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Het was een opvallend beeld bij de aanvang van een lokale partij MR-
partijbijeenkomst in Namen. Waalse gele hesjes trakteerden er Georges 
Louis-Bouchez kosteloos op een douche van bakbloem. Zijn poepsjiek 
driedelig kostuum ten spijt. Aanleiding voor de spectaculaire actie hoef je 
niet ver te zoeken. De precaire toestand van een steeds groter wordende 
groep mensen creëert een bijna revolutionair klimaat. De dreigende 
economische neergang, de oorlog in Oekraïne en de uit de pan swingende 
energie en- brandstofprijzen geven zuurstof aan een ongeziene woede en 
frustratie die zich steeds dieper in de onderbuik van de bevolking nestelt. 
Het algemeen gevoel is er een van tegenspoed.

3.200 EURO TAKS PER AUTO

Tankstations worden daarbij meer gemeden dan ex-lieven. En het meest 
wrange is dat de overheid heimelijk profiteert van onze afhankelijkheid 
van het zwarte goud. Van de prijs die automobilisten momenteel in de 
benzinestations betalen, vloeide tot voor kort zowat de helft naar de 
Belgische staatskas. Maar juicht mensen juicht, want sinds het federaal 
energieakkoord is het iets minder dan de helft. Dat je bij een gemiddelde 
volle tankbeurt nog steeds zo’n slordige 40 euro aan de fiscus ‘doneert’, 
willen ze echter niet gezegd hebben. De zogezegde kostprijs van het 
akkoord wordt dan ook in ruime mate overschreden door de meerinkomsten 
die de regering-De Croo de afgelopen maanden kon binnenrijven.

Vorig jaar bracht de accumulatie van autobelastingen taksen en accijnzen 
meer dan 22 miljard in het overheidslaadje. Goed voor zo’n 3.200 euro 
per auto. Ja hoor, u leest het goed: 3.200. Volgens de Europese vereniging 
van autoconstructeurs is België daarmee de Europese nummer één in 
belastingen op motorvoertuigen. Of hoe onze vierwielige rammelkast meer 
op een regeringsjackpot dan wel op een vervoermiddel begint te lijken. 

ONS VOORSTEL

In de Kamer diende ons federaal parlementslid Wouter Vermeersch daarom 
een wetsvoorstel in waarbij, ongeacht de literprijs, de accijnzen op 
motorbrandstoffen kunnen worden verlaagd tot het Europese minimumtarief. 
Dat gekoppeld aan een btw-verlaging van 21 naar 6 procent op 
brandstoffen zou de prijs met zowat een 
derde kunnen doen dalen. Een flinke 
slok op de borrel voor de kaalgeplukte 
autobestuurder. Kortom: de instrumenten 
om deze geregisseerde plundering te 
stoppen liggen op tafel. Indien men ze niet 
snel hanteert, zal het de volgende keer niet 
bij wat bakbloem blijven.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Hebt u hem ook gezien, de hashtag die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi lan-
ceerde? #PlekVrij. Burgers konden daarmee aangeven dat ze het wel zagen zitten om Oekraïen-
se vluchtelingen op te vangen. En het is een groot succes. Heel veel Vlamingen toonden hun beste 
kant. Maar we moeten ons toch ook de vraag durven stellen: hoe laag is een overheid gevallen 
dat ze in een crisissituatie als eerste reflex beroep moet doen op de goedheid van haar burgers? 
Burgers die zich blauw betalen aan de bezinepomp, die hun huis met moeite kunnen verwarmen 
door de gigantische energieprijzen en die hun koopkracht elke dag verder zien slinken. 

Dat zijn dezelfde burgers die ook met lede ogen hebben moeten aanschouwen hoe de opeenvol-
gende staatssecretarissen voor Asiel en Migratie, of ze nu Francken, De Block of Mahdi heten, de 
toevloed van gelukzoekers van over heel de wereld gewoon hebben laten doorgaan. Volgens de 
Brusselse regering lopen er minstens 100.000 illegalen in de hoofdstad alleen al rond. De helft 
van de gevangenisbevolking beschikt niet over de Belgische nationaliteit. De opvangplaatsen die 
er zijn, zitten gewoon vol. En daardoor kán deze overheid niet het nodige doen om een Europees 
broedervolk te helpen en moet ze beroep doen op gewone burgers. Dat is geen toeval, maar het 
gevolg van een jarenlange verkeerde aanpak. Dit is dan ook het zoveelste signaal om het roer 
om te gooien. 

Mahdi moet geen plaatsen bij maken, hij moet er vrij maken. En ja, we moeten durven een 
onderscheid maken tussen vluchtelingen. Het Vlaams Belang pleit dan ook al lang voor opvang in 
eigen regio: Oekraïners in Europa, Afrikanen in Afrika. Dat is gewoon gezond verstand. Tijd om 
eindelijk werk te maken van Fort Europa. 

En jazeker, binnen dat Fort Europa moeten we oog hebben voor het leed van een broedervolk. 
We moeten ons steentje bijdragen aan de opvang van Europese vluchtelingen. Maar we mogen 
daarbij ook onze eigen mensen, de Vlamingen, niet uit het oog verliezen. Ik haalde het al aan: 
het leven van onze mensen wordt stillaan ook onbetaalbaar. Onze partij heet niet Europees Be-
lang, niet Amerikaans of Russisch Belang, maar gewoon klaar en duidelijk: Vlaams Belang. 

Fort Europa
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RUSTHUIZEN    
WORDEN HELEMAAL 
ONBETAALBAAR
Het Vlaams Agentschap Zorg 
en Gezondheid geeft de 
woonzorgcentra de toestemming 
om het komende jaar de 
dagprijzen niet één maar twee keer 
te indexeren. “Hiermee dreigen 
rusthuizen voor velen helemaal 
onbetaalbaar te worden”, zegt 
parlementslid Immanuel De 
Reuse. “Minister van Welzijn 
Wouter Beke moet de factuur van 
de woonzorgcentra betaalbaar 
houden voor onze mensen. Het is 
immers de taak van de overheid om 
te zorgen voor de zwaksten in onze 
maatschappij. En een deel daarvan 
is zorgen dat de rusthuisfactuur 
aanvaardbaar blijft. Daarom pleit 
onze partij onomwonden voor een 
maximumfactuur voor betaalbare 
goede zorg.”

“Aan de vaccinaties voor de derde en vierde vaccinatiegolf 
hangt een prijskaartje van ruim 600 miljoen euro”, zegt 
Kamerlid Wouter Vermeersch. “Paars-groen wil dat de regio’s 
een deel van de kosten op zich nemen, maar men raakt het 
niet eens over een verdeelsleutel.” Feit is dat noch paars-
groen, noch de regionale overheden in hun begrotingen 
rekening hebben gehouden met de boosterprik. “En het kan 
nog erger. Voor de vierde vaccinatiegolf tegen de Omikron-
variant werd nog eens 76 miljoen euro aan vaccins besteld. 
“3.896.165 doses aan 19,5 euro per vaccin. Dat is zomaar 
eventjes 7,5 euro duurder dan de eerste vaccins.”

“EEN VOORWAARDELIJKE STRAF 
NA EEN GROEPSVERKRACHTING 
IS ONAANVAARDBAAR”
Drie mannen die in augustus 2021 deelnamen aan een 
groepsverkrachting van een jonge vrouw en deze feiten 
ook nog eens op film vastlegden, hoeven voor de Gentse 
rechtbank niet naar de cel. “De daders komen ervan af 
met een voorwaardelijke straf”, zegt Kamerlid Katleen 
Bury. “Er is in de realiteit absoluut niets te merken van de 
zogenaamde verstrengingen waarover Open Vld-minister 
van Justitie Vincent Van Quickenborne zo graag toetert. 
Naar potentiële verkrachters toe zijn voorwaardelijke 
straffen, zoals nu voor groepsverkrachtingen worden uitge-
sproken, een volledig verkeerd signaal.”

PAARS-GROEN SCHUIFT FACTUUR 
BOOSTERPRIK DOOR
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ZOGEZEGDÉÉN OP TWEE HULPVERLENERS GECON-
FRONTEERD MET FYSIEK GEWELD 
Zomaar eventjes de helft van de hulpverleners werd vorig jaar 
minstens een keer geconfronteerd met fysiek geweld. “Het kan niet 
zijn dat hulpverleners enkel hun andere kaak mogen aanbieden”, 
zegt Kamerlid Ortwin Depoortere. “Bij geweld tegen mensen die 
zich inzetten om anderen te helpen is enkel een harde aanpak 
op zijn plaats, en moet Justitie de daders hard aanpakken”, aldus 
Depoortere. “Met zerotolerantie en snelrecht. Parketten moeten 
deze geweldplegers zonder uitzondering vervolgen. Hier kan dus 
geen sprake zijn van alternatieve straffen zoals bijvoorbeeld het 
schrijven van een opstelletje.”

VERLIES EREBURGERSCHAP 
WEGENS ‘TOOGPRAAT’?

Columniste Mia Doornaert dreigt haar ereburgerschap van de 
stad Kortrijk te verliezen omdat ze te gast was bij voorzitter Tom 
Van Grieken in diens podcast ‘Toogpraat’. Een gemeenteraads-
lid van Groen heeft hiertoe het initiatief genomen. Doornaert 
werd ereburger van Kortrijk wegens haar bijdrage aan ‘modern 
burgerschap’. Vrijheid van meningsuiting en open debat dus. 
Alles waar Groen duidelijk niet voor staat. Het spreekt voor zich 
dat ‘Toogpraat’ boeiende mensen van diverse strekkingen zal 
blijven ontvangen. Het is te beluisteren via alle courante kanalen 
zoals Spotify en Apple Podcasts nadat het eerst via de Vlaams 
Belang-app wordt opgeladen. Abonneren kan via toogpraat.org.

“Politieke verantwoordelijkheid is helaas 
een concept uit het verleden geworden. 
Ook in de politiek kan sorry een authentiek 
antwoord bieden. [Maar] politici die hun 
excuses aanbieden en ontslag nemen, zijn 
een zeldzaamheid geworden.”

Ivan De Vader, journalist 
VRT NWS, 13 februari 2022

“‘In ruil voor openhouden kerncentrales 
heeft Groen catalogus aan compensaties 
klaar.’ Is het niet godgeklaagd dat in dit 
land voor eenvoudige redelijkheid ‘com-
pensaties’ nodig zijn?”

Rik Torfs, professor
Twitter, 15 maart 2022

“Als het antwoord op stijgende brandstof-
prijzen een autoloze zondag is, dan houd ik 
mijn hart vast voor het antwoord op stijgende 
graanprijzen.”

Koen Lemmens, auteur
Twitter, 15 maart 2022

“De federale regering blijft met dit energie-
akkoord dezelfde fout maken. Redelijk veel 
geld uitsmeren over heel, heel veel mensen. 
Zodat ook wie zich niks moet ontzeggen 
wat centen toegegooid krijgt, maar wie 
echt in de problemen zit amper een stap 
vooruit komt.”

Stijn Baert, econoom
Twitter, 15 maart 2022

“Het Europese migratiebeleid trekt op niks.“

Sammy Mahdi, Staatssecretaris 
Terzake, 16 maart 2022

“De Europese islam, de rationele islam, 
de liberale islam, de gematigde islam... 
De drang naar een maakbare islam heeft 
haast iets aandoenlijk naïefs.“

Hind Fraihi, columniste
De Tijd, 24 februari 2022
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“BLIJVEN INVESTEREN IN FIETSPADEN” 
In 2021 zijn er bij het Meldpunt Wegen 1.974 klachten binnengekomen over fietspaden langs 
Vlaamse gewestwegen. Dat is een kleine daling ten opzichte van de 2.102 meldingen van het 
jaar ervoor. Volgens Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul, die de cijfers opvroeg, zijn er echter 
nog voldoende pijnpunten waar de fietsinfrastructuur beter kan. “De Vlaamse regering mag zeker 
niet op haar lauweren rusten, maar moet blijven investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastruc-
tuur, net als in een duurzame opvolging van de problemen. Goed berijdbare fietspaden zijn een 
essentiële factor in de verkeersveiligheid van fietsers.” 

VLAAMS BELANG STERK 
ONDERVERTEGENWOORDIGD IN       
VRT-’INFOTAINMENT’
“Het Vlaams Belang kwam in 2021 nauwelijks aan bod in de zogenaamde ‘infotainment’-program-
ma’s van de VRT”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch, die over deze kwestie minister 
voor Media Benjamin Dalle (CD&V) ondervroeg. “De teller stond op 1,4 procent VB-aanwezigheid 
voor het hele jaar 2021. En dit terwijl het Vlaams Belang bij de laatste verkiezingen met 18,5 
procent als tweede grootste partij van Vlaanderen uit de stembus kwam.” In 2021 werd geen en-
kele VB-politicus uitgenodigd voor infotainment-programma’s op de televisiekanalen van de VRT, en 
slechts tweemaal mocht een VB’er aanwezig zijn in een VRT-radioprogramma. 
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Misschien is de waarde lezer niet direct vertrouwd met 
de werken van de volkse vroeg-17e eeuwse dichter 
en toneelschrijver Gerbrand Bredero, maar deze 
olijke Amsterdammer was de man die zei dat “het kan 
verkeren”. 

En dat het kan verkeren! Nog maar een paar maanden 
geleden moest een mens, wanneer hij zo vermetel was 
om tijdens de kerstdagen iemand uit te nodigen, met 
zijn hoofd onder de dampkap gaan staan, ter wille van 
de Volksgezondheid. De gestudeerde dames en heren 
van de Vivaldi-bende hadden dat zo beslist. Vandaag 
vraagt diezelfde bende u om in uw huis zoveel mogelijk 
Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Zonder 
dampkap-verplichting.

Een jaar geleden bezwoer de paars-groene kliek u 
om een wagen op CNG-aardgas te kopen, want 
goed voor ’t milieu en goed voor de portefeuille. 

Vandaag kap je dankzij het wanbeleid van diezelfde 
olijke bende beter 30-jarige single malt in uw auto, 
want goedkoper dan CNG. Ja, dezelfde bende die 
vindt dat rijden op gas wél mag, verwarmen op gas 
niet mag, maar verwarmen met elektriciteit die wordt 
geproduceerd in enorme gascentrales mag dan weer 
wél. U volgt nog?

Ja, het kan verkeren, zoals Bredero zei. Maar of hij 
daarmee doelde op de onkunde en de tomeloze 
hypocrisie van onze Grote Leiders, da’s nog maar de 
vraag.

En dan zwijgen we nog over het geflipflop van onze 
Groot-Virologen, die na twee jaar nog steeds niet 
weten of een mondmasker werkt, niet werkt, nutteloos 
is, of verplicht moet worden. Oh ja, wist U dat ook het 
werk “De Hoochduytschen Quacksalver” aan Bredero 
werd toegeschreven? Visionair, die kerel!

Het kan verkeren ...
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De oorlog in Oekraïne eist een 
vernietigende tol op onder meer 
menselijk, materieel en econo-
misch vlak. Een eenduidige en 
krachtige veroordeling van de mi-
litaire agressie van Rusland tegen 
de vrije, soevereine Oekraïense 
natie. Als volksnationalisten is dit 
net de enige correcte antwoord 
wanneer onze waarden van natio-
nale zelfbeschikking en territoriale 
integriteit zo onder vuur liggen. 

ENERGIE-AFHANKELIJK-
HEID

Niet alleen woordelijke veroorde-
ling en steun aan ons moedig Oe-
kraïens zustervolk zijn hier aan de 
orde, maar ook effectieve sancties 
tegen de agressor. Wij hebben er 
echter altijd voor gepleit om onze 
eigen economische belangen en 
veiligheid steeds indachtig te zijn 
bij het afstraffen van Rusland. “Het 

Vlaams Belang pleit voor harde, 
gerichte en weloverwogen sanc-
ties die individuen en organisaties 
treffen die de Russische agressie 
gefaciliteerd hebben. Maar 
ondoordachte sanctiepakketten 
kunnen als een boemerang in ons 
gezicht terugkeren”, aldus Kamer-
lid Annick Ponthier.

Want sancties roepen tegensanc-
ties op. Na de Europese sancties 
als reactie op de annexatie van 
de Krim, reageerde Rusland met 

een fruitboycot tegen Europa. Die 
raakte onze fruitboeren hard in de 
portemonnee. Daarnaast wreekt 
het zeer ambitieuze EU-sanctiere-
gime tegen Rusland zich ook via 
de energieprijzen. Deze swingden 
al de pan uit voor de Oekraïne-
crisis, maar Poetin die de gas- en 
oliekraan volledig dichtdraait, 
betekent nog extremere energie-
facturen. We kunnen de Russische 
beer dus wel pijn doen, maar hij 
kan stevig terugklauwen.

Rusland heeft zijn gasmagnaat 
Gazprom en zijn olie-export 
altijd als politiek drukkingsmiddel 
gehanteerd tegen de Europese 
economieën, die grootverbruikers 
zijn van energie. Dit was 
mogelijk omdat Europa hem zélf 
dat energiewapen in handen 
gaf, door niet tijdig in energie-
onafhankelijkheid te investeren. 
We zijn aan een gas- en olie-

“Ondoordachte 
sanctiepakketten 
kunnen als een 

boemerang in ons 
gezicht terugkeren”

Oorlog in Oekraïne:             
Russische agressie en Westerse zwakte 
Nu de oorlog in Oekraïne een vergevorderde fase is ingetreden, dringt een kritische analyse 
zich op van ons Europees buitenlands en veiligheidsbeleid. We hebben de Russische beer 
namelijk zélf gevoed door jarenlang aan zijn gasinfuus te hangen. Ook onze militaire 
irrelevantie hebben we aan de zelfgenoegzaamheid van onze Europese leiders te danken.

DOOR JORDEN DE WACHTER

OEKRAÏNE
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infuus gaan hangen van dezelfde 
regimes die we nu in koor 
veroordelen.

Het wordt dus pijnlijk voor de 
EU-landen om plots geen Russisch 
gas meer in te voeren. Nu worden 
we pas écht geconfronteerd met 
de nefaste gevolgen van die 
afhankelijkheid van dictaturen.
Tel daarbij een uitgestelde 
Belgische kernuitstap en we halen 
onszelf nog meer gasimport, 
chantage door onzalige regimes 
en ontploffende energiefacturen 
op de hals. De EU kampt dus 
met een acuut gebrek aan 
geostrategisch inzicht.

MILITAIRE IRRELEVANTIE

Niet alleen heeft Europa zichzelf 
energie-afhankelijk gemaakt van 
agressieve potentaten als Poetin, 
maar het is ook militair irrelevant 
geworden. Europa heeft namelijk, 
sinds de Wereldoorlogen, een 
traditie als soft power opgebouwd. 
Het boogt op diplomatiek overleg 
en schuwt militaire middelen, om 
haar geopolitieke belangen te 
verdedigen.

De Europese defensie-
investeringen waren dan ook 
lange tijd ‘quantité négligeable’. 
Dit heeft te maken met een 
naoorlogs pacifisme en vooral 
met laksheid, doordat we 
ons onaantastbaar waanden 

onder de Amerikaanse NAVO-
beschermingsparaplu.

Echter, wanneer men geen 
militaire slagkracht heeft als stok 
achter de deur, zal een rivaliseren-
de macht geen rekening houden 
met je standpunt. Dit zagen we 
al in het topoverleg tijdens de 
Oekraïnecrisis, waarbij Rusland 
de voorkeur gaf aan bilaterale ge-
sprekken met Biden. Poetin spreekt 
de taal van de harde (militaire) 
machtspolitiek. Juist daarom was 
Amerika voor hem de enige factor 
van belang in het Oekraïnever-
haal. De Europese Unie ziet hij als 
een tandeloze tijger die toekijkt 
op de gebeurtenissen, en zonder 
Washington niet daadkrachtig 
kan optreden. Helaas is dit niet 
ver van de waarheid.

Wat kan Europa dan 
ondernemen? We moeten 
eens klaar en duidelijk 
onze internationale politieke 
doelstellingen in dit conflict 
definiëren.

PRIORITEITEN 

De eerste prioriteit is het stop-
zetten van het bloedbad en het 
voorkomen van verdere militaire 
escalatie buiten Oekraïne. Dit 
kan slechts door de-escalatie, een 
staakt-het-vuren en diplomatiek 
overleg. Misschien is er nog een 
kans op een diplomatieke oplos-

sing via dialoogplatformen als de 
Organisatie voor Veiligheid en 
Samenwerking in Europa. Deze 
oorlog eist namelijk ook een hoge 
tol voor de gewone Russen, ook 
zij hebben belang bij vrede. 
De tweede doelstelling is het 
vrijwaren van de soevereiniteit en 
territoriale integriteit van Oekraïne. 
Tot slot moeten we een krachtig 
signaal sturen naar Moskou dat 
met deze aanvalsoorlog een rode 
lijn is overschreden.

Daarnaast zullen Europese landen 
eindelijk een weerbaar veilig-
heidsapparaat moeten uitbouwen 
en werk maken van een eigen 
defensiesamenwerking, -strategie 
en -industrie. Dat betekent géén 
EU- leger, maar een waardig Eu-
ropees alternatief voor de NAVO. 
Tot zover blijven wij kritische doch 
loyale NAVO-partners, maar we 
mogen niet op Amerika blijven re-
kenen om onze eigen oostgrenzen 
te verdedigen.

Want nu Rusland daar een bloe-
dig conflict ontketend heeft, schie-
ten onze politici bruusk wakker uit 
hun Europese veiligheidsdroom. 
Plots achten ook onze links-liberale 
leiders defensie noodzakelijk. 
Dezelfde partijen die ons vei-
ligheidsapparaat decennialang 
kapot bespaard hebben, roepen 
nu om veel meer investeringen. 
Weer had het Vlaams Belang te 
vroeg gelijk...
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Vlucht uit Oekraïne 
Sinds de Russische invasie is een massale vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne op gang 
gekomen. Ondertussen werd beslist dat Oekraïense vluchtelingen automatisch een tijdelijke 
verblijfsvergunning krijgen, zonder de asielprocedure te moeten doorlopen.   

DOOR DIRK DE SMEDT

Naar verluidt wilde de Europese 
Commissie iedereen (ook niet-
Oekraïners) die uit Oekraïne het 
grondgebied van de EU betreedt 
deze status verlenen, wat op 
verzet stuitte van onder meer 
Oostenrijk, Slovenië, Slovakije, 
Polen, Hongarije en Roemenië. 
Uiteindelijk zou het recht op 
de tijdelijke beschermingsstatus 
beperkt blijven tot Oekraïners 
en erkende vluchtelingen die 
in Oekraïne woonden. Aan 
onderdanen uit andere, derde 
landen - waaronder studenten 
en werkers - zijn de lidstaten niet 
verplicht deze status te verlenen, al 
staat het hen vrij dat wèl te doen. 

STRIKT ONDERSCHEID

In tegenstelling tot de Oekraïense 
staatsburgers die vandaag hun 
land ontvluchten, hebben niet-
Oekraïners die vandaag het 
oorlogsgebied ontvluchten immers 
wél nog een thuisland waar ze 
naar toe kunnen. Het is natuurlijk 
één zaak ook hen over de grens 
te laten zodat ze in veiligheid 

zijn, maar dat hoeft absoluut 
niet te betekenen dat hen hier 
ook verblijfsrecht moet gegeven 
worden. Het Vlaams Belang pleit 
er dan ook uitdrukkelijk voor dat 
ook België ter zake een duidelijk 
onderscheid zou maken en 
de toekenning van het nieuwe 
Europese beschermingsstatuut 
strikt beperkt tot degenen voor 
wie het bedoeld is. Voor het 
overige dienen de nodige 
maatregelen genomen te worden 
om onderdanen uit derde landen 
naar hun landen van herkomst te 
repatriëren.  

WIE VOLGT?

Het is voorspelbaar dat niet-
Oekraïners de gelegenheid zullen 
aangrijpen om in het kielzog van 
de Oekraïense vluchtelingenstroom 
naar Europa te komen. Daarnaast 
is het verre van uit te sluiten 
dat dit fenomeen zowel door 
Rusland als door Wit-Rusland zal 
aangezwengeld worden. Interessant 
in dat verband: nauwelijks een 
week nadat de vluchtelingenstroom 

goed en wel op gang was 
gekomen bleek uit bevindingen 
van de Duitse federale politie dat 
van de 18.436 mensen die vanuit 
Oekraïne aangekomen waren 
(ondertussen zijn het er uiteraard 
al véél meer) er ongeveer 15.000 
over de Oekraïense nationaliteit 
beschikten. Meer dan 3.000 
was dus niet-Oekraïner. Even later 
maakte Le Figaro dan weer bekend 
dat zowat één derde van degenen 
die in Frankrijk aangekomen 
waren, niet-Oekraïner was. 

MISBRUIK AANPAKKEN

Zeker nu we geconfronteerd 
worden met de immense 
instroom vanuit Oekraïne is het 
meer dan ooit nodig dat elke 
opvangplaats beschikbaar is 
voor échte vluchtelingen. Indien 
deze regering wil vermijden 
dat de overweldigende en 
hartverwarmende hulpvaardigheid 
van de bevolking niet snel omslaat 
in een kater is het dringend en 
dwingend nodig om misbruik en 
fraude kordaat aan te pakken.
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LANDBOUW

Stikstofakkoord: weinig 
perspectieven voor landbouw 
De Vlaamse regering beloofde tegen eind 2021 een definitief stikstofkader klaar te hebben met 
uitstootnormen voor landbouw en industrie. Uiteindelijk kwam ze met een ‘krokusakkoord’ 
op de proppen dat vooral de Vlaamse landbouw zwaar aanpakt. “Terwijl de regering had 
aangekondigd rechtszekerheid te zullen garanderen aan de landbouwbedrijven, presenteert 
ze een plan dat onze landbouw maar weinig toekomstperspectieven geeft”, reageert Vlaams 
Parlementslid Stefaan Sintobin.  

DOOR NEMO GEERAERT

EU-doelstellingen zetten de Vlaam-
se regering onder druk om de 
stikstofdeposities uit onder meer 
de landbouw en de industrie te 
verminderen. Nadat begin 2021 
de Raad van State een vergunning 
voor een kippenstal vernietigde 
omdat die teveel stikstof uitstootte, 
pakte minister van Leefmilieu Zuhal 
Demir (N-VA) vervolgens uit met 
een ‘ministeriële instructie’ die tij-
delijk strenge normen oplegde en 
de toekenning van nieuwe vergun-
ningen de facto vrijwel onmogelijk 
maakte. De Vlaamse regering 
beloofde om uiterlijk eind 2021 
met een definitief kader over de 
brug te zullen komen, dat er door 
verdeeldheid in de Vlaamse rege-
ring pas eind februari kwam. 

GOOCHELEN MET CIJFERS

In het ‘krokusakkoord’ werd 
afgesproken dat 40 landbouwbe-
drijven meteen moeten stoppen. 
Voor nog meer andere bedrijven 
is een uitdoofscenario voorzien. 
De varkensstapel moet tegen 

2030 met 30 procent verminde-
ren. Ook worden forse emissie-
reducties opgelegd en worden 
de normen - die bepalen of een 
landbouwbedrijf een vergunning 
kan krijgen - nóg strenger. Eind 
vorig jaar pleitte Sintobin er, net 
als de landbouworganisaties, 
nog voor om ook jonge boeren 
eindelijk opnieuw een vergunnin-
genbeleid te geven dat hen ruimte 
biedt om te ondernemen. “De 
boeren verdienen een toekomst in 
Vlaanderen, maar deze Vlaamse 
regering dreigt te zorgen voor een 
boerenkerkhof”, reageert Sintobin 
nu scherp. Het parlementslid kon-
digt ook aan verder druk te blijven 
zetten om de getroffen landbou-
wers een deugdelijke compensatie 
toe te kennen. 

ECONOMISCHE KOST

De nieuwe regels leiden inder-
daad alvast tot veel onzekerheid, 
niet in het minst bij de familiale 
bedrijven en jonge boeren, die 
vrezen dat de investeringen die 

ze moeten doen om de uitstoot 
te verminderen, voor hen onbe-
taalbaar zullen zijn. In meerdere 
regio’s hielden landbouwers al 
‘rouwstoeten’. “Sommige politici 
zouden eens moeten beseffen hoe 
belangrijk onze landbouwsector 
is voor een kwaliteitsvolle voeding 
en de samenleving in het alge-
meen”, stelt Sintobin. 

Het parlementslid waarschuwt 
ook voor de economische impact. 
Onze veeteelt en varkenssector 
genereren immers een grote 
omzet en zijn goed voor een 
forse export. De sector van de 
dierlijke voeding stelt bovendien 
ongeveer 60.000 mensen tewerk. 
“Deze maatregelen hebben een 
immense economische kost, maar 
daar wordt geen rekening mee 
gehouden. Wie heeft er baat bij 
een verplaatsing van het aanbod 
naar landen met een minder strikt 
kader?”, vroeg Sintobin in het 
Vlaams Parlement.



De plannen van de Vlaamse 
regering inzake de ‘bouwshift’ 
maken deel uit van het 
zogenaamde ‘Krokusakkoord’ 
van de regering. Het gaat om 
een voornemen dat reeds door 
de vorige Vlaamse regering werd 
aangekondigd: tegen 2040 mag 
er in Vlaanderen geen open ruimte 
meer worden aangesneden. Het 
dossier dat toen nog ‘betonstop’ 
werd geheten, raakte echter al 
snel in het slop omwille van het 
gigantische kostenplaatje.

COMPENSATIE

In 2020 besliste de Vlaamse 
regering namelijk dat er een 
compensatie zou komen voor 
eigenaars die hun bouwgrond 
zouden zien omgezet worden in 
natuur- of landbouwgebied. De 
steden en gemeenten zouden 
de forse compensatie zelf 
moeten ophoesten. Uiteraard 
onbetaalbaar voor veel 
gemeenten. Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur Bart 

Somers (Open Vld) kwam 
daarom met een zogenaamd 
‘bouwshiftfonds’, waarin jaarlijks 
100 miljoen euro gestort moet 
worden om de gemeenten te 
ondersteunen bij het compenseren 
van de grondeigenaars. Maar 
nog steeds ligt de keuze om 
woonuitbreidingsgebieden 
onbebouwd te laten bij de 
gemeenten, die daarvoor zullen 
moeten willen onteigenen en ook 
zelf nog een groot deel van de 
kosten moeten willen (en kunnen) 
betalen. 

MIGRATIEDRUK

Een element dat de regering 
ook volledig negeert is de 
blijvende migratiedruk, de 
belangrijkste aandrijver van de 
bevolkingstoename in Vlaanderen. 
Ons parlementslid Sam Van 
Rooy wees er in het Vlaams 
Parlement op dat meer dan de 
helft van de 270 gebouwen 
die er elke dag bijkomen 
bestemd is voor bewoning. De 

aanhoudende bevolkingstoename 
in Vlaanderen is bijna enkel en 
alleen te wijten aan migratie. 
Men hoeft volgens Van Rooy dan 
ook “geen specialist ruimtelijke 
ordening te zijn om in te zien 
dat de bebouwing noodzakelijk 
zal blijven toenemen om te 
garanderen dat iedereen een dak 
boven zijn hoofd heeft”. 

“De gemeenten die nu 
financiële handvaten krijgen 
voor de vrijwaring van de 
woonuitbreidingsgebieden zullen 
met die weerbarstige realiteit 
geconfronteerd worden”, zei 
Van Rooy. Het Vlaams Belang 
vreest dan ook dat het huidige 
akkoord een ‘operatie schone 
schijn’ is, die vooral de indruk 
moet wekken dat er een oplossing 
is gevonden voor de noodlottige 
verdere betonnering van het al 
zo verstedelijkte Vlaanderen, en 
dringt er opnieuw op aan dat de 
massa-immigratie naar Vlaanderen 
eindelijk aan banden wordt 
gelegd.
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Akkoord over Bouwshift: operatie schone schijn
De Vlaamse regering heeft stappen gezet in het uitwerken van de zogenaamde bouwshift, eerder betonstop 
geheten. Het voornemen om de open ruimte in Vlaanderen te beschermen heeft altijd op steun van het 
Vlaams Belang kunnen rekenen, maar wat nu voorligt, dreigt een lege doos te zijn. Niet alleen blijft de 
regering de kostprijs doorschuiven naar de lokale besturen, bovendien vreest de partij dat het ‘operatie 
schone schijn’ betreft zolang de bevolking in Vlaanderen via massa-immigratie fors blijft toenemen.

BOUWSHIFT

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE



april 2022 13

De Moslimexecutieve ontmaskerd
Recent werd de procedure opgestart om de erkenning van de Moslimexecutieve in te trekken. Vele jaren 
na het Vlaams Belang komt nu ook het politieke establishment tot de vaststelling dat dit ‘representatief 
orgaan’ van de moslims eigenlijk bestaat uit buitenlandse agenten die extremisme verspreiden. Al 
die tijd is dat orgaan echter wel gesubsidieerd met belastinggeld. Ondertussen stimuleren de federale 
en de Vlaamse regering de oprichting van een ‘vernieuwde’ Moslimexecutieve. Het Vlaams Belang 
waarschuwt dat dit nieuwe orgaan opnieuw aan dezelfde kwalen zal lijden. “De enige remedie is het 
intrekken van de erkenning van de islam”, stelt fractievoorzitter Barbara Pas.

DOOR WIM VAN OSSELAER

Het Vlaams Belang heeft al tot 
in den treure erop gewezen 
hoe de Moslimexecutieve een 
geschiedenis met zich meesleept 
van buitenlandse invloed en 
extremisme. Turkije, Marokko, 
Saoedi-Arabië en Qatar maken er 
de dienst uit en meer gematigde 
moslims worden geïntimideerd. 
Recent kwam de voorzitter van 
de Moslimexecutieve nog in 
opspraak omdat hij via zijn al 
fundamentalistische Milli Görüs-
moskee diensten verleent aan 
nóg gevaarlijkere elementen. De 
staatsveiligheid is duidelijk: “De 
Moslimexecutieve is in handen 
van buitenlandse agenten.” Zelfs 
een vernieuwingscommissie - 
die zogenaamd moest zorgen 
voor beterschap - werd op zijn 
beurt weer gecontroleerd door 
Marokko en Turkije.

SABOTAGE 

Het getuigde van een grote 
naïviteit dat de Moslimexecutieve 

niet alleen gefinancierd werd 
door de belastingbetaler, maar 
ook nog eens belangrijke taken 
toegestopt kreeg zoals het indienen 
van erkenningsaanvragen van 
moskeeën, het bepalen van de 
inhoud van het islamonderricht in 
het onderwijs en de aanstelling 
van de islamleerkrachten. “Eindelijk 
komen ook de andere partijen tot 
het besef dat ze de situatie niet 
langer op hun beloop kunnen 
laten”, reageerde Vlaams Belang-
fractievoorzitter in het Vlaams 
Parlement Chris Janssens. 

Die blijken echter hun les nog 
niet geleerd te hebben. Erover 
ondervraagd door Sam Van 
Rooy kondigde Vlaams minister 
van Binnenlands Bestuur Bart 
Somers immers aan op zoek te 
zullen gaan naar een ‘nieuw 
representatief orgaan’ voor de 
moslims in België. Alsof dat 
nieuwe orgaan op zijn beurt ook 
weer niet geplaagd zou worden 
door extremisme en buitenlandse 

invloeden. “Het is een illusie dat 
een Moslimexecutieve 2.0 afstand 
zou doen van de barbaarse 
voorschriften van de sharia. 
Het probleem is immers niet de 
Moslimexecutieve op zich, maar 
wel de islam”, zei Van Rooy in het 
Vlaams Parlement. 

BELASTINGGELD

Het Vlaams Belang pleit dan 
ook voor een intrekking van de 
erkenning van de islam. Moslims 
zouden dan nog hun godsdienst 
kunnen belijden, maar wel zou 
dan alle overheidsfinanciering 
aan de islam wegvallen en 
ook het islamonderricht in het 
leerplichtonderwijs. “De islam is 
geen godsdienst als alle andere. 
De waarden die de islam 
promoot staan haaks op die van 
onze democratische rechtsstaat. 
Het moet er maar eens mee 
gedaan zijn de islamisering te 
subsidiëren met belastinggeld”, 
aldus Barbara Pas.

MULTICUL
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B E S C H E R M  O N Z E  T R A D I T I E S

OOST-VLAANDEREN
Provinciale meeting met

Ilse Malfroot
Filip Brusselmans

Maandag 18/4, 14u00
Trefcentrum “De Linde”

Gemeentehuisstraat 42, Ninove
Meer info: 0486 83 86 46

WEST-VLAANDEREN 
Provinciale meeting met

Stefaan Sintobin
Wouter Vermeersch

Zondag 10/4, 14u00
Bierkasteel Izegem

Ingelmunstersestraat 46, Izegem
Meer info: 0474 67 74 25

VLAAMS-BRABANT
Provinciale meeting met

Klaas Slootmans
Dries Van Langenhove

Maandag 18/4, 13u00
Sportoase

Philipssite 6, Leuven
Meer info: 0494 17 39 19

LIMBURG
Provinciale meeting met

Annick Ponthier
Chris Janssens

Maandag 18/4, 13u30
Cachecour Houthalen

Kelchterhoefstraat 7, Houthalen
Meer info: 0479 60 97 47

Het Vlaams Belang wil onze tradities in ere houden. Daarom organiseren we in onze provincies op 
paasmaandag een evenement met een gevuld kinderprogramma en een leuke verrassing voor elk kind! Er 
worden voor iedereen de nodige gratis versnaperingen voorzien (foodtrucks, ijsjeskar, drankstands,...). 
Nadien krijgt elk kind, dat een ingekleurde kleurplaat afgeeft, nog een leuke verrassing mee naar huis! 

Schrijf zo snel mogelijk in via www.beschermonzetradities.org

Tot dan!

ANTWERPEN
Provinciale meeting met
Tom Van Grieken
Dimitri Hoegaerts

Maandag 18/4, 13u00
Lilse Bergen

Strandweg 6, 2275 Lille
Meer info: 0473 13 18 42

LET OP: ANDERE DATUM



april 2022 15

Eén van de dossiers die Troosters 
onder de loep nam, is de verkoop 
van het Mechelse ‘Oud Gasthuis’. 
Het gebouw dat eigendom is van 
de federale overheid werd door 
de Regie der Gebouwen in 2007 
gekocht voor een bedrag van 
1.104.000 euro. Maar het gebouw 
werd in al die jaren nooit gebruikt, 
en genereerde dus geen inkomsten. 
De plannen om er het Mechelse 
gerechtshof te huisvesten bleven on-
uitgevoerd. Wel diende de federale 
overheid intussen 311.000 euro te 
betalen aan beveiligingskosten en 
onderhouds- en instandhoudings-
werken, en bijkomend zal er nog 
een leegstandsheffing aan de stad 
Mechelen betaald moeten worden.

15 JAAR LEEGSTAND

Vandaag wordt de waarde van 
het gebouw op bijna 1,7 miljoen 
euro geschat, maar door het ‘te-
rugkooprecht’ dat van toepassing 

is, zal de overheid het gebouw 
van de hand moeten doen voor 
hetzelfde bedrag als de aankoop-
prijs in 2007. Een half miljoen 
gaat dus verloren bovenop de ge-
derfde inkomsten van een gebouw 
dat men 15 jaar leeg liet staan. 
Bovendien heeft de belastingbe-
taler meer dan 300.000 euro 
mogen ophoesten aan kosten voor 
dit ongebruikte gebouw.

Een zelfde staaltje van financieel 
wanbeheer vond Troosters bij 
het Rijks Administratief Centrum 
(RAC) in Hasselt. Het gebouw 
dat in 1979 opende werd 
onder de paarse regering van 
Verhofstadt II voor net geen 27 
miljoen euro verkocht aan Axa 
en Landsbeeck-Parfinim waarna 
de federale overheid het vervol-
gens terug huurde via de Regie 
der Gebouwen. Het huurcontract 
loopt nog tot 2025, en de totale 
huurprijs zal tegen dan zowat 75 

miljoen euro bedragen. Kostprijs 
voor de belastingbetaler van deze 
‘sale and lease-back’-operatie van 
de overheid: 59 miljoen euro! Een 
mooi liberaal cadeau dat Verhof-
stadt ons heeft nagelaten!

40 JAAR IN DE STEIGERS

Tel daar nog eens het ook al totaal 
mismeesterde dossier van het Brus-
sels Justitiepaleis bij - het gebouw 
dat al 40 jaar in de steigers staat, 
en waarvan nu zelfs de steigers 
zelf moeten gerenoveerd worden 
wegens te oud - waarvan de re-
novatiekost door oeverloos getalm 
al is opgelopen tot meer dan 200 
miljoen euro, en het plaatje is 
compleet. De opeenvolgende ex-
cellenties bevoegd voor de Regie 
der Gebouwen (Nu MR, voorheen 
CD&V en N-VA) hebben tientallen 
van dit soort dossiers laten verrot-
ten, waarvoor de belastingbetaler 
vandaag de factuur moet betalen.

FINANCIEEL

De ‘Regie der Gebouwen’ is de federale vastgoedbeheerder die zo’n 900 sites van 
overheidsgebouwen beheert - van kazernes tot kantoren en van gevangenissen tot musea. 
Helaas is ‘wanbeheer’ het kernwoord bij deze overheidsinstelling. Kamerlid Frank Troosters 
dook diep in de dossiers van de Regie der Gebouwen, en kwam tot enkele opmerkelijke 
vaststellingen.

DOOR STIJN HIERS

Regie der Gebouwen: 
financieel wanbeheer troef!

LET OP: ANDERE DATUM



“Er is ons de laatste 
twee jaar genoeg 
ontzegd geweest”

Sam Brokken
Vlaams Belang Magazine16
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VRAAGGESPREK

“Er mocht in de 
coronacrisis maar één stem 
gehoord worden”
Velen herinneren zich tot vandaag ongetwijfeld nog de passage van gezondheidswetenschapper 
Sam Brokken in De Zevende Dag. Doorheen de coronapandemie kregen we in de media immers 
zelden een academicus te horen met een ander dan het gangbare geluid over vaccinatieplicht en 
CST. Meer nog, we kregen zo iemand nagenoeg nooit te horen. De heer Brokken heeft helaas de 
gevolgen van zijn vrije meningsuiting moeten dragen. Hij werd ontslagen als onderzoekshoofd 
en lector aan de PXL Hogeschool te Hasselt. En omdat in dit land zijn arbeidskansen zo goed 
als nihil waren geworden, week hij ondertussen uit naar het verre India, waar hij momenteel 
een nieuw project opstart. Een wereldwijd online-platform dat eind van dit jaar het daglicht zou 
moeten zien. Samen met een Belgisch en een internationaal team gaat Sam Brokken mensen 
informeren over gezondheid, welzijn en de sociale context waarin we leven. Onafhankelijk en 
wetenschappelijk onderbouwd.

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer Brokken, bent u een antivaxer?

(Lacht) Volgens de reguliere pers blijkbaar wel, dat 
heet dan framing als ik me niet vergis. Ik ben zelf voor 
alle courante ziekten gevaccineerd, mijn kinderen 
ook. Verder heb ik destijds, bij het verschijnen van 
mijn open brief “omgekeerde lockdown“ in augustus 
2020, meermaals aangekaart dat vaccins zeer nuttig 
konden zijn voor de ouderen en mensen met onderlig-
gende aandoeningen in onze maatschappij. Het label 
antivaxer heb ik opgeplakt gekregen na mijn enige 
TV-verschijning, bij De Zevende Dag op Valentijnsdag 
2021, na het debat met prof. Van Damme waarin ik 
drie zaken stelde. Ten eerste dat ik betwijfelde dat de 
vaccins de transmissie zouden stoppen, ten tweede 
dat een CST niet zou werken omdat sommige mensen 
al minder antistoffen zouden vertonen maanden na 
inenting en dus minder beschermd aan de maatschap-
pij konden deelnemen. Ten derde vond, en vind ik het 
nog steeds, dat het ethisch niet te verantwoorden is om 
kinderen en jongeren te vaccineren gezien ze nauwe-
lijks kans hebben te overlijden aan de ziekte en we 
de middenlange- en langetermijneffecten onvoldoende 
kennen van de vaccinaties. Met wat we vandaag 
weten bleken die bezorgdheden meer dan terecht.

Hoe heeft volgens u Vivaldi de coronapandemie 
aangepakt? 

Het is steeds zoeken naar een balans in de politiek. 
In de beginfase van de crisis wist niemand wat ons te 
wachten stond. Dat er toen geopteerd werd voor voor-
zichtigheid kan ik zeker begrijpen.  Echter werd het van-
uit wetenschappelijke studies al na zes maanden duide-
lijk dat lockdowns niet veel zouden bijdragen en kenden 
we al de risicogroepen voor het virus. Toen het beleid, 
onder sterke beïnvloeding van de enkele experten, niet 
veranderde maar steeds verder ging schakelen om een 
ganse bevolking in de tang te houden, ben ik me begin-
nen verzetten. De wetenschap toonde, na zes maanden 
in de pandemie, dat we er met minder maatregelen 
en een betere organisatie van de zorg anders konden 
mee omgaan. Ondertussen blijkt uit een onderzoek van 
de John Hopkins University in de Verenigde Staten dat 
lockdowns nog voor geen 0,2% hebben bijgedragen 
aan het indijken van het probleem. Verder tonen de 
verslagen van het Intermutualistisch Agentschap, dat alle 
data verzamelt van de ziekenfondsen, dat gedurende 
2020 en 2021 steeds een onderbezetting is geweest in 
de ziekenhuizen. De IC’s hebben pieken gekend terwijl 
andere diensten nauwelijks patiënten hadden. 
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‘De ziekenhuizen liggen vol’ was dus niet correct.  

Het gaat om een slechte allocatie van middelen en 
personeel en daar is de regering voor verantwoordelijk. 
Ook die zaken waren al bekend tijdens de crisis en toch 
heeft men nagelaten de mensen meer vrijheden te geven 
zodra bleek dat bepaalde maatregelen niet efficiënt 
waren. Met mijn omgekeerde lockdown pleitte ik ook 
voor een gerichte bescherming van de ouderen in onze 
maatschappij, want ook dat is inadequaat aangepakt. En 
zo zijn er tal van voorbeelden: mondmaskers in open-
lucht, preventie, schoolsluiting, de aanpak bij kinderen en 
vooral de huisarts die niets meer mocht doen dan parace-
tamol voorschrijven. Dan wordt de ziekte niet afgeremd 
en zijn er velen in het ziekenhuis terechtgekomen die met 
een andere medicatie hadden kunnen geholpen worden. 
Wat de regering wel heeft pogen aan te pakken zijn de 
psychologische klachten die zijn ontstaan bij de bevol-
king, echter te laat en te beperkt. Voor de rest kan ik niet 
zeggen dat er een efficiënt beleid is gevoerd. Het was 
vooral zeer onwetenschappelijk.

Vindt u dat de pers correct bericht heeft over die aanpak?

Ze hebben correct bericht over de regeringsmaatregelen en 
gepoogd om de mensen wegwijs te maken in het doolhof 
van steeds wijzigende regeltjes, maar daar houdt het ook 
op. Ze hebben experten met een andere of bredere visie 
nauwelijks aan het woord gelaten. Een debat is er, mijn 
één minuut en 49 seconden in De Zevende Dag niet te 
na gesproken, ook nooit gekomen. Er mocht maar één 
mening gehoord worden. Zo bevestigde ex-VRT journalist en 
KUL-docent Peter Verlinden recent nog in Doorbraak dat hij 
ervan op de hoogte was dat redacties van ‘hogerhand’ de 
opdracht hadden gekregen om geen ‘dissidente stemmen’ 
aan het woord te laten. Een bericht dat ik van enkele 
journalisten al van in het begin van de crisis had gekregen. 
Dat zegt veel over de onafhankelijkheid van onze media en 

het gebrek aan echte democratie. De pers heeft nagelaten, 
als vierde macht, om zijn rol te spelen en kritisch na te gaan 
of de geponeerde stellingen van de experten wel correct 
waren. Zo hebben ze ook nooit alternatieve beleidsvormen, 
zoals toegepast in Zweden, Japan, Taiwan en zelfs India 
belicht op hun merites. Gedurende de ganse crisis kwamen 
sommige van deze landen zeer negatief in beeld terwijl nu 
blijkt dat ze het veel beter hebben aangepakt. De pers heeft 
er ook toe bijgedragen dat de angst onder de bevolking 
werd aangezwengeld terwijl positieve boodschappen 
zelden ten tonele werden gebracht.

U behoorde niet tot de veelgevraagde experten. Maar uw 
eenmalige verschijning in De Zevende Dag had voor u 
zelfs grote persoonlijke gevolgen. U werd ontslagen aan 
de PXL Hogeschool te Hasselt. Kan u schetsen hoe dat in 
zijn werk ging?

Het was op zich al verbazend dat ik werd uitgenodigd. Ik 
herinner me dat in de weken voorafgaand aan De Zevende 
Dag verschillende bekende mensen, waaronder Peter Van 
Den Begin, spraken over de omgekeerde lockdown. Dat 
heeft de deur wat opengeduwd, althans voor die ene keer. 
De dag na mijn verschijning in het debat met prof. Van 
Damme werd ik in de brede media opgevoerd als antivaxer, 
een framing die ertoe heeft bijgedragen dat mijn directie, 
vermoed ik, onder veel druk kwam te staan. Commentaar 
was te verwachten en er werd me gevraagd om me ‘low 
profile’ te houden. Dat heb ik ook gedaan, ik dacht dat de 
storm wel zou gaan liggen, maar het bleef behoorlijk lang 
nazinderen. Eénmaal per maand was er een directiecomité. 
Het was op die dag dat ik in maart op de middag werd 
opgebeld met de boodschap dat ik al mijn werkzaamheden 
met onmiddellijke ingang mocht staken. De volgende dag 
mocht ik al mijn sleutels en badges inleveren. Meer commu-
nicatie is er niet geweest. Er stond inderdaad een motivatie 
in het ontslag dat niets te maken had met mijn visie. Details 
kan ik daar niet over meegeven want dat ligt nu in de 

“Toen het beleid steeds verder schakelde 
om een hele bevolking in de tang te houden, 

begon ik me te verzetten”
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handen van de advocaten. Nadien bracht journalist Alain 
Grootaers naar buiten dat mijn ontslag politiek gestuurd 
zou zijn. Later op het academiejaar verloor ik ook nog 
mijn aanstelling als docent in Brussel. Zij hebben er echter 
geen poeha rond gemaakt en me langs de achterdeur laten 
gaan. Allemaal wel heel toevallig, niet?

Hebt u na uw ontslag steunbetuigingen of andere reacties 
van collega’s ontvangen?

Er was vooral veel ongeloof bij collega’s, wat resulteerde in 
een opiniestuk dat verscheen in Knack. Dit stuk was opge-
steld door een 25-tal Vlaamse en Waalse professoren die 
zich vragen stelden bij de manier waarop ik werd geframed 
en het daaruit volgende ontslag. Ik heb daarnaast behoorlijk 
wat persoonlijke steunbetuigingen mogen ontvangen uit de 
academische hoek, dat deed wel deugd.

Zullen die collega’s voortaan niet tweemaal nadenken 
alvorens een mening te uiten?

Het viel me op dat er een zekere ‘omerta’ bestond, colle-
ga’s die het anders zagen durfden zich ook niet makkelijk 
publiekelijk vragen stellen. Je kan dus wel stellen dat mijn 
ontslag er inderdaad voor heeft gezorgd dat er enige voor-
zichtigheid optrad. Sommige collega’s zijn effectief op het 
matje geroepen, ook na hun steunbetuiging aan mij en zul-
ke initiatieven gaan ook wel rond in die kleine wereld. Toch 
merk ik de laatste maanden dat meer en meer academische 
stemmen zich in het debat hebben gegooid, vooral rond het 
Covid Safe Ticket waar geen enkele medische onderbouw 
meer voor te bedenken viel. Verder leidde het optreden van 
enkele nieuwe stemmen mee tot het debat over de vaccina-
tieplicht in de Kamer.

Op uitnodiging van het Vlaams Belang hebt u daar als 
expert uw visie kunnen geven op de vaccinatieplicht. 

Die uitnodiging had ik nooit verwacht. Ik meen begrepen 
te hebben dat het Vlaams Belang behoorlijk wat druk heeft 
moeten uitoefenen om andere stemmen aan het woord te 
laten komen. In essentie heb ik in de Kamer, op basis van 
recent wetenschappelijk onderzoek, toch bedenkingen 
geuit. Het vaccineren, en al zeker verplicht, over een ganse 
populatie is weinig verdedigbaar.

Opvallend was ook de framing in de media waar het 
ging om de experten die niet door de regeringspartijen 
uitgenodigd waren. Hebt u hiertegen ergens een weder-
woord gekregen? 

Ik heb zelfs de moeite niet getroost om er nog op te 
reageren. We werden alweer weggezet als antivaxer 
en ‘onwetenschappelijk’, hoewel we net een massa aan 
wetenschappelijke artikels konden aandragen. Aan de 

gevestigde experten werd nooit gevraagd of ze hun stelling 
konden onderbouwen. Collega Geert Vandenbossche werd 
‘de dierenarts’ genoemd. Als Steven Van Gucht in beeld 
komt wordt hij viroloog genoemd, hoewel beide dierenarts 
zijn en allebei specialisten in de virologie. In het begin van 
de crisis heb ik enkele keren een recht van antwoord geëist 
en dan mocht ik zeggen dat ik geen antivaxer was, waarna 
verderop in de rechtzetting de journalist in kwestie gewoon 
weer verderging met framen. Zulk recht van antwoord heeft 
dus weinig zin, de schade is dan al lang berokkend. Zo 
een ‘rechtzetting’ ontgaat ook aan het brede publiek. Ne-
gativiteit leidt tot meer frustratie en stress en dat is niet wat 
onze wereld nu nodig heeft.

Hoe heeft u in die omstandigheden de negativiteit dan 
vermeden?

Na mijn ontslag, de framing en de weerslag dat dit had 
op mijn persoonlijke leven heb ik geleerd om negatieve 
zaken los te laten. Minder de vooringenomen kranten 
lezen, minder naar kritiekloze TV kijken en minder tijd op 
gecensureerde sociale media doorbrengen helpt al veel. Je 
ontwijkt op die manier de dagelijkse slecht-nieuws-show en 
leert opnieuw te genieten van de kleine dingen des levens. 
Dat zouden we allemaal meer moeten doen. Ik hoop vooral 
dat de mensen een rustpunt krijgen in het leven. Al die 
externe druk op de bevolking is niet gezond. Ik wens dan 
ook dat ieder van ons deze zomer kan ontkoppelen en mag 
genieten van gezellige zaken. Er is ons de laatste twee jaar 
al genoeg ontzegd geweest. 

Een rustpunt in het leven, zegt u, vindt u dat in India?

Het is een land met zeer veel contrasten, waar je als wes-
terling wel even aan moet wennen. Het land is veel minder 
gestructureerd dan we in Europa gewoon zijn. Auto’s rijden 
hier bijvoorbeeld in het midden van de baan, steken voorbij 
in bochten, je wordt langs links en rechts ingehaald. Met 
knikkende knieën ben ik hier de baan opgegaan.  Maar 
na al die maanden heb ik welgeteld één aanrijding gezien 
met lichte blikschade. En zo is het met veel zaken hier. Een 
natuurlijke chaos, die doet beseffen met hoeveel regeltjes 
we te kampen hebben in het Westen.

Het is een chaos waarin de staat niets afdwingt, maar wel 
informeert over bijvoorbeeld veiligheid. Wil men driedub-
bel inhalen en er is geen verkeer aan de andere kant van 
de baan, dan doet men dat gewoon.  ‘Zotte’ maneuvers 
worden aangekondigd door te claxonneren. Niemand kijkt 
ervan op, niemand vloekt op elkaar.  Zo zie je maar dat 
mensen, als ze verantwoordelijkheid krijgen, hier ook een 
manier vinden om ermee om te gaan en elkaar te blijven 
respecteren.  Die verantwoordelijkheden hebben de overhe-
den in het Westen ons voor een groot deel afgenomen als 
burger, pure reglementitis.
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De bewijzen blijven zich opstapelen dat de controle op kinderdagverblijven schromelijk 
tekortschiet. “Er blijven steeds maar nieuwe wantoestanden aan het licht komen die 
slecht werden opgevolgd, zelfs voor feiten waarvoor een crèche eigenlijk gesloten zou 
moeten worden”, aldus Ilse Malfroot. “Wouter Beke zou als minister bevoegd voor 
Welzijn beter opstappen”.

DOOR VALERIE GRÉGOIRE

In de meeste kinderdagverblijven 
kunnen kinderen rekenen op een 
warme opvang. Helaas zijn er 
ook crèches waar het volledig 
fout loopt. In februari werd heel 
Vlaanderen opgeschrikt door 
de tragische dood van een 
baby van zes maanden in de 
crèche ‘t Sloeberhuisje in Gent 
na een hardhandige aanpak 
door een begeleider. “Wat de 
feiten nog schrijnender maakt, 
is dat de crèche reeds gekend 
was als probleemcrèche, maar 
desondanks niet eens op een 
zwarte lijst stond”, verduidelijkt 
Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot 

Sinds 2013 vonden er maar 
liefst 12 inspecties plaats door 
de Zorginspectie. Verscheidene 
klachten gingen toen al over 
grensoverschrijdend gedrag, maar 
zorgden er helaas niet voor dat 
de vergunning werd ingetrokken. 
De minister gaf in zijn antwoord 
aan dat hij zelfs niet eens wist 
waarom er niet eerder was 
opgetreden. Hij zal nu een audit 
laten uitvoeren om na te gaan 

waarom dit kinderdagverblijf niet 
op een zwarte lijst stond.   

KINDERMISHANDELING

Bovendien bleek het incident dat 
zich afspeelde in ’t Sloeberhuisje 
geen alleenstaand feit. Recent 
kwam ook aan het licht dat iemand 
die veroordeeld was wegens 
kindermishandeling nog steeds 
een  crèche kon blijven uitbaten. 
“Dit bewijst het falen van het 
controlesysteem”, zegt Vlaams 
Parlementslid Ilse Malfroot. “Het 
garanderen van de kwaliteit van 
zorgvoorzieningen is nochtans 
de belangrijkste taak van Beke, 
die duidelijk zelfs niet eens kan 
garanderen dat elk kind in een 
veilige omgeving terecht komt.”

Malfroot deed in het parlement 
ook voorstellen tot verbetering 
van de controle en opvolging 
van klachten. “Er moet meer 
ingezet worden op opleiding 
van dossierbehandelaars die 
klachten binnenkrijgen zodat zij 
onrustwekkende situaties beter 

leren inschatten. Daarnaast moet 
de klachtenbehandeling door 
Kind en Gezin gereorganiseerd 
en veel sneller opgevolgd 
worden. Bovendien moet er ook 
vlugger overgegaan worden tot 
een beroepsverbod en op het 
preventief sluiten van crèches om 
verdere drama’s te voorkomen.” 

ONDERZOEKSCOMMISSIE

Het Vlaams Parlement besliste 
uiteindelijk een parlementaire 
onderzoekscommissie op te richten 
die moet nagaan wat er allemaal 
fout loopt. Voor het Vlaams Belang 
is het een goede zaak dat een 
commissie wordt opgericht om 
de werking van Kind en Gezin te 
evalueren, maar ook de politieke 
verantwoordelijkheid van Beke, die 
ondanks alle schandalen maar niet 
ingreep, moet benadrukt worden. 
“Voor ons is het alvast duidelijk dat 
Beke als bevoegde minister na alles 
wat er misliep in de rusthuizen en nu 
ook in de kinderdagverblijven beter 
de eer aan zichzelf zou houden en 
opstappen”, besluit Malfroot.

KINDEROPVANG

Gebrekkige controle op kinderopvang: Beke faalt 



Geen Nederlands? Geen sociale woning!
Door het Vlaams Belang opgevraagde cijfers suggereerden al langer dat sociale 
huisvestingsmaatschappijen amper controleren of sociale huurders wel Nederlands 
kunnen spreken, nochtans een voorwaarde om sociaal te kunnen huren. Op vraag van 
Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer voerde Wonen Vlaanderen een onderzoek uit 
naar de opvolging van de ‘taalkennisvereiste’ door de woonactoren. “De resultaten 
waren bedroevend en in de lijn van wat ik reeds jaren aanklaag in het Vlaams Parlement. 
Er is wel degelijk iets mis met de controles”, aldus D’haeseleer.

DOOR STEVEN VAN LIEDEKERKE

Sociale huurders in Vlaanderen 
worden geacht Nederlands te 
kennen. Dat is onder meer nodig 
om de huisregels te begrijpen en 
te communiceren met de buren. 
Sinds 1 november 2017 geldt 
voor nieuwe sociale huurders 
een taalkennisvereiste van het 
Nederlands. Na 1 jaar huur 
moeten ze over een basisniveau 
Nederlands beschikken. Een 
deel van de allochtone huurders 
trekt zich echter niets aan 
van die verplichting. “Het is 
onaanvaardbaar dat bepaalde 
sociale huurders dat fundamenteel 
respect voor onze samenleving 
niet willen opbrengen, terwijl 
ze toch een met belastinggeld 
gefinancierde goedkope woning 
betrekken. Nederlands kunnen 
spreken en begrijpen, is toch 
het minimum dat we van sociale 
huurders mogen verwachten?”, 
betoogt Guy D’haeseleer.

CONTROLES OPDRIJVEN

D’haeseleer kaartte het probleem 
rond de controle op de 
verplichte taalkennisvereiste van 
het Nederlands in het Vlaams 

Parlement reeds meerdere malen 
aan bij minister Diependaele. 
“Reeds jaren stel ik bij het opvragen 
van de resultaten naar aanleiding 
van de controles op die verplichte 
taalkennisvereiste echter vast dat 
er amper ingebrekestellingen 
waren en amper boetes 
werden uitgeschreven”, stelt 
het Vlaams Parlementslid. “Het 
bleek telkens om dezelfde 11 
huisvestingsmaatschappijen te 
gaan die controles uitvoerden.” 
Dit gaf duidelijk aan dat de 
controle op de taalkennisvereiste 
van het Nederlands bij de andere 
woonactoren ondermaats was.

Door de aanhoudende druk van 
D’haeseleer, werd het Agentschap 
Wonen Vlaanderen uiteindelijk 
belast met een onderzoek over 
de procedures rond de opvolging 
van deze taalkennisvereiste bij 
de sociale woonactoren. Uit het 
eindverslag van dit ‘Controleproject 
Taalkennisvereiste 2021’ bleek 
dat het geen overbodig initiatief 
was: slechts 44% van de sociale 
woonactoren had een procedure 
‘Taalkennisvereiste’ die voldoende 
was, 40% procent beschikte zelfs 

niet eens over een procedure. Het 
opvolgen van huurders die de 
taalkennisvereiste niet naleefden, 
gebeurde slechts bij 35% van de 
sociale woonactoren correct. “Het 
is duidelijk dat de woonactoren de 
controles op het correct toepassen 
van de taalkennisvereiste moeten 
opvoeren”, stelt het Vlaams 
Parlementslid.

EERST NEDERLANDS

De controle door Wonen 
Vlaanderen werpt intussen 
zijn vruchten af. Inmiddels is 
reeds 95% van de sociale 
woonactoren in orde met de 
procedures en de opvolging. 
Het Vlaams Belang blijft echter 
fundamenteel voorstander om de 
taalkennisvereiste reeds te testen 
vooraleer de huurder zijn intrek 
neemt in een sociale woning. Dit 
zou de sociale woonactoren een 
pak administratieve rompslomp 
besparen daar ze in dat geval 
geen controles a posteriori 
moeten organiseren. “Voor 
ons moet het principe gelden: 
geen Nederlands, geen sociale 
woning!”, aldus D’haeseleer.

TAAL
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VB houdt inzamelactie voor       
Oekraïne en rijdt naar Poolse grens 
Het Vlaams Belang heeft een inzamelactie georganiseerd ten voordele van de 
slachtoffers in Oekraïne. Onze partij reed naar de Pools-Oekraïense grens om daar 
voor hulpbehoevenden medicijnen, luiers, hygiënisch materiaal, dekens en andere 
basisproducten te voorzien. “Onze inzamelactie was een groot succes”, reageert 
Kamerlid Hans Verreyt – die de logistieke leiding van de actie had. “Maar wie onze 
inzameling gemist heeft, kan nog altijd een gift doen.”

Sinds de start van de Russische 
agressie eind februari zijn 
miljoenen Oekraïense gezinnen 
met vrouwen en kinderen 
ontheemd en op de vlucht voor 
het oorlogsgeweld. Het Vlaams 
Belang verklaarde al eerder dat 
in het kader van inter-Europese 
solidariteit plaats moet gemaakt 
worden in onze asielcentra 
– die nu veelal vol zitten met 
asielfraudeurs en gelukzoekers 
uit verre Afrikaanse of Midden-
Oosterse landen (56,5% van 
de asielaanvragen in 2021 
werd zo afgekeurd). Maar onze 
partij heeft in maart ook zelf de 
handen uit de mouwen gestoken 
om ter plaatse te helpen.

“WE KUNNEN NIET 
WACHTEN OP MAHDI, 
WE STROPEN ZELF ONZE 
MOUWEN OP VOOR 
OEKRAÏNE”

“Het Oekraïense volk is 
werkelijk een ongelofelijk 
moedig volk”, vertelt Hans 
Verreyt. “Maar terwijl bijna 
alle jonge mannen van dat 
volk naar het front gingen, 
sloegen de Oekraïense 
vrouwen en kinderen op de 
vlucht voor het geweld. We 
hadden en hebben een plicht 
om hier solidair te zijn, want 
dit is een conflict in onze 
eigen regio. Tegelijk konden 

we niet wachten op bevoegd 
staatssecretaris Sammy 
Mahdi”.

“We zijn daarom zélf 
richting Oekraïne getrokken 
met dekens, medisch 
materiaal, luiers, en noem 
maar op”, zo blikt Verreyt 
terug. “Na een populaire 
inzameling vulden we onze 
vrachtwagen en vertrokken 
we in het weekend van 
12 maart naar de mensen 
in nood. Eens gearriveerd 
bleken de tekorten en chaos 
echter groot. We zijn dan 
ook blij om dat we wat 
menselijk leed hebben kunnen 

DOOR JONAS NAEYAERT

INZAMELACTIE
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FEITEN
CIJFERS
Vorig jaar werden 36 militairen en 
één burgeragent door het ministerie 
van Defensie ter beschikking gesteld 
van leden van het koningshuis. 
De totale personeelskost hiervoor 
bedroeg meer dan 2,5 miljoen 
euro. (Schriftelijke vraag nr. 423 van  
Barbara Pas aan minister van Defen-
sie Dedonder)

***

De afgelopen 5 jaar diende de 
NMBS bijna 3 miljoen euro uit te 
keren aan reizigers omwille van 
occasionele en frequente vertragin-
gen. (Schriftelijke vraag nr. 793 van 
Frank Troosters aan minister van 
Mobiliteit Gilkinet)

***

In 2020 waren er 78 meldingen 
van seksueel ongewenst gedrag op 
het openbaar vervoer. In 2021 wa-
ren dat er 90, een stijging met 15 
procent. (Schriftelijke vraag nr. 857 
van Wim Verheyden aan Vlaams 
minister voor Mobiliteit Peeters)

***

In 2021 werd bij 1575 buitenlan-
ders (van buiten de EER en Zwitser-
land) die in Vlaanderen tewerkge-
steld waren, gecontroleerd of ze in 
orde waren met hun arbeidskaart en 
verblijf. Daarbij werden 224 overtre-
dingen vastgesteld. In 85 gevallen 
had de vreemdeling noch een wettig 
verblijf, noch een arbeidskaart. In 
31 gevallen had de vreemdeling 
geen arbeidskaart. Er werden ter 
gelegenheid van die controles ook 
108 andere sociale misdrijven 
vastgesteld. (Schriftelijke vraag nr. 
327 van Ilse Malfroot aan Vlaams 
minister bevoegd voor Werk Crevits)

verlichten, hoe bescheiden 
onze bijdrage dan ook is 
geweest.”

Het Vlaams Belang doet 
evenwel ook een extra - 
vrijblijvende - financiële 
oproep aan iedereen die 
geen spullen kon meegeven, 
maar wel een gift zou willen 
doen. “Mijn ouders en ik 
zijn al sinds de jaren ’90 in 
de weer met de Oekraïne-
Werkgroep vzw”, vertelt ook 
Kamerlid Dominiek Sneppe. 

“Onze vzw heeft een stevig 
uitgebouwd netwerk met 
steunprojecten in Lviv, Brody, 
Tsjernichiv, Zalistyky, Strilky 
en Chervonograd. Nu gaat 
onze vzw echter focussen op 
hulp aan oorlogsslachtoffers. 
Wie daarin wil helpen kan 
dat, door een gift te doen op 
BE65 4700 5132 9996 met 
vermelding ‘hulp Oekraïne’. 
Elke cent zal naar het 
Oekraïense volk gaan.” Het 
Vlaams Belang zelf stortte 
evenzeer 5.000 euro.
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De energiedeal van paars-groen: 
te weinig en te laat 
Op 14 maart besliste de paars-groene regering eindelijk om iets te doen aan de hoge 
energieprijzen.  Rijkelijk laat, want de prijzen zitten reeds van in de herfst van vorig 
jaar stevig in de lift. Een eerste reeks minimaatregelen uit januari van dit jaar waren 
natuurlijk totaal onvoldoende. En dus moest het huiswerk worden overgedaan. Helaas, 
de slechte leerling blijft volharden in de boosheid. Ook nu pakt de regering uit met 
maatregelen die tijdelijk zijn en totaal onvoldoende.

DE MAATREGELEN          
VOLSTAAN NIET

De regering wil nu na heel wat bek-
vechten toch de btw op zowel gas 
als elektriciteit verlagen van 21% 
naar 6%. Beter dan niets, maar 
toch is het geen goede maatregel. 
De verlaging zou slechts gelden 
voor de maanden april tot en met 
september, de zomermaanden dus 
waar het energieverbruik het laagst 
is. Van zodra de winter er aan komt 
betaalt u terug de volle pot. De 
Belgische fiscus vaart er wel bij: in 
2021 verkreeg die 2 miljard euro 
meer inkomsten uit energiebelastin-
gen dan een jaar eerder. Het is er 
ondertussen alleen maar erger op 
geworden.

Voor diesel en benzine gaat de 
prijs aan de pomp - uiteraard ook 
tijdelijk - met amper 17,5 eurocent 
naar omlaag. En dat terwijl zowat 
de helft van de brandstofprijs uit ac-
cijnzen en btw bestaat. De regering 

had de accijnzen kunnen verlagen 
tot het Europees minimum en dat 
zou alvast voor een prijsdaling met 
27 cent per liter gezorgd hebben. 
Een gemiste kans.

Maar ook Europa gaat hier niet 
vrijuit. De strakke EU-regels laten 
geen verdere daling toe. Voor ons 
is het duidelijk: De EU moet zich 
niet bemoeien met fiscaliteit, dat 
komt uitsluitend de lidstaten toe.

NAAR EEN DUURZAME    
OPLOSSING

Betaalbare energie is een 
basisbehoefte en moet dus lager 
belast worden. Niet tijdelijk in 
een crisissituatie maar altijd. Dat 
is de enige goede oplossing om 
ook voor de gewone Vlaming de 
facturen betaalbaar te houden. 
Het Vlaams Belang diende daar-
om reeds in 2019 een voorstel 
in om de btw op gas en elektri-
citeit voorgoed te verlagen tot 

6%. Het werd door alle andere 
partijen weggestemd. Ook door 
degenen die dat voorstel nu 
omarmen.

Op lange termijn moet werk wor-
den gemaakt van onze energie-
onafhankelijkheid. Kernenergie is 
daar een noodzakelijk onderdeel 
van. Maar ook met dat dossier 
weet paars-groen geen raad.

IEDEREEN GELIJK?

België zou België niet zijn mocht 
er geen communautaire scheef-
trekking plaatsvinden. Wie met 
stookolie verwarmt krijgt van de 
regering een compensatie van 
200 euro. Voor een gemiddeld 
gezin dat met aardgas verwarmt 
brengt de tijdelijke btw-maatregel 
hooguit 90 euro op. Zou het toe-
val zijn dat 60% van de Waalse 
gezinnen met stookolie verwarmt 
terwijl dat nog geen 30% is in 
Vlaanderen?

DOOR JOHAN VANSLAMBROUCK

ENERGIE
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BOEKBESPREKING

Conscience was op het 
eerste zicht nochtans niet echt 
voorbestemd om die rollen te 
vervullen. Als zoon van een 
Fransman en een Vlaamse 
moeder in een sterk verfranste 
samenleving was het helemaal 
niet vanzelfsprekend om in het 
Nederlands te gaan schrijven. 
Zijn eerste literaire stappen zette 
hij dan ook in het Frans, tot 
hij zich in 1836 voornam een 
verhaal over de geuzen en de 
beeldenstorm te schrijven. 

Nadat hij in het Frans 
geen enkele fatsoenlijke zin 
op papier had gekregen, 
“vloeide er spontaan een 
Vlaamse paragraaf uit zijn 
pen en het duurde twee 
volle pagina’s voor hij zich 
realiseerde dat hij Vlaams 
proza schreef.” Een Vlaamse 
schrijver was geboren die de 
grondlegger zou worden van 
de Vlaamse romanliteratuur. 
Hij verstond kennelijk de 
kunst om, in een tijd dat er 
geen leescultuur bestond in 
Vlaanderen, de Vlamingen met 
zijn romans massaal aan het 
lezen te zetten, en wel in hun 
eigen moedertaal. Maar ook 
internationaal groeide hij uit 
tot een gevierd schrijver, wiens 
werken vrijwel meteen in een 
aantal andere talen werden 
vertaald.

Conscience was ook een 
geëngageerd schrijver die, hoewel 
Belgisch patriot, erop stond dat zijn 
Vlaamse volk zijn rechten kreeg. 
Als dusdanig werd hij een van 
de voorvechters van de Vlaamse 
Beweging. Als begenadigd 
redenaar wist hij toehoorders te 
boeien, maar hij zou vooral vele 
generaties Vlamingen begeesteren 
tot de Vlaamse strijd met enkele 
van zijn romans, waarvan ‘De 
Leeuw van Vlaanderen’ wel de 
meest bekende is.

VERGUISD

Dat zal wel een van de redenen 
zijn waarom Conscience de 
jongste decennia door ‘onze’ 
multiculturele culturo’s zo veel 
mogelijk door het slijk werd 
gehaald. Daar heeft Johan 
Vanhecke nu via zijn biografie een 
waardig antwoord op gegeven 
dat, voor zover dat nodig was, 
gerust als een rehabilitatie mag 
worden beschouwd. Als een goede 
biograaf weet hij zich in te leven 
in zijn personage, maar zoals het 
hoort niet zonder kritiek en met 

oog voor de kleine kantjes van 
de mens. Zijn boek dompelt 
de lezer ook onder in de prille 
Vlaamse Beweging met haar 
vele gebreken, grote en kleine 
ruzies, haar machteloosheid en 
mislukkingen in die tijd. Maar het 
is wel deze Vlaamse Beweging 
die de kiemen heeft gelegd 
voor de heropstanding van het 
Vlaamse volk. Neem daarbij nog 
dat Vanhecke vlot de pen weet te 
hanteren, en we hebben over deze 
Vlaamse pionier en zijn omgeving 
een lezenswaardig boek gekregen.

Johan VANHECKE
Voor moedertaal en vaderland. 
Hendrik Conscience. Biografie.

Antwerpen, 
Uitgeverij Vrijdag, 2021, 567 p. 

Prijs: 39,95 euro
ISBN: 978 94 6434 012 9

“Hij leerde 
zijn volk lezen”
Hendrik Conscience is de geschiedenis van Vlaanderen ingegaan als de man die zijn volk leerde 
lezen en als één van de pioniers van de Vlaamse Beweging. Eretitels die hij meer dan verdient. 
Johan Vanhecke heeft nu een waardige biografie aan hem gewijd en dat was nodig.

DOOR PETER LEMMENS
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Een kwarteeuw PISA
In 1997 werd PISA opgestart (Programme for International Student Assessment), het 
internationaal vergelijkend onderzoek van de OESO bij honderdduizenden 15-jarige 
scholieren. Een belangrijk onderzoek, zeker voor Vlaanderen waar de grijze massa 
van onze jeugd zowat de enige grondstof vormt.

DOOR FILIP DE MAN

TERUGBLIK

De scholieren worden getest 
voor wiskunde, taal en natuurwe-
tenschappen, a rato van 5000 
leerlingen per land. De OESO 
(Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
van de westerse landen) ontwik-
kelde een twee uur durende test 
(deels multiple choice en deels 
schriftelijk te formuleren antwoor-
den). Aan de beginstudie namen 
destijds 41 landen deel, onder-
tussen zijn er dat 79 (ook landen 
buiten de OESO). De resultaten 
worden om de drie jaar gepubli-
ceerd: een eerste maal in 2000, 
recent in december 2019. Het 
onderzoek is uitermate belangrijk 
voor het bijsturen van het onder-
wijsbeleid in de deelnemende 
landen.

BELGIË ZAKT WEG

Laten we die resultaten tussen 
2000 en 2019 bekijken: de 
Oost-Aziatische landen scoren 
steevast zeer goed; Estland, 
Finland, Polen en Ierland vormen 

mee de top 12. België zakte in 
die periode van de 10e plaats 
voor wiskunde naar de 15e, voor 
wetenschappen van de 18e naar 
de 20e en voor lezen van de 18e 
naar de 23e. Hierbij moet zeker 
aangestipt worden dat Vlaande-
ren onrecht wordt aangedaan 
door de Waalse ‘prestaties‘.

Enkele voorbeelden:

Bij de eerste onderzoeken 
scoorde het Vlaams onderwijs 
bijzonder goed: in 2003 zelfs 
wereldkampioen voor wiskunde 
en tweede voor leesvaardigheid 
(na Finland) en vijfde voor we-
tenschappen (na Finland, Japan, 
Hongkong en Korea). Het Fransta-
lig onderwijs scoorde beduidend 
minder: 24e plaats voor wiskun-
de, 31e voor leesvaardigheid en 
32e voor wetenschappen.

In 2006 stond België voor de 
drie domeinen samen op de 22e 
plaats, maar dat was eigenlijk 
voor Vlaanderen een prachtige 5e 

plaats en voor Wallonië de 35e. 
In 2019 stonden de ‘Belgen’ op 
rang 15 voor wiskunde, maar ei-
genlijk prijkten onze Vlaamse leer-
lingen in de Europese kopgroep 
met Estland en Nederland (na 
China, Japan en Korea), terwijl de 
Franstalige Gemeenschap op de 
25e plaats stond.

Hopelijk kijken buitenlandse 
investeerders niet te veel naar de 
‘Belgische’ resultaten wanneer ze 
overwegen in Vlaanderen een 
O&O-afdeling te vestigen of een 
hoogtechnologische productie-een-
heid op te starten.

PLUIMEN

Blijft ondertussen dat Vlaanderen 
in de drie domeinen pluimen 
verliest. Zaten wij twintig jaar 
geleden bij de absolute wereld-
top, dan blijkt uit de recentste 
PISA-resultaten dat we voor het 
eerst uit de top tien zakken voor 
lezen. Inzake wiskunde blijven we 
in de top 10 maar zakte de score 
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toch beduidend, hetzelfde gold 
voor wetenschappen. Veelbeteke-
nend voor onze samenleving en 
onze economie in het bijzonder: 
de groep toppresteerders voor 
wiskunde is in Vlaanderen zowat 
gehalveerd. In 2003 behaalde 
nog 34,3% van de leerlingen het 
hoogste niveau, nu nog 18,8%. 
Vlaanderen blijft dus dalen in de PI-
SA-lijsten, een pijnlijke vaststelling.

Nu zou men denken dat Vlaan-
deren met een indrukwekkend 
onderwijsbudget van 15 miljard 
euro per jaar beter zou preste-
ren. Wij besteden de grootste 
hap van de Vlaamse begroting 
aan onderwijs en vorming (zo-
wat een derde) en toch blijven 
we zakken in alle internationale 
rangschikkingen. Dit is ook 
het geval wat betreft PIRLS 
(begrijpend lezen) en 
TIMSS (wiskunde en exacte 
wetenschappen). Wat zijn 
de oorzaken?

Door de aanhoudende 
immigratie spreken steeds 
meer leerlingen thuis een 
andere taal dan Neder-
lands (nu al 1 op 4). Een 
deel komt bovendien uit 
een heel andere cultuur, die 
bijvoorbeeld minder de nadruk 
legt op presteren. Allochtone en 
anderstalige kinderen presteren 
gemiddeld slechter en dat in 
zowat alle onderwijsvormen. 
Leraars moeten bovendien veel 
tijd aan hen besteden en dit 
vaak ten koste van hun Vlaamse 
klasgenoten.

Tegelijk wordt door het door-
geslagen gelijkekansenbeleid 
eigenlijk aan nivellering gedaan. 
Niemand kan wat hebben tegen 
gelijke kansen, maar het aloude 
egalitarisme van links zorgde 
voor een daling van het vereiste 
niveau, waardoor bijna iedereen 
slaagt en soms zelfs onterecht 
een diploma krijgt (waardoor 

diploma’s steeds meer aan 
waarde verliezen). Alle linkse 
kunstgrepen, zoals meer toe-
lages voor ‘concentratiescho-
len’ en zorgleerkrachten, een 
opgedrongen sociale mix via het 
inschrijvingsbeleid, het steeds 
lager leggen van de lat… brach-
ten geen verbetering. Integen-
deel, onze Vlaamse leerlingen 
(en leerkrachten) werden er het 
slachtoffer van. Terwijl men veel 
middelen en mankracht besteedt 
aan taal- en zorgnoden bij slecht 
presteerders, heeft men weinig 
of geen tijd voor het laten excel-
leren van de beste leerlingen. 
Scholen voor hoogbegaafden 
zijn er niet.

Door de linkse pedagogen en 
ministers wordt voorrang gege-

ven aan het psychosociaal wel-
zijn van de leerling, ‘zelfontdek-
kend’ en ‘speels’ onderwijs, in 
plaats van aan kennisoverdracht 
en het verwerven van competen-
ties. Erger nog: scholen die meer 
willen aanleren dan voorzien in 
de eindtermen, worden op de 
vingers getikt door de inspectie 
omdat ze ‘te elitair’ zouden 
zijn. Zogenaamd progressieve 
scholen werken dan weer met 
groepswerken, examens waarbij 
de leerlingen elkaar beoordelen 
of organiseren gewoonweg 
geen examens meer. Zij fixeren 
zich op het diversiteitsdogma, 
duurzaamheid, zelfexpressie, 
sociaal-relationele competenties 
en de strijd tegen alle mogelijke 
discriminaties.

De nu al twintig jaar dalende 
PISA-resultaten hebben nog meer 
oorzaken: het M-decreet (kinde-
ren uit het bijzonder onderwijs 
moesten naar de gewone school, 
nog een extra belasting voor 
onze leerkrachten); de ministers 
wilden geen centrale examens 
voor alle scholen (zodat ouders 
niet kunnen vergelijken); de brede 
eerste graad in het middelbaar 
(die nadelig uitvalt voor gemoti-
veerde leerlingen). De eeuwige 
hervormingen maken ook dat 
nieuwe leerkrachten massaal 
afhaken in de eerste vijf jaar: zij 
komen veelal in ‘concentratie-
scholen’ terecht.

ALOÏS GERLO

Eigenlijk is de oorlog tussen conser-
vatieven en nieuwlichters al een 
halve eeuw bezig. Toentertijd 
verklaarde prof. Aloïs Gerlo 
de oorlog aan het VSO type I 
(vernieuwd secundair onderwijs 
dat het traditioneel- en succes-
vol - onderwijs degradeerde tot 
type II). Tevergeefs.

Het is er niet op verbeterd: 
prof. Dirk Van Damme 
stelde medio 2021, als 

toenmalig diensthoofd pedago-
gisch onderzoek bij de OESO, 
op de VRT dat “Crevits zwalpte 
inzake de kwaliteitsdaling in 
het onderwijs”. Verbijsterend: 
een CD&V-minister die geen 
antwoord biedt op de dalende 
PISA-resultaten.

Misschien moet een wél geïn-
teresseerde minister eens zijn/
haar licht gaan opsteken in 
landen zoals Finland, Estland, 
Polen en Ierland, die wél goe-
de resultaten blijven boeken. 
Of in Oost-Aziatische landen 
zoals Japan, Zuid-Korea of 
China, die al twintig jaar lang 
bijzonder goed scoren. Maar 
dat zijn natuurlijk ook geen 
multiculturele landen.



Zou je jezelf even kort willen 
voorstellen en vertellen hoe je in 
de politiek bent gerold?

Ik kreeg het Vlaams-nationalisme 
thuis met de paplepel mee, ‘s 
avonds aan tafel maar even goed 
op betogingen, Zangfeesten en 
ijzerbedevaarten. Grootvader Leo 
Wouters (senator Volksunie), zijn 
dochter Lieve Wouters en mijn vader 
Johan Laeremans (in alle mogelijke 
verenigingen actief, zoals nog 
steeds voor De Zes) wezen de weg 
en gaven het voorbeeld. Mijn broer 
Bart zat 20 jaar in de Kamer en 
Senaat, nu in de lokale politiek; 
broer Dirk is actief bij Doorbraak. 
Als student stond ik mee aan de 
wieg van NSV-Brussel, met onder 
meer kompanen Karl Van Camp (’t 
Pallieterke) en Joris Van Hauthem. 
Met het verzet tegen het Egmontpakt 
en op wandelingen in de Voerstreek 
vonden de radikalere nationalisten 
elkaar en de stap naar de VNP 

en later het Vlaams Blok was een 
evidentie. De eerste jaren waren 
natuurlijk eerder kameraadschap-
pelijk, maar vanaf ’zwarte‘ zondag 
24 november 1991 begon het 
serieuzere werk als verkozene... 

Twee jaar geleden werd je verko-
zen voor het Vlaams Parlement. 
Met welke dossiers hou je je 
vooral bezig?

Aangezien ik van 1985 tot 2019 
leraar was (Nederlands en Duits) 
lag de keuze voor de commissie 
Onderwijs voor de hand. Ik dacht 
dat ik iets van de materie kende, 
maar stond toch wel te kijken van 
de breedte en complexiteit van het 
onderwijsveld. Gelukkig hebben 
we een diepgravende dossiervreter 
als medewerker (Dennis Bels) om 
ons (mezelf, Roosmarijn en Kristof) 
daarin bij te staan en ons regelma-
tig met de voetjes op de grond te 
zetten. Enkele thema’s waar ik mee 

bezig was: nieuwe eindtermen in 
het middelbaar, lerarentekort, nieuw 
inschrijvingsdecreet, kinderverzorg-
sters in de kleuterklas, langdurig 
zieke leerkrachten, faciliteitenon-
derwijs, preventieve coronatesting 
zoals in Oostenrijk, ...

Daarnaast maak ik ook nog deel 
uit van de commissie Brussel en de 
Vlaamse Rand en Dierenwelzijn. 

De problematiek rond de Vlaam-
se Rand ligt je nauw aan het hart. 
Wat zou er volgens jou dringend 
moeten gebeuren om het Vlaams 
karakter daar te beschermen? 

Jaar na jaar slinkt het aantal 
Nederlandstaligen in onze streek, 
en zolang wij de autonomie niet 
hebben om zelf te bepalen wie 
er komt wonen en onder welke 
voorwaarden, zijn alle mooie 
inspanningen van de VZW De 
Rand en co helaas dweilen met 
de kraan open. Een onafhankelijk 
Vlaanderen blijft daarom een 
absolute voorwaarde, want 
binnen België zal men ons dat 
nooit gunnen. In afwachting 
daarvan zou men op zijn minst 
de inspanningen van Vlabinvest 
moeten vervijfvoudigen, om enige 
impact te hebben op de blijvende 
aanwezigheid van jonge Vlaamse 
gezinnen in onze streek.
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Jan Laeremans
Vlaams Parlementslid

VRAGENVUUR

BIO: 
• Leeftijd? 59 jaar, bijna op tram zes
• Geboren in Deinze
• Woont in Grimbergen
• 35 jaar gehuwd met Hilde
• Vader van Wouter, Joris, Koen en Nele
• Grootvader van Jasper, Wannes, Moris, Karel en Viktor; zesde klein-

zoon op komst
• Provincieraadslid Vlaams-Brabant van 1991 tot 2019
• Lid van het Vlaams Parlement sinds mei 2019

Jan Laeremans is een telg van een zeer bekende familie binnen de Vlaamse Beweging. En zelf heeft 
hij zich gedurende tientallen jaren vol overtuiging voor deze beweging ingezet. Hij deed dat zowel 
voor de niet-partijgebonden beweging als voor het Vlaams Blok / Vlaams Belang, waarvoor hij 
ondertussen meer dan dertig jaar geleden provincieraadslid werd. Als gewezen onderwijzer volgt 
hij sinds 2019, nu als Vlaams Parlementslid, met evenveel gedrevenheid de onderwijsdossiers op.
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“Een steeds groter deel van 
de leerlingen in onze Vlaamse 

klassen spreekt geen of  
onvoldoende Nederlands”
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Stuur uw oplossing voor 12 april met ver-
melding van naam en adres naar: 

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

VUL IN EN WIN.

EEN BOEKENBON VAN 
UITGEVERIJ EGMONT

TER WAARDE VAN 20,00 EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTAAL
A.  Constatering
B.  Schatten - Familielid - Vlaamse poli-

tieke partij
C.  Min of meer 
D.  Kuitenbijter uit de Ronde van Vlaan-

deren
E.  Iedere - Internetlandcode voor Grie-

kenland - Copernicium
F.  Geschikte - Getij - Deelstaat van India
G.  Gehucht van Ravels - Charmant
H.  Limburgse gemeente - Toestand 

zonder activiteit
I.  Ontkennend antwoord - Beroofde
J.  Cesium - Zangvogel - Bid (Latijn)
K.  Verblijfplaatsen voor dieren - Onbe-

duidend
L.  Pikante saus van peper, azijn en 

zout - Overdekte zuilengang

VERTICAAL
1.  Gemakkelijkst toegankelijke recht-

bank
2.  In werking - Maak het geluid van 

een koe - Seksueel overdraagbare 
aandoening

3.  Met smaak en genoegen eten - 
Koninklijk besluit

4.  Nog te ontvangen - Bedevaartplaats 
voor de moslims

5.  Eendachtige vogel - Aanklaagster
6.  Programmeertaal - Deel van het 

testament - Politieke beweging in 
Zuid-Afrika

7.  Zeuren - Burgerlijke aansprakelijkheid
8.  Dreef - Afstand tot hoever iets gaat
9.  Tuberculose - Kleine zangvogel - Spil
10. Ten onder gegaan
11. Vennootschapsvorm - Canadese 

provincie met Toronto als hoofdstad
12. Doorgang tussen zitplaatsen - Go-

din van bronnen en rivieren

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

SCHRAPPEN

GIKADO

Winnaars maart:
Robert Debacker (Zemst), Shana Van Beeck 

(Antwerpen), Lara Straetemans (Lier), 
Peter Smits (Koksijde)
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen 
via uw provinciaal secretariaat doorgegeven te 
worden voor 12 april

KALENDER

ZATERDAG 2 APRIL
ZONHOVEN. Gespreksmiddag 
met Chris Jansens en Filip Brus-
selmans, in Zaal de Kwint, Heu-
venstraat 9 om 14u. Org.: VBJ regio 
Noord-Limburg. Inl.: Jordi Juste, 0493-
75 19 97, jordi.juste@hotmail.com

ROESELARE. Lentereceptie met 
Kurt Ravyts in De Gezelle, Stations-
plein 48 om 18u30. Org.: Vlaams Be-
lang Roeselare. Inl.: roeselare@vlaams-
belang.org 

MAANDAG 4 APRIL
BALEN. Stand op jaarmarkt 
met foodtruck in Balen-centrum van-
af 8u. Org.: Vlaams Belang Balen-Ol-
men. Inl.: Theo Niessen, 0473-78 45 
71, theo.niessen@vlaamsbelang.org

DINSDAG 5 APRIL
ANTWERPEN. Groepsbezoek 
‘Museum aan de Stroom’. 
Samenkomst aan het MAS, Hanzes-
tedenplaats 1 om 14u. Org.: Se-
niorenforum Regio Antwerpen. Inl.: 
0495-82 76 07, Seniorenforum.ant-
werpen@vlaamsbelang.org 

VRIJDAG 8 APRIL
ANTWERPEN. Lezing Oekra-
ine met Luda Cherepanin en 
Gerolf Annemans in Secretariaat 
Amerikalei, Amerikalei 98 om 14u. 
Org.: Seniorenforum regio Antwer-
pen. Inl.: 0495-82 76 07, Senioren-
forum.antwerpen@vlaamsbelang.org

ZATERDAG 9 APRIL
HULSHOUT. Quiz! in Parochie-
zaal Houtvenne, Langestraat 14 
om 20u. Org.: Vlaams Belang Huls-
hout. Inl.: Hans Berghmans, hans.
berghmans@vlaamsbelang.org 

DEURNE. Breugelfestijn met 
Filip Dewinter in Zaal Familia 
Sint Rochus, Karel Govaertsstraat 
53 om 15u30. Org.: Vlaams Be-
lang Deurne. Inl.: Jan Van Wesem-
beeck, 0477-20 86 06, jan@
vlaamsbelangdeurne.org

ZONDAG 10 APRIL
ZOTTEGEM. Ontbijt met boek-
voorstelling ‘Omvolking’ door 
Filip Dewinter in ‘t Hof van Vlaan-
deren, Désiré Van Den Bosschestraat 1 
om 10u. Org.: Vlaams Belang Zotte-
gem. Inl.  0474-80 10 05, benjamin.
weckx@vlaamsbelang.org

MAANDAG 11 APRIL
SCHOTEN. Natuurwandeling 
‘Rondom Schoten Vaart’. Sa-
menkomst: Parking Hubo, Venstraat 
153 om 14u. Org.: Seniorenforum re-
gio Antwerpen. Inl.: 0495-82 76 07, 
Seniorenforum.antwerpen@vlaamsbe-
lang.org

DONDERDAG 14 APRIL
MECHELEN. Bezoek aan het trein-
museum Train World te Schaar-
beek. Samenkomst: station Mechelen om 
10u. Org.: Seniorenforum Mechelen. Inl.: 
Nadine Deweser, 0474-96 23 08, dewe-
sernadine@skynet.be
 
VRIJDAG 22 APRIL
ANTWERPEN. Lezing ‘De wet op 
de wettige zelfverdediging’ door 
politie-inspecteur o.r. Marianne Van de 
Lemmer in Secretariaat Amerikalei, Ameri-
kalei 98 om 14u. Org.: Seniorenforum re-
gio Antwerpen. Inl.: 0495-82 76 07, Se-
niorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org
 
ZATERDAG 23 APRIL
BREDENE. Stoofvleesavond met 
Kurt Ravyts en Barbara Pas in ‘t 
Zaaltje, Molenstraat 47 om 17u30. Org.: 
Vlaams Belang Bredene. Inl.: 0494-34 10 
67, bredene@vlaamsbelang.org

GENT. Steakfestijn met Chris Jans-
sens in Centrum Reinaert, Reinaertstraat 
28 om 18u30. Org.: Vlaams Belang koe-
pel Gent. Inl.: 0475-73 02 45, gent@
vlaamsbelang.org

ZONDAG 24 APRIL
DILBEEK.Busreis naar Frans-Vlaan-
deren. Samenkomst: CC Westrand Dil-
beek, Kamerijklaan 46 om 7u45. Org.: 
Seniorenforum Bruegel.. Inl.: Jan Vanbegin, 
0474-05 97 50, jvanbegin@belgacom.net

TONGEREN. Bloesemfietstocht 
van 10 of 20 km. Samenkomst: Fontein-
dreef 8 om 10u. Org.: Vlaams Belang 
Tongeren. Inl.: 0471-57 76 46, jos.van-
roosendael@gmail.com

DINSDAG 26 APRIL
ROESELARE. Lezing ‘Een carriè-
re bij de politie’ door Koenraad 
Cracco in zaal ‘Den Hazelt’, Pastoor Slos-
sestraat 1 om 14u30. Org.: Seniorenfo-
rum Mandel. Inl.: Arlette, 0486-92 99 49

WOENSDAG 27 APRIL
HARELBEKE. Met de fluisterboot 
op de Gavers. Samenkomst: be-

zoekerscentrum De Gavers, Eikenstraat 
131 om 14u30. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: 0486-22 61 85, 
jan.deweer@hotmail.com

VRIJDAG 29 APRIL
BORNEM. Quiz! in Parochiezaal 
Houtvenne, Langestraat 14 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Hulshout. Inl.: 
Hans Berghmans, hans.berghmans@
vlaamsbelang.org 

MAANDAG 18 APRIL
EKEREN. Paasbrunch in Zaal De 
Geesten, Waterstraat 12 om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Chris Luy-
ckx, 0477-70 51 23, ekeren.vlaamsbe-
lang@gmail.com 

ZONDAG 24 APRIL
DILBEEK. Busreis naar 
Frans-Vlaanderen. Samenkomst: 
CC Westrand Dilbeek, Kamerijklaan 
46 om 7u45. Org.: Seniorenforum Bu-
regel.. Inl.: Jan Vanbegin, 0474-05 97 
50, jvanbegin@belgacom.net 

WOENSDAG 27 APRIL
HARELBEKE. Met de fluisterboot 
op de Gavers. Samenkomst: De Ga-
vers, Eikenstraat 131 om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 0486-
22 61 85, jan.deweer@hotmail.com 

VRIJDAG 29 APRIL
BORNEM. Pensenkermis in Voet-
balkantine KSV Bornem, Breevendreef 
56B om 18u. Org.:  Vlaams Belang 
Klein-Brabant. Inl.: Davy Van Assche, 
0478-90 90 75, davy.vanassche@
vlaamsbelang.org 

HAMME. Boekvoorstelling ‘Om-
volking’ met Filip Dewinter in Ta-
verne Durmedroom, Kaaiplein 28 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Hamme. 
Inl.: 0474 12 5419, carine.calluy@
vlaamsbelang.org

DINSDAG 3 MEI
STRAATSBURG. Uitstap naar het 
Europees Parlement. Org.: Senio-
renforum West-Vlaanderen. Inl.: 0486-
92 99 49, norbert.alleman@skynet.be 

ANTWERPEN. Individueel 
groepsbezoek Musea Antwer-
pen. Samenkomst: Snijders-Rockoxhuis, 
Keizerstraat 10. Org.: Seniorenforum 
regio Antwerpen. Inl.: 0495-82 76 07, 
Seniorenforum.antwerpen@vlaamsbe-
lang.org




