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It’s sex, stupId!
Vraagje: als de regering tienduizenden - in 
Duitsland zelfs honderdduizenden - alleen-
staande mannen binnenlaat… welk pro-
bleem krijg je dan? 

Tweede vraagje: als die mannen ook nog eens 
uit een cultuur stammen die vrouwen als 
tweederangsburgers behandelt… welk pro-
bleem krijg je dan?

Derde vraagje: gebruiken die mannen de 
wifi die ze gratis van ons krijgen alleen maar 
om mails te sturen naar hun familie (die ze 
overigens in de steek lieten)? Neen, natuur-
lijk niet: zoals de ‘jongeren’ in de getto’s van 
Brussel, Antwerpen enz… zeilen die heer-
schappen het Net rond op zoek naar naakt. 
Dat ze daarna redelijk lastig rondlopen en 
steeds meer onze vrouwen en dochters bela-
gen, werd en wordt bewezen in Noorwegen, 
Zweden, Duitsland… tot in ons eigenste 
Bredene, waar na een aanrandingspoging van 
een elfjarig (!) meisje twee Afghanen het land 
werden uitgezet. 

Wat natuurlijk niet veel helpt als Theofiel 
Asiel er iedere maand duizenden nieuwe bin-
nenlaat.

Het wachten is nu op het eerste voorstel om 
die arme ‘vluchtelingen’ op onze kosten van 
prostituees te voorzien. 
Hallo Gutmensch Bert Anciaux? 

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Precies één jaar na het bloedbad bij Charlie Hebdo pakte het Vlaams Be-
lang uit met een eigen nummer van het satirische blad. Met spotprenten 
en sarcasme wilden (en willen) we de hypocrisie aankaarten die er in de 
nasleep van de aanslag mee gepaard ging. 

De media en de machtspolitici waren er na de aanslagen in Parijs als de kip-
pen bij om zichzelf tot ‘Charlie’ om te dopen. Een jaar later blijkt de ‘Char-
lie-manie’ te zijn gesmolten als sneeuw voor de zon. Politici verdringen zich 
opnieuw op de parlementaire bühnes om te zeggen hoezeer de aanslagen in 
Burkina Faso, Jakarta, Nigeria of Parijs niets te maken hebben met de islam. 
Telkens klinkt hetzelfde refrein. Aanslagen, moorden, de wreedheden van IS? 
Dat is allemaal niet de ware islam. Durf te vragen dat de zogenaamd vreed-
zame ware islam wil opstaan, en je bent een islamofoob. Durf te zeggen dat 
de integratie van de moslim-immigranten mank loopt, en je bent een racist. 

En journalistiek Vlaanderen stapt maar al te graag mee in deze mars van 
de politiek-correcte zwijgplicht. Spreekrecht wordt enkel nog gegund aan 
degenen die zich schikken naar het consensusdenken. Uit zelfhaat, gecombi-
neerd met een ongeziene naïviteit, wordt de waarheid die men niet wil horen 
als een belediging beschouwd. Het debat smoren is heilig, het aangaan des 
duivels. De waarschuwingen van onze partij bleken in het licht van wat in 
de redactielokalen van Charlie Hebdo is gebeurd nochtans bijzonder voor-
spellend. Wanneer wij waarschuw(d)en voor islamfundamentalisten die onze 
manier van leven en onze grondrechten willen omverwerpen, dan namen we 
het ook op voor een vrije en kritische pers. 

Toch werd in navolging van de gebeurtenissen bij Charlie Hebdo, de raid in 
Verviers en de aanslagen van 13/11 het Vlaams Belang vakkundig geweerd 
van elk mediakanaal. Opiniebijdragen werden geweigerd, persmededelingen 
verticaal geklasseerd en parlementaire tussenkomsten weggeknipt. Niets is 
immers zo erg als de opgevoerde ‘vijand’ na jaren demoniseren alsnog gelijk 
te zien krijgen. 

Toch nemen we het ook voor hen op. Een vrije en kritische pers behoort 
immers tot de fundamenten van onze rechtsstaat. Met Voltaire zeg ik het 
compleet met hen oneens te zijn, maar zal ik hun recht om te zeggen wat zij 
willen tot het uiterste verdedigen. De dag dat ook zij die houding ten aanzien 
van ons aannemen zal blijken dat de massaal gedeelde ‘Je suis Charlie-gekte’ 
geen vluchtig moment van opportunistisch gedeelde emotie was, maar een 
oprechte raison d’être.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“JOURNALISTIEK 
VLAANDEREN 

STAPT MAAR AL TE 
GRAAG MEE IN DE 
MARS VAN DE PO-

LITIEK-CORRECTE 
ZWIJGPLICHT”

ie is nog Charlie?
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CATALAANSE 
OLIFANT

De Catalaanse onafhankelijkheid 
komt almaar dichterbij. Eerder al 
had Vlaams Belang-kamerlid Bar-
bara Pas een voorstel ingediend om, 
op het moment waarop de Cata-
laanse kwestie aan de orde zou zijn, 
niet zomaar de kant van Spanje te 
kiezen. Het voorstel werd echter 
weggestemd door alle andere 
partijen, inclusief N-VA. 
Naar aanleiding van de 
recente politieke ontwik-
kelingen in Catalonië 
voelde Pas de Belgische 
regering aan de tand 
over haar standpunt. 
Minister van Buiten-
landse Zaken Didier 
Reynders deed echter 
of zijn neus bloedde en 
stelde de evolutie te zullen 
afwachten. Of hoe de Cata-
laanse olifant stond te trom-
petteren door de Kamer, maar 
Reynders hem niet wilde zien… 
In haar reactie sprak Barbara Pas 
nogmaals de hoop uit dat België 
de zelfbeschikking van de Catala-
nen zal ondersteunen, al wijzen de 
indicatoren op het tegendeel. Zo 
ontkende N-VA-minister Jambon 
afgelopen week dat de Catalaanse 
kwestie een regeringscrisis waard is. 
“Als een partij als de N-VA zonder 
enig probleem het eigen onafhanke-
lijkheidsstreven in de koelkast plaatst 
om een Belgische regering op poten te 
houden, lijkt het mij heel onwaar-
schijnlijk dat die partij een punt zal 
maken van de Catalaanse kwestie”, 
aldus nog Pas. 

36.000

Het is nu ook officieel: 2015 zal 
de geschiedenis ingaan als het jaar 
waarin het grootste aantal asielzoe-

kers werd geregistreerd sinds vijf-
tien jaar. Eind december stond de 
teller van het aantal asielaanvragen 
op 36.000, goed voor zo’n 48.000 
asielzoekers. Dat is, zoals we hier 
eerder voorspelden, een verdubbe-
ling ten opzichte van vorig jaar. 

Uit eerdere ervaringen weten we 
dat na de asielboot, de immigra-
tietanker (gezinshereniging) volgt. 
De gerenommeerde Nederland-
se immigratiedeskundige, Paul  
Scheffer, wees erop dat het aantal 
asielzoekers moet verviervoudigd 
worden om de totale impact van de 
huidige asielstroom te kennen. Dat 

betekent concreet dat de asielcrisis 
van vorig jaar op termijn goed zou 
zijn voor een instroom van om en 
bij de 120.000 zielen. Dat is het 
equivalent van de Waalse hoofdstad 
Namen. 

Daarenboven is nu al zeker dat het 
hier niet bij zal blijven. Er is im-
mers niets dat erop wijst dat de 

asielstroom volgend jaar vanzelf 
zal opdrogen. Ingrijpende 

maatregelen zijn dan ook 
nodig, maar bleven tot op 
heden uit.

AANPASSING

Begin dit jaar drong 
de woordvoerder van 

het katholiek onderwijs 
erop aan de examenroos-

ters dit jaar aan te passen 
aan de Ramadan. U leest het 

goed: het katholiek onderwijs 
vraagt zijn scholen zich aan te pas-

sen aan de islamitische kalender. 
In het Vlaams Parlement noemde 
Vlaams Belang-fractieleider Chris 
Janssens het “onaanvaardbaar dat 
men er alleen nog maar aan denkt 
om een examenrooster aan te passen 
aan de religieuze voorschriften van 
de islam.” Voor zover dat nog nodig 
was, toont de demarche van het ka-
tholiek onderwijs nog eens aan dat 
er zich in Vlaanderen wel degelijk 
een langzaam proces van aanpassing 
en integratie voltrekt. In de omge-
keerde richting, welteverstaan. 

OOSTENDE IN EEN 
‘KUNST-GREEP’

‘Rock Strangers’, het omstreden 
kunstwerk van Arne Quinze aan 
het strand van Oostende, is aan een 

ACTUA KORT
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onderhoudsbeurt toe. Het Vlaams 
Belang was destijds de enige fractie 
die zich verzette tegen de plaatsing 
van de gedeukte rode containers, 
die door een poll in De Standaard 
nog tot tweede lelijkste bouw-
sel van het land werden verkozen. 
De onderhoudsbeurt zou de stad 
€ 100.000 kosten en gebeuren 
door… de firma van Quinze zelf! 
Het Vlaams Belang interpelleerde 
het schepencollege dan ook scherp 
over deze kunst-greep.

“In oktober 2015 liet De Wever op 
een debat weten dat hij in 2019 nog 
eens vijf jaar centrumrechts zou be-
sturen als het confederalisme dan 
nog steeds niet zou kunnen. Alle 
academische denkoefeningen ten 
spijt.”

Carl Devos, politicoloog,  
in De Morgen 18 januari 2016

“Ik heb definitief mijn geïdeali-
seerde kijk op het Midden-Oosten 
en de moslimwereld begraven. Ik 
heb – onbewust misschien – alle te-
kenen miskend die er waren, die ik 
nochtans moet hebben genoteerd 
tijdens mijn vele reizen in de Ara-
bische wereld. De onvrijheid van 
vrouwen, de harde dominantie van 
mannen, het oog om oog, tand om 
tand, het onwrikbare geloof in zoge-
naamd heilige boeken, het afwijzen 
van wetenschap. Met schaamte moet 
ik erkennen dat mijn blik versluierd 
werd door nood aan exotisme, gin-
der en hier.”

Voormalig hoofdredacteur van 
Weekend-Knack Tessa Vermeiren,  

in De Morgen, 2 januari 2016 

“Voer aan dat de islam niet compati-
bel is met een seculiere maatschappij 
en je wordt een intellectuele paria. 
Stel als politicus het feit vast dat 
sommige immigrantengroepen veel 
meer problemen opleveren dan an-
dere, en je bent een racist.”

Mia Doornaert, columniste,  
in De Standaard, 4 januari 2016

“Wanneer een vreemdeling tijdens 
de controle probeert weg te vluch-
ten, mogen we hem niet vasthouden. 
Dat is een richtlijn van hogerhand. 
Dan zou het om lichamelijk geweld 
gaan. Intern heet het dan: ‘Liever ge-
woon laten gaan’.”

Een anonieme politieagent klapt in 
de Duitse krant Bild uit de biecht, 

12 januari 2016

AFSCHEID VAN WILFRIED AERS

Op 29 december 2015 overleed op 90-jarige leeftijd Wilfried Aers. Met 
het heengaan van Wilfried verliest het Vlaams Belang één van zijn pio-
niers. 

Hij kreeg het Vlaams-nationalisme met de paplepel mee. Als jongeling 
engageerde hij zich dan ook in tal van Vlaams-nationalistische organisa-
ties. In 1947 was hij medestichter van het Jeugdverbond der Lage Lan-
den en in de jaren ’60 was hij een van de organisatoren van de historische 
‘Marsen op Brussel’. In 1954 zette Wilfried de stap naar de Volksunie 
van Frans Van der Elst. Na het voor Vlaanderen erg nadelige Egmont-
pact werkte hij mee aan de oprichting van het Vlaams Blok. In 1995 
wordt Aers verkozen in het Vlaams Parlement, waar hij als oudste parle-
mentslid - weliswaar tijdelijk - het voorzitterschap waarnam. 

In 2004 besloot hij de fakkel door te geven aan de jongere generatie, 
maar bleef tot aan zijn heengaan trouw lid van de partijraad van het 
Vlaams Belang. 

Het Vlaams Belang biedt zijn familie, vrienden en kennissen zijn diepste 
blijken van medeleven aan. 
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Charlie Hebdo: 1 jaar later
Niks zo erg als een grap waar 
niet mee gelachen wordt. Of 
het moest ernst zijn die op on-
geloof, een stille grijns of hoon-
gelach wordt onthaald. Maar 
laten we beginnen met de grap. 
Sinds de wereldwijde rellen over 
de Deense Mohammedcartoons 
en de moordende raid op de re-
dactie van Charlie Hebdo – in-
tussen alweer een jaar geleden 
- weten we dat humor dodelijk 
kan zijn. Dat er mensen zijn met 
lange tenen en korte lontjes, en 
dingen waarmee je maar beter 
niet kan lachen. En dat relati-
vering en zelfbeschuldiging zo 
mogelijk nog erger zijn dan de 
bloedigste aanslag. De dappere 
bordjes ‘Je suis Charlie’ kregen 
gauw flink wat tegenwind. Want 
– ‘blame the victim’ - hadden die 
duivelse cartoonisten het ook niet 
een beetje zèlf gezocht? Door de 

religieuze gevoelens van zoveel 
moslims te kwetsen en hun profeet 
door het slijk te halen? 

NIETS MET DE  
ISLAM TE MAKEN

Een jaar later draaien de Wes-
terse gebedsmolentjes opnieuw 
op volle toeren. Dat die arme 
drommels op een terras in Parijs 
of in een volle concertzaal het 
zelf gezocht hebben, kon moei-
lijk hard worden gemaakt. Maar 
na de eerste schok en een golf 
van afschuw namen rituele zelf-
hypnose en volksbedrog al snel 
het roer weer over. Van Parijs 
tot Washington en het Vaticaan, 
van Berlijn tot de Brusselse Wet-
straat, van de politieke hoofd-
kwartieren tot de redacties van 
de gestroomlijnde media klinkt 
het unisono: ‘Dit heeft niks te 

maken met religie. Dit heeft niks 
te maken met de islam!’ 
Zou het? 11 september 2001. Het 
doodvonnis voor Salman Rush-
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De Charlie-gekte bleek van korte duur.
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die. De aanslagen in Londen en 
Madrid. De moord op Theo van 
Gogh. Het onthoofden of levend 
verbranden van tegenstanders en 
ongelovigen. Het stenigen, ver-
krachten of als seksslaven ver-
kopen van weerloze meisjes en 
vrouwen. Nee, het heeft allemaal 
niks te maken met de islam. Hoe 
kom je erbij? IS, Al Qaida, Boko 
Haram en Al Shabaab, Sharia for 
Belgium? Niks te maken met de 
islam. Net zoals de Goelag, de 
Berlijnse Muur en de dodenakkers 
van Pol Pot niets te maken hadden 
met het communisme, toch? Net 
zoals de joodse weggevoerden in 
beestenwagons, de ‘Einsatzgrup-
pen’ van de SS, Auschwitz en Bir-
kenau niets met het nazisme te 
maken hadden, toch? 

LACHWEKKENDE ERNST

Over naar de ernst. Met een van 
emotie trillende stem spuwde 
Martine Tanghe (Journaal, VRT) 
haar verontwaardiging uit over “de 
bagger die brave moslims op internet 
en ‘sociale media’ dezer dagen over 
zich heen krijgen”: “Ze worden ge-
viseerd” (dat kakelt nu zelfs ook 
een Bart De Wever na…) En “ze 
moeten zich constant verantwoorden 
voor de daden van ‘enkele geschifte 
idioten’.” Of hoe ernst ongewild 
lachwekkend wordt. De gratuite 
bewering werd al helemaal on-
deruitgehaald toen een allochtone 
VRT-medewerker in een Vlaamse 
stad de straat optrok en als moslim 
nietsvermoedende voorbijgangers 
zijn excuses ging aanbieden. Zo-
wat alle aangesproken Vlamingen 
verklaarden zonder meer dat hij 
niet verantwoordelijk was voor 

het drama en zich niet hoefde te 
verantwoorden. Nu en dan kon er 
zelfs een knuffel van af. Voor hoe 
dom of gek houden de media Vla-
mingen wel? Moslims hoeven zich 
helemaal geen zorgen te maken. 
We hoeven ze dus niet ook voor te 
stellen als één of andere ‘bedreigde 
diersoort’. Maar dat betekent niet 
dat er niks mis is met de islam zelf. 
We moeten moslims een spiegel 
voorhouden. De religieuze wortels 
van de terreur onbevangen bloot-
leggen en aan de kaak stellen. We 
moeten onze waarden en vrijheden 
uitdragen en beschermen. En ja, 
Allah en Mohammed hebben even 
veel recht om beledigd te worden 
als God of Jezus. Moslims hebben 
even veel recht om bespot te wor-
den als katholieken, boeddhisten 
of ongelovigen. Dus: leve de vrij-
heid, lang leve Charlie!

DE CHARLIES VAN  
WELEER
De Charlies van weleer, hun potloodje fier 
priemend in de koude januarilucht, konden 
in november vorig jaar hun betrokkenheid 
weer tonen. Menig Facebook-avatar kleur-
de roodwitblauw en voor de zekerheid 
stemde het Nederlandse publiek de Len-
non-hit Imagine naar de toppositie in de 
jaarlijkse Top2000. Dit omdat een mijn-
heer die het aandachtsorgel beter bespeelt 
dan zijn piano, deze muzikale idylle ten 
gehore bracht bij het Bataclantheater. Dat 
zal de terroristen leren!  

Wie zich als islamvriendelijke burger na 
Hebdo nog veilig waande, want hee, 
als je respectloze plaatjes tekent van de 
profeet dan kun je er op wachten dat zijn 
naargeestige frontsoldaatjes ver-
haal komen ha- len, moest 
na de moord- partijen in 
Parijs toch toe- geven dat 
het islamitische m o n s t e r 

veelkoppig is en blind zijn slachtoffers 
kiest. Helaas leefde, zoals na iedere isla-
mitische terreurdaad, het politiek-correcte 
smoezencircus weer op. Kijk ze in de gro-
te Niets met islam te maken-tent springen 
door de brandende hoepeltjes van ‘onze 
inmenging in het Midden-Oosten’, ‘socia-
le uitsluiting’, ‘armoede’ en, in een staaltje 
weergaloze mentale acrobatiek, zelfs ‘op-
warming van de aarde’! 

Struikelende clowns

Wat maar niet wil doordringen, is dat 
zwijgende burgers geen menselijk schild 
vormen voor de gevaarlijke uitlatingen van 

islamcritici, 
maar dat 
het pre-
cies an-
de r som 

is. Iedere 
keer dat een niet-moslim een islamcriticus 
aanvalt op ‘islamofobie’ of ‘intolerantie’, 
de struikelende clowns in de policor-piste, 
maakt hij de situatie voor beiden onveili-
ger. In een poging de terreur af te wenden 
op hen die de oorzaak ervan proberen te 
bestrijden, belemmert de bange braafbur-
ger de vrijheid van iedere westerling. Wie 
doordachte islamkritiek aanvalt, vuurt op 
de eigen troepen. 

Dat is een martiale term, ja, want dat isla-
misten een oorlog tegen ons voeren staat 
buiten kijf. De feitelijke constatering dat 
de islam het grote gevaar van onze tijd 
is, blijft controversieel bij de gratie van de 
bange burger die dit blijft ontkennen. De 
paar mensen die het wagen dit publieke-
lijk te blijven verkondigen, zijn daardoor 
geïsoleerd en een makkelijk doelwit. Is-
lamkritische denkers, politici, schrijvers, 
tekenaars en satirici die de oorzaak van 
de ellende trachten aan te pakken, zijn het 
menselijk schild voor lieden die weigeren 
het beestje bij de naam te noemen. Lieden 
die zich met graagte tooiden met de naam 
Charlie, en een Franse vlag op hun social 
media zetten.

Annabel Nanninga

OPBLAAS- 
POP
Laten wij aanvangen met een stuk liedjestekst 
van bedenkelijk allooi, al meer dan een de-
cennium geleden op plaat gezet. Hier gaan 
we: “Heel het land staat in rep en roer. De 
spanning stijgt ten top. Door 116 vrouwen, 
met een zak over hun kop. Ik voel me zo on-
veilig, naast zo’n wandelende tent. Misschien 
is zij wel een vent (…) Wie weet wat zit er 
onder. Een kwaaie islamkop. Een zelfmoord-
terroriste. Een echte opblaaspop.” Boem!

Tot zover een fragment uit het ‘ban de boer-
ka’-lied, gemaakt door het huisorkest van het 
voormalige Radio1-programma ‘De Nieuwe 
Wereld’. Waarom is de VRT destijds niet aange-
klaagd voor zulk een racistische en islamofobe 
praat? Waar was het Centrum voor Gelijkheid 
van Kansen en Racismebestrijding? Dat presen-
tator Chris Dusauchoit op Radio1 destijds mocht 
zeggen dat hij een goed gevoel kreeg bij de 
moord op Pim Fortuyn – one down, twenty to 
go! - tot daar aan toe. Maar zulk een racisme 
als het ‘ban de boerka-lied’ zeg! 

Constructieve journalistiek

De tijd vliegt, en gelukkig heerst er vandaag 
uitsluitend constructieve journalistiek aan de 
Reyerslaan. Daarvoor moeten we VRT-hoofd-
redacteur Björn Soenitis dankbaar zijn. Björn 
was vroeger nieuwslezer bij Studio Brussel. En 
uit goede bron, van mensen bij de toenmalige 
Nachtradio, weten wij dat onze Björn altijd se-
rieus was (lees: hij begreep de grapjes van zijn 
collega’s nooit).

Daar stuiten we op een belangwekkend punt, 
geachte lezer. Bepaalde vormen van humor, sa-
tire en ironie zijn nagenoeg verdwenen uit de 
klassieke media. U kan het de mensen bij de 
VRT echter niet kwalijk nemen. Wij leven, per 
slot van rekening, in een sombere, humorloze 
tijd waarin de gevaarlijke Tea party in Ame-
rika bommen laat ontploffen bij de Marathon 
in Boston, zo vernamen wij toch eens in het 
Journaal. Nietwaar, Björn? En ja, everzwijnen, 
die zijn nu eenmaal gevaarlijker dan terroristen 
van Islamitische Staat, zo weet Professor Rik 
Coolsaet ons via de fm-band te melden.

Nee, bittere ernst nu. Ironie en satire lijken 
dood. De politiek correcte meute is er niet al-
leen in geslaagd om onze taal aan te passen 
(u eet niet langer zigeunersaus of negerzoen), 
maar bovenal bepalen deze lieden de percep-
tie ten overstaan van allerlei vormen van humor. 
“Hier spot men niet!”, is het devies. 

Wanneer bepaalde vormen van bijtende spot 
– door politiek correcte druk - onuitspreekbaar 
worden, rest aan het einde enkel nog een 
bevolking vervuld van cynisme. En dat is pas 
pijnlijk. À propos. Over pijnlijk gesproken: 
vrouwenbesnijdenis terugbetaald door het zie-
kenfonds, en snel! Leve de multiculturele pacifi-
catie en interculturele samenleving! 

We hadden een gesprek met Guy Veraf-
stoodt, fractieleider van de liberalen in het 
Europees Parlement.

De buitengrenzen van de EU zijn zo lek als 
een zeef. In 2015 kwamen ongeveer 1,5 mil-
joen zogenaamde vluchtelingen de Europese 
Unie binnen, velen met een vals Syrisch pas-
poort. 75% waren jonge mannen, wat enigs-
zins merkwaardig is, want welke vluchteling 
laat zijn vrouw en kinderen achter in een 
oorlogsgebied? Na de aanslagen in Parijs 
weten we ook dat er moslimterroristen in de 
migratievloedgolf zitten. Niet echt een suc-
cesverhaal voor de EU, dus.

GV: Integendeel! Als al die mensen naar de 
EU willen komen, dan wil dat toch zeggen 
dat we de zaken hier goed aanpakken? De 
EU is wel degelijk goed bezig. “Wir schaf-
fen das,” zoals Angela Merkel terecht zegt. Ik 
ben het ook eens met de N-VA’er Theo Fran-
cken, die immigratie iets positiefs vindt, “een 

aanwinst voor het land.” Weet u, al die Syri-
ers, die Irakezen, die Eritreërs en Nigerianen, 
die gaan…

… onze pensioenen betalen, wellicht? De 
werkloosheidsgraad van sommige groepen 
allochtonen ligt vier- tot vijfmaal hoger dan 
bij Vlamingen. Veel van deze mensen dra-
gen dus niets bij; ze vormen een last voor 
onze sociale zekerheid. Velen komen ook in 
de criminaliteit terecht. En u wil die groep 
nog groter maken?

GV: Het is niet zo simpel, jongeman. Bouw-
promotoren met wie ik bevriend ben, zijn 
enthousiast. Al die nieuwkomers hebben so-
ciale woningen nodig, en schoolgebouwen, 
ziekenhuizen. Er komen nieuwe jobs bij, ook 
voor straathoekwerkers, sociaal assistenten, 
deradicaliseringsambtenaren, enzovoort.

Hoeveel ‘vluchtelingen’ hebt u al opgenomen 
in uw Gentse monumentale pand dat u op 

EEN ECHT VALS INTERVIEW MET GUY VERAFSTOODT:  

“EUROPESE UNIE IS GOED BEZIG”

door Franke Rudi

Colofon
Dit is een satirische uitgave, iedere overeenkomst met 

bestaande figuren of situaties is louter toevallig.

Satire is een kunstvorm waarbij op humoristische wijze maatschappijkritiek wordt gegeven. Deze kri-

tiek kan geleverd worden via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. De doelwitten kunnen 

personen, politici, tradities, religie, kunstenaars, media, normen en waarden zijn. Door het gebruik 

van kritische humor willen satirici bepaalde fouten in de maatschappij aankaarten. Doorheen de 

geschiedenis werden dan ook veel satirici vervolgd en bedreigd. Het meest recente en bekendste 

voorbeeld, is de aanslag op de redactie van het Franse satirische tijdschrift ‘Charlie Hebdo’, waarbij 

12 mensen om het leven kwamen.
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17 jaar woon ik er nu. Een echte inwijke-
ling dus. Geboren en getogen in Poperinge, 
uiteindelijk aangekomen in de Ransfortstraat 
in downtown Oud-Molenbeek. ‘Coming 
home’, zoals de Engelsen het zo schoon uit-
drukken. Toen ik met kameraden van PvdA+ 
op verkenning ging, vroegen we aan de 
uitbater van de toenmalige snackbar op 
de hoek of dit paradijsje gediend zou zijn 
met een gratis huisarts. Ik herinner me nog 
levendig zijn antwoord in gebroken Koeter-
waals. “Maar natoerliek, joeli zijn mier dan 
welkom.” We kregen ons pak friet gratis, uit 
naam van de mohammedaanse gemeen-
schap van Molenbeek. “Iek jouw ierste pati-
ent word”, zei hij lachend. Ik dacht nog heel 
ondeugend: dat zal wel, als je je frituurvet 
niet snel ververst. 

De dag van onze verhuis boden buren, die 
op dat moment voor ons nog onbekenden 
waren, spontaan hulp aan. Die warme ont-
vangst heeft me niet meer losgelaten. Voor-
uit, er zijn wat meubeltjes spoorloos verdwe-
nen maar dat is het mooie van de islam, dat 
er geen mijn en dijn bestaat. Alles is van de 
oemma!

Couscous en metaaldetectoren

Je hoort me niet zeggen dat alles hier ro-
zengeur en maneschijn is. Op de hoek van 
onze straat wordt openlijk in gestolen au-
to’s, crack en wapens gedeald. Dat is niet 
tof, want als moeder van drie pubers wil je 
je kinderen daar liefst zo ver mogelijk van-
daan houden. Ze zijn al aan de cannabis 
geraakt door de Abdeslammetjes maar dat 
mag van de Profeet, zei de oudste, die nog 
ambulancechauffeur was. En wie ben ik 
om tegen Allah en zijn Profeet in te gaan? 
Maar goed, het heeft me nooit belet om 
de dealende straatjongens bij het passeren 
goeiedag te zeggen. ‘Goeiedag, meneer 
de crackdealer, alles goed met vrouw en 
kienders?’

En steevast kreeg ik steeds een beleefde 
“bonsoir docteur” terug. Het stelde me 
gerust dat ik van die jongens alvast geen 
schrik moest hebben want crack is ook niet 
verboden door de Profeet, zo vertelden ze 
mij, met de Koran in de hand. 

En ja, onze kinderen werden ook al wel als 
“sale cochon flamand” nageroepen. Maar 
ik vind dat normaal. Frans en Arabisch zijn 

de voertalen in Molenbeek en waarom 
zou ik mijn lieve buren kwetsen met de 
taal van de onderdrukker. En we heb-
ben ooit getwijfeld of het schooltje in 
de wijk wel de beste keuze was. We 
vonden die metaaldetector bij de in-
gang best vreemd maar uiteindelijk 
dient die enkel ter bescherming van 
mijn kinderen, nietwaar? Mijn kinde-
ren doorleven beter dan wie ook de 
opgekropte frustraties van veel jongens 
in onze wijk. Het zet hen mee op de 
barricade tegen discriminatie, onrecht 
en racisme. De jongste, Abou Termeu-
len, zit inmiddels in Syrië, hetgeen ik 
geweldig van hem vind. Dood aan de 
zionistische onderdrukkers!

Huiszoekingen

Op het thuisfront ben ik geen toerist, en 
na verloop van tijd begon ik doorheen 
die uiterlijke dingen als eten, kleren voe-
ling te krijgen met wat ons echt bindt. 
Daarom loop ik nu ook in een boerka.

Voorpaginanieuws bloklettert vandaag 
dat men in Molenbeek in alle huizen 
huiszoekingen overweegt. Daar moe-
ten de joden en de provocateurs van 
het zionisme wel achter zitten, die ma-
ken de islam al zwart sinds de dagen 
van onze geliefde Profeet Mohammed 
(de vrede zij met hem). Voor het eerst 
bereikt veralgemeende repressie ook 
mijn drempel. Er vindt een nieuwe ho-
locaust plaats.

Op wereldschaal moet er heel goed 
nagedacht worden hoe we naar IS 
kunnen luisteren, wat we van hen kun-
nen leren. We moeten vooral dringend 
alles inzetten op een warme moham-
medaanse maatschappij en een eer-
lijke wereld waar iedereen zijn plaats 
heeft en zich welkom voelt. De islam is 
de oplossing voor al onze problemen, 
broeders en zusters. Daarom en vooral 
daarom is het in de islamitische heil-
staat Molenbeek goed wonen. Salam 
alaikoem!

EEN ECHT VALS INTERVIEW MET GUY VERAFSTOODT:  

“EUROPESE UNIE IS GOED BEZIG”
kosten van de belastingbetalers hebt laten 
renoveren?

GV: Euh, dat is een privé-aangelegenheid.

Geen, dus. En dat is het probleem: mensen 
zoals u stellen zich genereus en ruimhartig 
op, maar schuiven de factuur altijd af op de 
gemeenschap. Wat zegt u aan de mensen 
die er zo over denken?

GV: (Roept) Dat ze fascisten zijn, net zoals u! 
Dat Auschwitz ook zo geëindigd is, of beter 
gezegd begonnen is!

Nog één vraagje. Waarom vertikt u het om 
Nederlands te spreken terwijl u staat te mo-
lenwieken in het Europees Parlement? Uw 
Frans en uw Engels zijn toch niet bepaald om 
over naar huis te schrijven.

GV: (Wit van woede) Uit mijn kantoor! Er is 
niets mis met mijn Frans en Engels! Al mijn 
medewerkers zeggen het! Ik zorg ervoor dat 
u nergens nog aan de bak komt als journalist, 
en u zal niet de eerste zijn! Vraag het maar 
aan…

Bedankt, meneer Verafstoodt, en veel succes 
nog verder!

WAAROM HET IN MOLENBEEK 
GOED WONEN IS DOOR NEEL ‘AYSHA’ TERMEULEN

HUISARTS TE MOLENBEEK

JONGLEREN TEGEN RADICALISERINGDat de grenzen van het gezond verstand van onze Vader-
landse politici al even onbestaande zijn als de grenzen van 
de Schengenzone, behoeft weinig betoog. Weinig flatte-
rend boegbeeld van de politiek-correcte waanzin: Liesbeth 
Homans, passionara van de N-VA. Ja, dezelfde madam die 
in de Vlaamse Praatbarak kwam verklaren dat in de strijd 
tegen het extremisme de moslims er best aan doen om de 
Koran letterlijk te interpreteren. Letterlijk. Dus zoiets als de 
geagiteerde baasjes van IS doen met hun jihad en onthoof-
dingen enzo. 

Het was dezelfde Homans die ook voorstelde om terugge-
keerde Syriëterroristen – een correcter woord dan Syriëstrij-
ders – voor de klas te zetten. Het is dan maar te hopen dat 
die educatieve jihadi’s in het onderwijs (gezien hun redelijk 
licht ontvlambaar karakter) er niet te snel een burn-out krijgen.Maar met haar laatste idee sloeg Homans echt wel alles. 

Laat ons – jawel! – in Brussel in de strijd tegen het extremis-
me een circusschool subsidiëren. Ha! Daar hebben die van 
Islamitische Staat niet van terug! Wat die knapen in die cir-

cusschool moeten gaan leren is niet geheel duidelijk. Iets met 
messenwerpen ofzo. Nu lijkt het mij alvast dat er in Brussel 
al een redelijk overgesubsidieerde circusschool bestaat. Ge-
meenzaam gekend als het Vlaams Parlement. Met Liesbeth 
als clown van dienst. Ho-ho-homans.
In de strijd om oppernar van het circus krijgt ze echter ge-
duchte concurrentie. Mevrouw Rutten – Gwendolyn pour les 
amis – heeft namelijk ook het licht gezien. Laat ons de politie 
wat meer kleur geven, door meer allochtonen aan te werven 
als agent. Dat ze geen Nederlands kennen? Details, aldus 
ons Gwen. Dat leren ze later wel.
Leraar voor een klas, clown in het circus of politieagent – 
onze teruggekeerde Syriëterroristen gaan niet weten wat 
eerst te doen. Ze gaan verdorie al overwerkt zijn vooraleer 
ze er goed en wel aan beginnen. Neen, tegen die slavernij 
is er maar één oplossing: voorgoed in het Kalifaat blijven 
uitrusten.

Ief Besmet

WAAR - NIET WAAR 1  De granaten die de speciale eenheden tijdens een antiterreuractie vorig jaar in Verviers gebruikten, moesten geleend worden bij de Franse politie. 2  Eén op drie Arabische berichten die in België op Twitter worden gepost, spreken in positieve bewoor-dingen over de terreur van IS. Enkel Qatar en Paki-stan doen ‘beter’.

3  De dienst van de federale politie die instaat voor het online opsporen van moslimextremisme, wordt be-mand door welgeteld één halftijdse werkkracht. 4 Per hoofd van de bevolking is België al geruime tijd de grootste Europese ‘leverancier’ van jihadstrijders in de Syrische burgeroorlog.5  Eind november, midden in de periode van de hoog-ste terreurdreiging, verdween een teruggekeerde ‘Syriëstrijder’ plots van de radar. Hij was voor zijn ‘activiteiten’ in Syrië eerder tot een effectieve celstraf veroordeeld, maar kreeg - zoals nog andere terugge-keerde jihadi’s - als gunstmaatregel een enkelband toegewezen.

6  Begin november vond in Brussel opnieuw een mos-limbeurs plaats met op de sprekerslijst ondermeer een Saoedische sjeik die opriep tot zelfmoordaanslagen, maar enkel in niet-islamitische landen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon ontzegde hem de toegang tot het land. 

7 In september liet de Saoedische regering weten geen vluchtelingen te willen opnemen om de po-litieke en religieuze evenwichten in het land niet in het gedrang te brengen. Tegelijk kondigde het land aan 200 moskeeën in Europa te willen bou-wen om de islamitische asielzoekers in onze con-treien te helpen.

DE OPLOSSINGEN

Het antwoord op alle stellingen is steeds ‘Waar’, behalve 
stelling 6 is ‘niet waar’: de haatprediker mocht van minis-
ter Jambon probleemloos het land binnen.

MOLENBEEKS  TOERISME ‘BOOMT’! Twee en een half jaar terug in de tijd. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek laat trots weten dat ze toeristische kaarten én pit-toreske postkaartjes laat drukken, om het toerisme in de Brusselse kanaalgemeente te promoten. 

Voorwaar een mooi initiatief, en een voltreffer - al is dat woord in combinatie met de faam van sommige bewoners van de gemeente misschien wat ongelukkig gekozen. Een vol-treffer, want zowat wereldwijd kent iedereen tegenwoordig Molenbeek. Parel aan de kroon van het Kalifaat. In al onze goedheid willen wij de lezer dan ook enkele toeristische aanbevelingen doen om het rijke patrimonium en dito multiculturele leven in deze Brusselse gemeente ten volle te laten ontdekken en sa-voureren.

Idyllische kanaalroute
Vanuit het Brusselse Centraal Station is Mo-lenbeek amper 10 minuutjes verwijderd met de metro. We komen aan in het MIVB-station Graaf Van Vlaanderen, en maken ons direct de bedenking dat het hoog tijd wordt dat de naam van dit station beter zou worden ver-anderd. Een metrostation, genoemd naar de Graaf van de onderdrukkers en racisten; dat is gewoon schreeuwen om een terechte re-actie van de lokale jeugd. Eens de deuren van de metro opengaan, worden we al snel ondergedompeld in de warme en omarmen-

de cultuur van de inwoners. De ene komt ons spontaan vragen wat ons probleem is, en een ander is benieuwd of we geen “witte willen scoren”, daarbij een klein plastic zakje voor onze neus bungelend. De ondernemerszin en handelsgeest tonen onmiddellijk aan dat dit een wijk is die leeft en die veel potentieel heeft.

Een korte wandeling brengt ons naar het idyl-lische kanaal van Molenbeek. Ook hier niets dan nijverige mensen die ons auto’s van aller-hande merken te koop aanbieden. Sommigen zelfs nog met Belgische, Nederlandse of Duit-se nummerplaat aan, da’s pas handig! Papie-ren voor de wagen kan je dan weer kopen in de nabijgelegen Anderlechtse Kureghemwijk. Outsourcing…knap gezien van deze midden-standers!

Ambachtelijk atelier  ‘Chez Salah’
Even later, na een tochtje door een straat die uitblinkt in diversiteit – er waren zowel moskee-en, nachtwinkels als een sportclub (enkel voor mannen!) – houden we halt aan de toeristische troef van Molenbeek: het centrale plein. Onze gids toont ons het monument waar de meest gekende inwoners van de gemeente hebben gewoond. Hier was het dat de Abdelsalaams hun strijd tegen onrechtvaardigheid en on-derdrukking hebben voorbereid. De oudste broer was een der eerste echte ecologisten 

van de gemeente. Als ambulancier verwijderde hij uurwerken en juwe-len van overleden patiënten, zodat deze gerecycleerd konden worden. Ook een bezoekje aan het artisanale atelier van Salah is een aanrader. Hier worden nog op de meest ambachte-lijke wijze authen-tieke bomgordels gefabriceerd. Ja, Salah zorgde echt voor de boom in het boomend toe-risme van deze ge-meente. 

Verder ademt het gemeenteplein de gemoe-delijke sfeer uit van de doorsnee Soekh waar je wordt ondergedompeld in alle talen van de wereld. Zeker een bezoekje waard als je in de buurt bent *. 

Onze laatste halte is het monumentale ge-meentehuis met het metershoge marmeren beeld van Philippe Moureaux, auteur van het Marxistische standaardwerk “Religie is opium – en de islamitische is de lekkerste”. Een kransneerlegging en diepe buiging aan 

het monument behoren vanzelfsprekend tot de geplogendheden waarop de lokale sharia-mi-litie strikt toeziet.

Interesse in een rondleiding doorheen Molen-beek? Vergeet dan zeker niet dat u voor deze activiteit kan gebruik maken van een subsidie van 125% van de kostprijs, aan te vragen op het kabinet van Vlaams minister Homans.

Björn Soenitis(* Opgelet: deze attractie is niet toegankelijk voor  
ongesluierde vrouwen!)

In bijlage vindt u ons eigen Charlie-nummer. 
Hoewel deze unieke publicatie naar alle me-
diahuizen, journalisten en TV-stations werd 
gestuurd, vond geen enkele journalist het 
opportuun dit initiatief te belichtten. Als 
trouwe lezer van ons maandblad willen we 
het u alvast niet onthouden. Veel leesplezier! 

ikke nie!
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Het Tahrirplein ligt in Keulen 
Tijdens de overgang van oud naar nieuw vormde Keulen het decor 
voor ongezien, massaal seksueel geweld. Wat zich in de Rijnmetro-
pool afspeelde, was onbeschrijfelijk en hallucinant. Dat was ook het 
stilzwijgen dat erop volgde. 

Naar aloude traditie sprak de Duit-
se Bondskanselier Angela Merkel 
op de avond van 31 december de 
bevolking toe. Tot zover weinig 
nieuws natuurlijk. Al evenmin ver-
rassend was het feit dat Merkel haar 
nieuwjaarsboodschap aangreep om 
nog eens uitgebreid de ‘Willkom-
menspolitik’ – die het afgelopen 
jaar leidde tot de instroom van 
meer dan één miljoen asielzoekers 
– te verdedigen. Op het moment 
dat haar propagandaspeech – die 
voor de gelegenheid in het Ara-
bisch was ondertiteld – werd uit-
gezonden, kwamen Duitse burgers 
naar het centrum van Keulen afge-
zakt om de overgang van oud naar 
nieuw te vieren. Op een hoogst 
ongebruikelijk wijze werden zij 
“welkom” geheten door een sa-
mengetroepte meute jonge Noord-
Afrikanen en Arabieren. Compleet 
willekeurig werden vuurpijlen in 

de massa afgevuurd. Er braken rel-
len uit. Vrouwen werden massaal 
opgejaagd, omsingeld, aangerand 
en beroofd.

GRUWELNACHT

Een uitgelekt politierapport over 
wat er zich op oudejaarsavond in 
en rond de wereldberoemde kathe-
draal en het centraal station van 
“de meest tolerante stad van Duits-
land” afspeelde, leest als het relaas 
van een gruwelnacht: “Al van bij 
het vertrek naar station werden we 
door ontzette burgers met geschokte 
kinderen geïnformeerd wat er zich 
aan het station afspeelde”, zo luidt 
het. “Enkele duizenden, vooral 
‘mannelijke personen met een mi-
gratie-achtergrond’ waren aanwezig 
op het plein en de trappen van de 
kathedraal. Zij gooiden blindelings 
vuurwerk en flessen in de menigte.” 

Ter plaatse aangekomen “hoorden 
we opnieuw verhalen over vechtpar-
tijen, diefstallen en aanrandingen. 
Vrouwen – al dan niet door hun 
partner begeleid – moesten letter-
lijk spitsroeden lopen op een manier 
die niet valt te beschrijven. (…) We 
vreesden dat er in deze chaos zwaar-
gewonden of zelfs doden zouden val-
len.” De losgeslagen horde toonde 
zich niet bepaald onder de indruk 
van de politieaanwezigheid. Een 
leidinggevende politieagent sprak 
van “een gebrek aan respect dat hij 
gedurende zijn 29 dienstjaren nooit 
eerder had meegemaakt.” Grijn-
zend werden verblijfspapieren ver-
scheurd: “Jullie kunnen mij niets 
maken. Ik haal morgen een nieuw.” 

Vlak voor het ter perse gaan van dit 
nummer was het aantal klachten 
dat bij de Keulse politie werd in-
gediend reeds opgelopen tot ruim 
achthonderd. In meer dan vijfhon-
derd gevallen ging het om seksuele 
delicten. Het geeft een goed beeld 
van wat er zich op oudejaarsavond 
in Keulen heeft afgespeeld. 

De persconferentie waar de Keulense burgemeester  
Henriette Reker vrouwen ‘fout’ veiligheidsadvies gaf.
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Al even hallucinant als de on-
beschrijflijke taferelen zelf, was 
het feit dat de gebeurtenissen in 
Keulen aanvankelijk geen nieuws 
waren. Daags na de gruwelnacht 
bestond de politietop het zelfs een 
persmededeling uit te sturen dat de 
feestelijkheden “overwegend vreed-
zaam” waren verlopen. Pas op 4 ja-
nuari, nadat de feiten via de sociale 
media (in de klassieke media bleef 
het nagenoeg stil) hun weg naar de 
openbaarheid hadden gevonden en 
al bijna honderd klachten waren 
binnengelopen, achtte de politie-
top het nodig een persconferentie 
te geven. De politieke klasse, die 
deed alsof ze het in Keulen hoorde 
donderen, had nog enkele dagen 
meer tijd nodig om te reageren. 
Ook nadat hetgeen zich in de Rijn-
metropool had afgespeeld aan het 
licht was gekomen, werden be-
paalde feiten slechts met mond-
jesmaat vrijgegeven. Zo koos de 
Keulense burgemeester Henriette 
Reker, die zichzelf onsterfelijk 
maakte door een gedragscodex 
voor… vrouwen aan te kondigen, 
er voor ‘een armlengte afstand’ van 
de waarheid verwijderd te blijven. 
Alhoewel de politie- en getuigen-
verslagen duidelijk waren, hield ze 
vol dat er geen enkele aanwijzing 
was dat er zich onder de daders 
asielzoekers bevonden. Ondertus-
sen kan niemand nog om de feiten 
heen: (vrijwel) alle daders zijn van 
Noord-Afrikaanse en Arabische 
origine, waaronder asielzoekers die 
de voorbije weken en maanden in 
Duitsland zijn aangekomen. Hoe 
men het ook draait of keert: de po-
litiek van wegkijken en stilzwijgen 
heeft door ‘Keulen’ een naam ge-
kregen. 

Van ‘Domplatz’ naar ‘Tahrirplein’
De gebeurtenissen in Keulen doen 
onwillekeurig denken aan de ge-
beurtenissen op het Tahrirplein 

in Cairo enkele jaren geleden, 
toen tijdens de protestmanifesta-
ties vrouwen, waaronder Westerse 
journalistes en toeristen, publiek 
aangerand werden. Enkele weken 
geleden lag het Tahrirplein dus in 
Keulen, nauwelijks een paar hon-
derd kilometer van onze deur ver-
wijderd. 

AANSLAG

Wat zich in de ‘Domstadt’ af-
speelde, was in Duitsland en Eu-
ropa ongezien en van een andere 
orde dan de aanrandingen die aan 
de lopende band in onze steden 
plaatsvinden – en waarvan meestal 
slechts in de rubriek ‘gebroken ar-
men en benen’ wordt bericht. De 
seksuele agressie werd hier immers 
niet gepleegd door een individu in 
een of andere donkere straat, maar 
massaal, demonstratief, onder de 
ogen van kansloze mannen en een 
machteloze politie. De regelrechte 
straatterreur kan misschien nog 
het best omschreven worden als 
een aanslag. Een aanslag op de fy-
sieke integriteit en de waardigheid 
van vrouwen. Een aanslag op on-
schuldige mensen. Een aanslag ook 
op onze manier van samenleven. 
Behalve een aanslag, zijn de ge-
beurtenissen in Keulen – en in vele 
andere Duitse en Europese steden 
– een veeg voorteken van wat ons 
te wachten staat indien niet drin-
gend wordt ingegrepen. 

UITGENODIGD

“Ik ben Syriër. U moet me vriende-
lijk behandelen. Mevrouw Merkel 

heeft me uitgenodigd.” Deze woor-
den, die één van de opgepakte 
daders een politieagent naar het 
hoofd slingerde, vatten - uiteraard 
ongewild, maar desalniettemin 
perfect - de politieke verantwoor-
delijkheid samen voor hetgeen zich 
tussen oud en nieuw in Keulen 
heeft afgespeeld. 

De feiten kunnen niet langer los 
gezien worden van de huidige im-
migratiecrisis en de culturele clash 
die daaruit voortvloeit. Vijf jaar 
geleden stelde uitgerekend Angela 
Merkel, die vorig jaar de grenzen 
van Duitsland wagenwijd open-
zette, dat ‘Multikulti’ was mis-
lukt. Dat werd – voor zover dan 
nog nodig was natuurlijk – door 
de gebeurtenissen in Keulen nog 
eens bevestigd. De vraag blijft on-
dertussen wat de praktische po-
litieke gevolgen zullen zijn. Het 
volstaat namelijk niet om - rijkelijk 
laat dan nog - zijn afschuw uit te 
drukken. Er moeten ook lessen uit 
getrokken worden. Er moeten con-
sequenties aan verbonden worden. 
Vast staat in ieder geval nu reeds 
dat veel Duitsers de geroemde 
‘Willkommenskultur’ van Angela 
Merkel met veel grotere scepsis zul-
len bekijken dat tot op heden reeds 
het geval was. 

2016 is voor Duitsland slecht be-
gonnen. Als het roer niet dringend 
wordt omgegooid, zal het ook 
slecht eindigen. 

Dirk De Smedt

Massa-aanranding op oudejaarsnacht



10

Nieuwjaarsreceptie:  

Vlaams Belang wil totale  
kostenplaatje asielcrisis zien
Als we politicoloog Carl Devos 
mogen geloven, wordt 2016 het 
jaar van het Vlaams Belang. Dat 
bleek ook uit het enthousiasme 
op de nieuwjaarsreceptie van 
onze partij.

“Behalve een aanslag, zijn de massa-
aanrandingen in Keulen een veeg 
voorteken van wat ons te wachten 
staat indien het roer niet dringend 
wordt omgegooid.” Partijvoorzit-
ter Tom Van Grieken pakte bij 
aanvang van de druk bijgewoon-
de nieuwjaarsreceptie in Schelle 
uit met het thema dat iedereen 
aangaat: de massale intocht van 
mensen wiens normen- en waar-
denpatroon afkomstig lijkt uit een 
periode die zich ergens tussen de 
prehistorie en de oudheid lijkt te 
bevinden. In tegenstelling tot zijn 
collega-partijvoorzitters noemde 
hij daarbij man en paard. “De 
gebeurtenissen in Keulen zijn een 
aanslag. Een aanslag op onschuldige 
mensen én een aanslag op onze ma-
nier van samenleven. Net zoals de 
aanslagen in Parijs dat waren”, al-
dus Van Grieken.

CULTURELE CLASH

Van Grieken hekelde de kramp-
achtige pogingen van de andere 
partijen om de seksuele agressie 
door nieuwkomers af te doen als 
een algemeen mannenprobleem. 
“Het gaat hier helemaal niet om een 
uit de hand gelopen genderdebat of 
een mannenprobleem. Het gaat om 
de gevolgen van een ongebreidelde 
immigratie en de culturele clash die 
daaruit voortvloeit”. 
De Vlaams Belang-voorzitter 
maakte vervolgens brandhout 
van het lakse asielbeleid van Theo 
Francken door hem woordbreuk te 
verwijten. Hij verwees daarbij naar 
de niet ingeloste beloften van Fran-
cken over de gezinshereniging, de 
uitbreiding van de lijst van veilige 
landen en de totale afwezigheid 
van een kordaat terugkeerbeleid. 
Hij daagde de regering uit om net 
zoals in Nederland de totale kost 
van de asielcrisis te becijferen. “De 
asielopvang kost nu reeds meer dan 1 
miljard euro, maar de totale kost zal 
veel hoger oplopen door huisvesting, 
scholing, begeleiding, leefloon, enzo-
voort.” Van Grieken pleitte er ver-

volgens voor te besparen op asiel in 
plaats van op de eigen mensen. 

LUCHTGITAAR

Voorafgaand had ondervoorzitter 
Philip Claeys al zwaar uitgehaald 
naar het nieuwe communautaire 
rookgordijn van de N-VA. “De 
N-VA is voor het Vlaams-nationalis-
me wat de luchtgitaar is voor de rock-
muziek”, klonk het metaforisch. In 
het kader van de nieuwe acade-
mische denkoefening die Bart De 
Wever aankondigde, had Claeys 
een suggestie: “Het studiewerk is al 
gebeurd”. Hij haalde het boek van 
Gerolf Annemans en Steven Utsi 
‘De ordelijke opdeling van België’ 
en het ‘Manifest voor een zelfstan-
dig Vlaanderen in Europa’ van de 
Warandegroep aan. “De N-VA zou 
die kunnen gebruiken ‘als leidraad 
om van haar numerieke meerderheid 
gebruik te maken en te handelen. 
Maar de onafhankelijkheidsgedachte 
verhuist van de figuurlijke diepvrie-
zer naar het donkere studeerkamertje 
van Hendrik Vuye”, stelde hij vast. 

Klaas Slootmans

Tom Van Grieken over de gebeurtenissen in 
Keulen: “Het gaat niet om een uit de hand gelo-
pen genderdebat. Het gaat om de gevolgen van 

een ongebreidelde immigratie en de culturele 
clash die daaruit voortvloeit”.

Philip Claeys:  
“De N-VA is voor het Vlaams-nationalisme wat 

de luchtgitaar is voor de rockmuziek”
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Franstalig inburgeringstraject op 
Vlaamse kosten?
De Vlaamse regering onder-
steunt verschillende gemeenten 
die samenwerken om de inte-
gratie van personen met buiten-
landse origine te bevorderen. 

Volgens Ring-TV, de regionale 
zender voor Halle-Vilvoorde, zou-
den de 120.000 euro bestemd voor 
gezamenlijke projecten die vijf van 
de zes faciliteitengemeenten uit 
de Vlaamse Rand opstarten, ook 
Franstalige projecten omvatten. 
De kans dat nieuwkomers daar 
naartoe worden geleid, is allesbe-
halve denkbeeldig. De taalfaci-
liteiten zijn immers al lang geen 
hulpmiddel meer om zich aan te 
passen, maar een hefboom voor 
verdere verfransing en een mid-
del om nieuwe inwijkelingen 
in de waan te laten dat ze in 
het tweetalige Brussel zijn 
terechtgekomen. Zo tel-
len de faciliteitenscholen 
heel wat buitenlandse 
kinderen die het Frans 
wellicht niet als huistaal 
hanteren, zoals wettelijk 
nochtans wordt voorge-
schreven. Minister Cre-
vits ziet daar geen graten 
in. Op een schriftelijke vraag 
van Chris Janssens antwoordde 
ze dat het best mogelijk is “dat 
iemand met de Britse of Poolse na-
tionaliteit het Frans als thuistaal 
hanteert”. Het gevaar dat die rede-
nering ook voor de integratie van 
nieuwkomers zou worden gehan-
teerd, is dus niet denkbeeldig. 

WAT NU HOMANS?

Er was trouwens wel degelijk reden 
tot twijfel, want “wij bieden zeker het 
Nederlands aan als voorrangstaal”, 
verkondigde de enige Nederlands-
talige burgemeester van de vijf 
initiatiefnemers, met name Walter 

Van-
s t e e n -

kiste in 
Wemmel. Hij 

voegde daar echter aan toe: “maar 
anderzijds kunnen die mensen ook 
kiezen om bijvoorbeeld het Fransta-
lig onderwijs te volgen dat hier ge-
organiseerd wordt door de Vlaamse 
gemeenschap”. Dat leek er op te 
wijzen dat nieuwkomers niet per 
se naar een Nederlandstalig inte-
gratietraject zouden worden ge-
leid. Zo had Ring-TV het overi-
gens ook begrepen. Chris Janssens 
vroeg daarover duidelijkheid aan 
minister Homans, die hem verze-
kerde dat de subsidies die werden 

toegekend uitsluitend voor Ne-
derlandstalige initiatieven mogen 
gebruikt worden. Dat werd inmid-
dels in een brief aan de betrok-
ken gemeentebesturen bevestigd. 
Logisch, ze mogen dan voorstan-
der zijn van een aanhechting bij 
Brussel, hun gemeenten behoren 
wel degelijk tot het Nederlands 
taalgebied en dus kan integratie al-
leen via kennis van het Nederlands 
geschieden. Er is voor de Vlaamse 
regering derhalve geen reden om 
Franstalige inburgeringstrajecten 
te subsidiëren. Het is goed dat 
Vlaams Belang daaraan heeft her-
innerd en dat het heeft aangetoond 
de gang van zaken van nabij op te 
volgen.

Luk Van Nieuwenhuysen

De taalfaciliteiten zijn al lang geen 
hulpmiddel meer om zich aan te 
passen, maar een hefboom voor 

verdere verfransing.
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Dringende medische hulp  
of veeartsenij?
De communautaire stilstand waartoe de regeringspartijen zich heb-
ben verbonden, betekent dat er gedurende deze legislatuur niet over 
staatshervorming wordt gesproken. Het lijkt er echter op dat hij voor 
alle communautaire thema’s geldt, zelfs degene die levens kunnen 
kosten.

Enige weken terug moest een man 
met hartproblemen uit Aalbeke 
(in de omgeving van Kortrijk) 
liefst 40 minuten wachten op de 
Medische Urgentie Groep van 
het Henegouwse Moeskroen. Het 
MUG-team was de weg kwijtge-
raakt. Eens ter plaatse bleek de be-
geleidende arts geen Nederlands te 
spreken. 
In december van het afgelopen 
jaar maakten de burgemeesters 
van Tervuren en Overijse er hun 
beklag over dat de inwoners uit 

de Druivenstreek vaak ge-
confronteerd worden 

met ambulanciers 
of dokters die 

geen Neder-
lands 

kennen. Bovendien worden pa-
tiënten vaak naar Brusselse zie-
kenhuizen gebracht waar ze wat 
taalkennis van de regen in de drop 
terechtkomen. In een persbericht 
wijzen de burgemeesters er op dat 
de communicatieproblemen en de 
daarmee gepaard gaande vertragin-
gen “soms levensbedreigend zijn”. 
Onverantwoord, maar het bestaat 
wel.

TAALTOESTANDEN ZIJN 
SLEPENDE ZIEKTE

Verhalen over levensgevaarlijke 
toestanden met zelfs fatale afloop 
ingevolge begripsverwarring zijn 
niet nieuw. Toch verandert er op 
het terrein weinig of niets. Wet-
telijk moeten de ambulanciers van 
de Brusselse spoeddiensten twee-
talig zijn, maar zoals zo vaak in 
Brussel blijft de toepassing van de 
taalwet ook op dat vlak dode let-

ter. Het was pas na jaren van 
aandringen dat in 2010 

eindelijk de MUG 
Halle werd erkend, 
waardoor alvast het 
zuidwestelijk deel 

van de Vlaamse Rand 
(het Pajottenland en 
de Zennevallei) kan 
worden bediend 

door een Neder-
landstalige MUG-
dienst. Maar andere 
gemeenten uit de 

Rand blijven in de kou staan. 
Zaventem, Sint-Genesius-Rode 
en Beersel bijvoorbeeld, zijn vaak 
afhankelijk van een Brusselse of 
Waalse spoeddienst. Tien jaar terug 
beloofde toenmalig Vlaams minis-

ter van Welzijn Vervotte dat ze bij 
de interministeriële conferentie 
voor Volksgezondheid zou aan-
dringen op een structurele oplos-
sing voor het probleem. Haar mi-
nister-president Leterme beloofde 
de zaak van nabij te zullen opvol-
gen. De toenmalige gezondheids-
inspecteur voor Vlaams-Brabant 
(Reginald Moreels) dreigde in dat-
zelfde jaar met een verbod om nog 
eentalig Franse artsen verbonden 
aan het UCL-ziekenhuis Saint-Luc 
met de MUG te laten meerijden. 
Maar op het terrein veranderde er 
niets, zo blijkt uit de recente klach-
ten van twee burgemeesters. De 
UCL voelt zich natuurlijk sterk. Er 
zijn in de nabije omgeving van de 
Druivenstreek geen ziekenhuizen, 
zodat Saint-Luc er een monopolie-
positie inneemt. 

DE WET,  
NIETS DAN DE WET

In West-Vlaanderen worden som-
mige gemeenten uit de Westhoek 
zoals Heuvelland, bediend door 
de spoeddienst van Ploegsteert, 
een deelgemeente van het Hene-
gouwse Komen. Andere gemeen-

VERHALEN OVER 
LEVENSGEVAAR-

LIJKE TOESTANDEN 
MET ZELFS FATALE 

AFLOOP ALS GE-
VOLG VAN BEGRIPS-
VERWARRING ZIJN 

NIET NIEUW. 
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Bemiddelaars voor vreemdelingen,  
maar “pour les Flamands la même chose”
Spoedgevallen uit de Vlaamse Rand en uiteraard 
uit Brussel zelf komen vaak in Brusselse ziekenhui-
zen terecht. De opvang van Nederlandstalige pati-
enten laat daar vaak te wensen over. Ondanks de 
vigerende taalwetten is de hoofd-
stad van België er nooit in geslaagd 
om die op het terrein toe te pas-
sen. Brussels parlementslid Niek 
Lootens stelde vorig jaar vast dat 
de vice-gouverneur van Brussel 
die bevoegd is om de naleving van 
de taalwetgeving te controleren, 
sedert 1995 (!) geen benoemings- 
en bevorderingsdossiers meer te 
zien krijgt van de Brusselse Iris-
ziekenhuizen (de vroegere OCMW-
ziekenhuizen). Wel fungeren er, 
om een antwoord te bieden aan 
de grote diversiteit bij de patiën-
ten, binnen de IRIS-ziekenhuizen 
in Brussel interculturele bemidde-
laars ten behoeve van Roemeen-

se, Russische, Albanese, Rwandese, Poolse, stan-
daard-Arabische, Marokkaans-Arabische en Turkse 
patiënten. In eerste instantie moeten die bemid-
delaars de gesprekken met patiënten vergemakke-

lijken en de wereld van de patiënt 
uitleggen aan de dokter en vice-
versa. De bemiddelaars helpen de 
anderstalige patiënt ook bij het in-
vullen van documenten, het bieden 
van emotionele ondersteuning, het 
bemiddelen in conflicten. Ze geven 
voorlichting en signaleren knelpun-
ten. De coördinator interculturele 
bemiddeling binnen het ziekenhuis 
inventariseert de drempels die de 
toegang en de behandeling van pa-
tiënten met een andere taal of cul-
tuur belemmeren. Wat een verschil 
met de handelswijze die Vlamingen 
te beurt valt, want vooralsnog blijft 
voor hen bij het aloude “pour les 
Flamands la même chose”. 

ten zoals het eerder genoemde 
Aalbeke, maar ook Rekkem, Rolle-
gem, Lauwe of Menen krijgen met 
Moeskroen te doen. Zowel Komen 
als Moeskroen zijn faciliteitenge-
meenten waar het personeel wet-
telijk het Nederlands moet mach-
tig zijn. Maar net als in Brussel 
is dat ook hier in de praktijk niet 
het geval. Enige jaren terug waren 
in Ploegsteert slechts twee ambu-
lanciers op de vijftien tweetalig. 
Daar ligt de kern van de zaak; er 
bestaat een bepaalde wetgeving die 
bewust niet toegepast wordt. Het 
enige wat de Vlaamse regering na 
vijftien jaar aandringen vermocht 
te doen was in 2011 een Meldpunt 
Taalklachten opzetten, waarlangs 
mensen die geconfronteerd wor-
den met onoorbare taaltoestanden 
in Brusselse ziekenhuizen, hun 
klachten kunnen formuleren en 
waar ze wegwijs worden gemaakt 
in de mogelijkheden om formeel 
klacht in te dienen. Meestal haalt 
dat niets uit. Het Meldpunt is niet 
meer dan de spreekwoordelijke 
pleister op een houten been. Naar 
verluidt zou er op federaal niveau 

een voorstel op tafel liggen dat be-
paalt dat bij Waalse MUG-teams 
één iemand Nederlands moet kun-
nen spreken. Terwijl het eigenlijk 
zou moeten volstaan om de taal-
wetgeving toe te passen, iets wat 
sedert het tot stand komen ervan 
(1932 en 1963!) onmogelijk blijkt 
te zijn.

MENSENRECHT

Is dit spijkers op laag water zoe-
ken? Niet voor iemand die zich 
om dringende medische redenen 
in het ziekenhuis moet laten op-
nemen. Voor zo iemand is correcte 
en duidelijke communicatie essen-
tieel voor een zo efficiënt moge-
lijke behandeling. Voor de patiënt 
is het bovendien een geruststelling 
dat hij zich in zijn eigen taal kan 
uitdrukken en dat het ziekenhuis-
personeel hem volledig begrijpt. 
En omgekeerd, dat hij het medisch 
personeel kan begrijpen. Noemen 
ze dat tegenwoordig geen mensen-
recht?

Luk Van Nieuwenhuysen
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Geen geld voor rusthuizen,  
wel voor asielzoekers?
Vlaams Parlementslid Ortwin Depoortere klaagde in het Vlaams Par-
lement de onderfinanciering van de rusthuissector aan, die dreigt te 
leiden tot minder adequate zorg en stijging van de dagprijzen. 

Uit de resultaten van een door-
lichting door de KU Leuven bleek 
recent opnieuw dat de OCMW-
rusthuizen er financieel weinig 
rooskleurig voorstaan. De studie 
toonde aan dat maar liefst 9 
op 10 openbare rusthuizen 
verlies maken. Het totale ver-
lies op één jaar tijd bedroeg 
maar liefst 114 miljoen euro. 
Ortwin Depoortere vroeg 
welzijnsminister Jo Vandeur-
zen (CD&V) welke maatre-
gelen hij op korte termijn zou 
nemen om aan de noden te-
gemoet te komen. 

PRIJSSTIJGINGEN? 

De problematiek van het fi-
nancieringstekort stelt zich 
niet enkel voor de OCMW-rust-
huizen. Nog in september liet 
Zorgnet-Icuro, de grootste koepel-
organisatie van rusthuizen, weten 
dat één op de zes rusthuizen in 
Vlaanderen met sluiten bedreigd 
is omdat ze minder subsidies krij-
gen dan waar ze eigenlijk recht op 
hebben. Normaal ontvangen rust-
huizen via het RIZIV subsidies 

voor de verzorging van zwaar zorg-
behoevende ouderen, waarmee ze 
zorgpersoneel betalen. Maar sinds 
2013 gebeurt dit niet meer. Van-
uit de sector wordt op regelmatige 

basis gewaarschuwd dat een tekort 
aan financiering onvermijdelijk 
leidt tot een verhoging van de dag-
prijzen voor de bejaarde bewoners. 

Een verblijf in een rusthuis kost nu 
al gemiddeld 1500 euro, een pak 
meer dan het gemiddelde pensi-
oen. Alleen al tussen 1 januari en 
30 september van dit jaar werden 

235 aanvragen tot prijsverhoging 
voor rusthuizen ingediend. Minis-
ter Vandeurzen antwoordde ons 
parlementslid dat Vlaanderen “een 
nieuw financieringssysteem moet 
ontwikkelen waarin veel accurater 
rekening kan worden gehouden met 
de reële zorgzwaarte van de bewo-
ners in al zijn dimensies en mogelijk-
heden”. Op korte termijn beloofde 
de minister 16,8 miljoen euro uit 
te trekken.

ONVOLDOENDE

Ortwin Depoortere antwoordde 
de minister dat het Vlaams Belang 
“uiteraard achter het aangekondigde 
nieuwe financieringssysteem staat”. 
Hij maakte anderzijds echter ook 
duidelijk dat dit het probleem dat 
de Vlaamse overheid nog steeds 
onvoldoende middelen ter beschik-
king stelt niet oplost. Ons parle-

mentslid vroeg de minister de 
openbare rusthuizen effectief 
ook de nodige middelen te 
geven om hun zorg adequaat 
te kunnen uitvoeren.

Ortwin Depoortere zei de mi-
nister waar het op aankomt: 
“Wat we absoluut moeten ver-
mijden, is dat de factuur wordt 
doorgeschoven naar de ouderen, 
naar de mensen die de zorg 
nodig hebben. Er is wel dege-
lijk sprake van een structurele 
onderfinanciering. Het budget 
dat u voor 2016 voorziet, is 

onvoldoende. Als ouderen nood heb-
ben aan zorg en men heeft wel 120 
miljoen euro gevonden om vluchte-
lingen hier op te vangen, dan had 
men eigenlijk wel het geld kunnen 
vinden om ook de noden van onze 
eigen ouderen te lenigen.”

Wim Van Osselaer

Ortwin Depoortere: “Een verblijf  
in een rusthuis kost nu al gemiddeld 

1500 euro, een pak meer dan  
het gemiddelde pensioen.”
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Belastingregering Bourgeois 
Ter gelegenheid van de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parle-
ment klaagde Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens aan dat 
de regering alsmaar inventiever wordt in het maskeren van bijkomen-
de taksen en lasten. 

Zoals u ongetwijfeld al weet mag 
elk gezin dankzij de nieuwe ‘Tur-
teltaks’ voortaan 100 euro per jaar 
extra ophoesten. Elektriciteit zal 
volgend jaar voor een gemiddeld 
gezin 50% duurder worden: “Het 
wordt op de energiefactuur stilaan 
zoeken naar de netto kostprijs van 
de elektriciteit tussen al die taksen”, 
wierp Chris Janssens de Vlaamse 
regering voor de voeten. 

MELKKOE AUTO

Hij maakte ook duidelijk dat de 
zogenaamde ‘vergroening van de 
verkeersbelasting’ uiteindelijk 
neerkomt op een platte belasting-
verhoging. Chris Janssens confron-
teerde de regering met cijfers uit 
de begroting die aantonen dat de 
geschatte inkomsten uit verkeers-
belastingen de volgende vijf jaar 
permanent blijven stijgen. Alleen 
al in 2016 verhogen de inkomsten 
uit de BIV met maar liefst 50 mil-
joen euro. Deze belastingverho-
ging treft in de eerste plaats kopers 
en eigenaars van oudere ‘vervuilen-
de’ dieselwagens. Chris Janssens 
was dan ook zeer scherp voor de 
Vlaamse regering: “Uw regering 
is voortdurend bezig geld uit de 
zakken van de mensen te schud-
den.” 

ALTERNATIEVEN

De VB-fractieleider in het 
Vlaams Parlement maakte dui-
delijk dat er alternatieven zijn 
voor het huidige beleid: “Deze re-
gering treft de Vlaming in zijn por-
temonnee door allerlei basisdienst-
verleningen – en vooral de levering 
van energie – fors duurder te maken, 
terwijl geld wordt besteed aan zaken 
waar de Vlaming niet om vraagt. 

Deze regering kiest voor immigra-
tie en het onderhouden van tien-
duizenden vluchtelingen, terwijl ze 
niet eens in staat is betaalbare zorg 
te garanderen aan de zwaksten van 
ons eigen volk: armen, ouderen en 
gehandicapten.”

Onze fractieleider pleitte er onder 
meer voor om de sociale voorzie-
ningen minder toegankelijk te 
maken voor nieuwe immigranten, 
vreemdelingen in de toekomst te 
doen betalen voor de inburgerings-
cursussen die nu gratis zijn (kost-

prijs: 4.317 euro per immigrant!) 
en contraproductieve organisaties 
en instellingen als het Minderhe-
denforum, het CGKR en de inte-

gratiecentra op droog zaad te zet-
ten. Hij liet ook weten zich met 
alle wettelijke middelen te zullen 
verzetten tegen de beslissing van 
Homans (N-VA) om 45 extra mos-
keeën te betoelagen. Chris Janssens 
maakte tot slot ook zijn ongenoe-

gen duidelijk over het feit dat 
de Vlaamse regering geen enke-
le inspanning doet om de mil-
jardentransfers naar Wallonië te 
verminderen, laat staan stop te 
zetten.

Chris Janssens besloot zijn be-
grotingstussenkomst als volgt: 
“Deze regering slaagt er niet in 
de verandering, de ommekeer in 
het beleid te realiseren, die de re-

geringspartijen bij de verkiezingen 
beloofden. Dit alles gezegd zijnde zal 
het u niet verbazen dat het Vlaams 
Belang deze begroting niet zal goed-
keuren”. 

Wim Van Osselaer

Annemie ‘Turteltaks’
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ns asielsysteem is  
zo lek als een zeef”

Dat zegt een ingewijde bij de Dienst Vreemdelin-
genzaken en het Commissariaat-generaal voor de 
Vluchtelingen. In een interview voor Vlaams Be-
lang-magazine klapt hij – weliswaar anoniem – uit 
de biecht. Zijn relaas leest als een verschrikking. 

Na de werkuren komt de ambtenaar naar de partij-
kantoren op het Brusselse Madouplein. Hij heeft er 
een jarenlange staat van dienst op zitten en kent de 
asielprocedures door en door. 

“Liever geen foto’s”: de schrik zit er - we noemen hem 
fictief Marc - goed in. Inzage geven in de Belgische 
asielbeerput is nu eenmaal ‘not done’. Zeker niet te-
genover het vermaledijde Vlaams Belang. Maar zwij-
gen kan hij niet langer. “De situatie loopt uit de hand, 
we halen het paard van Troje binnen”, klinkt het.

Vorig jaar verwerkte de Dienst Vreemdelingen-
zaken zo’n 36.000 aanvragen. Goed voor 48.000 
asielzoekers. Is dat een beheersbaar aantal voor 
een land als België?

Marc: Mits goede regels én de toepassing ervan wel, 
maar dat is net het probleem. Het systeem hapert 
langs alle kanten. De procedures zijn allesbehalve 
sluitend. Ons asielsysteem is zo lek als een zeef. Het 
is geen systeem van rechten en plichten, maar van 
rechten en geen plichten. Dat is onhoudbaar.
 
Kan onze sociale zekerheid dit aan?

Marc: Wat denkt u zelf? Natuurlijk niet. Er moet 
dringend gesleuteld worden aan het open sociale 
zekerheidssysteem. Ofwel zal er nog veel geld bijge-
drukt moeten worden om de instroom te financieren. 

“
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De VN schat dat er momenteel meer dan 60 mil-
joen oorlogsvluchtelingen zijn op zoek naar een 
beter leven in het Westen. Is het realistisch dat 
Europa, en dan vooral West-Europa die allemaal 
opvangt?

Marc: Nee, het wordt hoog tijd dat 
iedereen zijn steentje bijdraagt. 

Ook de Golfstaten bedoelt u? 

Marc: Inderdaad. Hun bijdrage 
tot het vluchtelingenprobleem is 
nul, terwijl het om hun buurlan-
den gaat. 

Er is heel wat discussie over de 
Conventie van Genève waardoor 
we verdragsrechtelijk verplicht 
zijn oorlogsvluchtelingen op te 
vangen. Het Vlaams Belang pleit 
al jaren om de Conventie terug 
te brengen naar haar oorspron-
kelijk idee: namelijk het opvan-
gen van vluchtelingen in eigen 

regio of continent. Kan u zich in dat standpunt 
vinden?

Marc: Ja. Mijn inziens zou men - of dat nu onder 
VN-vlag is of een andere – best veilige havens cre-
eren, waardoor men de mensen in hun vertrouwde 
omgeving kan houden en zij bovendien veilig zijn. Ik 
snap niet dat onze politici dat niet inzien. Ik zie het 
dan ook niet snel gebeuren.

Volgens de Europese verdragen, de zogenaamde 

“ Er moet dringend 
gesleuteld worden 

aan het open sociale  
zekerheidssysteem. 

Ofwel zal er nog veel 
geld bijgedrukt moe-
ten worden om de in-

stroom te financieren. 

ns asielsysteem is  
zo lek als een zeef”

In 2015 kregen 6 op 10 asielzoekers een positief 
antwoord op hun asielaanvraag. Nooit eerder lag 
dat cijfer zo hoog. Kunt u met zekerheid zeggen 
dat die 60 procent allemaal echte vluchtelingen 
zijn? 

Marc: Nee. Het blijft al-
tijd gissen of een verhaal 
al dan niet waar is. Wij 
kunnen niet controleren 
of iemand effectief op 
de vlucht is voor oorlog. 
Als iemand zegt dat hij 
gevlucht is uit Irak en 
ontvoerd is geweest door 
rebellengroepen, hoe 
kun je daar in godsnaam 
het waarheidsgehalte van 
achterhalen? Dat kun je 
bijna nooit. Zij hebben 
ook bijna nooit een pas-
poort bij. In 80 procent 
van de gevallen zijn ze 
dat ‘verloren’ of werd het 
achtergehouden door de 
mensensmokkelaars. Dus zelfs hun nationaliteit na-
trekken is bijzonder moeilijk. 

Kan dat niet worden achterhaald op basis van de 
taal en de dialecten? 

Marc: Jawel, maar dat is bijzonder tijdrovend. Trou-
wens, het is altijd mogelijk dat een Marrokkaan die 
een tijdje in Irak of Libanon heeft verbleven, de taal 
kent. Dus zelfs met tolken is het nog moeilijk te ach-
terhalen of iemand de waarheid spreekt. 
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Dublin 3-regels, moeten oorlogsvluchtelingen 
opgevangen worden in het eerste EU-land van 
aankomst. Wordt die Europese regel eigenlijk nog 
gerespecteerd?

Marc: Neen, dat weet iedereen. In de aankomstlan-
den doet men er alles aan om asielzoekers zo rap mo-
gelijk door te laten reizen tot aan de volgende grens. 
Het meest pertinente voorbeeld is Oostenrijk waar 
asielzoekers een vliegtuig kunnen nemen zonder enig 
identiteitsdocument. U moet eens proberen om naar 
Spanje te reizen zonder identiteitskaart te tonen. Dat 
is gewoonweg onmogelijk. 

Worden er dan geen vingerafdrukken genomen 
wanneer men Europa binnenkomt? 

Marc: Dat is de theorie, de praktijk ziet er heel anders 
uit. Van 95 procent van de asielzoekers die in België 
asiel aanvragen is geen enkel spoor terug te vinden 
in de internationale databan-
ken. En zelfs als ze er zijn, is 
dat niet altijd een reden om 
ze naar de aankomstlanden 
terug te sturen. Zo mogen 
er geen asielzoekers worden 
teruggestuurd naar Grieken-
land en Hongarije, als gevolg 
van een beslissing van Eu-
ropa. 

Hoe beoordeelt u het asielbeleid van Francken?

Marc: Dat is een delicate vraag. Hij volgt vooral braaf 
en slaafs wat Europa hem opdraagt. Meer ga ik daar 
niet over zeggen.

Maar hij zou ook op de Europese tafel kunnen klop-
pen?

Marc: Dat heeft België nooit gedurfd. Daarvoor ont-
breekt het de Belgen aan spierballen. 
 
De man die in Parijs een aanslag wilde plegen op 
een politiekantoor en werd neergeschoten, loog 
verschillende keren over zijn nationaliteit om asiel 
te kunnen krijgen. Jullie job bestaat erin derge-
lijke leugens te doorzien. Geen evidente opdracht?

Marc: U moet mij eens uitleggen hoe een gewone au-
tochtone ambtenaar kan achterhalen of dat iemand 
Syriër, Irakees of Afghaan is. Dat kunnen wij niet. 
Net zoals een Arabier niet zou kunnen onderscheiden 
bij ons wie Belg, Duitser of Nederlander is. 

Stel: ik ben een Marrokkaan die zich voordoet als 
Syriër. Hoe gaat zo’n eerste gesprek bij DVZ?

Marc: Die vragen zijn erg algemeen. Welke route zij 
hebben genomen, welke familiebanden ze hebben, 
waarom ze voor België kiezen, geboorteplaats en 
vooral, wat zij vrezen als ze terug zouden gaan naar 
hun land van herkomst. En dan volgen de meest 
waanzinnige verhalen, niet zelden gespekt met de 
nodige fantasie. Onlangs was er een asielzoeker die 
zei dat hij te voet tot hier was gereisd en beweerde 
dat op veertien dagen te hebben gedaan. Toen men 
hem vroeg of dat niet erg moeilijk was om te voet een 
paar duizend kilometer af te leggen op twee weken, 
wijzigde hij zijn verhaal compleet. De leugens die we 
dagelijks horen zijn niet te tellen. En zelfs als ze de 
waarheid spreken over hun nationaliteit en afkomst, 
blijft het gokken. Neem nu een bebaarde moslim uit 
IS-gebied. Wie zegt mij dat hij zelf geen IS-er is? Ze 
maken ons wijs wat ze willen. 

U bevestigt dus de beweringen dat er IS-ers zitten 
tussen de vluchtelingen?

Marc: Dat is alleszins niet 
te checken. Wie asiel aan-
vraagt, zet altijd zijn beste 
beentje voor om het verhaal 
te doen kloppen en een zo 
goed mogelijk dossier samen 
te stellen. Dat je bij IS zit 
staat niet op je pas, hé.

Asielzoekers liegen ook 
vaak over hun leeftijd omdat ze als minderjarige 
beter beschermd zijn. Hoe achterhaalt u of een 
Irakees uit een veilig gebied die zegt dat hij 17 is, 
maar in werkelijkheid 20, liegt of niet?

Marc: Er zijn vaak gasten die duidelijk de 25 gepas-
seerd zijn, maar beweren dat ze 17 zijn. Vooral Afgha-
nen doen dat. Meer dan 70 procent van diegenen die 
zeggen dat ze minderjarig zijn, blijkt dat niet. Als er 
twijfel bestaat, wordt er een botscan genomen. Wan-
neer daaruit blijkt dat zij hebben gelogen, dienen zij 
gewoon hun aanvraag in als meerderjarige. Zij heb-
ben dus niks te verliezen met te liegen, alleen maar 
te winnen. 
 
Wat antwoorden asielzoekers op de vraag waarom 
zij voor België kiezen en niet voor een ander land?

Marc: Omdat wij een soepel asielsysteem hebben, 
omdat we de mensenrechten respecteren. Of omdat 
ze België het mooiste land vinden van de wereld en ze 
er al heel hun leven van dromen hier te wonen. 

U meent het?

Marc: Ja, soms vraag ik me af of we het over het-
zelfde land hebben. (Lacht) Wat vooral opvalt, is dat 

“De leugens die we 
dagelijks horen 

zijn niet te tellen. 
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het bijna allemaal moslims zijn die naar België willen 
komen. Andere godsdiensten of lokale minderheden 
zien we amper. Wat opvalt, is dat het in België veel 
moeilijker is om als niet-moslim asiel aan te vragen 
dan als moslim. Niet-moslimdossiers blijven bijna al-
tijd hangen, terwijl bebaarde islamfundi’s binnen de 
twee maanden een verblijfsvergunning vasthebben. 
Dat klinkt raar, maar het is zo. Met welke politiek is 
men dan eigenlijk bezig? 
  
En dat weet u niet?

Marc: Nee, dat gebeurt op een hoger niveau. Wij heb-
ben daar geen vat op. Dat is politiek.

Wacht even: u zegt dus dat er een politiek bestaat 
waarbij moslims bevoordeeld worden ten opzichte 
van anderen? 

Marc: Ja. Het kan niet anders.  

Naar aanleiding van de massa-aanranding in Keu-
len is het debat over de tegengestelde waarden en 
normen helemaal losgeschoten. Is er volgens u 
sprake van een tegengesteld waardenpatroon tussen 
de islamitische en de Westerse cultuur?

Marc: Ik ken die kenmerken niet aan alle asielzoekers 
toe, maar zoals gezegd: zij zetten bij ons altijd hun 
beste beentje voor. Dus wat wij zien, is slechts wat zij 
willen dat we zien. Maar een ander waardenpatroon? 
Heel wat vluchtelingen komen af op de Europese de-
cadentie, de losse zeden zeg maar. Zij hebben het beeld 
dat onze vrouwen allemaal gewillige dames zijn en dat 
het hier alle dagen feest is. En daar willen ze eens goed 
van profiteren. In hun thuisland zijn er vaak strikte re-
gels en verboden. En in Europa, daar kan alles denken 
ze. De grote vraag blijft wat onze overheid gaat doen 
met die daders. Als het gewoon bij het opgestoken vin-
gertje blijft zoals nu het geval is, geef je een verkeerd 
signaal. Een signaal dat hier alles mag. 

Jullie komen dagelijks in aanraking met asielzoe-
kers. Zijn er mensen waarvan u weet dat zij een 
verblijfsvergunning hebben gekregen, die een groot 
potentieel gevaar vormen voor onze maatschappij? 

Marc: Ja, zelfs vrouwen. Onlangs was er een volledig 
gesluierde vrouw die bij de minste tegenspraak Allah 
Akbar begon te scanderen. Dan weet je wel genoeg.

En toch kreeg ze een verblijfsvergunning?

Marc: Ja. 

Ik kan me voorstellen dat u vaak schrijnende tafe-
relen meemaakt. Neemt u dat niet mee naar huis?

Marc: Wat me vooral tegen de borst stoot, is dat een 
West-Europees land zoveel moslims toelaat die geen 
flauw benul van of respect hebben voor de Europese 
waarden en normen. Door geen onderscheid te maken 
tussen moslims en niet-moslims importeert men het 
paard van Troje. Dat de politici dat niet inzien is iets 
dat ik niet kan begrijpen. Men is geen Europese islam 
aan het creëren, integendeel. Europa is aan het islami-
seren. Dat is de essentie. 

Ter linkerzijde hoort men vaak dat de islamfanatici 
slechts een kleine minderheid zijn?

Marc: Ik ga daar eenvoudig op antwoorden. Tot voor 
kort was Salah Abdeslam ook een eenvoudige jongen. 
Tot men zijn ware gelaat zag. Het is niet omdat je 
voetbal hebt gespeeld in de lokale club dat je geïnte-
greerd bent hé. 

U pleit dus voor het Sloveense model waarbij mos-
limvluchtelingen worden geweigerd?

Marc: Ja eigenlijk wel. Waarom doet Slovenië dat? Zij 
willen niet hetzelfde meemaken als België. Als je in 
Brussel rondloopt, waan je je soms in Damascus. 
   
Het Vlaams Belang is een immigratie-kritische par-
tij. Dat betekent dat wij geen heil zien in de massale 
import van andere culturen. De massa-immigratie 
moet volgens ons worden gestopt, willen we onze 
sociale zekerheid, onze rechtstaat en onze Westerse 
waarden in stand houden. Kunt u zich vinden in 
dat standpunt? 

Marc: Ja. Het roer moet drastisch worden omgegooid. 
Binnen twintig jaar is het te laat.

Opgetekend door Klaas Slootmans

Asielzoekers in de wachtrij voor Dienst 
Vreemdelingenzaken
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Taxshift wordt pijnlijk voelbaar 
Nu de eerste maand van het jaar erop zit, beginnen de gevolgen van de 
taxshift steeds duidelijker te worden. En wat blijkt: van een taxshift is 
geen sprake, van een taxlift des te meer.

We worden door de regering im-
mers getrakteerd op een suikertaks 
(op frisdrank, ook zonder suiker), 
verhoogde accijnzen (op diesel, 
alcohol en tabak), een beperking 
van het lage btw-tarief op renova-
tie tot huizen ouder dan tien jaar 
(voorheen vijf ), een gestegen rust-
huisfactuur, een stijging van het 
remgeld voor een tandartsbezoek, 
meer dan de halvering van het 
gegarandeerde rendement van de 
tweede pijler van het pensioen (van 
3,75 naar 1,75 procent), duurdere 
postzegels, duurdere inschrijving 
en jaarbelasting voor nieuwe wa-
gens, een speculatietaks op snelle 
verkoop van aandelen (behalve 
voor structurele beleggers, een ca-
deautje voor de financiële onder-
nemingen).

VAN 675 NAAR 1.005 EURO

Ook de elektriciteitsfactuur is flink 
de hoogte ingeschoten: van gemid-
deld 675 naar 911 euro per jaar. 
Vanaf 1 maart komt daar nog de 
Turteltaks bij, zodat de jaarkost 
voor energie naar 1.005 euro stijgt. 
De elektriciteitsfactuur was in sep-
tember van vorig jaar al aangetikt 
door de verhoging van de BTW 
van 6 naar 21 procent. Tenminste 
voor particulieren en kleine onder-
nemingen, want de grote bedrij-
ven met een zwaardere aansluiting 

blijven ervan gespaard. Om niet te 
vergeten dat de gratis elektriciteit 
van 100 kWh voor een gezin (plus 
nog eens zoveel per gezinslid) ook 
is afgeschaft, en dat de netbeheer-
ders hun (nieuwe) vennootschaps-
belasting doorrekenen aan de klan-
ten. Kortom, u betaalt dubbel en 
dik de rekening.

BELASTINGEED

Het enige lichtpunt in deze 
taxshift, de belastingverlaging voor 
de lage en middeninkomens, blijkt 
dan weer een lege doos. Met een 
groen biljet in de hand riep Bart 
De Wever van de N-VA-daken dat 
iedereen elke maand 100 euro net-
toloon meer zou overhouden. Een 
belofte die intussen is gesmolten 
als sneeuw voor de zon. Naarmate 
de tijd vorderde en de budgettaire 
impact van die belofte duidelijker 
werd, werd de dure belastingeed 
bijgesteld. Een snelle rekensom 
leerde immers dat het Sinterklaas-
verhaaltje niet klopt. België telt 
zo’n 3,4 miljoen loontrekkenden. 
Om die allemaal 1.200 euro per 
jaar te kunnen geven, heb je ruim 
4 miljard euro nodig en dat geld is 
er niet.

Later kwam het bericht dat het 
hogere nettoloon alleen bedoeld 
was voor werknemers met een bru-
toloon van maximum 2.100 euro. 
Dat amper een op vijf werknemers 
in deze loonschaal valt, werd netjes 
achterwege gelaten. Ook het be-
richt dat de overige tachtig procent 
een lastenverhóging moet slikken, 
bleef onvermeld.  

TWEEDE INDEXSPRONG 

Bovendien zal de prijzenpot voor 
de laagste inkomens worden ge-

spijsd door álle werknemers, want 
betaald met hun gemeenschap-
pelijke spaarpot van de sociale ze-
kerheid. Een vierde van het geld 
voor de taxshift wordt bij de soci-
ale zekerheid gehaald! En wie geen 
personenbelasting betaalt, vooral 
eenoudergezinnen, zieken en ge-
pensioneerden, kan natuurlijk 
niet genieten van een hoger net-
toloon. Maar de verhoogde taksen 
en accijnzen betalen ze wel mee. 
De portemonnee van de Vlaming 
krijgt daarenboven nóg een andere 
slag toegediend. Diesel, tabak en 
alcohol vallen immers buiten de 
gezondheidsindex en de stijging 
van de elektriciteitsprijs zal niet 
worden meegerekend in de index. 
Wat in de praktijk betekent dat 
er sprake is van een tweede index-
sprong.

RONDJE KAALPLUKKEN

Ook het riedeltje dat de werkgevers 
nu zullen genieten van verlaagde 
lasten stemt niet overeen met de re-
aliteit, vermits werkgevers de roe-
rende voorheffing op de liquidatie-
bonus zien stijgen tot niet minder 
dan 27 procent. Wetende dat deze 
in 2011 nog 15 procent bedroeg is 
dat een quasi verdubbeling op vier 
jaar tijd. 

Kortom: de belofte om de koop-
kracht van de burger te verbeteren 
en onze ondernemers zuurstof te 
geven, is paradoxaal genoeg uitge-
draaid op een rondje kaalplukken. 
Nogmaals blijkt dat het doel veel-
eer kiezers winnen was met loze be-
lastingbeloften. Zeldzaam zijn zij 
die nog geloven dat een rechtvaar-
dige belastinghervorming enkel 
mogelijk is buiten een Belgische 
context. Al is er één partij die dat 
wel doet. En dat zal blijven doen. 

Klaas Slootmans
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Accijnsverhoging legt  
onze drankensector droog
Zowat drie tot vier euro extra per fles sterke drank. Dat is het resul-
taat van de nieuwe accijnsverhoging die de asociale regering-Michel de 
consument eind vorig jaar door de strot ramde. 

En dat was niet de eerste accijns-
verhoging van het jaar: ook in 
januari 2015 ging de accijns op 
alcohol al fors de hoogte in. Na-
dat die de voorbije 3 jaar ook al 

meermaals stevig werd opgetrok-
ken. En dit terwijl de accijns op al-
cohol nu reeds veel hoger ligt dan 
in de ons omringende landen. En 
ondanks het feit dat België zowat 
als enige land ter wereld ook nog 
eens 21% BTW op accijnzen heft. 
Nu reeds vloeit het overgrote deel 
van de prijs van een fles gedestil-
leerde drank dus rechtstreeks naar 
de staatskas. Maar blijkbaar is het 
nog niet genoeg…

GEZONDHEID  
ALS EXCUUS

Net zoals bij de suiker- en de 
vettaks is ‘gezondheid’ niet 
meer dan een flauw excuus 
om deze verkapte belasting-
verhoging door te drukken. 
De WHO bevestigt dat de 
alcoholconsumptie in dit 
land onder het Europees 
gemiddelde ligt en er is der-
halve geen enkele noodzaak 
om de alcoholconsumptie 
stelselmatig in het fiscaal vi-
zier te nemen.
Met een aanhoudende po-
litiek van hoge accijnzen 

op wijn en gedestilleerde drank 
zet men de consumenten er toe 
aan hun aankopen in het buiten-
land te verrichten. Dit resulteert 
in een minopbrengst voor onze 

eigen producenten 
en handelaars en in 
lagere overheidsin-

komsten uit accijnzen 
en BTW, vermits die in 
het buitenland worden 
betaald. Om de inkom-
sten op peil te houden 
verhoogt men dan stel-
selmatig de accijnstarie-

ven en creëert men een vicieuze 
cirkel waarvan uiteindelijk zowel 
de consument, de sector en op ter-
mijn ook de overheid de dupe zal 
worden. Daarnaast is deze zoveel-
ste accijnsverhoging een regelrecht 
gevaar voor de tewerkstelling in 
de hele drankensector, waarbij we 
algauw spreken over maar liefst 
35.000 jobs! De sector zelf schat 
dat het verlies in omzet zal oplo-
pen tot 20% bij de gedestilleerde 
dranken.

JOBS, JOBS, JOBS

De parallelle import zal floreren als 
nooit tevoren en vooral de Neder-
landse en Duitse webshops gaan 
gouden tijden tegemoet, met dui-
zenden nieuwe klanten in België. 
Een structureel probleem dat de 
Belgische economie ongeveer 2,5 
miljard euro per jaar kost, waarvan 
zo’n 115 miljoen euro toe te wijzen 
is aan alcoholische dranken. 
Barbara Pas haalde tijdens de be-
grotingsbespreking in de Kamer 
dan ook fors uit tegen deze accijns-
verhoging: “U zoekt centen om uw 
maatregelen te financieren. Het zou 
u sieren als u ook de eerlijkheid had 
het zo te communiceren in plaats 
van te doen alsof u bezig bent met 
gezondheidsbeleid of met bestrijding 
van speculatie. Het is heel gemakke-
lijk om zo uw begroting te doen klop-
pen, maar moeilijk voor de sector die 
omzet zal verliezen. Hun competi-
tiviteit met de omringende landen 
zal erdoor verslechteren. Ik ben be-
nieuwd of uw verhaal van jobs, jobs, 
jobs, ook zal gelden bij de vele produ-
centen en verdelers van alcoholische 
dranken.”

Stijn Hiers
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Seksuele opvoeding  
voor asielzoekers!?
Een van de oorzaken van de huidige volksverhuizing en migratiema-
laise is een naïef en dom-utopisch maakbaarheidsdenken en de peda-
gogisering van onze samenleving. Dat staatssecretaris van Open Gren-
zen Theo Francken (N-VA) asielzoekers seksuele opvoeding wil geven, 
is typerend voor deze kansloze softe kruidenvrouwtjesmentaliteit.

In Keulen spatte een etterbuil open 
over de massaberoving en -aanran-
ding van vrouwen en meisjes door 
asielzoekers/migranten/allochto-
nen, allicht allemaal moslim. Niet 
veel later volgden gelijkaardige 
verhalen van talloze aanrandingen 
en berovingen in meerdere Euro-
pese steden: Hamburg, Stuttgart, 
Bielefeld (allen Duitsland), Zurich 
(Zwitserland), Salzburg (Oosten-
rijk) en Helsinki (Finland). Tij-
dens de nacht van 2015 op 2016 
terroriseerden duizenden moslims 
in Europa honderden van onze 
vrouwen.

SEKSUELE JIHAD

In essentie vond een seksuele ji-
had van horden moslims plaats. 
Waarom kon dit gebeuren? “Sim-
pel,” aldus een columnist van het 
Nederlandse Geenstijl: “Europese 

mannen zijn geen mannen, en mos-
lims weten dat. Je kunt Europese 
vrouwen schenden, onteren en ont-
heiligen wat je wilt. Ze zullen nooit 
gewroken worden. En laat dat nou 
net de enige taal zijn die deze kolo-
nisten spreken.”

HAFID BOUAZZA

De Nederlandse auteur en ex-mos-
lim Hafid Bouazza stelt:
“De islam houdt man en vrouw 
gevangen – alleen is de kooi van de 
vrouw aanzienlijk kleiner. (…) Het 
huidige machismo van Arabieren, 
gevoed door religie en opvoeding, is 
pathologisch. (…) Wat een sukkels 
zijn de Arabische mannen toch, wat 
een verliezers, wat een stelletje uit-
schot, dat ze niet in vervoering raken 
van de zelfstandige, onafhankelijke, 
autonome vrouw die lucht en leven 
verzoet. Zij komen hier voor vrijheid 

(zeggen ze), maar kunnen niet dul-
den wat de vruchten van die vrijheid 
zijn.”

NAÏEVE EN VRIJBLIJVENDE 
SYMPTOOMBESTRIJDING

Het Vlaams Belang noemt Theo 
Franckens cursus ‘omgaan met 
vrouwen’ voor asielzoekers “naïeve 
en vrijblijvende symptoombestrij-
ding”. Omdat opengrenzenrege-
ringen niet in staat blijken onze 
vrouwen te beschermen, overhan-
digde Filip Dewinter in de Kamer 
symbolisch een busje pepperspray 
aan minister Jambon (N-VA).

Kamerlid Barbara Pas: “Wie denkt 
dat eeuwenlange, tribaal- en gods-
dienstig geïnspireerde vrouwenmis-
handeling even kan ongedaan ge-
maakt worden met een les seksuele 
opvoeding, geeft blijk van een ver-
bijsterende naïviteit.”

Waarop experte seksueel geweld 
Ines Keyngaert (Ugent) zei: “De 
boodschap van Vlaams Belang bevat 
een grond van waarheid.”

Pas concludeert: “In plaats van te 
dweilen met de kraan open, moet 
de kraan dichtgedraaid worden. De 
grenzen moeten gesloten worden om 
de massa-immigratie in te dijken. 
De huidige toestroom van alleen-
staande jonge mannen, voornamelijk 
moslims, is een tikkende tijdbom. 
(…) Het heeft ook geen enkele zin 
om asielzoekers een cursus te geven 
om respectvol met vrouwen om te 
gaan, terwijl de Vlaamse regering 
onder impuls van Liesbeth Homans 
(N-VA) 50 nieuwe moskeeën gaat 
subsidiëren waar exact het tegenover-
gestelde wordt gepredikt.”

Sam van Rooy

Cursus ‘omgaan met vrouwen’ voor asielzoekers: 
 “naïeve en vrijblijvende symptoombestrijding”



Nijvere Vlaming, zuiderse Waal
Het is een constante die al vele jaren meegaat: in Wallonië ligt het 
ziekteverzuim een stuk hoger dan in Vlaanderen. Dat blijkt nog maar 
eens uit de cijfers die ons Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij de be-
voegde ministers.

Die vaststelling geldt zowel voor 
de privébedrijven als de ambtena-
rij. Voor 2015 is het nog te vroeg 
om gegevens te verkrijgen, maar 
voor 2014 zijn inmiddels alle be-
schikbare cijfers bekend.

Laten we beginnen met de pri-
vésector. Een totaalbeeld van het 
ziekteverzuim is voor deze sector 
niet voorhanden. Dat komt omdat 
er bij ziekte van een werknemer 
eerst een periode van gewaarborgd 
loon is die door de werkgever 
wordt betaald. Pas daarna komt 
de ziekteverzekering tussen. Pro-
bleem is dat er ter zake verschillen-
de stelsels bestaan, waardoor men 
geen zicht heeft over het aantal 
ziektedagen die binnen de periode 
van gewaarborgd loon vallen. De 
cijfers slaan dus uitsluitend op het 
aantal dagen dat door de ziekte-
verzekering wordt uitbetaald. Het 
werkelijke ziekteverzuim in de 
privésector ligt bijgevolg een stuk 
hoger dan de cijfers die we heb-
ben, maar zal allicht niets afdoen 
aan de communautaire verschil-
len. De bijgevoegde tabel toont 
aan dat men in Wallonië in de 

privésector 10% meer ziek is dan 
in Vlaanderen. In Brussel ligt het 
cijfer een heel stuk lager, maar de 
vraag is of dit door de specifieke 

grootstedelijke arbeidsmarktsitu-
atie wel vergelijkbaar is met de an-
dere gewesten.

En dan de federale overheidssec-
tor. Daarvoor zijn wel volledige 
gegevens beschikbaar. Een federale 
ambtenaar is gemiddeld 17,65 da-
gen per jaar in ziekteverlof. Maar 
er zijn ook hier regionaal grote ver-
schillen. De Duitstaligen zijn het 
minste ziek, maar deze gegevens 
zijn statistisch niet representatief 
door het kleine aantal Duitstalige 
federale ambtenaren. Opmerkelijk 
is vooral het grote verschil tussen 
Vlaamse en Franstalige ambtena-

ren: deze 
laatste blij-

k e n 
i m -

mer 25% meer ziek te zijn dan 
hun Vlaamse collega’s.

ARBEIDSETHOS

Eén vaststelling is over de jaren en 
over alle sectoren heen dan ook 
een constante: in Wallonië ligt het 
ziekteverzuim een stuk hoger dan 
in Vlaanderen. Barbara Pas vroeg 
minister van Ambtenarenzaken 
Vandeput (N-VA) waar dit com-
munautaire verschil aan gelegen is. 
De minister haalde daarvoor aller-
lei mogelijke redenen aan: de eco-
nomische context, de vergrijzing, 
de werkdruk, de woonomgeving 
en zelfs de kwaliteit van het leef-
milieu (!). Dat lijken ons evenwel 
weinig relevante verklaringsgron-
den te zijn. Twee andere mogelijke 
redenen lijken ons fundamente-
ler, maar worden door de N-VA-
minister niet vermeld. Daar is 
enerzijds het arbeidsethos (de wil 
tot werken, het plichtsgevoel door 
arbeid bij te dragen aan de samen-
leving). Dat is aan Franstalige kant 
iets meer zuiders van aard dan in 
Vlaanderen. En wellicht zullen 
ook de verschillende medische 
culturen in beide gemeenschap-
pen een rol spelen. Een Waalse arts 
zal met andere woorden vermoe-
delijk iets sneller en langer ziekte-
verlof voorschrijven dan zijn meer 
plichtsbewuste Vlaamse collega. 

Dat Vlamingen hardere werkers 
zijn dan hun zuiderburen is in alle 
geval geen vooroordeel, maar wel 
degelijk harde realiteit. Dat tonen 
alle beschikbare cijfers al vele jaren 
aan.

Peter Lemmens
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OPMERKELIJK IS 
VOORAL HET  

GROTE VERSCHIL  
TUSSEN VLAAMSE 
EN FRANSTALIGE 

AMBTENAREN
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Zonder andere baas  
dan mijn geweten…
Op 17 mei 1945 verscheen 
het eerste ‘t Pallieterke. Aan 
de wieg ervan stond Bruno 
De Winter, die helaas al in 
1955 op 45-jarige leeftijd 
overleed, net voor een jubi-
leumnummer voor 10 jaar ’t 
Pallieterke kon verschijnen. 
Hij was een grootmeester 
in de politieke kolder en de 
vlijmscherpe satire. 

Mark Vanvaeck, vandaag 
hoofdredacteur van het blad 
Openbaar Kunstbezit Vlaan-
deren, wijdde er zijn licenti-
aatsthesis aan, die in 1987 in 
boekvorm werd gepubliceerd 
bij uitgeverij De Nederlan-
den. Hij heeft dit boek ter 
gelegenheid van 70 jaar ‘t 
Pallieterke in 2015 herschre-
ven, waardoor vandaag een 
erg lezenswaardig, fraai geïl-
lustreerd en uiterst boeiend 
boek voorligt over de suc-
cesvolle eerste 10 jaar van ‘t 
Pallieterke. 

In dit boek leren we Bruno De Winter kennen als een 
joviaal man, een levensgenieter en altijd bezige jour-
nalist, maar vooral als de non-conformist die algauw 
het Belgicistische politieke establishment tegen zich in 
het harnas jaagde. Met ‘een goed hart en een slecht 
karakter’ zal hij de Belgische politiek de revue laten 
passeren onder zijn levensdevies, dat ook dat van het 
blad werd: ‘Wat niet vrolijk kan gezegd worden, is de 
waarheid niet’. Geregeld gebruikte hij scheld- en bij-
namen voor de politici, maar dat kon hem niet deren. 
Hij nam geen blad voor de mond. Hij schreef vrijuit 
‘zonder andere baas dan mijn geweten’. 

Hij voelde echter dat hem geen lang leven gegeven was 
en leefde daar dan ook naar, met een weergaloos en-
thousiasme en een razende werkijver. 

KONINGSKWESTIE

Het boek glijdt over de jaargangen 1945 tot 1955, de 
woelige jaren in het naoorlogse Vlaanderen. Met veel 

moed en een groot rechtvaar-
digheidsgevoel zal Bruno De 
Winter de repressie, die de 
eerste jaren nog volop woed-
de, ongenadig aanpakken, 
niet als Vlaams-nationalist, 
maar als strijdend Vlaming 
en katholiek. Zo tegen de ja-
ren vijftig aan zal hij vooral 
de ‘grafdelvers van de demo-
cratie’ - het Belgische esta-
blishment dus - in hun hemd 
zetten. Aan de hand van tref-
fende spotprenten van o.m. 
Jef Nys geeft hij de verbeel-
ding van de lezer de vrije 
baan. In 1950 gaat veel aan-
dacht naar de koningskwestie 
en de nasleep ervan. Nadien, 
tot 1955, zijn de heetste 
hangijzers de schoolstrijd, de 
grote stakingen en natuurlijk 
de Vlaamse zaak en het uit 
het stof weer opkruipende 
Vlaams-nationalisme dat zijn 
politieke weg weet te vinden 
in de Vlaamse Concentratie.

Na zijn dood wordt zijn werk verdergezet door zijn 
medewerker en vriend Jan Nuyts.

Bruno De Winter gaf zijn Pallieterke een plaats in de 
Vlaamse journalistieke wereld die het tot op de dag 
van vandaag, tegen alle elektronische en sociale media 
in, nog steeds inneemt. Veel Vlaamsgezinden kijken 
nog steeds elke week uit naar hun ‘geestelijk voedsel’, 
waarmee ze met spot en ernst de politieke wereld in 
Vlaanderen volgen, al heeft de echte scherpe satire wat 
plaats moeten ruimen voor commentaren en beschou-
wingen. Maar een flinke tik hier en daar aan het adres 
van de politieke klasse en de politieke niet-correctheid 
zijn blijvende ingrediënten gebleven.

Paul Meeus

Marc Vanvaeck. Zonder andere baas dan mijn ge-
weten. ’t Pallieterke van Bruno de Winter (1945-55). 
221 p., december 2015. Uitgever: ’t Pallieterke. ISBN 

nummer : 978 90 8224 432 8. Prijs: 22,5 €. 
Bestellen: 03 232 14 17 - secretariaat@pallieterke.net

Mark Vanvaeck

Bruno De Winter: 
“Zonder andere baas
 dan mijn geweten”
In 1931, op 21-jarige leeftijd, trad Bruno De Winter in dienst bij 
de Antwerpse krant Het Handelsblad. Hij begon als hulpje, maar 
werkte zich op tot volwaardig redacteur. Hij versloeg onder meer 
de werkzaamheden in het parlement en hij was ook actief als Ant-
werps stadsredacteur. Toen de krant tijdens de oorlog niet langer 

verscheen, werkte De Winter, willens nillens, als ambtenaar voor de Nationale Landbouw- 
en Voedingscorporatie. Na de bevrijding hernam hij zijn werk voor Het Handelsblad. Hij 
kreeg er een eigen column die ‘Kleine Kronijk’ werd genoemd en die spoedig razend po-
pulair werd. Hij ondertekende die rubriek, waarin hij op satirische wijze zijn mening gaf 
over allerlei gebeurtenissen in stad en land, als ’t Pallieterke. De Winter wilde zijn column 
uitbouwen tot een weekblad, maar kreeg geen gehoor bij de bazen van zijn krant. 
In samenwerking met de reclameagenten Polderman en Van Gool richtte hij het weekblad 
’t Pallieterke op, waarvan het eerste nummer verscheen op 17 mei 1945. Hij bleef zijn week-
blad leiden tot aan zijn veel te vroege dood op 30 mei 1955. Gaston Durnez typeert hem en 
zijn blad nog het beste: “Hij had een scherpe en vlotte pen, die op diverse terreinen werkzaam 
is geweest. Aanvankelijk helemaal niet Vlaams-nationalistisch of federalistisch gezind, evolueer-
de hij onder invloed van de naoorlogse door hem als onrechtvaardig geachte repressie en van de 
Koningskwestie. Na de ‘Waalse straatrevolutie’ van 1950 bepleitte hij een grondige hervorming 
van België, waartoe de Vlaams-nationalisten zich in een eigen partij moesten verenigen. Dit alles 
bezorgde hem een grote populariteit.”

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van weekblad ‘t Pallieterke herwerkte Mark 
Vanvaeck zijn boek, dat oorspronkelijk werd uitgegeven in 1987 bij Uitgeverij De Neder-
landen. Nieuw opgedoken foto’s en cartoons uit ’t Pallieterke vervolledigen het tijdsbeeld 
van deze legendarische journalist.
Ook vandaag verschijnt ’t Pallieterke nog elke week. U vindt het weekblad elke donderdag 
in meer dan 1700 dagbladhandels in Vlaanderen.

9 789082 244328

Mark Vanvaeck studeerde geschiedenis aan de KU Leuven. Hij 
was praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Hij 
was stafmedewerker en nadien uitgever bij het Davidsfonds. Mark 
Vanvaeck is hoofdredacteur van Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen.
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Het begin van de  
Libanese burgeroorlog

Libanon was net als Syrië een lappendeken van allerlei christelijke en 
islamitische sekten en groepen, maar ondanks dat was het tot 1975 
het enige Arabische land waar een bijna absolute persvrijheid heerste. 

Het was naast Israël ook de enige 
democratische staat in de regio. 
Het toerisme bloeide. Tot 1984 
verschenen er meer boeken dan 
in alle andere Arabische landen 
samen, ook werken die in de rest 
van de Arabische wereld verboden 
waren. De politiek was een voort-
durende evenwichtsoefening tus-
sen moslims en christenen, maar 
zolang de christenen de sterkste 
machtsfactor waren, bleef Libanon 
een oase van vrijheid in een woes-
tijn van islamitische censuur, haat 
en tirannie. Toen in 1948 na de 
mislukte aanvallen op Israël tien-
duizenden Arabische vluchtelingen 
in Libanon neerstreken, waren zij 
door de christelijke gemeenschap 
met open armen ontvangen. Vele 
christenen boden hen onderdak. 
Christelijke scholen en kranten 

voerden acties ten gunste van de 
vluchtelingen. Caritatieve organi-
saties brachten geld, kleren, tenten 
en voedsel bijeen. Ach, hoe her-
kenbaar is dat voor de hedendaagse 
tv-kijker… Al deze humanitaire 
acties gingen uit van de mensen 
die men later ‘rechtsen’ zou noe-
men, ‘falangisten’ of ‘conservatieve 
christenen’. Hun handelwijze con-
trasteerde sterk met de volslagen 
onverschilligheid waarmee de Li-
banese moslims reageerden op de 
aankomst van de vluchtelingen. 
Slechts één typisch voorbeeld: vlak 
bij het vliegveld van Beiroet lag 
een enorm stuk braakland dat ei-
gendom was van een soennitische 
grondbezitter. Aan de rand daar-
van leefden duizenden Palestijnen 
opeengepakt in tenten en krotten. 
Maar zij waren gewaarschuwd: 

wie zich daar durfde vestigen zou 
prompt neergeschoten worden. 
Als ‘dank’ zouden de nakomelin-
gen van die vluchtelingen hun 
christelijke weldoeners afslachten 
en hun welvarende vaderland ten 
gronde richten. 

EVENWICHT VERBROKEN 

Die Arabische vluchtelingen waren 
meestal van Syrische, Saoudische, 
Transjordaanse of Egyptische af-
komst, maar vanaf 1964 werden 
zij ‘Palestijnen’ genoemd. In 1970 
probeerden zij gezamenlijk de 
monarchie in Jordanië omver te 
werpen, maar zij werden door het 
Jordaanse leger verpletterd. Dui-
zenden fedayeen trokken weg uit 
Jordanië, mèt hun wapens, vooral 
naar Syrië en Libanon. Het wanke-
le evenwicht tussen christenen en 
moslims werd daardoor verbroken. 
Demografisch én militair waren 
de moslims nu veel sterker. Vanaf 
toen voelden de Palestijnen in Li-
banon zich zo almachtig dat zij op 
eigen houtje mensen begonnen te 
arresteren. Zij stonden nu boven 
de wet. Gewone Libanezen waren 
overgeleverd aan de willekeur van 
de fedayeen. Zij gedroegen zich 
als een bezettingsleger in vijandig 
gebied. Zij voerden willekeurige 
identiteitscontroles uit en zij hiel-
den ongestraft Libanese automobi-
listen tegen om met de kalasjnikov 
in de hand hun auto op te eisen. 
Nee, dat was geen diefstal, dat was 
in het belang van de klassenstrijd 
en de bevrijding van Palestina. De 
islam was als drijvende kracht altijd 
op de achtergrond aanwezig, maar 
de propaganda naar buiten toe was 
marxistisch en werd aangestuurd 
door de KGB (Sovjet-Unie), die in 
1964 de PLO had opgericht.
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EERSTE SCHOTEN,  
EERSTE LEUGENS 

Volgens de media begon de burger-
oorlog in Libanon toen een christe-
lijke militie een autobus met Pales-
tijnse vluchtelingen mitrailleerde. 
Volgens het verhaal waren de inzit-
tenden burgers, voor het merendeel 
vrouwen en kinderen. In werke-
lijkheid gebeurde er het volgende. 
Op 13 april 1975 hielden gemas-
kerde Palestijnse fedayeen van het 
FPLP in Sabra – dat later samen 
met Shatila beroemd zou worden 
omdat christenen er een bloedige 
wraakactie hielden - een militaire 
parade ter herdenking van de ter-
reuraanslag tegen het Israëlische 
grensstadje Kiryat Shmoneh, waar 
hun heldhaftige strijders achttien 
mensen hadden afgeslacht, onder 
wie negen kinderen. Dezelfde dag 
zou Pierre Gemayel, de leider van 
de Falange, ingehuldigd worden 
in de kerk van Aïn Remmaneh. 
Twee auto’s met afgedekte num-
merplaten naderden de kerk. Een 
gendarme hield hen tegen, maar 
de chauffeur antwoordde: “Ik ben 
een fedayeen.” De gendarme durfde 
niet aandringen. Ach, iedere Duit-
se of Brusselse agent zal dat begrij-
pen… Kort daarop beschoten die 
fedayeen de menigte voor de kerk. 
Vier mensen werden gedood en er 
brak paniek uit. Even later reed 
een autobus voorbij met andere 
fedayeen die terugkeerden van de 
parade. Een christelijke militie be-
stookte de bus met automatische 
wapens. Hierbij werden 24 guer-
rillastrijders gedood. Dat was de 
vonk in het kruitvat. In tegenstel-
ling tot wat de links-islamitische 
propaganda beweerde, werden er 
in die bus geen burgers gedood, 
en al evenmin vrouwen of kinde-
ren getroffen. Dat blijkt duidelijk 
uit de dodenlijst die het FPLP zelf 
publiceerde.

SYMBOLISCH 

Het Libanese leger was zwak en ver-
deeld langsheen religieuze lijnen. 
Toen de PLO christenen begon af 
te slachten in het stadje Damour, 
stuurde de Libanese regering nog 
een geregelde legereenheid om de 
stad te ontzetten, maar de islamiti-
sche soldaten weigerden op andere 
moslims te schieten. Alle christe-
nen in Damour werden vermoord 
of verjaagd en de stad werd herbe-
volkt met Palestijnen. Het lot van 
de Damourse familie Kanaan is 
symbolisch voor heel het Libane-
se drama, en misschien zelfs voor 
wat er nu in Duitsland gebeurt: 
vijf jaar lang had die familie on-
derdak verleend aan een Palestijns 
gezin, maar de Kanaans werden 
allemaal vermoord: de grootvader, 
de vader, de moeder en de vier 
kinderen. De media hadden daar 
geen belangstelling voor. Damour 
kwam maar even in het nieuws, ja-
ren later, toen de Israeli’s bij hun 
invasie in Libanon de Palestijnen 
weer uit de stad verjoegen. Toen 
was de verontwaardiging plots al-
gemeen. Intussen waren ook de 
Druzen, de Syriërs en de sjiitische 
terreurgroepen Amal en Hezbol-
lah en de beruchte Revolutionaire 
Garde van Khomeiny bij de strijd 
betrokken, in een onoverzichtelijk 
kluwen van wisselende allianties. 
Het christelijke Libanon was 
ten dode opgeschreven.
 
MOORDENAARS  
EN MEDIA 

Een Europeaan die 
in het islamitische 
kamp vocht, 
blufte dat hij 
197 chris-
tenen had 
n e e r g e -
scho-ten, 
b i j n a 
a l l e -

maal burgers. In één geval maakte 
hij een afspraak met een Ameri-
kaanse televisie-ploeg om in een 
bepaalde straat in de christelijke 
wijk van Beiroet op een vastgesteld 
tijdstip enkele voorbijgangers neer 
te schieten. Dit leverde ‘prachtige’ 
filmbeelden op van mensen die in 
volle straat werden geraakt door een 
‘niet-geïdentificeerde sluipschut-
ter’. Deze episode is kenmerkend 
voor de partijdige houding van de 
media in de Libanese burgeroor-
log, die werd voorgesteld als een 
strijd tussen nobele ‘progressieve 
moslims’ – hoe waanzinnig klinkt 
dat nu! – een boosaardige ‘rechtse’ 
of ‘conservatieve christenen’. Het 
was het begin van het tegennatuur-
lijke bondgenootschap tussen links 
en islam, dat sindsdien, deels dank 
zij oliegeld, zelfs een nog sterkere 
greep op de media en de Europese 
politiek heeft gekregen. In 1975 
waren er in Europa tenminste 
nog enkele kranten die het voor 
de christenen opnamen. Nu zijn 
ook die door het links-islamitische 
kamp overgenomen en verkondi-
gen zij bijna allemaal dezelfde pro-
islamitische propaganda. 

Marc Joris
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Kommer en Kwel In het KonInKrIjK
Door Nerdom

Ja, ze waren er allemaal, de ministers en staatssecretarissen, op het banket dat naar aanleiding van het nieuwe 
jaar werd aangericht in het kasteel van Laken. Een grote ovalen tafel stond centraal opgesteld en blonk van al 
het glas- en gleiswerk en de zilveren bestekken. De kabinetschef had het allemaal goed geregeld en bereidde zich 
voor op een strakke regie. Want dat spelletjesgedoe van tijdens de zomerbarbecue mocht zich geenszins herha-
len. Het moest serieus zijn deze keer en de koning moest maar leren dat wat vrolijk zijn niet altijd moet afglij-
den naar zot en kinderachtig gedoe. De vuurproef zou komen bij het zoeken van een plaats aan tafel, want er 
waren geen afgesproken plaatsen. ‘Vrije zit’ dus. En daar was de kabinetschef toch niet helemaal gerust in…

Ze stonden in de zaal ernaast met een glaasje bubbels of een fruitsapje of een fristi te keuvelen en te anticham-
breren. Na de obligate persoonlijke nieuwjaarswens, met inbegrepen een klamme handdruk, had de koning 
iedereen verwelkomd en de hoop uitgesproken dat zijn gouvernement nog lang in het zadel mag blijven zitten. 
Hij was immers zeer tevreden dat de Vlaamse partijen zo nederig en zelfs knievallend waren geweest om de 
communautaire rimram voor vijf jaar te bevriezen teneinde de Belgische ‘unité’ en dus Het Edel Land der 
Belgen niet in het gedrang te brengen. Zijn dank ging daarbij vooral naar de zangers op het jaarlijkse Vlaams-
nationaal Zangfeest en de oud-leden van de Vlaamse Volksbeweging die zich hebben genesteld in de Belgische 
salons en zich daar klaarblijkelijk goed voelen. 

De excellenties drumden samen in groepjes, als een voorspel van wie in wiens buurt aan tafel zou zitten. De 
enige Franstaligen - van de partij van de eerste minister - bereidden zelfs een raid voor op een van de twee 

korte bochten van de ovalen tafel. Ze zouden 
dan een goed overzicht hebben en allemaal 

bij elkaar zitten. Slechts twee 
van hen zouden aldus naast 
een Vlaming moeten zitten. 
En het omgekeerde scenario 
met hetzelfde doel werd bij 
de Vlamingen afgesproken: de 
Vlamingen zouden er voor zor-

gen dat de Franstaligen op een 
van de twee korte bochten zouden zitten, 

zodat er maar twee van hen naast een Franstalige 
zouden moeten zitten… Verschillende uitgangspun-

ten, maar hetzelfde doel…

De koning verstoorde de snode plannen door verrassend 
uit te pakken met een stoelendans op de tonen van de Bra-

bançonne… Zo zou iedereen op een toevallige plaats terecht 
komen… De kabinetschef bestierf het en begon te zweten 
als een paard bij de eerste tonen van het lied. Na wat trek- 
en duwwerk, omgevallen glazen en flink wat bestek op de 

grond was iedereen gezeten, zij het niet tot ieders 
tevredenheid. Het leek wel een inderhaast bijeen-
geroepen vergadering van de ministerraad. De lol 
was er dan ook helemaal af. Maar de koning... 
hij lachte billenkletsend. Want dat spelletje had 
hij ook altijd graag gespeeld bij de scouts van 
Laken. Schol! 
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ZWEEDSE PUZZEL
C

onform
 de wetgeving van 8 decem

ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om
 m

et u in com
m

unicatie te treden. U
 kunt ons steeds kosteloos 

laten weten dat u geen verder contact wenst. D
it kan per brief naar V

laam
s Belang, M

adouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VUL IN EN WIN.

oplossIng vorIge maand: 
STADSMENS

stuur uw oplossIng 
voor 15 februarI  

met vermeldIng van 
naam en adres naar 

vlaams belang-redactIe 
• madoupleIn 8 bus 9 • 

1210 brussel of  
puzzel@vlaamsbelang.org

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND

Kathleen Nevejans, Gent
Ferdinand Boonen, Hamont-Achel
Linda Verresen, Hoogstraten
Arlette Temperman, Roeselare
Stephan De Smet, Brakel
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 15 februariKalender

ZATERDAG 6 FEBRUARI 
NEDERENAME. Nieuwjaarsreceptie 
met Ortwin Depoortere in Zaal Pavil-
joen, Oudstrijdersstr. 68, Oudenaarde 
om 19u. Inl.: Michèle Rédelé, 0495 49 
27 82. 

ZONDAG 7 FEBRUARI 
KONTICH. Nieuwjaarsreceptie met 
Gerolf Annemans in Kapel Cultuurpunt 
Altena, Antwerpsestwg. 79 om 15u. 
Org.: Vlaams Belang Kontich-Waarloos. 
Inl.: Marleen Van Den Eynde. 

MAANDAG 8 FEBRUARI 
GENT. Bingonamiddag met koffie en 
taart in Zaal De Buurtloods, Patrijsstr. 
10 om 13.30u. Inl.: Joris De Rynck, 
0495 60 82 16. 

19 TOT EN MET 21 FEBRUARI 
HASSELT. VBJ-Winteracademie 
‘Identiteit’. Org.: Vlaams Belang Jonge-
ren. Inl.: VBJ, 02 219 27 28. 

VRIJDAG 19 FEBRUARI 
TURNHOUT. Leeuwenquiz in Zaal 
Sint-Pietershoek, Schoolstr. 1 om 20u. 
Org.: Vlaams Belang Turnhout. 

ZATERDAG 20 FEBRUARI 
ROESELARE. Hobbybeurs in Dien-
stencentrum ‘Ten Elsberge’, Mandellaan 
101 om 14.30u. Org.: Vlaams Belang 
Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda  
Phlypo, 0493 55 19 12 of Arlette Tem-
perman, 0486 92 99 49. 
ROESELARE. Ierse zangavond in De 
Gezelle, Stationsplein 48 om 20u. Inl.: 
Filip Deforche, 051 24 54 12. 

ZONDAG 21 FEBRUARI 
MECHELEN. Boekvoorstelling ‘Het 
legerkamp der Heiligen’ en ‘Lessen 
uit Lampedusa’ met Jef Elbers en Ge-
rolf Annemans in Provinciaal secr. Me-
chelen, Grote Markt 18 om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Provinciebestuur Antwer-
pen. Inl.: Chris Luyckx, 03 216 92 13 of 
015 41 18 48. 
STEKENE. Krokusbuffet met Chris 
Janssens in OC Boudelo, Kasteelstr. 23 
om 12u. Inl.: Koen De Cock, 0478 43 
90 10. 
ROESELARE. Hobbybeurs in Dien-
stencentrum ‘Ten Elsberge’, Mandellaan 
101 om 14.30u. Org.: Vlaams Belang 
Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda  

Phlypo, 0493 55 19 12 of Arlette Tem-
perman, 0486 92 99 49.
 
ZATERDAG 27 FEBRUARI 
BEERSEL. 14de Stoofvleesfestijn in Ge-
meenteschool Blokbos, Blokbos 5, Beer-
sel (Lot) van 12u tot 22u. Org.: Vlaams 
Belang Beersel-St.-Genesius-Rode. Inl.: 
Klaas Slootmans, 0479 76 37 51.
HANSBEKE. Eetfestijn met Ortwin 
Depoortere in Gemeentezaal, Hansbe-
kedorp 33, Nevele om 19u. Inl.: Olaf 
Evrard, 0475 73 02 45. 
LONDERZEEL. Hoppas- en streek-
bierenavond (hoppas = Vlaamse versie 
van Spaanse tapas) met Reccino Van 
Lommel in cafetaria G.C. Londerzeel, 
Sint-Jozefstr. 44 om 19u. Org.: Vlaams 
Belang kanton Meise. Inl.: Jan Laere-
mans, 0486 76 07 34. 

ZONDAG 28 FEBRUARI
HEIST-OP-DEN-BERG. Jaarlijkse 
eetdag in Grote Parochiezaal, Schoolstr. 
om 11.30u. Inl.: Diana van Beughem, 
016 53 61 61 of 0497 85 45 79. 
KALMTHOUT. 34ste editie Zangna-
middag ‘Lied van mijn Land’ in De 
Zonnedauw, Kapellenstwg. 170 om 
14.30u. Inl.: Koen Vanhees, 0486 83 03 
12. 

ZATERDAG 5 MAART 
GENT. Steakfestijn met Martin Bos-
ma, lid 2de Kamer Nederland (PVV) 
in Zaal De Buurtloods, Patrijsstr. 10 om 
19u. Inl.: Johan.Deckmyn@infserv.com. 

ZONDAG 6 MAART 
BOORTMEERBEEK. Eetdag in Gil-
denzaal, Hanswijkstr. 2 om 11.30u. Inl.: 
Eddy Mortier, 0486 29 46 49. 

VRIJDAG 11 MAART 
BORNEM. Jaarlijkse Pensenkermis 
in Zaal Kloosterheide, Kloosterstr. 89 
om 18u. Org.: Vlaams Belang Klein-
Brabant. Inl.: Wim Verheyden, 015 41 
18 48. 

ZATERDAG 12 MAART 
HUMBEEK. Jaarlijks eetfestijn in Pa-
rochiaal Centrum, Meiskensbeekstr., 
Grimbergen om 17.30u. Org.: Vernieu-
wing Grimbergen met Vlaams Belang 
Grimbergen, Londerzeel, Meise en Wem-
mel. Inl.: Jan Laeremans, 0486 76 07 34. 

 

ZONDAG 13 MAART 
HUMBEEK. Jaarlijks eetfestijn in Pa-
rochiaal Centrum, Meiskensbeekstr., 
Grimbergen om 11.30u. Org.: Vernieu-
wing Grimbergen met Vlaams Belang 
Grimbergen, Londerzeel, Meise en Wem-
mel. Inl.: Jan Laeremans, 0486 76 07 34. 
BALEGEM. Eetfestijn in Café-feestzaal 
Ganzenhof, Houte 33, Oosterzele om 
12u. Inl.: Marc Parewijck, 0498 779 113 
of 09 362 53 70. 

MAANDAG 14 MAART 
BALEN. Stand op jaarmarkt in A. Dier-
ckxstraat tot Fabiolalaan en van markt tot 
Zandstraat om 8u. Org.: Vlaams Belang 
Meerhout-Laakdal-Balen. Inl.: Mannu 
Dox. 

ZATERDAG 19 MAART 
DUFFEL. Lentereceptie met gastspre-
ker Tom Van Grieken in Vlaams Huis 
De Klokke, Klokkestr. 85 om 19u. Inl.: 
Francis Loos, 0468 25 93 28. 
DENDERMONDE. Boekvoorstelling 
‘Het Legerkamp der Heiligen’ met Jef 
Elbers in Stadhuis (Ros Beiaardzaal), 
Grote Markt om 20u. Org.: Vlaams Be-
lang regio Dendermonde-Sint-Niklaas. 
Inl.: Barbara Pas, 0485 41 20 91. 
EDEGEM. 10de Lentediner met Tom 
Van Grieken en radio Minerva in Hotel 
Basiliek, Trooststr. 22 om 11.30u. Org.: 
Vlaams Belang Edegem en het Senioren-
forum. Inl.: Anita Saey, 0478 46 19 08.

ZONDAG 20 MAART 
KACHTEM. Provinciale lente-receptie 
met Gerolf Annemans in Prov. secr., 
Kachtemsplein 5, Izegem om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Provincie West-Vlaan-
deren. Inl.: west-vlaanderen@vlaamsbe-
lang.org, 051/33.60.30. 

VRIJDAG 25 MAART 
HEULE. Infoavond ‘Van supermarkt 
tot supermoskee?’ met Provincieraads-
lid Kurt Ravyts in Buurthuis Molen-
heem, Izegemsestr. 205, Kortrijk om 
20u. Inl.: Jan Deweer, 0486 22 90 43.
 
MAANDAG 28 MAART 
EKEREN. 15de Paasbrunch met gast-
spreker Barbara Pas in zaal De Geesten, 
Waterstr., Antwerpen om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt Van 
Noten, 0477 70 51 23. 
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