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EIgEn rEgErIng 
staatsgEvaarlIjk!
Het internationaal recht omschrijft een staat 
als volgt: een staat heeft een afgebakend grond-
gebied, vertegenwoordigt zijn bevolking en 
beschikt over een machtsmonopolie dat het 
voortbestaan van de soevereine staat moet ga-
randeren. Welnu: België is volgens deze definitie 
géén staat meer. Dat zal veel Vlamingen plezier 
doen, maar jammer genoeg deelt Vlaanderen in 
de klappen.

Ten eerste laat deze regering de grenzen open 
voor massa’s illegale en criminele vreemdelingen 
(zelfs voor terugkerende ‘Syriëstrijders’ en an-
dere terroristen!). Van een afgebakend grondge-
bied is dus geen sprake meer. Het is niet anders: 
een staat zonder grenzen is géén staat.

Tweedens vertegenwoordigen de staatslieden 
steeds minder de bevolking. Meerdere peilin-
gen, wat zeg ik: àlle peilingen wijzen uit dat wij 
meer dan genoeg hebben van de asieltsunami. 
Maar de regering De Wever-Michel blijft kop-
pig voortdoen. 

Ten derde komt de soevereiniteit in gevaar: de 
regering geeft driekwart van haar gezag aan de 
(niet-verkozen) Eurocraten. Aan het machtsmo-
nopolie wordt dan weer verzaakt door Vandeput, 
Francken en Jambon, de drie N-VA-excellenties 
die (on)verantwoordelijk zijn voor landsverde-
diging, immigratiecontrole en politie.

De ‘kracht van de verandering’ van de N-VA 
heeft dus niemendal gewijzigd: een ander heer-
schap werd premier en wat poppetjes wisselden 
van plaats. Het beleid bleef hetzelfde.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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In het jongste nummer van het officiële Franstalige tijdschrift van Isla-
mitische Staat ‘Dar al-Islam’ roept de terreurgroep op nog meer aansla-
gen te plegen in het Westen. Tot zover niks nieuws onder de zon. Nieuw 
is echter dat IS nu uitdrukkelijk partijen als het Vlaams Belang in het 
vizier neemt. En dat mag niet verbazen.

Het nieuws kreeg in Vlaanderen amper aandacht, in Frankrijk daarentegen 
was het voorpaginanieuws. Drie van de terroristen die in november vorig jaar 
liefst 130 mensen de dood injoegen en meer dan 350 gewonden maakten, 
roepen vanuit de dood hun kompanen op om onder meer kerken en bij-
eenkomsten van onze Franse zusterpartij, Front National, aan te vallen. Dat 
blijkt uit hun ‘testamenten’, die in het magazine van IS zijn gepubliceerd. 
Een foto van de manifestatie van het Front National krijgt als bijschrift “Bij-
eenkomst van de afgodendienaars van het FN. Doelwit eerste keus.” 

VERZET

Dat de terreurgroep onze ideologische vrienden viseert, mag niet verbazen. 
Als enige politieke familie weigeren wij over te gaan tot een Westerse over-
gave. Wij verzetten ons tegen deze culturele capitulatie en komen op voor 
onze duur bevochten waarden, rechten en vrijheden. Tegenover de barbarij 
van het moslimextremisme plaatsen wij onze rijke Europese beschaving. 

“WIR HABEN ES NICHT GEWUSST”

Bij ongewijzigd beleid kan - buiten plaats en datum - de kroniek van een 
volgende aanslag al worden geschreven. Dat zegt intussen ook de directeur 
van ‘s werelds grootste politieorganisatie Europol. Net als bij Charlie Hebdo, 
de massa-aanranding in Keulen en de islamitische tijdbom in Molenbeek is 
de reactie van de voltallige persmeute en de establishmentpolitici hierbij al 
even zwakzinnig als voorspelbaar: “Wir haben es nicht gewusst.” 

De tijd van het wegkijken is nu voorbij. Er is nood aan een partij die opkomt 
voor onze culturele eigenheid en identiteit. Kortom: er is meer dan ooit nood 
aan een sterk Vlaams Belang!

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

“DAT DE TERREUR-
GROEP ONZE  

IDEOLOGISCHE 
VRIENDEN VISEERT, 

MAG NIET  
VERBAZEN”

e aangekondigde 
aanslag 
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REISLUSTIGE 
KONING 

Dat het Belgische koningshuis 
vliegtuigen van de luchtmacht ge-
bruikt als privéjet is al jaren een 
doorn in het oog van heel wat be-
lastingbetalers. Maar dat heeft de 
reislust van de Saksen-Coburgs 
alvast niet getemperd, integendeel 
zo blijkt uit cijfers die Vlaams 
Belang-kamerlid Barbara Pas 
opvroeg bij Defensiemi-
nister Steven Vandeput 
(N-VA). Monseigneur 
Filip en zijn gemalin 
lieten zich vorig jaar 
26 keer door Defensie 
rondvliegen. Kostprijs 
143.138 euro. 

13de MAAND 

Intussen ontkent men in Wal-
lonië niet langer het licht van de 
zon. Zo pakte het Waals Instituut 
voor de Statistiek (IWEPS) afgelo-
pen maand uit met een studie over 
de transfers in de sociale zekerheid. 
Daaruit blijkt dat de Vlaamse ge-
zinnen elk jaar een transfer van 
4,6 miljard euro aan de Waalse 
huishoudens en van 1 miljard euro 
aan de Brusselse gezinnen betalen. 
Dankzij de geldstromen kan elke 
inwoner van Wallonië volgens de 
studie elk jaar over een extra 1.285 
euro beschikken. “Elke Vlaming 
‘schenkt’ zijn 13de maand aan een 
Waal”, reageerde Vlaams Belang-
voorzitter Tom Van Grieken. 

JIHADI’S IN ONZE 
ZIEKENHUIZEN

Verschillende teruggekeerde jiha-
disten die gewond raakten in Syrië 
werden verzorgd in onze zieken-
huizen en de kosten werden be-

taald door onze sociale zekerheid of 
door de penitentiaire instellingen. 
Dat bleek uit een ontluisterend 
artikel van de Franstalige krant 
La Capitale. Voor Vlaams Belang-
kamerlid Barbara Pas is de maat 
vol. Zij eist dat minister De Block 
het aantal gevallen in kaart brengt 
en eindelijk paal en perk stelt aan 
deze wantoestanden: “Onze sociale 
zekerheid mag geen dienst doen als 
hospitalisatieverzekering van IS”, 
aldus Pas.  

‘SOLIDARITEITS’-
BIJDRAGE

In 1995 werd de zogenaamde soli-
dariteitsbijdrage op de pensioenen 

ingevoerd. Dat was eigenlijk niet 
veel meer dan een ordinaire belas-
ting op de pensioenen, die zoge-
zegd bedoeld was om het financiële 
evenwicht in de pensioensector te 
verzekeren en zogezegd ‘van tijde-
lijke aard’ was. In 2008 werd er ef-
fectief een akkoord bereikt om deze 
bijdrage geleidelijk af te schaffen. 
En dat gebeurde ook voor sommige 

groepen gepensioneerden. Maar 
intussen bestaat ze voor heel 

wat andere gepensioneerden 
20 jaar later nog altijd. De 
VLD schreeuwt nochtans 
al lang om de ophef-
fing ervan en Siegfried 
Bracke deed voor de 
verkiezingen namens 
de N-VA hetzelfde. 
Barbara Pas polste on-
langs de minister van 

Pensioenen hoever het 
daarmee staat. Die houdt 

het bij een mogelijke ver-
mindering van de bijdragen. 

Van een afschaffing is geen 
sprake meer…

ASIELFACTUUR

De Vlaamse regering trekt dit jaar 
121 miljoen euro extra uit om de 

ACTUA KORT

www.vlaamsbelang.org  |  02 219 60 09 | info@vlaamsbelang.org

 facebook.com/vlbelang   twitter.com/vlbelang

ONZE
VOORSTELLEN

De middelen die momenteel in dit land 
besteed worden aan opvang, integra-
tieprojecten en uitkeringen allerhande, 
kunnen veel beter en effi ciënter gebruikt 
worden voor de opvang in veilige ha-
vens in de eigen regio. Op die manier 
kunnen ter plaatse veel meer vluchte-

lingen geholpen worden – niet alleen 
diegenen die in staat zijn een fortuin 
aan gewetenloze mensensmokkelaars 
te betalen. Opvang in eigen regio ver-
oorzaakt ook minder integratieproble-
men en maakt de terugkeer naar eigen 
land gemakkelijker.

Illegaal verblijf mag niet langer beloond 
worden met een verblijfsvergunning. In 
plaats van het huidige gedoogbeleid 

tegenover illegale immigratie, moet 
werk gemaakt worden van een actief 
opsporings- en uitwijzingsbeleid.

De lakse aanpak van de illegale im-
migratie naar Europa heeft de indruk 
gewekt dat het lonend is de oversteek 
te wagen. Marineschepen moeten be-
letten dat mensen aan hun gevaarlijke 
overtocht beginnen en mogen niet lan-
ger dienst doen als veerdienst voor de 
illegale immigratie naar Europa. 

De strijd tegen de gewetenloze mensen-
smokkel moet – met inzet van militaire 
middelen –  opgevoerd worden. Om de 
illegale immigratie via de Europese bin-
nengrenzen tegen te gaan, moet werk 
gemaakt worden van de invoering van 
gerichte grenscontroles.

Een versoepeling van de regels 
voor ‘economische immigratie’ is 
geen oplossing. De stelling dat le-
gale immigratie de illegale instroom 
zal doen opdrogen, wordt door de 

realiteit tegengesproken. Een verde-
re versoepeling van de immigratie-
politiek zal alleen maar geïnterpreteerd 
worden als een open uitnodiging om 
naar onze con treien af te zakken. 

De achilleshiel van elke geloofwaardi-
ge immigratie- en asielpolitiek is en blijft 
een effectief en effi ciënt uitwijzingsbe-
leid. Daarvan is nog steeds geen spra-
ke: momenteel wordt hooguit één op 
de tien illegalen effectief gerepatrieerd. 
De overige 90 procent blijft gewoon 
illegaal in het land. De gevolgen zijn 
navenant: in dit land verblijven naar 
schatting niet minder dan 100.000

illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel 
niet wordt gevolgd door een effectie-
ve repatriëring, blijft zich het bericht 
verspreiden dat men in dit land – eens 
voet aan wal gezet – ook kan blijven. 
In plaats van te besparen op het budget 
voor de gedwongen terugkeer, moeten 
de middelen daarvoor drastisch wor-
den opgetrokken.

Opvang in eigen regio

Grenzen bewaken

Effectief uitwijzingsbeleid

Illegaliteit niet belonen

Immigratiestop

Australië
Asielzoekers worden 
ondergebracht in ge-
sloten centra waar hun 
aanvraag wordt afge-
handeld. Bij niet-goed-

keuring volgt de onmiddellijke repatri-
ering. Resultaat: sinds de invoering in 
2012 daalde het aantal bootvluchtelin-
gen met bijna 100 procent. Slechts één 
vluchtelingenboot maakte nog de over-
steek. Er vielen geen doden.

Oostenrijk  
Gezien de noodtoe-
stand worden opnieuw 
tijdelijke grenscontroles 
ingevoerd in het Alpen-
land. In tegenstelling tot 

België verwees de Oostenrijkse rege-
ring de Europese minimumquota voor 
asielzoekers naar de prullenmand. 

   
Hongarije 
Om een dam op te wer-
pen tegen de immigratie-
tsunami via de Balkan, 
heeft Hongarije een hek 
van 170 km geplaatst 

aan de grenzen met Servië. Gezien de 
oververzadiging neemt het land ook 
geen nieuwe asielzoekers meer op.

Slovakije 
Slovakije weigert nog 
langer islamitische asiel-
zoekers op te vangen.  
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Australië
Asielzoekers worden 
ondergebracht in ge-
sloten centra waar hun 
aanvraag wordt afge-
handeld. Bij niet-goed-

Oostenrijk  
Gezien de noodtoe-
stand worden opnieuw 
tijdelijke grenscontroles 
ingevoerd in het Alpen-
land. In tegenstelling tot 

Hongarije 
Om een dam op te wer-
pen tegen de immigratie-
tsunami via de Balkan, 
heeft Hongarije een hek 
van 170 km geplaatst 

Slovakije 
Slovakije weigert nog 
langer islamitische asiel-
zoekers op te vangen.  

Doe mee!
en word vandaag lid van 
het Vlaams Belang. 

SMS “lid + naam en adres” naar 
3111 en ontvang een gratis USB-
stick van het Vlaams Belang bij 
uw lidmaatschap.

NationaalPamflet-Asiel 5.indd   1 3/09/15   12:58
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asielcrisis te financieren. Dat blijkt 
uit een antwoord van Vlaams mi-
nister Turtelboom (Open VLD) op 
een vraag van Vlaams parlementslid 
Chris Janssens. De asielinstroom 
leidt bovendien ook tot 215 aan-
wervingen bij de Vlaamse en lokale 
overheidsdiensten. Kortom: hoewel 
de overgrote meerderheid van de 
Vlamingen gekant is tegen de hui-
dige asielpolitiek, betalen ze er wel 
de factuur voor. 

BEELD VAN DE 
MAAND 

In tegenstelling tot onze media 
wordt de Poolse pers niet volledig 
beheerst door de linkerzijde. Zo 
pakte het Poolse weekblad wSIECI 
afgelopen maand uit met een al 
even veelbetekenende als pijnlijke 

voorpagina. Als trouwe lezer van 
ons maandblad willen we u deze 
cover niet onthouden.

1 OP 12
 
In 2015 ontvingen niet minder dan 
183.728 personen in dit land een 
leefloon. De verschillen qua natio-
naliteit spreken echter boekdelen, 
zo blijkt uit een antwoord dat Bar-
bara Pas ontving van minister van 
maatschappelijke integratie Willy 
Borsus (MR).  Bij de inwoners met 
Belgische nationaliteit is 1 op 73 
afhankelijk van een leefloon, ter-
wijl bij niet-EU-burgers de verhou-
ding 1 op 12 bedraagt.  Andermaal 
wordt aangetoond dat de massale 
instroom van niet-Europese vreem-
delingen een onevenredig grote last 
vormen voor onze sociale zekerheid.

“De belastingen zullen sowieso 
omhoog moeten: een toevloed 
van velen die gemiddeld minder 
bijdragen dan ze ontvangen, zal 
door anderen moeten worden 
betaald. Niemand zal kunnen 
zeggen dat we het niet konden 
voorzien” 

Columnist Syp Winia over de 
asielinvasie, in Elsevier,  

30 januari 2016 

“Elke bevolking heeft het recht 
dat haar grenzen gecontroleerd 
worden”

VUB-professor sociologie Mark 
Elchardus, in De Morgen,  

2 februari 2016

“De regering-Michel gaat in haar 
eerste volledige begrotingsjaar 
dieper in het rood dan de rege-
ring-Di Rupo in haar laatste”

Chef-politiek Jan Segers, in Het 
Laatste Nieuws, 5 februari 2016

“Op het Vlaams Belang na werden 
alle partijen al eens uitgetest in 
het beleid, maar het heeft tot nog 
toe geen verandering gebracht.”

Politiek commentator Luc 
Van der Kelen, in Het Laatste 

Nieuws, 8 februari 2016

“Vlaanderen is welvarend on-
danks België. Dat we kunnen 
thuiskomen met een redelijk vol-
le boodschappentas is niet door 
het Belgische gat in de tas (de 
transfers) maar omdat Vlamin-
gen hard werken.”

Jonas Naeyaert, woordvoerder 
Vlaamse Volksbeweging,  

in De Standaard, 26 januari 2016

“De huidige vluchtelingencrisis 
is maar een voorbode van wat ons 
vanuit Afrika te wachten staat.”

Hoogleraar emeritus filosofie 
Etienne Vermeersch in  

De Standaard, 13 februari 2016
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Illegalopolis Vlaanderen?

Volgens schattingen verblijven op dit moment tot 200.000 vreemde-
lingen illegaal in dit land. Bij ongewijzigd beleid zullen deze cijfers 
snel en sterk toenemen. 

De voorbije maanden belandde de 
Vlaamse kust langzaam maar ze-
ker in het oog van de asielstorm: 
in nauwelijks vier maanden tijd 
vertwaalfvoudigde het aantal op-
gepakte illegale immigranten. 

MALLEMOLEN

De maatregelen die de regering 
tot op heden nam, zetten geen 
zoden aan de dijk. Terwijl er al-
les aan gedaan wordt om te be-
letten dat illegalen de oversteek 
naar Groot-Brittannië maken, 
blijven de eigen grenzen wagen-
wijd openstaan. Geloofwaardige 
grenscontroles vinden immers nog 
steeds niet plaats, waardoor het 
mensensmokkelaars wel heel ge-
makkelijk wordt gemaakt. Van de 
zowat 1.200 illegalen die tijdens 
de eerste zes weken van dit jaar 
werden opgepakt, werd slechts een 
uiterst kleine minderheid effectief 
uit het land gezet. Het overgrote 
deel kreeg gewoon een papiertje in 
de hand gedrukt met het vriende-
lijke verzoek het land te verlaten. 
Uiteraard geven betrokkenen daar 
in de praktijk slechts zelden gevolg 
aan, wat meteen verklaart waarom 
sommigen al zes keer door de poli-
tie werden opgepakt en… even zo-

veel keer vrijgelaten. Deze klucht 
toont nog maar eens aan dat van 
een consequent uitwijzingsbeleid 
– nochtans het sluitstuk van ie-
dere geloofwaardige asiel- en im-
migratiepolitiek – nog steeds geen 
sprake is.

ONGELOOFWAARDIG

De loftrompet die deze regering 
over zichzelf afsteekt, klinkt alsof 
ze geforceerd wordt. In januari 
verklaarde staatssecretaris Theo 
Francken met veel trompetgeschal 
dat vorig jaar 10.081 illegalen en 
afgewezen asielzoekers terugkeer-
den. Dat zijn er weliswaar meer  
dan in 2014, maar minder dan 
in 2013, toen ‘slechts’ 15.804 
asielaanvragen ingediend werden. 
Vorig jaar klokten we af op liefst 
35.476 asielaanvragen, goed voor 
48.000 personen. Van het noodza-
kelijke evenwicht tussen instroom 
en uitstroom – waarop Francken 
in zijn oppositieperiode altijd ha-
merde – is absoluut geen sprake. 
Tegenover de fenomenale stijging 
van het aantal asielzoekers met 106 
procent staat een toename van de 
terugkeer van amper 15 procent.
Met zijn voornemen om dit jaar 
11.500 illegale immigranten te 

repatriëren, legt Francken de lat 
wel bijzonder laag. Geconfron-
teerd met een verdubbeling van 
de instroom zou de terugkeer van 
20.000 uitgeprocedeerde asielzoe-
kers een veel correctere ambitie 
geweest zijn. 

“MISSCHIEN ZELFS 
200.000” 

In dit scenario is dan nog geen 
rekening gehouden met de vele 
vreemdelingen die al veel langer 
illegaal in dit land verblijven. Pre-
cieze cijfers zijn niet voorhanden, 
maar op het kabinet van staats-
secretaris Theo Francken wordt 
hun aantal geschat op 40.000 tot 
140.000. Op het kabinet van mi-
nister van Binnenlandse Zaken Jan 
Jambon gaat men er dan weer van-
uit dat er zich op dit moment “tus-
sen 50.000 en 150.000 en misschien 
zelfs 200.000 illegalen” in dit land 
bevinden (Humo, 12.01.2016). 
Dat is een stad zoals Gent waarop 
niemand vat heeft. Nu reeds staat 
vast dat het hier niet bij zal blijven. 
In de heersende Europese asiel-
chaos verdwenen immers reeds 
tienduizenden asielzoekers van de 
radar. Het lijdt geen twijfel dat 
een deel daarvan via Duitsland en 
het zuiden van Europa ongehin-
derd dit land binnenstroomt en 
het reeds aanwezige leger illegalen 
komt vervoegen.

Alles wijst erop dat – bij ongewij-
zigd beleid – het aantal illegalen 
nog sterk zal toenemen. Er is dan 
ook meer dan ooit nood aan een 
beleid dat op een effectieve en ef-
ficiënte manier de instroom ver-
kleint en de uitstroom vergroot. 
Indien zo’n beleid uitblijft, orga-
niseert de N-VA vandaag wat ze 
gisteren bestreed: een nieuwe, col-
lectieve regularisatieronde. 

Dirk De Smedt

Eén van de vele illegalenkampen aan de kust
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Inboeten aan veiligheid
Om justitie weer een beetje geloofwaardigheid te geven, moeten cri-
minele feiten ongehinderd kunnen worden vastgesteld, dienen straf-
fen rechtvaardig te worden en consequent uitgevoerd... In Geens’ 
potpourri-wetsontwerp niets van dit alles, helaas. De waanzinnige 
wet-Lejeune blijft bestaan en levenslang wordt nog steeds niet levens-
lang.

Besparingsdrang vormt de rode 
draad. Zo is er bijvoorbeeld de 
verschuiving van assisen naar cor-
rectionele rechtbanken. De zwaar-
ste misdaden zullen voortaan dus 
eenzelfde behandeling krijgen als 
wanbedrijven. Weg dus het uit-
gebreide recht op tegenspraak, 
waaronder het diepgaand horen 
van getuigen en experten… Ne-
fast voor het onderzoek, nefast 
voor het achterhalen van de waar-
heid. En nu de rechters zich dus 
veel meer enkel op het strafdos-
sier zullen moeten baseren, moe-
ten daarin meer garanties voor de 
partijen worden ingebouwd. Zo 
niet, wordt er aan de fundamen-
tele rechten van de partijen ge-

raakt. Van garanties is echter geen 
sprake, zodat het evenwicht tussen 
partijen verstoord wordt. Een toe-
name van gerechtelijke dwalingen 
zal het gevolg zijn.

ENKELBANDJE

Erg en ronduit onaanvaardbaar 
wordt het wanneer maatregelen 
om besparingsredenen ten koste 
gaan van de algemene veiligheid. 
Wat het geval is met de invoering 
van het elektronisch toezicht als 
autonome straf. Justitie wordt al 
sinds jaar en dag gekenmerkt door 
het niet uitvoeren van sancties en 
straffen. Voor straffen onder de 
drie jaar hoeft men niet eens te 
gaan zitten, levenslang betekent in 
de prak-

tijk een tiental jaartjes… En wat 
doet Geens? Die gaat de rol van de 
strafrechter nog meer beknotten!

Vrijheidsstraffen zijn noodzakelijk 
en doeltreffend. Niet alleen voor 
de gedetineerden zelf, maar voor 
de hele samenleving. Een enkel-
bandje werkt niet ontradend. Niet 
voor roofovervallers, niet voor 
verkrachters, niet voor geradicali-
seerde gekken. Dit voorhouden is 
echt wel naïef en wereldvreemd. 
Gevangenisstraffen moeten daar-
entegen net geherwaardeerd wor-
den. Alleen al om redenen van ef-
ficiëntie.

LUCHTVERFRISSER

Als we het woordenboek der Ne-
derlandse taal mogen geloven, is 
een potpourri een mengsel van 
natuurlijke geurende bestandde-
len, dat gebruikt wordt als lucht-
verfrisser. Welnu, deze potpourri 
2 van Koen Geens is een onwel-
riekend brouwsel geworden. Het 

meer oog hebben voor 
besparingen dan voor 
veiligheid laat een 
nauwelijks te dragen 
stank na. Een stank 
waar vooral onfrisse 
buitenlandse crimi-
nelen op zullen af-
komen. Als stront-
vliegen.

En uiteindelijk 
wordt ook het 

be spa r ing sdoe l 
gemist. Het plan 
zal Vadertje Staat 
veel meer kosten 

dan een correcte 
en efficiënte aanpak 

van criminaliteit. Re-
denen te over waarom 
het Vlaams Belang het 
wetsontwerp niet kon 
steunen.

Frederik Pas
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Morele herbewapening 
Afgelopen maand kozen de Vlaams Belang Jongeren een nieuwe be-
stuursploeg en een nieuwe voorzitter. Na twee jaar hard werken geeft 
Reccino Van Lommel de fakkel door aan de 26-jarige Bart Claes. Als 
vuurdoop onderwierpen we de kersverse VBJ-captain aan zijn eerste 
politieke interview. 

Een ruime meerderheid van de 
congresleden verkoos u tot nieu-
we VBJ-aanvoerder. Waar staat 
Bart Claes voor? 

Ik ben 26 jaar oud, afkomstig uit 
Rumst en heb rechten gestudeerd 
aan de Universiteit Antwerpen en 
de Universiteit Gent. Ik ben geen 
kind van de Vlaamse Beweging: 

thuis werd er wel over politiek 
gesproken, maar geen van mijn 
ouders of directe familieleden was 
vroeger politiek actief.
Daar kwam verandering in toen ik 
in september 2008 ging studeren 
in Antwerpen. Ik geraakte er al snel 
in contact met ‘die jongen met de 
grijze pet’, Tom Van Grieken, toen 
praeses van NSV!-Antwerpen. Ik 

heb me toen in mijn eerste week 
van mijn universitaire loopbaan lid 
gemaakt van de Nationalistische 
Studentenvereniging - en bracht 
ineens zes andere oud-klasgenoten 
met me mee. Mijn eerste stappen 
in de Vlaamse Beweging en poli-
tiek waren gezet. In de volgende 
jaren werd Tom nationaal voorzit-
ter van de NSV!, ik werd praeses in 
Antwerpen. 

Na mijn bachelorstudies ging ik 
voor mijn master naar Gent, waar 
ik lid werd van het Katholiek 
Vlaams Hoogstudentenverbond. 
Ik ging er op kot in het Verbonds-
huis en was eigenlijk van ’s och-
tends tot ’s avonds bezig met poli-
tiek.

Een net afgestudeerde rechten-
student heeft professionele op-
ties te over. Waarom de politiek 
en vooral, waarom het Vlaams 
Belang?

Ik ben na mijn studies een tijd ac-
tief geweest als jurist en vervolgens 
in de logistieke sector. Interessante 
omgevingen met veel doorgroei-
mogelijkheden. Toch merkte ik 
telkens al vrij snel dat er zich een 
leegte vormde in mijn dagdage-
lijkse leven. Er was gebrek aan een 
ideologische missie. De drang om 
aan politiek te doen was te groot 
om te weerstaan. 

Vlaams Belang is ook de enige par-
tij die ten volle beseft wat de grote 
uitdagingen van onze tijd zijn: 
massa-immigratie en het uithollen 
van de democratie en de soevereine 
natiestaat. Onze partij is zowat de 
enige die deze problemen onder 
ogen durft te zien, ze te benoemen 
en ook bereid is er iets aan te doen. 
Principes en rechtlijnigheid. 

Welke accenten wil u leggen als 
jongerenvoorzitter? Kersvers VBJ-voorzitter Bart Claes: “Jongeren zijn niet blind voor 

de negatieve gevolgen van de multiculturele samenleving”
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Organisatorisch zal de werking de 
komende twee jaren draaien om 
consolidatie en lokale verankering. 
Tom en Reccino zijn er als voor-
zitters in geslaagd om VBJ te laten 
erkennen bij de Vlaamse overheid. 
We krijgen nu dus jaarlijks een 
werkingsbudget in de vorm van 
subsidies. Dit zullen we consolide-
ren en verder uitbouwen. 

Vervolgens zal er ook worden ge-
werkt aan de lokale verankering. 
Er worden mensen verantwoorde-
lijk gesteld voor bepaalde regio’s. 
Bedoeling is om op relatief korte 
termijn opnieuw levendige VBJ-
afdelingen uit te bouwen in de 
grotere Vlaamse steden.

Inhoudelijk zal het een verhaal 
worden van en voor weerbare bur-
gers in een vrij land. Onze missie 
zal zijn om onze mensen moreel te 
herbewapenen. 

We gaan geen congressen houden 
om te kunnen zeggen dat we een 
congres hebben gehouden. Niet 
vergaderen om te vergaderen. Ge-
woon dingen doen. Want willen is 
kunnen.

Vroeger haalde het Vlaams Be-
lang sterke scores bij de jeugd. 
Hoe zit dat vandaag?

Er is werk aan de winkel. Voor veel 
jongeren komt onze partij als ou-
bollig over. Dit is niet te wijten aan 
onze standpunten, maar wel aan 
de manier waarop we deze naar de 
mensen brengen. Gelukkig zet de 
huidige partijtop nu wel volop in 
op creatieve communicatie zoals 
onder andere sociale media. Door 
toedoen van het cordon médiati-
que zullen we het ook nodig heb-
ben.

Het Vlaams Belang wordt wel 
eens verweten zich te veel toe te 
spitsen op twee thema’s: het com-

munautaire en immigratie. Deelt 
u die analyse?

Onze partij zet terecht hard in op 
deze thema’s. De institutionele 
constructie van België is een to-
taal onrealistische simulatie van 
de maatschappij. Dit heeft altijd 
geleid tot een wrange democratie. 
Vlamingen krijgen nooit het be-
leid waar men voor heeft gestemd, 
Walen ook niet. Dit democratisch 
deficit zorgt er nog eens voor dat 
effectieve en efficiënte politieke 
besluitvorming krijgt af te rekenen 
met allerlei onnodige obstakels.

Immigratie is inderdaad ook alom-
tegenwoordig in onze communica-
tie. En dat is logisch. Europa balan-
ceert op het randje van de afgrond. 
De problemen die zich zullen voor-
doen wanneer deze toestroom van 
nieuwkomers niet wordt gestuit 
zullen immens zijn. De komende 
jaren zullen beslissend zijn voor de 
toekomst van ons continent, onze 
cultuur en de Europese volkeren 
zelf. Dit is de grote uitdaging van 
onze tijd en zou door alle partijen 
zeer ernstig moeten genomen wor-
den. Helaas zien we dat een open 
debat over de opportuniteit van de 
open grenzen en levensvatbaarheid 
van de multiculturele samenleving 
vaak onmogelijk wordt gemaakt.
 
Maar als VBJ zullen we ook focus-
sen op andere thema’s zoals jon-
geren en ondernemen, mobiliteit, 
fiscaliteit, dienstplicht, directe de-
mocratie, enzovoort. Een laatste 
thema waar ik persoonlijk zwaar 
aan til is de politieke neutraliteit in 
het onderwijs. Wanneer wij mer-
ken dat bepaalde leerkrachten hier 
lak aan hebben, zullen wij met VBJ 
op gepaste wijze reageren.

Het credo ‘diversiteit is een feit’ 
weergalmt al jaren door de Wet-
straat en in de opinierubrieken 
van de traditionele media. Heeft 

de jeugd de multiculturele sa-
menleving definitief omarmd? 

Diversiteit is een onderdeel van 
het dagelijks leven geworden. In 
elke klas zitten allochtonen, op 
het openbaar vervoer, op TV, in de 
vriendenkring, overal komt men 
in aanraking met de zogenaamde 
multiculturele samenleving. Dat 
is anders dan enkele decennia ge-
leden. Voor onze jeugd is multicul-
tuur een realiteit, maar geen evi-
dentie. Vele jongeren zijn immers 
niet blind voor de negatieve gevol-
gen die de multiculturele samenle-
ving met zich meebrengt. 



Belgische recuperatie  
buitenlandse handel 
Export is in eerste instantie een taak voor de bedrijven. De overheid 
kan wel ondersteunen, informeren en begeleiden. In 1948 werd daar-
toe de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) opge-
richt, die vanaf de jaren zestig ook economische zendingen naar het 
buitenland organiseerde. 

Er kwam een buitenlands netwerk 
tot stand van handelsattachés die 
opportuniteiten zochten en con-
tacten legden met mogelijke agen-
ten of kopers voor de producten en 
diensten van onze bedrijven. De 
staatshervorming van 1988 had tot 
gevolg dat buitenlandse handel een 
parallelle bevoegdheid werd van 
zowel de federale als van de gewes-
telijke overheden. Toen begin jaren 
negentig een Vlaamse Dienst voor 
de Buitenlandse Handel werd op-
gericht liepen BDBH en VDBH 
elkaar voortdurend voor de voeten. 
De bedrijven wisten ook niet meer 
wie voor wat instond. Na de staats-
hervorming van 2001 bleef de fe-
derale overheid alleen nog bevoegd 

voor enkele kleinere opdrachten en 
voor de coördinatie en de samen-
werking tussen de federale en ge-
westelijke instanties en de privésec-
tor op het gebied van exportbeleid. 
De BDBH werd opgedoekt. 

BELGISCH, MET DE HULP 
VAN VLAANDEREN

Toen Vlaanderen ook bevoegd 
werd voor investeringen werd de 
VDBH omgedoopt tot het Vlaams 
Agentschap voor Internationaal 
Ondernemen of Flanders Invest-
ment and Trade (FIT). Maar in 
2002 werd een samenwerkingsak-
koord afgesloten tussen de federale 
overheid en de gewesten waarbij 

het interfederale Agentschap voor 
Buitenlandse Handel (ABH) werd 
opgericht, dat zich ‘ten dienste stelt 
van de drie gewestelijke exportbe-
vorderende instanties’. Eigenlijk 
moet het er vooral voor zorgen 
dat de gewesten gezamenlijk bui-
tenlandse zendingen organiseren, 
eerst onder het voorzitterschap van 
kroonprins Philippe, tegenwoordig 
van zus Astrid. In feite is daar geen 
afzonderlijke instelling voor nodig, 
want de gewestelijke diensten kun-
nen als ze dat wensen perfect on-
der elkaar gezamenlijke economi-
sche missies organiseren, net zoals 
Vlaanderen en Nederland dat ook 
doen. Het zijn trouwens FIT en de 
Vlaamse economische vertegen-
woordigers in het buitenland die 
instaan voor de praktische voorbe-
reiding en organisatie van die mis-
sies. Het Belgisch agentschap is in 
feite een uiting van wantrouwen 
ten aanzien van de gewesten. Daar-
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v.l.n.r. Pieter De Crem, Canadees deelstaatminister Mike De Jong, Didier Reynders, prinses Astrid, 
Geert Bourgeois tijdens een handelsmissie in Canada.
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toe heeft het 37 voltijdsequivalen-
ten ter beschikking, die werken 
onder een liberale algemeen direc-
teur en oud VLD-parlementslid 
Annemie Neyts die voorzitster van 
de raad van bestuur is. Het pari-
taire taalkader is de negatie van het 
aandeel dat Vlaanderen in de uit-
voer van dit land vertegenwoordigt 
(meer dan 80%) of van de bijdrage 
van Vlaanderen aan de financie-
ring van het ABH (zo’n 62% van 
de gewestelijke subsidies). Toch 
vindt minister van Buitenlandse 
Zaken Reynders het paritaire taal-
kader normaal, antwoordde hij op 
een vraag van Barbara Pas. Vermits 
het ABH geen rechtstreeks contact 
heeft met bedrijven, alleen met de 
gewestelijke diensten, is een ander 
taalkader overbodig, luidt zijn re-
denering. Alleen houdt het Agent-
schap zich niet aan die regel.

LOTERIJ HELPT  
REYNDERS

Wettelijk is buitenlandse handel 
een exclusieve bevoegdheid van de 
gewesten, maar Didier Reynders 
heeft zich daar nooit kunnen bij 
neerleggen en is altijd een grotere 
rol blijven opeisen voor de federale 
overheid. Herinner u de roadshows 
die hij in 2005 samen met Ver-
hofstadt in het buitenland organi-
seerde. Van minister van Buiten-
landse Handel Kris Peeters moet 
hij weinig weerwerk verwachten, 
net zo min als van staatssecretaris 
Pieter De Crem, ook al bevoegd 
voor buitenlandse handel. Die is al 
lang blij dat hij af en toe op reis 
mag. Maar drie federale excellen-
ties die zich een exclusief Vlaamse 
bevoegdheid toe-eigenen, dat kan 
tellen. Toen Peeters nog minister-
president was, klaagde Vlaams 
Belang in het Vlaams Parlement 
geregeld de overbodigheid van het 

federale Agentschap Buitenlandse 
Handel aan en stelde het bij iedere 
begroting voor om de Vlaamse 
financiële bijdrage aan het ABH 
te schrappen. Uiteindelijk werd 
die toch gehalveerd tot nog altijd 
760.000 euro in 2016. Ten gevolge 
daarvan vonden er niet langer vier 
Belgische mega-zendingen per jaar 
plaats, maar ‘slechts’ twee. Reyn-
ders paste daar echter een mouw 
aan. Onder het voorwendsel dat 
het Agentschap ook een “bijdrage 
aan de logistieke organisatie en het 
economische luik van de staatsbezoe-
ken” leverde, kreeg het van de Nati-
onale Loterij een financiële injectie 
van 250.000 euro, gaf de minister 
in antwoord op een vraag van Bar-
bara Pas toe. Daarmee stond de 
teller terug op vier: twee econo-
mische zendingen met Astrid en 
twee staatsbezoeken van Philippe 
en Mathilde met een economisch 
luik. Of de bijdrage van de Loterij 
aan het Agentschap eenmalig was, 
zoals Reynders beweert, valt nog 
af te wachten. Overigens komt het 
ABH met een tiental thematische 
zendingen helemaal in het vaarwa-
ter van de Vlaamse overheid.

PROPAGANDAMISSIES

In Belgischgezinde kringen wordt 
gezwaaid met het nut van een Bel-
gisch imago en deuren die anders 

voor onze exporteurs gesloten blij-
ven. In feite is het net andersom. 
Het is op de rug van performante 
Vlaamse bedrijven dat de Belgicis-
ten het imago van België proberen 
op te vijzelen. Want na de affaire 
Dutroux, het wereldrecord rege-
ringsvorming en nu Brussel als uit-
valsbasis van het jihadisme, wekt 
de naam ‘België’ niet echt vertrou-
wen in het buitenland. De meeste 
van onze bedrijven hebben wel nog 
een goede reputatie. Economische 
zendingen waaraan enkele honder-
den bedrijven uit diverse sectoren 
deelnemen, hebben weinig of geen 
praktisch nut maar moeten het bla-
zoen van het land en van de familie 
Saksen-Coburg wat glans geven. 
Daartoe wordt er telkens een horde 
journalisten meegevraagd, ‘au frais 
de la princesse’, lees op kosten van 
de belastingbetaler. De verslag-
geving is navenant: kritiekloos en 
weinig relevant. De contracten 
die zogezegd naar aanleiding van 
die bezoeken worden afgesloten, 
liggen al lang vast, dankzij de ge-
bundelde inspanningen van de 
Vlaamse overheid en de Vlaamse 
bedrijven. Voor hen het werk, voor 
België de glorie. En de Vlaamse 
regering? Die sputtert wat tegen, 
maar speelt het spelletje uiteinde-
lijk mee.

Luk Van Nieuwenhuysen
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Koningin Mathilde op ‘missie’ met Didier Reynders
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Interpretatiedecreet faciliteiten- 
onderwijs blijft dode letter
In januari gaven we een stand van zaken over het Franstalig facilitei-
tenonderwijs in Vlaanderen. Chris Janssens interpelleerde sedertdien 
onderwijsminister Crevits over de invulling van het interpretatiede-
creet dat vijf jaar terug in voege had moeten treden. 

Dat decreet voorzag dat 
voortaan de Vlaamse eind-
termen ook voor de Frans-
talige faciliteitenscholen gel-
den, dat de leerlingen door 
Vlaamse centra voor leerlin-
genbegeleiding worden op-
gevolgd en dat het toezicht 
op de onderwijskwaliteit 
door de Vlaamse pedagogi-
sche inspectie wordt uitge-
oefend. Het Grondwettelijk 
Hof holde het decreet na een 
klacht van de Franstaligen echter 
danig uit, waardoor de Fransta-
lige pedagogische inspectie wel 
bevoegd bleef. De Vlaamse meer-
derheid legde zich daarbij neer en 
verviel in de oude gewoonte van 
betalen zonder omkijken. Van 
‘gericht subsidiebeleid’ waarover 
Bourgeois (N-VA) het in zijn 
nieuwjaarstoespraak voor de VVB 
had, valt weinig te merken. Net zo 
min als van wat er overblijft van 
het interpretatiedecreet na de pas-
sage langs het Grondwettelijk Hof.

WACHTEN OP REACTIE

Als de Vlaamse regering het spel 
dan toch strikt legalistisch wil spe-
len, moet ze er voor zorgen dat de 
taalwetgeving en de overblijvende 
voorschriften van dat interpreta-
tiedecreet worden nageleefd. In 
het bijzonder de verplichting dat 
de Franse Gemeenschap haar in-
spectieverslagen van de Franstalige 
faciliteitenscholen aan de Vlaamse 
onderwijsadministratie moet be-
zorgen, in het Nederlands boven-
dien. Tot dusver kwam er niet 
één verslag toe. Er werd door de 
Vlaamse overheid ook nooit naar 

gevraagd, ondanks herhaald aan-
dringen van Vlaams Belang. 
Misschien komt daar verandering 
in, Crevits ging deze keer wel in 
op de kritiek van Chris Janssens. 
Ze heeft in een brief de Fransta-
lige onderwijsinspectie op haar 
verplichtingen gewezen. Het is nu 
afwachten of en hoe de Franse Ge-
meenschap zal reageren. En het is 
vooral wachten naar de houding 
van de Vlaamse regering als alles bij 
het oude blijft. Het is alvast weinig 
hoopgevend dat de regeringspar-
tijen hebben geweigerd een motie 

goed te keuren waarin de regering 
wordt gevraagd een termijn voorop 
te stellen waarbinnen de Franse ge-
meenschap en de Franstalige facili-
teitenscholen zich in regel moeten 

stellen.

LEGALISTISCH VOOR 
ZICHZELF

In tegenstelling tot Vlaande-
ren heeft de Franse Gemeen-
schap zich tot dusver allesbe-
halve legalistisch opgesteld 
ten aanzien van de Franstalige 
privéschool in Voeren, waar-
van de kinderen in principe 

moeten geregistreerd staan onder 
het thuisonderwijs. Dat is niet het 
geval. Integendeel, de leerlingen 
staan op de rol van het Franstalig 
onderwijs en ze worden erdoor ge-
subsidieerd. Minister Crevits heeft 
niettemin ook voor die onwettige 
privéschool de inspectieverslagen 
aan de Franse Gemeenschap op-
gevraagd, waarmee ze die impliciet 
als een faciliteitenschool erkent. 
Deze Vlaamse regering is legalis-
tisch voor zichzelf, maar niet voor 
de Franstaligen.

Luk Van Nieuwenhuysen

Chris Janssens: “De Vlaamse regering is legalistisch 
voor zichzelf, maar niet voor de Franstaligen.”
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Brussel: de tunnel…  
staat op instorten
Door jarenlang wanbeleid en verwaarlozing werden de Brusselse tun-
nels grauwe benepen kokers waarvan je maar hoopt dat er geen beton-
blokken naar beneden vallen net wanneer je er door rijdt. 

De stemmen die nu opgaan om 
bepaalde Brusselse tunnels zoals 
de Jubelparktunnel, de tunnel 
aan de Wetstraat en vooral ook de 
Leopold II-tunnel gewoon maar 
te sluiten, hebben echter weinig 
voeling met de realiteit. Het slui-
ten van een aantal tunnels op de 
Kleine Ring zou nefast zijn voor de 
Brusselse handel en economie, en 
voor de mobiliteit in de hoofdstad 
en delen van Vlaams-Brabant. 

HOOFDSTEDELIJKE 
FUNCTIE

Het argument als zou een reno-
vatie te veel kosten, is sinds de 
herfinanciering van Brussel totaal 
ongeloofwaardig geworden. Brus-
sel kreeg reeds honderden miljoe-
nen via Beliris en via de herfinan-
ciering, om haar ‘hoofdstedelijke 
functie’ te kunnen vervullen. De 
vlotte bereikbaarheid van de stad is 
daar een wezenlijk onderdeel van. 
Het is dan ook bedenkelijk dat het 
geld dat Brussel daarvoor kreeg 
niet werd geïnvesteerd in het we-
gennet, maar enkel moest dienen 

om de begroting wat op te leuken, 
of om in een voetbalstadion voor 
Anderlecht en de Rode Duivels te 
pompen.

De Leopold II-tunnel, waarvan 
de werkzaamheden begonnen in 
1979, kwam er onder meer als 
vervanger van een groot viaduct. 
Terecht: het ondergronds laten 
verlopen van het verkeer zorgt voor 
een leefbare stad. Wie de Leopold 
II-tunnel wil laten sluiten, pleit er 
dus voor om het verkeer opnieuw 
bovengronds te laten rijden want 
het is natuurlijk een illusie dat bij 
het sluiten van een tunnel het ver-
keer – meer dan 80.000 wagens die 
dagelijks door die tunnel rijden - 
plots zal verdwijnen.

GEEN  
ONDERZOEKSCOMMISSIE

De optie om al het verkeer weer 
bovengronds te brengen is voor het 
Vlaams Belang onaanvaardbaar. 
Integendeel pleiten we er voor om 
van de broodnodige renovatiepe-
riode gebruik te maken om waar 

mogelijk nog meer bestaand au-
toverkeer ondergronds te brengen, 
en het verder ondergronds door-
trekken van de Leopold-II tunnel 
tot de aansluiting met de E40 en 
de Ring. En dat zonder tolheffing! 
Het kan namelijk niet dat de Brus-
selse regering eerst langs de kassa 
passeert om fondsen voor haar 
‘hoofdstedelijke functie’ te innen. 
Om daarna nogmaals langs de 
kassa te passeren om de bevolking 
tolgelden uit de zak te kloppen. De 
werkende Vlaming wordt al ge-
noeg uitgeperst.

Het Vlaams Belang is er ook niet 
over te spreken dat er geen onder-
zoekscommissie werd opgericht 
om na te gaan waar de verant-
woordelijkheid ligt van zowel het 
gebruik van minderwaardige mate-
rialen bij de bouw van de tunnels, 
als van het systematisch onder de 
mat schuiven van rapporten die 
de problemen in de tunnels aan-
kaarten. Door slechts een ‘gewone’ 
commissie te willen oprichten lijkt 
het er steeds meer op dat - op het 
Vlaams Belang na - alle Brusselse 
partijen de stinkende potjes gedekt 
willen houden!

Stijn Hiers
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Onder de grauwe tunnelsaga  
gaan stinkende potjes schuil.
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“België heeft Polen geen lessen te 
geven in democratie”
Chris Janssens hekelde in het Vlaams Parlement de hetze van het EU-
establishment tegen de Poolse conservatieve regering.  

De rechts-conservatieve partij 
Recht en Rechtvaardigheid (PiS) 
wist in 2015 een absolute meer-
derheid te verwerven in het Poolse 
parlement. Het was voor het eerst 
sinds het land opnieuw democra-
tische verkiezingen kent dat een 
partij daarin slaagde. Ook voor het 
eerst is er geen linkse partij meer 
vertegenwoordigd in dat parle-
ment. Allicht omdat het socialis-
tisch-liberale EU-establishment dit 
maar moeilijk kan verkroppen, was 
Polen de voorbije weken het slacht-
offer van een goed georchestreerde 
hetze tegen het door PiS gevoerde 
beleid. Concrete aanleiding waren 
enkele nieuwe Poolse wetten met 
betrekking tot de openbare omroep 
en het Grondwettelijk Hof. Op 19 
januari kwam de Poolse premier 
Beata Szydlo haar beleid al verde-
digen en toelichten in het Europees 
Parlement, waar ze onder meer ge-
confronteerd werd met een hysteri-
sche Guy Verhofstadt. 
  
Voor bepaalde Vlaamse politieke 
partijen bleek daarmee de kous 
nog niet af. Zij wilden ook in het 
Vlaams Parlement een ‘Polen-
nummertje’ opvoeren. De com-
missies Buitenlands Beleid en 
Media van het Vlaams Parlement 
beslisten de Poolse ambassadeur, 
Artur Harazim, uit te nodigen om 
uitleg te vragen over de in Polen 
doorgevoerde hervormingen. Het 
door de beide commissievoorzit-
ters – Rik Daems (Open VLD) en 
Bart Caron (Groen) – verzonden 
persbericht over “het horen van de 
Poolse ambassadeur” liet aan duide-
lijkheid niets te wensen over. Het 
perscommuniqué had het over “de 
vermeende aantasting van de Poolse 
rechtsstaat door de Poolse regering en 

parlement” en “omstreden overheids-
initiatieven die de democratie in Po-
len zouden ondergraven”. 
 
In de parlementscommissie lichtte 
de Poolse ambassadeur de nieuwe 
Poolse wetgeving toe, waarbij hij 
duidelijk maakte dat de Poolse re-
gering op geen enkele manier wil 
raken aan het onafhankelijk func-
tioneren van het Grondwettelijk 
Hof of de vrijheid van media. Elke 
in het Vlaams Parlement vertegen-
woordigde partij kreeg vervolgens 
de kans om vragen tot hem te rich-
ten of een korte tussenkomst te 
houden. 
 
VERONTSCHULDIGINGEN
 
Toen het zijn beurt was, bood 
Vlaams Belang-fractievoorzitter 
Chris Janssens aan de Poolse am-
bassadeur zijn plaatsvervangende 
verontschuldigingen aan voor het 
in het persbericht gehanteerde taal-
gebruik. Janssens maakte ook dui-
delijk dat België Polen geen lessen 
te geven heeft in democratie. Hij 
verwees daarbij naar het monopo-
lie van de kleurvakbonden in ons 
land en hun uitsluiting van Vlaams 
Belang’ers, naar de manifeste on-
dervertegenwoordiging van het 
Vlaams Belang in programma’s van 
de openbare omroep en naar het 
feit dat onze kranten columns en 
zelfs betaalde advertenties van het 
Vlaams Belang weigeren, en dat 
uitgeverijen onder politieke druk 
geen boeken van Vlaams Belang-
schrijvers uitgeven. 
  
Tot slot wierp Chris Janssens de 
vraag op hoe democratisch het 
beleid van de Belgische regering 
wel is: “Elke peiling wijst uit dat de 

Vlamingen zich in grote meerder-
heid kanten tegen het huidige lakse 
asielbeleid. Volgens een recente pei-
ling steunt nauwelijks 4% van de 
bevolking de opvang van nog meer 
asielzoekers. Hoe democratisch is een 
asielbeleid dat maar gesteund wordt 
door een verwaarloosbare minder-
heid van de bevolking?” 
 
Chris Janssens adviseerde zijn col-
lega’s-parlementsleden “zich beter 
zorgen te maken over de democratie 
in Duitsland waar journalisten toe-
geven dat ze van het Merkel-regime 
niet meer vrij kunnen berichten 
over de asielkwestie”. Als voorbeeld 
vermeldde hij de  zwijgplicht met 
betrekking tot incidenten die zelfs 
zover doorgedreven werd dat meer 
dan 500 seksuele delicten op oude-
jaarsnacht in Keulen aanvankelijk 
doodgezwegen werden door de 
pers. Een in Keulen georganiseerde 
protestactie van Pegida tegen dit 
doofpotbeleid werd brutaal uiteen-
geknuppeld. “In Polen ondertussen, 
waar de rechtsstaat volgens sommigen 
toch zo bedreigd wordt, kunnen beto-
gers vlot en zonder problemen anti-
regeringsbetogingen houden”, zei de 
Vlaams Belang-fractievoorzitter.  
 
PEILING 
 
Hoe objectief ook onze media zijn 
met betrekking tot de situatie in 
Polen, is maar de vraag. Men tracht 
vaak de indruk te wekken dat de 
populariteit van de regerende PiS 
tanende is en dat de Poolse bevol-
king massaal op straat komt tegen 
de regering. In peilingen scoort de 
conservatieve PiS met 38% van de 
stemmen echter nog even goed als 
bij de verkiezingen, waarbij de par-
tij dus haar absolute meerderheid 
zou behouden.

Wim Van Osselaer
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Vreemdelingen in  
openbaar ambt
Het is van alle tijden en alle landen dat burgerschap, en de rechten 
en plichten die daarmee samenhangen, doorgaans verbonden zijn aan 
het bezit van de nationaliteit van dat land. 

Dat was in België ook zo. De jong-
ste decennia heeft de politieke 
klasse echter onder invloed van 
de multicul-ideologie zo ongeveer 
alle grendels weggehaald die daar-
op betrekking hadden. Het meest 
sprekende voorbeeld daarvan is 
wellicht de invoering van het stem-
recht voor vreemdelingen. 

Eén van de weinige grendels die 
deze gelijkheidswaanzin tot nog 
toe heeft overleefd, is deze die 
stelt dat men over de Belgische 
nationaliteit moet beschikken om 
ambtenaar te kunnen worden. Dat 
beginsel is vastgelegd in artikel 10 
van de Grondwet. 

Sommigen hebben zich daar even-
wel niet aan gestoord. Zo heb-
ben zowel de Vlaamse, Brusselse 
als Waalse regeringen reeds jaren 
geleden besluiten uitgevaardigd 
waardoor minstens contractu-
ele betrekkingen in de ambtenarij 
voor buitenlanders worden open-
gesteld. Perfect ongrondwettig, 
maar wie maalt daar nu om, zeker 
als het voor de goede multicul-zaak 
is? Het Vlaams Belang heeft bij de 
Raad van State enkele procedures 
lopen waarmee een aantal van deze 
besluiten worden aangevochten, 
maar die zaken blijven verdacht 
lang aanslepen… Intussen blijft 
deze grondwetsbepaling wel be-
staan en is zij uiteraard een grote 

doorn in het oog van de multicul-
ideologen en willen ze die dus ook 
maar al te graag zien verdwijnen. 

DIVERSITEIT

Ook de Vlaamse minister bevoegd 
voor Ambtenarenzaken, Liesbeth 
Homans (N-VA), wil dat. Zij wil 
namelijk dat zowat àlle betrekkin-
gen, dus ook de statutaire, voor 
buitenlanders kunnen worden 
opengesteld. Maar zóver durft ze 
niet te gaan zonder dat de Grond-
wet dit toelaat. En dus heeft zij 
een brief naar de eerste minister 
geschreven om hem aan te zetten 
om artikel 10 van de grondwet aan 
te passen. Want, aldus Homans in 
haar brief aan Michel “dergelijke 
maatregel zou het diversiteitsbeleid 
van de Vlaamse overheid zeker ten 
goede komen. Federale initiatieven 
in die zin zal ik dan ook aanmoe-
digen.”

Zoals met zovele andere dingen 
geldt ook hier dus dat er voortaan 
geen linksen meer nodig zijn om 
ons burgerschap en onze identiteit 
te grabbel te gooien: de N-VA zal 
dat wel doen. Met de glimlach. 
Wat zal het volgende zijn om 
vreemdelingen zoveel mogelijk ter 
wille te zijn? De uitholling van de 
taalwetgeving misschien?

Peter Lemmens

Opsluiting van illegalen in geslo-
ten centra met het oog op uitwij-
zing is in dit land geen garantie op 
verwijdering. Van januari tot mei 
2015 vonden er immers 24 ont-
snappingen uit dergelijke centra 
plaats, waarvan 5 tijdens zieken-
huisopname en 1 tijdens het ver-
voer (Schriftelijke vraag nr. 188 
van Filip Dewinter aan de staats-
secretaris voor Asiel en Migratie)

***

In de eerste jaarhelft van 2015 
werden 21.966 bevelen om het 
grondgebied te verlaten uitge-
reikt. In 10.401 gevallen ging het 
om een 2e, 3e of… zoveelste bevel 
aan illegalen die geen gevolg aan 
eerdere bevelen gaven (Schrifte-
lijke vraag nr. 283 van Filip De-
winter aan de staatssecretaris voor 
Asiel en Migratie)

***

Tijdens de eerste zes maanden van 
2015 werden er door Theo Franc-
ken (N-VA) niet minder dan 714 
illegalen in dit land geregulari-
seerd (Schriftelijke vraag nr. 281 
van Filip Dewinter aan de staats-
secretaris voor Asiel en Migratie)

***

In de federale opvangcentra voor 
asielzoekers grepen er in 2015 
niet minder dan 171 incidenten 
plaats, waarvan 28 als ernstig wor-
den beschouwd. Dat is dus om de 
twee dagen een incident en om 
de 14 dagen een ernstig incident. 
Het betreft hier dan nog enkel de 
federale opvangcentra (Schriftelij-
ke vraag nr. 298 van Barbara Pas 
aan de staatssecretaris voor Asiel 
en Migratie)

&Feiten  cijfers
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ij zijn de Vlaams-nationale 
waakhonden”

Elk volk heeft een voorhoede nodig, een avant-
gardebeweging die het volk en vooral de politici 
wakker schudt en bepaalde thema’s op de publieke 
agenda plaatst. Het is een taak die de nationalis-
tische strijdorganisatie Voorpost al 40 jaar vol ij-
ver volbrengt. Naar aanleiding van hun jubileum 
spraken we met de vorige en de nieuwe actieleider: 
Luc Vermeulen en Nick Van Mieghem.

In maart 1976 werd Voorpost opgericht, in volle 
Egmontperiode. Was dat ook de reden van jullie 
ontstaan?

Vermeulen: Nee, de reden was eigenlijk niet van 
ideologische aard. Er woedde een intern conflict 
bij de Heel-Nederlandse strijdorganisatie Were Di, 
waardoor men er niet meer in slaagde beslissingen 
te nemen. Na jaren getalm heb ik dan, samen met 
onder meer Roeland Raes, Francis Van den Eynde en 
Lidwina Van Onckelen in maart 1976 het initiatief 
genomen om Voorpost op te richten. De overgrote 
meerderheid van Were Di is ons toen gevolgd. Overi-
gens: nadien zijn die plooien volledig gladgestreken. 

Wij hadden het geluk dat nog geen twee maanden 
na onze oprichting, in mei ’76, er net een bezoek was 
gepland van koning Boudewijn aan Antwerpen naar 
aanleiding van zijn 25-jarig ambtsjubileum. Wij zijn 
daar onmiddellijk opgesprongen en zetten een grote 
manifestatie op touw tegen de monarchie. Hoewel 
ik daar, buiten het verkondigen van mijn mening, 
niets verkeerd heb gedaan, werd ik voor drie weken 
opgesloten in de gevangenis in de welbekende Begij-
nenstraat. De haat en de nijd tegen elke vorm van 
Vlaams-nationalisme kent in Laken geen grenzen. 
 

“

Nick Van Mieghem: “Binnen de EU  
heeft Vlaanderen niets in de pap te brokken.”
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Van Mieghem: We moeten daar niet flauw over doen, 
het draagvlak is inderdaad groter bij de oudere gene-
ratie. Je mag ook niet vergeten dat buiten het VNJ er 
maar twee organisaties zijn die de Heel-Nederlandse 
gedachte nog actief uitdragen. En dat is jammer want 

een verregaande samenwerking 
tussen Vlaanderen en Nederland is 
de logica zelve. Hoe men het nu 
draait of keert: wij zijn één volk 
verspreid over twee landen. Maar 
ook de economische schaalvoorde-
len van een hereniging zijn groot. 
Wij zouden bijvoorbeeld de twee 
wereldhavens – Antwerpen en 
Rotterdam – in handen hebben. 
Bovendien hebben wij gelijkaar-
dige economieën waardoor het 
samenwerkingsvoordeel enorm is. 
 

Is een samengaan van Vlaanderen en Nederland 
niet achterhaald in een Europese context?

Van Mieghem: Binnen de EU heeft Vlaanderen niets 
in de pap te brokken. De EU beschikt, Vlaanderen 
schikt. Dat zou binnen een Heel-Nederlandse context 
totaal anders zijn. Vlaanderen zou hierbij – in tegen-
stelling tot in de EU - substantiële beslissingsmacht 
hebben. 

Hoe moet dat Heel-Nederland er dan concreet uit-
zien?

Vermeulen: Dat uit zich in een verregaande samen-
werking tussen Vlaanderen en Nederland, liefst in 
één staatsverband natuurlijk. Maar een staat is slechts 
zo rijk als de mensen die er deel van uitmaken en de 

“ De haat en de nijd 
tegen elke vorm van 
Vlaams-nationalis-

me kent in Laken geen 
grenzen.

ij zijn de Vlaams-nationale 
waakhonden”

Van Mieghem: In 1980 bracht Boudewijn opnieuw 
een bezoek aan Antwerpen ditmaal naar aanleiding 
van de 150ste verjaardag van het ontstaan van Bel-
gië. Het comité ‘Vlaanderen ons Vaderland’ waar 
Voorpost een grote rol in speelde organiseerde een 
grote anti-Belgische 
actie waarbij koning 
Boudewijn letterlijk de 
vlucht moest nemen uit 
Antwerpen. Een gevolg 
van die actie was dat er 
sindsdien nooit nog een 
officieel bezoek van een 
Belgisch koning heeft 
plaatsgevonden aan een 
Vlaamse stad tijdens het 
weekeinde. Dat is een 
pluim die wij alvast op 
onze republikeinse hoed 
mogen steken. 

Hoe moet ik Voorpost definiëren voor een buiten-
staander?

Vermeulen: Uniek aan Voorpost is de consequente 
strijd voor de hereniging der Nederlanden. Van meet 
af aan zijn wij naast Vlaanderen ook actief geweest 
bij onze noorderburen. Het is bovendien geen geheim 
dat wij politiek-ideologisch altijd zeer dicht gestaan 
hebben bij het programma van het Vlaams Blok en 
later het Vlaams Belang. Hun eis tot Vlaamse onaf-
hankelijkheid is ook de onze. Met daaraan gekoppeld 
dat wij Heel-Nederlanders zijn. 

U bent nog jong. Leeft de Heel-Nederlandse ge-
dachte bij jongeren?
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waarden die er gelden. Daarom kiezen wij daarbij ook 
resoluut voor een nationalistische, zeg maar rechtse in-
slag. 

Rechts, maar niet liberaal, toch? 

Vermeulen: Dat klopt. Wij zijn naast een Vlaamse ook 
een erg sociale organisatie. Zo organiseren wij met de 
huizen van de Vlaamse solidariteit jaarlijks zelf-zelf-
zelf-inzamelacties waarbij wij honderden Vlamingen, 
die de eindjes niet meer aan mekaar kunnen knopen, 
uit de nood proberen te helpen met feestelijke kerst-
pakketten. De appreciatie die je daarvoor in ruil krijgt, 
is onbetaalbaar. Maar ook tijdens het jaar zijn we per-
manent in de weer om Vlamingen die in ellende zitten, 
uit de nood te helpen. Dat gaat van het betalen van 
de huishuur en de stookolierekening tot dokterskosten. 
Maar we beperken ons niet tot financiële hulp. We hel-
pen ook al eens bij een verhuis of wanneer een kelder 
ondergelopen is. 

Dus iedereen kan bij jullie 
aankloppen?

Vermeulen: Wat het betalen 
van rekeningen en dergelijke 
betreft beperken wij ons ui-
teraard alleen tot mensen die 
actief zijn of geweest zijn in de 
Vlaamse Beweging. Maar we 
vullen dat zeer ruim in hoor. 
Dat kan gaan van iemand van 
het Davidsfonds tot een mi-
litant van het Vlaams Belang. Wie zich ingezet heeft 
voor Vlaanderen mag bij ons aankloppen.

De Vlaamse Beweging vist vaak in dezelfde vijver, 
zeker wat actieve militanten betreft. Hoe is de ver-
houding tussen Voorpost en andere Vlaams-natio-
nale (strijd)organisaties? Ik denk maar aan het Taal 
Aktie Komitee.

Van Mieghem: Wie strijdt voor Vlaanderen kan voor 
ons nooit een concurrent zijn. Maar er zijn natuurlijk 
wel belangrijke verschillen. Zo beperkt TAK zich enkel 
tot de taaltoestanden in de Rand en hier en daar wat 
anti-Belgische acties. Wij hebben een veel ruimere wer-
king die actief is in heel Vlaanderen en zelfs Nederland. 
Maar ook inhoudelijk is onze boodschap ruimer. 

Hoe bedoelt u? 

Van Mieghem: Ik geef geen kritiek op de TAK-mili-
tant, integendeel, het zijn kompanen. Maar ik betreur 
het soms dat zij – terecht – de verfransing in de Rand 
aanklagen, maar anderzijds de arabisering in onze 
volkswijken niet als een probleem ervaren. Dat doen 
wij wel. Dat probleem is op z’n zachtst gezegd even 

prangend. We zien gelijkaardige trends bij heel wat 
linkse nationalisten. Zo strijden de Baskische nationa-
listen voor onafhankelijkheid enerzijds, maar ander-
zijds ook voor een opendeurpolitiek. Maar wat ben je 
met onafhankelijkheid als je land niet meer het jouwe 
is en volledig is ingepalmd door immigranten? Op die 
manier wordt onafhankelijkheid een lege doos. 

Jullie worden in de pers wel eens gebrandmerkt als 
extreem-rechts. Aanvaardt u dat etiket? 

Vermeulen: Wanneer iemand mij extreem-rechts 
noemt, vraag ik hem steeds die term te definiëren en 
dan eindigt de discussie vaak al. Tegenwoordig ben je 
al extreem-rechts als je een Vlaamse Leeuw uithangt. 
 
Van Mieghem: Extreem-rechts is vaak gewoon een sy-
noniem voor racist. En dat zijn wij niet. Wij zijn re-
alisten. Maar wanneer men de dingen niet meer mag 
benoemen zoals ze zijn, omwille van politiek-correcte 

redenen, dan gaat het licht 
uit.

Vlaanderen wordt momen-
teel overspoeld door asiel-
zoekers. Hoe moet het asiel-
vraagstuk worden opgelost?

Van Mieghem: De grenzen 
moeten zo snel mogelijk 
dicht. Punt. Wij kunnen niet 
langer het OCMW van de 
wereld spelen, want binnen-

kort zal er geen OCMW meer zijn omdat het gewoon 
niet langer te financieren is. 
 
U werkt zelf aan het dok. Ik kan me voorstellen dat 
er vaak over de asielproblematiek wordt gepraat. 
Hoe staat de gemiddelde dokwerker tegenover de 
asielinvasie?

Van Mieghem: Ik praat dagelijks met arbeiders. Het is 
mijn leefwereld. En de rode draad is dat zij zich grote 
zorgen maken. Zij verwerpen het onthaalbeleid dat 
vandaag wordt gevoerd. Je mag niet vergeten dat de 
eerste slachtoffers van deze asielinvasie de - vaak laag-
geschoolde - arbeiders zijn. Dat is de grote paradox van 
de socialisten. Door een opengrenzenbeleid te propa-
geren, steken zij de arbeiders een mes in de rug. Eigen-
lijk is dat een nieuwe vorm van sociale dumping. 

Jullie stonden jarenlang in de voorhoede voor am-
nestie voor de repressieslachtoffer. Is dat anno 2016 
nog een na te streven doel? 

Luc Vermeulen: Voor de meeste slachtoffers is het na-
tuurlijk te laat. Maar de herinnering aan deze periode 
mag nooit vergeten worden. Het tomeloze onrecht 

“ Wie zich ingezet 
heeft voor  

Vlaanderen mag 
bij ons aankloppen.
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dat de Belgische staat brave mensen, 
omwille van hun Vlaamsgezindheid, 
toen heeft aangedaan, is zo gruwelijk 
dat het belangrijk is dat we het blijvend 
herinneren. Maar het is zeker zo dat de 
weinige overlevenden van die tijd niets 
meer vragen. Zij weten wat deze staat 
waard is, zij willen geen verontschuldi-
gingen meer.

Van Mieghem: België is trouwens het 
enige land dat nooit amnestie ver-
leend heeft. 71 jaar na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog heeft dit land 
nog steeds geen amnestie verleend aan 
hen die uit overtuiging de strijd met het 
communisme aanbonden en ijverden 
voor een zelfstandig Vlaanderen. Daar merk je nogmaals 
hoe diep de haat zit van de Belgische staat. 

Over naar de partijpolitiek. Hoe beoordeelt u de 
communautaire stilstand van de N-VA? 

Vermeulen: Dat is dodelijk voor de Vlaamse Beweging. 
Opnieuw vijf jaar dat het onafhankelijkheidsstreven stil 
wordt gelegd. Zij hebben het telkens over het creëren 
van draagvlak. Maar hoe kun je een draagvlak creëren 
als je erover zwijgt? Door te zwijgen vrees ik dat jaren-
lang moeilijk en hard werk wordt verspeeld in ruil voor 
Belgische machtsdeelname. Het is zelfs nog erger. Het 
lijkt erop dat zij er alles aan doen om te bewijzen dat 
België wel werkt. Hugo Schiltz werd voor minder uit-
gescholden.

Jullie zijn twee sleutelfiguren in de Vlaamse Bewe-
ging. Bart De Wever stelde een aantal jaren terug dat 
het beste wat de Vlaamse Beweging voor Vlaanderen 
kan doen is “ophouden te bestaan”. Wat vonden jul-
lie van die uitspraak?

Vermeulen: Op z’n zachtst uitgedrukt was ik verwon-
derd. Het klopt trouwens ook niet. Het Vlaamse auto-
nomiestreven was net het meest succesvol wanneer de 
partijpolitiek en de beweging samen actie voerden. Denk 
maar aan Leuven Vlaams, dat naast de verwijdering van 
de Franstalige bourgeois uit Leuven ook een katalysator 
was voor het algemeen Vlaams autonomiestreven. De 
succesformule bestond er net in dat zowel de partijen 
als de beweging hand in hand aan één zeel trokken. De 
Vlaamse beweging opdoeken zou een strategische fout 
zijn die ons duur te staan zou komen. 

Van Mieghem: Als actiegroep hebben wij ook een an-
dere rol dan een partij. Wij zijn de waakhonden. Door 
acties te voeren kunnen wij bepaalde thema’s op de 
agenda zetten van de politieke partijen, waarna zij ze 
politiek vertalen in het parlement. Het is een comple-
mentair verhaal. 

U maakte deel uit van de groep radicalisering IJzer-
bedevaart. Het was de voorbode van de splitsing in 
IJzerwake en de (intussen ter ziele gegane) IJzerbe-
devaart. Vindt u dat geen jammerlijke zaak? 
 
Vermeulen: De vraag is niet of ik dat jammer vind, 
de vraag is: kon het anders? En daar is het antwoord 
resoluut neen. Wij hebben jarenlang geprobeerd om de 
linkse en zelfs multiculturele richting die het IJzerbede-
vaartcomité uitging, bij te sturen. Met duizenden heb-
ben wij gemanifesteerd om het traditionele karakter en 
de ideologische inhoud van de bedevaart te behouden, 
maar het IJzerbedevaartcomité wou er niet van weten. 

Acht u de kans groot dat bedevaart en wake terug 
samensmelten? 

Vermeulen: Zolang de samenstelling van het bestuur 
van het bedevaartcomité niet verandert, zie ik dat niet 
onmiddellijk gebeuren. Maar ik blijf er op hopen. 

Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden 
niet ondergaan in broedertwist en schande.

Vermeulen: Inderdaad. Het is mijn innige wens ooit te-
rug samen op de IJzerweide te staan om onze Fronters 
te eren en de Vlaamse eisen kracht bij te zetten. 

Tot slot: waar mogen we ons aan verwachten naar 
aanleiding van jullie 40-jarig bestaan?

Vermeulen: op 29 oktober organiseren we in het cultu-
reel centrum van Broechem een grote jubileumviering 
met muzikale optredens, een tentoonstelling en uiter-
aard een aantal opmerkelijke sprekers. Ik roep iedereen 
van harte op om daar aanwezig te zijn. 

Opgetekend door Klaas Slootmans

Meer info: www.voorpost.org

Luc Vermeulen: “Het Vlaams autonomiestreven is 
het meest succesvol wanneer de partijpolitiek en de 

Vlaamse Beweging samen actie voeren.”
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Regering blind voor extremisme
Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens confronteerde minister 
Homans in het Vlaams Parlement met berichten over de aanwezigheid 
van extremisten in de Moslimexecutieve.

Recent maakte Vlaams minister 
Liesbeth Homans (N-VA) bekend 
dat ze op voordracht van de Mos-
limexecutieve 45 moskeeën extra 
wil erkennen en laten subsidiëren. 
Ze voegde er toen aan toe dat de 
Moslimexecutieve eindelijk terug 
“begint te functioneren”. De woor-
den van de minister waren nog 
niet koud of er barstte een ware 
etterbuil open met betrekking tot 
de werking van diezelfde Moslim-
executieve. Meer bepaald klaagden 
‘gematigde’ moslims de sterke in-
vloed van extremisten binnen de 
Moslimexecutieve aan. Extremis-
ten in de Executieve zouden on-
der meer de belangen verdedigen 
van Qatar en Saoedi-Arabië. Hun 
invloed wordt zelfs in verband ge-
bracht met intimidatie van en zelfs 
doodsbedreigingen tegen ‘gema-
tigde’ moslims in Brussel. 

BEVOEGDHEDEN

Dezelfde Moslimexecutieve krijgt 
van de Vlaamse regering onder-
tussen veel verantwoordelijkheid, 
bevoegdheden en geld in de schoot 
geworpen. De Executieve keurt 

onder meer het leerplan goed voor 
de meer dan 700 islamleerkrachten 
in het land, levert hun erkenning 
af en doet hun voordracht. Ook 
zet de Moslimexecutieve de erken-
ningsprocedure in gang voor mos-
keeën en staat ze in voor de imam-
opleidingen. Het vorig jaar door 
de Vlaamse regering gelanceerde 
‘Actieplan ter preventie van radica-
liseringsprocessen die kunnen lei-
den tot extremisme en terrorisme’ 
voorziet bovendien gezamenlijke 
acties met de Moslimexecutieve in 
het kader van de preventieve aan-
pak van extremisme. En dat terwijl 
de Executieve dus zelf geïnfiltreerd 
is door extremisten. 

ONVERANTWOORD

Fractievoorzitter Chris Janssens 
wiep bevoegd minister Homans in 
het Vlaams Parlement de vraag voor 
de voeten of het wel verantwoord 
is een orgaan waar extremisten deel 
van uitmaken zoveel belangrijke 
bevoegdheden en financiële mid-
delen te geven. Hij pleitte er ook 
voor de erkenningsprocedures van 
de door de Moslimexecutieve voor-

gedragen moskeeën tenminste ‘on 
hold’ te zetten. Minister Homans 
moest toegeven dat ze niet wist 
hoezeer de stem van de fanatici 
doorweegt in de beslissingen van 
de Executieve. Ook bleef de minis-
ter bij haar standpunt dat erken-
ning en subsidiëring van moskeeën 
een goede zaak is. 

SUBSIDIESTOP

Chris Janssens toonde zich niet 
tevreden met het antwoord van de 
minister: “Ik verwacht van een over-
heid die de Moslimexecutieve als een 
partner beschouwt en een actor in 
het integratiebeleid van de Vlaamse 
regering, dat ze weet wat er in die or-
ganisatie gaande is. Maar blijkbaar 
is dit niet het geval en blijft men lie-
ver ziende blind in dit land.” 

Tot slot maakte hij de minister 
nog duidelijk wat de visie van het 
Vlaams Belang is: “Stop met het 
subsidiëren en faciliteren van de is-
lam, houd een strenge controle op 
moskeeën en moslimorganisaties zo-
dat u voortaan informatie over on-
frisse toestanden in dergelijke orga-
nisaties niet meer uit de media moet 
vernemen.”

Wim Van Osselaer

Nordine Taouil, vaak opgevoerd als gematigde moslim, 
is nog steeds imam in de Brusselse Grote Moskee die 

gesubsidieerd wordt door Saoedi-Arabië
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Brussels Actieplan tegen  
Radicalisering 
Ontkennen dat er in Brussel een probleem is met de 
radicalisering van moslims, staat gelijk aan het ontken-
nen van het licht van de zon. Teneinde de groeiende ra-
dicalisering in Brussel een halt toe te roepen, heeft het 
Vlaams Belang een realistisch plan opgesteld dat mits 
wat goede wil gemakkelijk te realiseren is. 

Zo stelt het Vlaams Belang de 
oprichting voor van een Brussels 
Islamobservatorium (BIO) om 
bestaande netwerken of formaties 
verbonden aan islamextremisme 
nauwlettend in het oog te houden. 

SLUITEN GROTE MOSKEE

Het Vlaams Belang pleit al lang 
voor een veel betere screening van 
alle moskeeën in de hoofdstad, 
maar ook van sommige boekhan-
dels die extremistische boeken en 
dvd’s verkopen. Ook de Saoedi-
sche financiering van de Grote 
Moskee en andere moskeeën roept 
veel vragen op. Moskeeën die haat 
tegen het Westen prediken moe-
ten per direct worden gesloten, en 
het prediken in de moskeeën in 
Brussel zou verplicht in het Frans 
of Nederlands moeten gebeuren. 
Daarnaast heeft Brussel nood aan 
één Brusselse politiezone en een 
uitbouw van de nabijheidspolitie. 
Die eengemaakte politiezone dient 
te ressorteren onder een Brusselse 
minister voor Veiligheid en een 
rechtstreeks verkozen Politieraad.

GELDKRAAN DICHT

De Brusselse procureur-generaal 
heeft onlangs nog fors uitgehaald 
naar de Brusselse OCMW’s. Hij 
toonde zich in het bijzonder ont-
stemd over de gebrekkige mede-
werking van de (rode) OCMW’s 
in de strijd tegen de sociale fraude 
door Syriëterroristen. Volgens de 
magistraat verschuilen sommige 
OCMW’s zich achter hun be-

roepsgeheim. Een 
aanpassing van de 
wetgeving is dus 
nodig, zodat zij 
zich niet langer op 
het beroepsgeheim 
kunnen beroepen 
wanneer het open-
baar ministerie 
hun medewerking 
vordert. 
De geldkraan naar 
‘Brusselse’ jihadi’s 
en moslimextre-
misten moet wor-
den dichtgedraaid 
en de stroom van 
financiële midde-
len vanuit Brussel 
naar terreurorgani-
saties en schurken-
staten moet worden drooggelegd. 
Heel wat Syriëterroristen kunnen 
nog steeds rekenen op uitkerin-
gen vanuit dit land. Het Vlaams 
Belang eist een grondig onderzoek 
naar deze geldstromen, evenals de 
afschaffing van het bankgeheim bij 
ieder vermoeden van terrorisme.

AANPAK WAPEN-  
EN DRUGHANDEL

Brussel is naast Parijs en Marseille 
een draaischijf voor de illegale 
wapenhandel. De aanslagen op 
Charlie Hebdo, Bataclan, de TGV 
enz… de link naar Brusselse wa-
pens was steeds eenvoudig te leg-
gen. 

Met een boutade gezegd: vandaag 
de dag is het in Brussel gemakke-

lijker een wapen te vinden dan een 
Nederlandstalige arts. Justitie dient 
dan ook spoedig de nodige midde-
len te krijgen om grondig werk te 
kunnen maken van een aanpak van 
de illegale wapenhandel in Brussel. 

Daarnaast smokkelt IS drugs naar 
Europa om geld binnen te rijven 
en anderzijds gaat een deel van de 
opbrengst van de drughandel in 
Europa terug naar IS. Bij de drug-
smokkel en drughandel passeert IS 
dus tweemaal langs de kassa.

Wil je het volledige BAR-plan 
van het Vlaams Belang ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar  
vlaamsbelang@bruparl.irisnet.be.

Stijn Hiers

Dominiek Lootens: “Vandaag de dag is het in 
Brussel gemakkelijker een wapen te vinden 

dan een Nederlandstalige arts.” 
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Più Liberi, Più Forti!
Eind januari kwamen in Milaan, op uitnodiging van de Lega Nord, 
alle partijen van de Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid 
bijeen voor een vrijheidslievende meeting onder de titel ‘Più Liberi, 
Più Forti!’.

Gastheer voor 1.500 enthousiaste 
toehoorders was Matteo Salvini, 
kopman van de Lega Nord, rijzen-
de ster in politiek Italië en stilaan 
de schrik van de socialistische eer-
ste minister Renzi. In zijn toe-
spraak hield hij een pleidooi 
voor vrijwillige samenwerking 
tussen onafhankelijke staten: 
“Laten we vooreerst de sleutels 
van ons huis, die ons werden 
afgenomen, terugnemen. La-
ten we dan beslissen hoe we het 
huishouden opnieuw organi-
seren. Laten we opnieuw onze 
eigen toekomst, onze munt, 
onze landbouw en economie in 
handen nemen. Daarna zal ie-
dereen vrij zijn om zijn eigen 
beslissingen te nemen, als vrije 
mensen, want het zijn vrije en soeve-
reine mensen die respect hebben voor 
de keuzes van andere volkeren en 
geen dwang opleggen aan anderen.”

De contacten tussen Vlaams Be-
lang en Lega Nord dateren van 
jaren terug en partijkopstukken als 
Gerolf Annemans en Filip Dewin-
ter maakten al eerder hun opwach-
ting in de Povlakte. Vertegenwoor-
digers van de jongerenbeweging 
uit Padanië zijn vaste gasten op 
onze VBJ-zomeruniversiteit.

Vlaams Belang-voorzitter Tom 
Van Grieken benadrukte in zijn 
toespraak deze banden. “Wij zijn, 
samen met de andere bevriende par-
tijen als Lega Nord, Front National, 

FPÖ, PVV en anderen de laatste 
hoop voor onze volkeren. Wij zijn de 
enigen die de waarheid nog durven 
te zeggen. Wij zijn de enigen die de 
moed hebben om nog voor onze iden-
titeit te vechten.”

Onze voorzitter stelde vast dat 
meer en meer kiezers hun ogen 
beginnen te openen. Verschillende 
partijleiders in Milaan vertegen-
woordigen nu al de grootste partij 
in hun land. In andere landen gaan 
we in de peilingen fors vooruit. 
Die weg moeten we verder opgaan, 

want “vandaag vormt de EU een 
grote bedreiging voor onze nationale 
identiteit en soevereiniteit. Want wat 
zijn we met onze onafhankelijke 
staten, als de soevereiniteit van onze 
staten volledig uitgehold wordt door 
de EU? Wat zijn we met verkiezin-
gen als ministers eerder richtlijnen 
van EU-ambtenaren uitvoeren dan 
de wil van het volk? Wat zijn we 

met een parlement als 70% van 
onze wetten niet meer zijn dan 
Europese afspraken die worden 
omgezet in nationale wetge-
ving? En wat zijn we nog met 
grenzen als we ze niet mogen 
bewaken?”

Daags nadien benadrukte 
Tom Van Grieken op de geza-
menlijke persconferentie met 
o.a. Geert Wilders dat de Be-
weging voor een Europa van 
Naties en Vrijheid het als haar 
plicht beschouwt de indivi-

duele vrijheden van de Europese 
burgers te beschermen. Vandaag 
worden zij immers meer dan ooit 
bedreigd: de vrijheid van spreken, 
de scheiding tussen kerk en staat, 
de gelijkheid tussen vrouw en 
man... “Deze waarden liggen onder 
vuur omwille van de toevloed van 
mensen die deze waarden niet delen. 
Het doel van onze beweging”, zo be-
sloot de voorzitter, “is niet anders 
dan onze naam: een Europa van na-
ties en vrijheid.”

Dimitri Hoegaerts

De kopstukken van de Beweging  
voor een Europa van Naties en Vrijheid



23

In Memoriam:  
prof. Urbain Vermeulen
In het UZ Gent overleed vorige maand professor Ur-
bain Vermeulen in het bijzijn van zijn naasten. Bijna 
een jaar na het heengaan van de Nederlandse arabist 
Hans Jansen, nemen wij in droefheid afscheid van 
deze authentieke, erudiete en moedige islamoloog.

Prof. em. dr. Urbain Vermeulen 
was hoogleraar arabistiek en islam-
kunde aan de KULeuven (1969-
2005) en de UGent (1992-2006). 
Aan de UGent ging Vermeulen in 
2006 met emeritaat.

Urbain Vermeulen werd geboren 
op 28 december 1940 in het Oost-
Vlaamse Oordegem bij Lede. In 
1962 studeerde hij in Gent af als 
licentiaat geschiedenis, waarbij hij 
de André Schaepdrijverprijs voor 
de beste licentiaatsverhandeling 
kreeg. Vermeulen behaalde ook 
een licentiaat Oosterse Taalkunde 
en een kandidatuurdiploma Rech-
ten. In 1969 promoveerde hij tot 
doctor in de hedendaagse geschie-
denis. Vermeulen was algemeen 
voorzitter van de Europese Unie 
van Arabisten en Islamologen, en 
de promotor van de Vlaamse in-
breng in het Nederlands-Vlaams 
Instituut in Caïro.

ISLAMDESKUNDIGE

Urbain Vermeulen trad meermaals 
op als islamdeskundige in assisen-
zaken met een mogelijk religieus 
element. Hij publiceerde over Ara-
bische volksliteratuur, de geschie-
denis van Egypte en Syrië van de 
10e tot de 15e eeuw en de islam-
doctrine. Zijn realistische visie op 
de islam blijkt uit boeken zoals Is-
lam en christendom, het onmogelijke 
Gesprek? (1999, Davidsfonds Leu-
ven), waarin hij stelt dat inhoude-
lijke dialoog met de islam zinloos 
is, wat enige ophef veroorzaakte. 

ISLAM- 
CRITICUS

Ook in debat-
ten en lezingen 
toonde Ver-
meulen zich 
islamkritisch. 
Zo stelde hij eind 2014 in De De-
batclub: “Vooruitgang in de islam, 
is een terugkeer naar het verleden.” 
Ook zei Vermeulen: “De Arabi-
sche Lente is er geen”, waarbij hij 
niet naliet de perverse rol van het 
Westen bijvoorbeeld wat wapenle-
veringen betreft, te benadrukken. 
Zo noemde hij Libië “een tribale 
maatschappij met westerse wapens”. 
Inzake de islam en het Westen was 
Vermeulen helder: de superioriteit 
van de islam staat steeds voorop, 
de Koran wil geen integratie. Ook 
stelde hij dat excuses voor de kruis-
tochten, een tijdelijk tegenoffensief 
tegen de islamitische jihad, onge-
past zijn.

FATWA

Dat de professor de islam niet kwa-
lificeerde als ‘religie van de vrede’, 
bewijst ‘de fatwa tegen Urbain 
Vermeulen’ (islamexpert Koenraad 
Elst). In 2000 werd Vermeulen 
op leugenachtige wijze kaltgestellt 
door de mainstreammedia, met 
name De Morgen (Yves Desmet), 
De Standaard en de VRT, daarin 
bijgestaan door postmoderne aca-
demici (Daniël De Smet, Jan van 
Reeth, Herman De Ley), de KU-
Leuven (rector André Oosterlinck, 
die Vermeulen een blaam gaf ), 
flutjournalistjes (Nadia Dala, Ca-

thy Galle, Jan De Zutter), politici 
(VU-Kamerlid Ferdy Willems, die 
Vermeulen een racist noemde), 
anonieme getuigenissen (!) en het 
CGKR (Johan Leman).

VRIJGESPROKEN

In januari 2001 werd Prof. Ver-
meulen door de beroepscommissie 
van de KULeuven van de blaam 
vrijgesproken. Zij die hem aan de 
schandpaal hadden genageld, ble-
ven nu stil maar Vermeulens naam 
bleef onherroepelijk beschadigd. 
Vanaf dan werd hij als islamduider 
genegeerd.

“PERSOONLIJKE TRIOMF”

“Het afscheidscollege van prof. Ver-
meulen aan de UGent op 16 mei 
2008,” zo schrijft K. Elst, “was een 
persoonlijke triomf voor de omstre-
den arabist en islamoloog”. 

Mannen uit één stuk, academici 
die man en paard durven te noe-
men over de islam, zoals Hans Jan-
sen en Urbain Vermeulen, maken 
ze niet meer. Vlaanderen miste 
hem al vele jaren, maar nu helaas 
voorgoed.

Sam van Rooy

Urbain Vermeulen tijdens een  
bevlogen lezing bij KVHV-Gent



NSV-Betoging Pro grenzen, pro natie

Donderdag 17 maart betoogt de Nationalistische Studentenvereni-
ging in Leuven. Vlaams Belang sprak met Isabel Lauwers, praeses van 
de Leuvense afdeling.

Waarvoor betoogt de NSV! dit 
jaar precies?

We willen ons verzetten tegen de 
immigratiegolf, of beter gezegd 
immigratie-overspoeling, waarvan 
de gevolgen onze samenleving ont-
wrichten. We manifesteren tegen 
het misbruik dat gemaakt wordt 
van onze sociale zekerheid, de stij-
gende onveiligheid (denk maar 
aan wat er met nieuwjaar gebeur-
de) en het opkomend extremisme 

in Brussel en andere steden. Als we 
onze identiteit niet willen verlie-
zen, moeten we ons vandaag laten 
horen.

Wat denk je dat de oorzaken zijn 
van de situatie waarin Europa 
zich vandaag bevindt? 

Er zijn verschillende schuldigen 
voor deze dreigende catastrofe. 
De Europese Unie, maar ook de 
traditionele Vlaamse partijen heb-

ben steeds geweigerd een kordaat 
migratiebeleid te voeren. De be-
richten van de media over de asiel-
crisis zijn steeds tendentieus en 
soms ronduit leugenachtig. Maar 
er zijn ook andere oorzaken van de 
vluchtelingencrisis: de dubieuze 
rol van de NAVO in het creëren 
en in stand houden van de con-
flicten in het Midden-Oosten bij-
voorbeeld.

Wat is het doel van deze beto-
ging?
 
Het is hoog tijd om te ontwaken 
uit de multiculturele nachtmerrie. 
Wij willen de Europese volkeren 
verzekeren dat hun identiteit in 
de toekomst niet volledig verdwe-
nen zal zijn. Daarom moeten er 
vandaag duidelijke maatregelen 
genomen worden: een controle 
van de Europese buitengrenzen en 
waar nodig binnengrenzen. Een 
push-back beleid en natuurlijk een 
Europese buitenlandpolitiek die 
gericht is op stabiliteit en vrede in 
het Midden-Oosten.

Dit zijn eisen waar de ‘zwijgende 
meerderheid’ voluit achterstaat. 
Wij willen deze meerderheid een 
stem geven. Daarom roepen we 
iedereen die het beste voor heeft 
met Vlaanderen op zich mee ach-
ter onze manifestatie te scharen.

24

Isabel Lauwers  
NSV!-praeses van Leuven
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‘Een jaar na Charlie Hebdo. 
Een pamflet’
Mensenrechten-activist Willy 
Laes beviel van een boek dat 
meer dan eens de wenkbrau-
wen doet fronsen.

In het voorwoord van het pam-
flet spreekt de Nederlandse 
rechtsgeleerde Paul Cliteur 
niet van islamterrorisme of ji-
had, maar van ‘theoterrorisme’ 
- alsof christendom, joden-
dom, sikhisme, boeddhisme of 
hindoeïsme net zoals de islam 
een universele en eeuwig gel-
dige oproep tot terreur tegen 
de ongelovige omvatten. Ver-
der noemt Cliteur de jihadisti-
sche moordenaars van Charlie 
Hebdo, de ‘Kouachi-broers’, 
“een moderne, islamistische vari-
ant van de katholieke inquisitie” 
- alsof dat moslimtuig met het 
vermoorden van andersdenken-
den niet gewoon de 7e eeuwse 
Mohammedaanse traditie heeft 
voortgezet. Helaas zet Cliteur 
hiermee de politiek correcte 
toon van het pamflet, dat tegenstrijdig genoeg juist is 
bedoeld als aanklacht tegen de politieke correctheid. 

Zo zet Willy Laes inzake het beknotten van de vrije 
meningsuiting het Front National op dezelfde hoogte 
als moslimterroristen en praat hij de leugen na dat Is-
raël (mede)oorzaak is van het uitblijven van een Pales-
tijnse staat, terwijl alle feiten erop wijzen dat ‘de Pales-
tijnen’ (en de oemma!) alleen maar tevreden zullen zijn 
wanneer Israël (als Joods-democratische rechtsstaat) 
niet meer bestaat.

ATHEÏST

Hoe kan het toch dat de auteur in zijn pamflet ter ver-
dediging van de vrije meningsuiting Israël vaak en al-
leen in negatieve zin noemt, en niet eens refereert aan 
de enorme vrijheid (van meningsuiting) die in Israël 
heerst - in die regio uniek en ongezien? In de epiloog 
stelt de ‘liberale denker’ Dirk Verhofstadt zelfs: “Israël 
voert oorlog tegen het Palestijnse volk.” Het is natuurlijk 
precies andersom. Dat Laes de PLO ‘religieus-liberaal’ 
noemt, moet hij eens uitleggen aan de Palestijnse athe-

ist Waleed Al-Hoesseini, die 
door de PLO in de gevangenis 
werd gegooid en gemarteld.
 
Helaas schurkt Laes zelf aan te-
gen wie hij “de politiek correcten 
en de nuttige idioten” noemt. 
Zo wil hij onderstrepen dat 
de islam “een munt is met twee 
kanten: een oorlogszuchtige en 
een vredelievende”. Klopt niet: 
de islam is een totalitair sys-
teem met als doel het veroveren 
(islamiseren) van de wereld. De 
islam kan daartoe inderdaad 
vredelievend (leugenachtig) 
opereren wanneer dat een voor 
de islam(isering) gunstige stra-
tegie is (Mekkaanse periode). 
Maar wanneer de mogelijkheid 
er is, wordt genadeloos toe-
geslagen (Medinese periode). 
Het principe van de ‘naskh’ in 
de Koran stelt dat de latere, ge-
welddadige verzen de eerdere, 
vredelievende verzen opheffen. 
De Koran is een tactisch oor-

logshandboek en profeet Mohammed - ‘de perfecte 
mens’ - een krijger-veroveraar.
 
Laes’ domme simplisme dat alle religies in essentie 
even gewelddadig zijn, verwijzend naar Paul Cliteurs 
‘Het monotheïstisch dilemma’, maakt hem onderdeel 
van het probleem. De term ‘joods-christelijke tradi-
tie’ wordt door Laes alleen gebruikt in negatieve zin, 
terwijl die traditie mede op positieve wijze de vrije, 
westerse wereld heeft vormgegeven waarin Laes zijn 
pamflet kan publiceren. Daar waar Laes de verove-
ringsgezinde islam verkeerdelijk (en politiek correct) 
beschrijft als een munt met een goede en een slechte 
kant, belicht hij de joods-christelijke traditie (en Is-
raël) eenzijdig negatief. Conclusie: de mensen die Laes 
terecht bekritiseert, zijn door en door oikofoob (zelf-
hatend), maar hijzelf is helaas semi-oikofoob.

Sam van Rooy

Willy Laes, Een jaar na Charlie Hebdo. Een pamflet.  
Houtekiet, 2015 

ISBN: 9789089244598 - Prijs: 5,99 euro
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De liquidatie van de vrije pers

In heel West- en Noord-Europa zijn het voorbije jaar honderden ge-
vallen van verkrachting, roof en pedofilie door de media in de doofpot 
gestopt omdat de daders asielzoekers en illegalen waren. De poging 
om zelfs de massale aanrandingen in Keulen dood te zwijgen, was het 
trieste dieptepunt. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Eén sleutelmoment was 1973. 
Vanaf toen werden in heel Europa 
ongeveer dezelfde maatregelen ge-
nomen om gastarbeid om te vor-
men tot permanente islamitische 
immigratie. Deze maatregelen, 
gebundeld in het project Eurabia, 
waren een onderdeel van een vun-
zig compromis met de Arabische 
landen: de olieboycot, die in 1973 
was begonnen na de mislukte aan-
val op Israël, werd stopgezet en de 
Europeanen moesten in ruil een 
pakket Arabisch-islamitische dicta-
ten slikken inzake buitenlands be-
leid, media en onderwijs. Europa 
moest politiek en diplomatiek de 
kant kiezen van de Arabische sta-
ten in hun conflicten met Israël 
en de VS. De Arabieren mochten 
onbeperkt militaire en nucleaire 
technologie aankopen in Europa. 
Immigranten moesten dezelfde 
sociale en politieke rechten krijgen 
als de onderdanen van de gastlan-
den, maar zij moesten aangemoe-
digd worden hun taal en hun gods-
dienst te bewaren. De banden met 
het moederland moesten besten-

digd worden. De islam werd een 
erkende godsdienst. Gezinshereni-
ging werd een recht.

CENSUUR EN  
INDOCTRINATIE

Op Europees niveau werden inter-
nationale programma’s opgestart 
om ‘vooroordelen’ en negatieve vi-
sies over de islam weg te werken. Er 
mocht geen islamkritiek meer ge-
leverd worden. In de media, in de 
schoolboeken en aan universiteiten 
mocht alleen nog in positieve ter-
men over de islam gesproken wor-
den. Politiek Europa ging daar op 
in: het geschiedenisonderwijs werd 
op alle niveaus, van lagere school 
tot universiteit, herschreven. De 
leugen dat de islam een onmis-
bare bijdrage had geleverd tot de 
westerse beschaving werd voort-
aan als officiële waarheid verkon-
digd. Europa bekende schuld voor 
zijn ‘misdaden’ tegen de islam: de 
kruistochten, het kolonialisme en 
de erkenning van Israël. Over de 
eeuwenlange islamitische aanvallen 

op Europa werd niet meer gerept. 
Zulke diepgaande vormen van ge-
schiedenisvervalsing en indoctri-
natie waren tot dan toe alleen in 
totalitaire staten gebruikelijk. 

Dit alles legde de basis voor het 
huidige doofpotbeleid. Deze over-
eenkomsten zijn ook een moderne 
hertaling van het oude dhimmi-
statuut, dat joden en christenen 
onder islamitische heerschappij 
reduceerde tot rechteloze tiende-
rangsburgers. Ook zij mochten 
geen kritiek leveren op de islam, 
ook zij moesten hun eigen geschie-
denis verloochenen en de superi-
oriteit van de islam erkennen. De 
meeste Europese politici, hoofd-
redacteurs en rectoren gedragen 
zich sinds 1973 als dhimmi’s. Dik-
wijls werden de basisteksten van 
het Eurabische project vastgelegd 
op conferenties van de Arabische 
Liga en daarna klakkeloos over-
genomen door de EU. Men deed 
niet veel moeite om dat geheim te 
houden. Eurabia was oorspronke-
lijk de titel van een tijdschrift dat 
volkomen openlijk door pro-Ara-
bische lobbygroepen werd uitge-
geven. De EU-landen waren toen 
nog democratischer dan nu, en in 
democratieën volstaat het niet de 
politieke kaste om te kopen om 
een volledige koerswijziging op te 
leggen. Men moet ook greep krij-
gen op andere maatschappelijke 
actoren. De Arabische staten, en 
later ook Iran, beseften dat heel 
goed en zij begonnen zich in te 
kopen in de media en de univer-
siteiten, vooral in faculteiten waar 
vakken als islamologie, arabistiek 
en oriëntalistiek werd gedoceerd. 
Onafhankelijke en islamkritische 
professoren werden geleidelijk 
uitgerangeerd. Als zij op pensioen 
gingen, werden zij vervangen door 
moslims of academische dhimmi’s. 
De universiteiten verkochten hun 
academische vrijheid voor oliedol-
lars. Zij werkten tegen betaling 



27

mee aan het grote islamitische en 
Eurabische propagandaproject. 
De academische wereld was even 
corrupt als de politieke. De greep 
van de oliedollars op de media was 
discreter, maar even verstikkend. 
Veertig jaar later lijkt het project-
Eurabia vanuit islamitisch oogpunt 
aan het slagen.

LINKSE COLLABORATIE

Dit zou niet mogelijk zijn geweest 
zonder de actieve medeplichtig-
heid van links. Met hun ‘mars 
door de instellingen’ waren mei-
achtenzestigers en andere linksen 
geïnfiltreerd in het onderwijs, het 
gerecht, de kerken, de jeugdbe-
wegingen en de media. Vooral 
in de media hadden zij machts-
posities veroverd die veel groter 
waren dan vanuit democratisch 
standpunt verantwoord is. Derk 
Jan Eppink schatte ooit dat 80% 
van de journalisten in Vlaande-
ren Sp.a of Groen stemde, ter-
wijl beide partijen samen nog 
geen kwart van de kiezers ver-
tegenwoordigden. Het was een 
geslaagde, geluidloze staatsgreep. 
Hun grootste successen waren de 
campagnes die zij tussen 1977 en 
1985 organiseerden, in samenwer-
king met communistische partijen 
uit diverse Europese landen en met 
geld en actieve steun van inlich-
tingendiensten uit het Oostblok. 
Honderdduizenden mensen, van 
misleide naïevelingen tot extreem-
linkse fanatici, marcheerden daarin 
mee. Net zoals zij nu de pro-isla-
mitische propaganda als zoete koek 
slikken. Maar ondanks dat had 
links tot halfweg de jaren ’90 zeker 
nog geen monopolie in de media. 
Bijvoorbeeld Gazet van Antwer-
pen bood toen nog krachtig weer-
werk. Tegenstanders van de sovjets 
kregen tenminste nog een forum. 
Tot ongeveer halfweg de jaren ’90 
publiceerden GvA en Het Laatste 
Nieuws in hun misdaadrubrieken 

ook nog berichten over misdaden 
gepleegd door ‘Mohammed A.’ en 
‘Rachid M.’ of door delinquenten 
‘van het Noord-Afrikaanse type’. 
In 2000 kwamen zulke berichtjes 
al niet meer door de filters van 
censuur en zelfcensuur. Dat was 
een logisch gevolg van de ‘antira-
cistische’ censuurmaatregelen die 
Paula D’Hondt en Johan Leman 
van het ‘antiracismecentrum’ had-
den doorgedrukt om de omvang 
van de criminaliteit bij moslims en 

Afrikanen buiten beeld te houden. 
Dat was een ernstige aantasting 
van de persvrijheid. 

Dààr werd de tweede kiem voor de 
Keulse doofpot gelegd. 

CENSUUR

Maar het ging niet alleen om die 
censuurwetten. In de jaren negen-
tig luidde ook de doodsklok over 
de christendemocratische kran-
ten. De Standaard schoof van het 
centrum op naar links, de laatste 
restanten van Vlaamsgezindheid 
werden overboord gegooid. GvA 
bood hardnekkiger weerstand, 
maar ook daar werden de Vlaamse, 
christelijke en rechtse wortels uit-
gerukt. Inhoudelijk is er dikwijls 

nauwelijks nog verschil tussen 
GvA, Het Belang van Limburg, De 
Standaard en De Morgen. Die sta-
linistische eensgezindheid beperkt 
zich niet tot islam, ‘antiracisme’ 
en immigratie. Ook inzake thema’s 
als abortus, homoseksualiteit, ge-
slachtsveranderingen, feminisme, 
abortus en cannabis zitten al die 
kranten ongeveer op dezelfde lijn 
en hanteren zij dezelfde censuur- en 
zelfcensuurmaatregelen. Ironisch 
genoeg is de greep van links op de 

media na de val van de Sovjetu-
nie nog sterker geworden. Links 
heeft altijd een openlijke of hei-
melijke bewondering gehad voor 
marxistische dictaturen en mar-
xistische terreurgroepen die zij 
‘bevrijdingsbewegingen’ noem-
den. Daar is niets aan veranderd. 
Alleen is het marxisme vervangen 
door de islam. De islam is nu 
het gedroomde instrument voor 
de wraak van links op zijn oude 
vijanden: het Westen, het kapita-
lisme, de VS, de ‘bourgeoisie’, het 
christendom, het nationalisme. 
Als u denkt dat dit overdreven is, 
vraag u dan eens af waarom de 
Griekse communisten van Syriza 
de grenzen hebben opengegooid 

voor de honderdduizenden illega-
len, inclusief terroristen van IS, die 
zich nu als een sprinkhanenplaag 
op Europa storten. Syriza of Grie-
kenland hadden daar geen enkel 
voordeel bij, integendeel. Het was 
alleen destructieve wraak. In de 
linkse denkwereld zijn de islamiti-
sche massa’s de nieuwe proletariërs 
die de gehate ‘bourgeois-samenle-
ving’ ten gronde gaan richten. Et 
après nous le déluge. 

Als we dat begrijpen, wordt het al-
lemaal heel logisch. Ook de hou-
ding van de linkse media en par-
tijen in West-Europa, en van hun 
altijd aanwezige nuttige idioten.

Marc Joris

Johan Leman zaaide in Vlaanderen  
de kiemen voor de journalistieke  

zelfcensuur
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hans.couttenye@telenet.be

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

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

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

 en liefst zo snel mogelijk?

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

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Bestel dit profetische boek  
‘Het Legerkamp 

der Heiligen’  
vertaald door Jef Elbers

15 euro  
(+verzendkosten)

www.uitgeverijegmont.be

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

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

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

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



29

kommEr En kwEl In hEt konInkrIjk
Door Nerdom

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie zuchtte heel diep en keek door de grote ramen van zijn kabinet de 
grauwe hoofdstad in. Het werd stilaan avond en de zon zonk stilaan weg. Zijn bovenlip trilde en zijn mond-
hoeken hingen omlaag. Zijn das was losgeknoopt en zijn gilet hing open. Hij zweette, voelde de wallen onder 
zijn ogen en wrijvend met zijn hand over zijn stoppelbaard, vloekte hij herhaaldelijk sissend tussen de tanden. 
Hij was het beu om dag en nacht in zijn kabinet te vertoeven omdat die vervloekte asielcrisis maar voortduurt. 
Ach, kon hij maar weer als oppositielid na de korte parlementaire dagtaak elke avond thuis zijn en over de 
glooiende velden van het Vlaams-Brabantse Lubbeek turen en er gewoon burgemeester zijn. En pinten gaan 
drinken met de mannen van de duivenbond of de biljartclub… Het was helaas niet meer aan hem besteed. 
En daar was hij niet blij mee. Allemaal de schuld van de kiezer dat hij in de zegeroes staatssecretaris moest 
worden. De kiezer heeft altijd gelijk? Mon oeil! 

Veel liever had hij in de oppositie gezeten om in te beuken tegen het asielbeleid van wie dan ook. Want in alle 
stilte wist hij in alle eerlijkheid dat zijn eigen asielbeleid, gevoerd door een andere staatssecretaris, van hem 
ook ‘een dikke buis’ zou krijgen. Maar nu zat hij er zelf mee, goed wetende dat hij fundamenteel niks kan 
veranderen en nu de rommel van een ander moet opkuisen. En dat hij van de EU-dictators zijn goesting toch 
niet mag doen.

Hij was het zat en overwoog een ogenblik om in zijn eentje naar de koning te rijden om te gaan zeggen dat 
hij zijn staatssecretariaat zou verlaten en rust zou gaan zoeken in de velden en dreven van zijn heimat. En 
net toen hij daartoe - en om zichzelf wat op te peppen - een roemer foezel achter de kiezen had gegoten, ging 
zijn zaktelefoon af in zijn broekzak. Het was de Grote Leider zelf, recht uit Antwerpen. “Kameraad-staatsse-
cretaris, ge doet dat goed, jong!” klonk het. “En in Laken zijn ze ook tevreden. En ook in Wallonië, want gij 
houdt ze daar keurig buiten schot in de asielcrisis. De verdelingen gebeuren immers op basis van de klassieke 
Belgische evenwichten. Voortdoen, man! En trek u van de oppositie niks aan. De verkiezingen zijn nog ver. Ik 
blijf op u rekenen en ik zal in Antwerpen mijn plan wel trekken…” Nog voor hij iets kon antwoorden, was de 
verbinding al verbroken. Ja, de Leider spreekt alleen. Luisteren is voor de anderen…

Hij barstte in tranen uit en snoot 
drie zakdoeken vol. De nacht-
merrie was nog niet voorbij. 
Toen de zaktelefoon wat la-
ter weer afging en hij zag 
dat ‘Laken’ belde, kwakte hij 
zijn toestel tegen de muur en 
stortte hij in. Het werd een 
vreselijke, eenzame nacht…



30

strijd-
macht

paardrift

smalle
doorgang

rivier in
België

Griekse
letter

deel v.e.
oog

rond
voorwerp

grote
opgang

1 vliegende
schotel

echter

8

insect

bulkig
flesje

pantoffel

2

delfstof

kook-
gerei

houding
tover-
kunst

7 overal

onder-
werp

4

schaal-
dier

terug-
keer

nage-
slacht

Arabische
titel

deel v.e.
mast

vis

tuinaf-
scheiding

vertrou-
welijk sein

Bijbelse
vrouw

loop-
vogel

vierkant

6 tennis-
term

lidwoord

uit-
drukking

projectie-
plaatje

binnen-
kort

3
voor-

waarde

rooms-
katholiek

doelman

lofdicht

bijvoor-
beeld
(Fr.)

zangnoot

buislamp

vlekken-
water

5

een
zekere

9
plaats in
Frankrijk

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: 
HELIPORT

stuur uw oplossIng 
voor 21 maart  

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

Caroline Jacqmin, Antwerpen
Frieda Ursic, Hasselt
Tom Eelbode, Hofstade 
Jackie Vanderheere, Roeselare
Luc Callens, Heist-aan-Zee
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Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 21 maartkalEndEr

VRIJDAG 4 MAART 
ANTWERPEN. Brabobar in zaal Van 
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Koepel Antwerpen. 
Inl.: Secretariaat regio Antwerpen, 03 
231 08 45. 

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 
WIJNEGEM. Voorjaarsreceptie met 
Barbara Pas in Ontmoetingsruimte 
parochiecentrum O.L.Vrouw v/d Bloei-
ende Wijngaard, Wommelgemstwg. 34-
36 om 16u. Org.: Vlaams Belang Wij-
negem-Schilde. Inl.: Glenn Gené, 0496 
95 90 21.
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 77 91 
13 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. 

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 radio 
Minerva in Hotel Basiliek, Trooststr. 22 
om 11.30u. Org.: Vlaams Belang Ede-
gem en het Seniorenforum. Inl.: Anita 
Saey, 0478 46 19 08.
ANDERLECHT. Eetfestijn Brabants 
Seniorenforum & Vlaams Belang An-
derlecht in De Rinck, Dapperheidsplein 
7 tussen 12u. en 16u. Inl.: Frank Bracke 
0474 104 621

ZONDAG 20 MAART 
KACHTEM. Provinciale lente-receptie 
met Gerolf Annemans in Prov. secr., 
Kachtemsplein 5, Izegem om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Provincie West-Vlaande-
ren. Inl.: west-vlaanderen@vlaamsbelang.
org, 051 33 60 30. 
KORTRIJK. Bezoek Revue ‘De spatjes 
striën der voiren’ in Parochiecentrum 
Sint-Elooi, Sint-Amandsplein 17 om 
16u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe, 
0477 21 61 85 of Jan Deweer, 0486 22 
90 43. 

DONDERDAG 24 MAART 
ANTWERPEN. Kaasbuffet met Rec-
cino Van Lommel in zaal Van Maerlant, 
Van Maerlantstr. 14 om 12u. Org.: 
Vlaams Belang Seniorenforum Antwer-
pen. Inl.: Mieke De Bats, 0498 774 871 
of Guy Eggermont. 

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.

ZONDAG 27 MAART 
BELSELE. Paaseierenraap in ‘t Meiveld, 
Groenstr. 54, Sint-Niklaas om 11u. Inl.: 
Hugo Pieters, 0479 64 16 49. 

MAANDAG 28 MAART 
EKEREN. 15de Paasbrunch met gast-

spreker Barbara Pas in zaal De Gees-
ten, Waterstr., Antwerpen om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Ekeren. Inl.: Kurt Van 
Noten, 0477 70 51 23. 

HOBOKEN. Paasbrunch in Grand Café 
Patrache, Kioskplaats 54 om 11u. Org.: 
Vlaams Belang Hoboken. Inl.: Machteld 
Fitters, 0468 17 07 90. 

VRIJDAG 1 APRIL 
ANTWERPEN. Etentje in zaal Van 
Maerlant, Van Maerlantstr. 14 om 
12.30u. Org.: Vlaams Belang Koepel 
Antwerpen. Inl.: Secretariaat regio Ant-
werpen, 03 231 08 45. 
BILZEN. Politieke Meeting met natio-
naal voorzitter Tom Van Grieken in CC 
De Kimpel, Eikenlaan 27 om 19.30u. 
Inl.: Annick Ponthier, 0472 94 99 90. 

ZATERDAG 9 APRIL 
HEPPEN. Spaghettifestijn met aan-
sluitend Vlaamse Zangavond in Paro-
chiezaal Heppen, Beringsestwg. 431, Le-
opoldsburg om 17u. Org.: Vlaams Belang 
Ham. Inl.: Michel Moreels, 0477 42 06 
12. 

ZONDAG 10 APRIL 
KAMPENHOUT. Ontbijtgesprek met 
Barbara Pas in Laerehof, Kampelaarstr. 
48 om 10u. Inl.: Marleen Fannes, 0496 
55 73 36. 

DINSDAG 12 APRIL 
VILVOORDE. 3-daagse Straatsburg-
reis met bezoek aan Europees Parle-
ment met opstap op diverse plaatsen in 
Vlaams-Brabant. Org.: Vlaams Belang 
Seniorenwerking Vlaams-Brabant. Inl.: 
Ludo Monballiu, 02 721 22 54. 

VRIJDAG 15 APRIL 
ROESELARE. Jaarlijkse kaartavond 
in De Gezelle, Stationsplein 48 om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Seniorenforum 
Mandel. Inl.: Gerda Phlypo. 
SINT-NIKLAAS. Bingoavond met zang 
in Lokaal Steenstraete, Nieuwstr. 86 om 
20u. Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49. 

ZATERDAG 16 APRIL 
WILRIJK. Afdelingsfeest met koud en 
warm buffet in Feestzaal Bistro4, Hei-
straat 16 om 17.30u. Org.: Vlaams Be-
lang Wilrijk. Inl.: Guy Eggermont, 0495 
52 63 73. 
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