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De afgelopen 15 jaar halveerde het aantal familiale landbouwbedrijven in Vlaanderen. 
Dat bleek onlangs uit cijfers die Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin opvroeg. Het 
nieuwsfeit kreeg een melding in een klein hoekje op de achterpagina’s van de kranten. 
Op de televisiejournaals bleek het zelfs geen vermelding waard. Die totale journalistieke 
desinteresse en het gebrek aan politieke belangstelling is niet alleen zorgwekkend, het 
illustreert ook de geringe waardering voor het edele beroep van landbouwer. 

De door minister Demir opgelegde sluiting van de boerderij van Averbode geldt 
hierbij als absoluut symbooldossier. Hoewel de familieboerderij alle vergunningen op 
zak had en op basis daarvan zware investeringen deed en forse financiële risico’s 
nam, gooit de Vlaamse regering er in 2025 de blok op. 

LELIETJE-VAN-DALEN

Aanleiding is een technisch kluwen van berekeningen en schimmige criteria waaruit 
zou blijken dat de stikstofuitstoot van de boerderij eventueel, misschien, mogelijks als 
gevolg zou kunnen hebben dat - hou u vast - het lelietje-van-dalen en het dalkruid in 
iets mindere maten zullen kunnen floreren in het nabijgelegen natuurgebied, dat nota 
bene 150 jaar geleden zelf door de paters van de abdijboerderij werd aangeplant. U 
begrijpt ongetwijfeld dat tegen zulke zwaarwegende belangen geen kluit gewassen 
is, zeker niet tegenover iets onbenulligs als onze voedselvoorziening. 

ECO-FUNDAMENTALISME  

De rücksichtsloze houding van minister Demir beperkt zich echter niet tot het gezapige 
Averbode. Ook honderden andere landbouwbedrijven worden door het recente 
stikstofakkoord in de totale rechtsonzekerheid geduwd, niet wetende of zij ons morgen 
nog van verse melk en tarwe zullen mogen voorzien. 

Als nationalisten zijn wij per definitie ook ecologisten. Wie strijdt voor de belangen 
van zijn volk, doet dat per definitie ook voor de grond waarop en de leefomgeving 
waarin dat volk leeft. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het andere. Maar de 
manier waarop vandaag aan natuurbehoud wordt gedaan heeft niets meer te maken 
met ecologisme, des te meer met eco-fundamentalisme.      

Eén ding kunnen wij aan mevrouw Demir en haar zuurgroene acolieten alvast 
beloven: als het haar doel is om de Vlaamse 
landbouwsector ten gronde te richten en ons in 
de totale voedselafhankelijkheid te storten, zal 
zij het Vlaams Belang op haar pad vinden. Dan 
bekampen wij haar te land, ter zee en in de 
lucht: van Opgrimbie tot De Panne en van Sint-
Genesius-Rode tot Averbode. 

Want één volkswijsheid blijft altijd overeind: 
zonder boeren, geen eten.  

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Het lijkt wel alsof iedereen plots de analyse die het Vlaams Belang al jaren maakt, deelt. Con-
ner Rousseau voelde zich plotseling niet meer in België als hij in zijn auto met chauffeur door 
Molenbeek reed. Sammy Mahdi is ineens van oordeel dat de CD&V het “gemeenschapsden-
ken” nooit had mogen loslaten. Maar nog veel belangrijker: volgens dezelfde peiling van VRT 
en De Standaard die het Vlaams Belang opnieuw tot grootste partij van Vlaanderen bombar-
deerde, wil maar liefst drie op de vier Vlamingen dat migranten onze cultuur overnemen en 
taal leren.  

Met andere woorden: 75% van de Vlamingen is het eens met ons verkiezingsprogramma. En 
dan gaat het niet alleen over Vlaams Belang-kiezers: zelfs ruim meer dan de helft van de kiezers 
van extreemlinkse partijen is het daarmee eens. Daaruit valt maar één conclusie te trekken: de 
brede volkspartij die de CD&V ooit was en de N-VA ooit wil zijn bestaat al en heeft een naam: 
Vlaams Belang.

Het doet uiteraard deugd om te weten dat zoveel medeburgers achter althans een deel van onze 
ideeën staan, maar het zadelt ons daarnaast ook wel op met een grote verantwoordelijkheid. De 
Vlaming heeft het vandaag niet voor de markt. België bewijst dag na dag dat het een failed state 
is die zelfs de meest basale noden van zijn burgers niet kan invullen. Zo stevenen we inmiddels af 
op een collectieve verarming, zien steeds minder criminelen de binnenkant van een gevangenis 
en staan de migratiepoorten na de passage op de post van staatssecretaris voor asiel en migratie 
van achtereenvolgens de VLD, N-VA en nu CD&V nog steeds even ruim open. Door dat laatste 
zien meer en meer Vlamingen hun buurt onherkenbaar veranderen. Ze voelen zich eenvoudigweg 
niet meer thuis in hun eigen land. In plaats van dat probleem te erkennen, is men bezig met 
bepaalde termen die dat fenomeen benoemen -  “omvolking” - te bannen.

Het feit dat de Vlamingen over de partijgrenzen heen zeer migratiekritisch zijn mag dan wel 
als een donderslag bij heldere hemel binnengekomen zijn in de politiek correcte ivoren torens, 
maar op ons hoofdkwartier was het geen verrassing. Ik maakte me wel één bedenking: vroeger 
hanteerden we wel eens de slogan: wij zeggen wat u denkt. Vandaag zullen we die moeten 
bijpassen… Vlaams Belang: wij zeggen wat iederéén denkt!

Vlaams Belang: wij zeggen 
wat iederéén denkt!
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CIJFERS VAN 
LANGDURIGE 
WERKLOOSHEID 
ZIJN RONDUIT 
BEDROEVEND
“De langdurige werkloosheid is en 
blijft uitermate hoog in Brussel en 
Wallonië”, zegt Kamerlid Hans 
Verreyt, die hierover minister van 
Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) 
ondervroeg. “En de toestand zal 
nog verergeren als er niet drastisch 
wordt ingegrepen.” Gemiddeld 
telde België in 2021 zo’n 346.500 
werklozen. Zo’n 40 procent daarvan 
zijn te situeren in Vlaanderen, 
de rest in Brussel (20 procent) en 
Wallonië (40 procent). “Franstalig 
België telt dus procentueel veel meer 
werklozen dan Vlaanderen”, aldus 
Verreyt. “Maar nog opmerkelijker is 
het feit dat er 33.200 EU-burgers 
werkloosheidsuitkeringen ontvangen 
en bijna 25.000 vreemdelingen van 
buiten de EU.”

VLAAMS BELANG WIL VLAAMSE 
DIERENWELZIJNSCODEX

“Hoewel Vlaanderen al sinds 2014 
bevoegd is voor dierenwelzijn, heeft 
Vlaanderen nog steeds geen eigen 

dierenwelzijnswetgeving goedgekeurd”, 
zegt Vlaams Parlementslid Els Sterckx. 

“Hierdoor blijft de gedateerde Belgische 
wetgeving uit 1986 van kracht. Het 

welzijn van onze dieren verdient beter.” 
De Vlaamse Codex die het Vlaams Belang 

nu voorstelt, beoogt een codificatie van 
de in Vlaanderen geldende regels uit 

de bestaande Dierenwelzijnswet waarin 
de meest recente Europese wetgeving 
en de hedendaagse inzichten inzake 

dierenwelzijn zijn geïntegreerd. “Wallonië 
heeft al sinds 2018 een eigen codex. We 
mogen als Vlaanderen niet achterblijven.”

OPINIEONDERZOEK: VLAMINGEN 
WILLEN BAAS BLIJVEN IN EIGEN 
LAND
Uit ‘De Stemming’, het grote opinieonderzoek in opdracht 
van VRT NWS en De Standaard, blijkt opnieuw dat 
Vlamingen bezorgd zijn over immigratie. “Meer dan over 
het klimaat”, stelt Kamerlid Dries Van Langenhove. “En 
de Vlamingen houden er duidelijk standpunten op na 
die afwijken van die van de politieke elite.” Zo wil 3 op 
4 Vlamingen dat migranten onze cultuur en gewoonten 
overnemen. 66% wil dan weer dat migratie strenger wordt 
aangepakt.
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VLAAMSE KABINETTEN GROEIEN 
TERUG ONDER JAMBON

STRAFFEN ONDER DE DRIE JAAR 
WORDEN NIET UITGEVOERD

ACTUA KORT

ZOGEZEGD
Sinds 2009 bouwden de opeenvolgende Vlaamse regeringen 
de omvang van de kabinetten stelselmatig af. Deze trend is 
met de regering-Jambon echter gekeerd. Na de verkiezingen 
in 2019 waren er 238,1 voltijdse medewerkers aan de slag, 
maar in 2020 liep dit op naar 265,9 en eind 2021 zelfs naar 
266,95 voltijdse medewerkers. In totaal gaat het om 288 
kabinetsmedewerkers met een totale loonkost van ongeveer 
23 miljoen euro per jaar. “De door de Vlaamse regering 
aangekondigde besparingen op het overheidspersoneel blijken 
niet te gelden voor de eigen kabinetten”, zegt fractievoorzitter in 
het Vlaams Parlement Chris Janssens.

Reeds twee jaar kondigt de minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne (Open Vld) aan dat alle uitgesproken straffen 
onder de drie jaar met zekerheid zullen worden uitgevoerd. 
“Ook hier komt uiteindelijk niets van terecht”, zegt Kamerlid 
Marijke Dillen. “Talloze excuses hebben ervoor gezorgd 
dat de inwerkingtreding van deze wettelijke bepaling werd 
uitgesteld. Een laatste keer werd de inwerkingtreding geprikt 
op 1 juni 2022.” Van Quickenborne maakt er duidelijk zijn 
handelsmerk van om met veel trompetgeschal aankondigingen 
te doen die bij aankondigingen blijven. 

“We zijn de voorbije decennia 
[multiculturalisme en segregatie] heel 

mooi gaan vinden. We vonden dat 
tof. Je moest geen vliegtuigticket meer 

boeken. Je loopt [hier] rond en je 
gaat van land naar land.”

Sammy Mahdi, staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie,  

De Afspraak, 10 mei 2022

“Vandaag is het exact twintig jaar 
geleden dat Fortuyn het leven liet. 
Maar zijn geest waart nog steeds 

rond bij onze noorderburen. Toen hij 
nog leefde joeg hij ongeziene stroom-
stoten door de Nederlandse politiek. 
Voornamelijk door onophoudelijk in 
te beuken op de politieke elite, het 
establishment dat in zijn ogen hele-

maal vastgeroest zat, verknocht aan 
de macht.”

Hannes Heynderickx, journalist,  
De Standaard, 6 mei 2022

“Alle partijen [zetten bedenkelijke 
kandidaten op hun lijsten zoals Grijze 
Wolven om stemmen te halen], behal-

ve het Vlaams Belang.”

Pinar Akbas, columniste,  
De Morgen, 7 mei 2022

“Drie kwart van de Vlamingen vindt 
dat niet-westerse migranten onze 

cultuur en gewoonten moeten overne-
men. [Ook] het België-gevoel blijkt af 

te nemen”.

Rik Arnoudt, journalist,  
Grote Peiling VRT, 10 mei 2022

“Hoe Vooruit en de PVDA de strijd 
met Vlaams Belang aangaan om zo 
volks mogelijk over te komen via po-
pulistische oneliners en door te doen 
alsof zij het nu eens gaan opnemen 

voor ‘de gewone mens’: door en door 
triest.”

Paul Baeten, schrijver, 
Knack, 10 mei 2022
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VERPLICHTE  
KINDEROPVANG TE 
GEK VOOR WOORDEN
Vooruit-voorzitter Conner Rousseau 
pleit ervoor om alle kinderen vanaf 
zes maanden verplicht naar de 
kinderopvang te sturen om zo ‘de 
kloof tussen kansarme en kansrijke 
kinderen’ te verkleinen. “Dit is een 
compleet waanzinnig en zelfs ronduit 
gevaarlijk idee dat je eerder in de 
communistische dictatuur Noord-
Korea zou verwachten”, zegt 
Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. 
“Kinderen weghalen bij hun ouders 
om zo ongelijkheid tegen te gaan, is 
communisme van het vreselijkste soort. 
Je lost kansarmoede van kinderen enkel 
op door meer kansen te scheppen, niet 
door kansen af te nemen van andere 
kinderen.”

VLAAMSE ONDERZOEKERS SLACHTOFFER  
VAN ONEERLIJKE TRANSFERS
De verdeling van de subsidies voor fundamenteel onderzoek wordt niet langer gebaseerd 
op bevolkingscijfers. “Helaas voor de Vlaamse onderzoekers werd bij Koninklijk Besluit een 
verdeelsleutel vastgelegd die ervoor zorgt dat er voor 2022 21 miljoen euro vloeit naar het Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en 19 miljoen euro naar de Franstalige tegenhanger 
FNRS”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Nog maar eens een transfer van Vlaanderen naar Wallonië, 
deze keer in het nadeel van onze grootste wetenschappelijke onderzoeksinstelling. Het is werkelijk 
schandalig dat onze jonge wetenschappers, die hoog staan aangeschreven, ook hier benadeeld 
worden.”
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De ‘kunstenaar’ Jan Fabre, vriend aan huis bij die van 
’t kasteel in Laken, is door een rechtbank in Antwerpen 
veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel wegens 
nogal heel vieze manieren. 

Fabre, voor wie het niet zou weten, is de kunstenaar 
wiens keversculpturen zowel het Vlaams Parlement als 
het koninklijk Paleis ‘sieren’. Het is ook de knaap die 
onder het mom van kunst een film maakte waarbij – op 
’t Schoon Verdiep in Antwerpen nota bene – katten zeer 
hardhandig de lucht werden ingegooid, en die ooit de 
zuilen van de Gentse universiteit inpakte met 8.000 
plakken ham – met de nodige stank en vliegenplaag tot 
gevolg.

Diezelfde Fabre is ook Grootofficier in de Kroonorde, 
een collectie lintjesdragers die werd opgericht door 

Leopold II. Hier en daar gaan nu stemmen op om 
Fabre zijn lintje en titeltje af te pakken. Maar daar is 
deze Rechtse Rakker het dus niet mee eens. Niet dat ik 
plots een aanhanger zou zijn van de bende stelende 
eksters uit Laken, verre van. Maar zeg nu zelf: Leopold 
II was in zijn tijd ook een meer dan bedenkelijk figuur. 
Zijn sadisme in zijn privé-speeltuin Congo kende geen 
grenzen. En van huwelijkse ontrouw, maîtresses en 
losse pollekes naar de vrouwen toe was hij ook al niet 
vies. Zo liet hij naar verluidt door een Engelse pooier 
regelmatig minderjarige prostituees leveren aan het 
paleis. Ook had Léopold II een 16-jarige minnares, 
die spottend ‘la poupoule de Popol’ werd genoemd. 
Dus als er één iemand wonderwel geschikt is om 
Grootofficier in die orde van Leopold II te zijn, dan wel 
een sadistische viespeuk! Laat hem dus zijn lintje maar 
behouden!

Viespeuken bij elkaar
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‘Omvolking’ wat is dat feitelijk? 

Omvolking betekent dat een 
volk vervangen wordt door een 
ander volk. Deze bevolkingsruil 
gaat uiteraard gepaard met een 
beschavingsruil. Omvolking is 
een relatief nieuw begrip maar 
het fenomeen is zo oud als de 
straat. Hitler, Mao, Mohammed, 
Stalin… allemaal maakten ze ge-
bruik van de omvolkingstechniek 
om volkeren te knechten, grond-
gebied te veroveren, beschavin-

gen en culturen uit te roeien en 
macht en invloed te verwerven. 
Omvolking is een vorm van 
kolonisering die leidt tot etnische 
genocide en culturele zelfvernie-
tiging. Van het Oost-Romeinse 
Rijk tot de Inca’s en de Azteken… 
volkeren en hun culturen en 
beschavingen worden perma-
nent vervangen. Dit gebeurt via 
oorlog en uitroeiing, maar ook 
gewoon via massa-immigratie en 
voortschrijdende demografische 
ontwikkeling. 

Is de omvolking, zoals onze 
tegenstanders beweren, een 
mythe, een leugen of een com-
plottheorie? 

De omvolking is niets van dat 
alles. Het is gewoon een feit, 
een omstandigheid… De om-
volking vindt iedere dag plaats 
maar politiek en media zwijgen 
het fenomeen inderdaad dood 
of noemen het schaamteloos 
‘superdiversiteit’. Nochtans moet 
je enkel je ogen openen om de 

INTERVIEW

Vorig jaar tijdens de zomer bezocht Filip Dewinter gedurende enkele dagen de Franse schrijver van 
het boek ‘Le Grand Remplacement’, Renaud Camus, in zijn kasteel in de Gascognestreek (Frankrijk). 
Hij had er verschillende lange gesprekken met Camus en interviewde hem over de omvolking en 
de gevolgen ervan (surf voor meer info zeker ook naar het Youtube-kanaal van Filip Dewinter). Het 
inspireerde Filip Dewinter tot een boek met als thema ‘Omvolking, de grote vervanging’. 

Filip Dewinter schreef nieuw 
boek: ‘Omvolking, de grote 
vervanging’
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waarheid te zien en te ervaren. 
Uiteraard is de omvolking het 
gevolg van de globalisering, de 
massa-immigratie en de multicultu-
ralisering van onze samenleving. 
De omvolking is geen vage 
theorie van extreemrechts om de 
bevolking angst aan te jagen; 
het is helaas bittere realiteit. 

DEMOGRAFISCHE 
MARGINALISERING

Vormt de omvolking een 
bedreiging voor het voortbe-
staan van ons volk, van onze 
beschaving?

Zeker, vergeet nooit dat demo-
grafie de toekomst is. Het is niet 
alleen een externe maar ook een 
interne demografische bedrei-
ging: onze autochtone bevolking 
zet nauwelijks nog kinderen 
op de wereld, vergrijst en sterft 
uit terwijl de hier verblijvende 
allochtone bevolking via de weg 
van immigratie maar ook en 
vooral door kinderrijkdom snel 
aangroeit. 

In mijn geboortejaar 1962 had 
nauwelijks 8% van de bevolking 

van dit land een immigratie-ach-
tergrond. In 2000, 18,4%; in 
2021, 32,9%. Het gaat heel erg 
snel vooruit. Het sneeuwbaleffect 
wordt verdoezeld door de lakse 
nationaliteitswetgeving die ervoor 

zorgt dat vreemdelingen ‘snel 
Belg’ worden en verdwijnen uit 
allerlei zogenaamde vreemdelin-
genstatistieken.

In uw boek heeft u het over de 
‘demografische marginalisering’ 
van Europa. Leg eens uit?

Terwijl Europa uitsterft, explodeert 
de bevolking in de Derde We-
reld. De toekomst van Europa 
wordt tegenwoordig in Afrika 
geboren… 43% van de bevol-
king in Afrika is jonger dan 15 
jaar en slechts 3% is ouder dan 
65 jaar. In Europa is dat net het 
omgekeerde: 16% is jonger dan 
15 jaar 21% van de bevolking is 
ouder dan 65. In Afrika telt een 
vrouw gemiddeld 3,5 kinderen, 
in Europa 1,4. Door de mas-
sa-immigratie dreigen Europa en 
Afrika communicerende vaten te 
worden. Wij tellen nu ongeveer 
750 miljoen inwoners, Afrika 1,3 
miljard. In 2050 zal Europa 570 
miljoen inwoners tellen en Afrika 
2,5 miljard. Het resultaat laat 
zich raden. Een massale exodus 
vanuit Afrika richting Europa. 

Wat zal het resultaat zijn van 
deze demografische explosie? 

Een omgekeerde kolonisatie… Bij 
het begin van deze eeuw telde 
de Europese bevolking viermaal 
meer inwoners dan de Afrikaanse 
populatie en koloniseerde Europa 
Afrika. In het begin van de 22e 
eeuw zal de Afrikaanse bevol-
king viermaal groter zijn dan 
de Europese met als gevolg dat 
Afrika Europa zal koloniseren. 

Het Europa zoals wij het kennen 
zal eind deze eeuw niet meer be-
staan. De etnoculturele samenstel-

ling van onze Europese bevolking 
is immers bepalend voor hoe ons 
leven, onze wijk, ons dorp of 
stad, ons land en ons continent er 
binnen 20 jaar, 50 of 100 jaar 
zal uitzien. Alles hangt af van de 
snelheid en de mate waarmee de 
omvolking zich voltrekt. Het wordt 
een strijd tussen de omvolking en 
de bewustwording omtrent de 
omvolking. 

EUROPA WORDT EURABIA

Wat is de oplossing?

We moeten af van de ‘weg met 
ons’-mentaliteit en de zelfhaat 
die ervoor zorgt dat we alles 
wat vreemd is, omarmen en alles 
wat van ons is verketteren en 
afstoten. In dit boek schets ik de 
oplossing: zero-immigratie en 
remigratie waar mogelijk. Dat 
alles gekoppeld aan een gezon-
de actieve gezinspolitiek naar 
Hongaars en Pools voorbeeld. 
De omvolking hoeft geen fataliteit 
te zijn maar het is wel de aller-
laatste wake-up-call vooraleer 
Europa Eurabia wordt.

Het boek ‘Omvolking, de grote vervanging’ is te verkrijgen 
via hertogfonds@gmail.com en kost 15 euro + 5 euro 
verzendingskosten. U kan het boek bestellen door storting van 20 
euro op rekeningnummer BE70 7512 0623 9925 van Hertogfonds 
met vermelding van naam en adres en ‘boek omvolking’.

Het Europa zoals wij 
het kennen zal eind 
deze eeuw niet meer 

bestaan
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Een unieke verzameling van magis-
traten en politietoppers zakte midden 
mei af naar de Kamer om aan te 
tonen hoe erg het gesteld is met de 
onveiligheid en politiewerking in 
België. De boodschap klonk alsof ze 
kwam uit een Afrikaans land. 

Onze  diensten zijn ondergefinancierd 
en onderbemand. Zware  dossiers 
worden niet meer opgevolgd en van 
proactieve  onderzoeken is zelfs geen 
sprake meer. “We dreigen de strijd 
 tegen de georganiseerde misdaad te 
verliezen”, lieten de topmannen horen.

“DOE JULLIE WERK OF 
STAP OP, VERLINDEN EN 
VAN QUICKENBORNE”

“Ik heb al vaak gezegd dat 
het in België zodanig erg is 

inzake straffeloosheid dat je al 
iemand moet neerschieten om 
de gevangenis in te draaien”, 
reageerde Ortwin Depoortere. 
“Vandaag heeft de realiteit 
deze boutade ingehaald en 
voorbijgestoken. Onthoofdin-
gen, afgehakte ledematen, 
folteringen, executies… zelfs 
die dingen garanderen nog 
geen onderzoek, laat staan 
celstraf. De straffeloosheid, de 
onveiligheid en het regelrechte 
prutsbeleid moeten nu stoppen. 
Doe jullie werk of stap op, 
binnenlandminister Annelies 
Verlinden en justitieminister 
Vincent Van Quickenborne.”

Het Vlaams Belang wil daarom 
dat er dringend werk wordt 
gemaakt van een drietrapsraket 

tegen straffeloosheid. “Op korte 
termijn moeten er onmiddellijk 
extra noodmiddelen worden 
vrijgemaakt om de acute nood 
te lenigen en te zorgen dat 
geen banditismedossiers meer 
worden geseponeerd”, licht 
Depoortere toe. “Op mid-
dellange termijn moet er een 
herorganisatie van kerntaken 
komen. Te vaak moeten onze 
agenten uren en uren bezig zijn 
met administratie en bureau-
werk ten koste van kerntaken 
en veldwerk. En op langere 
– maar afzienbare – termijn 
moet eindelijk gezorgd worden 
voor een degelijk werkend en 
coherent data-en IT-systeem. 
Het gebrek hiervan verhindert 
zowel bij justitie als politie 
efficiënt werk.”

JUSTITIE

“De mismeestering van ons justitie- en veiligheidsbeleid moet nu stoppen.” Zo reageerde Binnenlandse 
Zaken-commissievoorzitter in de Kamer Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) op de zoveelste alarmbel 
die deze keer procureur s-generaal Johan Delmulle en Patrick Vandenbruwaene luid lieten rinkelen 
midden mei. Het Vlaams Belang stelt daarom een drietrapsraket voor van onmiddellijke noodmiddelen, 
politiewerkheroriëntering van administratie naar veldwerk en “het eindelijk werk maken van een deftig 
IT-systeem. We moeten onze politie en onze speurders bewapenen, niet alleen met wapens, maar ook met 
degelijke omkadering. Nu doen we dat net voor de maffiabendes en bandieten. Doe jullie werk of stap op, 
binnenlandminister Annelies Verlinden (cd&v) en justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld).”
DOOR JONAS NAEYAERT

Drietrapsraket tegen “wurgende  
straffeloosheid en wanbeleid”
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Opent EU weldra extra 
immigratiekanaal?
Eind april pakte de Europese Commissie uit met een voorstel voor de versoepeling van de legale 
immigratie naar Europa. Meer concreet zou de Commissie dit jaar nog de deur willen openzetten voor 
‘arbeidsmigranten’ uit landen zoals Egypte, Marokko en Tunesië. 

DOOR DIRK DE SMEDT

In een latere fase zouden er ook nog 
‘talent partnerships’ met Senegal, 
Nigeria, Pakistan en Bangladesh 
op de agenda staan. Door (nog) 
meer legale arbeidsmigratie wil 
de Commissie naar eigen zeggen 
de tekorten op de Europese 
arbeidsmarkt verminderen en illegale 
immigratie tegengaan. 

Voor zover de Commissie eigenlijk 
zélf gelooft wat ze zegt, slaat ze in 
ieder geval de bal compleet mis. In 
de eerste plaats getuigt het (verder) 
versoepelen van de economische 
immigratie om de tekorten op onze 
arbeidsmarkt op te lossen van 
kortzichtigheid. Extra economische 
immigratie is een oplossing die 
er geen is én die op korte termijn 
weliswaar een welbepaald 
patronaat ten goede kan komen, 
maar waarvan de lasten uiteindelijk 
door de samenleving worden 
gedragen.

WERELD OP ZIJN KOP

Om een zogenaamde ‘brain 
drain’ (waarbij derde landen hun 

beste talenten zien vertrekken) 
te compenseren, zou de legale 
immigratie vanuit deze landen 
worden gekoppeld aan (extra) 
ontwikkelingshulp voor de 
betrokken landen. Kortom: om 
extra immigranten naar hier 
te ‘mogen’ laten komen, zou 
Europa ook nog eens (extra) geld 
op tafel mogen leggen. Veel 
gekker moet het uiteraard niet 
meer worden.

Voor het gemak wordt kennelijk 
ook voorbijgegaan aan het feit 
dat verschillende voornoemde 
landen bekend staan voor hun 
gebrek aan medewerking – en 
zelfs ronduit tegenwerking – als 
het over de terugname van hun 
illegale onderdanen gaat. In 
plaats van deze landen eindelijk 
sancties op te leggen worden 
ze door de opening van legale 
immigratiekanalen beloond 
voor hun onwil. Daarmee doet 
de Commissie het omgekeerde 
van wat ze herhaaldelijk heeft 
beloofd en zet ze in feite de 
wereld op zijn kop. 

WERELDVREEMDHEID 

Tot slot mist ook de bewering 
van de Commissie dat legale 
immigratie de illegale instroom zal 
verminderen elke onderbouwing 
en wordt ze zelfs tegengesproken 
door de praktijk. Het volstaat in 
dat verband te verwijzen naar 
een klassiek immigratieland 
zoals de Verenigde Staten, dat 
jaarlijks een aanzienlijk contingent 
legale immigranten toelaat, maar 
geenszins gespaard blijft van 
illegale immigratie. 

Dat hoeft ook niet te verbazen, 
want degenen die in aanmerking 
komen voor immigratie via 
het legale kanaal, hebben 
meestal niet hetzelfde profiel 
als degenen die illegaal het 
land proberen binnen te komen. 
Slotsom: wie beweert dat de 
achterdeur van de illegale 
immigratie kan gesloten worden 
door de voordeur van de legale 
immigratie open te zetten, geeft 
blijk van wereldvreemdheid of – 
erger nog – van hypocrisie.

MIGRATIE



Het streefdoel is een inflatie van 2%. 
Dit is voldoende om de economie 
te doen draaien zonder extreme 
prijsstijgingen. Het bijsturen van de 
economische indicatoren gebeurt 
door de centrale bank. Toen ze na 
de bankencrisis de rente op 0% 
vastlegde en de overheidsschulden 
opkocht, werd geld goedkoop 
beschikbaar voor investeringen 
en werd het economisch herstel 
aangewakkerd. Het heeft ook 
bijgedragen tot een versnelling van 
de inflatie. Nu zoekt de centrale 
bank naar de juiste balans tussen 
het afremmen van de inflatie en het 
op gang houden van de economie, 
door alvast minder geld in omloop 
te brengen. Hierdoor stijgt de lange 
termijnrente, wat we merken aan de 
duurdere woonleningen. Wellicht 
zal later dit jaar de korte termijnrente 
worden verhoogd, waardoor de 
economie verder zal vertragen en de 
inflatie verder wordt afgeremd.

DE WERKZAAMHEIDSGRAAD

Het verhogen van de rentevoet om de 
inflatie in te perken is vooral zinvol in 
een periode van economische groei. 

Dan is er marge om de economie 
wat af te koelen. Bij een matige groei 
dreig je  de economie te verstikken. 
De groei wordt dan zo laag dat 
het kan leiden tot faillissementen en 
werkloosheid, met mogelijks een 
recessie tot gevolg. Internationale 
organisaties ramen de groei van 
de Belgische economie nu al bij de 
laagste onder de industrielanden. 

Dit heeft onder andere te maken met 
de werkzaamheidsgraad in dit land. 
De Vlaamse werkzaamheidsgraad 
is gemiddeld in Europa, maar de 
hoge Brusselse en Waalse inactiviteit 
zorgen voor slechte cijfers op 
Belgisch niveau. Het gaat vooral 
om inactiviteit van personen met 
een migratieachtergrond:  44,2% 
van de 25- tot 64-jarigen met een 
nationaliteit van buiten de EU-27 is 
niet aan het werk noch op zoek naar 
werk.

EFFICIËNTERE 
OVERHEIDSUITGAVEN

Het nadeel van een hogere rentevoet 
is dat de overheid dan meer moet 
betalen voor haar schulden. Het 

Belgische begrotingstekort is al 
langer bij de grootste in Europa. 
De noodzaak om de middelen 
veel efficiënter in te zetten en te 
kiezen voor groeibevorderende 
investeringen, wordt steeds 
prangender. Nieuwe belastingen 
zijn geen oplossing, want die zijn al 
torenhoog, ook bij de hoogste in de 
Europese Unie.

MEER NETTOLOON EN 
MINDER BELASTINGEN

Het beste redmiddel tegen verarming 
is ervoor te zorgen dat mensen 
een goede job hebben en dat ze 
voldoende overhouden van hun 
loon. De belastingdruk op inkomen 
is nu veel te hoog. Het Vlaams 
Belang pleit voor het vergroten van 
de belastingvrije som. Dit is het 
gedeelte van het loon waar geen 
belastingen op betaald moeten 
worden. Zo houdt iedereen meer 
over van het brutoloon. En de 
belastingen op energie moeten 
absoluut naar beneden. Op alle 
basisgoederen moet het laagste tarief 
van toepassing zijn. Niet tijdelijk, 
maar altijd.

12 Vlaams Belang Magazine

Remedies tegen inflatie
De hoge inflatie doet onze koopkracht en het vertrouwen in de economie dalen. Grote uitgaven die niet 
noodzakelijk zijn worden uitgesteld, waardoor de economische groei vertraagt.

ECONOMIE

DOOR YOLANDA VANSINA
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In januari maakte Bart De Wever 
bekend dat Borsbeek zou fusio-
neren met Antwerpen en de facto 
een tiende district van de stad zou 
worden. Dat in het bestuursakkoord 
van Borsbeek nochtans uitdrukkelijk 
was beloofd dat de gemeente niet 
zou fusioneren met zijn grote buur 
en dat de bevolking op geen enkele 
manier geraadpleegd werd, bleek 
voor de N-VA-voorzitter van geen tel. 
Het laatste woord over deze fusie is 
echter nog niet gevallen, want niet 
alleen het Vlaams Belang, maar ook 
een recent opgerichte burgerbewe-
ging blijven in het verzet gaan. 

GEEN INSPRAAK

Bart Somers dacht allicht niet te 
kunnen achterblijven met machts- en 
gebiedsuitbreiding, want in april 
kwam ook hij op de proppen met een 
al beklonken annexatie van Boortmeer-
beek door Mechelen. Een merkwaar-
dige fusie, want Mechelen behoort 
tot de provincie Antwerpen, terwijl 
Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant ligt. 

Ook bij deze fusie werd de bevol-
king elke democratische inspraak 
ontzegd. Zelfs de verkozen raads-
leden waren niet op de hoogte. In 
tegenstelling tot de Borsbekenaren 
kwamen de burgers van Boort-
meerbeek echter wel massaal op 
straat om deze ondemocratische 
machtspolitiek aan te klagen. Drie 
gedegouteerde Open Vld-raadsleden 
stuurden hun lidkaart zelfs terug, met 
als resultaat dat de Boortmeerbeekse 
politieke top terugkrabbelde en de 
fusie zelfs afblies.   

FINANCIËLE BONUS

Niet alleen de burgers van de 
genoemde gemeenten hebben alle 
reden om zich te kanten tegen deze 
vorm van fusies. Elke Vlaming zou 
dat moeten doen. Gemeenten die 
fusioneren kunnen immers rekenen op 
een financiële bonus van de Vlaamse 
overheid via schuldovername, waar-
bij het bedrag stijgt met het aantal 
inwoners. Bart De Wever ontvangt 
zo voor zijn fusie een cheque van 

maar liefst 50 miljoen euro. Ook 
Somers zou hetzelfde bedrag ontvan-
gen hebben. 

“Hoe ethisch is het dat politici op 
basis van regels die ze zelf op 
Vlaams niveau hebben uitgevaar-
digd, de schulden van hun eigen 
steden via fusies kunnen afwentelen 
op de Vlaamse belastingbetaler? 
Sterker nog: doet dit niet vermoeden 
dat dit de werkelijke reden voor de 
fusie-operaties is?”, bemerkt Yves 
Buysse. 

LES IN DEMOCRATIE

Het Vlaams Belang is ten gronde 
zeker niet tegen gemeentelijke fusies, 
maar is wel van mening dat die 
moeten leiden tot een versterking van 
de dienstverlening van de betrokken 
gemeenten en niet boven de hoofden 
van de inwoners mogen worden 
bedisseld. “Ik ben blij dat alvast de 
inwoners van Boortmeerbeek onze 
politieke elite een les in democratie 
hebben gegeven”, besluit Buysse. 

LOKAAL

De fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek botste op een dermate massaal protest van de 
bevolking van laatstgenoemde gemeente dat ze uiteindelijk maar werd afgeblazen. “Een 
overwinning van de democratie, want de burger moet het inderdaad niet pikken dat dergelijke 
fusies in achterkamers bedisseld worden zonder enige democratische inspraak“, reageert 
Vlaams Volksvertegenwoordiger Yves Buysse. 
DOOR WIM VAN OSSELAER

Fusie met Boortmeerbeek:  
Somers krijgt les in democratie
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Onbetaalbare prijzen in de woon-
zorgcentra: dringend actie nodig!
De woonzorgcentra worden net zoals de rest van de samenleving geconfronteerd met 
stijgende energieprijzen en de stijgende inflatie. Zij voelen zich dan ook genoodzaakt om 
de stijgende kosten door te rekenen aan hun bewoners waardoor de woonzorgcentra in 
sneltempo onbetaalbaar worden. Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse ondervroeg 
toenmalig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede Wouter 
Beke (cd&v) meermaals over de stijgende prijzen in de woonzorgcentra. “Het kan niet 
dat onze ouderen, die heel hun leven hebben bijgedragen aan de maatschappij, nu in 
de steek gelaten worden door de regering”, aldus De Reuse. 

De Vlaamse regering besloot 
begin dit jaar al dat de Vlaamse 
woonzorgcentra hun dagprijzen 
twee keer mogen indexeren dit 
jaar. Volgens berekeningen van het 
Planbureau zou door de inflatie de 
maandfactuur weeral stijgen, nu 
met meer dan 100 euro, waarbij 
in sommige woonzorgcentra de 
factuur kan oplopen tot 2.000 euro 
per maand. 

“De Vlaming heeft gemiddeld 
een pensioen van 1.250 euro per 
maand. Vele bewoners zullen door 
deze prijsstijgingen het dan ook bij-
zonder moeilijk krijgen om die hoge 
rusthuisfactuur te kunnen blijven 
betalen”, stelt Immanuel De Reuse. 
“Hun pensioen wordt weliswaar 
ook geïndexeerd, maar aangezien 
de rusthuisfactuur fors hoger is en 
ook geïndexeerd wordt, wordt de 
kloof tussen het pensioen en de rust-
huisfactuur bij elke indexatie groter.” 

ZORGBUDGETTEN ZIJN  
ONTOEREIKEND 

Verschillende instanties, waaronder 
de Vlaamse Ouderenraad, wezen 
reeds op de onhoudbaarheid van de 
situatie. Vooral de zorgbudgetten zijn 
problematisch. Er zijn twee soor-
ten zorgbudgetten: zorgbudgetten 
voor zwaar zorgbehoevenden en 
zorgbudgetten voor ouderen met een 
zorgnood. Bij de eerste soort is het 
bedrag van 130 euro al meer dan 
10 jaar niet meer geïndexeerd terwijl 
de rusthuisfactuur wel fors gestegen is. 
Bij het tweede soort zorgbudget blijkt 
dat de inschaling vaak niet actueel en 
correct is met als gevolg dat mensen 
een lagere tegemoetkoming krijgen 
dan waar ze recht op hebben. 

De Reuse is dan ook duidelijk: “De 
regering beloofde in het Vlaams 
regeerakkoord dat bewoners met 
weinig bestaansmiddelen voortaan 

allemaal hetzelfde bedrag zouden 
krijgen, maar tot nu toe laat de rege-
ring deze ouderen nog steeds in de 
kou staan. De huidige zorgbudgetten 
volstaan duidelijk niet om tegemoet te 
komen aan deze forse prijsstijgingen 
in de woonzorgcentra en er zijn dan 
ook dringend aanpassingen nodig.”

DRINGEND MAATREGELEN 
NODIG

“De regering mag onze ouderen niet 
in de steek laten en moet haar verant-
woordelijkheid nemen door maatrege-
len te treffen om de betaalbaarheid 
van onze woonzorgcentra te garande-
ren”, besluit De Reuse. “Het is noodza-
kelijk dat de zorgbudgetten verhoogd 
worden en dat het minimumpensioen 
wordt ingevoerd. Daarnaast moet de 
regering ook werk maken van een 
maximumfactuur waarbij er een bij-
passing gebeurt tussen het gemiddeld 
pensioen en de rusthuisfactuur.”

DOOR VALERIE GRÉGOIRE

ZORG
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Concreet gaat het over een over-
eenkomst met Rwanda die in eerste 
instantie betrekking zou hebben op 
alleenstaande jonge mannen die 
illegaal voet aan wal hebben gezet. 
Daarbij zou de afhandeling van de 
asielprocedure in Rwanda plaatsvin-
den. Wie recht op asiel blijkt te heb-
ben, kan dat uiteraard krijgen, maar 
dan wel in het voornoemde Afrikaanse 
land en niet langer in Groot-Brittannië. 
De onderliggende motivatie van deze 
aanpak bestaat erin het businessmodel 
van criminele mensensmokkelaars te 
breken, die nu pakken geld verdienen 
aan de piekende illegale oversteek 
van het Kanaal. 

VOORBEELD AUSTRALIË

In grote lijnen gaat het Britse opzet 
uit van het zogenaamde Australische 
model. Concreet: wie illegaal tracht 
binnen te komen, krijgt nooit toelating 
om in het land te blijven. Bonafide 
asielzoekers krijgen in dat geval 
weliswaar recht op asiel, maar niet 

in Australië zelf. Sinds de invoering 
van dit beleid werd in een mum van 
tijd het businessmodel van de men-
sensmokkelmaffia gekraakt en werd 
het aantal doden op de gevaarlijke 
zeeroute tot nul herleid. Het geld dat 
de illegale immigratie ooit kostte, 
besteedt het land vandaag veel 
beter, met name aan de opvang in 
eigen regio, die veel meer mensen 
en echte noodlijdenden ten goede 
komt. De boodschap die van zo’n 
aanpak uitgaat, is duidelijk: het recht 
op bescherming staat niet gelijk aan 
het recht op een toegangsticket tot 
een Europese welvaartsstaat. 

Critici – waaronder Belgisch staats-
secretaris voor Asiel en Migratie 
Sammy Mahdi – wijzen erop dat 
het akkoord dat Groot-Brittannië met 
Rwanda bereikte nog niets zegt over 
de praktische uitwerking of haalbaar-
heid ervan. Wat de nieuwe Britse 
aanpak concreet zal opleveren, 
zullen we inderdaad nog moeten af-
wachten, maar wat we nu al wél met 

zekerheid weten, is dat het bestaan-
de EU-systeem zijn onwerkbaarheid 
al veel langer onmiskenbaar heeft 
bewezen. Het vermanende vingertje 
richting Groot-Brittannië is dan ook 
allesbehalve op zijn plaats. 

NIET MEEHUILEN 

Gevraagd naar een reactie sloeg 
Marc Bossuyt, voormalig staatsse-
cretaris-generaal van het CGVS 
(Commissariaat-Generaal voor 
Vluchtelingen en Staatlozen), nagels 
met koppen: “Ik wil niet meehui-
len met de wolven in het bos. De 
huidige situatie is voor de Britten niet 
houdbaar. Twee jaar geleden kwa-
men er zowat 2.000 transmigranten 
het Verenigd Koninkrijk binnen, vorig 
jaar waren het er al 28.000. Zijn 
Frankrijk en België van plan om 
die transmigranten allemaal terug 
te nemen? Nee? Wel, dan moeten 
we de Britten al zeker niet de les 
spellen.” Punt. Veel is daar echt niet 
aan toe te voegen. 

MIGRATIE

Midden april kondigde de Britse regering een nieuwe stap aan in de verstrakking van haar 
asiel- en migratiebeleid. Gelet op het feit dat de illegale immigratie over het Kanaal vorig jaar 
een recordhoogte bereikte, bleef de Britten ook weinig andere keuze.
DOOR DIRK DE SMEDT

Britse ommekeer



Vrijheid van meningsuiting, eerlijke marktwerking en mediapluriformiteit waren de 
drie speerpunten van de studiedag rond media die op 8 mei door het Vlaams Belang 
werd georganiseerd. Naast Europees Parlementslid Tom Vandendriessche en Vlaams 
Parlementslid Klaas Slootmans kwamen ook drie externe experts aan het woord. 
“Wat offline legaal is, moet online legaal zijn.”

DOOR JONAS NAEYAERT

Het eerste luik van de studiedag 
ging over de zogenaamde Big 
Tech-bedrijven, de Amerikaanse 
technologiereuzen zoals Facebook, 
Twitter en Google. Het Vlaams 
Belang organiseerde de dag 
met behulp van Doorbraak-
hoofdredacteur Pieter Bauwens 
en twee Amerikaanse academici, 
namelijk professor Gladden Pappin 
van de Universiteit van Dallas en 
psychologieprof Robert Epstein, die 
de invloed van Google onderzocht. 

BIG TECH CENSUREERT

En de invloed van Big Tech-bedrijven 
als Google op onze democratie is 
enorm. “Big Tech-bedrijven zoals 
Facebook en Twitter perken de 
vrijheid van meningsuiting in door 
gebruikers arbitrair te censureren”, 
klonk het bij Tom Vandendriessche. 
“Dit is onaanvaardbaar, want de 
vrijheid van meningsuiting is de 
smeerolie van de democratie.“ 

Het Vlaams Belang staat voor een 
zo ruim mogelijke interpretatie van 

dit grondwettelijk recht, klonk het. 
“We ijveren sterk voor het principe 
dat wat offline legaal is, ook online 
legaal moet zijn. Onze partij pleit 
tevens voor meer transparantie wat 
betreft het beleid en de algoritmes 
van sociale mediabedrijven.”

DE MAINSTREAMMEDIA 
VERHULLEN EN VERZWIJGEN

In het tweede deel behandelde 
de studiedag de klassieke media. 
Samen met Pieter Bauwens, 
hoofdredacteur van Doorbraak, 
ging Vlaams Parlementslid Klaas 
Slootmans dieper in op de 
malaise waarin de Vlaamse media 
zich bevinden. 

“Vlamingen consumeren vooral 
media die afkomstig zijn van de 
VRT, DPG Media, Mediafin en 
Mediahuis”, aldus Slootmans. “Deze 
vier bedrijven domineren de markt en 
dit is uitermate ongezond.” Slootmans 
stelt bovendien vast dat deze 
dominante positie mede te danken is 
aan de miljoenen euro’s staatssteun 

die kranten en tijdschriften jaarlijks 
ontvangen: “deze subsidiestromen 
moeten dringend op de schop. Hoe 
kunnen we immers verantwoorden 
dat de staat een winstgevende 
sector subsidieert en bovendien een 
btw-nultarief aanrekent? En niet te 
vergeten: wiens brood men eet, 
diens woord men spreekt.”

Voorts wees Slootmans ook op het 
geringe aantal Vlaams Belangers 
in de programma’s van de VRT in 
2021. “Amper 3,1 procent van de 
genodigden in De Ochtend waren 
van het Vlaams Belang, in De 
Zevende Dag was dit 4 procent”, 
klonk het. “Daarbij moeten we in 
het achterhoofd houden dat het 
Vlaams Belang één vijfde van de 
kiezers vertegenwoordigt en deze 
kiezers ook bijdragen aan de 
publieke omroep.”

Onze partij bundelde onze 
standpunten en conclusies in twee 
brochures rond media en Big 
Tech die u gratis kan bestellen via 
vlaamsbelangwinkel.org

STUDIEDAG

Vlaams Belang hield studiedag rond (sociale) media: 
“Meningsvrijheid herstellen”
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De Europese Commissie in de ban van de islam 
Het is welbekend dat de bewoners van de Europese ivoren torens in Brussel nauwelijks 
nog enige voeling hebben met de realiteit. Maar in de Europese Commissie maken ze 
het wel bijzonder bont. 

In 2021 bracht het Franse blad 
Charlie Hebdo aan het licht dat de 
Commissie subsidies schenkt aan 
ngo’s die nauwe banden onderhou-
den met de Moslimbroederschap. 
Die overkoepelende beweging wil 
naar eigen zeggen een wereldwijd 
kalifaat stichten. Heel veel islamis-
tische terreurgroepen zijn in de 
schoot van de Moslimbroederschap 
ontstaan.  

MOSLIMBROEDERSCHAP EN 
DERIVATEN

De Commissie financiert niet 
enkel dergelijke staatsgevaar-
lijke organisaties, ze verleent 
ze ook steun op alle mogelijke 
manieren. Zo mag het Forum 
van Europese organisaties van 
moslimjongeren en moslimstu-
denten (Femyso) deelnemen en 
zijn propaganda verspreiden op 
allerlei activiteiten rond diversi-
teit, antiracisme, onderwijs en 
jeugdbeleid en dus ook aan het 
Europese Jongerenevent van het 
Europees Parlement. Een ande-
re organisatie, ‘Collectif pour 
l’inclusion et contre l’islamop-
hobie en Belgique’ (CIIB) valt 
nauwelijks te onderscheiden van 

een Franse gelijkaardige vereni-
ging (CCIF) die door de Franse 
overheid ontbonden werd.  

Dergelijke organisaties beweren 
onder meer de emancipatie van 
moslimvrouwen te willen bewerk-
stelligen: bij nader inzicht gaat het 
enkel om de hoofddoek en andere 
islamitische gebruiken aan onze 
maatschappij op te dringen onder 
het mom van mensenrechten. Dat 
is net de strategie van de Moslim-
broederschap. De poging van de 
Waalse Sarah Schlitz (Ecolo) om 
de gesluierde en aan de Mos-
limbroederschap gelinkte Ihsane 
Haouach tot staatssecretaris voor 
Vrouwenrechten te benoemen is 
een sprekend voorbeeld van deze 
strategie. 

COMMISSIE WEET NIET 
WAT EEN ISLAMISTISCHE 
ORGANISATIE IS

De Commissie beschouwt deze 
ngo’s als waardevolle partners. 
Maar bepaalde ngo’s zijn veelal 
niet meer dan drukkingsgroepen 
zonder enige vorm van democrati-
sche legitimiteit. Dat zegt veel over 
de Commissie.

In een antwoord op schriftelijke vra-
gen van Europarlementslid Filip De 
Man hieromtrent stelt de Commissie 
dat ze “objectieve criteria en strenge 
selectieprocedures en controle van 
de begunstigden hanteert voor de 
toekenning van subsidies”. In een 
ander antwoord stelt diezelfde Com-
missie dat “het begrip ‘islamitische 
organisaties’ waarvoor geen precieze 
definitie bestaat (sic) geen standaard 
is die de Commissie in haar systemen 
gebruikt”. En dus mogen dergelijke 
verenigingen die de sharia in onze 
maatschappij willen invoeren, verder 
rekenen op het Europese manna (uw 
belastinggeld) om hun doelstelling te 
helpen verwezenlijken. 

De Commissie stuurde begin dit jaar 
trouwens ook een speciale gezant 
naar Oslo om deel te nemen aan 
de besprekingen met de terreurgroep 
Taliban, nadat die in Afghanistan 
weer aan de macht gekomen waren. 
De EU onderhoudt ook een delegatie 
in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. 
En de EU blijft hulp sturen naar het 
islamistische regime.

De Europese Commissie lijkt duidelijk 
in de ban en onder invloed van de 
islam te staan.

DOOR RALF VAN DEN HAUTE

RELIGIE
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VRAAGGESPREK

“Zolang we Brussel overlaten aan de 
partijen die het al meer dan dertig jaar 
verknoeien zal er niks veranderen”
Vooruit-voorzitter Conner Rousseau deed in linkse middens heel wat stof opwaaien toen hij in 
een Humo-interview stelde dat hij zich naar eigen zeggen niet in België thuisvoelt wanneer hij 
door Sint-Jans-Molenbeek rijdt. Voor de redactie vormde de commotie alvast een aanleiding 
voor een gesprek met twee Brusselse boegbeelden van onze partij. Voorzitter van Vlaams 
Belang Brussel en senator Bob De Brabandere en fractievoorzitter in het Brussels Parlement 
Dominiek Lootens-Stael. 

OPGETEKEND DOOR JORIS DE VRIENDT

Kan het zijn dat Conner Rousseau het licht begint 
te zien of zijn dit soort uitspraken over Molenbeek 
enkel een poging om de naar het Vlaams Belang 
gevluchte socialistische kiezers terug te winnen?

DE BRABANDERE: De uitspraken van Konijn Connor 
passen natuurlijk in een bepaalde strategie, en dat 
wordt door verschillende politieke waarnemers ook be-
vestigd. Maar of zijn uitvallen geloofwaardig zijn, daar 
wordt openlijk aan getwijfeld. De Franstalige partijen, 
zeker die waarmee hij samen in de Brusselse hoofdste-
delijke regering zit, zijn helemaal niet opgezet met zijn 
uitspraken, vooral omdat die uiteindelijk de aandacht 
vestigen op onze analyse van de problematiek.

LOOTENS-STAEL:  Het herhalen van Vlaams Belang-uit-
spraken met meteen daarna een stevige uithaal in onze 
richting, dat is inderdaad een doorzichtig spelletje. Ik 
denk niet dat Rousseau het meent met zijn ‘flinkse’ praat. 
Maar wat mij vooral stoort, is dat zijn partij, of ze nu on-
der de naam SP, SP.a, One.Brussels of Vooruit opereerde 
in het hoofdstedelijk gebied, altijd heeft meegewerkt aan 
de vervreemding. 

Reeds dertig jaar moet ik schrijnende verhalen horen van 
onze mensen uit wijken die worden overgenomen door 
vooral Noord-Afrikaanse inwijkelingen. Sint-Jans-Molen-
beek is de snelst groeiende gemeente in Brussel. Op 
twintig jaar tijd kwamen er maar liefst 20.000 bewoners 
bij. De gemeente telt nu 91.000 inwoners, zonder de 
vele duizenden illegalen mee te tellen. Deze gemeente 
kent leefbare wijken, maar de gettovorming neemt 
helaas hand over hand toe. Wie kan, verhuist maar 
wie niet de nodige middelen heeft, zit vast en wordt het 
leven zuur gemaakt. Het gaat vaak om echt schrijnende 

verhalen. En aan dat beleid werkt de partij van Rousseau 
al dertig jaar mee.

Er is niet alleen de vervreemding uiteraard, er is ook 
de onveiligheid. De schietpartijen in Molenbeek halen 
regelmatig het nieuws, net als het voortdurende ge-
weld tegen de politie. Hoe erg is het daar nu werkelijk 
gesteld, en hoe erg is het, bij uitbreiding, in Brussel?  

LOOTENS-STAEL:  Sinds het begin van dit schooljaar 
zijn er al minstens acht schietpartijen geweest, sommige 
met dodelijke afloop, en steevast vonden deze in het 
oude centrum plaats. Achter het geweld zit vooral een 
opflakkerende strijd tussen drugsbendes over territorium 
in heel het gewest. 

Politie en gerecht hebben de laatste maanden een paar 
Marokkaanse drugsbendes opgerold, maar ook de 
Albanese maffia is hier heel actief. De toename van 
geweld dat aan drugshandel kan gerelateerd worden 
is in het ganse Hoofdstedelijk Brussels Gewest opmer-
kelijk. Maar Molenbeek steekt er met kop en schou-
ders bovenuit. Dat zien we ook in de analyse die we 
gemaakt hebben over Brusselse probleemwijken. 

‘Sterke Jan’ Jambon klopte zich, als voormalig minis-
ter van Binnenlandse Zaken, na de aanslagen in Pa-
rijs op de borst Molenbeek te zullen opkuisen… Tot 
welke resultaten heeft deze opkuis eigenlijk geleid?  

Lootens-Stael:  Die eerste maatregelen waren wel een 
goede aanzet maar zijn gestoten op de Belgische 
realiteit. Jambon heeft niet doorgeduwd en nooit willen 
toegeven dat zonder de Belgische constructie aan te 
pakken, je ook niet ver geraakt met zulke maatregelen. 
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Men sprak steeds over de communautaire diepvries 
onder de Zweedse regering met N-VA, maar sindsdien 
zit ook alles daadwerkelijk in een diepvries en dat is 
onder Vivaldi niet verbeterd, integendeel. 

Want ook huidig minister van Binnenlandse Zaken 
Annelies Verlinden doet niets. De federale politie en 
Justitie hebben te weinig middelen omdat partijen zoals 
PS en Ecolo de boel bewust blokkeren. En de lokale 
overheden, ook weer onder controle van PS en Ecolo, 
schuiven de verantwoordelijkheden door. 

Het zou mooi zijn mochten we ooit nog door Brussel 
kunnen rijden zonder ons, zoals Conner Rousseau 
stelt, in Noord-Afrika te wanen. Maar valt er aan 
de situatie eigenlijk nog te verhelpen? Wat stelt het 
Vlaams Belang voor?

DE BRABANDERE: Dat zou zeker mooi zijn en is ook 
niet onmogelijk indien men daarvoor de politieke 

moed zou opbrengen. Zolang we Brussel overlaten 
aan de partijen die het al meer dan dertig jaar ver-
knoeien zal er niks veranderen. En dat verknoeien van 
Brussel, dat altijd in Vlaanderen zal liggen, gebeurt 
ook nog eens met Vlaams geld. 

Het Vlaams Belang is de enige die een uitgewerkt 
plan heeft om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
te hervormen en de bevoegdheden te herverdelen 
tussen gemeenten en gewest. Maar ook de federale 
overheid moet haar greep opnieuw versterken. Een 
federale overheid waar de Vlamingen zich niet in 
de minderheidspositie laten duwen uiteraard. Want 
uiteindelijk moet Vlaanderen zelfbewust doen wat 
moet. De controle over Brussel, de Vlaamse hoofd-
stad, herstellen. 

Want de Brusselaar, ook die van Molenbeek, verdient 
beter, net als alle Vlamingen terug fier zouden moeten 
kunnen zijn over hun hoofdstad!

“Het Vlaams Belang is de enige 
die een uitgewerkt plan heeft om 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

te hervormen”

Dominiek Lootens-Stael & Bob De Brabandere
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Het Vlaams Belang hield op (hoe kan het ook anders) 1 mei zijn jaarlijkse 1 mei-manifes-
tatie, dit keer in Sint-Niklaas. Vlaams Parlementslid en lokaal kopstuk Filip Brusselmans 
leidde partijvoorzitter Tom Van Grieken in, die vervolgens de centrale boodschap van 
onze partij meegaf. Die boodschap stond in het teken van de groeiende levensduurte en 
slinkende koopkracht. “Het leven wordt elke dag duurder: we betalen ons blauw aan 
gas, stroom, eten, brandstof … Ondertussen voert de paars-groene regering van pre-
mier Alexander De Croo en minister Meryame Kitir een Sinterklaasbeleid voor alles en 
iedereen – zeker in het buitenland – behalve voor onze mensen.” Onze partij wil daarom 
een onmiddellijke optrekking van de belastingvrije som, een permanente btw-verlaging 
op alle energieproducten, en een Vlaams energiebedrijf.

DOOR JONAS NAEYAERT

Het Vlaams Belang vierde 1 mei 
dit jaar in Sint-Niklaas. Centraal 
tijdens de viering stond het thema 
‘Vlaams én sociaal’. Want de 
federale regering bakt er niets 
van, klonk het terecht. Er moeten 
daarom dringend sociale maatre-
gelen komen om de koopkracht 
te vergroten en dit op Vlaamse 
leest.

“VAN ELKE EURO DIE DE 
VLAMING VERDIENT, MOET 
HIJ MEER DAN DE HELFT 
AFGEVEN: WURGEND EN 
ONHOUDBAAR”

“De Vlaming werkt keihard!”, 
klonk het uit de mond van Tom 
Van Grieken. “Maar van elke euro 
die u bruto verdient, houdt u ge-

middeld nog geen 50 cent over. 
En met die schamele halve euro 
dient die Vlaming alles te betalen: 
zijn woning, zijn energiefactuur, 
zijn brandstof en zijn eten en dat 
van de kinderen. Al die dingen 
worden duurder en duurder. Niet 
in het minst door het asociale 
beleid van deze regering, die 
door alles kapot te belasten alleen 
maar de inflatie ver boven die van 
onze buurlanden stuwt.”

”Terwijl de federale regering en 
Kitir met miljoenen Sinterklaas 
spelen in Afrika, Palestina en Azië 
zijn er elke maand meer en meer 
gezinnen die de eindjes niet aan 
elkaar kunnen knopen”, zo liet 
Van Grieken verder optekenen. 
“Daar komt de Sint niet langs, 

maar wel de postbode met exube-
rante gas- en stroomfacturen. Daar 
gaat de verwarming omlaag. 
Daar blijft de auto staan. Daar 
vertrekken kinderen met karige bo-
terhammendozen naar school. En 
daar kunnen ouderen niet langer 
hun rusthuisfactuur betalen.”

“En terwijl de Vivaldi-bonzen 
weigeren om een systematische 
en permanente btw-verlaging 
op energie door te voeren, 
zitten Open Vld-parlementsleden 
ongegeneerd te werken aan een 
btw-verlaging voor paarden“, ging 
Van Grieken verder. “Ze liegen 
even ongegeneerd als ze zeggen 
dat de schatkist een btw-verlaging 
op energie niet aankan. De gas-
prijzen zijn verviervoudigd en de 

1 MEI-VIERING

1 mei: Vlaams én sociaal! 



juni 2022 21

btw-inkomsten dus ook. Stop met 
jullie te verstoppen achter het bud-
get en de begroting – die jullie 
toch ieder jaar verknoeien. Aan 
politiek doen, dat is prioriteiten 
stellen en keuzes maken. Elke euro 
kan je inderdaad maar één keer 
uitgeven. En wij stellen het welzijn 
en de welvaart van onze mensen 
voorop. Wij kiezen om onze euro 
in de Vlaming te investeren.”

LAAGSTE TARIEF BTW OP 
ALLE ENERGIEVORMEN, 
MEER NETTOLOON EN EEN 
VLAAMS ENERGIEBEDRIJF

“Daarom: verlaag de btw op 
brandstof, gas en elektriciteit nu, 
onmiddellijk, per direct naar 6%. 

Verwarming, verlichting en vervoer 
moeten betaalbaar blijven”, aldus 
nog onze Vlaams Belang-voorzit-
ter. “6% is het tarief van basispro-
ducten zoals brood en water. 21% 
is het luxetarief voor champagne 
en sigaren.”

“Verlaag ook structureel die 
torenhoge en verlammende 
belastingdruk van +50%”, klonk 
het verder. “De Vlaming moet 
méér dan 50 cent overhouden 
per euro die hij verdient, niet 
minder. We stellen dan ook voor 
de belastingvrije som sterk op 
te trekken tot het niveau van het 
leefloon: €12.500. Dat levert 
netto gemiddeld 850 euro méér 
op per jaar.”

“En maak eindelijk werk van een 
Vlaams Energiebedrijf. Want 
binnen het Belgische stramien is 
het onmogelijk geworden om be-
trouwbaar en betaalbaar energie 
aan te leveren”, besloot Van Grie-
ken. “Breng alles inzake energie 
over naar Vlaanderen. Maak met 
één Vlaams Energiebedrijf komaf 
met de verkwistende intercom-
munales. Die dienen vooral om 
honderden postjes uit te delen 
aan systeempolitici, maar zorgen 
enkel voor stijgende facturen. Een 
Vlaams Energiebedrijf dat ook de 
dure kernuitstap een halt toe-
roept en juist investeert in nieuwe 
kerncentrales. Vlaamse energie in 
Vlaamse handen. Vlaams geld in 
Vlaamse handen!”
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De landbouwsector in crisis: 
vijf na twaalf
De situatie in de Vlaamse landbouwsector is dramatisch, zonder enige positieve 
vooruitzichten. Ter illustratie: op amper vijftien jaar tijd is het aantal familiale bedrijven 
bijna gehalveerd. Dit blijkt uit cijfers opgevraagd bij minister van Landbouw Hilde Crevits 
(cd&v) door Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Opeenvolgende Vlaamse regeringen 
hebben het steeds moeilijker gemaakt om aan landbouw te doen, en het stikstofakkoord 
zou voor vele familiale landbouwbedrijven wel eens de finale doodsteek kunnen zijn.”

Het tot op heden onwettelijke 
stikstofakkoord eist dus een ver-
nietigende tol. Het is de spreek-
woordelijke druppel die de emmer 
voor onze Vlaamse landbouwers 
doet overlopen. Al jaar en dag 
worden onze landbouwers door 
de Vlaamse, maar zeker ook door 
de federale en Europese regering, 
volledig in de steek gelaten. Een 
waar pestbeleid met steeds meer 
regelneverij zorgt ervoor dat het 
mentaal welzijn van onze boeren 
slechter is dan ooit tevoren. De 
zelfmoordcijfers zijn hallucinant.

In deze regeringen zien we dat 
op elk niveau al decennialang 
de cd&v mee aan het roer staat. 
De kleinere familiale landbouw-
bedrijven moeten het steeds weer 
ontgelden. De landbouwers wor-
den door de politiek en de media 
steeds negatiever weggeschilderd. 

Een landbouwer moet tegenwoor-
dig alsmaar meer tijd steken in zijn 
administratie dan in het bewerken 
van zijn land. En dat allemaal voor 
een product waarvan hij slechts 
een peulschil ontvangt van wat u 
ervoor betaalt in de supermarkt. 
“Cd&v kwam ooit op voor de 
belangen van de landbouwers, 
tegenwoordig is het hen enkel nog 
om de stemmen van de land-
bouwers te doen”, aldus Stefaan 
Sintobin, die zetelt in de commis-
sie Landbouw en Visserij. 

STIKSTOFAKKOORD:    
GOOCHELEN MET CIJFERS

Onze landbouwers hebben 
dus al lang te kampen met 
steeds striktere regels, waarvan 
steeds vaker onduidelijk is hoe 
de beleidspartijen precies op 
bepaalde streefcijfers uitkomen. 

Ook nu, bij het stikstofdossier. 
In het zogeheten krokusakkoord 
werd afgesproken dat 40 land-
bouwbedrijven meteen moeten 
stoppen, en voor nog vele 
andere bedrijven is ook een 
uitdoofscenario voorzien. Een 
vergunning krijgen wordt nog 
maar eens bemoeilijkt, tot grote 
ergernis van Sintobin: “Boeren, 
en zeker jonge boeren, verdie-
nen een vergunningenbeleid dat 
hen ruimte biedt om te onderne-
men. Ze verdienen een toekomst 
in Vlaanderen, maar deze 
Vlaamse regering dreigt te zor-
gen voor een boerenkerkhof.” 

“DE VLAAMSE REGERING 
BLAAKT VAN HET GROENE 
FUNDAMENTALISME”

Ook de boerderij van de abdij 
van Averbode dreigt nu te 

DOOR NEMO GEERAERT

LANDBOUW
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verdwijnen omwille van het 
nieuwe stikstofdecreet. “Dat 
een 900 jaar oude abdijboer-
derij verplicht moet stoppen, 
toont aan hoe waanzinnig dit 
decreet is”, zegt Sintobin. De 
uitbaters van het melkveebe-
drijf van de abdij ontvingen re-
cent een brief met de instructie 
de deuren te sluiten, ondanks 
het feit dat ze in 2015 nog 
een nieuwe milieuvergunning 
ontvingen. “Het Vlaams Belang 
waarschuwde van meet af 
aan als enige politieke partij 
dat het stikstofakkoord de 
landbouwsector serieus onder 
druk zou zetten”, aldus nog 
Sintobin. “Dat een gevestigd 
instituut als de 900 jaar oude 
abdijboerderij van Averbode 
nu ook bedreigd wordt, toont 
ons gelijk aan.” 

Sintobin vindt het dan ook onbe-
grijpelijk dat de Vlaamse over-
heid de abdijboerderij weg wil. 
“Dit is net een prachtig voor-
beeld van korte-keten-landbouw, 
kreeg recent een milieuvergun-
ning en de boerderij investeerde 
recent nog in nieuwe technie-
ken om haar stikstofuitstoot te 
beperken”. Wat wel positief is 
aan het verhaal rond Averbode 
is dat nu ook het brede publiek 
kennis heeft gemaakt met dit 
waanzinnige stikstofakkoord 
en de plannen van de Vlaamse 
regering.

HYPOCRIETE RUTTEN

Mede hierdoor toont de 
Vlaamse regering zich in toe-
nemende mate verdeeld over 
het stikstofakkoord, nu blijkt 
hoe zwaar de gevolgen van 
het akkoord zijn. “Gwendolyn 
Rutten klaagt nu plots over de 
sluiting van de abdijboerderij 
van Averbode. Hypocriet, 
want het is wel haar Open Vld 
die het akkoord mee goedkeur-
de. Enkel het Vlaams Belang 
durft nog opkomen voor de 
belangen van de landbouw”, 
betoogt Sintobin. “Nu kan 
iedereen zien waarom het 
Vlaams Belang zich zo hevig 
verzet tegen dit akkoord en 
hoe dogmatisch minister Demir 
zich gedraagt. Ze stelde zelfs 
doodleuk op de radio dat er 
geen enkel rationeel argument 
bestaat om de abdijboerderij 
open te houden, terwijl het 
alle vergunningen op zak 
had.”

“Het staat als een paal boven 
water dat het huidige akkoord 
in de vuilbak hoort”, besluit 
Sintobin. “Men moet opnieuw 
van een wit blad beginnen en 
met iedereen, landbouwers 
en milieu-organisaties rond de 
tafel gaan zitten en iedereen 
horen. Nu wordt er boven de 
hoofden van iedereen beslist 
en is er geen enkel draagvlak.”

FEITEN
CIJFERS
Na de verkiezingen in 2019 waren 
er 238,1 voltijdse medewerkers aan 
de slag op de kabinetten van de 
Vlaamse ministers, maar in 2020 liep 
dit op naar 265,9 en eind 2021 
zelfs naar 266,95 voltijdse mede-
werkers. De aangekondigde perso-
neelsbesparingen voor de Vlaamse 
overheid worden door de regering 
Jambon dus alvast niet toegepast 
voor de eigen kabinetten.  (vraag 
231 van Chris Janssens aan minister 
van Bestuurszaken Bart Somers)

***
Vorig academiejaar waren er 13 
procent meer niet-Belgische studenten 
in het hoger onderwijs, die een studie-
toelage ontvangen van de Vlaamse 
overheid. Deze groep studenten scoort 
echter opvallend slechter dan de 
Vlaamse beursstudenten, aangezien 
meer dan 6 op de 10 startende 
niet-Belgische studenten het bachelor-
diploma niet halen binnen de vijf jaar. 
(vraag 389 van Yves Buysse aan 
minister van Onderwijs Ben Weyts)

***
Van alle mensen op arbeidsactieve 
leeftijd, dus tussen de 25 en 64 
jaar, zijn er in België 1,3 miljoen, 
of 22 procent, niet aan het werk. 
Bij niet-EU-vreemdelingen is de 
inactiviteitsgraad 44,2 procent 
en bij niet-EU-vrouwen zelfs 59,3 
procent. (Vraag 859 van Hans 
Verreyt aan minister van Economie 
Pierre-Yves Dermagne)

***
De FOD Volksgezondheid stond het 
afgelopen jaar in voor de controle op 
de aanwezigheid van CO2-meters 
in horecazaken. Weinig verrassend 
gebeurden die controles veel meer in 
Vlaanderen (5.779 gecontroleerde zaken) 
dan in Wallonië (1.939 gecontroleerde 
zaken). (Vraag 1281 van Steven 
Creyelman  aan minister van Volks-
gezondheid Frank Vandenbroucke)



24 Vlaams Belang Magazine

Nationalistische zege in Noord-Ierland 
Voor het eerst, sinds de creatie van de Britse deelstaat Noord-Ierland in 1921, werden de 
Ierse nationalisten van Sinn Féin met 29,0 % van de stemmen en een ruime voorsprong op 
nummer twee, de pro-Britse unionistische Democratic Ulster Party (DUP) met 21,3 %, de 
grootste partij van de regio. 

Ooit gedoodverfd als de poli-
tieke vleugel van het IRA was 
het opvallend dat Sinn Féin zich 
tijdens de verkiezingscampagne 
vooral profileerde als de partij 
die de alledaagse problemen 
zoals meer betaalbare huis-
vesting, beter onderwijs en de 
stijgende energieprijzen aanpakt 
en daarbij - doelbewust – ge-
voelige thema’s heeft vermeden 
die tot verdeeldheid konden 
leiden. 

MICHELLE O’NEILL

Dit resultaat geeft Sinn Féin 
het recht om een premier aan 
te duiden die de Noord-Ierse 
regering moet gaan leiden. Dat 
wordt Michelle O’Neill, die Sinn 
Féin in Noord-Ierland met vaste 
hand naar deze verkiezingsover-
winning leidde. Dit is meteen de 
eerste keer sinds de oprichting 
van het Noord-Ierse parlement, 
meer dan een eeuw geleden, 
dat dit mandaat aan de Ierse 
republikeinen toekomt. 

Sinn Féin zet nu alles op alles om 
ook de grootste partij van de Ierse 
republiek te worden. Een ambitie 
die lange tijd als onrealistisch 
werd beschouwd maar na recente 
electorale successen steeds meer 
aan geloofwaardigheid wint. De 
Ierse parlementsverkiezingen in 
2020 betekenden de doorbraak 
van Sinn Féin in de Ierse nationale 
politiek die decennialang was 
gedomineerd door de traditionele 
partijen Fianna Fáil en Fine Gael. 
De partij werd in één klap, met 
37 zetels, de op een na grootste 
fractie in de Dáil Éireann, het Ierse 
parlement. 

BREXIT

Het blijft inmiddels wel koffiedik 
kijken over wat er nu concreet 
gaat gebeuren. De Britse staats-
secretaris voor Noord-Ierland 
verklaarde dat hij de verschillende 
partijleiders de komende dagen 
zou ontmoeten met de bedoeling 
om zo snel mogelijk een nieuwe 
regering te vormen. En dat wordt 

geen sinecure.  Als er binnen de 
zes maanden geen nieuwe rege-
ring kan worden gevormd, moeten 
er immers van rechtswege nieuwe 
verkiezingen worden uitgeschre-
ven. Door de bepalingen van het 
Goede Vrijdag-akkoord zijn Sinn 
Féin en de DUP ertoe gebonden 
samen te regeren. 

Ze zullen daarom manieren moe-
ten vinden om met hun verschillen 
om te gaan en de machtsdeling 
te herstellen. De vraag is echter 
of de DUP bereid is om opnieuw 
regeringsverantwoordelijkheid te 
nemen. Men mag niet vergeten 
dat deze verkiezing werd uitgelokt 
nadat de DUP in februari de stek-
ker uit de regering had getrokken 
uit protest tegen het zogenaamde 
Noord-Ierse protocol, het onder-
deel van de Brexit -overeenkomst 
tussen het VK en de EU waardoor 
de regio op één lijn blijft met de 
interne markt voor goederen van 
de EU. Wellicht wordt dit ook 
de inzet van ongetwijfeld harde 
regeringsonderhandelingen. 

DOOR JAN HUIJBRECHTS 

IERLAND 
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BOEKBESPREKING

binnengedrongen in de hoofden 
van blanke Westerlingen uit vrees 
om van racisme beschuldigd 
te worden. Terecht stelt hij dat 
racisme een universeel verschijnsel 
is en dat antiracisme op zich nog 
hevigere vormen aanneemt dan 
de kwaal die ze meent te moeten 
bestrijden.

“ALS EUROPA OP ZOVEEL 
PUNTEN AFSCHUWELIJK 
IS – RACISTISCH, BRUUT EN 
VERDRUKKEND – WAAROM 
WIL JE ER DAN KOSTE WAT 
HET KOST GAAN WONEN?”

In zijn derde deel ziet hij hoe 
landen in het Westen hun eigen 
soevereiniteit laten verdampen. 
Een beleid van ‘ontgrenzing’ en 
massale immigratie veroorzaken 
integendeel een braindrain in het 
thuisland zelf en een enorme be-
lasting voor de sociale welvaarts-
staat alhier. De intellectuelen die 
daarvoor staan zijn de emanatie 
van de 19de-eeuwse kolonialen. 

Maar de ‘inclusieve’ maatschappij 
is intussen zo gemeengoed in het 
gepapegaai dat bewindslieden 
verkondigen dat ze de reikwijdte 
van hun eigen woordenkramerij 
niet meer onderkennen. Het is 
doorgedraaide en onbezonnen 
naastenliefde die wordt onder-
steund door politiek opbod van 

een academisch carnaval van 
links. De woke-aanhangers doen 
niets liever dan met een maso-
chistisch genoegen de eigen 
Westerse beschaving beledigen. 
En daarom moeten wij erfgena-
men ons verontschuldigen voor 
wat blanke Westerse voorouders 
hebben uitgespookt. Excuses 
vanuit de andere kant zijn er nooit 
gekomen en zullen er niet komen.  

Pascal Bruckner
Schuldig over de hele lijn.

Standaard Uitgeverij, 2021, 
272 blz.

ISBN 978-90-223-3844-5
Prijs: 24,99 euro

Schuldig over de hele lijn.  
Hoe de ‘witte’ man de ideale zondebok werd 

De Franse schrijver en filosoof Pascal Bruckner (1948) zet met dit boek de frontale aanval in 
op het ‘wokisme’ dat zich als een parasiet in vele hoofden van Westerlingen heeft genesteld. 
In dit boek gaat de auteur op zoek naar de wortels van deze radicale en intolerante stroming 
die zegt op te komen tegen racisme en allerhande onrecht dat begaan zou worden jegens 
minderheden in de samenleving.

DOOR FREDERIK PAS

In het eerste deel van zijn boek 
gaat hij in op de mannelijke supe-
rioriteit en het daarmee verbonden 
feminisme wat hij tot in het extre-
me toe aanklaagt. Bij wijlen gaat 
hij echter in overdrive en komt hij 
over als een gefrustreerde ‘witte 
heterosexuele man’ die met alle 
zonden Israëls beladen wordt. 
Inderdaad is elke nuance in het 
debat verdwenen en wordt het 
hoog tijd om de ganse ‘woke-cul-
tuur’ ernstig in vraag te stellen. 
Zijn sterk polemische schrijfstijl zal 
echter geen enkele woke-ist over-
tuigen van zijn gelijk en zo dreigt 
Bruckner zelf bij te dragen tot de 
verkleutering van de discussie.

“ALL LIVES MATTER”

Beter is zijn tweede deel waarin 
hij het woke antiracisme fileert 
en terecht grote vraagtekens 
plaatst bij de morele hoogmoed 
van antiracisten die geen enkele 
nuance in het debat aanvaarden. 
Bovendien wijst hij er terecht op 
dat in het debat historische gege-
vens onjuist of maar gedeeltelijk 
gebruikt worden. 

Hij verwijst in dat verband bijvoor-
beeld terecht naar de beperkte 
rol van de Europeanen in de 
organisatie van de Afrikaanse sla-
venhandel. Zo is er een geïnstitu-
tionaliseerde politieke correctheid 
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Vlamingen in de Nederlandse Gouden Eeuw
Tijdens de Gouden Eeuw (1588-1720) was Noord-Nederland een internationale 
grootmacht én het centrum van de wereldhandel. De bijdrage vanuit de Vlaamse en 
Brabantse gewesten mag hierbij niet onderschat worden.

DOOR FILIP DE MAN 

TERUGBLIK

In de eeuwen daarvoor behoorden 
Brugge en Antwerpen tot de 
machtigste steden van Europa. 
Daarna verschoof het zwaartepunt 
naar de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Op 
economisch en politiek-militair 
vlak kon zij zich meten met de 
andere grootmachten, wetenschap 
en kunst kenden een ongeziene 
bloeiperiode. Aan de basis lagen 
de handel met de landen rond de 
Baltische Zee, later de kolonies in 
Azië, Afrika en Amerika, en niet 
te vergeten: de vrijheden die de 
hoge vlucht van het intellectueel en 
mercantiel leven mogelijk maakten 
(republiek in plaats van feodalisme, 
moderne financiële markt, vrijere 
arbeidsmarkt, wetenschappelijke en 
technologische vooruitgang). 

VLUCHT NAAR HET 
NOORDEN

Na de Beeldenstorm (1566) en 
andere opstanden in onze contreien 
voert de Spaanse koning een 
schrikbewind in: niet alleen extra 
belastingen onder meer via de 
Tiende Penning, maar ook religieuze 

vervolging, terdoodveroordelingen 
door de Bloedraad, de onthoofding 
van Egmont en Hoorn op de 
Brusselse Grote Markt en uiteindelijk 
regelrechte oorlog.

Om zich te onttrekken aan de 
Spaanse dwingelandij verhuizen 
duizenden uit de Zuidelijke 
Nederlanden naar Duitsland, 
Frankrijk, Engeland. Maar vooral 
naar de jonge Republiek: rijke 
handelaars en ondernemers, 
geleerden, drukkers, cartografen, 
ingenieurs, kunstenaars en – niet 
te onderschatten – een massa 
geschoolde werklieden uit de 
vele ambachten van toen. Die 
volksverhuizing brengt een 
verschuiving van de politieke, 
economische en culturele macht 
teweeg. De Zuidelijke Nederlanden 
zullen enkele eeuwen zwaar gebukt 
gaan onder deze grootschalige 
financiële en intellectuele verarming. 

De vlucht begint met anabaptisten 
uit West-Vlaanderen (Hondschote, 
Armentiers, Valencijn en Ieper) en 
calvinisten uit de streek van Doornik. 
West-Vlaanderen verliest een groot 

deel van zijn bevolking, Hondschote 
zakt zelfs van 18.000 inwoners 
naar… 385. In roemrijke steden 
als Brugge, Gent, Mechelen en 
Leuven staat de helft van de huizen 
leeg. Voor de Val van Antwerpen 
in 1585 is de metropool met zo’n 
100.000 inwoners de grootste stad 
van de Nederlanden, dat aantal 
aantal zakt tot 42.000. 

Dit alles maakt dat het aandeel 
Zuid-Nederlanders in de 
Republiek stijgt tot 150.000: 
een derde van de inwoners van 
Amsterdam, in Rotterdam 40%, 
in Leiden en Middelburg zelfs 
meer dan de helft. Deze laatste 
stad stuurt zowaar schepen om 
Vlamingen over te brengen. Hun 
vaardigheden zijn immers meer dan 
nodig bij de heropbouw na de 
Spaanse verwoestingen. Dankzij 
de Vlamingen wordt de regio 
Leiden tegen 1650 de grootste 
textielproducent ter wereld.

In 1609 richt de Antwerpenaar 
Dirck van Os de Amsterdamsche 
Wisselbank op, waardoor Amster-
dam tot aan de industriële revolutie 

Meesterwerk van Frans Hals (schuttersgilde uit Amsterdam)
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het financiële centrum van de 
wereld blijft (een verre voorloper 
was de beurs van Brugge uit 
1309, genoemd naar de familie 
Van der Buerse). 

Drijven de Noord-Nederlanders 
traditiegetrouw handel met de 
noordelijke Hanzesteden, het zijn 
de Zuid-Nederlanders die de 
horizonten verleggen buiten Eu-
ropa: zij hebben de ervaring, de 
kapitalen en de handelsrelaties. 
Ze leren hun volksgenoten ook de 
wereldwijde concurrentie aan te 
gaan met de vermaledijde Span-
jaarden. De Verenigde Oost-In-
dische Compagnie (VOC, actief 
in Azië) is een Zuid-Nederlands 
initiatief dat vanaf 1602 uitgroeit 
tot de grootste handelsonder-
neming ter wereld. Heel wat 
van de eerste aandeelhouders 
zijn Vlamingen en Brabanders. 

Onder hen is ook de Mechelaar 
Johan van der Veeken, die op dat 
ogenblik de rijkste koopman van 
Rotterdam is. De Antwerpse za-
kenman Willem Usselincx wordt 
dan weer in 1621 medestichter 
van de West-Indische Compagnie 
(WIC, Amerika).

Hiermee nemen de Zuid-Ne-
derlanders natuurlijk wraak op 
de Spanjaarden die hen uit hun 
steden hadden verdreven, Ant-
werpen economisch wurgden en 
ondermeer hun lucratieve spece-
rijenhandel hadden afgesnoept. 
Veel van de matrozen, soldaten 
en officieren bij de VOC en de 
WIC komen trouwens uit de 
Vlaamse kustgebieden. Amster-
dam groeit ondertussen explosief 
(van 30.000 inwoners in 1570 
tot 200.000 inwoners in 1688), 
wordt het ‘pakhuis van de wereld’ 

en is zo rijk dat men er het groot-
ste stadhuis van Europa neerpoot.

De Zuid-Nederlanders brengen 
ook het protestants geloof mee 
naar het voornamelijk katholie-
ke Noorden. Hun predikanten 
hebben er grote invloed en via 
vele teksten en vertalingen van 
hun hand geven zij vorm aan het 
Algemeen Nederlands. Die bena-
ming voor onze taal is trouwens 
afkomstig uit Vlaanderen.

NASCHRIFT 

in 2019 werd de term Gouden 
Eeuw gecanceld door het Amster-
dam Museum (wegens negatieve 
aspecten zoals armoede, oorlog, 
dwangarbeid, mensenhandel). Of 
hoe links ons ook deze trots over 
de formidabele verwezenlijkingen 
van onze voorouders wil afnemen.

De Nederlandse vloot vormde een geduchte tegenstander voor de andere maritieme machten
(vlaggenschip de Zeven Provinciën)

FIGUREN

Niet weinig Zuid-Nederlanders 
spelen in de Republiek een emi-
nente rol, getuige hiervan deze 
niet-exhaustieve lijst:

• Simon Stevin, de grootste wiskun-
dige en ingenieur uit die tijd en leer-
meester van de prins van Oranje, 
werd geboren in Brugge;

• Joost van den Vondel, bekend 
als de grootste Nederlandse schrij-
ver, kwam uit Antwerpen;

• een van ’s werelds grootste 
uitgevers, Elsevier, verwijst naar de 
Leuvense drukker Lodewijk Elsevier 
die nabij de Universiteit van Leiden 
in 1585 een boekenwinkel opende;

• kunstschilder Frans Hals geldt als 
een van de grootste Nederlandse 
Meesters, zijn familie is afkomstig uit 
Mechelen;  

• cartograaf Joost d’Hondt was 
afkomstig uit het West-Vlaamse 

Wakken, maar woonde en werkte 
in de Amsterdamse Kalverstraat (zijn 
grote voorbeeld Gerardus Mercator 
uit Rupelmonde was naar Duitsland 
gevlucht);

• humanist en geschiedschrijver Jus-
tus Lipsius uit Overijse, doceerde 
aan de universiteit van Leiden; 

• de befaamde humanist en letter-
kundige Daniël Heinsius uit Gent 
werd eveneens professor in Leiden.

• de Antwerpse 
Susanna Hoefnagel 
werd de stammoeder 
van een van de be-
roemdste Noord-Ne-
derlandse geslach-
ten: de familie 
Huygens met o.a. de 
geniale wetenschap-
pers Constantijn en 
Christiaan

• de Gentenaar 
Lieven de Key 
werd een van de 

belangrijkste bouwmeesters van de 
Hollandse renaissance.

Nog een leuke uitsmijter: volgens 
de bekende jeneverstokerij Bols is 
hun zaak in 1575 gesticht door de 
Antwerpse familie Belsus. Toch niet 
zo Hollands die jenever?

Het moet dus gezegd: Vlamingen 
en Brabanders hebben meer dan 
hun stempel gedrukt op handel en 
economie, wetenschap en cultuur, 
taal en geloof in Noord-Nederland.



Wat heb je gedaan voor je in de 
politiek stapte?

Na mijn lager en middelbaar on-
derwijs in het Gentse Sint-Aman-
dusinstituut ging ik informatica 
studeren aan de Hogeschool 
Gent. Ik ben in die sector aan de 
slag gegaan en ben nog steeds 
directeur van een informaticabe-
drijf.

Wat heeft je doen kiezen voor 
het Vlaams Belang?

In de tweede helft van de jaren 
’80 kwam ik als student in contact 
met de toenmalige VSG (Vlaamse 
Studenten Gent). Dit was een 
periode dat zowel KVHV als NSV 
niet actief waren in Gent. Ik voel-
de me onmiddellijk thuis in deze 
Gentse studentenclub die streefde 
naar Vlaamse onafhankelijkheid 
en bovendien gezond rechts en 
conservatief was. Zo kwam ik 
logischerwijs bij het toenmalige 
Vlaams Blok terecht. Ik werd hier 
al snel actief en richtte mee de 
Vlaams Blok Jongeren Gent op. In 

1988 werd ik fractiesecretaris in 
Gent voor de gemeenteraadsfrac-
tie van het Vlaams Blok en werd 
eveneens hoofdredacteur van het 
lokaal partijblad.  

Wanneer werd je voor het eerst 
verkozen? 

Mijn eerste lokaal mandaat 
verkreeg ik in 1994, toen ik voor 
een korte periode provincieraads-
lid werd in Oost-Vlaanderen. 
In 1995 werd ik na de lokale 
verkiezingen OCMW-fractieleider 
in Gent en gemeenteraadslid voor 
het Vlaams Blok. Ik ben onder-
tussen dus al 27 jaar lid van de 
Gentse gemeenteraad. Sinds 
2011 ben ik voorzitter van onze 
fractie in Gent. Van 2004 tot 
2014 was ik lid van Vlaams par-
lement en sinds 2019 opnieuw. 

Met welke dossiers houd je je 
bezig in het Vlaams Parlement? 

Ik ben actief in de commissie 
Buitenlands Beleid en ben hier 
ook ondervoorzitter van. Daar-

naast volg ik de dossiers rond 
sport op en ik ben ook lid van het 
Benelux-parlement.

We weten dat je ook een 
buitengewone interesse hebt in 
Zuid-Afrika. Leg eens uit?  

Als student heb ik serieus over-
wogen om in Zuid-Afrika te gaan 
wonen omdat dit land me enorm 
boeide. Ik verslond boeken over 
ons Afrikaner-broedervolk, hun 
ontstaan en geschiedenis. Ik was 
bijzonder in de Boerenoorlogen 
geïnteresseerd en werd al snel 
lid, en later bestuurslid, van de 
Vrienden van Zuid-Afrika in Gent. 
De interesse voor Zuid-Afrika 
is nooit meer verdwenen, wel 
integendeel!

Wat wil je graag nog bereiken 
in de politiek? 

Als politici moeten we bescheiden 
zijn en hopen dat we met zijn 
allen kunnen meebouwen aan de 
verwezenlijking van het program-
ma waar het Vlaams Belang voor 
staat. Dat kan vanuit de oppo-
sitie, door stevig weerwerk te 
bieden in parlementen en lokale 
raden. Maar waarom niet ook de 
ambitie hebben om in 2024 mee 
te besturen?

Johan Deckmyn
Vlaams Parlementslid 

VRAGENVUUR

BIO: 
• Leeftijd: 54 jaar
• Woont in Oostakker (Gent)
• Gehuwd
• Lid van de Gentse gemeenteraad sinds 1995
• Vlaams Parlementslid van 2004 tot 2014 en terug sinds 2019

Johan Deckmyn belandde als student bij het Vlaams Blok / Vlaams Belang en vertegenwoordigt 
onze partij al meer dan 27 jaar in de Gentse gemeenteraad. Sinds 2019 is hij opnieuw Vlaams 
volksvertegenwoordiger en volgt hij de dossiers rond sport en buitenlands beleid op. Hij is 
informaticus van opleiding en heeft een bijzondere passie voor Zuid-Afrika.
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“Als politici moeten we bescheiden 
zijn en hopen dat we met zijn 

allen kunnen meebouwen aan de 
verwezenlijking van het Vlaams 

Belang-programma.” 
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Stuur uw oplossing voor 10 juni met vermel-
ding van naam en adres naar: 

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

VUL IN EN WIN.

EEN BOEKENBON VAN 
UITGEVERIJ EGMONT

TER WAARDE VAN 20,00 EURO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HORIZONTAAL
A.  Van dezelfde kracht
B.  Figuur uit ‘FC De Kampioenen’ - 

Vader of moeder
C.  Dichtwerk van Homerus - Klap - As-

tronomische eenheid 
D.  Muzieknoot - Benaming voor een auto 

met een motor met meer inhoud en 
vermogen dan het standaard model - 
Een klap geven  

E.  Stad in Israël - In de naam van Jezus
F.  Loofboom - Regionaal Landschap - Inter-

nationaal Olympisch Comité - Lidwoord
G.  Pionier
H.  Meisjesnaam - Het ergens prettig 

gaan vinden
I.  Mohammedanisme - Aanzien - Deel 

van het testament
J.  Vlaamse recreantenvereniging - Er
K.  Voorouder van het varken - 
     Clandestiene
L.  Plattelandsbewoner - Nummer

VERTICAAL
1.  Betrekking hebbend op het werkelijk 

bestaan
2.  Handkoffer - Bestaat - Familielid
3.  Meisjesnaam - Schrijfartikel
4.  Rivier tussen Eriemeer en Ontario-

meer - Karakter
5.  Verzamelnaam voor de groep van 

dialecten uit een bepaalde provincie
6.  Vervoermiddel - Romeinse cijfer 

twee - Achter - Turks bevelhebber
7.  In staat van trilling verkeren
8.  Bedwelming - Regelmaat
9.  Kopieerden 
10. Identiteitsbewijs - Standaardnederlands 

- Afkorting voor eenheid van snelheid 
in de scheepvaart - Eigendunk 

11. Gestreelde - Pakte
12. In de bloemetjes zetten - Afrikaans land

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

KABOUTERS

GIKADO

Winnaars mei:
JP Van Dyck (Attert), Cecile de Vlieger (Gent), 

Katelijne Blondeel (Roeselare), 
Herman Maes (Sint-Niklaas)

9

1
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via 
uw provinciaal secretariaat doorgegeven te
worden voor 15 juni 

KALENDER

VRIJDAG 3 JUNI
NINOVE. 4-daags Eetfestijn, in 
Clöe Eventhal, Merellaan 46 vanaf 17u. 
Org.: Forza Ninove. Inl.: 0495-48 36 
97, guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.org 
KAPELLEN. Boekvoorstelling 
‘Omvolking’ met Filip Dewinter 
in Zaal Lux, Marktplein om 18u. Org.: 
VB Kapellen. Inl.: Chris Marynissen, ka-
pellenveilig@gmail.com 

ZATERDAG 4 JUNI 
NINOVE. 4-daags Eetfestijn, in 
Clöe Eventhal, Merellaan 46 vanaf 17u. 
Org.: Forza Ninove. Inl.: 0495-48 36 
97, guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.org
LEOPOLDSBURG.  Boekvoor-
stelling ‘Omvolking’ met Filip 
Dewinter  in buurthuis Heppen, Hei-
destraat 65 om 19u. Org.: Vlaams Be-
lang Leopoldsburg 

ZONDAG 5 JUNI  
NINOVE. 4-daags Eetfestijn, in 
Clöe Eventhal, Merellaan 46 vanaf 11u. 
Org.: Forza Ninove. Inl.: 0495-48 36 
97, guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.org
OOSTENDE. Jaarlijkse Barbe-
cue met Sam Van Rooy in Ten 
Stuyver, Stuiverstraat 357 om 11u30. 
Org.: Vlaams Belang Oostende. Inl.: 
oostende@vlaamsbelang.org
BEIGEM. Ontbijtgesprek met 
Filip Brusselmans  in Parochiezaal 
Beigem, Zevensterre 1 om 10:00. 
Org.: Vlaams Belang Grimbergen. Inl.: 
Jan Laeremans, 0486 760 734, jan.
laeremans@telenet.be   

MAANDAG 6 JUNI 
NINOVE. 4-daags Eetfestijn, in 
Clöe Eventhal, Merellaan 46 vanaf 11u. 
Org.: Forza Ninove. Inl.: 0495-48 36 
97, guy.dhaeseleer@vlaamsbelang.org
HERNE. Jaarmarktstand in cen-
trum Herne vanaf 9u. Org.: Vlaams 
Belang Galmaarden. Inl.: Daniël Fontey-
ne, 0475-59 47 93, daniel.fonteyne@
skynet.be 
ZEMST.  Drankstand op Pinkster-
markt Zemst, Schoolstraat vanaf 8u. 
Org.: Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick 
Van Den Bosch, 0496 62 42 54, an-
fieldboy@live.be 

DINSDAG 7 JUNI
GROBBENDONK. 3 daag-
se uitstap midden Elzas en Euro 
Parlement om 8:00. Org.: Vlaams 
Seniorenforum Kempen. Inl.: Guy 
Somers, 0486 438 001, somers.
guido@gmail.com 

DONDERDAG 9 JUNI
BRUGGE. Historische wande-
ling door Brugge aan het Con-
certgebouw, ’t Zand 34 om 10u45. 
Seniorenforum Brabant. Inl.: Suzy Ja-
cobs, 0471/75.23.36, suzy.jacobs@
vlaamsbelang.org 

VRIJDAG 10 JUNI
TONGEREN. Boekvoorstelling 
‘Omvolking’ met Filip Dewinter 
in Cottalaan 10 Tongeren, Cottalaan 
10 om 19u30. Org.: Vlaams Belang 
Tongeren. Inl.: 0471 577 646, jos.van-
roosendael@gmail.com 
BEERSE. Avondmarkt met 
Vlaams Belang-standje op het 
Kerkplein vanaf 17u. Inl. Jeroen Bol-
ckmans, jeroen.bolckmans@vlaams-
belang.org.

ZATERDAG 11 JUNI
HEULE. Belastingen invullen in 
Café ‘t Streuvelke, Gullegemsestraat 
2 om 9u30. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: 0486 22 90 43, jan.
deweer@hotmail.com 
BAMBRUGGE. 3de Lente-bar-
becue in Zaal Sint-Anna, Bambrugge-
dorp 44 om 17u. Org.: Vlaams Belang 
Erpe-Mere. Inl.: 0476 499 256, guy.
vanlondersele@skynet.be 
DENDERMONDE. Gespreks-
avond met Dries Van Langen-
hove over asiel en immigratie in Ros 
Beiaardzaal Stadhuis, Grote Markt 1 
om 20u. Org.: Vlaams Belang Dender-
monde. Inl.: Ilse Annemans, 0479 360 
923, ilse.annemans@skynet.be 
 
ZONDAG 12 JUNI
ZINGEM.(Kruisem) Eetfestijn - 
Barbecue in Zaal Volkskring, Dorps-
straat 31 om 11u30. Org.: Vlaams 
Belang Kruisem. Inl.: 0497 828 368 
STEENDORP. Lentedrink met     
Adeline Blancquaert in Foyer zaal 
De Mosterdpot, Gelaagstraat 84 om 
14u. Org.: Vlaams Belang Temse. Inl.: 
Tim Stevelinck, tim.stevelinck@vlaamsbe-
lang.org 

DINSDAG 14 JUNI
ROESELARE. Agrotopia bezoek 
in Agrotopia, Oostnieuwkerksesteen-
weg 130 om 9u30. Org.: Senioren-
forum Mandel. Inl.: phlypogerda1@
telenet.be, 0493 55 19 12 
AARTSELAAR. ‘energie-avond’   
in CC Aartselaar, Della Faillelaan 
34 om 20u. Org.: Regio Antwer-
pen Zuid. Inl.: Mike Schuurmans, 

0485 71 72 94, Mike.schuurmans@
vlaamsbelang.org 

WOENSDAG 15 JUNI
WIJNEGEM. Geen toekomst 
zonder wortels in ‘t Gasthuis, Turn-
houtsebaan 199 om 20u. Org.: Vlaams 
Belang Regio Voorkempen. Inl.: Wouter 
Bollansée, 0485 980 834, wouter.bol-
lansee@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 18 JUNI
HEULE. Belastingen invullen  
in Café ‘t Streuvelke, Gullegemse-
straat 2 om 9u30. Org.: Seniorenfo-
rum Leie-Schelde. Inl.: 0486 22 90 
43, jan.deweer@hotmail.com 
KALMTHOUT. Zomerreceptie in 
Den Druivelaar, Noordeind 51 om 13u. 
Org.: Vlaams Belang Kalmthout. Inl.: Ste-
fan Haes, kalmthout@vlaamsbelang.org
VOSSELAAR. Familiedag met 
BBQ in Zaal Berkemei, Biekensstraat 
10 om 15u. Org.: Vlaams Belang 
Vosselaar. Inl.: Peter Lodewijckx, 
0494 525 209, Vlaamsbelang.vos-
selaar@gmail.com 
 
ZONDAG 19 JUNI
MORTSEL. Pannenkoeken-
festijn in Zaal ‘t Parkske, Edegem-
sestraat 26 om 14u. Org.: VB Mort-
sel. Inl.: Jan Thomas, 0495 45 98 
44, info.vbmortsel@gmail.com 

DINSDAG 21 JUNI
SINT-JOB-IN-T-GOOR. Zomer-
zonnewende in ‘t Goorhof, Kerklei 
16 om 14u. Org.: Seniorenforum Regio 
Antwerpen. Inl.: 0495 82 76 07, senio-
renforum.antwerpen@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 25 JUNI
LIER. Familiedag  met Gro-
te Zomerbraai in Domein visput 
‘Moed en Geduld’, vijver is 
gelegen tussen de ring en het 
Netekanaal aan de Aarschotse-
steenweg, om 15u. Org.: Vlaams 
Belang Lier – Koningshooikt. Inl.: 
Bart Verhoeven, 0496 283 206, 
bar t.verhoeven@vlaamsbelang.
org. Inschrijven via https://
v laamsbelangl ie r.org/fami l ie -
dag2022.html
TREMELO. Braziliaanse 
avond met Stijn Hiers in Het 
Raadshuis, Werchtersebaan 2 om 
20u. Org.: Vlaams Belang Treme-
lo. Inl.: Alain Verschaeren, 0474 
691 070, alain.verschaeren1@
telenet.be




