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Lomp,  
dIe Trump?
In de meeste media wordt Donald Trump 
afgeschilderd als een schreeuwerige populist. 
Dat mag niet verbazen: de overgrote meer-
derheid van het journalistengild draagt links. 
Door vakkundig te knippen in zijn betoog, 
‘geweld op Trump-meetings’ in de verf te zet-
ten (terwijl net linksen daar herrie komen 
zoeken!), zijn uitspraken uit hun context te 
halen... slaagt links er wonderwel in de recht-
se kandidaat als een doldwaze brulboei af te 
schilderen.

Maar waar staat Trump werkelijk voor? Ste-
vige grenzen tegen illegale immigratie en im-
portcriminaliteit, meer controle van moskee-
en, harde aanpak van misdaad en terrorisme, 
legaal wapenbezit voor eerbare burgers, een 
beleid tegen het verdwijnen van Amerikaanse 
jobs naar het buitenland. Hij protesteert ook 
luidop tegen de political correctness en aarzelt 
niet Angela Merkel en paus Franciscus te-
recht te wijzen over hun open-grenzen-visie.

Is er dan geen sprake van uitschuivers? Jawel, 
maar stel je in de plaats van zo’n presidents-
kandidaat: anderhalf jaar aan één stuk door 
speechen en interviews geven aan (niet zel-
den kwaadwillende) journalisten… Wie zou 
er niet af en toe uit de bocht gaan? 

Het weze The Donald  vergeven, als hij Croo-
ked Hillary maar uit het Witte Huis houdt!

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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 “Ik zweer trouw aan Abu Bakr al Baghdadi en Is-
lamitische Staat”. De woorden van Omar Mateen vlak voor hij de 
holebi-bar ‘Pulse’ binnenraasde om er 49 mensen het leven te ontne-
men, klinken intussen pijnlijk herkenbaar. 

Twee dagen na de bloedigste schietpartij in de Verenigde Staten en de 
dodelijkste aanslag sinds 9/11, kwam een nieuw gruwelverhaal boven-
gronds: voor het oog van de Facebookcamera vermoordde IS’er Larossi 
Abballa een Franse politieman en zijn vrouw, met hun driejarig kind als 
machteloze en voor het leven getekende getuige. In dezelfde week riep de 
islamitische jihadgroep Al-Thabaat moslims op lukraak homo’s te doden. 
“Kill them wherever you find them”, klonk het in een massaal gedeeld pam-
flet op internet. Enkele etmalen later verijdelde de politie een aanslag op 
het Rogierplein in Brussel. Jihadisten wilden er een aanslag plegen tijdens 
een druk bijgewoonde voetbalwedstrijd. “Hier gaan we uitstappen. En dan 
zullen we réketéketék doen. De hel zal hier losbreken”, klonk het in een door 
de veiligheidsdiensten onderschept bericht.

Maar er is meer: “Zelfs aan de overzijde van de oceaan vertrekken extremis-
ten naar ons land om hier hun tocht naar Syrië te starten. Ze bieden zich 
vrijwillig aan of radicaliseren zodra ze een voet op Belgische bodem hebben 
gezet. We zijn het reisbureau van de heilige oorlog geworden”. Dat stelde 
de gerenommeerde journalistieke expert Guy Van Vlierden eind vorige 
maand na een grondig onderzoek naar de jihadistische netwerken in dit 
land.

Ondanks de staalharde feiten en de evidente conclusie blijven onze be-
leidsmakers het licht van de zon ontkennen. “De daders liegen als ze zeggen 
dat ze doden in de naam van Allah. De islam is een vreedzame godsdienst vol 
mededogen”, verklaarde premier Michel in de Kamer. Ook Jan Jambon, 
met tal van N-VA-parlementsleden in zijn zog, herhalen te pas en te on-
pas – haast pavloviaans zelfs – dat deze daden niets te maken hebben met 
de islam. 

Dat naïeve geesten de slapende vulkaan van het jihadisme destijds wegzet-
ten als ongevaarlijk, kan met wat goede wil op ons begrip rekenen. Nu ze 
al meer dan een decennium in volle uitbarsting is, raakt ons geduld echter 
op. Wie vandaag nog weigert de gloeiende lava van de islam als dusdanig 
te erkennen, raden we per direct een enkele reis Pompeï aan. De gevolgen 
zijn dezelfde.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“WIE VANDAAG NOG 
WEIGERT DE  

GLOEIENDE LAVA 
VAN DE ISLAM ALS 

DUSDANIG TE ERKEN-
NEN, RADEN WE PER 
DIRECT EEN ENKELE 

REIS POMPEÏ AAN”

nkele reis Pompeï
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WIJZE WOORDEN

In de gezaghebbende Duitse krant 
‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ 
stelde de hoogste geestelijke leider 
van Tibet in duidelijke bewoordin-
gen dat er momenteel te veel vluch-
telingen in Europa zijn. Europa 
– bijvoorbeeld Duitsland – mag 
geen Arabisch land worden, aldus 
de Dalai Lama. Met zijn duide-
lijke uitspraken bewijst hij in 
ieder geval over meer moed 
en inzicht te beschikken 
dan onze politieke klasse 
en heel wat West-Euro-
pese kerkleiders, wier 
preken gekenmerkt 
worden door een hoog 
‘Weg met ons’-gehalte. 

3 OP 4 LANG-
DURIG WERK-
LOZEN IS WAAL 
OF BRUSSELAAR

“Vlaanderen, geef ons nog 10 jaar”. 
De woorden van voormalig Waals 
minister-president Jean-Claude 
Van Cauwenberghe (PS) dateren 
intussen van mei 2005. ‘Van Cau’ 
beloofde destijds plechtig de Waalse 
werkloosheidscijfers te keren nadat 
vanuit Vlaanderen steeds grotere 
vraagtekens werden geplaatst bij de 
miljardentransfers richting Wallo-

nië. Elf jaar en zo’n 130 Vlaamse 
miljardentransfers later blijkt dat er 
van die belofte niets in huis is ge-
komen. 

Van de in totaal 42.783 werklo-
zen die in 2015 langer dan 10 jaar 

werkloos waren, wonen er niet 
minder dan 30.843 in Wallonië of 
Brussel. Goed voor 72 procent van 
het totaal. Dat blijkt uit cijfers die 
Vlaams Belang-kamerlid Barbara 
Pas opvroeg bij minister van werk, 
Kris Peeters (CD&V).

CRIMINEEL KOS-
TENPLAATJE 

Verdachten of beklaagden die geen 
van de drie landstalen machtig zijn, 
hebben recht op kosteloos vertaal-
werk. Aan dat recht hangt echter 
een prijskaartje vast. Afgelopen 
jaar liep de rekening voor het ver-
taalwerk op tot net geen 7 miljoen 
euro, zo blijkt uit cijfers die Vlaams 

Belang-kamerlid Barbara Pas be-
machtigde bij Justitieminister 
Geens (CD&V). “Gezien de mas-
sieve besparingen bij justitie - en de 
steeds groter wordende straffeloosheid 
die daar het gevolg van is - is het meer 
dan bedenkelijk dat de belastingbeta-
ler moet opdraaien voor gratis ver-
taal- en tolkdiensten voor mensen die 
onze gastvrijheid ‘belonen’ met crimi-

naliteit”, reageerde Pas.

1 OP 3 GEVAN-
GENEN IS IL-
LEGAAL

Van de 11.000 gede-
tineerden in onze ge-
vangenissen hebben 

er 5.304 (48%) een 
vreemde nationaliteit, 

nieuwe-Belgen uiteraard 
niet inbegrepen. Daarvan 

zijn er liefst 3.270 illegaal in 
ons land. Dat blijkt uit nieuwe 

cijfers die Vlaams Belang-kamerlid 
Filip Dewinter opvroeg bij Justi-
tieminister Geens. Ingaand op de 
nijpende werkdruk in de diverse 
gevangenissen stelde Filip Dewinter 
in de Kamer voor hen hun straf te 
laten uitzitten in het land van her-
komst. “Het precaire cipiersprobleem 
dat een gevolg is van de overbevolking 
in onze gevangenissen zou meteen op-
gelost zijn”, aldus Dewinter. Onder 
het motto ‘gemakkelijke oplossin-
gen zijn slechte oplossingen’ veegde 
minister Geens het voorstel echter 
van tafel. Geens zag meer heil in 
een opvoering van vervroegde vrij-
latingen en een uitbreiding van het 
enkelbandregime. Of hoe symp-
toombestrijding in dit land verhe-
ven wordt tot een politieke religie.    

ACTUA KORT
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“Bij Optima hebben we de hele 
Gentse politieke maffia bijeen.”

Koen Meulenaere,  
De Tijd, 17 juni 2016

“In veel Europese landen 
gaapt er een kloof tussen de hou-
ding van de regering en de opvat-
ting van de burgers. Die laatsten 
staan veel sceptischer tegenover 
de vluchtelingenstroom.”

De Hongaarse schrijver  
György Konrád, De Standaard, 

10 juni 2016.

“We sluiten de ogen voor mos-
limgeweld.”

Politieagente Tania Kambouri, 
Elsevier, 18 juni 2016

“Europese marineschepen die 
reddingsoperaties plegen op de 
Middellandse Zee zijn de oor-
zaak van het hoge aantal ver-
drinkingsdoden. Mensensmok-
kelaars worden ertoe verleid 
vluchtelingen in grote aantallen 
de zee op te sturen, omdat ze 
daar vaak worden gered.”

Frontex-bestuurder Klaus Rös-
ler, in de Duitse krant Bild,  

18 juni 2016 

“Het tijdperk van de Brusselse 
regenten en eurofiele politici is 
voorbij. Nu is het volk aan de 
beurt. De patriottische lente 
komt eraan!”

Geert Wilders over het Brexit-
referendum, De Morgen, 24 

juni 2016

“De taboeïsering van onwelge-
vallige feiten, ideeën en denkers 
kennen we ook in ons land. Ten 
koste van zo goed als alles – en 
het leven van Pim Fortuyn – 
moet de illusie van een organi-
sche multiculturele samenleving 
in stand gehouden worden.”

Schrijver Leon De Winter in De 
Telegraaf, 21 juni 2016 

www.vlaamsbelang.org

DIT IS VLAAMSE GROND

DIT ISVLAAMSE GRONDMet deze niet mis te verstane boodschap 

roept het Vlaams Belang alle Vlamingen op 

de Vlaams-nationale feestdag niet onopgemerkt te 

laten voorbijgaan.11 juli is immers veel meer dan een feestdag. Het 

is bovenal een strijddag waarop we onze eis 

om een vrij en onafhankelijk Vlaanderen in de 

schijnwerpers plaatsen.Dat is meer dan ooit nodig, nu zowat alle par-

tijen hun Vlaamse eisen hebben ingeruild voor 

wat ministerportefeuilles en koninklijke 

schouderklopjes.
Door het afspelen van deze CD bewijst 

u dat u de onafhankelijkheidseis volmon-

dig onderschrijft en is het voor eenieder 

meteen duidelijk dat uw stad of gemeente 

is wat ze altijd geweest is én zal blijven: 
Vlaamse grond! 

Tom Van GriekenVoorzitter
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DIT IS VLAAMSE GROND

In memoriam: Madeleine Koninckx
 
In de nacht van 21 op 22 mei ontviel 
ons Madeleine Koninckx, weduwe van 
stichter-voorzitter Karel Dillen.
 
Als telg uit een zwaar door de repres-
sie getroffen familie, trad Madeleine in 
1959 in het huwelijk met Karel Dillen. 
Gedurende de vele jaren die volgden, 
betekende zij steeds een onvoorwaar-
delijke en onontbeerlijke steun voor 
het Vlaams-nationale engagement 
van haar echtgenoot. Dat niet in het 
minst in de moeilijke beginjaren van 
het Vlaams Blok, toen het partijpolitieke Vlaams-nationalisme 
helemaal van vooraf aan moest beginnen. Adressen schrijven en 
bijhouden, postzegels plakken, pamfletten uitdelen, bezoekers 
ontvangen, telefoneren,… geen werk was te veel. Karel Dillen zei 
het wel vaker: “De grootste verdiensten behoren toe aan diegenen 
die zelf nooit op het podium staan.” Ongetwijfeld dacht hij bij deze 
woorden niet in het laatst aan zijn echtgenote.
 
Wij bieden haar familie, vrienden en kennissen onze diepste blij-
ken van medeleven aan.

DIT IS VLAAMSE GROND!
 
Wie op 11 juli de Vlaamse Leeuw uithangt wordt dit jaar door het Vlaams 
Belang verrast met een originele attentie. Speciaal voor de Vlaamse feest-
dag werd het populaire Vlaams-nationale lied ‘Dit is Vlaamse grond’ 
heropgenomen door een aantal van onze meest getalenteerde VBJ-ers. 
Het resultaat is zonder meer geslaagd te noemen.
 
Reden te meer om u op 11 juli te manifesteren als zelfbewuste Vlaming. 
Hang daarom op de Vlaamse feestdag bijgevoegde raamaffiche voor uw 
venster of laat de Leeuwenvlag vrijmoedig wapperen. Zo is het voor een-
ieder meteen duidelijk: dit is Vlaamse grond!
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Sociaal explosiegevaar blijft
Wegblokkades en stakingspiketten die het land verlammen, pende-
laars die tevergeefs wachten op een trein en studenten die de tweede 
zit tegemoet zien omdat De Lijn het laat afweten. Het sociale onweer 
van de afgelopen maanden eist zijn tol. 

Het lijkt er vooralsnog niet op dat 
met het begin van de zomer ook 
de sociale dooi is ingetreden. Van 
cipiers over magistraten tot trein-
conducteurs en postbodes: allen 
stonden ze de jongste weken op de 
barricaden tegen de massieve be-
sparingen, de toegenomen belas-
tingdruk en voor het behoud van 
hun – nu reeds – tanende koop-
kracht. Overal klinken dezelfde 
grieven: een chronisch en nijpend 
personeelstekort, looninlevering, 
een onwerkbare organisatie en een 
ongebreidelde ijver om essentiële 
overheidstaken te privatiseren.

ON A DÉJÀ DONNÉ  

Het riedeltje dat iedereen zijn 
steentje moet bijdragen, klinkt in-
tussen holler dan een Chinese vaas. 
Zo heeft Bpost de laatste acht jaar 
1,8 miljard aan dividenden (winst 
voor de aandeelhouders) verdeeld 
en kregen werknemers de afgelo-
pen twee jaar al een indexsprong, 
een BTW-verhoging en een verho-
ging van de pensioenleeftijd door 

de strot geramd. Wie met andere 
woorden de oorzaak van de sociale 
onrust enkel wijt aan het behoud 
van wat extralegale verlofdagen 
of bedenkelijke premies, doet de 
waarheid geweld aan.  

Dat de besparingsdrang overigens 
niet wordt doorgezet bij de rijke-
lijk bedeelde immigratielobby tast 
het waarheidsgehalte van het re-
geringscredo dat we met z’n allen 
moeten besparen grondig aan. Zo 
kostte alleen al de asielopvang de 
belastingbetaler het afgelopen jaar 
1,5 miljard euro en bezwijken de 
OCMW’s onder de influx van de 
tienduizenden nieuwkomers. Het 
verhaal van ‘gratis bestaat niet’ 
gaat dus blijkbaar niet voor ieder-
een op. 

COMMUNAUTAIRE KLOOF

Al even opmerkelijk is de syndicale 
breuklijn die het land doormidden 
klieft als het gaat over de actieme-
thoden. Terwijl in Wallonië de ene 
wilde staking de andere opvolgde, 

bleven in Vlaanderen de proble-
men bij de openbare diensten eer-
der beperkt. De tegenstelling werd 
zelfs zo zichtbaar dat PS-coryfee 
Laurette Onkelinx waarschuwde 
voor een splitsing van het land. 
Zo rooskleurig zagen wij het zelfs 
niet. Andermaal werd alvast aan-
getoond dat er ook op vakbonds-
vlak een diepe kloof gaapt tussen 
Schelde en Samber. 

MINIMALE  
DIENSTVERLENING

In onze visie hebben werkgevers 
en werknemers veel meer gemeen-
schappelijke dan tegengestelde be-
langen. En wanneer die eenzijdig 
worden geschaad, mag daar actie 
tegenover staan. Maar die moet 
steeds in verhouding staan met een 
minimum aan verantwoordelijk-
heidszin. Om die af te dwingen, is 
er meer dan ooit nood aan een wet-
telijk opgelegde minimale dienst-
verlening bij de overheidsdiensten. 
Dat is niet enkel in het belang van 
de gebruikers, het vergoot ook het 
draagvlak en de doeltreffendheid 
van de vakbondsacties.

Klaas Slootmans

Ook op syndicaal vlak gaapt er een diepe kloof  
tussen Vlaanderen en Wallonië
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De weg naar een Europa van  
vrije naties ligt open
De Britten hebben op 23 juni hun kans op onafhankelijkheid en zelf-
bestuur met beide handen gegrepen. Door de geldverslindende en 
arrogante EU-deur achter zich dicht te slaan lijkt de democratische 
dominosteen voorgoed te zijn gevallen en ligt de weg naar een Europa 
van vrije naties open.  

In tegenstelling tot de Vlamingen 
kregen de Britten de kans zich uit 
te spreken over de legitimiteit en 
het democratisch draagvlak van de 
machtigste instelling van hun con-
tinent: de EU. Een instituut dat 
er de afgelopen jaren in geslaagd 
is zowat alle alarmsignalen op de 
meest uiteenlopende domeinen 
te negeren en met brio elke crisis 
die zich aandiende vakkundig wist 
te mismeesteren. Ter illustratie: de 
eurocrisis, de Griekse schulden-
crisis, de asiel en-immigratiecrisis, 
de economische recessie, de soci-
ale dumping, de PIIGS-crisis, de 
transfercrisis, de bankencrisis, de 
legitimiteitscrisis, enz. In een nor-
maal functionerend bedrijf had 
elke aandeelhouder een dergelijke 
Raad van Bestuur al lang de deur 
gewezen. Dat de Britse aandeel-
houders vandaag de Brusselse be-
drijfsleiding een C4 toewerpt, is 

dan ook niet bepaald verwonder-
lijk te noemen.

VLEXIT

Nu de Britse exit definitief is, wijst 
alles erop dat de democratische 
dominosteen richting implosie is 
gevallen. Uit een onderzoek van 
het Pew Research Center blijkt dat 
amper de helft van de burgers van 
de tien belangrijkste EU-landen 
nog voor verder lidmaatschap is. 
Indien de EU dit historisch mo-
mentum niet aangrijpt om de na-
tiestaten opnieuw de macht over 
hun grenzen, hun centen en hun 
toekomst te geven, staat het bui-
ten kijf dat na het Brits vertrek ve-
len anderen zullen volgen. In dat 
scenario kiest het Vlaams Belang 
resoluut voor een Vlexit. Wij be-
danken immers voor een ‘België in 
het groot’, waarin de Vlamingen 

moeten opdraaien voor landen die 
hun huishouden niet op orde hou-
den en een politiek krijgen opge-
drongen waarvoor ze niet hebben 
gekozen. 

INDEPENDENCE DAY

De Britse uitslag biedt ons een his-
torische kans op een afgeslankt, 
slagvaardiger en efficiënter Europa; 
een Europa dat zich beperkt tot 
haar kerntaak: het schrappen van 
handelsbelemmeringen; een Euro-
pa waar de lidstaten weer baas zijn 
over hun eigen grenzen, hun eigen 
centen en hun eigen toekomst. Eén 
ding is alvast zeker: het bemoeizie-
ke EU-gezelschap dat ongevraagd 
het nationaal begrotingsbeleid 
dirigeert, solidariteitstransfers de-
creteert en immigratiecrisissen or-
ganiseert, heeft na de Britse ‘Inde-
pendence Day’ het tijdelijke voor 
het eeuwige verwisseld. En dat is 
een bijzonder goede zaak voor de 
Britten en bij uitbreiding voor heel 
Europa. 

Klaas Slootmans
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Vlaanderen?!  
Hoe moet het nu verder?
Een nieuw boek van Gerolf Annemans biedt antwoorden.

Quid nunc? Wat nu? Hoe moet 
het nu verder? De lancering van 
het project ‘De Ordelijke Opde-
ling van België’ was in 2010 een 
overweldigend succes. België zat 
op de knieën na een recordaantal 
dagen regeringsonderhandelingen 
over een nieuwe staatshervorming. 
Vlaanderen was psychologisch 
klaar voor een Vlaams-nationaal 
‘Plan B’. De versleten staat ver-
vangen door een onafhankelijk 
Vlaanderen was geen punt meer. 
De vraag was alleen nog ‘hoe?’ 
En daar was het antwoord. 
Maar daar bleef het 
helaas bij…

Sinds-
dien is 
er veel ach-
teruitgang ge-
boekt. Eerst was 
er de regering-Di 
Rupo met een schan-
dalige zogenaamde ‘zesde 
staatshervorming’. Nadien 
kwam ‘de bocht van Bracke’, 
die uitmondde in een kunstmatig 
invriezen van het debat, zodat de 
regering-Michel mogelijk werd.

Vandaag zet Gerolf Annemans met 
zijn nieuwe boek over de ‘Orde-
lijke Opdeling’ opnieuw de bakens 
voor Vlaanderen uit.

Het eerste boek uit 2010 bracht 
overigens een nieuw geluid: het 
vroeg aandacht voor de internati-
onale omgeving bij stappen naar 
onafhankelijkheid en het was geen 
vooruit stormen in een turbulent 

en geïmproviseerd separatistisch 
avontuur. Het was een strategisch 
volgen van een zorgvuldig uitge-
dokterd plan.

Vandaag wordt vanuit de huidige 
stilstand verder gedacht, zeker om-
dat we de eerste regering sinds de 
jaren 50 van de vorige eeuw mee-
maken die geen enkele commu-

nautaire stap zegt te 
willen zetten. Gerolf 

Annemans vond 
het dan ook 

een uit-

ge l e -
zen mo-
ment om 
zich de vraag 
te stellen hoe het 
nu verder moet. ‘Quid 
nunc?’

Annemans: “Als men de Vlaamse 
ontvoogding als een voortschrijdend 
proces zou beschouwen, omdat Bel-
gië naar het woord van Remi Ver-

meiren een “onmogelijke opdracht” 
is, dan mag men gerust stellen dat 
er de jongste jaren veel tijd en veel 
ritme verloren is gegaan. Een voort-
durende dynamiek naar Vlaamse 
ontvoogding die sinds de jaren 80 op 
gang was gebleven en was uitgemond 
in de Vijf Resoluties van het Vlaams 
Parlement, nadien succesvol versterkt 
in en door de zaak BHV, kwam uit-
eindelijk na het traumatiserende ef-
fect van een volgehouden Franstalig 
veto en de quasi blokkering van het 
systeem van Belgische regeringsvor-
ming, totaal stil te liggen, naar mijn 
oordeel ook bij gebrek aan een in de 
stembus verder groeiende republi-
keinse onafhankelijkheidspartij.”

Voor de auteur valt er geen tijd 
meer te verliezen, want 

“Vlaanderen moet zijn 
toekomst willen.” 

Daartoe moe-
ten vol-

g e n s 

hem 
een aan-

tal dingen 
dringend, zeer 

dringend gebeuren. 
Het confederalisme moet 

van de agenda. Er moet met 
kennis van zaken voortdurend 
scherp ingezoomd worden op de 
Europese Unie en op de Vlaamse 
hoofdstad Brussel, ironisch genoeg 
elders in Europa met elkaar ver-
knoopt. En: Vlaanderen moet stra-
tegisch gaan leren denken.
Precies daarover gaat dit boek, 
dat als een noodzakelijke aanvul-
ling - meer dan vijf jaar na datum 
– samen met het eerste één geheel 
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vormt, een haalbaar plan voor de 
‘Ordelijke Opdeling’ van België.

CONFEDERALISME

Er wordt afgerekend met het mis-
verstand rond confederalisme, 
waarbij het verstikkende van het 
Belgische confederalisme wordt 
onderstreept.

Annemans: “Het is een steeds weer-
kerend refrein in de N-VA-verkie-
zingsretoriek: men zoekt de ‘geleide-
lijke ontmanteling’ van België, met 
een ‘confederalistische’ doctrine als 
handleiding. Een fout uitgangspunt, 
want laat ons wel wezen: ‘confede-
ralisme’ kunnen noch mogen we be-
grijpen als een soort van verkapte ‘ac-
tieve voorbereiding’ van de Vlaamse 
staatsvorming. Actief de onafhan-
kelijkheid van Vlaanderen voorbe-
reiden kan nu eenmaal niet zonder 
open vizier. De benadering die ik 
voorstel, mag inmiddels doorgaan 
voor bekend: staatkundige onafhan-
kelijkheid via een soevereiniteitsver-
klaring in het Vlaams Parlement 
en middels een onvermijdelijk en 
legitiem optreden buiten de federale 
Grondwet; geen secessie, maar een 
‘secessionistisch moment’ (een uit-
stap of exit van Vlaanderen), dat 
zich meteen laat legaliseren krach-
tens een eigen, volwaardige Vlaamse 
Grondwet. Vlaanderen initieert op 
die manier de ontmanteling van de 
Belgische federatie, wat geacht wordt 
in overeenstemming te zijn met de 
volkenrechtelijke rechtsleer wat be-
treft statenopvolging. 

In de actuele laat-Belgische periode, 
waarin voor Vlaanderen tal van 
nieuwe perspectieven op onafhan-
kelijkheid oplichten, valt confedera-
lisme bezwaarlijk een constructieve 
strategie te noemen. Strikt acade-
misch spant Vlaanderen het paard al 
achter de wagen wanneer confedera-
lisme de invulling krijgt van ‘kijken 
wat we nog samen willen doen met 
Wallonië’.

Het Belgische confederalisme is in 
de praktijk onwerkbaar en alleszins 
voor Vlaanderen nadelig. Het zal de 

nadelen van de oude unitaire staat 
combineren met de nadelen van de 
door de francofonie afgedwongen 
grendels.”

BRUSSEL

Brussel geldt voor velen als een 
obstakel voor het Vlaamse onaf-
hankelijkheidsstreven en het is 
bij sommigen zelfs een reden om 
het hele project maar meteen af 
te blazen. Gerolf Annemans is er 
niettemin van overtuigd dat Brus-
sel en Vlaanderen elkaar nodig 
hebben en dat de band niet kan 
of mag doorgeknipt worden. Hij 
stapt evenwel af van de traditionele 
denkpiste, sinds jaar en dag gang-
baar binnen de Vlaamse Beweging, 
dat eerst ‘het probleem Brussel’ 
moet opgelost worden alvorens 
we aan Vlaamse onafhankelijkheid 
kunnen denken. Hij keert de rede-
nering gewoon om.

Annemans: “Brussel wordt om te 
beginnen beschouwd als een vreemde 
- want Franstalige - stad, om nog 
te zwijgen van een ‘islamstad’. Het 
onontwarbare kluwen van instel-
lingen dat is ontstaan door de op-
eenvolgende staatshervormingen en 
machtsverdelingen (inclusief Vlaam-
se toegevingen) maakt dat een zekere 
moedeloosheid zich van de Vlamin-
gen meester heeft gemaakt wat de 
toekomst hun eigen hoofdstad betreft. 
Tegenstanders van Vlaamse onafhan-
kelijkheid konden zo het debat al te 
gemakkelijk van tafel vegen met het 

argument dat er ‘geen oplossing’ voor 
Brussel is.

Ook langs flamingante zijde noopte 
die voorlopige vaststelling tot onge-
wenste effecten: dan maar geen Brus-
sel meer. Vlaamse onafhankelijkheid 
zónder onze hoofdstad nog te clai-
men. Samengevat is de kwestie dus 
niet langer: ‘De opdeling van België 
is onmogelijk, omdat er geen oplos-
sing voor Brussel is.’ Laten we einde-
lijk dit Brusseltrauma achter ons la-
ten. Laat ons de redenering omkeren: 
‘Maak Vlaanderen onafhankelijk en 
regel daarna een oplossing voor Brus-
sel.’ In de eerste plaats met de Brus-
selaars, welteverstaan.”

EUROPA

De EU is helemaal iets anders dan 
een concept van confederale sa-
menwerking tussen de Europese 
volkeren en staten. De Unie is de 
laatste twee decennia geëvolueerd 
tot een eenheidsmachine, een een-
heidsstaat, een slokop van soeve-
reiniteit, heel dikwijls tégen de wil 
van de bevolking in. Het is voor de 
auteur dan ook overduidelijk dat 
dit pad moet verlaten worden.

Annemans: “Een elite van politici 
en ambtenaren van de Unie is los 
van het volk beginnen optreden. De 
versnelde overdracht van soevereini-
teit werd als positief voorgesteld. Een 
enorm democratisch deficit ontstond 
daardoor. Dit mechanisme is bijzon-
der schrijnend zichtbaar in dossiers 
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als die van de mislukte eenheidsmunt 
en de wildgroei van de immigratie. 
Sindsdien zijn wij tegenstander van 
verdere Europese integratie en van 
een Europees federalisme dat gericht 
is op verdere machtsconcentratie in 
de instellingen van de EU. Er moe-
ten bevoegdheden terug naar de lid-
staten, wat ons betreft uiteraard naar 
de Vlaamse republiek. (…)

De oplossing is niet méér EU. De 
Unie is zélf het probleem. En de op-
lossing is opnieuw de macht aan de 
lidstaten geven. Soevereiniteit hoort 
bij het volk en nergens anders. 

Brussel en Straatsburg verstevigen 
hun greep op de publieke middelen 
van de lidstaten en het lijkt er hen 
om te doen een heuse transferunie 
te organiseren, een België in het 
groot dus, waar de landen die hun 
openbare financiën op orde hebben, 
moeten opdraaien voor lidstaten die 
structureel verlieslatend blijken te 
zijn.”

Quid nunc? Is opnieuw een inhou-
delijk sterk boek dat het niet moet 
hebben van slogantaal, maar inte-
gendeel van gespierd denkwerk. 
In deze tijden van communautaire 
diepvriezers en stilstand geeft het 
voer voor hen die de trein voor 
Vlaanderen weer in gang willen 
trekken opdat Vlaanderen uit-
eindelijk veilig zijn terminus kan 
bereiken: de onafhankelijke Repu-
bliek Vlaanderen.

Paul Meeus

Gerolf Annemans 
Quid Nunc? 

Uitgeverij Egmont 
ISBN 978-90-78898-44-3 

Prijs: 15 euro
Te bestellen via:

www.uitgeverijegmont.be

De persvoorstelling van Quid Nunc  
werd druk bijgewoond door de Wetstraatpers.
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N-VA haalt mee  
taalverworvenheden onderuit
Hoewel deze regering naar eigen zeggen een communautaire stilstand 
van vijf jaar in acht neemt, deinst zij er niet voor terug maatregelen te 
nemen waarmee geknabbeld wordt aan onze taalverworvenheden. De 
N-VA kijkt intussen de andere kant uit.

Men zou verwachten dat een rege-
ring waarin een zogezegd Vlaams-
nationale partij mee de plak zwaait 
niet raakt aan de taalverworvenhe-
den die vorige generaties Vlaamse 
strijders met veel bloed, zweet en 
tranen uit de brand hebben ge-
sleept. Toch gebeurt het wel de-
gelijk onder de regering-Michel/
De Wever, zij het tersluiks. Twee 
recente voorbeelden.

UITTREKSELS

Vlaanderen heeft lang moeten 
vechten voor de vernederlandsing 
van het bedrijfsleven. Dat maakt 
onder meer dat Vlaamse bedrij-
ven die uittreksels uit de Kruis-
puntbank van Ondernemingen 
(KBO) willen, die uitsluitend in 
het Nederlands kunnen verkrijgen. 
Nu hebben zij soms ook zulke uit-
treksels nodig voor buitenlands ge-
bruik. Daarom diende N-VA een 
wetsvoorstel in dat de aanvraag van 
Engelstalige uittreksels uit de KBO 
toelaat. Het Vlaams Belang heeft 
daar geen enkel probleem mee, zo-
lang het enkel om buitenlands ge-
bruik gaat. Maar zo was het wets-

voorstel niet geformuleerd. Dat 
liet Engelstalige uittreksel voortaan 
ook voor binnenlands gebruik toe. 
Een voorstel tot tekstwijziging van 
Barbara Pas om dit te beperken tot 
buitenlands gebruik, werd door 
alle andere partijen, inclusief de 
N-VA, weggestemd. Het gaat hier 
om een kleinigheid, dat wel, maar 
ze is wel tekenend voor de onver-
schilligheid waarmee N-VA in deze 
regeringsmeerderheid omspringt 
met onze taalverworvenheden.

POSTBODES

Waar het niet meer om een kleinig-
heid gaat, is het verhaal van bpost. 
Dit autonoom overheidsbedrijf 
kwam onlangs in het nieuws toen 
een samengaan met het Neder-
landse PostNL in alle stilte op het 
punt stond zich te realiseren. Daar-
door zou het overheidsaandeel in 
bpost onder de 50% zakken en 
zou het dus geen overheidsbedrijf 
meer zijn. Er ging toen – terecht 
overigens - veel aandacht uit naar 
de gevolgen daarvan voor het sta-
tuut van het personeel, de open-
bare dienstverlening, de veranke-

ring in dit land enzovoort. Een 
aspect waar niemand bij stilstond, 
zijn de gevolgen daarvan voor het 
taalgebruik van de postbedien-
den. Die zijn nu onderworpen 
aan de taalwet in bestuurszaken, 
wat er onder meer voor zorgt dat 
wij Nederlandstalige postbodes 
aan onze deur krijgen. Zakt het 
overheidsaandeel in bpost evenwel 
onder 50%, dan vallen alle taalver-
plichtingen helemaal weg en krijgt 
bpost op dat vlak volledig vrij spel. 
Wie PostNL of gelijkaardige pak-
jesbedrijven al eens aan zijn deur 
heeft gehad, weet meteen wat dat 
betekent: doorgaans krijgt men 
een niet-Vlaming over de vloer die 
in het beste geval wat elementair 
Nederlands kent. 

Nu heeft de regering wel een aantal 
voorwaarden verbonden aan een 
eventuele uitverkoop van bpost, 
maar taalvoorwaarden horen daar 
blijkbaar niet bij. We kunnen 
daaruit alleen maar besluiten dat 
de N-VA daar in de schoot van de 
regering geen punt van heeft ge-
maakt. En dus mee onze taalver-
worvenheden te grabbel gooit, in 
dit en in andere dossiers.

Peter Lemmens
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Vernietigend advies voor  
‘Ceci n’est pas un Rand’
In ons aprilnummer kon u een aantal bedenkingen lezen over het 
‘Territoriaal ontwikkelingsprogramma (TOP) Noordrand’, een docu-
ment dat met een knipoog de titel meekreeg ‘Ceci n’est pas un Rand’ 
(dit is geen Rand).  

Het ging om een ‘proeve van ter-
ritoriaal ontwikkelingsprogramma’ 
waarin de Vlaamse administratie 
Ruimtelijke Ordening samen met 
het Brussels Gewest en de provin-
cie Vlaams-Brabant krijtlijnen voor 
binnen een dertigtal jaar uitteken-
den over het ruimtelijk aspect van 
een aantal gemeenten, met name 
Vilvoorde, Machelen, Zaventem, 
Grimbergen in het Vlaams Gewest 
enerzijds en Neder-Over-Heem-
beek, Haren, Evere en Schaarbeek 
in het Brussels Gewest anderzijds. 

Wat ons alarmeerde waren zinnen 
als “de open ruimte als motor voor 
de stedelijke ontwikkeling benut-
ten”, “de onderbenutte ruimte in 
de Noordrand activeren”, evenals 
de voornemens om nog wat meer 
open ruimte op te offeren met het 
oog op de bouw van duizenden 
flats, de uitbouw van een “grootste-
delijke boulevard” tussen de Euro-
pese wijk en de luchthaven van Za-
ventem, enz. Dat alles liet weinig 
twijfel bestaan over de richting die 
de opstellers wilden inslaan, met 
name een doorgedreven verstede-
lijking en verbrusseling van de 
Noordrand. Een en ander werd 
in maart gerelativeerd door 
minister Schauvliege. Het zou 
slechts om een denkoefening 
gaan van de ambtenarij en er 
was nog ruimte voor inspraak, 
antwoordde ze Stefaan Sinto-
bin. Die inspraakronde is intus-
sen afgerond en het advies van 
vzw De Rand, die sedert jaar en 
dag in opdracht van de Vlaamse 
overheid allerhande activitei-
ten ontwikkelt die het Vlaams 
karakter van de Rand moeten 

ondersteunen, klonk erg kritisch 
om niet te zeggen vernietigend. 
En dat niet alleen omwille van de 
woordspeling in de titel van de 
proeve,  ‘Ceci n’est pas un Rand’. 
Die wordt ronduit aanstootgevend 
genoemd, want zeer laatdunkend 
voor het beleid dat de vorige de-
cennia m.b.t. 
de Vlaamse 
Rand werd 

g e v o e r d . 
Neen, de kri-

tiek geldt vooral 
het feit dat de uitgangspunten van 
het specifiek beleid dat tot nog toe 
voor de Vlaamse Rand werd ge-
voerd, in de proeve totaal werden 
genegeerd.  Dat de vzw uitdrukke-
lijk in het midden laat of dit al dan 
niet bewust is gebeurd, lijkt ons 
veelzeggend. 

NIET STEDELIJK,  
WEL STRATEGISCH

Dat de ruimte rond Brussel in de 
verdrukking wordt gebracht; is 
trouwens niet nieuw. Al sinds de 
jaren ,60 geldt er een groene gor-
delpolitiek die streeft naar het vrij-
waren en ver- binden van 

o p e n 
ruimte, gekop-
peld aan een slimme kernver-
sterking. Maar dat beleid staat al 
geruime tijd onder druk. In het 
gewestelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan werd de naam ‘Vlaams stede-
lijk gebied rond Brussel’ destijds 
onder druk van de kritiek alsnog 
vervangen door ‘Vlaams strategisch 
gebied rond Brussel’. Maar dat was 

vooral een semantische wijzi-
ging die het belang van de re-
gio moest onderstrepen en die 
gepaard ging met de aankondi-
ging van heel wat flankerende 
maatregelen bij de ruimtelijke 
opties die toen werden geno-
men en die al afweken van de 
oorspronkelijke bedoeling om 
de verstedelijking op afstand 
te houden. Echter, bij gebrek 
aan middelen bleven veel van 
die maatregelen “jammer ge-
noeg dode letter”, merkt vzw De 
Rand op. 
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En nu dus komen Vlaamse en 
Brusselse administraties op de 
proppen met plannen waarbij 
wordt uitgegaan “van een zeer 
doorgedreven verstedelijking in het 
verlengde van Brussel”. De vzw stelt 
vast dat een en ander blijkbaar po-
litiek niet werd afgetoetst. Men zal 
zich inderdaad herinneren dat Ben 
Weyts, de minister bevoegd voor 
het Vlaamse Rand-beleid, uit de 
lucht leek te vallen toen de plan-
nen bekend werden. 

IN FUNCTIE VAN BRUSSEL

In het advies hekelt De Rand het 
“unidimensioneel geloof van de 
opstellers van het ontwikkelings-
programma in een metropolitane 
aanpak als enige manier om de uit-
dagingen aan te pakken” en noemt 
het “een gemiste kans dat de talrijke 
uitdagingen waar de regio voor staat 
op een zo eenzijdige manier worden 
benaderd”. En het gaat onverbid-
delijk verder, want TOP Noor-
drand wordt zeer “Brussels van 
insteek en inspiratie” genoemd, 
terwijl de verstedelijking en ver-
dichting nochtans best niet “lou-
ter Brussels gelinkt, georiënteerd of 
geïnspireerd” wordt. Er moet dan 
ook niet worden gezocht “naar 
een nieuw evenwicht tussen de ver-
eisten van een nieuwe centraliteit in 
de polycentrische en kosmopolitische 
Brusselse metropool enerzijds en de 
Vlaamse wensen inzake monocultu-
rele uitstraling anderzijds”. Anders 
gezegd, de Brusselse druk op de 
Vlaamse Rand en het oneven-
wicht zijn nu al te groot, laten we 
die niet nog groter maken. Om-
dat het territoriaal ontwikkelings-
programma totaal geen rekening 
houdt met het Vlaamse beleid dat 
tracht weerwerk te bieden aan de 
verfransings- en internationalise-
ringsdruk, wordt het in het advies 

een gemiste kans genoemd en mist 
het document volgens de vzw reali-
teitszin en een politiek-maatschap-
pelijk draagvlak. 

METROPOLITANE  
FANCLUB

Uiteraard kwam Stefaan Sintobin 
terug op zijn vraag van maart dit 
jaar en confronteerde hij Schau-
vliege in juni jl. met het vernieti-
gend advies van vzw De Rand. De 
minister klonk al heel minder vrij-
blijvend dan in maart. Als wilde 
ze haar verantwoordelijkheid wat 
minimaliseren, wees ze er om te 
beginnen op dat het initiatief van 
haar voorganger Philippe Muyters 
kwam. Ze gaf toe dat de proeve 
van programma heel wat negatieve 
reacties had gekregen. En tot slot 
luidde het nu dat ze “het trouwens 
niet eens was” met het ambtelijk 
voorstel. Het moet grondig wor-
den bijgestuurd en zulks in sa-
menspraak met vzw De Rand. De 
minister sprak de hoop uit dat op 

die manier 
een betere 
tekst tot 
stand zou 
komen. 

Dat lijkt 
er al meer 

op, maar het is duidelijk dat deze 
aangelegenheid best nauwlettend 
wordt opgevolgd. Want Schauvlie-
ge lijkt dan wel te zijn bijgedraaid, 
het blijft hoogst eigenaardig dat ze 
niet vooraf met haar collega voor 
de Vlaamse Rand en/of met De 
Rand in overleg is gegaan, ten ein-
de krijtlijnen uit te zetten waarbin-
nen haar administratie zich tijdens 
het bewuste overleg met de Brus-
selse collega’s diende te bewegen. 
Het had allicht heel wat misver-
standen, tijdverlies en frustratie 
kunnen vermijden. Dat is dus niet 
gebeurd. Waardoor de Brusselse 
politici nu weten dat de metropo-
litane gemeenschapsidee ook in de 
Vlaamse administratie haar aan-
hangers heeft, tot zelfs binnen de 
huidige Vlaamse regering toe, ook 
al tracht men dat nu te ontkennen. 

Dan was socialist Bruno Tobback 
tijdens zijn tussenkomst duidelij-
ker: hij is voor.

Luk Van Nieuwenhuysen

Foto: Ruimte Vlaanderen
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Kinderbijslaghervorming:  
op maat van de allochtoon
Eind mei bereikte de Vlaamse regering een akkoord om de Vlaamse 
kinderbijslag te hervormen. Ortwin Depoortere sprak in het Vlaams 
parlement van een typisch ‘compromis à la Belge’, dat elke regerings-
partij in de gelegenheid stelt te pronken met bepaalde zaken die wer-
den ‘binnengehaald’.  

Het positieve aan de nieuwe rege-
ling is dat er niets verandert voor 
kinderen die reeds geboren zijn. 
Hun ouders zullen kindergeld blij-
ven ontvangen volgens de oude re-
geling. Volgens de nieuwe regeling 
– die in 2019 in voege zou treden – 
zullen ouders met een hoger inko-
men minder kindergeld ontvangen 
(tenzij ze maar één kind hebben) 
en ouders met een lager inkomen 
fors meer (vooral wanneer ze veel 
kinderen hebben).  

OPEN GRENZEN

Ortwin Depoortere maakte bij de 
bespreking van het akkoord dui-
delijk dat de nieuwe regeling op 
maat lijkt te zijn geschreven van 
immigrantengezinnen. Nog pas 
in oktober vorig jaar zei N-VA-

voorzitter Bart De Wever terecht 
dat de combinatie van open gren-
zen én een open sociale zekerheid 
onhoudbaar is. Daarmee gaf hij de 
facto het Vlaams Belang gelijk dat 
er al lang voor pleit om de toegang 
tot onze sociale zekerheid voor te 
behouden voor wie een minimum 
aantal jaren in ons land gewoond 
én gewerkt heeft. N-VA-parle-
mentslid Sarah Smeyers diende in 
het federale parlement zelfs een 
voorstel in dat bepaalde dat kinde-
ren van nieuwkomers niet meteen 
recht zouden hebben op volledige 
kinderbijslag. Goed voorstel, maar 
helaas slechts een propagandastunt 
en zelfs met opzet ingediend in 
het verkeerde parlement, zodat het 
nooit besproken zal worden. 

MAGNEET

In het huidige kinderbijslagak-
koord is – u raadt het al – geen 
spoor terug te vinden van het 
voorstel-Smeyers. Alle beschou-
wingen van De Wever ten spijt 
zullen we dus ook de volgende ja-
ren – naast Theo Franckens open 
grenzen – ook een open kinderbij-
slagsysteem behouden. Meer zelfs, 
dankzij de fors hogere kinderbij-
slag voor grote gezinnen met een 
lager inkomen, zullen kinderrijke 
vreemdelingengezinnen nóg meer 
kinderbijslag ontvangen dan vroe-
ger. Met de volle steun van N-VA 
zal de nieuwe kinderbijslagregeling 
meer dan ooit als een magneet wer-
ken op potentiële immigranten van 
over heel de wereld. Waar in het 
akkoord overigens ook niets over 
terug te vinden is: de jaarlijkse ex-
port van 100 miljoen euro Vlaams 
kindergeld naar het buitenland. 

HERKANSEN

Het Vlaams Belang geeft N-VA 
echter de mogelijkheid om te her-
kansen. Op 26 oktober 2015 dien-
de het Vlaams Belang immers een 
voorstel van decreet in ‘houdende 
invoering van een kinderbijslag 
naar Deens model’, een exacte ko-
pie van het voorstel-Smeyers met 
het verschil dat het Vlaams Belang-
voorstel wél in het juiste parlement 
werd ingediend. Het Vlaams Be-
lang zal de bespreking van het ei-
gen voorstel laten koppelen aan 
de bespreking en stemming van 
de nieuwe kinderbijslagregeling in 
het Vlaams parlement. Het spreekt 
vanzelf dat indien ons voorstel niet 
wordt goedgekeurd, het Vlaams 
Belang ook de hervorming niet zal 
goedkeuren. 

Wim Van Osselaer

Dankzij de fors hogere kinderbijslag voor grote gezinnen 
met een lager inkomen, zullen kinderrijke vreemdelingen-

gezinnen nóg meer kinderbijslag ontvangen.
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Brussel verkocht aan de  
Parti Socialiste
De totale uitverkoop van Brussel aan de PS en de francofonie. Dat 
lijkt de afgelopen maand de rode draad te zijn geweest in de politieke 
voorstellen die door de SP.a, Groen en Open VLD werden gelanceerd. 
Een uitverkoop in vier stappen. 

Stap 1. Begin mei laten ministers 
Sven Gatz (Open VLD) en Pascal 
Smet (SP.a) in een dubbelinter-
view weten dat ze er absoluut geen 
graten in zien om de pariteit in de 
hoofdstedelijke regering op te of-
feren. Garanties in de uitvoerende 
macht voor de Brusselse Vlamin-
gen mogen dus gerust afgeschaft 
worden, aldus beide excellenties.

Stap 2. In een interview op 6 mei in 
Le Soir lanceert Laurette Onkelinx 
(PS) het idee om de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie af te schaf-
fen en te evolueren naar tweetalige 
lijsten voor een ‘volwaardig’ hoofd-
stedelijk parlement. Kortom: naar 
een systeem van excuus-Vlamingen 
op de Franstalige lijsten. Een voor-
stel dat direct door Groen en SP.a 
volmondig wordt bijgetreden. In 
datzelfde interview laat Onkelinx 
ook duidelijk verstaan dat zij in 
Brussel de plak zwaait, én dat ze 

er een lobbygroep aanvoert, samen 
met “des amis flamands comme Guy 
Vanhengel” (Open VLD) en met 
medewerking van parlementsleden 
van onder meer SP.a, Groen, maar 
ook CD&V.

FDF-VLAMINGEN

Stap 3. Eind mei was er het idee van 
opnieuw Gatz om voor de Brusse-
laars meervoudig stemrecht in te 
voeren. En zo dus de aanwezigheid 
van de Brusselse Vlamingen in het 
hoofdstedelijk parlement terug te 
schroeven door terug te gaan naar 
de tijd van de FDF-Vlamingen: 
Franstaligen die op Nederlandsta-
lige lijsten worden verkozen en zo 
dus de Vlaamse minimumverte-
genwoordiging omzeilen. 

Stap 4. Opnieuw Gatz. Begin juni 
laat hij weten dat Vlaanderen in 
Brussel geen eigen zorgnet moet 

uitbouwen, omdat dat er al is van 
de ‘tweetalige’ GGC. Dat de taal-
wetten daar zo goed als onbestaan-
de zijn, deert hem daarbij niet.

GESTOLEN

De rode draad bij al de voorstellen 
van PS, SP.a en Open VLD is dui-
delijk: weg met de Vlaamse lijsten 
en op naar een systeem van excuus-
Vlamingen, maar ook geen VGC 
meer en dus geen invloed van het 
Vlaams parlement in Brussel en 
weg met de pariteit in de regering. 
Kortom: al wat Vlaams is; moet 
weg uit Brussel.

Het Vlaams Belang kijkt angstvallig 
naar deze bijzonder nefaste evolutie 
voor de Vlaamse aanwezigheid in 
Brussel; en daarom interpelleerden 
Dominiek Lootens en Tom Van 
Grieken in het Brussels en Vlaams 
parlement. Voor de andere ‘Vlaam-
se’ partijen is er echter geen vuiltje 
aan de lucht. Kortom: Brussel kan 
hen – letterlijk! – gestolen worden.

Stijn Hiers
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eel wat journalisten doen aan 
politiek-correcte zelfcensuur”

Vorige maand blies het Duitse weekblad ‘Junge 
Freiheit’ dertig kaarsjes uit. Wars van elke poli-
tieke correctheid, is het blad al drie decennia lang 
een buitenbeentje in het Duitse medialandschap. 
We hadden een gesprek met hoofdredacteur Die-
ter Stein over de rol van het jarige weekblad en 
de recente politieke ontwikkelingen in Duitsland. 

‘Junge Freiheit’ (JF) startte in 1986 als scholieren- 
en studententijdschrift. Wat dreef u om met dit 
initiatief van start te gaan? En vanwaar komt die 
toch wel opmerkelijke naam? 

Reeds als scholier was ik gefascineerd door het ma-
ken van een krant. Het begon allemaal op kleine 
schaal: een krant voor onze familie, vervolgens een 
scholierenblad en tenslotte de ‘Junge Freiheit’ zoals 
we die vandaag kennen. De ietwat ongewone naam 
vloeit voort uit het feit dat de ‘Junge Freiheit’ aan-
vankelijk opgezet was als orgaan van de jongeren-
organisatie van de ‘Freiheitliche Volkspartei’ – een 
afscheuring van de ‘Republikaner’ (zie verder, nvdr). 
Aan die samenwerking kwam al in 1987 een einde. 
Wat bleef, was de naam. 

Sinds haar ontstaan bekleedt de JF een unieke po-
sitie in het Duitse medialandschap. Hoe ziet u zelf 
de rol en de functie van uw blad?

De ‘Junge Freiheit’ beschouwt zichzelf als een ‘week-
blad voor debat’ – zoals ook blijkt uit het motto van 
ons weekblad. Zonder een conservatief-vrijheidslie-
vende stem is er immers geen sprake van een echt 
debat. Zonder de JF zouden in Duitsland alleen 
maar linkse en links-liberale media en auteurs onder 
mekaar discussiëren. 

“

Dieter Stein, bezieler en  
hoofdredacteur van Junge Freiheit 
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tien procent of meer dalen. JF 
kent daarentegen een permanente 
groei. In het afgelopen kwartaal 
steeg onze oplage zelfs met zestien 
procent in vergelijking met vorig 
jaar, een ongelooflijk goede score. 
De dagbladpers staat vooral door 
de concurrentie van het internet 
onder druk. Maar ze verliest ook 
door haar arrogantie tegenover 
de lezer, omdat ze dacht boven 
de hoofden van mensen politiek 
te kunnen bedrijven. Dat wreekt 
zich. 

De traditionele media lijden on-
der een toenemend verlies aan 
geloofwaardigheid en een ge-
brek aan vertrouwen. In dat ver-
band wordt bij jullie in Duits-
land wel eens gesproken over de 
‘Lügenpresse’. Hoe staat u, als 
iemand die zelf journalistiek ac-
tief is, tegenover dit begrip?

Al te dikwijls hebben de journa-
listen van de mediaconcerns veel 

te eenzijdig bericht, feiten verdraaid en halve waar-
heden verteld. In het internettijdperk komt zulke 
manipulatie echter steeds sneller aan het licht. Met 
de term ‘Lügenpresse’ zou ik echter voorzichtig om-
springen. Het is namelijk niet zo dat alle journalisten 
steevast bewust liegen. Bovendien: ook wij maken 
wel eens fouten. En daarnaast bestaan er ook zoge-
naamde ‘alternatieve’ media en internetblogs die pure 
propaganda en leugens verspreiden.

“Als we ons nog 
meerdere jaren 
ongecontroleerde  

massa-immigratie 
veroorloven, wacht 

ons een  
onvoorstelbare 

economische en 
politieke chaos.”

eel wat journalisten doen aan 
politiek-correcte zelfcensuur”

Hoe kijkt u op de voor-
bije dertig jaar terug? 
Wat vindt u de grootste 
verdienste van de JF tij-
dens de voorbije dertig 
jaar?    

Ik ben ervan overtuigd 
dat de JF een bres voor 
de persvrijheid heeft ge-
slagen. Wij hebben ter-
roristische aanslagen op 
onze drukkerij en onze 
redactie overleefd. Wij 
hebben een tien jaar aan-
slepend proces voor het 
Grondwettelijk Hof ge-
wonnen, waardoor we de 
staatsveiligheid – die ons 
verdacht van rechtsextre-
misme – op de knieën 
dwongen. Wij hebben 
de conservatieven hun 
zelfbewustzijn terug-
gegeven. En we hebben 
aangetoond dat ze door 
eigen initiatief de spiraal 
van het zwijgen kunnen doorbreken.

Ook in Duitsland verkeren de klassieke - gedrukte 
- media in crisis. Tegen de algemene trend in stijgt 
het aantal abonnees van de JF opvallend. Hoe ver-
klaart u dat?

De krantenwereld maakt inderdaad een dramatische 
crisis door. Vele kranten zien hun oplage elk jaar met 
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Veel media krijgen het verwijt politiek-correct 
te zijn, denk maar aan de berichtgeving over de 
immigratiecrisis of de gebeurtenissen op oude-
jaarsnacht in Keulen. Is 
die politieke correctheid 
nog altijd toonaangevend 
in de Duitse media – inclu-
sief televisie - en heeft die 
politieke correctheid niet 
geleid tot de huidige ver-
trouwenscrisis?

Ja. Het is zeker zo dat heel 
wat journalisten aan poli-
tiek-correcte zelfcensuur 
doen. Ze berichten en be-
commentariëren – ik ver-
moed zelfs eerder onbewust 
– op een manier die hen 
politiek opportuun lijkt. 
Op die manier ontstaat een 
kunstmatige realiteit waar-
binnen zich weliswaar veel 
journalisten en politici bewegen, maar die met het 
werkelijke leven steeds minder te maken heeft. De 
mensen zien dat. En het verklaart waarom de poli-
tiek-correcte journalistiek van de grote mediacon-
cerns en de openbare zenders in een diepe vertrou-
wenscrisis zitten. 

JF heeft onmiskenbaar een journalistiek vacuüm 
opgevuld. Er bestond in Duitsland echter niet al-
leen een journalistiek, maar ook een partijpolitiek 
vacuüm. Rechts van de CDU – die zelf steeds meer 
naar links opgeschoven is – was er lange tijd niets. 
Dat vacuüm wordt sinds kort opgevuld door de 
AfD.  Juicht u deze ontwikkeling toe?

Wij hebben er lang naar uitgekeken dat het immense 
politieke vacuüm dat door de CDU in Duitsland 
achtergelaten werd, zou opgevuld worden. Sinds 

drie jaar bestaat er nu met de 
AfD een democratisch poli-
tiek alternatief, rechts van de 
CDU. Uiteraard juichen wij 
deze ontwikkeling toe.

Zijn de opeenvolgende – 
soms spectaculaire over-
winningen – die de AfD bij 
verschillende deelstaatver-
kiezingen behaalde voor u 
een verrassing?

De omvang van deze electo-
rale successen – denk maar 
aan de score van meer dan 
24 procent bij de deelstaat-
verkiezingen in Sachsen-An-
halt – is dat in ieder geval. 
De voornaamste verklaring 

ligt in het avontuurlijke beleid van de regering-Mer-
kel in de asielcrisis en de onveranderde politiek van 
open grenzen.

Waarom heeft het eigenlijk zo lang geduurd voor 
een partij zoals de AfD in Duitsland levensvatbaar 
was? Eerdere pogingen, zoals bijvoorbeeld de ‘Re-
publikaner’ in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige 
eeuw, draaiden op niets uit. Waarom lukt vandaag 
wat gisteren mislukte?

In het geval van de ‘Republikaner’ zijn de traditionele 
partijen en de gevestigde media erin geslaagd de par-
tij in het uiterst rechtse verdomhoekje te plaatsen en 

“ Wij hebben er 
lang naar uit-

gekeken dat het 
politieke vacuüm 
in Duitsland zou 

opgevuld worden.”

De voltallige redactieploeg van Junge Freiheit.
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zo van het politieke debat uit te 
sluiten. De ‘Republikaner’ wer-
den met andere woorden door 
middel van de fameuze ‘nazi-
knuppel’ uit de weg geruimd. 
Daarnaast hebben de ‘Repu-
blikaner’ zelf ook ernstige fou-
ten gemaakt. Vandaag worden 
vanuit politiek en media po-
gingen ondernomen om ook 
de AfD in de extreemrechtse 
hoek te drummen. Tot op van-
daag mislukte dat, omdat de 
AfD veel meer maatschappelijk 
aanvaard en verankerd is dan 
de ‘Republikaner’ destijds. Dat 
biedt een kans - die ook weer 
verspeeld kan worden wanneer 
een extremistische vleugel de 
bovenhand haalt.   

Volgend jaar vinden in Duits-
land Bondsdagverkiezingen 
plaats en is de kans groot dat 
voor het eerst een partij rechts van de CDU zijn in-
trede doet in de Bondsdag. Hoe groot schat u die 
kans in? Hoe ziet u de toekomstkansen van de AfD 
in het algemeen?

De AfD heeft goede toekomstkansen. De mensen in 
Duitsland willen deze nieuwe partij die – om maar 
enkele voorbeelden te noemen - de vinger op de won-
den van de immigratie- en eurocrisis legt en proble-
men zoals de stijgende criminaliteit en de islamistische 
terreurdreiging op de politieke agenda plaatst. Ik acht 
de kans dan ook groot dat de AfD volgend jaar haar 
intrede in de Bondsdag doet. De jonge partij moet 
zichzelf weliswaar nog vinden, zowel op inhoudelijk 
als personeel gebied. Ze moet een slagkrachtige struc-
tuur in heel Duitsland opbouwen en ze moet hier en 
daar extremisten en goudzoekers aan de deur zetten. 
De partij mag zich tenslotte niet laten fijnmalen door 
interne twisten – hetzij van inhoudelijke, hetzij van 
persoonlijke aard. 

Niet alleen in Duitsland, maar overal in Europa zijn 
identitaire partijen in opmars. Hoe kijkt u tegen 
deze ontwikkeling aan? 

Deze ontwikkeling toont aan dat we een renaissance 
van de nationale idee beleven. Denk maar aan de pre-
sidentsverkiezingen in Oostenrijk: daar koos bijna één 
op twee stemgerechtigden voor de FPÖ. Bijna vijftig 
procent! Dat zou zelfs vijf jaar geleden ondenkbaar ge-
weest zijn. Norbert Hofer (de FPÖ-kandidaat, nvdr) is 
dan wel geen president geworden, maar feit blijft dat 
de FPÖ reeds grote successen boekte bij verschillende 
deelstaatsverkiezingen en dat ze het bij de volgende 

verkiezingen opnieuw goed zal 
doen. 

Ondertussen blijft Europa 
geconfronteerd met een im-
migratiegolf waarvan het 
einde nog niet in zicht is. Dat 
terwijl er in West-Europa nu 
al sprake is van grote kolo-
nies niet-geïntegreerde immi-
granten. Vreest u niet dat de 
tijd in ons nadeel speelt?

Alle constructieve politieke 
krachten in Europa moeten er 
naar toewerken dat we onze 
nationale en Europese gren-
zen eindelijk weer veiligstellen. 
Eens dat gebeurd is, hebben we 
nood aan een strenge immigra-
tiepolitiek die enkel degenen 
die écht vervolgd worden en 
in staat zijn zich te integreren, 
binnenlaat. En dat moet zo 

snel mogelijk gebeuren. Als we ons nog meerdere ja-
ren ongecontroleerde massa-immigratie in ons sociaal 
systeem veroorloven, komen we terecht in een situatie 
die niet meer te controleren is en wacht ons een on-
voorstelbare economische en politieke chaos.  

JF heeft in zijn dertigjarige bestaan regelmatig 
aandacht besteed aan Vlaanderen, waarvoor dank. 
Zoals u ongetwijfeld weet, koos het Vlaams Belang 
al meer dan dertig jaar geleden voor de onafhan-
kelijkheid van Vlaanderen. Hoe staat u tegenover 
het zelfbeschikkingsrecht der volkeren (Schotland, 
Catalonië…) en tegenover Vlaamse onafhankelijk-
heid in het bijzonder?

Het spreekt voor zich dat de Vlamingen recht op zelf-
beschikking en onafhankelijkheid hebben. Wanneer 
een meerderheid van de Vlamingen zich in een refe-
rendum voor een onafhankelijk Vlaanderen uitspreekt, 
dan moet Vlaanderen zich van België kunnen losma-
ken. Hetzelfde geldt voor Schotten en Catalanen. Ik 
heb altijd al grote sympathie gehad voor eigenzinnige 
volkeren en wens de Vlamingen dan ook veel succes!

Heeft u nog een boodschap voor onze Vlaamse le-
zers? 

Vlaanderen is dit jaar eregast op de boekenbeurs van 
Frankfurt. Wij zijn daar eveneens met een stand ver-
tegenwoordigd en het zou ons enorm plezieren veel 
Vlamingen bij ons te mogen begroeten!

Opgetekend door Dirk De Smedt
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BIRGIT KELLE

Sprich nicht mit Fremden“ bringen wir un-
seren Kindern bei. Steig nicht zu Fremden 
ins Auto, nimm nichts von Fremden. Der 
Fremde hatte noch nie einen guten Ruf. 

Wir warnen unsere Kinder vor ihm, wir begeg-
nen ihm mit Vorsicht, wir vertrauen ihm selbst 
als Erwachsene nicht. Ist das im wahrsten Sinne 
des Wortes fremdenfeindlich? Ziehen wir als El-
tern gar fremdenfeindlichen Nachwuchs groß mit 
dieser Methode, oder ist es nicht doch vernünftig, 
Fremde erst mal nicht in die Arme zu schließen? 
Warum halten wir auf Bahnhöfen „Welcome“-
Schilder für Fremde in die Höhe, warnen aber 
gleichzeitig unsere Kinder vor denselben? Naiv 
könnte die Antwort lauten: Weil es sich im Laufe 
der Menschheitsgeschichte bewährt hat und die 
schlechten Erfahrungen mit Fremden von Gene-
ration zu Generation weitergereicht werden. Ver-
erbte Vorurteile sozusagen als Überlebensschutz. 
Das gesunde Mißtrauen gegenüber Menschen, die 
wir nicht kennen, spiegelt sich in jeder abgeschlos-
senen Haustüre und in jeder Grenzlinie wider. Sie 
sind Schutz und Verteidigung – ja, gegen Fremde. 
Oder haben Sie Ihre Haustüre nachts off en?

Der Fremde kann bei Kindern übrigens auch 
einfach der sehr deutsche Nachbar sein, wir müs-
sen gar nicht weit reisen, um ihm zu begegnen. 
„Fremdeln“ ist ein normaler Entwicklungsschritt 
bei Kleinkindern. Sie vertrauen in dieser Phase 
in der Regel nur engsten Familienmitgliedern, 

heulen beim Anblick von Besuch. Denn jeder, 
der nicht zur Familie gehört, ist dann fremd. Es 
dauert, bis ein Kind einem anderen Menschen 
dann endlich vertraut. Vertrauen als Gegenteil 
von Mißtrauen muß man sich in den Augen von 
Kindern also erst einmal verdienen. Bei Erwach-
senen war das früher auch so, es ist derweil in 
Deutschland aber komplizierter geworden. Ein 
neues Postulat unserer Gesellschaft fordert jetzt 
ein, daß man Fremden nicht mehr mißtrauen 
soll, ja nicht mehr mißtrauen darf. Wer sich nicht 
schuldig machen will, Fremdenfeind zu sein, äu-
ßert sein Mißtrauen, seine Vorsicht oder gar seine 
schlechte Erfahrung besser nicht mehr frei. 

Wo aber für gesundes Mißtrauen kein Platz 
mehr ist, weil eine verordnete Willkommenskul-
tur unbedingten Gehorsam einfordert, äußert sich 
Mißtrauen dann in anderen Formen als verbal. 
Pfeff erspray ist ausverkauft. Selbstverteidigungs-
kurse sind ausgebucht. Eltern fahren ihre Kin-
der wieder zu Schulen, Sporttraining und in die 
Disco. Gelebtes Mißtrauen ist dabei angewandte 
Vermeidungsstrategie. Vorauseilender Gehorsam. 
Manche sagen: Freiwillige Unterwerfung. Sind 
wir denn alle neuerdings paranoid geworden? 
Schließlich ist ja den wenigsten tatsächlich be-
reits etwas passiert wegen den neuen Fremden.  

Das sagt übrigens auch die Politik. Immer wie-
der ist zu hören, es gäbe keinen Anstieg der Krimi-
nalität. Also doch alle nur im fremdenfeindlichen 
Verfolgungswahn? Fremdenfeindlich-mißtrauisch 
und das völlig ohne Anlaß? Oder passiert mög-
licherweise deswegen nicht so viel, weil wir die 
Vermeidungsstrategien stillschweigend seit Mona-

ten schon längst praktizieren? Weil wir die Kinder 
nicht mehr alleine ins Schwimmbad lassen, die 
Mädchen in die Disco fahren und als Frau das 
Taxi nehmen. Spreche ich mit anderen Frauen, 
hat jede mindestens eine unangenehme Erfahrung 
aus der jüngsten Vergangenheit zu berichten, auch 
in den Städten, in denen die Kriminalität angeb-
lich nicht gestiegen ist. Teilweise passierte das am 
hellichten Tag. Vieles sind Dinge im juristisch 
zwielichtigen Bereich. Unangenehm, bedrohlich. 
Angst ist nicht objektiv, sondern im-
mer persönlich. Frage ich danach, ob 
sie es angezeigt haben, wird unisono 
verneint. Denn es war ja noch nichts 
passiert. Sie hatten Angst, sie fühl-
ten sich bedroht, es war noch mal 
gutgegangen. Was bleibt, ist das un-
bestimmte Gefühl, daß es jederzeit 
wieder geschehen kann. Erklären Sie 
einem Kind rational, daß unter dem 
Bett kein Monster sitzt. Sie können 
unter das Bett leuchten, aber wenn 
das Licht ausgeht, kommt die Angst zurück. 

Das wirft die Frage auf: Darf ich erst dann 
berechtigt Angst vor Fremden haben, nachdem 
mir tatsächlich etwas passiert ist? Wieso gilt es 
neuerdings als Vorurteil, vorausschauend zu han-
deln? Während wir in allen möglichen Bereichen 
immer auf Prävention bauen, ist ausgerechnet 
beim � ema Zuwanderung und Sicherheit Prä-
vention plötzlich mit dem Makel der Fremden-
feindlichkeit behaftet. Der Schulleiter, der seine 
Schülerinnen zu sittsamer Kleidung aufrief, um 
die Flüchtlinge in der Turnhalle nicht zu irritie-

ren, der Bürgermeister, der Hausregeln für seinen 
Ort aufstellte – sie wurden medial als fremden-
feindlich und vorurteilsbeladen gebrandmarkt. 
Vernunft ist kein Vorurteil. Darf ich mir Sorgen 
machen, was in diesem Land los sein wird, wenn 
die Freibad-Bikini-Bauchfrei-Spaghettiträger-
Saison erst einmal angebrochen ist, wenn doch 
selbst in kalten Silvesternächten dicke Mäntel kein 
Hindernis für Übergriff e auf Frauen darstellen?  
Darf ich mir Sorgen um meine Teenager-Tochter 

machen, wenn sie am Wochenende 
zum Musikfestival fährt? Ist es irra-
tional, ein Taxi zu nehmen wegen der 
Unterführung, durch die man sich 
in manchen Gegenden nicht durch-
traut? Darf ich Panik verspüren an-
gesichts einer Gruppe dunkelhäutiger 
Männer, die mir auf dem Bürgersteig 
entgegenkommen? 

Ja ich darf, denn es ist nicht frem-
denfeindlich, sondern rational. Miß-
trauen und Vorsicht gegenüber allem 

Fremden ist nicht per se Fremdenfeindlichkeit, 
sondern schlicht Überlebensstrategie. Und des-
wegen müssen wir über Ängste reden und unser 
Mißtrauen benennen dürfen. Denn Vertrauen 
in Fremde kann man nicht staatlich verordnen. 
Man kann aber Strategien entwickeln, um Ver-
trauen aufzubauen. In gewisser Weise sind wir 
immer noch wie Kinder geprägt: Wir wollen uns 
ja anfreunden, wir trauen uns nur manchmal 
nicht. Noch nie hat es aber bei meinen eigenen 
Kindern gegen das Fremdeln geholfen, wenn ich 
sie gezwungen habe, ihre Ängste zu ignorieren. 

Wenn schon,
denn schon
Hans-Olaf Henkels ungewöhnli-
cher Vorschlag: Steigen die Briten 
aus, sollten wir folgen. Um nach 
dem „Dexit“ die EU zu reformieren.

 MEINUNG, Seite 2

Es bleibt immer 
etwas hängen
Hinterhältig knüpfen SPD und 
Nachrichtendienste an einem 
traditionell gewebten Netz, in dem 
sich die AfD verheddern soll.

 POLITIK, Seite 4

Politik verdirbt
den Charakter
Die Pose der moralischen Anklä-
gerin auf hohem Rosse, so muß es 
Anetta Kahane haben. Eine Cha-
rakterstudie von Thorsten Hinz.

 KULTUR, Seite 14

Trau, schau, wem
Der Nato-Partner Türkei liegt 
derzeit ziemlich überkreuz mit uns. 
Das deutsch-türkische Freund-
schaftsabkommen vor 75 Jahren 
war auch ein Schuß in den Ofen.

 GESCHICHTE, Seite 20

Vollkommen daneben lag ich in der vergangenen Wo-
che mit der Behauptung, die AfD gehe im Falle der 
Aff äre Gedeon und dessen antisemitischen Veröf-

fentlichungen geschlossen vor. Das Gegenteil ist der Fall. Es 
tritt stattdessen ein Machtkampf hervor, der an Schärfe an 
den Konfl ikt heranreicht, den die junge Partei Anfang des 
vergangenen Jahres um ihren Frontmann Lucke durchlebt hat.

Von kollegialer Zusammenarbeit im Bundesvorstand kann 
schon lange keine Rede mehr sein. Mehr als zwei Fraktionen 
an der Spitze belauern sich gegenseitig, warten auf passende 
Gelegenheiten, um die jeweils andere unschädlich zu machen.  

An erster Stelle sind dies die beiden Bundessprecher Frauke 
Petry und Jörg Meuthen. Petry ist das bundesweit bekann-
teste Gesicht der Partei, sie mußte aber auf dem Stuttgarter 
Parteitag wahrnehmen, daß ihr Meuthen an Statur und Zu-
stimmung inzwischen ebenbürtig geworden ist. Das konnte 
schon Lucke bei Petry nicht ertragen, und das erträgt Petry 
off enbar nun bei Meuthen nicht. Wer beide befragt, wird 
zwei entgegengesetzte Versionen hören, wer wann mit wel-
chen Zurücksetzungen angefangen haben soll. 

Wahrscheinlich ist das alles allzumenschlich und grup-
pendynamisch vorhersehbar: Aber, das sei aus dem Publi-
kum hinaufgerufen, es ist ein erbärmliches Aff entheater, 
das Personen an der Spitze der AfD bieten, die angetreten 
sind, Deutschland zu erneuern und die ihre eigene Person 
eigentlich diszipliniert den Herausforderungen des Landes 
unterordnen müßten.

Wenn in der kommenden Woche Meuthen beim Versuch, 
den untragbar gewordenen Abgeordneten Gedeon loszuwer-

den, scheitern sollte, dann dürften auch Emissäre von Petry 
ihre Hände im Spiel gehabt haben – sagen Gerüchte aus 
dem Meuthen-Umfeld. Umgekehrt beobachtet die Petry-
Fraktion mit Empörung, daß sich Meuthen gemeinsam mit 
Alexander Gauland ausgerechnet auf ein Bündnis mit dem 
Rechtsaußenfl ügel um den für seine unfreiwillig komischen 
Volksreden berühmten Björn Höcke einläßt – nur um Petry, 
die eine Gegnerin Höckes ist, auszubremsen.

Ist das Tischtuch erst einmal zerschnitten, der Kopf vom 
Kampf um die Macht vernebelt, operieren manche nach der 
Devise: „Der Feind meines Feindes ist mein Freund.“ Ob 
dabei die charakterliche Integrität und inhaltliche Glaub-
würdigkeit auf der Strecke bleibt, wird dann nachrangig. 
Lachender Dritter dieses überfl üssigen Machtkampfes wer-
den im Zweifel andere sein, die übrigens das ihre tun, um 
den Konfl ikt zu befeuern. Ein Mittler scheint nicht in Sicht.

Der Fall Gedeon wäre für die AfD eigentlich ein Glücksfall, 
zu klären, wofür sie moralisch, geschichtspolitisch, inhaltlich 
steht. Diese Chance wird, das steht leider zu befürchten, ei-
nem absurden Machtkampf geopfert. 

AfD-Machtkampf

Der lachende Dritte

Mißtrauen 
und Vorsicht 

gegenüber al-
lem Fremden 
ist nicht per 
se Fremden-
feindlichkeit. 
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Steve Hofmeyr in de Lage Landen
Vorige maand was de Zuid-Afrikaanse zanger, acteur, schrijver, film-
ster en niet-partijpolitiek gebonden cultuuractivist Steve Hofmeyr te 
gast in Vlaanderen en Nederland, op uitnodiging van Europees parle-
mentslid Gerolf Annemans en de Europese fractie Europa van Naties 
en Vrijheid (ENV).

Steve Hofmeyr, wiens naam in 
Zuid-Afrika even bekend is als die 
van pakweg Nelson Mandela, was 
hier om als activist de problemen 
op de agenda te plaatsen waar de 
Afrikaners vandaag mee te kam-
pen hebben in het nieuwe Zuid-
Afrika. Hij kwam uitdrukkelijk de 
parlementaire initiatieven van het 
Vlaams Belang ondersteunen waar-
bij aan de federale, de Vlaamse en 
de Brusselse regeringen, maar ook 
aan het Europees parlement, voor-
stellen van resolutie werden voor-
gelegd om bij de Zuid-Afrikaanse 
regering aan te dringen om de 
samenleving te verlossen van de 
zogenaamde ‘plaasaanvalle’ en 
‘plaasmoorde’ (‘plaas’ is het Afri-
kaanse woord voor boerderij). 
Dat zijn gruwelijke misdaden te-
genover blanke boeren in het al-
gemeen en Afrikaner-boeren in 
het bijzonder. Deze hebben niet 
alleen gevolgen voor de naasten 
van de slachtoffers, maar veroor-
zaken ook een domino-effect, 
want vaak is het wegvallen van 
de bedrijfsleiders de oorzaak van 
werkloosheid en ontreddering 
van tal van niet-blanke werkne-
mers en hun gezinnen. Tevens 
wordt er gevraagd dat onze regerin-
gen de nadelige effecten van deze 
angstpsychose op de landbouw-
productie en de voedselzekerheid 
in Zuid-Afrika onderstrepen.

DRUK PROGRAMMA

In Antwerpen maakte Hofmeyr 
uitgebreid kennis met onze ver-
kozenen Gerolf Annemans, Tom 
Van Grieken, Barbara Pas en Niek 
Lootens, maar ook met Martin 
Bosma, lid van de Nederlandse 
Tweede Kamer en initiatiefnemer 

voor het Nederlandse luik van de 
driedaagse.

Op de tweede dag van zijn bezoek 
werd Steve Hofmeyr ontvangen 
door de Parlementaire Vereniging 
Vlaanderen-Zuid-Afrika - bestaan-
de uit leden van diverse politieke 
families - in het Vlaams parlement 
waar hij de problematiek van de 
‘plaasaanvalle’ toelichtte, maar ook 
aandacht vroeg voor de bedreiging 
van het Afrikaner-erfgoed. Zo wor-
den de laatste jaren Afrikanermo-
numenten vernield of verwijderd, 

het Afrikaans wordt door de ANC-
machthebbers bewust verdrongen 
op scholen, universiteiten en in 
de media, blanken worden uitge-
sloten op de arbeidsmarkt en bij 
overheidsdiensten, enz. Een omge-
keerde ‘apartheid’, zo lijkt het wel.
’s Avonds was er voor een volle 
zaal een vertoning van de film 
Treurgrond (in het Afrikaans) in 
Kinepolis Antwerpen. Als hoofd-
rolspeler in dit drama lichtte Steve 
Hofmeyr de problematiek van de 
‘plaasaanvalle’ zelf toe, in ‘vinnig 
Afrikaans’. De dag nadien volgde  

nog een persconferentie in het 
Vlaams parlement en een goed 
bijgewoonde voordracht in het Eu-
ropees parlement te Brussel, waar 
naast Steve Hofmeyr ook de Euro-
parlementsleden Gerolf Annemans 
en Olaf Stuger van de PVV spra-
ken.

ANTIFA’S BLEVEN WEG

Van daaruit ging het dan naar 
Scheveningen waar hij voor een 
volle zaal sprak en vele vragen be-
antwoordde. Onder scherpe po-
litiebewaking - want de antifa’s 
hadden een manifestatie aange-
kondigd tegen deze ‘uiterst rechtse 
Zuid-Afrikaan’ - verliep de avond 
sfeervol en rustig want de linkse la-
waaimakers bleven afwezig. Waar-

schijnlijk stond de wind te strak, 
daar vlak naast de pier van Sche-
veningen…

Deze drie dagen waren een hart 
onder de riem van Steve Hof-
meyr en de Afrikaners. Het be-
lang van zijn missie in de Lage 
Landen was duidelijk, want 
tot dagen nadien besteedde de 
Zuid-Afrikaanse pers er ruime 
aandacht aan. In Vlaanderen 
daarentegen haalden de me-
dia hun schouders op. Dat was 
anders - vóór 1994 - toen niet-
blanke activisten met de re-
gelmaat van een klok hun hart 

kwamen uitstorten over het leed 
dat ze moesten ondergaan vanwege 
het apartheidsregime. 

Eén ding staat vast: Steve Hofmeyr 
heeft in Vlaanderen en Nederland 
vele vrienden gemaakt, persoon-
lijk, maar ook voor zijn gerecht-
vaardigde strijd!

Baie dankie, Steve! Ons het geniet 
van jou besieling en jou steun vir 
ons parlementêre inisiatiewe. 

Paul Meeus

Gerolf Annemans Steve Hofmeyr
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Belgische regering vecht 
hoofddoekenverbod aan
Moslima Samira A. werd door G4S Secure Solutions ontslagen omdat 
ze weigerde tijdens de diensturen haar hoofddoek uit te doen. 

Aan hoofddoek-moslima’s zoals 
Samira A. zegt de Franse filosofe 
Elisabeth Badinter: “Eigenlijk mis-
bruikt u democratische vrijheden 
door ze in stelling te brengen tegen 
de democratie. Of u het nu uit on-
dermijning doet, uit provocatie of 
uit onwetendheid, het echte schan-
daal is de klap die u uitdeelt aan al 
uw onderdrukte zusters die de dood 
riskeren om eindelijk van de vrij-
heden te kunnen genieten die u zo 
veracht” (Nouvel Observateur, juli 
2009). Volgens recent onderzoek 
van hoogleraar sociologie Ruud 
Koopmans van het Berlijnse Cen-
trum voor sociaal-wetenschappe-
lijk onderzoek is de hoofddoek 
bovendien “de beste voorspeller van 
moslimfundamentalisme”.

Samira A. daagde G4S Secure 
Solutions voor de rechter (dat 
noemen we: juridische jihad). De 
rechtbank en de arbeidsrechtbank 
van Antwerpen gaven Samira A. 
ongelijk. Ook het Hof van Justitie 
van de EU liet - voor de verande-
ring - het gezond verstand spreken 
en stelde dat een werkgever zijn 
werknemers mag verbieden een 
hoofddoek te dragen.

De Belgische regering, anders al-

tijd op de eerste rij om slaafs elk 
waanzinnig dictaat van een van de 
totalitaire EU-instellingen uit te 
voeren, verzet zich in dit hoofd-
doekdossier echter tégen het EU-
Hof. Barbara Pas reageerde fel: 
“Knettergek: nu het EU-Hof voor de 
verandering eens stelling inneemt té-
gen hoofddoekdracht, gaat Belgistan 
zich juridisch inspannen om bedrij-
ven te verplichten om een vrouwha-
tend en totalitair symbool van de 
islam op de werkvloer toe te laten.” 
En: “Hoe haalt de Belgische regering 
het in haar hoofd om werkgevers niet 
de vrijheid te willen gunnen om de 
regels te bepalen in hun eigen be-
drijf?”

Boosdoener is Unia (voorheen 
Centrum voor Racismebestrij-
ding), dat de moslima begeleidde 
bij haar klacht, evenals de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, 
die besliste het advies van het EU-
Hof aan te vechten. Minister van 
Werk Kris Peeters (CD&V) stelde 
in een reactie dat “we de procedure 
voor dit soort gevoelige dossiers moe-
ten aanpassen”. Wordt ongetwijfeld 
vervolgd.

Sam van Rooy

In 2015 ondernam deze regering 
6.486 pogingen tot gedwongen 
terugkeer van illegalen, waarvan 
er 3.855 slaagden en 2.631 mis-
lukten. In 2014 (2015 nog niet 
gekend) werden er 48.735 ‘beve-
len om het grondgebied te verla-
ten’ afgegeven aan illegalen. Er is 
dus nog wat werk aan de winkel. 
(schriftelijke vragen nrs. 115 en 
513 van Filip Dewinter aan de 
minister van Binnenlandse Zaken 
en aan de staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie)

***

In het kader van de asielcrisis 
werden sinds juni 2015 voor niet 
minder dan 257.933.177 euro aan 
uitgaven voor infrastructuurwer-
ken (extra huisvesting) gedaan 
in het kader van de opvang van 
kandidaat-asielzoekers (schrifte-
lijke vraag nr. 544 van Barbara Pas 
aan de staatssecretaris voor Asiel en 
Migratie)

***

Maar liefst 13 van de 28 moskeeën 
die in Vlaanderen met ons belas-
tinggeld betoelaagd worden, zijn 
Turkse staatsmoskeeën. In deze 
moskeeën wordt openlijk propa-
ganda gevoerd voor de Turkse pre-
sident Erdogan en zijn partij, de 
AKP. Samen ontvingen zij in 2015 
504.677 euro subsidies (schrifte-
lijke vraag nr. 774 van Chris Jans-
sens aan de minister van Binnen-
lands Bestuur).

***

In 2015 waren er 35.476 asiel-
aanvragen voor in totaal 44.298 
personen. In dat jaar werden 9.135 
personen erkend als vluchteling 
en kregen 1.648 personen de status 
van subsidiaire bescherming toe-
gekend (schriftelijke vraag nr. 512 
van Filip Dewinter aan de staats-
secretaris voor Asiel en Migratie).

&Feiten  cijfers

Volgens recent Duits onderzoek is de hoofddoek  
“de beste voorspeller van moslimfundamentalisme”.
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Calais:  
symbool van failliete ideologie
Een ruime parlementaire delegatie van het Vlaams Belang bracht een 
bezoek aan Calais. Zowel de malaise in de imposante haven als de cha-
os in de ‘jungle’, de illegale migrantenenclave, staan symbool voor een 
failliete ideologie.

De haven van Calais lijkt wel oor-
logsgebied. Toegangswegen zijn 
afgebakend met metershoog, soms 
dubbel hekwerk met prikkeldraad. 
Overal hangen camera’s met ui-
teraard ook ‘night vision’-modus, 
bewegingsdetectoren slaan alarm 
wanneer migranten te dicht bij het 
hekwerk komen. Op vele plaatsen 
staan combi’s met gewapende poli-
tieagenten. Regelmatig bestormen 
migranten de haven van Calais.

“NIETS HOUDT  
ONS TEGEN”

Migranten belagen op geweldda-
dige wijze trucks in Calais om zo 
op de ferry richting Engeland te ge-
raken. Vrachtwagenchauffeurs vre-
zen voor hun veiligheid. Na vanuit 
Afrika of het Midden-Oosten dui-
zenden kilometers te hebben afge-
legd, hebben deze migranten voor 
de laatste kilometers naar Engeland 
niks te verliezen. “Niets houdt ons 
tegen,” zeggen ze. Ze breken trucks 
open, snijden het zeil kapot, hou-
den zich vast aan de onderkant van 
de vrachtwagens enzovoort. Vooral 

’s nachts begint de razernij, dan 
maskeren migranten zich en vallen 
ze vrachtwagens aan. Soms raken 
migranten met elkaar slaags over de 
beste locaties om een vrachtwagen 
te beklimmen. 

HAVEN

In de haven vinden in samenwer-
king met de Britse regering strenge 
controles plaats. Voordat de trucks 
de veerboot oprijden, worden ze 
door politie en veiligheidsdien-
sten gecontroleerd met scanners en 
warmtezoekers. Dagelijks worden 
er op die manier een honderdtal 
migranten gevonden. Toch glippen 
sommige migranten erdoor, waar-
door ze het voor hen beloofde land 
Engeland bereiken en het aanzuig-
effect levend blijft. De economische 
schade is enorm: ladingen worden 
waardeloos door beschadigingen. 
Migranten laten urine en uitwerp-
selen achter en indien de lading 
voeding betreft, eten ze ervan. 
Lange wachttijden voor de con-
troles en beschadigde goederen: de 
schade wordt door de transporteurs 
geschat op 900.000 euro per dag. 

De trafiek wordt dan ook gevoelig 
minder: bedrijven laten de haven 
van Calais links liggen. De haven 
staat financieel zwaar onder druk: 
de bewaking kost 20 miljoen euro 
per jaar en daar komt nog 15 mil-
joen euro bij. 

‘JUNGLE’

De oorzaak is het open grenzen-
beleid dat in Calais een illegale 
migrantenenclave van een aantal 
vierkante kilometers heeft doen 
ontstaan, waar duizenden migran-
ten een soort eigen dorp hebben 
gecreëerd met alles erop en eraan: 
winkeltjes, kappers, cafés, moskee-
tjes, schooltjes. In de zogenoemde 
‘jungle’ bevinden zich migranten 
uit Afrika en het Midden-Oosten. 
Het is er vies en vuil, er duiken ziek-
ten op zoals schurft. Kinderprosti-
tutie, agressie en intimidatie zetten 
de toon. Zo’n 85% van de jungle 
bestaat uit jonge mannen. Under-
coverreportages laten zien dat de 
jungle een oord van verderf is waar 
ook het islamitische haatdenken de 
toon zet. Als symbool voor een fail-
liet grenzenbeleid kan dit tellen.

Sam van Rooy 

Lees meer via deze link:   
www.bit.ly/calaisjungle
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De politieke beerput van Optima

Aan het politieke netwerk rond het failliet verklaarde Optima kan 
zelfs de Siciliaanse maffia nog een puntje zuigen. In ruil voor wat po-
litieke hand- en spandiensten, graaiden SP.a- en VLD-coryfeeën gewe-
tenloos in het malafide dividendenpotje van de bank.

“Dit is een heel vervelend perceptie-
probleem”. De woorden van SP.a-
voorzitter John Crombez in Villa 
Politica over het Optima-schan-
daal zeggen eigenlijk alles. Niet 
de verachtelijke daden die tal van 
zijn partijgenoten pleegden, maar 
de gevolgen voor de beeldvorming 
zijn de rode voorzitter een doorn 
in het oog. Dat voormalig SP.a-
minister Luc Van den Bossche het 
zinkende Optima-schip mee be-
stuurde, goed wetende dat de boot 
van financieel bedrog en experi-
mentele beleggingsspeculatie ooit 
moest zinken, lijkt hem minder te 
deren.  
 
ZELFBEDIENING

Het socialistisch web rond Optima 
beperkt zich echter niet tot Van den 
Bossche. Ook voormalig kabinets-
chef van Willy Claes en oud-sena-
tor Herman Verwilst bestuurde de 
financiële maffia van Optima. Dat 
Verwilst in 2012 nog in verden-
king werd gesteld voor koersmani-
pulatie weerhield de Optima-top 
niet om hem aan het roer te zetten 

van de raad van bestuur. Verder sie-
ren ook Gents SP.a-burgemeester 
Daniel Termont en PS-voorzitter 
Di Rupo het malafide Optima-
netwerk. De voormalige premier 
zou – tegen het advies van toe-
zichthouder FSMA – de Nationale 
Bank onder druk hebben gezet om 
Optima een banklicentie te geven 

(De Tijd, 17.06.2016). Dat SP.a-
voorzitter Crombez Optima des-
tijds (nota bene als staatssecretaris 
voor Fraudebestrijding) de hemel 
in prees versterkt de idee van een 

zelfbedienend politiek complot. 

PRODUCT VAN DE LOGE?

Zeggen dat het Optima-netwerk 
exclusief rood is, klopt evenwel 
niet. Ook de liberalen – nooit om 
wat graaiwerk verlegen – regeerden 
de Optima-mesthoop. Ter illustra-
tie: onder meer spilfiguur en Oost-
Vlaams VLD-gedeputeerde, Geert 
Versnick. Diens taak bestond erin 
zijn vertrouwenwekkende status te 
misbruiken om nietsvermoedende 
- maar vooral vermogende - klan-
ten naar de Optima-tent te lokken. 
Verder klinken ook de namen van 
hooggeplaatsten binnen het recto-
raat van de Universiteit Gent, het 
Gentse Universitaire ziekenhuis, 
de NMBS… én het burgemees-
terskabinet van Bart De Wever. 
Of hoe de verdachtmaking dat 
Optima een product is van de loge 
angstvallig waarheidsgetrouw lijkt. 

POLITIEKE MAFFIOSI

Met het failliet van de bank is 
de kous geenszins af. Voormalig 
Knack-hoofdredacteur Rik Van 
Cauwelaert stelde in Terzake (16 
juni 2016) dat Optima via verzeke-
ringsgroepen in Luxemburg voor 
vijf tot zes miljard euro vanuit ons 
land naar het Groothertogdom zou 
gesluisd hebben. Kortom: het Op-
tima-potje stinkt uren in de wind 
en de financiële, professionele en 
politieke belangen zijn nauwelijks 
te overschatten. Het Vlaams Belang 
zal in de Kamer dan ook de vraag 
tot oprichting van een parlemen-
taire onderzoekscommissie steu-
nen. Tot de op bedrog gebaseerde 
beerput Optima is gesaneerd en de 
politieke en bancaire maffiosi – net 
zoals andere criminelen - gestraft 
worden voor hun daden.

Klaas Slootmans
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Brazilië: van veelbelovend paradijs 
tot socialistisch rampgebied
De langste recessie ooit, het grootste omkoopschandaal uit de geschie-
denis en ’s lands meest onpopulaire staatshoofd sedert mensenheuge-
nis. Niet direct de gouden medailles waarop gastland Brazilië tijdens 
de komende Olympische Spelen had gehoopt. Begin deze eeuw nog 
aanzien als één van dé groeilanden is het op 4 na grootste land ter we-
reld na een decennium socialistisch bestuur aan het afglijden tot een 
sociaal en economisch rampgebied.

Net zoals in de meeste Europese 
landen bleek ook in Brazilië ‘soci-
alisme’ een synoniem te zijn voor 
platte corruptie. Tegen meer dan 
50 parlementsleden van hoofdza-
kelijk de linkse PT (Partido dos 
Trabalhadores) lopen onderzoeken 
naar het aannemen van miljarden 
euro’s smeergeld van olie- en gas-
bedrijf Petrobras. Dilma Rousseff 
- ten tijde van de smeergeldaffaires 
niet toevallig hoofd van Petrobras 
- werd vorige maand als presidente 
geschorst voor het vervalsen van 
de begroting en fraude bij verkie-
zingsuitgaven. Zowat 25 miljard 
euro uit haar begroting zou geld 
zijn dat illegaal en zonder mede-

weten van het parlement ‘geleend’ 
werd van de staatsbank.

TERRORISTE  
WORDT PRESIDENT

Eén van haar laatste beleidsdaden 
was om haar voorganger Lula Da 
Silva te benoemen tot kabinets-
chef. Ook tegen hem loopt er 
namelijk een onderzoek wegens 
corruptie, en op die manier kon 
de presidente haar politieke va-
der nog gauw parlementaire on-
schendbaarheid bezorgen. Ook 
tegen vice-president Temer, die na 
het ontslag van Rousseff de hon-
neurs waarneemt, loopt reeds een 

afzettingsprocedure wegens… cor-
ruptie. Dilma is trouwens verre 
van een onbeschreven blad. In de 
jaren ’60 van de vorige eeuw was 
ze actief binnen een marxistische 
terreurgroep, en werd veroordeeld 
voor haar aandeel in de bankover-
vallen en moordaanslagen van de 
extreem-linkse commando’s. 

FAILLIET

Intussen gaat het in Brazilië van 
kwaad naar erger. De inflatie is 
er torenhoog, de economie stuikt 
volledig in elkaar en de torenhoge 
facturen voor de voorbije We-
reldbeker voetbal en de komende 
Olympische Spelen worden nu 
betaald met geld dat voorzien was 
voor gezondheidszorg, onderwijs 
en huisvesting. Braziliës schulden-
berg is intussen maar liefst dub-
bel zo groot als die van het fail-
liete Griekenland. Lula en Dilma 
voerden het afgelopen decennium 
dan ook een politiek volgens aloud 
socialistisch recept: een politiek 
van gratis zoethoudertjes voor de 
bevolking zonder de economische 
en sociale problemen bij de wortel 
aan te pakken. Een politiek waarbij 
dus ook corruptie tot staatmans-
kunst werd verheven. Met dode-
lijke gevolgen trouwens: de jongste 
maanden vielen er ettelijke doden 
bij ongevallen met instortende 
bruggen en gebouwen, gebouwd 
met minderwaardige materialen 
na aanbestedingen door het parle-
ment.

De Brazilianen, in hun trots ge-
raakt, zien het allemaal met lede 
ogen aan. De kans dat de volgende 
president van Brazilië opnieuw een 
socialist wordt, is dan ook bijzon-
der klein!

Stijn Hiers

Het enige positieve nieuws voor de Brazilianen is dat hun  
volgende president wellicht geen socialist wordt.
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Linkse kritiek op  
moslimfundamentalisme
Eén vogel maakt de lente 
niet, maar her en der be-
ginnen ter linkerzijde kri-
tische stemmen over islam 
en immigratie te klinken. 

Luckas Vander Taelen, het 
gewezen Groen-parlements-
lid, heeft al een zekere repu-
tatie opgebouwd. Hij maak-
te destijds ophef met een 
column over de houding 
van moslims in zijn buurt in 
de gemeente Vorst. Dat was 
vloeken in de groene kerk. 
Met zijn jongste boekje ‘De 
grote verwarring, hoe moe-
ten we reageren op het isla-
mitisch fundamentalisme’, 
voegt hij een hoofdstuk toe 
aan die kritische beschou-
wingen. 

ANALYSE

Zijn analyse van de islam 
klinkt vertrouwd. Verhelde-
rend is hoe oud-partijgeno-
ten of de Parti Socialiste en 
met name Serge Moureaux, 
de oud-burgemeester van Molenbeek, hem de mond 
trachtten te snoeren door hem als racist of rechtse rak-
ker te catalogeren. Spijtig dat Vander Taelen zich ten 
aanzien van Vlaams Belang aan eenzelfde houding be-
zondigt.

Toch getuigt hij van een zekere branie. Hij twijfelt 
er niet aan dat die islam in staat van oorlog met het 
Westen verkeert en dat er perfide krachten op uit zijn 
om ons te vernietigen. Links weet daar niet mee om 
te gaan omdat de invloed van religie in onze westerse 
wereld sterk is verminderd. Terwijl we hier te maken 
hebben met een godsdienst die net aan invloed op de 
samenleving wil winnen en onze vrijheden wil terug-
schroeven. Politieke correctheid verhindert links zich 
daartegen te verzetten. Maar er steekt ook strategie 
achter. De allochtonen vertegenwoordigen de nieuwe 
verdrukte klasse waarvoor links haast pavloviaans de 
kant blijft kiezen. Links voedt als het ware de slachtof-
ferrol waarin nogal wat moslims zich graag wentelen: 

“Tegenover het wereldbeeld 
dat er bij veel moslims be-
staat, het gevoel dat zij altijd 
onderdrukt worden en dat 
zij altijd het slachtoffer zijn, 
brengen we niets in. Als ze 
werkloos zijn, dan is het onze 
schuld. Terwijl we tegen onze 
eigen kinderen zeggen dat ze 
naar de avondschool moeten 
als ze geen diploma hebben.” 
Vander Taelen waarschuwt 
dat links zichzelf in de mar-
ginaliteit duwt en dat het 
rechts in de kaart speelt, iets 
waarvan hij duidelijk gruwt, 
ook al poneert hij elders dat 
de links-rechts categorise-
ring achterhaald is. 
Het is niet zijn enige tegen-
strijdigheid. Zo zegt deze 
zelfverklaarde voorstander 
van multicultuur, dat som-
mige aspecten van de islami-
tische cultuur niet passen bij 
de waarden van onze samen-
leving. Hoe multicultureel 
ben je dan eigenlijk nog? 

Op de vraag gesteld in de 
titel van het boek krijgen we slechts een karig ant-
woord. Inburgering via het onderwijs. Goed, maar te-
genwoordig moet de school oplossingen brengen voor 
zowat elk maatschappelijk probleem, van zeg maar 
tandbederf tot terrorisme. Ook het lokale niveau moet 
massaal inzetten om de allochtone jongeren te berei-
ken. En daarmee moeten we het stellen. 

Met andere woorden: Vander Taelen onderkent het 
probleem, maar biedt amper een uitweg. Het zal toch 
een ietsje meer moeten zijn, denken we. 

Luk Van Nieuwenhuysen

Luckas Vander Taelen
De Grote Verwarring, hoe moeten we reageren op 

het islamitisch fundamentalisme?
Uitgeverij Houtekiet

ISBN 9789089240675
Prijs: 14,99 euro
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Honderd jaar heldenhulde
Een eeuw geleden verschenen aan het front de eerste heldenhulde-
zerkjes. Een sociale en culturele actie van Vlaamsgezinden, die algauw 
uitgroeide tot een symbool van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

Heden ten dage wordt bij aller-
hande plechtigheden teruggedacht 
aan ‘de Groote Oorlog’ met al 
haar zinloze verschrikkingen. En 
het is, zeker met een zogenaamde 
Vlaams-nationalistische partij in 
de regering, opvallend hoe daar-
bij volledig voorbijgegaan wordt 
aan alles wat met Vlaamse strijd te 
maken heeft. Nochtans is het een 
belangwekkende periode geweest, 
met gebeurtenissen die de Vlaamse 
Beweging deed transformeren van 
een cultureel naar een politiek ge-
geven.

Zo’n gebeurtenis deed zich bijvoor-
beeld voor op 15 augustus 1916. 
Die dag richtte de soldaat-arts Jef 
Verduyn een comité op voor de 
heldenhulde van “Studenten, Oud-
studenten, Hoogstudenten en Oud-
Hoogstudenten”. Medestichters wa-
ren onder meer schrijver Filip De 
Pillecyn, medicus Frans Daels en 

priester-dichter Cyriel Verschaeve, 
die er voorzitter van werd. Allen 
waren lid van de Frontbeweging, 
die zich om het weinig benijdens-
waardige lot van de Vlaamse solda-
ten in de loopgraven bekommerde.

Het verhaal van deze soldaten is 
genoegzaam bekend… Hoe het 
aandeel van de Franstalige soldaten 
in het Belgisch leger nog geen 20% 
bedroeg, terwijl het officierenkader 
voor 65% uit Nederlandsonkundi-
gen bestond. Hoe Vlaamse piotten 
steevast de gevaarlijkste opdrach-
ten kregen, zonder enige kans op 
promotie. Hoe door de gebrekkige 
communicatie tussen officieren en 
soldaten onnodig veel van deze 
laatsten in de vuurlinie het leven 
lieten. En hoe koning Albert I uit-
gesproken vijandig stond tegen-
over elke Vlaamse verzuchting… 

JOE ENGLISH

Al van in het begin wou het Hel-
denhuldecomité een opvallende 
discriminatie vanwege de Belgi-
sche legerleiding wegwerken. Sinds 
1915 dienden de Belgische gesneu-
velden een graf te krijgen met witte 
letters… uitsluitend in het Frans! 
De Vlaamse gesneuvelden moesten 
een passende grafsteen krijgen en 
daarom werd de frontsoldaat Joe 
English aangesproken. English, 
een illustrator met Brugse en Ierse 
roots, maakte een eenvoudig maar 
subliem ontwerp: een zerkje, in de 
vorm van een Keltisch kruis, voor-
zien van het kruisvormig letter-
woord AVV-VVK en een Blauw-
voet. Eenmaal daarna nadat onder 
de soldaten voldoende geld ingeza-
meld was, werden door een firma 
uit Veurne honderden betonnen 
zerkjes gegoten.

De veel te vroeg overleden English 
– hij stierf nog voor het einde van 
de oorlog aan een onverzorgde 
blindedarmontsteking – had veel 

Fo
to

: A
nn

av
ee

 - 
12

3R
F.c

om



27

oog voor symboliek. De Blauwvoet 
was sinds de studentenbeweging 
van Albrecht Rodenbach hét beeld 
voor de Vlaamse strijd. En het ‘Al-
les voor Vlaanderen, Vlaanderen 
voor Kristus’ was in de Vlaamse 
Beweging een bekende leuze sinds 
de seminarist Frans Drijvers er 
reeds in 1881 artikelen mee on-
dertekende in het tijdschrift De 
Student, dat ijverde voor de ver-
vlaamsing van het katholieke 
onderwijs. Het AVV had 
eerder een politiek karakter, 
het VVK was daarentegen 
een zedelijk streven. En dat 
laatste was voor het Comité 
ook niet onbelangrijk. Op 
die manier kon men zich im-
mers afzetten tegen het zede-
lijk verval bij vele Vlaamse 
soldaten. Vooral het ruwe 
taalgebruik en het ‘zondige’ 
seksuele gedrag waren een 
doorn in het oog… 

GRAFSCHENNERS

Voor anderen was het ge-
bruik van de moedertaal op 
een grafzerk echter een seri-
euze doorn in het oog. Nog 
tijdens de oorlog, in de nacht 
van 9 op 10 februari 1918, 
werden op het kerkhof van 
het bij Alveringem gelegen 
plaatsje Oeren 36 heldenhul-
dezerkjes geschonden. Op 
iedere grafsteen was het letterteken 
AVV-VVK met cement dichtge-
smeerd. De dag erna reeds over-
schilderden Vlaamse frontsoldaten 
de gedichte letters met zwarte verf: 
het AVV-VVK was nu dubbel zo 
groot en nog leesbaarder dan voor-
heen.

Hoe laf ook, het vandalisme van-
wege vaderlandslievende Belgen 
vormde niet de grootste bedreiging 
voor de zerkjes… In 1923 besliste 
de Belgische regering namelijk dat 
de graven voor elke Belgische ge-
sneuvelde identiek moesten zijn. 
Er werd onteigend om Belgische 
begraafplaatsen te creëren. En de 
officiële Belgische grafzerken, ont-
worpen door de Brusselse architect 

Fernand Symons, werden al in 
grote getalen aangemaakt en opge-
slagen nabij de kerkhoven…

Dat er aldus een vernietiging van 
de heldenhuldezerkjes op til stond, 
was meer dan duidelijk. Ze moes-
ten van de ondergang gered wor-
den. Het Heldenhuldecomité was 
sinds het einde van de oorlog niet 
meer actief, maar nu werd het ini-

tiatief hiertoe genomen door het 
Comité voor de Bedevaart naar de 
graven van de IJzer, dat sinds 1920 
jaarlijks een herdenkingsplechtig-
heid organiseerde. Het Comité, 
waarvan onder meer Cyriel Ver-
schaeve en Frans Daels deel uit-
maakten, kocht in Kaaskerke bij 
Diksmuide een stuk grond, waar 
een “zinnebeeldig Vlaams kerkhof” 
met de heldenhuldezerkjes zou 
worden bijeengebracht. Voortaan 
zou Kaaskerke het decor van de 
jaarlijkse bedevaarten vormen.

EEN WEG IN ADINKERKE

De reddingspoging voor de helden-
huldezerkjes verliep echter moei-

zaam: vanaf 1925 werden de oude 
zerkjes vervangen door de officiële, 
en bracht men de Vlaamse helden-
huldezerkjes samen in Steenkerke. 
Op 26 mei 1925 werden ze overge-
bracht naar De Panne, waar ze op 
bevel van de ‘Dienst der Militaire 
Grafsteden’ werden stukgeslagen. 
Het was namelijk de bedoeling 
ermee een weg naar de militaire 
begraafplaats van Adinkerke aan 

te leggen. Juridische bezwa-
ren tegen deze vernielingen 
werden weggewuifd met het 
argument dat de families van 
de gestorvenen de zerkjes maar 
hadden moeten opeisen…

Vanzelfsprekend was de ver-
ontwaardiging enorm. Het 
IJzerbedevaartcomité eiste de 
zerkjes op bij de minister van 
Landsverdediging, en pas in 
augustus 1926 mocht het 226 
overgebleven zerkjes ophalen. 
Op dat ogenblik waren er naar 
alle waarschijnlijkheid al 600  
vernield. Het geplande “zinne-
beeldig kerkhof” kon er op die 
manier niet meer komen, en 
daarom werd in de plaats daar-
van geopteerd voor een monu-
ment op de grond in Kaas-
kerke. Het vernielen van de 
huldezerkjes vormde aldus de 
aanleiding voor de bouw van 
de IJzertoren. In deze toren, 
ingehuldigd op 24 augustus 
1930 en als het ware een 52 

meter hoog exemplaar van English’ 
zerkje, werden 120 van de overge-
bleven grafstenen ingemetseld.

Helaas was ook dit vredesmonu-
ment een doorn in het Belgische 
oog. Na een mislukte aanslag op 
16 juni 1945 werd de toren in de 
nacht van 15 op 16 maart 1946 
door een dynamitering volledig 
vernield. 

Naar goede Belgische traditie heeft 
men de daders nooit willen vinden.

Frederik Pas
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hans.couttenye@telenet.be

Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

 u zoekt een vakman?
 voor een moeilijke klus of lastige karwei?

 Help! uw man is een klusser?
 aan een eerlijke en betaalbare prijs?

 en liefst zo snel mogelijk?

Karweiwerken - www.tibo.eu
Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,  

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

Privé dineren op onze locatie op afspraak
van 6 tot 45 personen

- Menu in overleg -
0485 73 08 18 - feestaannemer@gmail.com

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

11 JULIVIERING
‘Mijn Vlaandren heb ik hartelijk lief’

14.30u.Toespraak:

LAWRENCE URBAIN
moderator De Debatclub - Journalist bij ‘t Pallieterke 

economisch adviseur Europees Parlement
 

De Vlaamse Skalden - VNJ-muziekkapel
Optreden Geert en Sigrid De Nijn - Samenzang publiek

Nieuwe locatie: Felix Pakhuis, Antwerpen
ingang Oude Leeuwenrui 29 - Deuren: 13.30 u
Maandag 11 juli 2016 vanaf 14u. tot 17u.

www.guldensinjoren.org
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Kommer en KweL In heT KonInKrIjK
Door Nerdom

Het was een raar voorjaar in het Het Edel Land der Belgen, met haast kriskras door elkaar koude en warme 
dagen, stort- en hagelbuien en overstromingen. En terreuraanslagen in het hart van de natie. En stakingen van 
mannen en ‘vrouwtjes’ en treinen die niet reden. 

De koning gaf een vermoeide indruk, alsof hij alles alleen op zijn schouders torste. Hij keek al uit naar 21 juli, 
want dan zou hij zich door de zomervakantie welwillend laten overweldigen. En dat mocht dit jaar een tik-
keltje meer zijn dan anders, want als een van de weinige gezinnen in dit land kreeg hij een fikse loonsopslag. 
Zo’n flinke 39.000 euro extra waren zijn deel. En hij treurde daar niet om. Meer nog: dik verdiend, meende 
hij in alle onbescheidenheid. Dat zijn vader er ook nog een habbekrats bijkreeg, vond hij zwaar overdreven. 
Overigens, hoe zou het met hem en zijn madame zijn, vroeg hij zich af, in de verte door het raam van het 
koninklijke salon in de tuin turend…

De kabinetschef kondigde de minister van Justitie aan, die haastig kwam binnengewandeld en een zeer ner-
veuze indruk uitstraalde. “Haha, de minister van Financiën”, zie de koning spottend. “Neen, Sire, dat was 
vroeger, onder Di Rupo”, antwoordde de minister wat verveeld en opgeboeid, en met het hoofd heen en weer 
schuddend. “Onder Elio? Gij liever dan ik!” gekscheerde de koning verder en klopte zich op de rechterbil, 
waarbij hij ei zo na zijn evenwicht verloor. De minister voelde de stress tot in zijn kleine teen, want die grap 
had hij al twintig keer gehoord uit de mond van het staatshoofd. Maar die vond ze zelf nog altijd een van 
zijn betere.

“We gaan het probleem van de gevangenissen en de 
cipiersstakingen oplossen”, zei de koning met een 

plots verstaald gezicht en een arendsblik om 
‘u’ tegen te zeggen. De minister fleurde op en 
glimlachte zowaar. “Ik geloof alleen maar in 
het goede in de mens en stel dan ook voor om 
alle gevangenen gewoon vrij te laten tot na 
de stakingen. Dan moet het leger niet meer 

opgevorderd worden. Of de politie. Of de 
Civiele Bescherming. Of de pompiers. 

Nadien nodigen we ze dan terug uit 
om hun plaatsen weer in te nemen. 
Simpeler kan toch niet?!”

De minister barstte in tranen uit 
en smeet zich op de schouder van 
de koning. “Oei, oei,” zei deze wat 

onthutst, “misschien moet ik het Elio-
grapje maar niet meer maken.” En toen 

de minister wat bedaarde, zei de koning: 
“Je was misschien toch beter minister van 

Financiën gebleven. Maar onder Michel 
dan…” 

De kabinetschef kwam ijlings toege-
sneld en haastte zich om een huilende 
en snuitende minister naar buiten te 

begeleiden, hem onderwijl minzaam op de 
schouder kloppend.

Jaja, het was een raar voorjaar in het ko-
ninkrijk. Zeg dat wel!
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ORANGERIE
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Celina Bleyenbergh, Hoboken
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Redgy De Grande, Torhout
Marc Goeman, Ronse
Annie De Meyere, Mechelen
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ZATERDAG 9 JULI 
GENT. Leden- en Militantenfeest in 
Kantine Standaard Muide, Galvestonstr. 
37 om 11u. Inl.: Johan Deckmyn, 0476 
26 97 38. 
RUMST. Sporenviering met Barbara 
Pas in Chalet Kleine Paepedaelen, Klei-
ne Paepedaelenlaan 14b om 15u. Org.: 
Vlaams Belang Regio Antwerpen-Zuid. 
Inl.: Hans Verreyt, 0496 53 31 38. 
SINT-MARTENS-BODEGEM. 
11 juli-braai in JC Castelhof, Molenstr. 
102, Dilbeek om 12u. Inl.: Nils Van Roy, 
0496 78 83 11.

ZONDAG 10 JULI 
BAASRODE. 11 juli-braai in Meir-
kenshof, Hof ten Rode 29, Dender-
monde om 11.30u. Org.: Vlaams Belang 
Dendermonde en Hamme. Inl.: Stefaan 
Van Gucht, 0475 55 45 01. 

MAANDAG 11 JULI 
ANTWERPEN. 11 juli-viering met 
Lawrence Urbain, moderator De Debat-
club, Felix Pakhuis, Oude Leeuwenrui 29 
om 14u. (deuren 13.30u.) Org.: De Gul-
den Sinjoren. Inl.: Lieve Van den Berghe, 
014 50 17 85.

23-30 JULI 
CATALONIË. Zomeruniversiteit, Ver-
trek vanuit Berchem om 9u. Org.: VBJ. 
Inl.: Jeroen Bolckmans, 02 219 27 28. 

ZONDAG 21 AUGUSTUS 
BELSELE. Zomerse braai in ‘t Meiveld, 
Groenstr. 54, Sint-Niklaas om 16u. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479 64 16 49. 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 
KORTRIJK. Minigolf in Astridpark, 
Gr. De Smet de Naeyerlaan 16A om 
14.30u. Org.: Vlaams Belang Senioren-
forum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vanden-
berghe, 0477 21 61 85 of Jan Deweer, 
0486 22 90 43. 

MAANDAG 5 SEPTEMBER 
GENT. Bingonamiddag met koffie en 
taart in Zaal De Buurtloods, Patrijsstr. 10 
om 13.30u. Inl.: Joris De Rynck, 0495 
60 82 16. 

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 
HALLE. 15e Eetfestijn in Restaurant 
Alsput, Hollestr. 108 om 11.30u. Org.: 
Vlaams Belang Halle. Inl.: Dries Devillé, 
0474 45 34 68. 

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
MESSELBROEK. 12e Kiekendag in 
Zaal ‘De Keyt’, Kerkendijk 4, Scherpen-
heuvel om 12u. Org.: Vlaams Belang 
Scherpenheuvel. Inl.: Suzy Wouters, 
0474 73 92 40. 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 
KEIEM. Grote Vlaamse barbecue met 
Ortwin Depoortere in Zaal ‘De Kring’, 
Keiemdorpstr. 87, Diksmuide om 19u. 
Inl.: Johan Desender, 0498 84 51 26. 

DONDERDAG 29 SEPTEMBER 
KORTRIJK. Achter de schermen 
van winkelcentrum K, Veemarkt om 
14.30u. Org.: Vlaams Belang Senioren-
forum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vanden-
berghe, 0477 21 61 85 of Jan Deweer, 
0486 22 90 43. 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 
KESSEL. Mosselsouper in Gemeen-
schapcentrum ‘t Dorp, Berlaarsestwg, 
Nijlen om 17u. Org.: Vlaams Belang 
Nijlen. Inl.: Ingrid Van Wunsel, 0495 61 
46 62. 

ZATERDAG 1 OKTOBER 
TERNAT. Kaas- en Wijnavond in zaal-
tje De Waeterheeren, Gemeentehuisstr. 
1 om 17u. Inl.: Roger Vandendriessche, 
0477/23.42.57. 

ZATERDAG 8 OKTOBER 
EPPEGEM. Kippenfestijn in Parochie-
zaal Eppegem, Zenneweg 7, Zemst om 
17u. Inl.: Patrick Van Den Bosch, 0496 
62 42 54. 

ZONDAG 9 OKTOBER 
SINAAI. Natuurwandeling. Vertrek: 
Liniedreef, Sint-Niklaas om 14u. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479 64 16 49. 

ZATERDAG 15 OKTOBER 
LANAKEN. Spaghettifestijn en dans-
avond in Zaal Chevaljee, Koning Albert-
laan 47 om 18u. Inl.: Leo Joosten, 0476 
36 37 93. 
GENT. Oldies- en Schlageravond in 
Zaal De Buurtloods, Patrijsstr. 10 om 
19u. Inl.: Joris De Rynck, 0495 60 82 
16. 
ZELZATE. Eetfestijn met Tom Van 
Grieken in Voetbalkantine GREKO, 
Zeestr. om 19u. Org.: Vlaams Belang 
afdeling Assenede-Zelzate. Inl.: Guy 
D’haeseleer en Stijn Van Hamme, 0498 
46 43 79 of guy.dhaeseleer1@telenet.be 
en 0486 20 06 43 of stijnvanhamme@
hotmail.com. 

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 19 augustusKaLender



Zondag 28 augustus 2016, 11u.
Bij het monument Gebroeders van Raemdonck
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