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Terwijl Jan met de pet zich steeds grotere zorgen baart over de piekende 
energie- en brandstofprijzen boog de helft van de Wetstraat zich afgelopen 
maand over het Congolese vraagstuk. De koning, de premier, twee 
ministers en een omvangrijke schare journalisten en cabinettards trokken 
zuidwaarts om zich te ontfermen over de koloniale gewetenskwestie.

“Het Belgische regime stoelde op een – niet te rechtvaardigen – verhouding 
van ongelijkheid en was gekenmerkt door paternalisme, discriminatie 
en racisme.” Het was met een zichtbare vorm van zelfpijniging dat de 
Belgische vorst de woorden over zijn tong liet rollen. Om de lijdensbeker 
tot de bodem te ledigen volgde een naar eigen zeggen ‘oprechte 
spijtbetuiging’.

Los van de ontegensprekelijke wandaden die zich tijdens het leopoldistisch 
regime hebben afgespeeld, verdient ook de andere kant van de 
medaille aandacht. Zo had Belgisch-Congo een goed functionerend 
overheidsapparaat, een uit het niets opgebouwd verkeersnet met 
ziekenhuizen, scholen, havens, vliegvelden, spoorwegen, binnenvaart en 
een uitgekiend wegennet.

Het was onder meer door deze innovaties dat Congo tot één van de 
meest winstgevende kolonies behoorde. Vanaf 1908 werd de kolonie 
dan ook zelfbedruipend: het tienjarenplan en de overheidsinvesteringen 
werden ge�nancierd met de belastingen die grote ondernemingen er 
betaalden. België was in die tijd bovendien de enige koloniale macht met 
een samenhangend ontwikkelingsplan voor zijn kolonie. De uitbouw van 
een degelijke gezondheidszorg – met de massale bouw van ziekenhuizen 
– maar zeker ook de scholing van de jonge Congolezen door Vlaamse en
Waalse wereldverbeteraars - zijn daar tekenende voorbeelden van.

Een ongemakkelijke, maar onweerlegbare waarheid is dan ook dat 
de dekolonisatie de verdere ontwikkeling doorkruiste, waardoor het 
noodzakelijke beschavingsproces in de kiem werd gesmoord. Het 
resultaat is dat Congo meer dan 60 jaar na zijn onafhankelijkheid is 
verworden tot een dictatoriale, failliete 
Afrikaanse dictatuur die gekenmerkt 
wordt door politieke zelfbediening en de 
ongebreidelde uitbuiting van het eigen 
volk. Het ware nuttig geweest ook dat 
aspect even te belichten in plaats van 
hersenloos het grijsgedraaide woke-
riedeltje af te drammen.

Klaas Slootmans 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Het Vlaams Belang is vandaag meer dan ooit de luidste oppositiestem in Vlaanderen. We 
hebben de afgelopen maanden dan ook niet stil gezeten. Tal van heilige huisjes zijn gesneu-
veld en het cordon sanitaire staat meer dan ooit onder druk. Volgt u even mee: 

In april ging ik het debat aan met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, waardoor de Franstali-
ge politici collectief in een hysterische kramp schoten. In mei stelde Conner Rousseau zich “niet 
in België” te voelen in Molenbeek, waarmee hij gewoon bevestigde wat het Vlaams Belang al 
decennia eerder wist. In dezelfde maand toonden we op onze druk bijgewoonde 1 mei-mani-
festatie ook nog eens aan dat Vlaams Belang de énige echte sociale volkspartij is, én weegt 
op het beleid. Zo heeft de blijvende druk van het Vlaams Belang er in Brussel toe geleid dat het 
onverdoofd slachten eindelijk op de agenda kwam (al stelden de systeempartijen zoals Vooruit 
natuurlijk opnieuw teleur met hun electoraal opportunisme ten dienste van islamitische kiezers). 
Aan de KU-Leuven kon ik als Vlaams Belang-voorzitter gewoon een gastcollege geven, ondanks 
alle linkse hetze nadien. In Grimbergen werd onze oud-collega Bart Laeremens burgemeester. 
 
Maar wat ik persoonlijk het liefste doe, is onder de mensen komen. De talrijke jongeren die 
ik tijdens mijn ‘Tom op tour’ mocht ontmoeten wisten allemaal één ding zeker: dat het Vlaams 
Belang de partij van de toekomst is. Dat ze daar niet alleen in staan, werd nog maar eens aan-
getoond in de nieuwste peiling van VTM en HLN: met 22,6% scoorden we voor de zoveelste 
keer heel wat meer dan ons al goede resultaat in 2019. 
 
Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. We moeten ons electoraal gewicht gebruiken 
om zaken op de agenda te zetten. En dat gaan we ook doen. We geven deze zomer dan ook 
het startschot van onze campagne ‘Vlaams Vuur’. De paars-groene regering toont dag na dag 
aan dat de motor van België sputtert. En een beetje smeerolie zal daar niet veel meer aan ver-
helpen. Het is dan ook tijd om voor iets nieuws te kiezen; tijd om de roestbak België in te ruilen 
voor de blitse nieuwe wagen Vlaanderen. Een wagen waarin de Vlamingen zélf aan het stuur 
zitten en hun eigen toekomst kunnen uitstippelen. Daar staan we voor en gaan we voor.

Het cordon heeft zijn houdbaar-
heidsdatum overschreden 
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ANTWERPEN 
VERVREEMDT 
RAZENDSNEL 
Het gaat heel snel in Antwerpen 
nu. 57% van de leerlingen in het 
stedelijk basisonderwijs volgt er 
islamitische godsdienstlessen. In het 
secundair onderwijs is dat 51%. 
Dat blijkt uit cijfers die Antwerps 
raadslid en Vlaams Parlementslid 
Filip Dewinter opvroeg bij 
onderwijsschepen Jinnih Beels 
(Vooruit). “Volgens de systeempartijen 
en de meeste opiniemakers uit de 
reguliere pers is omvolking een 
verzinsel, maar die positie komt 
meer en meer neer op het licht van 
de zon ontkennen. Sterker nog: 
de vervanging van onze cultuur, 
tradities, waarden, normen en 
godsdienst, kortom van ons volk, 
gaat sneller en sneller.”  

FEDERALE OVERHEID EN DEELSTATEN 
SCHUIVEN ELKAAR 3,1 MILJARD AAN 
FACTUREN DOOR 
De federale en de regionale regeringen schuiven elkaar voor een bedrag 
van 3,1 miljard euro aan facturen toe, zo blijkt uit een antwoord van 
staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) op een vraag 
van Kamerlid Wouter Vermeersch. “Geen enkele regering wenst in te 
staan voor de facturen van bijvoorbeeld de boosterprik, de plastiektaks, 
de kinderbijslag of de telecomlicenties. Het toont nog maar eens aan dat 
België helemaal niet werkt en de communautaire twistpunten steeds groter 
worden. De federale overheid en deelstaten slagen er niet eens meer in 
akkoorden te sluiten die budgettair nochtans belangrijk zijn.” 

“DE POLITIESTAAT KOMT WEER 
EEN STAPJE DICHTERBIJ”  
De federale regering werkt aan een wetsontwerp 
waarmee de �scus ook telefoniegegevens zal kunnen 
opvragen zonder langs een onderzoeksrechter te 
passeren. “De strijd tegen terreur moet absoluut opge-
voerd worden, maar dit mag geen vrijgeleide zijn om 
naar een politiestaat te evolueren”, zegt Kamerlid Erik 
Gilissen. “De formuleringen van het ontwerp zijn zo 
vaag dat ook instanties zoals de �scus hier gebruik van 
kunnen maken. Burgers zullen door dit wetsontwerp in 
een �scaal onderzoek kunnen belanden zonder ook 
maar één misdrijf begaan te hebben.” De tekst die nu 
voorligt, kan voor het Vlaamse Belang absoluut niet 
door de beugel.   
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BURGERBEVRAGING LAAT 
BURGER VOLLEDIG KOUD 

De zogenaamde burgerbevraging van de paars-groene rege-
ring was niet enkel volkomen zinloos, peperduur en bijzonder 
amateuristisch, nu blijkt ook dat de burger zelf er geen enkele 
boodschap aan had. “Amper 19.000 mensen vulden dit 
onding in of deden daar een poging toe”, zegt fractievoor-
zitter in de Kamer Barbara Pas. “Dat is 0,2 procent van 
de beoogde doelgroep. Een verwaarloosbaar aantal. Met 
de bekomen ‘aanbevelingen’ aan de slag gaan is dan ook 
totaal onzinnig. Met een prijskaartje van 2,1 miljoen euro of 
110 euro per deelnemer werd de burgerbevraging vooral 
een kostelijke grap.” 

   

Mede dankzij de Europese delegatie van het Vlaams Belang werden 
op 8 juni enkele radicale ‘groene’ voorstellen weggestemd in het 
Europees Parlement. Speci�ek gaat het over het ‘Fit For 55’–plan van 
de Europese Unie. Hiermee wil de EU haar ambitieuze klimaatplannen 
wetmatig vastleggen in het kader van de Europese Green Deal. “Hier-
voor moeten bestaande Europese systemen, zoals het System voor 
Emissiehandel, strenger gemaakt worden”, aldus Europees Parlements-
lid Tom Vandendriessche. “Strengere maatregelen zullen echter geen 
signi�cante verandering tot stand brengen maar het prijskaartje voor de 
Europese burger zal echter wel exponentieel oplopen.” 

 

“De Belgische politiek is een                 
demotiverende geblokkeerde shithole.” 

Zuhal Demir, N-VA-minister 
De Ochtend, 13 juni 2022

“Als voor de tweede keer in een week 
je trein niet rijdt en je baas dreigt je te 

ontslaan, er ligt een gasrekening met drie 
nullen naar je te staren en je kind krijgt 
al een jaar geen Nederlands meer op 

school, word je woest van een overheid 
die �er aankondigt dat ze je voortaan 
geen mevrouw of meneer meer gaan 
noemen, én van media die daar een 

groot feest van maken.” 

Marnix Peeters, schrijver, 
De Morgen, 11 juni 2022

“Meer dan een kwart van de Vlamingen 
stemt op Vlaams Belang. De kerel die de 

partij leidt, mag amper ergens reclame 
gaan maken voor zichzelf – pardon: een 

hoorcollege geven – zonder dat er een 
week gedoe over is. En dat aan een uni-

versiteit, kortom de plaats bij uitstek waar 
intellectuele botsingen voorop zouden 

moeten staan.” 

Paul Baeten, schrijver, 
Knack, 8 juni 2022

“Voor de linkse Franstaligen is geld uitde-
len de populaire sport geworden. […] Als 

we er niet in slagen dit land te hervor-
men, komt Vivaldi nergens meer.” 

Egbert Lachaert, Open Vld-voorzitter, 
De Ochtend, 14 juni 2022

“Ten laatste in 2014 stop ik als partijvoor-
zitter. Dat staat in marmer gekapt. Ik heb 

er dan tien jaar opzitten.” 

Bart De Wever, N-VA-voorzitter, 
Gazet van Antwerpen, 3 maart 2012

“Ik schrok veel meer van de statements 
[van kersvers Groen-voorzitster Nadia 

Naji]: ‘Ik woon in Brussel. In Brussel heeft 
niemand een probleem. Wij wonen heel 
goed samen. Wij voelen ons allemaal in 

België. Ik zie het probleem niet.’ Brussel is 
een fantastische stad, maar het is wel heel 

moeilijk om het probleem níét te zien.”

Peter Casteels, journalist, 
Knack, 13 juni 2022

VLAAMS BELANG STOPT 
GROENE WAANZIN IN DE EU 

Het Vlaams Belang pleit voor een nultolerantie en een lik-op-stukbeleid 
tegen agressie op het openbaar vervoer na incidenten met allochtone 
jongemannen op bussen van de Lijn. “De toestand is zo erg dat de 
vakbonden bij vervoersmaatschappij politiebegeleiding vragen”, zegt 
Vlaams Parlementslid Wim Verheyden. “Als we dit blijven tolereren, is 
er straks niemand meer die nog met de bus wil rijden, laat staan dat 
nog iemand buschauffeur zal willen worden. Het is daarom tijd voor 
de harde aanpak. De angst moet eindelijk van kamp veranderen en 
het Vlaams Belang zal minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) 
op de huid blijven zitten tot die eindelijk actie onderneemt.”

HARDE AANPAK NODIG TEGEN 
AGRESSIE OP OPENBAAR VERVOER 
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GATEN IN DE BEGROTING 

Zowat 21 miljard van dat tekort 
is voor de rekening van de fede-
rale overheid. Wallonië is goed 
voor ongeveer 4 miljard tekort, 
Vlaanderen voor 5 miljard en 
Brussel voor ruim 1 miljard. Die 
cijfers zijn zeker nog een onder-
schatting: in deze raming zijn 
de toegenomen kosten door de 
oorlog in Oekraïne nog niet ver-
rekend en de hoge in�atiegraad 
evenmin. Bovendien zijn er ruim 
3 miljard aan uitgaven waarvan 
de betaling doorgeschoven wordt 
tussen de verschillende niveaus: 
de federale overheid, de gewes-
ten of de gemeenschappen. 

De staatsschuld loopt op tot 
boven 105% van het bruto nati-
onaal product. Daarmee zijn we 
ver verwijderd van de (tijdelijk 
geschorste) Europese norm van 
60%. Dat is op zich al een ramp. 

Maar nog erger is dat er geen 
beterschap in zicht is. In 2024 
voorspelt de Nationale Bank een 
schuldgraad van 110,9%. Bij 
een economische recessie kan 
het begrotingstekort oplopen tot 
boven de 7% van het BNP.  

VROME                           
INTENTIEVERKLARINGEN 
VERSTIKKEN VLAANDEREN 

In principe legt de EU strenge 
regels op voor het begrotings-
beleid. Het tekort mag niet meer 
bedragen dan 3% van het BNP 
en de totale overheidsschuld mag 
niet hoger zijn dan 60% van het 
BBP. Die regels werden echter 
tijdelijk opgeschort om het hoofd 
te bieden aan de coronacrisis, en 
later aan de Oekraïnecrisis. Maar 
vanaf 2024 worden die regels 
ongetwijfeld terug van kracht. 
Lidstaten die de regels niet volgen, 
riskeren dan een �kse boete.  

De federale regering, de gewes-
ten en gemeenschappen hebben 
daarover een samenwerkingsak-
koord afgesloten. Daarin staat 
dat deze boetes – als ze opgeleg 
zijn – gedragen worden door de 
overheid die ze heeft veroorzaakt. 
Maar er is geen enkele wet voor-
zien om dat concreet te regelen. 
Dit samenwerkingsakkoord is dan 
ook niet meer dan een vrome in-
tentieverklaring. En we weten on-
dertussen wat intentieverklaringen 
waard zijn in dit land. Als puntje 
bij paaltje komt dreigt Vlaande-
ren mee op te draaien voor het 
Waals en Brussels wanbeleid.  

Uit de nu bekende ramingen 
blijkt dat het Waals Gewest en 
de Franse Gemeenschap geen 
daling van het tekort zullen 
realiseren na 2022. Komt daarbij 
nog dat de overheidsschuld quasi 
volledig ontstaan is na 1970. In 
een periode waarin de transfers 

COMMUNAUTAIR

Dat de Belgische begroting dieprood kleurt, weten we al lang. Maar met de Vivaldi-
regering gaat het van kwaad naar erger. België in zijn geheel stevent in 2022 af op een 
tekort van ruim 30 miljard euro of ruim 5% van het bruto nationaal product. Daarmee is 
België op Malta na de slechtste leerling in de Europese klas.

DOOR JOHAN VANSLAMBROUCK  

Het failliet van Wallonië
& de catastrofale Belgische begroting
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dus rijkelijk vloeiden vanuit Vlaan-
deren naar Wallonië.

ZIJN DE OVERHEIDSFINAN-
CIËN NOG HOUDBAAR? 

Lange tijd verscholen de 
paars-groene politici zich achter 
het feit dat de rente historisch 
laag is en het dus allemaal nog 
wel meevalt met de houdbaar-
heid van de overheids�nanciën. 
Maar dat verhaal blijft natuurlijk 
niet duren. Door de opstoot van 
de in�atie moeten de centrale 
banken de rente verhogen. Iets 
wat nu al meermaals gebeurde. 

Bij de begrotingscontrole waren 
de experten duidelijk: het is 
kortzichtig om te rekenen op 
langdurig lage rentes, en de 
houdbaarheid van de over-
heids�nanciën is niet gegaran-
deerd. Met de hogere rentes 
zullen de intrestlasten snel 
stijgen en dreigt er opnieuw 
een rentesneeuwbal te ont-
staan zoals we die in de jaren 
‘80 van vorige eeuw gekend 
hebben. De gouverneur van 
de Nationale Bank bevestigt: 
dit land heeft geen enkele 
�nanciële ruimte meer. 

VEEL NIVEAUS, 
WEINIG WERKENDEN 

Binnen de Europese Unie liggen 
de overheidsuitgaven in ver-
houding tot het bruto nationaal 
product alleen in Frankrijk en in 
Finland nog hoger. België komt 
volgens de jongste ramingen 
uit op 55%. Ter vergelijking: in 
Nederland is dat 46,6% en in 
Duitsland 43,9%. Een gigantisch 
verschil. Dat komt voor een deel 
door de ingewikkelde staats-
structuur waarbij gewesten en 
gemeenschappen wel bevoegd 
zijn voor de uitgaven, maar hun 
geld grotendeels krijgen van de 
federale overheid. Dat spoort 
natuurlijk niet aan tot zuinig 

beleid. Het geld komt toch uit de 
federale hemel neergedaald. 

Een andere belangrijke oorzaak 
is de lage activiteitsgraad. In 
België zijn 70,6% van de mensen 
op arbeidsleeftijd aan het werk 
of werkzoekend. De regering wil 
dat tegen 2030 optrekken naar 
80%. Dat is het niveau waarop 
Nederland en Duitsland zich thans 
bevinden. Als we in België een 
activiteitsgraad van 80% zouden 
kennen, ontving de overheid daar 
40 miljard extra inkomsten uit, en 
is er dus geen sprake meer van 
een begrotingstekort. Het ziet 
ernaar uit dat die 80% activiteits-
graad een van de vele mooie 

maar onrealiseerbare Vivaldi-be-
loften zal blijven. Na bijna twee 
jaar paars-groen zien we nog 
geen enkele ernstige maatregel 
om dat doel te bereiken. 

Bovendien zijn er enorme regio-
nale verschillen. In Vlaanderen be-
draagt de activiteitsgraad 75,3%. 
In Wallonië is dat slechts 65,2% 
en in Brussel amper 62,2%. Er 
zijn dus vooral in Wallonië en 
Brussel veel te weinig mensen 
aan het werk. Om Wallonië op 
het gewenste niveau van 80% te 
brengen, zijn er 355.000 nieuwe 
jobs nodig in die regio. Een com-
pleet onrealistische wensdroom. 
Zeker als partijen als Ecolo nog 

dromen van de mogelijkheid voor 
een loopbaanonderbreking (een 
sabbatjaar) voor iedereen die 
nog geen 50 jaar is. 

HET WAALS FAILLIET  

De �nanciële toestand van de 
Belgische staat is belabberd, 
maar in Wallonië gaat men 
regelrecht richting een faillisse-
ment. Het Waals Gewest heeft 
per jaar 15 miljard aan inkom-
sten en 19 miljard aan uitgaven. 
In het eerste kwartaal van 2022 
liep de gewestschuld op tot 23 
miljard: meer dan het dubbele 
van de jaarlijkse ontvangsten. 
Als we daar nog de 11 miljard 

schulden waarvoor Wallonië 
zich borg gesteld heeft aan 
toevoegen, komen we op 
een impliciete schuld van 34 
miljard. 

Bovenop die torenhoge 
overheidsschuld en halluci-
nante tekorten kent Wallonië 
ook nog een hoge werkloos-
heidsgraad. Van die 65,2% 
actieven op arbeidsleeftijd 
zijn er ook nog eens 8,9% 
werkloos. In Vlaanderen zijn 
dat er 3,9% en in Brussel 
12,9%. Inzake werkloosheid 
staat Wallonië daarmee op 

de 239ste plaats van de 280 
Europese regio ‘s. 

DE REMEDIE  

Het Belgisch begrotingsprobleem 
is dus vooral een Waals-Brussel-
se aangelegenheid. De activi-
teitsgraad is er het laagst, en de 
sociale uitkeringen het hoogst. 
Daar moeten meer mensen aan 
de slag, maar van een strikt 
activeringsbeleid willen de Frans-
talige partijen alsnog niet horen. 
Om niet meegesleurd te worden 
met het zinkend Waals schip 
heeft Vlaanderen dan ook maar 
één keuze: de ordelijke opdeling 
van België.

“De financiële toestand 
van de Belgische staat 

is belabberd, maar 
in Wallonië gaat men 

regelrecht richting een 
faillissement”
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En dus lanceerde DéFI in de hen 
immer gewillige Franstalige pers de 
idee om via referenda de Vlaamse 
randgemeenten zoals Linkebeek, 
Sint-Genesius-Rode, Kraainem, 
enzoverder bij Brussel te voegen. 
Deze hernieuwde francofone eis 
bewijst datgene waar het Vlaams 
Belang al jaren voor waarschuwt: 
de grondwettelijke verankering van 
de zes faciliteitengemeenten én de 
installatie van een ‘Metropolitane 
Gemeenschap’ was en is voor de 
Franstaligen slechts een tussenstap 
naar hun ‘Très Grand Bruxelles’.

VLAAMSE REGERING 
BLIJFT STIL 

In Vlaanderen werd er eerder 
schamper, wat lacherig, gerea-
geerd op die imperialistische droom 
van DéFI. Maar dat is onterecht. 
De uitlatingen van de anti-Vlaamse 
partij bewijzen dat zestig jaar na 
de vastlegging van de taalgrens de 
imperialistische eisen van de Frans-
taligen nog altijd springlevend zijn. 
En vergeet niet: die eisen worden 
niet uitgesproken door één of ander 

onbeduidend clubje, maar wél 
door een partij die in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest mee in de 
regering zit, samen met bijvoor-
beeld de Open Vld. En wat 
wél moet verontrusten is dat die 
Vlaamse – nou ja – regeringspart-
ner, die federaal met Alexander 
De Croo ook de premier levert, 
geen krimp geeft. 

In het Vlaams Parlement vroeg 
Klaas Slootmans dan ook aan 
minister Ben Weyts (N-VA), be-
voegd voor de Vlaamse Rand, om 
een duidelijk signaal uit te sturen, 
aangevend dat hier een rode lijn is 
overschreden. Maar Weyts vond 
een regeringsreactie overbodig en 
niet aan de orde. 

ANSCHLUSS 

Mocht een Vlaamse regeringspartij 
het ooit eens aandurven om ook 
maar te suggereren om in Waalse 
taalgrensgemeenten een referen-
dum te houden over een aansluiting 
bij Vlaanderen, dan zouden alle 
francofone partijen zonder enige uit-

zondering unisono moord en brand 
schreeuwen, en zou in hun com-
municatie de oorlog in Oekraïne in 
het niets vervallen tegenover zoveel 
Vlaams extremisme. Wanneer een 
Fransdolle partij echter de ‘anschluss’ 
van een deel van Vlaanderen bij 
Brussel bepleit, blijft het langs Vlaam-
se zijde oorverdovend stil.

VERVREEMDING 
EN VERLOEDERING 

Los daarvan is het trouwens nog 
maar de vraag of de Franstaligen 
in de Rand zelf zitten te wachten 
op zo’n uitbreiding van het Brussels 
Gewest. Heel wat onder hen zijn 
zelf Brussel ontvlucht, weg van de 
criminaliteit, de vervreemding, het 
lamentabele onderwijsniveau en 
het haast systemische wanbeleid. 
Dat zij na al die jaren gewoond 
te hebben in het Vlaams Gewest 
vrijwillig zouden kiezen om terug 
bestuurd te worden door dezelf-
de PS’ers en Ecolo’s die Brussel 
de voorbije decennia vakkundig 
onleefbaar hebben gemaakt, valt 
zeer te betwijfelen. 

COMMUNAUTAIR

“Brüssel Vlaams? Ç a jamais!” Dat was de slogan op de affiches waarmee het toenmalige FDF 
in de jaren ’60 de hoofdstad vol plakte. Umlaut en Gotische letters inclusief, hun Rexistische 
inborst getrouw. Een dikke halve eeuw later is die anti-Vlaamse partij verveld tot DéFI, 
maar heeft de vos zijn streken niet verloren. De roep om Franstalige ‘lebensraum’, om een 
‘très grand Bruxelles’ is nog steeds even levendig bij de hoofdstedelijke Vlamingenhaters. 

DOOR STIJN HIERS 

Le très grand Bruxelles: 
de aloude droom van het FDF herleeft
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“Veiligheid is een basisrecht, ook in Brussel” 

“Veiligheid is een basisrecht, ook in Brussel” was het uitgangspunt van de voorzitter 
van Vlaams Belang Brussel en senator Bob De Brabandere op een colloquium dat de 
partij over de nog steeds toenemende onveiligheid in de hoofdstad organiseerde. De 
Brabandere had het vooral over het wegnemen van het onveiligheidsgevoel in Brussel: 
“De beste manier om dat te doen is door de onveiligheid weg te nemen.” Daarvoor 
schoven sprekers Ortwin Depoortere als commissievoorzitter Binnenlandse Zaken in de 
Kamer en Brussels fractieleider Dominiek Lootens-Stael oplossingen en ideeën naar voor. 

DOOR WIM VAN OSSELAER

VEILIGHEID

Vlaams Belang Brussel hield de 
afgelopen weken een campagne 
over (on)veiligheid. Op de kaart 
van het hoofdstedelijk gebied 
werden zwarte punten geïden-
ti�ceerd. Met wijkpam�etacties 
proberen de Brusselse kaders en 
vrijwilligers de wijkbewoners te 
informeren over de analyse en 
de voorstellen van het Vlaams 
Belang. Dit alles kwam ook aan 
bod tijdens het colloquium dat de 
Brusselaars in hun Hoofdstedelijk 
Parlement organiseerden. Het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 
is een versnipperd stadsgewest en 
een bestuurlijk kluwen geworden 
waar lokale politici elkaar voor 
de voeten lopen en de federale 
overheid te weinig grip op heeft. 
Om het Brusselse veiligheidsbeleid 
enigszins te coördineren heeft de 
Brusselse minister-president Rudi 
Vervoort (PS) een bevoegdheid 
gekregen in het coördineren van 
het veiligheidsbeleid. Een taak die 
hij niet uitvoert. 

“Het Vlaams Belangvoorstel 
voor een lik-op-stuk-beleid werd 
overgenomen door alle andere 

partijen. Maar echte nultolerantie 
kan je het gevoerde beleid niet 
noemen. Daarvoor ontbreekt nog 
steeds een goede samenwerking 
tussen politie en Justitie en een 
kordaat snelrecht waarmee zulks 
gevoerd kan worden”, zo vatte 
Ortwin Depoortere het probleem 
samen. “De geloofwaardigheid 
van minister van Binnenlandse Za-
ken Annelies Verlinden (CD&V) is 
ver zoek. Men slaagt er ondanks 
de maandenlange alarmkreten, 
zowel vanuit justitie als vanuit de 
federale politie, niet in om de 
broodnodige capaciteitsverhoging 
bij de Federale Gerechtelijke 
Politie (FGP) tot een goed einde te 
brengen”. 

Dominiek Lootens-Stael had het 
ondermeer over de toenemende 
incidenten: “Er gaat de jongste 
maanden geen week voorbij of er 
is een schietpartij, er worden men-
sen doodgestoken, er vliegen mo-
lotovcocktails naar politiewagens 
en kantoren, brandweerlieden 
worden met stenen bekogeld… 
en steeds in dezelfde buurten. We 
stellen vast dat dit alles gebeurt 

tegen een achtergrond van een 
op�akkerende strijd tussen rivali-
serende drugsbendes. Een strijd 
tussen Albanese en Marokkaanse 
bendes die op straat met messen 
en kogels wordt uitgevochten en 
waarbij ook toevallige en onschul-
dige slachtoffers vallen.”  

Maar ook de aanwezigheid van 
meer dan 100.000 illegalen 
wordt niet aangepakt in Brussel: 
“De massale aanwezigheid van 
illegalen houdt een zwart econo-
misch circuit in leven en de ganse 
situatie verstoort het sociale weef-
sel. De buurt rond het Noordstati-
on, waar criminaliteit welig tiert, 
is maar het topje van de ijsberg. 
Zo lang men illegaliteit tolereert, 
zal dit probleem niet opgelost 
geraken. Illegalen moeten opge-
pakt worden en in afwachting van 
hun uitwijzing in gesloten centra 
worden ondergebracht en niet 
opnieuw vrijgelaten.”   

De voorstellen van het Brusselse 
Vlaams Belang kan u terugvinden 
op hun webstek: 
vlaamsbelangbrussel.be/publicaties
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GASTCOLLEGE
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De gastles kaderde binnen het 
vak politieke actualiteit, meer 
speci�ek het luik over het cordon 
sanitaire. Wie kan er beter als 
ervaringsdeskundige optreden 
dan de partijvoorzitter van het 
Vlaams Belang zelf? Onlangs 
nog herbevestigde het Franstalige 
establishment de uitsluiting in een 
hernieuwd zogenaamd ‘Charte 
pour la démocratie’.  

Het cordon wordt echter niet al-
leen door politici in stand gehou-
den, ook de media zelf springen 
op dezelfde kar. Uit het nieuwste 
onderzoek naar de partijdigheid 
van de VRT blijkt het Vlaams Be-
lang in 2021 een schamele 0,9% 
zendtijd op de openbare omroep 
gekregen te hebben. (Lees hier-
over meer op bladzijde 19). 

Nochtans konden bij de verkie-
zingen van 2019 maar liefst 
800.000 kiezers, of 1/5de 
van de Vlamingen, zich vinden 

in onze standpunten. Terwijl 
Vlaams Belangers dus even 
netjes bijdragen aan de jaarlijkse 
subsidiestroom van 260 miljoen 
euro richting VRT, gunt de omroep 
de tweede grootste partij amper 
het woord.

HET OPEN DEBAT BEDREIGT 
KENNELIJK DE DEMOCRATIE 

Toch was tweetend Vlaanderen 
over iets anders dan die dis-
crepantie verontwaardigd. Het 
cordon kon voor hen namelijk niet 
strak genoeg afgebakend blijven. 
Het gastcollege van Tom Van 
Grieken zou het ‘extreemrechts 
gedachtegoed normaliseren’ en 
daarmee de democratie ‘ontman-
telen’. Terwijl het open debat er 
net de bouwsteen van is. 

In feite zorgt het cordon zelf 
voor een anti-democratische, 
neerwaartse spiraal. Door de 
confrontatie met rechts uit de weg 

te gaan, blijft links in een veilige 
bubbel ronddwalen waar geen 
deftige argumenten meer gevormd 
hoeven te worden. Er is in dat 
clubje namelijk niemand om hun 
premisses in vraag te stellen. Die 
intellectuele luiheid ontaardt vroeg 
of laat in debatonkunde. Het 
enige wat dan rest, is meer verbie-
den en censureren. Juist dán blijft 
er van democratie weinig over.  

OP NAAR DE VOLGENDE! 

De externe reacties op het 
gastcollege bewijzen dat we 
nog een lange weg voor de 
boeg hebben wat het doorbre-
ken van het cordon betreft. Het 
is niet meer dan logisch dat een 
partij achter wier kernstandpunt 
driekwart van de Vlamingen 
zich kan scharen, namelijk 
dat wij baas moeten blijven in 
eigen land, billijke aandacht 
verdient. Wij blijven hameren op 
dat vanzelfsprekende recht. 

‘Een historisch gastcollege’. Zo noemden de media de aanwezigheid van Tom Van Grieken 
aan de KU Leuven. Nochtans was het niet de eerste maal dat de Vlaams Belang-voorzitter 
aan een gerenommeerde universiteit kon spreken. De commotie achteraf bewijst alvast 
één ding: er is nog een pak werk aan de winkel. 

DOOR KINGA PAJAK  

Gastcollege aan de KU Leuven:  
Tom Van Grieken spreekt, de student luistert

GASTCOLLEGE
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Twee van die Belgicisten zijn Open 
Vld-voorzitter Egbert Lachaert en 
zijn partijgenoot Patrick Dewael. 
Zij dienden een wetsvoorstel in om 
opnieuw een federale kieskring in te 
voeren. Gek, want nog maar enke-
le jaren geleden was ook de Open 
Vld het erover eens dat de unitaire 
kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 
moest worden afgeschaft.  

Wat opeenvolgende slechte ver-
kiezingsresultaten al niet doen met 
een partij. Open Vld lijkt trouwens 
te vergeten dat de kloof tussen 
politiek en burger vooral wordt 
veroorzaakt door hun slecht beleid: 
een andere kieskring zal daar 
weinig aan veranderen.  

Lachaert, De Croo en co zouden 
zich trouwens snel verslikken met 
hun eengemaakte kieskring zonder 
pariteiten waarbij een Vlaamse 
stem evenveel waard wordt als een 
Waalse. De PS zou meteen een 
veel kleinere formatie zijn dan het 
Vlaams Belang met hun 600.000 
kiezers tegenover onze 800.000, 
terwijl de PS nu wel méér zetels 

heeft dan het Vlaams Belang. En 
de pariteit in de federale regering, 
waarbij er evenveel Franstalige als 
Nederlandstalige ministers zijn, kan 
dan direct ook mee op de schop.  
 
EÉN KIESKRING VOOR TWEE 
DEMOCRATIEËN? ONZIN! 
 
Het Vlaams Belang is alvast 
ronduit gekant tegen zo’n unitaire 
kieskring. De Franstalige inmen-
ging en agitatie zal zich in zo’n 
geval namelijk niet enkel beperken 
tot de regio tussen Galmaarden 
en Overijse, maar zich uitstrekken 
over heel Vlaanderen.  

“Wie meer democratie wil, moet 
zijn heil niet zoeken in belgi-
cistische recuperatiepogingen, 
maar moet België opdoeken”, zo 
reageerde onze fractievoorzitter 
Barbara Pas scherp. “Hoe men 
het ook draait of keert: we leven in 
twee verschillende democratieën 
en moeten daaruit de conclusies 
trekken. Vroeg of laat zullen we 
niet moeten onderhandelen over 
een zoveelste ‘grote’ staatshervor-

ming, maar over de de�nitieve 
scheiding. Wat ons betreft: liever 
vroeg dan laat.” 

MAAK ÉÉN VLAAMSE KIES-
KRING
 
Het Vlaams Belang lanceerde alvast 
een tegenvoorstel. “Laat ons één 
Vlaamse kieskring aanmaken en 
laten we onze minister-president 
rechtstreeks verkiezen”, liet Vlaams 
fractievoorzitter Chris Janssens 
optekenen. “En gezien Vlaanderen 
constitutieve autonomie heeft, kunnen 
we zo’n inrichting van onze eigen 
deelstaat helemaal zelf bepalen. 
We moeten dus niet wachten op 
een duur bevochten en ingewikkeld 
Belgisch compromis en zelfs niet op 
het onvermijdelijke en wenselijke 
einde van België. We kunnen dit 
zelf regelen en wel meteen.” 

Het Vlaams Belang zal alvast de 
nodige voorstellen indienen die het 
mogelijk moeten maken dat de vijf 
Vlaamse kieskringen worden éénge-
maakt voor de verkiezingen van het 
Vlaams Parlement.

INSTITUTIONEEL

België werkt niet. Zelfs een blinde kan dat zien. Maar in plaats van daaruit de juiste conclusies 
te trekken, de fouten van 1830 ongedaan te maken en de Vlaamse onafhankelijkheid te 
bewerkstelligen, willen sommigen uit lijfsbehoud terug naar het Belgique-à-papa, terug naar 
een tijd waarin België… ook al niet werkte. 

DOOR STIJN HIERS & JONAS NAEYAERT 

Unitaire Belgische kieskring: 
Open Vld wil terug naar het Belgique-à-papa
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FEITEN
CIJFERS
Maar liefst vijf ministers van 
de Vlaamse regering kenden 
in de periode 2020-2022 
al subsidies toe aan de vzw 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
goed voor een totaal bedrag 
van minstens 2,05 miljoen 
euro. Vluchtelingenwerk startte 
deze legislatuur nochtans al 
meerdere juridische procedures 
op tegen de Vlaamse regering, 
waardoor de regering dus 
eigenlijk het linkse juridische 
verzet tegen het eigen beleid 
�nanciert. (Antwoord minister 
Matthias Diependaele op schrif-
telijke vraag nr. 375 van Chris 
Janssens)

***

In 2021 inde de Vlaamse over-
heid 1,33 miljard aan erfbelas-
ting. Daarvan was 547 miljoen 
euro ten laste van erfgenamen 
in rechte lijn, 140 miljoen 
van partners, 212 miljoen ten 
laste van broers en zussen 
en 420 miljoen ten laste van 
andere personen. Tot nog toe 
werd in 53 aangiftes gebruik 
gemaakt van de vriendener-
fenis voor een totaal bedrag 
van 725.731 euro. (Antwoord 
minister Matthias Diependaele 
op schriftelijke vraag nr. 387 
van Guy D’haeseleer)

***

Door de niet a�atende stroom 
vreemdelingen naar dit land, 
komen er in onze ziekenhuizen 
ook meer en meer mensen 
terecht die de taal niet spre-
ken, of bepaalde religieuze 
eisen stellen. Om die mensen 
tevreden te stellen betaalt de 
overheid 117 zogenaamde ‘in-
terculturele bemiddelaars’. Kost-
prijs voor 2021: 5.102.265 
euro. (Antwoord minister Frank 
Vandenbroucke op schriftelijke 
vraag nr. 1410 van Steven 
Creyelman)

De inactiviteit onder personen met een nationaliteit van buiten 
de EU is ronduit problematisch. In België heeft maar liefs 
44% van hen op beroepsactieve leeftijd geen job, en zoekt 
ook niet naar een job. Nergens is de inactiviteit van niet-EU-
burgers groter dan in België (zie grafiek). Ter vergelijking: bij 
Vlamingen ligt dit percentage op 18,5%. 

DOOR THOMAS RONDA  

De hoge inactiviteitsgraad onder 
niet-Europese vreemdelingen

veel niet-EU-vreemdelingen afhan-
kelijk gemaakt van een overheid 
die als een moedertje waakt over 
haar kinderen die bij het minste 
of geringste ‘zwak’ of ‘behoeftig’ 
worden verklaard.
 
VLAANDEREN HEEFT JOBS 
GENOEG 
 
De omarming van deze veelal 
‘professionele slachtoffers’, clai-
mend dat ze door huiskleur, seksu-
aliteit of geloof geen werk vinden, 
heeft tot gemakzucht, afhankelijk-
heid en hoge inactiviteit geleid. 
België biedt geen enkele aanspo-
ring voor veel allochtonen om zelfs 
nog maar op zoek te gaan naar 
een baan. Velen zitten gewoon 
thuis, mede mogelijk gemaakt 
door de hardwerkende Vlaamse 
belastingbetaler. 

In Vlaanderen is er nochtans werk 
genoeg. Op dit moment telt VDAB 
maar liefs 80.000 vacatures, voor 
ieder wat wils dus. De krapte op de 
arbeidsmarkt is nog nooit zo groot 
geweest, ondernemers zitten met de 

handen in het haar op zoek 
naar werkkrachten.  

De kansen die Vlaande-
ren biedt, zeker op de            
arbeidsmarkt, liggen voor 
het grijpen; voor eenieder.   
Maar kansen grijpen is 
kansen nemen. De sociale 
hangmat van sommigen moet 
terug een vangnet worden. 

Tot zover de cijfers. Hoe verkla-
ren we de ronduit abominabele 
positie op de arbeidsmarkt van 
niet-EU-vreemdelingen? De struc-
tureel lage tewerkstelling van 
niet-EU-vreemdelingen heeft te 
maken met de gebrekkige integratie 
en onwil om te werken. Onderzoek 
van professor Stijn Baert, toont 
aan dat vrouwen met een niet-EU 
achtergrond niet-beroepsactief zijn 
vanuit culturele -  en geloofsover-
wegingen. Want maar liefs 6 op 
10 van de niet-Europese vrouwen 
heeft geen werk en is er ook niet 
op zoek naar. Een pak meer dus 
dan de 44% van alle niet-Europese 
vreemdelingen die inactief is. 

Traditionele rollenpatronen, lees 
onderdrukte vrouwen, zijn hier het 
probleem, en die zijn door allerlei 
inburgeringstrajecten van inburge-
ringsminister Bart Somers (Open Vld) 
en projectsubsidies naar overgesub-
sidieerde vzw´s niet te doorbreken.

Een omvangrijk en gedetailleerd 
uitgewerkt stelsel van uitkeringen, 
subsidies en voorzieningen heeft 



“Globaal gezien 
wil 60% van de 
Vlamingen meer 

autonomie.”
Paul Becue

Vlaams Belang Magazine14



juli-augustus 2022 15

VRAAGGESPREK

“Vlaanderen en Wallonië zitten 
fundamenteel anders in elkaar       
en hebben elk behoefte aan  
eigen beleid” 
Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) heeft recentelijk bij duizend personen 
een bevraging georganiseerd over onder meer staatsstructuur, identiteit en sociale zekerheid. 
Onderwerpen die Vlaanderen en vanzelfsprekend het Vlaams Belang sterk aanbelangen. Naar 
aanleiding van dit onderzoek zochten we kersvers OVV-voorzitter Paul Becue op voor een gesprek. 

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

Mijnheer Becue, u bent de nieuwe voorzitter van het 
OVV, een Vlaamsgezinde pluralistische vereniging die 
een koepel wil zijn van Vlaamse verenigingen. Wat 
wil u met het OVV bereiken?    

Het OVV staat voor Overlegcentrum van Vlaamse Vereni-
gingen en is inderdaad een pluralistische koepelorgani-
satie van 26 Vlaamsgezinde verenigingen. Het Overleg-
centrum wil dus beschouwd worden als het hart van de 
pluralistische zijde van de Vlaamse Beweging, als het 
ware de belichaming van de Vlaamse Beweging. De rol 
van het OVV bestaat erin ‘het geweten’ en ‘de stem’ van 
Vlaanderen permanent te confronteren met de politici. 
Wij zijn dan ook partijpolitiek neutraal. Dit interview 
moet dan ook in dat perspectief gezien worden.  

Het OVV bestaat uit Vlaamse sociale, cultuur- en 
strijdverenigingen van verschillende ideologische en 
levensbeschouwelijke strekkingen. Om die reden gaan 
de verenigingen niet over alles akkoord, maar ook hier 
speelt de 80-20-wet van Pareto: men is het met elkaar 
eens over ongeveer 80%. Het OVV spitst zich toe op 
deze gemene deler. 

Welke concrete actiepunten heeft het OVV? 

Onder meer de groeiende transfers van noord naar 
zuid, ook als gevolg van de veel lagere werkzaam-
heidsgraad in Franstalig België; het democratisch 
de�cit waarbij de Vlamingen ondanks hun numerieke 
meerderheid in de minderheid geduwd worden; de 
in�atie aan dure ministers en overheidsfuncties bij de 
Franstaligen, gepaard gaand met een doorgedreven 
cliëntelisme; het uitdoven van de faciliteitengemeenten 
rond Brussel; de verdediging van het Nederlands in 

het hoger onderwijs en de bevestiging van de Vlaam-
se identiteit. 

Het OVV organiseerde recent een grootse bevraging 
over onder meer de staatsstructuur en sociale zeker-
heid. Welke waren de voornaamste en opvallendste 
conclusies?   

De in�atie en oorlogsdreiging vormden in maart de 
grootste zorg, maar dit is een gevolg van de Russische 
inval in Oekraïne. Binnen een jaar kan dit al totaal 
anders zijn. Zo staat de coronapandemie intussen op de 
laatste plaats in de enquête, hoewel we er rond Nieuw-
jaar nog middenin zaten. 

Klimaat en de kloof tussen arm en rijk vormen ook zorg-
punten. Daarnaast is er veel aandacht voor de speci�eke 
Belgische problemen waarvan de Vlamingen wakker 
liggen: de onkunde van veel politici, ons pensioen, de 
betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en 
het slecht functioneren van de Belgische staat. 57% van de 
Vlamingen vindt dat België momenteel niet ef�ciënt werkt. 

61% van de Vlamingen voelt zich sterk verbonden met 
Vlaanderen, maar 51% voelt hetzelfde voor België. 
Het is dus niet zwart-wit. 71% van de Vlamingen vindt 
dat de leerlingen enkel in het Nederlands les moeten 
krijgen op de (basis)school. Daarbij aansluitend vindt 
eenzelfde percentage de integratie van nieuwkomers 
essentieel voor onze samenleving, en dat ze zich 
moeten aanpassen aan de Vlaamse gewoontes en 
tradities. Ongeveer de helft vindt anderzijds dat deze 
nieuwkomers een verrijking zijn voor onze samenle-
ving, net zoals het feit dat er in ons land verschillende 
gemeenschappen samenwerken.
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En wat met de staatsstructuur? 

Opmerkelijk is dat evenveel Vlamingen vinden dat 
Vlaanderen over alles moet kunnen beslissen als Vlamin-
gen die vinden dat de beslissingsbevoegdheid vooral 
op Belgisch niveau moet liggen. Interessant is ook dat 
42% van oordeel is dat we Brussel niet mogen loslaten, 
en dat 62% vindt dat we extra moeten investeren in de 
Nederlandstalige cultuur. 

77% van de Vlamingen vreest voor de betaalbaarheid 
van de sociale zekerheid. Onderlinge solidariteit tussen 
gemeenschappen en gewesten is goed, maar niet voor 
eeuwig. 57% vindt dat Wallonië, net zoals Vlaanderen, 
zelf verantwoordelijk moet zijn voor de beleidskeuzes. 

Een vijfde van de Vlamingen vindt het niet goed dat elk 
parlement in België een belangencon�ict kan opwerpen 
tegen een voorstel van een ander parlement. Het zijn de 
zogenaamde grendelmechanismen, die tot veel immo-
bilisme leiden. 43% van de Vlamingen vindt dat er meer 
topfuncties in de ambtenarij naar de Nederlandstaligen 
moeten gaan omdat ze bijna 60% van de bevolking 
uitmaken. Nu is dat op een paritaire basis, of 50/50.  

Tot slot blijven de Vlamingen trouw aan de EU, maar deze 
is volgens de helft van hen de ‘voeling met de burger’ 
kwijt. 35% vindt dat de EU te veel macht heeft over Vlaan-
deren, maar slechts 16% wil dat België uit de EU stapt. 

Een meerderheid wil dus dat de deelstaten verant-
woordelijk worden voor eigen beleidskeuzes, maar 
de federale regering staat niet te springen voor een 
staatshervorming. Veel politicologen achten de kans 
daarop klein en cd&v krijgt op dat vlak al helemaal 
niets gedaan. Kan het feit dat Wallonië geld nodig heeft 
toch niet voor een staatshervorming zorgen? 

Ik heb toch de indruk dat er in het zuiden van het land 
een paar zaken aan het bewegen zijn. Ecolo en de 
PS willen een linkser beleid, onder andere als gevolg 
van de druk vanwege de extreemlinkse PTB, maar ze 
beseffen dat dit niet mogelijk is als men steeds met de 
Vlaamse partijen moet rekening houden.  

Om die reden is de socialistische ambtenarenvakbond 
CGSP voorstander van een nieuwe staatshervorming 
zoals beschreven is in de recente verhandeling ‘La 
Wallonie à l’heure des choix’. Elke splitsing zou 
mogelijk zijn. Men spreekt daar voor de eerste keer 
over de splitsing van de gezondheidszorg met zelfs een 
minimaal stukje sociale zekerheid. Het zou uitgaan van 
ex-minister Pascal Labille, topman van Solidaris (soci-
alistisch ziekenfonds) en zwaargewicht binnen de PS. 
Afwachten wat ervan in huis zal komen.

Moeten we een nieuwe staatshervorming niet eerder 
vrezen? De jarenlange communautaire stilstand van de 
N-VA heeft in Vlaanderen immers tot een andere reflex 
geleid. Zal een staatshervorming niet leiden tot meer 
federalisering, het pad dat we niet willen bewandelen?   

Onze enquête toont aan dat 26% van de Vlamingen kiest 
voor een meer unitaire staat in vergelijking met nu, maar 
17% is er ook vierkant tegen. De huidige federale staat, 
een ‘standstill’ dus, kan slechts 16% bekoren. 12% kiest 
voor een federale constructie met meer autonomie aan de 
gewesten, en slechts 7% voor het beruchte scenario van 
vier gewesten (inclusief de Oostkantons). De confederale 
staat vindt aanhang bij 11% van de Vlamingen. Tot slot 
opteert 20% voor de splitsing van België in twee of drie 
onafhankelijke staten.

Al bij al is er dus een grote versnippering van visies.

Maar globaal gezien wil toch 60% van de Vlamingen 
meer autonomie. Als het ooit toch tot een herfederalisering 
van de bevoegdheden zou komen, wat ik niet verwacht, 
zal dit weer tot spanningen leiden omdat Vlamingen en 
Franstaligen toch een verschillende visie hebben en de 
laatste decennia meer uit elkaar zijn gegroeid.

Zoals in het verleden zal Vlaanderen voor een regiona-
lisering een hoge prijs dienen te betalen. De Vlaamse 
meerderheid staat buitenspel. Kunnen we deze gang 
van zaken ooit doorbreken?

Er zijn twee hete hangijzers die een doorgedreven regio-
nalisering of zelfs confederalisme ‘in der minne’ in de weg 
staan. Enerzijds is er Brussel dat nog steeds een hevige 
bron van discussie blijft, met als gevolg een ondoorzichtig 
moeras van allerlei instellingen waar bijna niemand nog 
aan uit kan; en anderzijds is er ook het �nanciële aspect: 
Wallonië kan op het ogenblik niet zonder Vlaams geld en 
de publieke schuld van de Franstaligen blijft maar stijgen. 
Dit kan alleen maar veranderen door grondige hervormin-
gen, waar Franstaligen huiverig tegenover staan. 

Wat dit laatste betreft, vindt 58% van de Vlamingen het 
wel goed dat er met de sociale zekerheid een onderlinge 
solidariteit bestaat tussen de gewesten, maar er zijn ook 
grenzen aan. Bijna de helft van de Vlamingen (45%) vindt 
dat de transfers van Vlaanderen naar Wallonië beperkt 
moeten zijn in de tijd en dat Wallonië duidelijke voor-
waarden en doelstellingen moet krijgen om deze transfers 
vanuit Vlaanderen te kunnen behouden (47%): een soort 
‘Balance Score Card’ zoals in de bedrijfssector. 

Vlaanderen moet er zich dus voor hoeden zomaar 
geld te geven in ruil voor concessies. Maar ander-
zijds is het wel een serieuze hefboom om tot duidelij-
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ke afspraken en hervormingen te komen. 

En daarom is 2024 erg belangrijk. 

Zeker, niet enkel omdat het een verkiezingsjaar is, maar 
ook omdat als gevolg van de herziene �nancieringswet 
minder middelen naar Wallonië zullen toevloeien. Van 
dan af gaat men voor een stuk ook kijken naar de 
inkomsten uit de personenbelasting in de diverse regio’s 
en dat zal de transfers naar het zuiden voor een stuk 
afremmen. Di Rupo zat al te hengelen om daar iets aan 
te doen. Hopelijk zullen de Vlaamse onderhandelaars 
niet overstag gaan.  

Tot slot wil ik erop wijzen dat de grootste hinderpaal 
ligt in het feit dat de Franstaligen juridisch diepgaande 
hervormingen steeds kunnen blokkeren door de diverse 
grendelmechanismen in de grondwet (bijvoorbeeld 
dubbele meerderheden: Franstaligen moeten steeds 
mee akkoord gaan) die al sinds 1970 bestaan. Daar 
zou ook eens een einde aan gemaakt moeten worden 
want het leidt tot immobilisme in een snel veranderende 
wereld.

De Vlamingen hebben zich echter de laatste 30 jaar 
wel steeds verzwakt in hun onderhandelingen met 
de Franstaligen door het ‘cordon sanitaire’ rond het 
Vlaams Belang. 

Dat klopt. Het is trouwens totaal niet democratisch 
dat het Vlaams Belang niet mag besturen en de 
PVDA wel, zoals in Zelzate of Borgerhout. Het is 
bovendien verwerpelijk omdat continu met een groot 
deel van de Vlaamse stemmen geen rekening wordt 
gehouden. In onze buurlanden bestaat dit niet en 
alvast niet in een dergelijke doorgedreven vorm.

‘Economisch doet Vlaanderen het beter dan Wallonië, 
maar het ligt aan de leiband van Franstalig België, 
wat haar ontwikkeling afremt’, schreef u treffend op 
de opiniewebsite Doorbraak. Valt dit eigenlijk ooit op 
te lossen? Zelfs het asymmetrisch arbeidsmarktbeleid 
van de federale regering blijft dode letter.  

In de enquête geeft de helft toe dat Vlaanderen en 
Wallonië fundamenteel anders in elkaar zitten en elk 
dus behoefte heeft aan een eigen beleid. De werk-
zaamheidsgraad in Wallonië en Brussel is veel lager 
dan die van Vlaanderen. 57% van de ondervraagden 
vindt ook dat Vlaanderen en Wallonië zelf �nancieel 
verantwoordelijk moeten zijn voor hun beleidskeuzes. 

Gelukkig schijnt men dit ook aan Franstalige kant te 
beseffen. Econoom Etienne de Callatay gaf tijdens een 
radio-interview toe dat de Franstaligen niet meer hun 
wil kunnen opdringen aan de Vlamingen, bijvoorbeeld 
op het vlak van de arbeidsmarkt.  

In ieder geval zijn de centrale loonakkoorden in Bel-
gië achterhaald. Om competitief te zijn en investerin-
gen aan te trekken, mogen de lonen in Wallonië niet 
zo sterk stijgen als in Vlaanderen. Er is overal krapte 
op de arbeidsmarkt en diverse sectoren doen een 
beroep op veel buitenlandse arbeidskrachten. Dit kan 
niet. De werkzaamheidsgraad in Brussel en Wallonië 
bedraagt respectievelijk 60% en 63%. Er zit daar dus 
een groot potentieel, dat actief moet ingezet worden.  

Daarom moet nu bijvoorbeeld de werkloosheidsver-
goeding beperkt worden in de tijd, in plaats van de 
mensen in slaap te wiegen met allerlei overheidstoe-
lagen die men toch niet kan dragen, tenzij mits een 
verdere verhoging van de belastingdruk. Dit laatste 
beknot echter het privé-initiatief en het ondernemer-
schap, waaraan Wallonië juist behoefte heeft, hoewel 
slechts 36% van de Walen in de privé-sector werkt. 
De overheidssector staat er in voor 27,4% van de 
toegevoegde waarde! 

Wallonië zou als economisch zwakkere regio toch eens 
moeten beseffen dat ze via een eigen regionaal beleid 
inzake loonvorming, arbeidsmarktbeleid, �scaliteit… 
een groter voordeel zouden kunnen behalen tegenover 
Vlaanderen. Alleen door een eigen beleid gestoeld op 
lagere lonen en goedkopere bedrijfsinfrastructuur kan 
het erin slagen een concurrentieel kostenvoordeel op te 
bouwen om nieuwe bedrijven aan te trekken.

“Het is verwerpelijk dat continu met een 
groot deel van de Vlaamse stemmen geen 

rekening wordt gehouden”
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Uit peilingstoetsen die in 2021 
werden afgenomen bij 6.163 
leerlingen blijkt dat de wiskun-
dekennis in het basisonderwijs 
ernstige tekorten vertoont. Op 
6 van de 21 toetsen haalde 
minder dan de helft van de leer-
lingen de eindtermen. Het gaat 
hier om snelrekenen, functies en 
percentages, meetkundige pro-
blemen, omtrek, oppervlakte en 
inhoud. In vergelijking met de 
eerdere peilingstoetsen in 2016 
en 2009 gaan de leerlingen er 
globaal sterk op achteruit. 

“Deze kennisafname is dra-
matisch. Dit gaat niet over 
ingewikkelde zaken, maar 
over de van overheidswege 
bepaalde minimumdoelen die 
elk kind op 12-jarige leeftijd 
moet beheersen, de lat waar 
iedereen eigenlijk over moet”, 
zegt Roosmarijn Beckers. 
“De bevindingen liggen ook 
in lijn met het internationale 
TIMMS-onderzoek over de 
wiskundeprestaties van onze 
lagereschoolkinderen. Dit wijst 
op het nakende failliet van ons 
ganse onderwijs.” 

PRETPEDAGOGIE EN 
ANDERSTALIGE LEERLINGEN  

“We oogsten nu wat we de afge-
lopen 20 jaar hebben gezaaid 
met ons onderwijsbeleid met een 
te grote focus op gelijke kansen 
wat leidde tot nivellering. Indien 
de lat laag genoeg ligt, geraakt 
iedereen erover”, aldus Beckers. 
“Maar ook te veel aandacht voor 
vaardigheden in plaats van kennis, 
activerende werkvormen in plaats 
van expliciete directe instructie, 
meer focus op welbevinden en de 
hierbij gepaarde ondermijning van 
het gezag van de leraar.” 

“Ook werden er alsmaar meer 
zorgtaken en maatschappelijke 
problemen op de nek van het 
onderwijs gelegd, van lessen 
rond klimaatbewustzijn tot zelfs 
het aanleren van basisbeleefdheid 
bij kinderen omdat de ouders er 
thuis niet naar omkijken. Al die 
extra taken gaan ten koste van de 
onderwijstijd en de kwaliteit.” 

Beckers wijst ook op het verander-
de leerlingenpubliek. “Ten opzich-
te van 10 jaar geleden zijn er nu 

110.000 anderstalige kinderen 
extra in ons onderwijs. 26% van 
de kleuters en 23% van de lage-
reschoolkinderen is anderstalig. 
Elk onderzoek toont aan dat deze 
leerlingen gemiddeld slechter sco-
ren dan de Nederlandstaligen.”   

TERUG NAAR DE KERN: 
LESGEVEN  

Onderwijsminister Ben Weyts (N-
VA) kondigde nieuwe, meer ambi-
tieuze eindtermen basisonderwijs 
aan. “Maar met meer ambitieuze 
eindtermen ben je niks als de 
leerlingen al de oude eindtermen 
niet halen”, besluit Beckers. “Ons 
onderwijs moet terug naar de 
kern: lesgeven. Daarom moeten 
we werken aan het versterken van 
de kwaliteit van de lerarenoplei-
dingen en van de instroom aldaar. 
Ook moeten we meer inzetten op 
professionalisering van de leraren, 
want daar hangt ons onderwijs 
internationaal gezien naar midde-
len en participatie achteraan het 
peloton. Ten slotte moeten we ook 
een strenger migratie- en inburge-
ringsbeleid voeren, zo niet blijven 
we dweilen met de kraan open.”

ONDERWIJS

Volgens de Vlaamse peilingsproeven scoren leerlingen in het zesde leerjaar steeds 
lager voor wiskunde. “Dit duidt op een algemene crisis in ons onderwijs. Er moet meer 
aandacht zijn voor de basis: rekenen en taal”, zegt Roosmarijn Beckers. “De Vlaamse 
regering en de onderwijsverstrekkers moeten dringend werk maken van onderwijs dat 
het leren terug centraal zet.”   

DOOR WIM VAN OSSELAER   

Immigratie doet onderwijsniveau kelderen 
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Open Vld dertig keer meer aan het woord 
in Het Journaal dan Vlaams Belang 
“Het ‘cordon mediatique’ heeft een nieuwe adem gevonden aan de Reyerslaan”. 
Dat concludeert Vlaams Parlementslid Klaas Slootmans na het lezen van het 
onpartijdigheidsrapport van de Universiteit Antwerpen dat de nieuwsuitzendingen van 
de VRT in 2021 onder de loep nam.   

De Vlaamse Regulator voor de 
Media (VRM) houdt toezicht op de 
naleving door de VRT van de be-
heersovereenkomst met de Vlaams 
Gemeenschap. Die bevatte voor 
het eerst de verplichting voor de 
VRT om medewerking te verlenen 
aan een onafhankelijk onpartijdig-
heidsonderzoek. Daarin werd on-
der meer een vergelijking gemaakt 
tussen de nieuwsuitzendingen 
van de VRT en van VTM. Ook de 
spreektijd van de Vlaamse politieke 
partijen werd onder de loep ge-
nomen. Uit het rapport blijkt dat in 
2021 1,1 procent van de politieke 
spreektijd op VTM naar het Vlaams 
Belang ging en slechts 0,9 procent 
op VRT. Ter vergelijking: Open Vld 
kreeg bij VTM-nieuws 30,1% van 
de politieke spreektijd en bij het 
VRT-journaal 26,3%. Of hoe een 
partij met een kwart miljoen minder 
stemmen meer dan 30 keer zoveel 
aandacht krijgt.   

PARIA  

“Deze cijfers bevestigen dat het 
Vlaams Belang door de Vlaamse 

pers nog steeds behandeld wordt 
als een paria”, zegt parlemenstslid 
Klaas Slootmans. “Ondanks onze 
electorale kracht en onze onbetwist-
bare koppositie in de peilingen blij-
ven wij het lelijke eendje. Iedereen 
met een democratische re�ex zou 
hier aanstoot aan moeten nemen.” 

Volgens Slootmans weegt de 
machtslogica te veel door in de be-
richtgeving. “Mochten deze cijfers 
in Polen of Hongarije naar buiten 
komen, men schreeuwde moord 
en brand. Maar als het over het 
boycotten van het Vlaams Belang 
gaat, gelden er andere principes. 
Dan mag alles.” 

Naast deontologische zijn er 
volgens hem ook juridische 
bezwaren. “De beheersover-
eenkomst tussen de VRT en de 
Vlaamse Regering stelt letterlijk dat 
de openbare omroep de hoogste 
standaarden dient te hanteren 
op het vlak van onpartijdigheid. 
De grootste partij van het land 
minder dan 1 procent spreektijd 
gunnen, illustreert echter dat men 

lak heeft aan die opgelegde 
onpartijdigheid.”

OPINIEPLURALISME  

Slootmans: “Indien de VRT de groei-
ende argwaan van de Vlaming wil 
counteren en zich wil ontwikkelen 
tot een moderne, onpartijdige en 
onbevooroordeelde openbare om-
roep is er nood aan een radicale 
ommezwaai die het gehuldigde 
opiniepluralisme honoreert en de 
zo geprezen diversiteits- logica in ál 
zijn facetten toepast.” 

Het Vlaams Belang herhaalde 
tijdens een pittige zitting in het 
Vlaams Parlement met het manage-
ment van de VRT zijn eis om pro-
portionaliteitsvorken te hanteren bij 
de nieuws- en duidingsprogramma’s 
van de openbare omroep. “Wij 
vragen geen voorkeursbehandeling, 
maar een gelijkwaardige behan-
deling. De VRT, die ge�nancierd 
wordt met geld van álle Vlamingen, 
moet de reële politieke verhoudin-
gen respecteren, niet de gewenste”, 
besluit Slootmans.

DOOR SIL VAN LANGENDONCK

MEDIA
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Op zondag 29 mei zakten bijna honderdduizend kijklustigen af naar het doorgaans vrij 
rustig provinciestadje Dendermonde om er de Ros Beiaardommegang aan den lijve te kunnen 
meemaken. Het was deugddoend om te mogen vaststellen dat, anders dan bijvoorbeeld Zwarte 
Piet, deze prachtige, eeuwenoude traditie met gemak de vreselijke woke-tijden zal overleven.

DOOR FREDERIK PAS 

Het Ros Beiaard is niet alleen 
een stevige brok geschiedenis. 
Het is kunst, folklore, Unesco-
werelderfgoed zelfs, en het is 
boven alles cultuur en traditie die 
reeds eeuwenlang van generatie 
op generatie wordt doorgegeven. 
Wars van alle genderquota wordt 
het �ere Ros in de Denderstad 
bereden door vier broers die er 
opeenvolgend geboren werden, 
zonder dat de reeks onderbroken 
werd door een zus. En wars 
van discriminatie op basis van 
afkomst mag Beiaard tijdens de 
Dendermondse ommegang enkel 
gedragen worden door mensen die 
afstammen van de dokwerkers van 
destijds, de ‘pijnders’.

KAREL MARTEL 
EN KAREL DE GROTE 

Hoewel de meeste 
Dendermondenaren ongetwijfeld 
anders zullen beweren, is de sage 
van het Ros Beiaard niet afkomstig uit 
de Denderstreek. Aan de oorsprong 
ligt een oud Frans heldendicht ter ere 
van Karel Martel (circa 689 – 741) 
die door troubadours en minstrelen 
op hun tochten werd voorgedragen. 
Pas rond de twaalfde eeuw kreeg dit 
oude dichtwerk met de ridderroman 

‘Renout van Montalbaen’ een 
Middelnederlandse tegenhanger, 
waarin de rol van ‘Koning Karel’ 
ondertussen werd ingenomen door 
Karel Martels opvolger, Karel De 
Grote (circa 747-814).  

Het verhaal van de ‘vier vroome 
ridders genaemd de vier Hems 
Kinderen’ handelt grotendeels 
over een con�ict tussen Karel De 
Grote en de vier broers. Nadat de 
jongste van hen, Reinout, in een 
hooglopende ruzie Karels zoon 
Lodewijk had onthoofd, diende het 
viertal jarenlang te vluchten voor 
de troepen van de Karolingische 
heerser. Ze deden dat op de 
rug van het legendarische Ros 
Beiaard, het enige paard dat 
stevig genoeg was om de fysiek 
bijzonder sterk uitgevallen Reinout 
aan te kunnen. Uiteindelijk komt 
het tot een vrede tussen beide 
partijen en wordt het edele paard, 
op vraag van Karel De Grote, 
als zoenoffer en met behulp van 
molenstenen verdronken. Dat 
vreselijke tafereel moet volgens de 
overlevering te bezichtigen zijn 
geweest aan de samenvloeiing 
van Dender en Schelde, of – zoals 
niet-Dendermondenaren beweren 
–  aan de Maas te Dinant. 

MIDDELEEUWSE 
OMMEGANG 

Het verhaal was in de vroege 
middeleeuwen zeer herkenbaar 
als een weerspiegeling van 
feodaliteit. De vier heemskinderen 
verpersoonlijkten de drang naar 
soevereiniteit van de vrije adel 
destijds, die contrasteerde met 
belangen van de Karolingische 
vorsten. De roman kende dan 
ook een sterke verspreiding en in 
de 15e-eeuwse Bourgondische 
Nederlanden dook op tal van 
plaatsen een Ros Beiaard op als 
profane aanvulling van religieuze 
processies. In Dendermonde 
werd bijvoorbeeld in 1460 
in de stadsrekeningen gewag 
gemaakt van de aanwezigheid 
van dit reuzenpaard en vandaag 
vormt dit bewaard gebleven 
Ros het hoofdonderwerp van 
een tienjaarlijkse middeleeuwse 
ommegang. 

Verdronken of niet, in 
Dendermonde en, zoals 
op 29 mei is gebleken, in 
Vlaanderen is het Ros Beiaard 
alleszins springlevend.                         
Een prachtig stuk cultuur dat 
nimmer mag verloren gaan.

TRADITIE

Het Ros Beiaard, een prachtig stuk Vlaamse traditie 
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De claim zou zijn basis vinden 
in het partijprogramma van het 
Vlaams Belang, waarin het vol-
gende te lezen staat: “We moeten 
meer inzetten op de controle in de 
ziekteverzekering. Volgens gezond-
heidseconoom Lieven Annemans 
zou een besparing van 15% of 
ongeveer 4 miljard euro mogelijk 
zijn.” Het gaat echter niet om een 
kille besparing, zoals Rousseau 
laat uitschijnen. Wat het Vlaams 
Belang in de eerste plaats wil aan-
pakken, is fraude en verspilling.  
 
De aanzienlijke som die daar-
mee vrijkomt, kan dan net beter 
geherinvesteerd worden, onder 
andere in hogere lonen voor het 
zorgpersoneel, iets wat ook in ons 
programma staat.

VERSPILLING EN 
OPLICHTING

De OESO schat de verspilling in 
onze ziekteverzekering op 5 tot 15 
procent. In het volledige gezond-
heidsbudget – bijna 30 miljard 
euro – zou er 20 tot 30 procent 
verspilling zijn. Die overconsumptie 
uit zich bijvoorbeeld in overmatig 
antibioticagebruik (34 procent 

boven het OESO-gemiddelde) of 
het aantal ziekenhuisopnames (15 
procent erboven). Zo zou rond de 
40 procent van de kinderen die op 
spoed belanden even goed bij de 
huisarts kunnen langsgaan. 
 
Daarnaast eisen ook slechte com-
municatie, dubbel gebruik en op-
lichting hun budgettaire tol. Zowel 
aan de kant van de patiënten als 
de artsen en verplegers is fraude 
dagelijkse kost. Het gaat dan om 
onder meer het onterecht aanreke-
nen of aanvragen van ziekteverze-
keringen. Of hoe de farmaceuti-
sche industrie ons sociaal systeem 
in wezen ondermijnt.  

MEER DOEN MET 
EVENVEEL GELD 

Het Vlaams Belang stelt daarom 
een heel aantal concrete punten 
voor om dat tegen te gaan. Fu-
seer en nationaliseer overbodige 
en verzuilde mutualiteiten. Voor-
kom overmatig voorschrijven door 
dokters, en het voorschrijven van 
niet-generische geneesmiddelen 
tout court. Dokters en apothekers 
moeten bij ons, net als in Neder-
land, verplicht het goedkoopste 

medicijn a�everen zolang het 
dezelfde werking heeft. Verhinder 
dubbele kosten door slimmer om 
te gaan met de voorraadaanleg 
van medicijnen en dergelijke. 
Anders worden ze weggegooid 
wegens overschrijden van de 
houdbaarheidsdatum.  

Met zo’n verregaande hervorming 
komt een hoop geld vrij, dat het 
Vlaams Belang wil herinvesteren 
in échte zorg. 

HYPOCRIETE 
PINOKKIO-POLITICUS 

Naast de valse bewering over 
het Vlaams Belang verkondigde 
Rousseau nochtans nog een andere 
leugen: de socialisten zouden de 
zorg ondersteunen. Vooruit kan 
dat wel ongeremd volhouden. Uit 
hun beleid valt het allesbehalve af 
te leiden. De afgelopen twee jaar 
maakte de partij deel uit van de 
regering, en leverde zelfs de minister 
van Volksgezondheid. Toch werd de 
zorgcapaciteit niet opgeschaald. De 
lonen zijn nog steeds veel te laag. 
En aan het statuut van zorgverleners 
werd niets verbeterd. Wie laat de 
zorg dan werkelijk in de steek?

FACTCHECK

Eerder dit voorjaar beweerde Conner Rousseau zowel in zijn 1 mei-toespraak als op 
Facebook dat het Vlaams Belang 4 miljard euro wil besparen op de gezondheidszorg. Niets 
is minder waar. De partij pleit al jaren voor meer investeringen in de zorg. Ook Knack tikte 
de Vooruit-voorzitter op de vingers in een factcheck. “Al is de leugen van Rousseau nog zo 
snel, de waarheid achterhaalt ze wel”, reageerde Tom Van Grieken op Twitter.
DOOR KINGA PAJAK

Ja, het Vlaams Belang wil in de zorg investeren
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INTERVIEW

21ste IJzerwake vindt plaats op 28 augustus:

Op 28 augustus vindt de 21ste editie van de IJzerwake plaats. Het grootste Vlaams-nationale 
evenement van het land. “Wij staan in de voorste linies in de strijd voor een onafhankelijk 
Vlaanderen”, klinkt het bij voorzitter Wim De Wit.

OPGETEKEND DOOR FREDERIK PAS

U voorstellen hoeft eigenlijk bijna niet. Maar toch. U 
bent gepokt en gemazeld in de Vlaamse Beweging.

Inderdaad, ik ben in heel wat Vlaams-nationale 
verenigingen actief geweest of ben dat nog. Intussen 
ben ik twaalf jaar voorzitter van IJzerwake maar ook 
nog steeds voorzitter van de Algemene Vergadering 
van de VVB en was 22 jaar ondervoorzitter van het 
OVV. Maar daarnaast zetel ik nog in het AKVSZ, 
het ANZ, het VNZ, het Halle-Vilvoorde Comité en 
Werkgroep Hekalo.  

De volgende IJzerwake gaat door onder het motto 
‘Ons Volk, Ons Recht’. Een zeer traditionele bood-
schap.   

De boodschap die IJzerwake uitdraagt is onze eis 
voor zelfbeschikking en dat streven heeft een lange 
traditie die teruggaat tot de frontsoldaten tijdens We-
reldoorlog I. Wij staan in de voorste linies in de strijd 
voor een onafhankelijk Vlaanderen. Ik vertel je niets 
nieuws als ik stel dat ons onafhankelijkheidsstreven 

niet door iedereen wordt gedeeld, maar het is onder 
andere aan ons om de mensen te overtuigen van die 
noodzaak.  

De afgelopen coronacrisis en de huidige koop-
krachtcrisis hebben ook de noodzaak van Vlaamse 
zelfstandigheid aangetoond, stellen jullie?   

Als je ziet hoe dit land vandaag bestuurd wordt dan 
kan je niet anders dan inzien dat een onafhankelijk 
Vlaanderen de enige optie is: alles loopt vast op 
Belgisch niveau. Vlaanderen moet baas worden over 
de eigen welvaart en welzijn.

We zijn trouwens niet de enige die deze strijd voor 
zelfbestuur en –behoud voeren.

We voeren een strijd samen met heel wat volken in 
Europa om onze identiteit die onder druk staat door 
massamigratie te beschermen. Dat is onze dringende 
plicht maar ook ons recht. En dat sluit naadloos aan 
op ons thema dit jaar: Ons Volk, Ons Recht!

“Ons volk, ons recht” 
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Pakistan: Een schurkenstaat als geen ander 
Op 24 mei bracht een delegatie Kashmiri’s op uitnodiging van Vlaams 
volksvertegenwoordiger Filip Dewinter een bezoek aan het Vlaams Parlement. Het 
bezoek kaderde in een conferentie met onder meer vertegenwoordigers van de 
United Kashmir People’s National Party (UKPNP) die de mensenrechtenschendingen 
van het islamitische Pakistaanse regime aan de kaak stelt.

Pakistan heeft al sinds haar 
ontstaan in 1947 een afgrijselijk 
parcours afgelegd dat bol staat 
van de mensenrechtenschendin-
gen. Zo komt het land regelmatig 
in de media omwille van de 
beruchte blasfemiewetten die er 
gelden. Wie beschuldigd wordt 
van godslastering kan namelijk 
de doodstraf krijgen. Vaak is 
louter de suggestie de profeet 
Mohammed of de islam te 
hebben ‘beledigd’ al voldoende 
om een gewelddadige meute 
op de been te brengen wat snel 
uitmondt in een lynchpartij. In 
februari werd nog een man gely-
ncht die ervan werd beschuldigd 
pagina’s uit de Koran verbrand 
te hebben. Vorig jaar werd 
zelfs een 8-jarige hindoeïstische 
jongen aangeklaagd wegens 
godslastering. De jongen en zijn 
familie moesten onderduiken en 
een lokale hindoetempel werd 
door een menigte bestormd. 

Het Pakistaanse regime speelde 
ook een belangrijke rol in het tot 
stand komen van de Taliban in 
buurland Afghanistan en wordt er 

nog steeds van verdacht verschil-
lende terroristische organisaties 
te steunen. Ook Osama Bin 
Laden kon onderdak krijgen in 
Pakistan na de aanslagen van 11 
september 2001 die het leven 
kostten aan bijna 3.000 mensen. 
Bovendien beschikt deze schur-
kenstaat ook over kernwapens.  

KASHMIR EN DE ONDER-
DRUKKING VAN MINDER-
HEDEN 

Pakistan bezet al sinds 1947 een 
deel van Kashmir en voert ook 
daar een gewelddadig en intole-
rant bewind jegens niet-moslims. 
Overal waar de islamitische ideo-
logie van de Pakistaanse overheid 
voet aan de grond krijgt worden 
minderheden en politieke dissi-
denten onderdrukt en vervolgd.  

De getuigenissen van vertegen-
woordigers van de UKPNP die al 
jaren in ballingschap in Europa 
leven gingen door merg en been. 
Filip Dewinter beklemtoonde de 
noodzaak een forum te geven 
aan zij die strijden tegen de 

misdaden van het Pakistaanse 
regime. “In Europa wordt wat in 
Pakistan en Kashmir gebeurt nog 
te vaak onderbelicht”, stelde hij. 
“De verhalen van deze mensen 
en de talloze wandaden die niet 
aan het licht komen, mogen niet 
worden doodgezwegen.” 

PAKISTAN                     
CONFRONTEREN 

Het Vlaams Belang is van oordeel 
dat het islamitische regime moet 
veroordeeld worden en dat de re-
gimevertegenwoordigers moeten 
worden geconfronteerd met de 
gevolgen van hun misdaden.  

Dat beaamde ook Vlaams Parle-
mentslid en ondervoorzitter van 
de commissie Buitenlands Beleid 
Johan Deckmyn die eveneens 
aanwezig was op de conferentie. 
“De Pakistaanse overheid mag 
op geen enkele manier onder-
steund worden door ons”, besloot 
hij. “Mensen moeten weten dat 
wanneer de radicale islam een 
land overneemt, mensenrechten 
het eerste zijn dat verdwijnt.” 

DOOR ALEXANDER VAN HOECKE

BUITENLAND
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Vivaldi moddert verder aan met 
institutionele hervormingen 
Dit land draait vierkant en iedereen weet het. Ook de traditionele partijen beseffen het 
maar al te goed, maar de wil, laat staan de eensgezindheid om daar iets aan te doen 
ontbreekt volledig. En dus wordt er maar wat aangemodderd om tijd te winnen. 

Het regeerakkoord van de federa-
le Vivaldi-regering bevat nochtans 
een aantal engagementen om 
tot institutionele hervormingen 
te komen. Zo heeft men zich er 
uitdrukkelijk toe verbonden de 
gezondheidszorg te splitsen. 
Daarnaast engageerde men zich 
om “voorstellen, onder de vorm 
van wetteksten, voor te bereiden 
op het vlak van de bevoegdheids-
verdeling, de �nancieringsregels 
en de instellingen etc.”  

Door interne sabotage is daar 
evenwel nog niets van in huis ge-
komen. En dus probeert men met 
allerlei vertragingsmanoeuvres tijd 
te winnen om de aandacht van de 
essentie af te leiden.   

GEMENGDE COMMISSIE 

Eén daarvan is de ‘parlementaire 
commissie belast met de evaluatie 
van de Staatshervormingen sinds 
1970’. Weliswaar is dit formeel 
geen regeringsinitiatief, maar het 
is wel duidelijk dat de meerder-
heidspartijen dit vehikel hebben 
aangestuurd in functie van de 
Vivaldi-agenda.  

Deze commissie bestond uit 14 
Kamerleden en 14 senatoren en 
verrichtte haar werkzaamheden 
van juli 2021 tot mei 2022. 
Bedoeling was om knelpunten in 
de huidige bevoegdheidsverde-
ling te inventariseren, te evalueren 
en voorstellen te formuleren om 
tot homogene bevoegdheden te 
komen. Op zich had dit een nuttige 
oefening kunnen zijn. Maar de 
traditionele partijen hebben er alles 
aan gedaan om dit te doen misluk-
ken. Zo evalueerde men helemaal 
niet de staatshervormingen, maar 
slechts vijf speci�eke thema’s. Naar 
concrete besluiten of aanbevelin-
gen van deze commissie zal men 
bovendien tevergeefs zoeken.   

BURGERBEVRAGING

Een ander initiatief, ditmaal wel van 
de regering, is de enkele weken 
geleden afgelopen online burger-
bevraging. Ook die blijkt een grote 
�op te zijn. Het opzet ervan be-
stond erin ‘de burger’ te bevragen 
over welke richting het met dit land 
uit moet. Ondanks een barnum-
reclamecampagne die zowat 1 
miljoen euro heeft gekost, lagen de 

burgers er alvast niet wakker van, 
allicht wel wetende dat dit allemaal 
weinig zin heeft. Slechts 19.000 
Vlamingen en Walen hebben deel-
genomen. Wat is de democratische 
meerwaarde of legitimiteit daarvan?  

Hoe dit allemaal verwerkt zal 
worden, is overigens nog een 
andere vraag. Blijkbaar zal dit pas 
ten vroegste tegen het einde van 
het jaar afgerond zijn. Wat weer 
een gelegenheid biedt om concrete 
hervormingen uit te stellen. Het 
arsenaal vertragingsmanoeuvres is 
daarmee overigens nog lang niet 
uitgeput. Het volgende dat in de 
steigers staat, zijn de zogenaamde 
burgerkabinetten, commissies van 
uitgelote burgers die op hun beurt 
mogen debatteren over de toekomst 
van het land. Kortom: er is voor de 
federale regering nog meer dan 
voldoende voorhanden om zich 
achter te verschuilen en zodoende 
institutionele hervormingen op de 
lange baan te schuiven tot aan de 
volgende verkiezingen. 

Het Belgische status quo zal er wel 
bij varen. En daar is het de meesten 
wellicht ook om te doen.

DOOR PETER LEMMENS

INSTITUTIONEEL 
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175 jaar geleden zag ons volks-
lied het levenslicht 

Op 22 juli 1847 dichtte de toneelschrijver Hippoliet Van Peene de tekst van de ‘Vlaamse 
Leeuw’, die kort nadien door zijn neef Karel Miry op muziek werd gezet. Zoals zo vaak 
is een volkslied een kind van zijn tijd. Met de ‘Vlaamse Leeuw’ was het niet anders.

DOOR PETER LEMMENS  

TERUGBLIK

1847 situeert zich in het prille 
bestaan van België en in het nog 
prillere begin van de Vlaamse 
Beweging. Die laatste moet zich 
in deze periode nog beijveren 
om een bescheiden plaats voor 
het Nederlands in de nieuwe 
staat op te eisen. Aanvankelijk 
verenigt een handvol Vlaams-
gezinden zich daartoe her 
en der in het Vlaamse land in 
verenigingen. Zo proberen zij 
het Nederlandstalig cultureel 
leven, dat nauwelijks nog 
iets voorstelt, uit zijn slaap te 
wekken en de Vlamingen tot 
meer taalbewustzijn aan te 
zetten. Onder meer Hendrik 
Conscience doet dat door 
de Vlamingen in 1838 hun 
eigen epos te schenken met 
zijn succesroman ‘De Leeuw 
van Vlaanderen’. Hippoliet 
Van Peene doet dat door 
rond 1840 het Nederlands-
talig toneelleven nieuw leven 
in te blazen met onder meer 
de oprichting in Gent van de 
toneelvereniging Broedermin 

en Taalyver. Het is in deze laatste 
kring dat de ‘Vlaamse Leeuw’ 
ontstaat.  

De Gentse toneelspeler Frans Lau-
wers heeft er later een levendige 
beschrijving van gegeven: 

LEENTJEBUUR 

Het is aangetoond dat zowel de 
tekst als de muziek van de ‘Vlaam-
se Leeuw’ een zekere inspiratie 
vonden in Duitse voorbeelden. De 
tekst vertoont gelijkenissen met het 

gedicht ‘Der deutsche 
Rhein’ dat de Duitser 
Nikolaus Becker in 
1840 schreef als 
reactie op de spannin-
gen van dat ogenblik 
tussen Frankrijk en de 
Duitse landen. Het is 
dan immers een perio-
de dat vanuit Frankrijk 
opnieuw allerlei stem-
men opgaan om zijn 
‘natuurlijke grenzen’ 
tot aan de Rijn uit te 
breiden, wat uiteraard 
Duitse tegenreacties 
oplevert. Karel 
Miry van 
zijn kant 

laat 

“In de eerste dag van augustus 1848 [feitelijk 1847] 

bevond ik mij ten huize van Van Peene. Onder 

vriendelijke kout spraken wij over de Marseillai-

se, Brabançonne, God save the Queen, Wien 

Neêrlands bloed enz. Toen eensklaps Paul Van Loo 

uitriep: ‘Wat jammer dat wij Vlamingen, nog geen 

nationaal lied hebben!’ Van Peene luisterde met 

aandacht terwijl hij gedurig zijn bokkenbaardje streel-

de. Drie dagen nadien kwam hij naar ’t lokaal van 

Broedermin en Taalijver, nam K. Ondereet terzijde, 

en beiden trokken naar boven in de repetitiekamer. 

Enige ogenblikken later hoorden wij bovengenoem-

de onder begeleiding van Van Peene die op zijn 

viool aan ‘t ‘krabbelen’ was, zoals hij zei, het lied be-

proeven. […] Door nieuwsgierigheid aangedreven, 

trokken wij met enige leden naar boven. […] ‘Wat 

is hier gaande’, sprak vriend Gustaaf Verhaeghe? – 

Hier is gaande, antwoordde K. Ondereet, dat Van 

Peene een volkszang gedicht heeft met muziek 

van zijn neef Karel Miry, een lied dat binnen 

eeuwen nog de Vlamingen in geestdrift zal 

brengen […].”
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zich gedeeltelijk inspireren door 
het lied ‘Sonntags am Rhein’ van 
de bekende Duitse componist 
Robert Schumann. 

Die blik op Duitsland in die 
dagen is overigens geen toeval 
en is zowel cultureel als poli-
tiek geïnspireerd. De politieke 
dreiging voor België, en dus ook 
voor Vlaanderen, komt, zoals zo 
vaak in het verleden, toen vanuit 
Frankrijk met de reeds eerder 
vernoemde Franse territoriale 
ambities. Maar ook cultureel 
kijkt men naar het oosten, onder 
meer wat de liedbeweging 
betreft. Met de Vlaamse liedbe-
weging is het rond 1840 immers 
ook maar droevig gesteld en de 
nieuwe impulsen om haar op-
nieuw te vitaliseren komen door 
contacten met Duitsland, onder 
meer vanaf 1846 met groots op-
gezette kooruitwisselingen tussen 
Vlaanderen en Duitsland. 

Hoewel zowel dichter als toon-
dichter dus richting het oosten 
hebben gekeken voor hun kunst-
scheppingen, kan niet worden 
ontkend dat het om authentieke 
Vlaamse creaties gaat. De 
tekst van de ‘Vlaamse Leeuw’ 
is duidelijk geïnspireerd door 
de Vlaamse Leeuw-romantiek 
die Hendrik Conscience enkele 
jaren tevoren over Vlaanderen 
heeft doen waaien met zijn wel-
bekende en in die dagen erg 
populaire roman ‘De Leeuw van 
Vlaanderen’. In die zin is ook 
de ‘Vlaamse Leeuw’ bedoeld 

als een duidelijke aan-
klacht tegen de Belgische 
taalwantoestanden en 

de stiefmoederlijke behan-
deling van de Vlamingen in de 
Franstalig-Belgische staat. Hij is 
opgevat als een wekroep aan 
het adres van de Vlamingen en 
als dusdanig een strijdlied in de 
ware betekenis van het woord. 
En zo hebben de Vlamingen het 
al snel ook begrepen. 

VERSPREIDING 

De verspreiding van het strijdlied 
gebeurt inderdaad al heel vlug 
en wordt aangezwengeld door 
– alweer – een nieuwe dreiging 
vanuit Frankrijk. 1848 is een 
woelig revolutiejaar in Europa. 
En dat begint in Frankrijk met de 
februarirevolutie, waar na een 
reeks onlusten de monarchie 
omver wordt geworpen en ver-
vangen door de tweede Franse 
republiek. Als het regent in Pa-
rijs, druppelt het ook in Brussel 
en dus vinden er in navolging 
van het Franse voorbeeld ook 
in dit land relletjes plaats. Het 
veroorzaakt allemaal veel 
opwinding, ook bij de Vlaams-
gezinden, die beducht zijn voor 
Franse annexatieplannen en 
revolutionaire avonturen. Het is 
in die context dat de ‘Vlaamse 
Leeuw’ als strijd- en verzetslied 
al snel een ruimere verspreiding 
krijgt in Vlaanderen. 

De daaropvolgende decennia 
wordt het lied vervolgens vrij 
algemeen aanvaard tijdens 
Vlaamsgezinde bijeenkomsten 
en feestelijkheden. Alleen in 
Antwerpen verloopt dat moeilij-
ker omwille van kuiperijen tussen 
katholieken en liberalen, en 
heeft het nog heel wat voeten 
in de aarde voordat de ‘Vlaam-
se Leeuw’ er algemeen erkend 
wordt als Vlaams nationaal 
volkslied. Maar feitelijk is de 
knoop in 1905 de�nitief door-
gehakt op het vijfde Studenten-
congres ter Vervlaamsing van de 
Gentse Hogeschool, waar men 
besluit het lied of�cieus tot het 
Vlaams nationaal strijdlied uit te 
roepen. 

OFFICIEEL VOLKSLIED  

Wanneer Vlaanderen na de 
eerste staatshervorming van 
1970 zijn eerste eigen instelling 
krijgt, de Cultuurraad voor de 

Nederlandse Cultuurgemeen-
schap, gaat deze vrij snel over 
tot het kiezen van een eigen 
vlag, feestdag en volkslied. 
Dit laatste wordt zonder enige 
betwisting de ‘Vlaamse Leeuw’ 
van Van Peene en Miry, althans 
de eerste twee strofen ervan. 
Op 22 mei 1973 wordt deze 
regeling unaniem aangenomen. 
Bij koninklijk besluit van 5 juli 
1974 wordt verder bepaald 
dat dit lied bij plechtigheden 
in het kader van 11 juli-vierin-
gen moet uitgevoerd worden. 
In 1999 - de Cultuurraad is 
intussen omgevormd tot ons hui-
dig Vlaams Parlement – breidt 
men deze verplichting uit tot 
plechtigheden van de Vlaamse 
ondergeschikte besturen en 
voor alle officiële feestdagen. 
Daardoor is de ‘Vlaamse 
Leeuw’ niet meer alleen het lied 
van het strijdende Vlaanderen, 
maar ook dat van het officiële 
Vlaanderen geworden. 

De ‘Vlaams Leeuw’ is een ro-
mantisch strijdgedicht, getoon-
zet op een romantische strijd-
melodie, beiden voorzien van 
de nodige hartstochtelijkheid 
eigen aan die tijd en aan de 
romantiek. Als dusdanig komt 
hij in de ogen van sommigen 
vandaag wat als gedateerd 
over. Maar we mogen niet 
vergeten dat deze tekst en dit 
lied vele generaties Vlamingen 
heeft ontroerd, begeesterd, 
aangevuurd en samenge-
smeed om Vlaanderen stap 
voor stap vrij te maken van 
de boeien die het in België 
bindt. Als dusdanig zijn zij niet 
alleen een onvervreemdbaar 
onderdeel van ons cultureel 
erfgoed, maar staan zij ook 
symbool voor de levenswil en 
de levenskracht van ons volk. 
Alleen al daarom moeten we 
dit lied verder koesteren en 
doorgeven aan toekomstige 
generaties. 
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BOEKBESPREKING

Want wie zich aan de uitgangs-
punten van de Franse Revolutie en 
de Verlichting vastklampt, komt met 
deze essaybundel niet aan zijn 
trekken. “Voor socialisten stonden ze 
gelijk aan het ochtendgloren van de 
aanbrekende dag. Voor liberalen 
aan het doorbreken van de middag-
zon. En voor conservatieven aan het 
invallen van de duisternis.” Meteen 
in het tweede hoofdstuk legt Kinne-
ging de basis waarop de rest van 
zijn gedachtegang gestoeld is. De 
progressieve geesteskinderen van de 
revolutie, namelijk socialisme en li-
beralisme, geloven sterk in de kracht 
van hun eigen cognitie, en zien in 
de geschiedenis van de mensheid 
niets meer dan onwetendheid. Daar-
om pleiten zij voor het breken met 
het verleden en de instituties die dat 
belichamen. De conservatief twijfelt 
daar sterk aan. Traditie vormt voor 
hem een onmisbare bron van kennis 
die terecht gekoesterd wordt over de 
generaties heen. 

Een misschien nog radicaler breek-
punt tussen beiden bevindt zich op 
het vlak van conatie: verlangens 
en wilskracht. De conservatieve 
gedachte gaat ervan uit dat de 
mens geneigd is tot het kwade. Niet 
gedoemd, maar wel geneigd. Het 
is door innerlijke controle dat het 
morele tekortschieten van de mens 
ingetoomd kan worden, en deugden 

zich in de plaats vormen. Daar rillen 
de progressieven van. Hun reformis-
me is naar buiten toe gekeerd, naar 
de wereld, en niet naar binnen toe, 
naar de ziel. Het kwade bevindt 
zich voor hen namelijk niet in de 
mens zelf. Daarom zien zij in de in-
nerlijke controle de meest drastische 
inperking van de vrijheid. Ze komen 
liever tussen via de staat en sociale 
controle. In hun visie is de mens vol-
ledig maakbaar en zou hij dankzij 
de juiste politieke omstandigheden 
verheven worden. De eigen morali-
teit geraakt op de achtergrond, als 
er überhaupt aandacht aan wordt 
geschonken. 

Eeuwen later is dat misplaatst op-
timisme van het Verlichtingsdenken 
doorgesijpeld in alle hoeken van 
de samenleving. De consequenties 
daarvan zijn legio. Beginnende 
leerkrachten geven er de brui aan 
als ze merken dat hun klassen vol 
zitten met slecht 
opgevoede kinde-
ren. Linkse politici, 
journalisten en 
academici zoeken 
de verklaring 
voor problema-
tisch gedrag van 
‘jongeren’ bijna 
uitsluitend bij hun 
socio-economi-
sche achtergrond, 

het ‘gebrek aan kansen’ of de 
‘discriminerende samenleving’. De 
media verheerlijken de ondeugd 
van gulzigheid door fatshaming te 
verketteren. Tolerantie noemen zij 
het. “Ondeugd die zichzelf sluiert 
in de mantel van deugd”, noemen 
wij het. 

Gelukkig biedt Kinneging met dit 
boek een toevluchtsoord voor wie 
de wanorde niet alleen inziet, maar 
zich er eveneens tegen verzet. Een 
gezonde samenleving vormt men 
alleen als het merendeel van de 
mensen zich deugden eigen maakt. 
Ieder hoofdstuk reikt de lezer de 
hand om over ethiek te bezinnen. 
Het is niet voor diegenen die het 
snel op hun plank met gelezen 
werken willen plaatsen. Wel voor 
diegenen die door middel van 
verwijzingen naar de oude bronnen 
van de klassieken en het vroege 
christendom met kwesties als eer, 
loyaliteit en de fundamentele rol van 

het gezin een aanzienlijke tijd 
willen doorbrengen. 

Andreas Kinneging
Geogra�e van goed en kwaad. 

Filoso�sche essays. 
Spectrum, 2005, 

533 blz. 
ISBN 9789027428257

Prijs: 28,50 euro

Geogra�e van goed 
en kwaad  
Andreas Kinneging is hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden. 
Met Geografie van goed en kwaad keert hij terug naar tijdloze thema’s die door de 
overheersende modernistische gedachte veel te lang het daglicht niet gegund werden. 
Bladzijde na bladzijde ontrafelt hij waarom schijnbaar archaïsche begrippen als deugden 
en ondeugden van blijvende relevantie zijn. 

DOOR KINGA PAJAK
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Dat het crisis is hoef ik waarschijnlijk niemand meer te 
vertellen. Het volstaat om naar de prijs van een volle 
winkelkar of van een tankbeurt te kijken, en je weet genoeg: 
op ’t einde van ’t geld blijft er nog veel maand over. 

Gelukkig, o dierbare landgenoten, hebben wij met de 
klutsers van Vivaldi een regering die van aanpakken weet. 
Om de crisis nu aan te pakken, heeft de regering een 
groep van experten samengesteld die zo rond Sint-Juttemis 
met aanbevelingen zal komen om onze koopkracht te 
verhogen en de economie weer aan te zwengelen. Nu 
zou men zich kunnen afvragen: “Is oplossingen bedenken 
niet de taak van de regering?” Goede vraag. Neen dus. 
Die hebben geen tijd, wegens te druk bezig met het geld 
dat we niet hebben uit te delen in Congo, Jordanië, Mali, 
Palestina en andere Verwegistannen. Dus is er die groep 
van experten. Waarschijnlijk omdat de vorige crisis – de 
coronacrisis – ook al zo fantastisch goed werd aangepakt 
door de ‘experten’. 

Mag ik de paars-groene dames en heren Vivaldisten 
alvast een zeer goede suggestie aan de hand doen? 
Neem mijn dikke vriend en vaste gast in deze rubriek 
Marc Van Ranst ook op als expert. Want die man 
is werkelijk expert in alles. Zeker in economische 
thema’s. Was het niet heer professor Marc die in 
volle coronacrisis, toen de horeca de deuren moest 
sluiten, wist te vertellen dat er voor de horeca-uitbaters 
een goede manier is om niet failliet te gaan? Marc 
wist te vertellen, en we verzinnen dit echt niet: 
“Zorg dat je meer inkomsten hebt dan uitgaven. 
Probeer dan nog maar eens failliet te gaan.” Warm, 
menselijk en medelevend. Zo kennen we onze Marc. 
Benzine te duur? “Ga te voet” zou onze superexpert 
zeggen. Eten te duur? “Minder eten!”. Verwarming 
onbetaalbaar? “Zet ze af en doe een debardeurke 
aan zoals ik!” En die experten blijken dan nog Van 
Ranst gevolgd te hebben hierin ook. Ja, met zo’n 
experten zal de crisis rap opgelost zijn.  

Marc lost de crisis op 
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Stuur uw oplossing voor 10 juli 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.  Blaasinstrumenten
B.  Wanhopig - Americium
C.  Europees land - Musical over een 

weesmeisje 
D.  Nederlandse rivier - Politieke partij bij 

onze noorderburen - Jongensnaam
E.  Doen afslijten - En andere
F.  Neptunium - Onbewezen stellingen
G.  Vrouwelijke dominee - Voegwoord - 

Ter plaatse
H.  Zeer uitvoerige
I.  Internetlandcode voor Roemenië - 

Holmium - Sinte - Paassymbool
J.  Algemene onderneming - Bindt 

iemand vast met koorden
K.  Bijenhouder - Autoverhuurbedrijf
L.  Kooktoestel

VERTICAAL
1.  Telwoord
2.  Balsport - Familielid
3.  Belgische zanger van Siciliaanse 

afkomst - Inhoudsmaat - Hakwerktuig
4.  Opstootje - Triangel
5.  Tennisterm - Windrichting -          

Rechteroever
6.  Koker voor een daarin passend 

voorwerp
7.  Lichamelijke opvoeding - Neder-

landse beursindex - Deel van een 
nokkenas

8.  VS - Niets (Italiaans)
9.  Voorzetsel - Onverwachte gebeurte-

nis met schade als gevolg
10. Rijwiel - De eerste vrouw
11. Arabisch vorstendom -                 

Bijbelse profeet
12. Vrouwelijke kiemcel - Verdeelt in 

stukken

OPLOSSING
OPLOSSING VORIGE MAAND: 

EXPERTISE

GIKADO

Winnaars juni:
Michel Quaeyhaegens (Kalmthout),         

Marie-Louise Van de Pas (‘s-Gravenwezel),    
Ilse Robberechts (Grimbergen), 

Luc Verliefden (Meise)
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VRIJDAG 1 JULI
SINT-BAAFS-VIJVE. Open café, 
in OC De Mozaïek, Sint Bavostraat 
6 om 19u30. Org.: Vlaams Belang 
Wielsbeke, Inl.: 0496 29 39 65, 
wielsbeke@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 2 JULI
LEOPOLDSBURG. Jaarlijkse 
barbecue in buurthuis Heppen, Hei-
destraat 65 om 14u. Org.: Vlaams Be-
lang Leopoldsburg. Inl.: 0479 38 55 
65, chantalnagels@yahoo.com 

HERZELE. Boekvoorstelling 
‘Omvolking’ met Filip Dewin-
ter in café Berghof, Bergestraat 1 om 
19u30. Org.: Vlaams Belang Herzele. 
Inl.: 0478 73 02 69, freddy.vanliede-
kerke@vlaamsbelang.org

ZONDAG 3 JULI
KACHTEM. Boekvoorstelling 
‘Omvolking’ met Filip De-
winter in Provinciaal secretariaat 
West-Vlaanderen, Kachtemsplein 5 om 
11u. Org.: Vlaams Belang Regio KRT. 
Inl.: 051 33 60 30, west-vlaanderen@
vlaamsbelang.org

GROBBENDONK. Vlaanderen 
Feest, 11 juli-viering in Huize Mach-
teld, Gilliam 8 om 14u. Org.: Senio-
renforum Antwerpen. Inl.: 0495 82 76 
07, seniorenforum.antwerpen@vlaams-
belang.org

DONDERDAG 7 JULI
SINT-ANDRIES. Lezing 
“Waarom zijn de Vlamin-
gen zo braaf” in Den Comptoir, 
Gistelsesteenweg 536 om 14u30. 
Org.: Seniorenforum Brugge-Oost-
kust. Inl.: 0495 10 11 90

ZATERDAG 9 JULI
AALTER. 11-juli braai in G.O.C. 
Kerkem, Rerum Novarumstraat 24 om 
12u30. Org.: Vlaams Belang Aalter. 
Inl.: Paul Beheyt, 0486 83 86 46, 
paul.jbeheyt@telenet.be 

SCHOTEN. Fietstocht “Een feest 
van Leeuwen” in Voorplein kasteel van 
Schoten, Gemeentepark, Kasteeldreef 
om 14u. Org.: Seniorenforum Antwer-
pen. Inl.: 0495 82 76 07, seniorenfo-
rum.antwerpen@vlaamsbelang.org 

DONDERDAG 14 JULI
KORTRIJK. Het verhaal van de 
Guldensporenslag in 1302 met 
Philippe Despriet in OLV-Kerk Kortrijk, 
Deken Zegerplein 1 om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 0486 
22 90 43, jan.deweer@hotmail.com 

ZONDAG 17 JULI
ANTWERPEN. “Madonnawan-
deling”: Begijnhof - St. Jacob in Os-
senmarkt, Ossenmarkt om 14u. Org.: 
Seniorenforum Regio Antwerpen. Inl.: 
0495 82 76 07, seniorenforum.ant-
werpen@vlaamsbelang.org 

ZATERDAG 23 JULI
BAVEGEM(Sint-Lievens-Hou-
tem). Barbecue in Parochiecen-
trum Bavegem, Kerkkouterstraat 47 
om 11u en om 17u. Org.: Vlaams 
Belang Sint-Lievens-Houtem. Inl.: 
0477 44 95 42, dominique.ver-
donck@vlaamsbelang.org

SINT-BAAFS-VIJVE. Vlaam-
se wandeling doorheen 
Wielsbeke in OC De Moza-
iek, Sint Bavostraat 6 om 14u30. 
Org.: Vlaams Belang Wielsbeke, 

Inl.: 0496 29 39 65, wielsbeke@
vlaamsbelang.org 

ZONDAG 24 JULI
LIER. “Lierke Plezierke 2”: 
we gaan de Nete op in NMBS 
station Lier, Leopoldplein om 14u. 
Org.: Seniorenforum Antwerpen. 
Inl.: 0495 82 76 07, seniorenfo-
rum.antwerpen@vlaamsbelang.org
 
DINSDAG 2 AUGUSTUS
ANTWERPEN. Natuur ont-
moet cultuur in Beeldentuin 
Middelheim, Middelheimdreef 61 
om 14u. Org.: Seniorenforum re-
gio Antwerpen. Inl.: 0495 82 76 
07, seniorenforum.antwerpen@
vlaamsbelang.org 

ZONDAG 14 AUGUSTUS 
SINT-NIKLAAS. Stadsbezoek 
in NMBS station Sint-Niklaas, Oos-
terlaan 2 om 11u30. Org.: Seni-
orenforum regio Antwerpen. Inl.: 
0495 82 76 07, seniorenforum.
antwerpen@vlaamsbelang.org

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 
ANTWERPEN. Individueel 
groepsbezoek “100 jaar 
VTB” in Zuiderpershuis, Waalse 
Kaai 14 om 14u. Org.: Senioren-
forum regio Antwerpen. Inl.: 0495 
82 76 07, seniorenforum.antwer-
pen@vlaamsbelang.org

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
POPERINGE. Het mysterie... 
In Poperinge in Het Mysterie, 
Abeelseweg 29 om 14u30. Org.: 
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: 
0486 22 90 43, jan.deweer@
hotmail.com

Boek "En nu is het aan ons!"

€19,50

BEZOEK ONZE WEBWINKEL
WWW.VLAAMSBELANG.ORG/WINKEL

Koffiemok

€9,99




