait niet steeds even hard of te
hard.

Het Internationaal
Energieagentschap (IEA) stelt dat
wereldwijd de nucleaire capaciteit
tegen 2050 zelfs moet verdubbelen.
China heeft momenteel 48 actieve
kernreactoren waarvan er 17 in
aanbouw zijn. Er zijn bouwplannen
voor 37 extra reactoren en er zijn
er 90 in aanvraag. In India zijn
er 6 in aanbouw en 14 gepland.
Zelfs de regering-Biden beseft
dat het verouderde Amerikaanse
reactorenpark moet worden

kunnen worden vervangen door
kerncentrales van de nieuwste
generatie, kiest paars-groen
voor nieuwe CO2-uitstotende
gascentrales. Het Planbureau liet in
juni 2021 weten dat België 121,1
megaton CO2-equivalenten zou
uitstoten, of 12% meer dan in 2020.
Veruit de grootste impact komt
volgens het Planbureau van de
verwachte vervanging van minstens

De federale regering
moet in ieder geval
onverwijld met de
exploitant aan tafel
zitten om – zelfs
nu Electrabel heeft
aangegeven de bladzijde
van de nucleaire
productie te hebben
omgeslagen alsnog te
onderhandelen over een
levensduurverlenging van
de 2 jongste centrales.

“Tegelijkertijd dient een
aanbodbeleid voor
nieuwe investeringen in
nucleaire productie te
worden ontwikkeld”, besluit Ravyts.
“Andere continenten bewijzen
dat dit kan. 100% hernieuwbaar
betekent in het licht van de beperkte
geografische en klimatologische
kenmerken van dit land ook massale
importafhankelijkheid van het
buitenland! Het Vlaams Belang wil
dit voorkomen en eist een realistisch
energie- en klimaatbeleid dat staat
voor bevoorradingszekerheid,
betaalbaarheid én duurzaamheid.”

“Het Internationaal Energieagentschap (IEA) stelt dat wereldwijd
de nucleaire capaciteit tegen 2050 zelfs moet verdubbelen.”
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MIGRATIE

Illegale migratie als wapen
Sinds enkele weken wordt Litouwen geconfronteerd met een massale immigratiegolf die is
georkestreerd door het regime in Wit-Rusland. In totaal werden er al meer dan 4.000 illegale
immigranten onderschept (ter vergelijking: vorig jaar waren het er amper 80). Ongeveer de helft
komt uit Irak, de andere helft uit 39 verschillende Afrikaanse en Aziatische landen.
DOOR DIRK DE SMEDT

Daar dreigt het overigens niet
bij te blijven. Wel integendeel:
indien er niets verandert, zullen
er volgens de Litouwse regering
tegen het einde van de zomer
minstens nog eens 10.000
bijkomen. Deze ontwikkeling moet
ook ons land zorgen baren, want
zoals de ervaring heeft geleerd,
ligt het reisdoel van de illegale
immigranten niet in de landen aan
de Europese buitengrenzen, maar
in het noordwesten van Europa.
HYBRIDE
OORLOGSVOERING
Net zoals eerder met de
immigratiecrisis aan de GrieksTurkse grens reeds het geval was,
gaat het hier niet om een spontane
beweging, maar om een vorm van
hybride oorlogsvoering waarbij
illegale immigratie als wapen
wordt ingezet teneinde Europa af
te persen.
Dat Erdogan begin vorig jaar
in zijn opzet mislukte, was in
eerste instantie te danken aan de
vastberadenheid van Griekenland.
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Anders dan in 2015, toen
het land gewillig fungeerde
als transitland voor de illegale
toestroom naar NoordwestEuropa, stelden de Grieken
vorig jaar – letterlijk en figuurlijk
– grenzen. Voor een zeldzame
keer sloeg EU-commissievoorzitter
Ursula von der Leyen nagels met
koppen toen ze Griekenland bij
deze gelegenheid “het schild van
Europa” noemde.
EEN SCHILD VOOR
LITOUWEN
Het spreekt voor zich dat ook
deze keer een daadkrachtig
antwoord niet mag uitblijven en
Litouwen onze volle steun verdient.
Helaas laat een en ander tot
op heden te wensen over. Er
werd weliswaar een honderdtal
grensbewakers van Frontex naar
Litouwen gestuurd en twaalf
miljoen euro financiële steun
toegezegd, maar voor het overige
dreigt het bij een pleister op een
houten been te blijven. Zo zullen
zelfs duizend extra grensbewakers
maar weinig opleveren als hun

taak beperkt blijft tot de registratie
van wie illegaal het land
binnenkomt.
Daarnaast zou het zonder meer
een fout signaal zijn wanneer
de beloofde financiële hulp
beperkt blijft tot inrichten van
opvangcentra.
Wanneer het de Europese
Commissie menens is met
de bescherming van de
buitengrenzen, moet ze ook de
versnelde uitbouw van de Litouwse
grensversperring materieel en
financieel ondersteunen. Voor het
overige moet de EU de nodige
druk uitoefenen om ervoor te
zorgen dat degenen die zich
reeds in Litouwen bevinden en
geen recht hebben op asiel (dat
is de meerderheid) effectief naar
hun landen van herkomst worden
teruggestuurd.
Alleen op die manier wordt het
duidelijke en dubbele signaal
uitgestuurd dat illegale immigratie
niet lonend is én dat Europa zich
niet laat chanteren.

FESTIVALS

Kreeg je 2,4 miljoen, wat zou jij dan doen? Een
Pukkelpopfeestje bouwen, maar dan toch niets doen
Voor de tweede zomer na elkaar moesten vele festivalgangers teleurgesteld worden: ook in 2021
zou het wereldberoemde Pukkelpopfestival van Chokri Mahassine niet doorgaan. Dit volgens
de organisatoren omwille van de ‘onmogelijke coronaregels’. Mahassine en co kregen wel
1,8 miljoen euro subsidies om allerlei waarborgen en voorschotten te betalen. Waarborgen en
voorschotten voor een festival dat dus nooit zal plaatsvinden. Alles bijeengeteld kreeg het festival
zelfs 2,4 miljoen euro. Mooi verdiend voor nog geen dagje werk.
DOOR JONAS NAEYAERT

In het kader van ‘Flanders is a
festival’ maakte Vlaams minister
van Toerisme Zuhal Demir (NVA) 10 miljoen euro vrij voor
70 festivals. Pukkelpop kreeg
hiervan een maximaal bedrag:
500.000 euro. Wat deze som
betreft, stelt het reglement dat het
moet terugbetaald worden als
de aanvrager zelf de activiteit
schrapt. Het laatste is hier echter
nog niet over gezegd: want bij
Pukkelpop kunnen ze beweren dat
hun ‘hand werd omgewrongen’
door het Overlegcomité. Via
het Agentschap Innoveren
en Ondernemen (VLAIO) trok
Vlaams minister van Economie
Hilde Crevits (CD&V) dan weer
50 miljoen euro uit voor de
eventsector. Ook hier scoorde
Pukkelpop het maximumbedrag:
1,8 miljoen euro. Vlaams minister
van Binnenlands Bestuur Bart
Somers (Open Vld) zei dat dit
niet terugbetaald moet worden,
wat later zei Crevits dit te gaan
‘onderzoeken’.
Hiernaast kreeg Pukkelpop dan
weer 59.500 euro via het Vlaams
beschermingsmechanisme.

Ook Stad Hasselt voorzag
80.000 euro logistieke steun. De
toewijzing van het contract 2021
is evenwel nog niet gebeurd. Tot
slot zou zelfs de provincie Limburg
50.000 euro toestoppen wegens
een ‘creatief proefproject’ rond
horeca. In totaal gaat het dus
om 2,4 miljoen waarvan slechts
met zekerheid een klein stukje
teruggaat naar de staatskas.
WATER NAAR DE
PUKKELPOPZEE
Het Vlaams Belang is geen
tegenstander van cultuursubsidies.
Maar dit beleid moet wel radicaal
hervormd worden. Al jaren
blinkt het subsidiebeleid uit door
vriendjespolitiek en arbitraire
beslissingen. Het is dan ook
typisch dat er miljoenen gaan
naar een miljoenenorganisatie
zoals Pukkelpop die dat allicht
toch niet nodig heeft (eind 2019
had pukkelpop 8,4 miljoen euro
liquide middelen in kas), maar wel
beheerd wordt door een van ‘de
oude kameraden’. Mahassine was
tot 2014 actief voor sp.a, thans
Vooruit.

Mahassine weet natuurlijk één
of twee dingen over lucratief
zakendoen zonder effectief het
product of de dienst te moeten
leveren. Toen na de fatale
weerramp in 2011 Pukkelpop
werd afgelast, weigerde
Mahassine de festivalgangers
voor de overige dagen hun
ticket terug te betalen –
niettegenstaande het festival
nog genoeg geld in kas had.
Pas na lang aandringen en
massale publieke druk besloot het
management de festivalgangers
hun ticket te ‘vergoeden’. Men
kreeg het geld terug... in de
vorm van drank- en eetbonnen.
De gedupeerden werden dus
verplicht om na de trauma-editie
van 2011 het volgend jaar terug
te keren, nieuwe tickets te kopen,
en de bonnetjes zo op te doen.
‘Kleine percentjes maken grote
ventjes’, zei Theofiel Boemerang
in het Suske en Wiske-album ‘De
Texasrakkers’. Alleen gaat het
hier niet over ‘kleine’ percentjes.
Mahassine hoeft duidelijk geen
geldlessen te krijgen, van Theofiel
Boemerang of van iemand
anders.
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JUSTITIE

Liever automobilisten pakken dan
criminelen
Op 26 juli lanceerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zijn plan van een nationaal
verkeersparket. Voortaan zal een ‘superprocureur’ jacht maken op hardrijders. Het Vlaams Belang heeft
ernstige bedenkingen bij dit initiatief. Zo is het maar zeer de vraag of het de verkeersveiligheid ten
goede zal komen en is het ook niet te aanvaarden dat voor andere criminaliteit dan verkeerscriminaliteit
straffeloosheid de regel blijft.
DOOR FREDERIK PAS

Het wegverkeer is en blijft een
moloch. Medio augustus brachten
verkeersinstituut Vias en de
federale politie nog naar buiten
dat Vlaanderen in de eerste helft
van dit jaar het hoogste aantal
verkeersdoden kende sinds 2016.
Overdreven snelheid is hierin zeker
een boosdoener en onverbeterlijke
snelheidsduivels en wegpiraten
moeten aangepakt worden. Maar
flitspalen en trajectcontroles volstaan
helaas niet om het verkeer veiliger te
maken. Het Vlaams Belang hamert
er al jarenlang op dat de overheid
te weinig investeert in infrastructurele
maatregelen om ongevallen te
vermijden of weggebruikers aan te
zetten tot veiliger gedrag.
KASSA KASSA
De ongenadige aanpak van
automobilisten die het waagden om
op de autosnelweg 121 kilometer per
uur te rijden, of 51 kilometer per uur in
de bebouwde kom, doet vermoeden
dat de te verwachten opbrengst van
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de boetes voor Van Quickenborne
een voornamere drijfveer was dan de
verkeersveiligheid. De automobilist
wordt weliswaar eens te meer op
kosten gejaagd, maar het is en blijft
een eenvoudige manier om extra geld
in het laatje te brengen.
Voor andere misdrijven dan
snelheidsovertredingen is volgens
de Justitieminister een superprocureur
klaarblijkelijk niet nodig. Er komen
bijvoorbeeld geen extra nationale
parketten voor de aanpak van
verkrachtingen, gewelddadige
drugsdelicten of intrafamiliaal geweld.
Integendeel, in de materies waaruit
weinig geld valt te kloppen blijft paarsgroen zonder enig gewetensprobleem
de straffeloosheid tolereren.
TRANSFERS
Het Vlaams Belang stelt zich de
terechte vraag of Van Quickenborne
ook meteen de pakkans van
snelheidsovertreders in Vlaanderen,
Wallonië en Brussel zal gelijktrekken.

Momenteel zijn er immers enorme
scheeftrekkingen. Zo bleek uit
een vraag van Kamerlid Wouter
Vermeersch aan minister van
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden
(CD&V) dat er in Vlaanderen 143
gebruiksklare trajectcontrolesystemen
aanwezig zijn en in Wallonië slechts
13. Ruim tien keer minder dus. Het zal
dus vooral Vlaams boetegeld zijn dat
naar de federale staatskas zal vloeien.
Maar hoe het geld terugvloeit naar
de gewesten en hoe het geld uit het
federaal boetefonds wordt verdeeld,
is een nest waar een kat haar jongen
niet in terugvindt.
De toewijding waarmee potentieel
gevaar in het verkeer wordt beteugeld
staat niet in verhouding tot de
achteloosheid en de straffeloosheid
waarmee andere misdrijven
ongemoeid worden gelaten. De
automobilist is in dit land de citroen
die door de overheid tot de laatste
druppel wordt uitgeknepen. En
intussen worden de echte criminelen al
te vaak ongemoeid gelaten.

RELIGIE

Erdogan-moskeeën kunnen
integratie blijven saboteren
De Vlaamse regering wil alle geloofsgemeenschappen gaan “screenen”. In plaats van gericht de
problemen van fundamentalisme en Turkse agitatie – die de aanleiding zijn voor de screening –
aan te pakken, stigmatiseert ze nu alle geloofsgemeenschappen én zal er (nog) meer geld naar
de islam vloeien.
DOOR WIM VAN OSSELAER

Het Vlaams Belang hekelt al vele jaren
de lakse aanpak van het Diyanetnetwerk in dit land. De Diyanet is
een Turkse overheidsinstelling die
in België meer dan 72 moskeeën
controleert. De imams die er preken,
zijn Turkse overheidsambtenaren.
De Staatsveiligheid bevestigt dat
Diyanet de “lange arm van Erdogan”
is en “bijdraagt aan polarisering”.
Liefst 13 Diyanetmoskeeën zijn zelfs
erkend door de Vlaamse regering
en worden dus gesubsidieerd. Toen
in 2016 uitlekte dat deze moskeeën
spioneerden voor Erdogan besliste de
vorige Vlaamse regering alle nieuwe
erkenningsvragen – niet alleen van
Diyanetmoskeeën, maar van alle
geloofsgemeenschappen – on hold
te zetten in afwachting van nieuwe
wetgeving.
SCREENING
Net voor de zomervakantie kwam
de Vlaamse regering naar het
Vlaams Parlement met een voorstel
dat buitenlandse financiering van

geloofsgemeenschappen verbiedt als
die financiering “de onafhankelijkheid
ervan in het gedrang brengt”.
Een screeningsdienst zal alle
geloofsgemeenschappen – niet
alleen moskeeën, maar ook kerken
en synagogen – moeten screenen en
mag in dat verband alle documenten
vorderen, audiovisuele opnames
maken en zelfs de identiteit van
mensen controleren. Omdat er zich
problemen stellen in moskeeën,
krijgen álle geloofsgemeenschappen
dus een verregaande doorlichting in
de maag gesplist.
Zal het probleem van buitenlandse
controle op moskeeën in Vlaanderen
zo verdwijnen? Zeker niet. De regering
stelt zelfs uitdrukkelijk: “Er is geen
verplichting om een erkenning aan te
vragen en wanneer ze dat niet doet,
kan de lokale geloofsgemeenschap
onbeperkt buitenlandse financiering of
ondersteuning ontvangen.” Erdogan
mag hier dus gerust de Turken blijven
ophitsen in zijn moskeeën. Mogelijk
dan wel niet meer met Vlaamse

subsidies. Wat alvast wel zeker is,
is dat er meer belastinggeld naar de
islam zal vloeien. In het ontwerp is
een versnelde erkenningsprocedure
voorzien waarvan alvast 47 moskeeën
die een aanvraag indienden gebruik
kunnen maken.
FLUWELEN HANDSCHOENEN
Vlaams Belang-fractieleider Chris
Janssens was in de commissie
Binnenlands Bestuur van het Vlaams
Parlement dan ook vlijmscherp
voor de plannen van de regering:
“In plaats van alle erediensten te
stigmatiseren, zou men beter de
problemen benoemen en aanpakken.
In plaats van de Diyanet-lakeien van
Erdogan en salafisten met fluwelen
handschoenen te blijven aanpakken,
moeten deze moskeeën gesloten
worden. We kunnen niet tolereren
dat repressieve regimes hier ruimte
krijgen om netwerken te financieren
om hun gevaarlijke gedachtegoed te
verspreiden, en dus de integratie te
saboteren.”
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MIGRATIE

Nieuw inburgeringsdecreet:
“nog steeds geen
resultaatsverbintenis”
Het Vlaams Belang ziet in het recent goedgekeurde integratie- en inburgeringsbeleid van de
Vlaamse regering vooral maatregelen die goed bekken, maar allerminst de verdere vervreemding
en islamisering van Vlaanderen een halt zullen toeroepen. “Voor ons mogen immigranten
die weigeren in te burgeren geen verblijfsvergunning en al zeker geen Belgische nationaliteit
krijgen”, zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens duidelijk in het Vlaams Parlement.
“Bovendien moet onze eigen Vlaams-Europese leidcultuur centraal worden geplaatst in plaats
van de diversiteit en de culturele eigenheid van de migranten zelf.”
DOOR WIM VAN OSSELAER

In 2013 startte de Vlaamse
Regering met een zogenaamd
‘inburgeringsbeleid’ waarbij
taallessen en lessen maatschappelijke
oriëntatie worden aangeboden
aan de vele nieuwe immigranten
die in Vlaanderen toekomen. De
regering kondigde nu aan dat
inburgeringsdecreet – naar eigen
zeggen – “grondig te
hertekenen”. Zo moet elke
inburgeraar nu – in theorie
toch – slagen voor een
inburgeringstest en zou er
aan de inburgeraars voor het
eerst ook een bijdrage van
90 euro per cursus en examen
worden gevraagd. Meer
dan onvoldoende om het tij
te keren volgens het Vlaams
Belang.

Europese cultuur, loyaal moet zijn aan
onze samenleving en bereid moet
zijn hier een positieve bijdrage te
leveren.” En wie daartoe niet bereid
is, wordt beter terug begeleid naar
het land van herkomst.

KAF VAN HET KOREN
SCHEIDEN

enerzijds en onze verblijfs- en
nationaliteitswetgeving anderzijds.
Immigranten die hier aankomen
en door hun houding manifest
duidelijk maken niet te willen/
kunnen integreren - en bijvoorbeeld
islamfundamentalisme prediken,
willen dat onze samenleving
zich aanpast aan hen in plaats
van omgekeerd, zich manifest
misdragen of weigeren onze taal

Er zou een koppeling moeten komen
tussen de inburgeringswetgeving

te leren, kunnen én mogen geen
verblijfsvergunning krijgen.
GEEN SANCTIES EN BEPERKTE
RETRIBUTIE
Ook in het nieuwe decreet is er geen
enkele sanctie gekoppeld aan het
niet slagen voor een inburgeringstest.
Zelfs geen boete. Het enige
dat de immigrant riskeert
is dat hij de test opnieuw
moet afleggen. Janssens
betreurt ook de beperkte
retributie die nieuwkomers
maar hoeven te betalen.
“Een inburgeringstraject kost
gemiddeld 4.500 euro”,
luidt het. “De Vlaamse
belastingbetaler zal ook
na de goedkeuring van het
nieuwe decreet nog meer
dan 90% van de kostprijs voor de
inburgeringstrajecten en -examens
financieren. Immigranten krijgen al te
vaak de indruk dat alles hier gratis is.
Die indruk moet worden bijgesteld.
Het is bovendien veel billijker om
die factuur te laten betalen door de
immigrant zelf – die er in de eerste
plaats baat bij heeft. Enkel zo zullen
ze de werkelijke waarde van de
inburgeringstrajecten kennen.”

Wie zich in Vlaanderen wil
vestigen, moet de bereidheid
tonen zich in het publieke leven
aan te passen.

Een goed inburgeringsbeleid “moet
als bedoeling hebben het kaf van het
koren te scheiden”, reageert Chris
Janssens. “Het moet duiden dat
wie zich in Vlaanderen wil vestigen,
tenminste de bereidheid moet tonen
om zich in het publieke leven aan
te passen aan onze Vlaamse en
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WIJ ZIJN HET
VLAAMS BELANG
“Sterke afdelingen in een sterke partij”
Onze afdelingen hebben de laatste maanden niet stil gezeten. Naast een nooit geziene huisbezoeken-campagne
(met meer dan 2.700 nieuwe leden op 3 maanden tijd) en een uitstekende 11 juli-campagne, zijn de leden en
kaderleden ook aan de slag gegaan met het project “Sterke afdelingen in een sterke partij”. Aan de hand van 5
opdrachten hebben we onze afdelingen uitgedaagd om 5 beloningen in de wacht te slepen.
Op 1 juli hebben we deze eerste opdrachtenronde afgesloten en konden de sterren worden uitgedeeld. Maar liefst 54
afdelingen haalden één ster, 32 afdelingen hebben 2 sterren behaald, er zijn 24 afdelingen met 3 sterren, 10 die 4
sterren haalden en 13 top-afdelingen kregen 5 sterren.
We zetten onze afdelingen dan ook met plezier eens in de kijker.

5 Sterren: Aalter, Balen-Olmen, Brakel, De Haan, Duffel, Haaltert, Kortrijk, Lier, Sint-Pieters-Leeuw, Stabroek, Turnhout,
Waregem, Zoersel

4 Sterren: Assenede, Beerse, Blankenberge, Bornem, Denderleeuw, Deurne, Ekeren, Kruisem, Ronse, Roosdaal

3 Sterren: Aalst, Beveren-Waas, Bilzen, Brasschaat, Buggenhout, Gent, Ham, Hoboken, Kapellen, Lanaken, Lokeren,
Malle, Niel, Nieuwpoort, Ninove, Olen, Puurs-Sint-Amands, Sint-Niklaas, Stekene, Tongeren, Tremelo, Vosselaar,
Wetteren
Gefeliciteerd aan alle afdelingen voor hun inzet!
Uiteraard staat alles in het teken van de lokale verkiezingen in 2024 die we professioneel en grondig willen
voorbereiden. We gaan dus op hetzelfde elan verder en zullen ook de komende maanden nieuwe doelen vooropstellen
om in elke gemeente het Vlaams Belang als de grootste partij neer te zetten.
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“Vivaldi hangt met
spuug en paktouw
aan mekaar”
Tom Van Grieken
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VRAAGGESPREK

“Onze mensen moeten
opnieuw op de eerste
plaats komen”
De Wetstraat maakt zich op voor het nieuwe parlementaire jaar. Nadat het vorige nog volledig
overheerst werd door de coronapandemie, komen nu de aloude politieke kwesties opnieuw aan de
oppervlakte. Van het migratievraagstuk tot de staatshervorming. Waar zullen de prioriteiten van het
Vlaams Belang komen te liggen? De redactie zocht voorzitter Tom Van Grieken op voor een gesprek.
OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Het succesverhaal van uw voorzitterschap is intussen bekend. Initieel werd u een kindsoldaat genoemd en momenteel geeft u leiding aan de partij
die uit elke peiling als grootste tevoorschijn komt.
Hoe blikt u zelf terug op deze periode?
In de eerste plaats: dankbaar. Ik ben dankbaar dat ik
destijds het vertrouwen heb gekregen van de leden
van onze partij om het roer in die moeilijke periode te
mogen overnemen. Maar ook dankbaar voor de jaren die erop volgden: met vallen en opstaan hebben
we allemaal samen het Vlaams Belang weer op de
kaart gezet. Vandaag zijn we volgens de peilingen
veruit de grootste partij van Vlaanderen. Dat geeft ons
ook een grote verantwoordelijkheid: de mensen kijken
naar ons om een toekomstpad uit te stippelen waarbij
we de zaken op orde zetten. Waarvoor wij staan
is daarbij nog steeds duidelijk. Voor onze mensen,
tegen massamigratie. Voor onze markt, tegen globalisering. Voor Vlaanderen, tegen België.
We staan aan het begin van het nieuwe parlementaire jaar. Hoe evalueert u het parcours van Jan
Jambon en Alexander De Croo?
Het voorbije jaar was uiteraard een speciaal jaar:
de schaduw van corona viel over zowat alles heen.
Maar wat niet zo uitzonderlijk was, was het feit dat
dit land nog steeds niet werkt. En dat werd uitgebreid
gedemonstreerd. Alexander De Croo was eerste mi-

nister, maar niet de eerste minister van de Vlamingen.
Hij was meer bezig met het blussen van allerhande
brandjes in zijn eigen Vivaldi-regering, die op verschillende sleutelmomenten bewees met spuug en paktouw
aan elkaar te hangen, dan met het voeren van beleid.
De crisis werd op die manier amper gemanaged, laat
staan aangepakt.
Het hoofd van de Vlaamse regering, Jan Jambon,
maakte langs zijn kant zijn geuzennaam ‘Sterke Jan’
allesbehalve waar, integendeel zelfs. Keer op keer
ging hij met grote woorden richting Overlegcomité,
om nadien beteuterd het tegenovergestelde te moeten
verdedigen. Onbegrijpelijk voor een minister-president
van de grootste en meest bijdragende regio van het
land.
Welke zijn de prioriteiten van het Vlaams Belang
het komende parlementaire jaar? Waar gaat u zich
op focussen?
Om met de deur in huis te vallen: door de coronacrisis horen we weinig tot niets meer over de massale
migratie richting Europa. Men zou daardoor kunnen
geloven dat die voorbij is, maar niets is minder waar.
Op het eiland Lampedusa alleen al kwamen er al
duizenden gelukzoekers uit Afrika aan. En die blijven
komen. Terwijl men zich daar in het Verenigd Koninkrijk op voorbereidt en de migratieregels aanscherpt,
blijft het hier angstvallig stil. Staatssecretaris voor Asiel
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en Migratie Sammy ‘makke’ Mahdi laat zich onder
druk van zijn eigen coalitiepartners intussen zelfs
chanteren door hongerstakers en zet zo de poort voor
verder asielmisbruik wagenwijd open. Het Vlaams
Belang zal zich daar blijven tegen verzetten.
Naast het migratievraagstuk, zal onze partij zich
natuurlijk ook over tal van andere dossiers buigen.
Recent kwam nog aan het licht dat elektriciteit de helft
duurder zou worden en gas zelfs tot drie keer duurder.
In een land waar we al de hoogste belastingen van
de hele wereld betalen, zadelt men de mensen dan
ook nog eens op met een torenhoge energiefactuur
met allerhande heffingen en taksen die niets met de
reële elektriciteitskost te maken hebben. De btw-verlaging op energie naar 6 procent is voor ons dan ook
een wezenlijk kernpunt. Het is op zulke dossiers dat
het Vlaams Belang in de parlementen de stem van de
gewone man en vrouw moet zijn en blijven.
Daarnaast is er nog een groot probleem dat wij als
vrijheidspartij absoluut niet uit de weg kunnen gaan:
de vrijheid van meningsuiting die constant onder vuur
ligt.
Leg uit?
Grote multinationals bepalen steeds meer wat wij
wel en niet mogen zeggen. Vooral sociale mediabedrijven, die vandaag een zeer belangrijke rol in
ons dagelijks leven hebben, spelen daar een vuil
spel in. Neem nu de hele zaak rond Zwarte Piet:
plots werden mensen door Facebook gestraft omdat
ze een foto van een kinderfeestje online gooiden.
Want volgens Facebook is dat racisme. Maar is het
wel aan Facebook om dat te bepalen? Ik vind van
niet. Het is aan onze eigen wetgevende macht om
over onze vrijheid van meningsuiting te waken en dat
overal. Wat vrij kan gezegd worden op straat, moet
ook vrij kunnen gezegd worden op sociale media.
Wij moeten bepalen waar die grens ligt en niet een
Amerikaanse multinational.
Het Vlaams Belang organiseerde de voorbije maanden gewaardeerde studiedagen over materies die
zogezegd niet tot onze corebusiness behoren, zoals
onderwijs en cultuur. Staan er nog studiedagen op
het programma?
Onze tegenstanders verwijten ons maar al te graag
dat we een ‘one-issue’-partij zouden zijn. Ik moet daar
altijd wat om lachen. Dat het Vlaams Belang vooral
opvalt rond het thema migratie is natuurlijk niet zo verbazingwekkend: met uitzondering van de N-VA, die
wat op twee benen huppelt, gedragen alle partijen
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zich als lakeien van de Open Grenzen-lobby. Dat wij
daar als rechts-nationalistische partij tegenin gaan, is
nogal wiedes.
Dat wil echter niet zeggen dat dat het enige is wat
wij doen. Wie een verkiezingsprogramma van het
Vlaams Belang bij de hand neemt, kan met eigen
ogen zien dat wij over alle maatschappelijke thema’s
een duidelijk standpunt hebben. In alle parlementen
zitten specialisten verzameld die zich samen met onze
parlementsleden over alle domeinen bekommeren.
Aangezien wij in tegenstelling tot de andere partijen
in de reguliere media weinig tot geen kansen krijgen
om onze standpunten hierover uit de doeken te doen,
namen we dan maar zelf het initiatief om studiedagen
te organiseren. En dat gaan we blijven doen, tot aan
de verkiezingen van 2024. Dit jaar komen er dan
ook nog heel wat uiteenlopende studiedagen aan:
over Defensie, maar bijvoorbeeld ook over de situatie
in onze hoofdstad Brussel. Wij zullen niet stilzitten.
De coronapandemie schudde ook het gebruikelijke
politieke gebeuren grondig door elkaar. Hoe staat u
tegenover de huidige vrijheidsbeperkende maatregelen, nu Vlaanderen nagenoeg volledig gevaccineerd raakt? Moeten de coronamaatregelen, die
bedoeld waren om de ziekenhuizen te ontlasten en
de kwetsbaren te beschermen, niet op de schop?
Men loopt in dit land altijd achter de feiten aan. In
het begin, toen we nog weinig tot niets over het virus
wisten, moesten we mijns inziens streng zijn. Maar
wat kregen we te horen? “Het is maar een griepje.”
Vandaag weten we al heel wat meer over het virus,
zoals het feit dat gezonde jongeren veel minder kans
hebben op al te erge klachten én is bovendien reeds
meer dan 80% van de bevolking gevaccineerd. Dat
zou er logischerwijze toch toe moeten leiden dat de
vrijheidsbeperkende maatregelen inderdaad op de
schop moeten.
Het is trouwens maar de vraag of die maatregelen al
niet te ver gingen. Nog niet zo lang geleden werd
er een avondklok ingevoerd, ging men mensen met
drones gaan bespieden en kregen sommigen een
gevangenisstraf omdat ze met een groepje in openlucht rond een zwembad zaten. Bespottelijk, als je het
mij vraagt.
In Frankrijk voerde men een coronapas in. Mensen
moeten dat voorleggen om op café te gaan, naar
het theater…
Nu iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten
vaccineren, is het méér dan tijd om terug te keren

naar de normaliteit. Vaccinatie is overigens een vrije
keuze. Wie wil gevaccineerd worden, kan gevaccineerd worden. Vaccins beschermen in het beste
geval tegen besmetting, in het slechtste tegen ziekenhuisopname. Wat is dan eigenlijk nog het probleem?
Aan een pasjesmaatschappij waar iedereen altijd
en overal een bewijs moet
voorleggen doen wij niet mee.
Gaan we wachten tot er geen
enkele besmetting meer is? Dan
kunnen we van de lockdown
een jaarlijkse gewoonte maken.
We gaan niet zonder, maar met
deze ziekte moeten leven. Met
de nadruk op dat laatste: leven.

eerste plaats komen te staan. Wie kiest voor Vlaanderen, die kiest voor een nieuwe toekomst, waarbij onze
belangen op de eerste plaats staan.
U heeft al vaker duidelijk gemaakt dat 2024
een cruciaal jaar wordt. Is dat nog steeds zo, nu
N-VA-voorzitter Bart De Wever
al meermaals aangekondigd
heeft de deur voor samenwerking met ons gesloten te
houden?

“Terwijl men zich in
het Verenigd Koninkrijk
voorbereidt op een nieuwe
migratiecrisis en de
migratieregels aanscherpt,
blijft het hier angstvallig
stil”

Laat ons het tot slot nog even
over het communautaire
hebben. Als enige Vlaamse
onafhankelijkheidspartij is
het duidelijk dat het Vlaams
Belang het einde van België
nastreeft. Evenwel is er in
speciale commissies in Kamer
en Vlaams Parlement, en in
een zogenaamd ‘dialoogplatform’ een omgekeerde beweging bezig. Die vergaderingen zijn in het
leven geroepen om te herfederaliseren. Hoe kan het
Vlaams Belang zich hiertegen verdedigen? Hoe kan
u, met andere woorden, in die omstandigheden de
bevolking warm maken voor minder België en meer
Vlaanderen?

Elke keer er in dit land zulke speciale commissies worden opgezet, moeten de Vlamingen zeer argwanend
zijn. Verschillende staatshervormingen uit het verleden
hebben dit land alleen ingewikkelder en nog meer
onbestuurbaar dan voordien gemaakt. Aan Vlaamse
kant zijn er vandaag bovendien meer partijen dan
ooit wier tanende macht onlosmakelijk vasthangt aan
de misstaat België. Denk maar aan partijtjes als Open
Vld of Vooruit, die in Vlaanderen niets voorstellen,
maar dankzij hun Franstalige tegenhangers MR en
PS op Belgisch niveau een groter gewicht hebben en
in het geval van de liberalen als zevende partij van
het land zelfs de premier kunnen leveren. Die partijen
hebben er dus alle belang bij om het federale niveau
te versterken.
Eén ding is daarbij duidelijk: zij doen dat niet om beter
beleid te kunnen voeren, maar uit eigenbelang. En dat
moeten wij als Vlaams Belang duidelijk maken aan de
mensen. Wie kiest voor meer België, kiest voor dezelfde oude partijen die alleen met zichzelf bezig zijn. De
belangen van de Vlamingen zullen daar nooit op de

Bart De Wever blaast wel vaker
warm en koud tegelijk. “Nooit
met de socialisten”, zei hij
destijds als burgemeester van
Antwerpen. En kijk, vandaag
bestuurt hij met de socialisten.
Daarnaast denk ik, in alle bescheidenheid, dat je als voorzitter van de partij jezelf moet
overstijgen. Als voorzitter van het
Vlaams Belang, vertegenwoordig
ik alle Vlaams Belangers. Ik denk
dat de voorzitter van de N-VA
opdezelfde wijze alle N-VA’ers moet vertegenwoordigen. En het overgrote deel van die N-VA’ers staat wel
open voor een samenwerking met het Vlaams Belang.
In 2024 gaan wij doen waar we goed in zijn: campagne voeren en de mensen ervan overtuigen dat een
ander Vlaanderen mogelijk is. Het is aan de Vlamingen
om dan te oordelen of ze met ons willen meestappen in
dat verhaal. Als ze dat overtuigend doen, dan ben ik
bereid om namens het Vlaams Belang mijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik stel daarbij geen exclusieven.
Het enige wat ik wil bereiken is een beleid waarbij
onze mensen opnieuw op de eerste plaats komen.
Hebt u nog een boodschap voor de lezers?
Ik zal eindigen waarmee ik begonnen ben: bedankt
aan iedereen die onze partij heeft gesteund. Van het
delen van een bericht op sociale media, over het ophangen van een affiche tot het bezoeken van geïnteresseerden en het houden van marktacties; al die zaken
dragen bij tot het succes van onze partij. Samen
maken we het Vlaams Belang groot, om nadien
Vlaanderen weer groot te maken.
En ik zal het voor één keer in het Engels zeggen: ‘you
ain’t seen nothing yet’. Ze hebben nog niets gezien.
Het Vlaams Belang zal ook het komende jaar alles uit
de kast halen om onze boodschap van hoop overal in
Vlaanderen te verspreiden.
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WATERSNOOD

Vlaanderen loopt onder
water en minister Demir
kijkt er naar
Zeer stevige regen deed in juli Vlaanderen opnieuw onder water lopen. Een echte ramp zoals
in Wallonië bleef in onze regio gelukkig uit, maar dat zal geen troost zijn voor mensen die een
zoveelste keer hun kelders moesten leegpompen en hun beschadigde huisraad op het containerpark
moesten achterlaten.
DOOR JOZEF FEYAERTS

Zeggen dat het Vlaamse watersnoodbeleid van N-VA-omgevingsminister Zuhal Demir
faalt, is deze minister te veel
eer aandoen. Er is op dit punt
immers geen beleid! De Vlaamse
minister van Omgeving stond
er opnieuw machteloos bij en
keek ernaar. Nochtans is het
probleem van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen zeer goed gekend bij de
meerderheidspartijen.
De Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) beschikt immers reeds
lang over een zeer gedetailleerde kaart van Vlaanderen
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waar je exact kan zien wat
het overstromingsrisico voor elk
perceel is. Daarnaast bestaat er
ook een kaart waarop voor heel
Vlaanderen “signaalgebieden”
zijn aangeduid. Dit zijn nog niet
ontwikkelde gebieden waarop in
de toekomst mogelijk gebouwd
mag worden, maar die eigenlijk
beter onbebouwd zouden blijven.
Deze gebieden kunnen immers
als natuurlijk overstromingsgebied dienstdoen of hebben zo’n
specifieke bodemeigenschappen
dat ze bij hevige regenval een
enorme hoeveelheid water kunnen
opslorpen. Vergelijk dit laatste met
een droge spons.

BOUWSTOP ALS OPLOSSING
De structurele oplossing voor de
steeds terugkerende overstromingsellende in Vlaanderen is nochtans
zeer eenvoudig en werd door het
Vlaams Belang reeds aangereikt:
zorg voor een absolute bouwstop in deze signaalgebieden en
vergoed de eigenaars op een
correcte en billijke manier voor
het verlies van hun bebouwbare
percelen. Deze maatregel vergt
slechts enkele minuten politieke
moed.
Moed die het Demir en de
huidige Vlaamse regering echter

ontbreekt, omdat zij dan moeten
ingaan tegen hun eigen lokale
besturen en de grote bouwpromotoren die aanzienlijke delen van
deze nog onbebouwde percelen
in handen hebben. Wanneer dergelijk verbod er zou komen, zien
deze besturen en promotoren hun
potentiële winstmarges immers als
sneeuw voor de zon verdwijnen.

zonder dat daar een correcte en
billijke vergoeding van de getroffen grondeigenaars tegenover
wordt gesteld. Op die manier
is de gewone hardwerkende

Vlaming die met een waardeloos
niet-bebouwbaar perceel achterblijft opnieuw het slachtoffer van
het wanbeleid van deze Vlaamse
regering.

GETROFFEN GRONDEIGENAARS RECHT OP BILLIJKE
VERGOEDING
Samen met vele Vlamingen is het
Vlaams Belang evenwel geschokt
door de ‘noodmaatregel’ die minister Demir zopas aankondigde.
Vanaf nu zal zij in beroep gaan
tegen elke bouwvergunning die
in watergevoelig gebied wordt
afgeleverd. Elke Vlaming beseft
echter dat dergelijke “maatregel”
niets meer is dan het uitvaardigen
van een absoluut bouwverbod

WIE BESPAART OP HULPDIENSTEN, SPEELT MET MENSENLEVENS
Begin 2020 waarschuwde Kamerlid Ortwin
Depoortere met de woorden ‘wie bespaart op
hulpdiensten, speelt met de levens van onze burgers’ de
toenmalige regering. De gevolgen van de besparingen
door opeenvolgende regeringen en de hervorming
van de Civiele Bescherming (2017) onder toenmalig
minister van Binnenlandse Zaken Jambon worden
naar aanleiding van de overstromingen enkele weken
geleden pijnlijk duidelijk. Terwijl de beelden van
de ramp en slachtoffers niemand onbewogen laat,
drummen politici en beleidsmakers kort na de ramp om
de beste selfie te nemen. Gretig poserend voor de pers
blijkt de hulpverlening waarvoor zij verantwoordelijk
zijn niet op gang te komen en is er een gebrek
aan communicatie, coördinatie en middelen. Het is
onaanvaardbaar dat slachtoffers tijdens de rampspoed
uren moeten wachten op hulp en weken nadien deze
nog steeds niet gekregen hebben.
CRISISBELEID IN CRISIS
Het Vlaams Belang heeft altijd verwittigd dat het
Belgische systeem niet opgewassen is tegen dergelijke
rampen. Door de besparingen is het crisisbeleid reeds
jarenlang zelf in crisis. Zonder de nodige financiëleen materiële middelen kan geen degelijk crisisbeleid

gevoerd – laat staan voorbereid – worden. Door
een gebrek aan eenheid van commando kwam de
hulpverlening ongestructureerd op gang. Ook na de
ramp blijkt men nog steeds niet in staat te zijn de
hulpverleningsdiensten te coördineren en de prioriteiten
per regio in kaart te brengen. Met de hervorming van
de Civiele Bescherming in 2017 werd deze dienst
als het ware onthoofd: zo werd het aantal kazernes
teruggeschroefd van 6 naar 2, werden de opdrachten
uitgehold en door een gebrek aan financiële middelen
kon het nodige gespecialiseerde materiaal niet
aangekocht worden.
ONMISBAAR
Een doorgedreven analyse en evaluatie van het
crisisbeleid dringt zich op. In de nabije toekomst
moet de Civiele Bescherming als een essentiële
en centrale schakel in het crisisbeleid opnieuw
zijn rol kunnen spelen. Voor Vlaams Belang moet
er volop ingezet worden op betere communicatieen coördinatiestructuren. Een echte hervorming
om de fouten van in 2017 recht te zetten is
levensnoodzakelijk. Het is dan ook essentieel dat de
besparingen worden teruggedraaid en extra middelen
voor gespecialiseerd materiaal worden voorzien.
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China: het gele gevaar?
Tal van overnames van Vlaamse bedrijven in kerndomeinen en telecomproducenten onder
rechtstreekse controle van de overheid: China’s impact op onze directe leefomgeving wordt steeds
duidelijker. De onomstotelijke Chinese invloed op het wereldtoneel kent voor- en tegenstanders.
Maar is de ontwakende draak nu een potentiële partner voor zelfbewuste naties of net een
sluimerende dreiging voor wie zich door hem laat verleiden?
DOOR MICHIEL VANTONGERLOO

De cijfers die het Vlaams Belang
opvroeg bij minister-president Jambon
vertonen een duidelijke trend: in de
afgelopen drie jaar nam het aantal
Vlaamse bedrijven onder Chinese
controle maar liefst met 36% toe. Zo’n
30% van de toegevoegde waarde
van de niet-financiële economie,
voornamelijk farmaceutische en
chemische bedrijven, komen zo in
handen van Chinese ondernemers of
vennootschappen.
Een opvallende evolutie, vooral
aangezien China geen geheim maakt
van zijn ambities op wereldschaal.
Een logisch gevolg van een groeiende
klasse Aziatische ondernemers,
maar de totalitaire controle van
het Chinese staatsapparaat geeft
de machtsovername meteen de
duistere schaduw van een klassieke
zoektocht naar politieke macht via
het economische luik. Hoe groter
de controle op vitale sectoren, hoe
sterker de stem van de Chinese
communistische partij weerklinkt.
PRIJZENSLAG
De Chinese strategie is niet nieuw.
Dezelfde strategie is terug te zien
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in het hele economische beleid.
Keer op keer slaagt China erin de
toegang tot Europese markten te
verkrijgen terwijl het zich nauwelijks
openstelt voor Europese bedrijven.
Een sterke staatscontrole op de
Chinese economie heeft verder ook
gezorgd voor een overcapaciteit
van de Chinese industrie, met een

“In de afgelopen drie jaar
nam het aantal Vlaamse
bedrijven onder Chinese
controle maar liefst met
36% toe.”
neerwaartse prijzenslag waarin
Europa blijft verliezen tot gevolg.
In eerste instantie lijkt de winnaar
hierbij de Europese burger die
zijn voordeel doet bij de lage
prijzen, maar de druk op de
Europese economieën bedreigt de
economische én politieke welvaart
van het continent op lange termijn.
Winst op korte termijn voor politici,

een kater op lange termijn voor de
burger.
MADE IN EUROPE
China’s protectionisme gaat
gepaard met een agressief
buitenlands beleid met een krachtige
ondersteuning door de Chinese
centrale bank. Net zoals het op
politiek vlak duidelijk op het doel
afgaat, ongeacht kritiek van de
internationale gemeenschap,
zo is ook de wereld een vrij
speelveld voor Chinese bedrijven
en interesses. China’s ‘Nieuwe
Zijderoute’ strekt zich over de
Aziatische steppes uit tot in Europa,
over de Indische Oceaan tot in
Afrika.
Dit ongelijke bondgenootschap
volhouden kan dan ook enkel nadelig
zijn voor Europa en Vlaanderen. De
boodschap voor de toekomst van ons
buitenlands beleid is meer dan duidelijk:
economisch leiderschap, een harde
aanpak van de Chinese marktverstoring
en een bescherming van de vitale
sectoren is van cruciaal belang.
Made in China is uit, tijd voor een
herwaardering van Made in Europe.

FACILITEITEN

Pontiuspilatisme in Ronse
De gemeenteraad van de stad Ronse keurde in 2017 een motie goed
waarbij de hogere overheid gevraagd werd de taalfaciliteiten in de
stad voorgoed af te schaffen. In de Kamer weigerden onder meer
N-VA en CD&V echter om die eis ook om te zetten in de praktijk.
Resultaat: een metamorfose naar een tweetalige stad volstrekt zich
aan een tempo dat tot voor kort onmogelijk werd geacht.
DOOR JOOST HYSSELINCKX

N-VA blokte zo dus haar eigen
voorstel af. Het resultaat van de
communautaire stilstand van de
partij onder de regering-Michel. Het
lot van Ronse als armste stad van
Vlaanderen werd daardoor eens
te meer beslecht. De stilte op het
Martelaarsplein was en is oorverdovend.
Slachtoffers zijn de Vlaamse
Ronsenaars: Ronse met zijn laag
sociaaleconomisch niveau, zeer
hoge werkloosheid, hoge fiscale
druk en negatieve begroting als
gevolg van de grote instroom vanuit
Brussel, Wallonië en Frankrijk met
een disproportioneel groot aandeel
moslims. Deze nieuwe Nederlandsonkundige inwoners zijn de koekoeken ten nadele van de eigen
jongen. Een probleem dat je niet
beheert, beheers je niet.
LAATSTE PLAATS
Ondanks miljoenen van het stadsvernieuwingsfonds kwam Ronse

niet uit het dal en blijft het in tal van
barometers en statistieken uitblinken
op de laatste plaats.
Heeft de taaltoestand nu een ander
perspectief dan bij het begin van
de faciliteiten in 1963? Waarschijnlijk wel. Indien in 1963 door de
grendelgrondwet onder Eyskens de
faciliteiten een uitdovend karakter
zouden hebben gekregen, zijn ze
door de verschillende staatshervormingen alléén maar meer gebetonneerd en zijn we nu na bijna
60 jaar beland in een ter-plaatserust-stand die onomkeerbaar lijkt
en in de Wetstraat niet meer wordt
geproblematiseerd.
In de Bijbel stond al geschreven:
“geen ergere doven dan zij die niet
willen horen, geen ergere blinden
dan zij die niet willen zien”. Tijd
voor het stadsbestuur van Ronse
en de Vlaamse meerderheidspartijen om hun handen vuil te maken
in plaats van ze in onschuld te
wassen.

Zondag 26 september

Slotrit WK Wielrennen

Bevlaggingsactie Flandriens in Leuven-Overijse
Leuven: 		
Joris De Kerpel
		joris_de_kerpel@msn.com
		
0474 27 70 48
Druivenstreek:
Erik Vranken
		erik.vranken@telenet.be
		
0474 71 48 71
Bus vanuit Aalst: Dirk Rimbaut
		
0475 23 69 65
Campagnemateriaal ter plaatse

FEITEN
CIJFERS
In Vlaanderen bestaat er een
zogenaamd ‘verplicht’ inburgeringsbeleid. In 2020 moesten
7.781 nieuwkomers verplicht een
inburgeringscontract ondertekenen
waarin ze zich engageerden tot het
volgen van inburgeringscursussen.
Dat is amper 18% van het totaal
aantal nieuwkomers in Vlaanderen.
8.473 personen ondertekenden wel
een inburgeringscontract terwijl ze
hiertoe wettelijk niet verplicht waren
(Schriftelijke vraag 334 van fractieleider Chris Janssens aan minister
van Inburgering Bart Somers)
***
Slachtoffers worden voor een
tweede maal slachtoffer: In 2018
bedroeg de gemiddelde doorlooptijd van dossiers voor het slachtofferfonds immers 21,6 maanden, in
2019 24,5 maanden en in 2020
maar liefst 29,6 maanden. (Vraag
19690C van Katleen Bury aan
justitieminister Vincent Van Quickenborne)
***
In 2019 bedroegen de medische kosten van asielzoekers
21.651.579 euro en in 2018
16.303.776 euro. Uit de laatste
begrotingsanalyse blijkt dat in 2020
deze kosten van asielzoekers echter
oplopen tot maar liefst 24.757.645
euro. Deze uitgave groepeert zowel
de medische kosten verbonden
aan de opvang van asielzoekers in
federale centra (23.255.600 euro)
als de kosten van de ‘no-shows’
(5.388.000 euro). Bij de ‘no-shows’
gaat het om de asielzoekers die
op afspraken voor consultaties niet
komen opdagen. (Schriftelijke vraag
294 van Wouter Vermeersch aan
staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi)
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Duitsland voor de keuze
Binnen enkele weken komt na 16 jaar het tijdperk Merkel ten einde. Een ommezwaai voor
Duitsland en een keerpunt voor de hele EU. Op 26 september beslissen de Duitsers onbewust mee
over de toekomst van Europa, al ziet het ernaar uit dat de mogelijke ommekeer verrassend sterk
op het heden kan lijken.
DOOR MICHIEL VANTONGERLOO

De aanloop naar de
Bondsdagverkiezingen van
2021 leest als een Griekse
tragedie: fraude, verraad,
machtsspelletjes… Het afgelopen
jaar kon geen krant geopend
worden zonder ode aan het
Duitse drama. Terwijl 26
september nadert, worden in de
coulissen van de politiek nog
steeds steekspelen uitgevochten.
FRAUDE IN VIER
BEDRIJVEN
Ondanks de opgang van groene
partijen in heel Europa, konden
de Duitse groenen nauwelijks
een half procentpunt vooruitgang
boeken bij de verkiezingen van
2017. Een wissel aan de top
met het duo Robert Habeck
en Annalena Baerbock moest
de weg plaveien naar een
doorbraak in ’21 en zelfs het
kanselierschap. De lofzangen
van de pers konden echter niet
voorkomen dat Baerbock de
stoute dromen van de groenen
met een reeks fraudezaken aan
diggelen leek te slaan. Toch lijkt
de groene kiezer niet gestoord
door de affaires. Met peilingen
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die de groenen op 16 tot 20%
tippen begin augustus zijn de
ecologisten op weg naar een
tweede of derde plaats in de
verkiezingen. Baerbock en
Habeck maken tegelijk geen
geheim van hun interesse in een
‘verkeerslichtcoalitie’ met de
liberale FDP en de socialistische
SPD.
COMFORTABEL CENTRUM
Hoewel het woelige parcours van
de regerende SPD deze oude
‘mammoetpartij’ nu naar de derde
plaats zou dwingen met 15 tot 18%,
hangt veel af van de prestaties van
Merkels ‘Union’ van CDU en CSU
in de uiteindelijke strijd om Berlijn.
Twee partijinterne krachtmetingen
om het voorzitterschap in 2018 en
2020 deden de partij echter niet
wankelen.
Het coronabeleid van Merkel
deed dat wel, al zit de Union
met een geschatte uitslag tussen
26 en 28% comfortabel ver
van de strijd om plaats twee.
Niet alleen kon de CDU/
CSU zich sterk profileren in
de coronacrisis, ook bleef de

partij grotendeels gespaard van
relletjes. Met Laschet aan het roer
staat een machtsbehoud van de
christendemocraten gelijk aan een
verderzetting van de door Merkel
uitgezette koers. Laschets stevige
basis kon rechtsere uitdagers als
Friedrich Merz naar de zijlijn
duwen. Enkel de Beierse ministerpresident Markus Söder, die het
ruimschoots beter doet in de
peilingen, lijkt nog concurrentie
op rechts voor Laschet.
LIBERALEN OP DE WIP
AfD, de uitdager op rechts, lijkt
ter plaatse te trappelen bij 10
à 12%. Instabiliteit, politieke
afrekeningen en een harde
positionering in de coronacrisis
gaven de rechts-conservatieve
partij al de eerste klappen in
de regionale verkiezingen. De
grote winnaar lijkt vooreerst de
liberale FDP te zijn. Ondanks een
gepeilde 12% zijn de liberalen
terug als spelverdeler voor CDU,
SPD én de groenen. Met een
‘Jamaika’- of verkeerslichtcoalitie
in het vooruitzicht kan er echter
ook al één verliezer aangeduid
worden: de Duitse burger.

BOEKBESPREKING

De IJzerbedevaarten
in affiches
Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat de eerste IJzerbedevaart plaatsvond. Aanleiding
genoeg voor het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) en het
Museum aan de IJzer om een uitgave te bezorgen over de affiches die in die afgelopen eeuw
werden gedrukt.
DOOR PETER LEMMENS

Het boek is vooral een kijkboek,
maar bevat bij wijze van
inleiding twee bijdragen van
elk zowat 15 bladzijden. Een
eerste is van de hand van
historicus Luc Vandeweyer over de
IJzerbedevaarten zelf, die helaas
niet altijd de nodige sereniteit
aan de dag wist te leggen bij de
behandeling van het thema. De
tweede werd geschreven door
kunsthistoricus Karl Scheerlinck,
specialist inzake affichekunst.
Hij schetst op een boeiende en
deskundige wijze de evolutie van
de IJzerbedevaartaffiches.
Scheerlinck deelt die eeuw
affiches op in drie periodes
qua affiches. Van 1920 tot
1928 ligt de nadruk op het
programmatische met veel tekst
en veel minder beeld. Van 1929
tot ongeveer 1990 verdwijnt het
programmatische volledig van
de affiches ten voordele van het
beeld. Het is de periode van
soms prachtige kunstcreaties, van
krachtige slogans, waarbij het
wervende karakter voorop staat.
Vanaf de jaren 1990 gaat het
dan bergaf, zeker vanaf 2008,
wanneer er geen originele
ontwerpen meer worden
gemaakt. Scheerlinck noemt
deze laatste affiches
dan ook “lawaaierige
plaatjes” van “grafische

niemendallen”. De jongste jaren
zijn er zelfs helemaal geen
affiches meer gedrukt.
De hoofdmoot van het boek
bestaat evenwel uit de
affiches zelf. Niet alleen de
destijds gedrukte affiches
worden in chronologische
volgorde opgenomen, maar
ook heel wat ontwerpen die
door de organisatoren van
de Bedevaarten uiteindelijk
niet werden weerhouden. Zij
worden allen in vierkleurendruk
weergegeven en voor elke
affiche of ontwerp worden enkele
basisgegevens (titel, ontwerper…)
vermeld. Wat we hier soms wel
enigszins als een

gemis ervaren, is het ontbreken
van beknopte duiding over de
beeldtaal waaraan de affiches
refereren. Tussendoor zijn er ook
nog een tiental bijdragen van
meestal één bladzijde over de
belangrijkste ontwerpers, enkele
vaker voorkomende symbolen
of enkele specifieke aspecten.
Achteraan het boek volgen nog
korte biografische schetsen van
alle ontwerpers.
Nog dit. Ook de IJzerwake, in
onze ogen de geestelijke opvolger
van de IJzerbedevaarten, heeft
evenzeer affiches laten drukken
en verspreiden, maar daar is
geen plaats of aandacht voor
in dit boek. Het feit dat dit mee
werd uitgegeven door het
IJzerbedevaartcomité zal daar
wel niet vreemd aan zijn.
Het neemt niet weg dat deze
publicatie alle lof verdient
voor wat de uitgave en
verzameling van de affiches
betreft, die vaak een lust zijn
voor het oog. En voor wie er
ooit bij was: een herinnering
aan vervlogen tijden.
100 jaar IJzerbedevaarten in
affiches 1920-2020.
Antwerpen, Peristyle, 2021,
191 p.
ISBN: 9789082684063
Prijs: 25 euro
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TERUGBLIK

“Hier sta ik, ik kan niet
anders”
Precies vijfhonderd jaar geleden zei Maarten Luther volgens de overlevering aan de
Rijksdag van Worms: “Hier sta ik, ik kan niet anders”. De hoogleraar moraaltheologie
bleef de kerkelijke machthebbers aan de schandpaal nagelen, ook nadat de paus hem had
geëxcommuniceerd. ‘Gecanceld’ zou men nu zeggen.
DOOR FILIP DE MAN

Maarten Luther (1483-1546) was
een begaafd kind: hij schreef
vloeiend Latijn op z’n twaalfde
en begon al op zijn zeventiende
aan de universiteit. Na zijn
priesterwijding doceerde hij filosofie
aan de universiteit van Wittenberg
en bezocht hij onder meer Rome.
Een decadente stad, vond hij.
AFLATEN
Het zou de rode draad in zijn leven
worden: de verontwaardiging over
de praktijken van hoge geestelijken
en ‘het verraad van Rome’. In die
periode heersten daar kerkoversten
zoals de Borgia’s, tot op heden
berucht omwille van hun grenzeloze
machtswellust en decadente
levensstijl, waarin pauselijke kinderen
en overspel schering en inslag waren.
In 1517 pende Luther zijn
beroemde 95 stellingen neer,
waarbij vooral de verkoop van
aflaten in het vizier kwam. Zo stelde
stelling 36: “Iedere Christen, die
waarlijk berouw en boete over
zijn zonden gevoelt (sic), heeft
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volle vergeving van pijn en schuld,
welke hem zonder aflaatbrieven is
toegezegd”). Of hij de stellingen
inderdaad op de kerkdeur van
Wittenberg genageld heeft is niet
zeker, maar tot ver buiten Duitsland
kreeg zijn aanklacht weerklank:
het volk was de misbruiken en
de afpersing beu. Vanuit het
Vaticaan werd een en ander echter
oogluikend toegestaan, veel gelden
vloeiden immers naar de bouw van
de majestueuze Sint-Pietersbasiliek.
Hoe ging een en ander in zijn
werk? Professionele ‘vergevers’ en
allerhande gewiekste kloosterorden
verkochten aflaatdocumenten
waarmee men zijn zonden kon
‘afkopen’, alsook blijvend geluk in
deze aardse wereld én eeuwige
glorie in de hemel. Excusez du peu.
Men kon zelfs overleden zondaars
uit de familie- of vriendenkring
enkele jaren vagevuur besparen
of uit de hel bevrijden door zo’n
duurbetaalde indulgentia!
Luther was het ook beu de biecht
te horen van (rijke) zondaars die
– zwaaiend met hun aflaat – de

absolutie eisten en zich in feite
straffeloos konden misdragen. Hij
dacht aanvankelijk dat bisschop,
kardinaal en paus die aflaathandel
zouden veroordelen, maar de
publicatie van zijn stellingen had
een heel ander effect: Luther
werd afgedreigd en als ketter
gedagvaard. Dat was echter buiten
zijn sterke persoonlijkheid gerekend:
hij stelde het primaatschap van de
paus in vraag, betwiste de almacht
van de Concilies en klaagde het
verhandelen van kerkelijke ambten
aan (paus Alexander VI benoemde
niet minder dan tien familieleden tot
kardinaal en nog een trits andere tot
aartsbisschop, hertog, prins, markies,
gouverneur…). Luther verdedigde
ook openlijk critici van Rome zoals
John Wyclif en de Tsjechische
Jan Hus (beiden belandden op
de brandstapel, de eerste echter
postuum). Op een dreigbul (een
bul is een officieel document van
pausen, vorsten en universiteiten,
red.) van de paus antwoordde
hij met ‘Von der Freiheit eines
Christenmenschen’. In hun blinde
volgzaamheid veroordeelden tal

van theologen uit universiteitssteden
zoals Keulen en Leuven hem. Luther
noemde hen “de ezels van Leuven”.
Leuven verbrandde zijn boeken?
Luther verbrandde de pauselijke bul.
De paus sloeg hem in de ban?
Luther noemde hem een despoot.
VOOR DE ‘REICHSTAG’
Door de kerkelijke banvloek
riskeerde Luther echter veel. Niet
zelden volgde ook een rijksban
waardoor men have en goed
verloor en zelfs vogelvrij kon
worden verklaard. Keizer Karel V
gunde de opstandige priester echter
een verhoor door de Rijksdag van
1521. Daar werd hem gevraagd
de stellingen te herroepen. Volgens
de overlevering weigerde Luther
met het befaamde “Hier sta ik,
ik kan niet anders”. Een rijksban
was het gevolg, maar Frederik
de Wijze, keurvorst van Saksen,
nam de banneling in bescherming.
In diens kasteel Wartburg leefde
de theoloog ondergedoken,
hij vertaalde de Bijbel naar het
Hoogduits, daarbij geïnspireerd
door Erasmus, de grote humanist
uit de Nederlanden. Even terzijde:
mede door die vertaling werd
in het hele Duitse taalgebied het
Hoogduits de standaardtaal (nu van
120 miljoen mensen).
PROTESTANT
Wat Luther deed, kwam neer op
het publiek aanklagen (pro-testare
in het Latijn) van de wantoestanden

binnen de Kerk. Hij was niet de
eerste, maar zijn aanklachten
kenden historisch de grootste
gevolgen. Vrij snel bekenden veel
hertogen en graven zich tot de
protestantse leer, zodoende waren
zij van de pauselijke bemoeienissen
en de aflatenhandel (geldstroom
richting Rome) verlost. De adel keek
trouwens met verontwaardiging
en ook wel afgunst naar de
decadente rijkdom van Rome en
vele kloosterorden. Keizer Karel
moest deze lokale baronnen dan
weer ontzien omdat hij ze voor
andere (militaire) zaken nodig had
en hij bovendien in een machtsstrijd
met de paus was verwikkeld:
twee redenen waarom een harde
repressie van zijn kant uitbleef.
Bovendien konden voor het eerst
in de geschiedenis geschriften via
de boekdrukkunst van Johannes
Gutenberg massaal verspreid
worden. Zodoende namen
duizenden kennis van de ideeën
van Luther, voor het eerst ook in de
eigen taal.
Hiermee was de Reformatie
(hervorming) geboren, de gevolgen
waren tweeërlei: enerzijds de
godsdienstoorlogen, anderzijds
een maatschappelijke omwenteling
waarvan we de invloeden zien tot
op vandaag. Het eerste effect was
desastreus: protestanten werden
in de kerkban geslagen, vervolgd
en vermoord; onder protestantse
heersers kregen katholieken het
dan weer zwaar te verduren
(zo bijvoorbeeld de katholieke
Ieren die geknecht werden door
de Anglicaanse koning Hendrik
VIII van Engeland). De miserie
escaleerde toen regelrechte
oorlogen werden uitgevochten,
met als toppunt van gruwel de
Dertigjarige Oorlog (1618–1648).
Katholieke en protestantse
mogendheden bestreden elkaar te
land en ter zee, tot in verre oorden
(Afrika, Amerika...), aangezien
ook geostrategische motieven
meespeelden. Alleen al in Duitsland

vielen miljoenen doden, in de
Nederlanden vochten de Geuzen
tachtig (80!) jaar lang tegen de
Spaanse bezetter (1568-1648).
Maar ook vreselijke burgeroorlogen
teisterden Europa eeuwenlang,
met een menselijke tol die men
nauwelijks kan inschatten. Daarbij
werden protestanten en katholieken
uitgemoord omwille van hun
geloof. Zo werden tijdens de
Bartholomeusnacht van 1572
tienduizend Hugenoten in Parijs
afgeslacht. Diverse protestantse
strekkingen voerden bovendien
oorlog met elkaar en wereldlijke
heersers misbruikten het geloof om
hun machtshonger te stillen. Met
veel vallen en opstaan realiseerde
Europa zich uiteindelijk dat dit
eindeloze bloedvergieten moest
ophouden: belangrijk in dat kader
zijn het Edict van Nantes (1598) en
de Vrede van Westfalen (1648) die
een definitief punt zette achter de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
tussen Spanje en de Verenigde
Nederlanden.
De andere gevolgen zien we tot
op vandaag: de noordelijke helft
van Europa stapte uit de RoomsKatholieke Kerk; er ontstonden
meer soevereine staten (die zelf
hun religie bepaalden en niet meer
onderdanig waren ten opzichte van
Rome); stilaan werden (in de wereld
unieke) fundamentele principes
zoals de scheiding van Kerk en
staat en de vrije geloofskeuze
algemeen aanvaard.
Het is niet verboden enige
parallellen te trekken met vandaag,
waar overal in Europa mensen
opstaan die ook “niet anders
kunnen”, lak hebben aan de pensée
unique en daarom verbannen
worden uit de sociale en andere
media. De toekomst zal uitmaken
of zij “aan de juiste kant van de
geschiedenis staan”. Die wordt
zoals bekend immers geschreven
door de overwinnaars.
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VRAGENVUUR

Hans Verreyt
Federaal Volksvertegenwoordiger

Kan je jezelf kort even voorstellen?

grafische dienst van het Vlaams
Belang.

41 jaar, gelukkig getrouwd en vader van twee prachtige kinderen.
Ik ben eigenlijk een zoon van de
Vlaamse Beweging. Jarenlang ben
ik actief geweest in het Vlaams
Nationaal Jeugdverbond. Als scholier actief binnen het NJSV, later
als student in de NSV, praeses
in Antwerpen, nadien nationaal
voorzitter. Medestichter van de
IJzerwake. Maar gelijktijdig met
mijn engagement in de Beweging
was ik ook lid van het Vlaams
Blok/Belang. Wat begon met een
lidkaart op mijn zestiende, werd
al gauw meer. Eerst binnen de
jongerenorganisatie VBJ waarvan
ik tussen 2004 en 2009 nationaal
voorzitter was. Maar nadien ook
binnen de partij zelf waar ik sinds
2007 fractievoorzitter ben in de
sterk vervreemde gemeente Boom.
Sinds de verkiezingsoverwinning
van 26 mei 2019 zetel ik in de
Kamer. Daar houd ik me voornamelijk bezig met sociale zaken
en naturalisaties (beter gekend als
de Snel-Belgwet). Voordien was
ik professioneel actief binnen de

Wat zijn je prioriteiten in het
komende werkjaar?
Het Vlaams Belang is een sociale
volkspartij. Links heeft onbetaalbare
open grenzen, het oude rechts heeft
een neoliberaal beleid dat mensen
armer maakt. Wij staan aan de
kant van de kleine Vlaamse man en
vrouw. Aan de kant van degenen
waarvoor een minimum nettopensioen van 1.500 euro noodzakelijk
is. Wij willen de stop van de
waanzinnige geldstromen naar de
bodemloze putten in Wallonië. De
misbruiken in de sociale zekerheid
moeten evenzeer stoppen. Maar
we willen ook de hoge energieprijzen bestrijden, onze partij pleit in
dit kader voor de verlaging van de
btw hierop naar 6%. De kostprijs
van de immigratie wordt dan weer
geraamd op 7 miljard euro.
Het zijn allemaal thema’s waar
onze partij zich ook in het komend jaar gaat vastbijten. Verder
zijn er nog twee stokpaardjes die
regelmatig terugkwamen tijdens

BIO:
•

Leeftijd: 41 jaar

•

Vader van: Rube en Imme

•

Geboren in: Antwerpen

•

Regiovoorzitter: Antwerpen-Zuid

•

Parlementslid: sinds 2019

•

Lid van commissies: Sociale Zaken en Naturalisaties
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de coronacrisis: de zorg- en de
evenementensector die het hoofd
nauwelijks boven water kunnen
houden.
Waarom dat laatste?
Naast mijn parlementair mandaat
ben ik ook nog hoofd van de
dienst organisatie binnen de partij. Ik zag daar vanop de eerste
rij hoe de coronacrisis en vooral
het politieke geknoei dat daarop
volgde de sector op minder dan
een jaar kapot maakte. Ons land
is echt koploper hierin.
We herbergen de beste festivals
en evenementen, maar we zijn
ook de thuisbasis van wereldspelers bij de leveranciers. In die
sector werkten in 2019 met zeer
veel passie 80.000 zelfstandigen
en werknemers. Maar daar ging
zeer veel verloren. Ook onze
partij moest – verplicht – heel wat
zaken afblazen, maar ik ben toch
zeer blij dat we het voorbije jaar
toch enkele zaken konden organiseren. Het spreekt voor zich dat
ik met de meeste trots terugkijk op
onze automeeting op de Heizel:
de grootste manifestatie die onze
partij ooit organiseerde in haar
meer dan 40-jarig bestaan. Meer
dan 5.000 wagens, ongeveer
15.000 mensen bij elkaar met
één duidelijke boodschap: “Deze
paars-groene regering is niet de
onze!”. Kippenvel, ook vandaag
nog als ik eraan terugdenk.

“Ik kijk met trots
terug op onze
automeeting op de
Heizel, onze grootste
manifestatie ooit”
september 2021
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HORIZONTAAL

KRUISWOORDPUZZEL
1

2

3

4

5

6

A

7

8

9

10

11

5

B
C
D
E

8

F

7

6

G

2

H
I

12

A. Uitgebreid overleggen
B. Gezang - Dwarshout bovenaan een
zeil - Uitroep van toejuiching
C. Italiaans vleesgerecht - Er genoeg van
hebben
D. Tafelgast - Knapperig
E. Vlaamse rivier - Argon - Officier
3 F. Meisjesnaam - Glorieus
G. Om economische redenen gehouden
dieren - Loofboom - Familielid
H. Heb in gedachten - Het inslikken van
geneesmiddelen
I. IJzerhoudende grondsoort - Word te
groot voor iets
J. Peulvruchten - Ratelpopulier
K. En omstreken - Rivier, waterafvoerweg
van de Alpen - Kleine roeiboot
L. Vergankelijke - Sluwe

4

J
K
L

OPLOSSING

1

2

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

VERTICAAL
1. Anemie
2. Vorderden - Reputatie
3. Lange rij - Vertroetel
1
4. Verafgoden - Vod
5. Strafwerktuig - Oersted
9
6. Bedrijvig - Nauw verbonden
GIKADO
7. Plechtige gebeurtenis in de katholieke
kerk - Neon
8
9
3
4
5
6
7
8. Sieraden
9. Reeds - Ambtenaren die meet- en
OPLOSSING VORIGE MAAND:
weegtoestellen keuren
HERHALING
10. Geluid van een ezel - Grapje
Stuur uw oplossing voor 11 september met 11. Feestelijke gebeurtenis - Samen met
anderen - Voorzetsel
vermelding van naam en adres naar:
12. Glaasje sterke drank - Lichtgele, zoete
Vlaams Belang-Redactie - Madouplein 8/9,
specerij, gemaakt van een tropische
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
plant
Winnaars juli-augustus:

Eddy Vandewoude (Sint-Denijs-Westrem), Constant De Herdt (Blaasveld), Ilse Robberechts
(Grimbergen), Katrien Van Lier (Boom)
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KALENDER
Activiteiten voor het volgende nummer dienen via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te worden voor 11 september.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de corona-maatregelen

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 2021
ANTWERPEN. Lezing: “Op bezoek
bij de Tovenaar” - Willem Frederik
Hermans (1921-1995) Secretariaat
Vlaams Belang, Amerikalei 96, Antwerpen
om 14u00. Organisatie: Seniorenforum
regio Antwerpen i.s.m. Salon Toverberg.
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 2021
BEERSE. Vlaams Belang op de
Avondmarkt. Tussen 17u00 en 21u00
op het Kerkplein. U bent welkom voor een
drankje, een spelletje of een suikerspin.
ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2021
GROBBENDONK. Netewandeling: 3.5 of 6.6 km. Samenkomst
om 13u30 Huize Machteld, Gilliam 8,
Grobbendonk. Organisatie: VSF Kempen
– Grobbendonk i s m regio Antwerpen.
Inl.: 0495/82.76.07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org of
0486/43.80.01, vsf.kempen.grobbendonk@telenet.be
BOOM. Stand braderie vanaf 13u00
Hoogstraat-Blauwstraat. Organisatie:
Vlaams Belang Boom. Inl.: 0496 53 31
38, hans.verreyt@vlaamsbelang.org

Konijnenbergpad 2, vanaf 13u00. Info
en inschrijvingen via castrolorenzo985@
hotmail.com.
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
ROESELARE. Braai met Chris
Janssens in Zaal ‘Den Hazelt’, Past.
Slossestraat 1, Rumbeke (Roeselare) om
11u30. Org.: Vlaams Belang Roeselare.
Inl.: roeselare@vlaamsbelang.org
ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021
OOSTENDE. Wereld Schoonmaak
Dag op Klein strand om 14u. Org. Vlaams
Belang Oostende. Inl.: Niels Delbaere,
0494/07.49.99, nielsdelbaere@gmail.
com
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
BRECHT. Late zomerwandeling Vertrek: “Feestzaal ’t Goorhof”, Kerkstraat 16,
St. Job - Brecht om 14u00. Honden ook
welkom! Organisatie: Seniorenforum regio
Antwerpen. Bijdrage: €5 pp. Aansluitend
optie samen te dineren.

ZONDAG 5 SEPTEMBER 2021
GROBBENDONK. Oostenrijkse
namiddag in Huize Machteld, Gilliam
8, Grobbendonk, vanaf 13u. Org.: VSF
Kempen-Grobbendonk. Inl.: Guido Somers,
0486/43.80.01, guido.somers@telenet.be

ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021
BRUSSEL. Nationale Seniorendag
Deelname Seniorenforum regio Antwerpen.
Aanvang vanaf 09u30 in het Vlaams
Parlement, Brussel. Voor wie in groep komt:
samenkomst om 08:30, centraal station,
Antwerpen. Inschrijvingen & info: seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org of bellen
naar Dirk: 0495 827 607.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER 2021
VOSSELAAR. Familiedag en barbecue met Barbara Pas en Reccino
Van Lommel. In zaal Malperthuis,

ZONDAG 3 OKTOBER 2021
ANTWERPEN. Busuitstap naar
Zichem - Averbode “Naar het land van
Ernest Claes”, een dagprogramma. Organi-

satie: Seniorenforum regio Antwerpen.
Vertrekplaatsen: parking Carrefour Schoten:
08u00 / Antwerp Expo: 08u20 / Grobbendonk P&R: 08u40. Bijdrage: €35 pp.
Inschrijvingen & info: seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org of bellen naar Dirk:
0495 827 607.
KACHTEM. Najaarsaperitief
Gastspreker Vlaams Parlementslid Immanuel
De Reuse. Aanvangsuur: 11u00. Adres:
Provinciaal VB-secretariaat: Kachtemsplein 5,
8870 Kachtem. Bijdrage: €6. Inschrijven tot
27/9 via mail: johan.desender1@outlook.
com of telefoonnummer: 0498 84 51 26.
Organisatie Seniorenforum West-Vlaanderen.
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
EDEGEM. Toespraak “PFOS en ons
milieu” Sprekers: Bart Claes & Dries
Van Langenhove. Plaats: Hotel De Basiliek
Trooststraat 22, 2650 Edegem. Van
14u30-17u00. Organisatie: VB Edegem
(Boechout, Hove en Kontich nodigen mee
uit). Inschrijven verplicht via erland.pison@
vlaamsbelang.org Aantal deelnemers
beperkt.
WOENSDAG 6 EN DINSDAG 19
OKTOBER 2021
BELLEGEM. Brouwerijbezoek Omer
Vander Ghinste
Aanvangsuur: 14u00. Adres: Brouwtorenstraat 5, 8510 Bellegem. Bijdrage: €10
(degustatie en geschenkpakket inbegrepen).
Overschrijven op BE87 7360 7519
7494. Inschrijven tot 25/09 via mail of
telefonisch: dirk.devoldere1@telenet.be of
0471 23 49 35 of mark.vandenberghe@
telenet.be of 0477 21 61 85. Organisatie
Seniorenforum Leie-Schelde.

DEFENSIE &
BUITENLANDS
BELEID
ZATERDAG 18/9, 11U, LIVE TE VOLGEN VIA
f/VLBELANG Y/VLAAMSBELANG
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Onze senioren en de media

SENIORENDAG
ZATERDAG 25 SEPTEMBER 2021 • 10u00
Sprekers:

HILDE DE LOBEL
REDDY DE MEY
KLAAS SLOOTMANS
PROF. FRANK THEVISSEN
TOM VAN GRIEKEN

De Schelp (Vlaams Parlement)
IJzerenkruisstraat 99, Brussel
Ontvangst met koffie om 9u30
Inschrijven verplicht, via
www.vlaamsbelang.org/seniorendag
02/219.60.09 • info@vlaamsbelang.org

