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ong N-VA pakte onlangs uit met een 
‘charter voor Vlaams-nationale een-
heid’ waarin het cordon sani taire
rond het Vlaams Belang krachtig 
werd veroordeeld. Het charter was 

in de eerste plaats een oproep tot samen-
werking tussen Vlaams-nationalisten over 
de partijgrenzen heen, tot Vlaams-nationa-
le frontvorming. Het Vlaams Belang werd 
door Jong N-VA aangezocht om het charter 
mee te ondertekenen. Het spreekt voor 
zich dat wij de oproep van Jong N-VA wil-
den steunen en constructief samenwerken 
met de rechtse en Vlaams-nationale krach-
ten in Vlaanderen. Maar Jong N-VA werd 
prompt terechtgewezen door N-VA-voor-
zitter Bart De Wever. Exit charter.

Tijdens een recent TV-debat bleek nog 
maar eens hoe De Wever het reservewiel 
wil blijven spelen in het kartel CD&V-N-VA. 
De dubbelhartige houding van de Nieuw-
Vlaamse Alliantie in de kwestie Brussel-
Halle-Vilvoorde en de verklaringen van 
Bart De Wever dat zijn partij er geen gra-
ten in ziet om met de anti-Vlaamse Parti 
Socialiste van Elio Di Rupo in een federale 
regering te stappen zal menig Vlaamsge-
zind N-VA-sympathisant somber stemmen.

Het BHV-debâcle zal de N-VA blijven ach-
tervolgen. Terecht. Had de N-VA niet ver-
klaard niet aan een Vlaamse regering deel 
te nemen alvorens BHV was gesplitst? Na 
de gebroken verkiezingsbeloftes had zijne 
excellentie, de heer minister Geert Bour-
geois, nog het lef om te verklaren: “Toen 
ik zei dat we niet in een Vlaamse regering 
zouden stappen voor de splitsing een feit 

was, wist ik heel goed dat dat niet haalbaar 
was. Maar de achterban verwachtte zo’n 
uitspraak.” (De Morgen, 23 mei 2005).

De vraag is uiteraard: waar is het resultaat 
van de regeringsdeelname van de N-VA? 
Waar is het resultaat van de zogenaamd 
resultaatgerichte aanpak van De Wever? 
Gelooft die man dat zelf nog? De Wever 
behoort tot de categorie van wat men in 
de politicologie pure-offi ce seekers noemt, 
politici die louter geïnteresseerd zijn in 
machtsdeelname, zonder ook maar een 
wijziging in het beleid na te streven. Want 
een man als De Wever weet heus wel dat 
in België potentiële bedreigingen voor de 
Belgische machtselite worden geneutrali-
seerd door machtsdeelname. De Volksunie 
is het beste voorbeeld. Er wachten wel-
licht nog mooie maar eerloze Belgische 
 carrières.

Het Vlaams Belang is een principiële op-
positiepartij. Ons streven naar een onaf-
hankelijke soevereine Vlaamse staat be-
tekent de vernietiging van de Belgische 
staat en de vervanging van de Belgische 
elite. Vlaams-nationalisten, of ze nu links 
of rechts staan, mogen er vanop aan dat 
we nooit zullen buigen voor België. Poli-
tiek is oorlog. Maar wat 
ons betreft, een strijd 
die met eer zal gevoerd 
worden.

Jan Lievens
Hoofdredacteur

J

redactioneelMet of zonder eer

25 studentenliederen - Non est mutatio rerum
De cantus, eigen aan de traditionele Vlaamse studenten-
beweging, speelde en speelt een belangrijke rol in de 
 radicale Vlaamse beweging. Deze CD bevat een uitstekende 
digitale opname uit 1987. Van de 17 zangers van toen zijn 
er ondertussen 4 parlementslid van het Vlaams Belang 
geworden: de senatoren Nele Jansegers en Jurgen Ceder en 
de volksvertegenwoordigers Gerolf Annemans en Francis 
Van den Eynde.

10 euro (excl. verzendingskosten)

Bestellen via www.uitgeverijegmont.be
of 0472 60 35 52

Cantus CD



standpuntStand, Men of the West, 
and Fight!

De cruciale oproep in één van de aangrij-
pendste taferelen van het derde deel van 
Lord of the Rings. Aragorn pept hiermee 
het gemoed van zijn verzamelde troepen 
op en roept de legers van Gondor, Rohan 
en de andere volkeren van het vrije Westen 
op om mee te strijden tegen het leger van 
Sauron. Vervang ‘the West’ door West-Eu-
ropa dat strijdt tegen bijvoorbeeld de islam 
en we hebben een hedendaagse waarheid 
die even goed opgaat als de noodkreet van 
Aragorn.

Of Tolkien de toekomstige werkelijkheid 
voor ogen had toen hij zijn trilogie schreef 
kan ik niet bevesti-
gen, maar passend is 
het wel. Europa, en 
dus ook Vlaan deren,
worden momen-
teel niet meer direct 
bedreigd door een 
machtig Rode leger 
of door kernraketten 
maar door een geor-
ganiseerd ‘leger’ dat 
reeds diep in onze ‘li-
nies’ is geïnfi ltreerd. 
Niets of niemand is 
nog veilig: New York, 
Washington, Madrid, 
Bali, Londen, de rituele moorden op Theo 
Van Gogh en Westerse journalisten en 
hulpverleners in Irak hebben op overtui-
gende wijze aangetoond dat de radicale 
islam niemand spaart. Steeds werden on-
schuldige burgers, op weg naar het werk 
of op vakantie, het slachtoffer van blinde 
anti-westerse haat. Steeds werden niets-
vermoedende pendelaars, hulpverleners, 
kinderen afgemaakt in de naam van Allah.

Volgens het establishment en de linkse 
pers hebben deze aanslagen natuurlijk 
niets te maken met een geradicaliseerde 
islam of antiwesterse fundamentalisten 
maar alles met een gebrek aan kansen op 
de arbeidsmarkt, racisme en armoede. 
De realiteit bewijst echter het tegendeel. 
Het zijn juist die vreemdelingen die om-
schreven worden als perfect geïntegreerd, 
goed opgeleid en alles behalve kansarm, 
die overgaan tot het plegen van aanslagen. 
Maar dit past natuurlijk niet in hun beeld 
van de vreedzame, iedereen-gelukkig-en-

blij multiculturele maatschappij. Politiek-
correct Vlaanderen weigert  natuurlijk 
zijn fout in te zien. Dagelijks worden in 
de straten van de Europese grootsteden 
etnische en religieuze burgeroorlogen uit-
gevochten, niet enkel via aanslagen maar 
ook via een permanente stadsguerrilla van 
geweld, overvallen en verkrachtingen te-
gen alles wat Westers of Europees is.

Natuurlijk is niet elke moslim een terrorist 
of houdt hij/zij zich bezig met een ‘burger-
oorlog’ maar quasi alle terroristen zijn te-
genwoordig wel moslims. En ook al is het 
maar een klein percentage dat er extremis-

tische ideeën op na-
houdt, dan nog zitten 
we met een enorm 
probleem daar de 
massale immigratie 
de laatste decennia 
gezorgd heeft voor 
ongeveer 15 miljoen 
moslims op het Euro-
pese vasteland.

Voor ons zijn de op-
lossingen duidelijk: 
een onmiddellijke 
immigratiestop, een 
strenge asiel-, immi-

gratie- en inburgeringwetgeving, harde 
aanpak van islamextremisme, verscherpt 
toezicht in radicale moskeeën en koran-
scholen, stopzetting van 
het overdreven pam-
perbeleid met aparte 
turn- en zwemuren 
voor jongens en meis-
jes, met speciale ‘wet-
telijke’ feestdagen 
voor moslims en 
het gedoogbeleid 
voor het ritueel 
slachten.
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VBJ-raad:
Jeugdwerkloosheid
Onze partij maakt van het (tot 
nu toe) verkiezingsloze jaar 
2005 gebruik om zijn sociaal-
economisch programma te 
verdiepen. Ook VBJ wil daar-
toe zijn steentje bijdragen en 
daarom hielden op 12 juli 
een 25-tal VBJ’ers een raad 
over jeugdwerkloosheid. Op 
basis van een 6-puntenplan 
waarin voorstellen stonden 
om de werkloosheid bij jonge-
ren terug te dringen vond een 
open en geanimeerde discus-
sie plaats.
Veel aanwezigen spraken uit 
eigen ervaring over de indivi-
duele beroepsopleiding (IBO), 
over het leercontract en over 
alternerend leren. Anderen 
gaven uitleg bij hun niet altijd 
even positieve ervaringen met 
de VDAB. Een jonge onderne-
mer sprak enthousiast over zijn 
project en vond dat jongeren 
met goede ideeën méér moe-
ten aangespoord worden om 
zelf te ondernemen en dat een 
betere begeleiding van jonge 
ondernemers broodnodig is. 
Iets waar het huidige onder-
wijs in tekort schiet. Iedereen 
was het er trouwens roerend 
over eens dat het huidige on-
derwijssysteem niet genoeg is 
afgestemd op het bedrijfsle-
ven. Ook de voor- en nadelen 
van een loonlastenverlaging, 
van méér fl exibiliteit en van 
quota voor jongeren kwamen 
ter sprake en werden uitge-
breid becommentarieerd.
Tot slot maakten we de vast-
stelling dat het probleem 
van de jeugdwerkloosheid in 
Vlaanderen relatief klein is 
in vergelijking met Brussel en 
Wallonië. Terwijl in Vlaande-
ren 7,6 procent van de school-
verlaters na 1 jaar nog geen 
werk en nog geen werkerva-
ring heeft opgedaan, is dat 
in Brussel en Wallonië meer 
dan 29 procent. Daarnaast 
gaan bijna 100.000 van de 
ruim 130.000 wachtuitkerin-
gen in België naar Walen en 
Brusselaars. Iedereen vond 
echter dat de betere Vlaamse 
cijfers ons niet in slaap mogen 
wiegen. Want iedere jonge 
Vlaamse werkloze is er één 
te veel.

Evert Hardeman

Hans Verreyt
Nationaal voorzitter

Vlaams Belang Jongeren
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Een zomeruniversiteit over Vlaam-
se onafhankelijkheid en over de 
gemeenteraadsverkiezingen enz… 
welke idioot doet daar nu nog aan 
mee? Zo’n oubollig gedoe, wat zit-
ten luisteren naar een of andere 
oelewapper die heeft over ecologie 
en nationalisme. Neen, dan hebben 
ze dat bij de Jong-VLD wel wat be-
ter aangepakt. “Het recht op genot”,
dat was het thema van hun zomer-
universiteit. Mijn recht op genot, 
begot. Dat wou ik voor geen cent 
missen, dus nam ondergetekende 
deel aan dit fi jne initiatief van de 
jonge blauwselventen (m/v).

Kampleidster Dewi van de jonge 
blauwselventen (m/v) had het op 
voorhand al in de pers geëxpli-
ceerd: “Veel mensen bestempelen 
experimenteren met drugs en seks 
als perversiteiten.” Awel, dat vind 
ik nu ook erg se. ’t Is toch niet om-
dat ge dagelijks een halve wasdoos 
wit poeder door uwe neus jaagt, en 
aan uw trekken komt bij minderja-
rige Venezolaanse transseksuelen, 

dat ge pervers zijt zeker. Integen-
deel, er zou U nog een mooie car-
rière kunnen wachten bij de VRT 
of De Morgen. Kortom… ik dus 
met mijn rugzakske en mijn slaap-
zakske naar de zomeruniversiteit 
van de jong-VLD. In Blankenberge 
natuurlijk, na Ertvelde de Vlaamse 
hoofdstad van het genot.

Het begon daar al goed. Na mijn 
slaapzakske te hebben uitgerold 
en mijn leeuwenvlag omhoog ge-
hangen te hebben, besloot ik alvast 
om een welverdiend middagdutje 
te doen. Dat ik het verwelkomings-
woord van Rik Daems (Daems en 
genot, het lijkt inderdaad een bi-
zarre combinatie) daarmee zou 
missen nam ik er node maar bij. 
Maar dat was dus buiten de kamp-
leidster gerekend. Ietwat rood 
aangelopen – een kleur die jong-
VLD’ers merkwaardig goed staat 
– kwam ze me vertellen dat die ra-
cistenvlag naar beneden moest en 
dat ik ook naar beneden moest. De 
tegenwerping dat ze mijn recht op 

genot danig aan het verstoren was 
werd met een boze blik in de kiem 
gesmoord. Rare jongens (m/v), die 
VLD’ers… .

Het programma beloofde ons en-
kele prominente experts die hun 
duit in het zakje zouden komen 
doen. Vooral de sessie “Cannabis, 
het hoogste genot” van senator Q 
werd door de aanwezigen fel ge-
smaakt. Maar ook die andere expert 
- een zekere Eva Pauwels - die het 
had over “Liefde, sex en moraliteit” 
kon op heel wat bijval rekenen van 
de blauwselventen (m/v). Alhoewel 
sommigen blijkbaar ontgoocheld 
waren dat de twee sessies zich be-
perkten tot een louter theoretisch 
gedeelte.
En zo kabbelde de zomeruniversi-
teit dus voorbij. Niemand had het 
over plichten, iedereen over rech-
ten, en de misleide deelnemers 
bleven op hun honger. Behalve 
ik natuurlijk. Want op maandag 
kwam ik namelijk binnen met de 
krant van die dag in mijn hand. Le 
Soir had weer haar driemaande-
lijkse opiniepeiling gehouden. Al 
die jong-VLD’ers – kampleidster 
Dewi op kop – stonden gespan-
nen rond mij toen ik de uitslagen 
voorlas. Amaai, ge had die gezich-
ten eens moeten zien. Dat was pas 
verzuring. Maar voor mij… voor 
mij was het gewoon mijn moment 
van genot. En na een week in het 
gezelschap te moeten verkeren van 
een hoop jong-VLD’ers had ik daar 
absoluut recht op!

Knut Noordland �

Niet iedereen is echter onder de 
indruk van de argumentatie van 
De Wever want recentelijk mocht 
onze partij Pieter Van Boxel ver-
welkomen. Van Boxel was tot 
voor kort N-VA-voorzitter van de 
regio Voorkempen en N-VA-partij-
raadslid en kan, ondanks zijn jon-
ge leeftijd, bogen op een indruk-
wekkend politiek curriculum.

Pieter Van Boxel vindt dat Vlaam-
se frontvorming er enkel mét het 
Vlaams Belang kan komen. Hij 
ziet zijn overstap dan ook als een 
signaal tegen de schutskring rond 
het Vlaams Belang. De dubbel-
hartige houding van de Nieuw-
Vlaamse Alliantie in de kwestie-
Brussel-Halle-Vilvoorde en de 
recente verklaringen van Bart De 

Wever dat zijn partij er geen gra-
ten in ziet om met de anti-Vlaam-
se Parti Socialiste van Di Rupo in 
een federale regering te stappen, 
waren voor Van Boxel de spreek-
woordelijke druppel.

Lees het charter voor 
Vlaams-nationale eenheid op 

www.splits.be

N-VA voorzitter Voorkempen naar Vlaams Belang

Recht op genot, begot!
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In Ons Geheugen Gegrift

Een week na de laffe terroristische aanslagen 
in Londen van 7 juli hielden de Vlaams Belang 
Jongeren een serene wake aan de Britse am-
bassade te Brussel. VBJ-voorzitter Hans Verreyt 
vroeg een minuut stilte voor alle onschuldige 
slachtoffers die reeds vielen in deze Jihad tegen 
het Vrije Westen. Filip Dewinter stelde dat het 
politiek-correcte establishment de ware rede-
nen voor de islamterreur negeert en toedekt. 
Tot slot werd een bloemenkrans neergelegd ter 
nagedachtenis van de Britse slachtoffers.

“Ondanks de aanslagen in New York en Washing-
ton op 11 september 2001, de aanslag in Madrid 
op 11 maart 2004 en nu ook de aanslagen in Lon-
den, ondanks de rituele moord op Theo Van Gogh 
en de terechtstellingen van Westerse journalisten 
en hulpverleners in Irak en elders in het Midden-

Oosten, ondanks 
de antiwesterse terreurcampagne, weigert 

het politiekcorrecte es-
tablishment de voor de 
hand liggende conclu-
sies uit de spiraal van is-
lamgeweld en –terreur 
te trekken.”

“Niet alle moslims zijn 
terroristen, maar quasi 
alle terroristen zijn te-

genwoordig moslims. De multiculturele samen-
leving, de steeds groter wordende islamgetto’s 
in onze steden, de radicalisering van een kleine 
minderheid van islamieten, maar ook de veel te 
soepele asiel- en immigratiewetgevingen, de lakse 
nationaliteitswetgevingen die eenieder die dat wil 
voorzien van een onverdacht paspoort en onze 
grenzen die zo lek zijn als een zeef, zorgen ervoor 
dat islamterroristen zich hier zonder problemen 
kunnen vestigen en toeslaan.”

“Het multiculturalisme is het paard van Troje van 
de islam, de islam is het paard van Troje van het 
moslimfundamentalisme en het moslimfundamen-
talisme is het paard van Troje van het terrorisme. 
Het wordt tijd om – met respect voor de gods-
dienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting – 
duidelijk te maken wat in ons land, wat in Europa 
kan en niet kan.”

Filip Dewinter �

We Will Remember Them
We Will Remember Them

Zaterdag 2 juli was het weer zover. De Vlaams 
Belang Jongeren organiseerden hun jaarlijkse 
karting. De plaatsen waren weer in een mum 
van tijd volzet. Gedurende 2 uren gaven de 
VBJ’ers het beste van zichzelf.

De verbroedering achteraf kon al minstens 
op evenveel bijval rekenen. Profi ciat aan de 
mannen en vrouw van ‘De Beest’ voor hun 
verdiende overwinning. Tot volgend jaar!
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RSS? Nee, we gaan het hier niet hebben over  Robert 
‘Steve’ Stevaert, deze werd netjes geparkeerd in zijn 
win-for-life luizenbaantje (www.gerolfannemans.
be/artikel_detail.asp?id=176&cat=7). We bedoelen
niet het Limburgse rode icoon, maar de geheimzinnige 
oranje RSS-icoontjes die zich als een  lopend vuurtje over 
het internet verspreiden. Ook de webstekken van vbj.org
en vlaamsbelang.org zijn al aangetast! Waar gaat dat 
heen? De verspreiding van RSS is geen toeval: nu als-
maar meer mensen het bloggen – het bijhouden van een 
dagboek op internet (www.jurgenverstrepen.be) – ont-
dekken ontstaat er een behoorlijk probleem. Want elke 
dag een tekstje schrijven is makkelijk, maar reken maar 
eens hoeveel tijd je nodig hebt om de blogs van een do-
zijn vrienden (www.hansverreyt.org, www.tanguyveys.
be, www.janlievens.org, www.wouterjeanfi ls.org, evert-
hardeman.typepad.com, jorgennoens.skynetblogs.be)
dagelijks na te lezen. Daar komt het mysterieuze icoon 
ter hulp. Neem vijf minuutjes om een programma als 
www.sharpreader.net of www.feedreader.com te instal-
leren. Voer de RSS-adressen van je favoriete pagina’s in. 
Opeens doet de computer het vuile werk voor je: elk half 
uurtje worden al je blogs en nieuwsbronnen vanzelf ge-
controleerd en verschijnt er spontaan een venstertje met 
nieuws, heet van de naald.

De Nederlandse ziekte

Nederland, sinds mei ’68 de modelstaat voor alles wat 
progressief is. Dat hopen we althans, want na twee totali-
taire linkse decennia (met de strafbaarstelling van “eigen 
volk eerst” als een van de trieste dieptepunten) zit het 
sociaal experiment van de ’68-generatie behoorlijk in het 
slop. Intelligente mensen hadden geen veertig jaar nodig 
om het te zien eindigen in een ontwrichte maatschap-
pij zonder identiteit. In de zestiende eeuw schreef men 
reeds: ‘t Bloet cruypt daert niet ghegaen en can. Anno 
2005, en twee martelaren voor de vrije meningsuiting la-
ter, rechten meer en meer kritische Nederlanders (www.
democrates.net) de rug en  laten zij duidelijk horen waar 
het hippie-experiment wat hen betreft kan gestoken wor-
den. Normen en waarden van de Nederlandse leidcul-
tuur respecteren is perfect normaal. De modieuze linkse 
“tolerantie” kwam neer op het uit laf- of laksheid laten 
gebeuren van schrijnend onrecht, als het maar een kleur-
tje had. Autochtone stemmen (www.heemland.nl) mo-

gen weer zeggen wat zij denken van 
de manier waarop de Nederlandse 
samenleving evolueert. Of toch tot 
een onverdraagzame multiculturele 
internaut gaat uithuilen bij de Ne-
derlandse kliklijn (www.meldpunt.
nl) van de ons welbekende gedanken-
polizei. Die zal dan toch fl ink wat 
werk hebben om www.dutchdisease.
com, www.hetvrijevolk.com,  en 

www.meervrijheid.nl  allemaal van het ethernet te halen. 
Als het ooit zo ver komt moeten we hét argument van 
onze progressieve vrienden maar eens van stal halen: 
 Satire moet kunnen (www.geocities.com/satiremoetkun-
nen/)…

Schieten op de pianist

Stel je voor, je bent op straat getuige 
van inbraak en vandalisme. Geluk-
kig heb je je ultramoderne GSM bij, 
met ingebouwde videocamera. Je 
legt het uiterlijk van de dader vast 
en bewijst de politie een dienst. Een 
mooi staaltje van burgerzin. Stel je 
voor, je woont in een buurt waar der-
gelijke praktijken schering en inslag 
zijn. Je betaalt belastingen, maar het 
recht op bescherming van je have en 
goed is niet aan je wijk besteed. De 
politie is niet te bespeuren en jus-
titie laat de daders toch sneller vrij 
dan de verzekeringsmaatschappij 

de aangerichte schade kan komen vaststellen. Je trekt 
aan de alarmbel en je toont de ernst van de situatie met 
een fi lmpje van de boosdoeners, in fl agranti delicto,
via het internet. Maar je naam is Filip Dewinter (www.
fi lipdewinter.be) en dus wordt met 
linksgeijkte maten en gewichten ge-
meten. Want in dit land geeft min-
derjarigheid niet enkel immuniteit 
voor misdrijven, maar blijkbaar ook 
nog eens het recht om de harde re-
aliteit van je eigen daden niet onder 
ogen te moeten zien. En krijgen de 
klokkenluiders de persmeute over 
zich heen. We durven er niet aan 
denken wat zou gebeuren indien 
Filip Dewinter hét Antwerpse pro-
beem op deze manier zou durven 
aan te kaarten: het schaamteloos 
achterlaten van een hondendrol op 
een publieke plaats. Een Zuid-Ko-
reaans meisje (www.japundit.com/
archives/2005/06/30/808/) denkt 
ongetwijfeld dat ze beter in Ant-
werpen had gewoond en “gewoon” 
wat wagens had gevandaliseerd. De 
Amerikaanse “Registered Sex Of-
fenders”, wiens namen gewoon op te zoeken zijn (www.
codeamber.org/sor.html) door hun nieuwsgierige buur-
man, kunnen alleen maar dromen van onze Privacycom-
missie (www.privacy.fgov.be). “Minderjarigen bescher-
men” wordt over de grote plas net iets anders ingevuld 
dan in Antwerpen.

Hendrik De Vloed �

RSS komt je tegemoet
VBJ@web



7Vrij Vlaanderen

HHet is een naar slag buiten-
aardsen, de Vogons uit 
The Hitchhiker’s Guide 

to the Galaxy. Ze zijn humeurig, 
bureaucratisch en ongevoelig, en 
hun poëzie behoort tot de slecht-
ste uit het heelal. Daarnaast heb-
ben ze besloten dat de planeet 
aarde plaats moet maken voor 
een intergalactische snelweg.

In de fi lmversie van Douglas Adams’ 
creatie uit 1978 - begonnen als radio-
show, later onder meer bewerkt tot 
een reeks boeken en een televisie-
serie - zien de Vogons er navenant 
wanstaltig uit: groot en blubberig, 
met een beschimmeld-groenige 
huidskleur. Ze komen uit Jim Hen-
son’s Creature Workshop, hetzelfde 
bedrijf dat ooit de Muppets maakte. 
Aan iedere Vogon kwam ambachte-
lijk handwerk te pas, en vele zweet-
druppels van de acteurs die zich in 
de warme pakken moesten hijsen.
De Vogons en hun groezelige ruim-
teschepen geven The Hitchhiker’s 
Guide to the Galaxy een prettig ou-
derwets aanzien. Het is een science-
fi ctionfi lm die meer doet denken aan 
Tsjechische animatiefi lms dan aan 
Star Wars. Dat past bij het univer-
sum dat Douglas Adams creëerde. 

Glorieuze toekomstfantasieën wa-
ren hem vreemd - eerder stelde hij 
zich het heelal voor als een uitvergro-
ting van aardse eigenaardigheden.
Vandaar dat Arthur Dent, de Engels-
man die vlak voor de vernietiging 
van de aarde wordt opgepikt door 
een Vogonschip, in de ruimte ge-
confronteerd wordt met een depres-
sieve robot, onbegrijpelijke formu-
lieren in drievoud en een onnozele 
president. Gelukkig is er het transga-
lactisch liftershandboek, dat vragen 
beantwoordt over handdoeken, het 
leven, het heelal en de rest.

Met zijn gevoel voor ironie en un-
derstatement en zijn hang naar 
zachtmoedig pessimisme was Adams, 
die in 2001 op 49-jarige leeftijd over-
leed, een op en top Brits humorist. 
Je zou The Hitchhiker’s Guide to 
the Galaxy kunnen omschrijven 
als een kruising tussen Monty Py-
thon’s The Meaning of Life en Lewis 
Carrolls Alice in Wonderland - aan-
gevuld met een beetje Star Trek. 

Gelukkig zijn de Britse nuances in 
de verfi lming bewaard gebleven, 
ondanks de inbreng van een fl ink 
aantal Amerikaanse producenten en 
acteurs. Mos Def (als de behendige 

lifter Ford Prefect), Sam Rockwell 
(als Zaphod Beeblebrox, de twee-
hoofdige president) en Zooey De-
schanel (Trillian) zijn goed op hun 
plaats, maar het is Martin Freeman, 
bekend uit de televisiekomedie The
Offi ce, die het meest overtuigt, als de 
meegaande Arthur Dent.

Niet alle grappen werken - sommige 
slaan direct dood, andere worden te 
lang opgerekt. Maar in een verhaal 
dat zo rijk is aan komische terzijdes, 
in feite bestaat het verhaal geheel uit 
komische terzijdes, maken een paar 
missers weinig uit.

The Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy is een geestige, sympathie-
ke, maar ook wat landerige fi lm 
geworden. Niet het gebrek aan een 
spanningsboog zit de fi lm dwars, 
maar een al te melige atmosfeer 
waarin alles gewichtloos wordt, 
en niets er werkelijk toe doet. 
Echt vervelend is dat niet. Een goed-
gemutste wanorde overstemt alle 
kritiek, met dank aan zingende dol-
fi jnen, pratende muizen, gebreide 
poppetjes, poëzie reciterende slech-
teriken en een zeer aimabele fjor-
denbouwer.
http://hitchhikers.movies.go.com/

Steven Godefridi
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Vlaams 

 Belang 

 Jongeren

Dit jaar trokken de jonge politieke soldaten van 
het Vlaams Belang naar Catalonië voor hun 
jaarlijkse zomeruniversiteit. Op 17 juli vertrok 
een bus met een vijftigtal gemotiveerde jonge-
ren vanuit Vlaanderen voor een verschroeiende 
rit van maar liefst 18 uur. Eenmaal aangekomen 
in het aangenaam warme Catalonië was er voor 
elk wat wils: een bezoek aan Barcelona, een 
strandbezoek, de traditionele cantus, een kwis, 
diverse sportactiviteiten maar de nadruk ligt bij 
een zomeruniversiteit – what’s in a name – op 
vorming. De deelnemers kregen maar liefst 18 
theoretische sessies voorgeschoteld.

Frank Vanhecke gaf zijn visie op de toekomst van het 
Vlaams Belang.
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Cultuur

Arc del Triomf

Een sportactiviteit die ruw werd verstoord door een lokale schapenherder.

De Sagrada Familia van Antoni Gaudi.
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Ontspanning

Strandbezoek
te Calella.

Het nuttige aan het aangename koppelen...
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Vorming

De VBJ'ers kregen een brede waaier aan 
vormingssessies aangeboden.
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Toonder tekende met een typische Disney-
achtige stijl. Een stijl die hij aanleerde van 
de Argentijnse stripauteur en de voormalige 
Disney-tekenaar Dante Quinterno. Als 
zoon van een kapitein op de grote vaart, 
ontmoette hij Quinterno in 1931 in 
Buenos Aires. Sinds die ontmoeting 
had de toen negentienjarige Toon-
der maar één doel meer voor 
ogen: striptekenaar worden. En 
daar is hij grandioos in geslaagd. 
In 1938 creëerde hij het fi guurtje 
Tom Poes, die in verscheidene 
landen van meet af aan aansloeg. 
Het Nederlandse publiek leerde 
hem daarentegen pas in 1941 kennen, toen 
De Telegraaf hem begon te publiceren. Tom 
Poes zou 177 avonturen beleven, in totaal 
11.768 dagafl everingen in de krant. 
Zijn tekenverhalen mogen dan wel de on-
schuld zelve geweest zijn, over Toonders ac-
tiviteiten tijdens de oorlog is gelijk hoe veel 
inkt gevloeid. Aanvankelijk werd gedacht 
dat hij heulde met de vijand en een stilzwij-
gende overeenkomst met de Duitsers geslo-
ten had. Het was immers steeds Toonders 
grote droom geweest ooit een tekenfi lm te 
produceren, en die gelegenheid bood zich 
aan omdat het Berlijnse fi lmbedrijf Tobis in-
teresse toonde voor tekenfi lms en hem twee 
studio’s in Amsterdam beschikbaar stelde. 
Toonder gebruikte die studio’s echter om 
onderduikers in dienst te nemen en om 
verzetsmensen en illegale kranten als Het 
Parool en Vrij Nederland  te voorzien van 
vervalsingen van paspoorten, offi ciële stem-
pels, briefhoofden, handtekeningen, en der-
gelijke meer… De listige Toonder had zelfs 
contractueel bedongen dat de Duitsers zijn 
personeel niet mochten onttrekken voor 
tewerkstelling in Nazi-Duitsland en dat er, 
gelet op het specialistisch gehalte van het 
werk, zelfs mensen in dienst mochten geno-
men worden die bij de Duitsers op de zwarte 
lijst stonden… Uiteindelijk zou er zelfs geen 
enkele meter bruikbaar tekenfi lmmateriaal 
geleverd worden door de beide studio’s.
Na de oorlog werd de ‘Toonder Studio’ op-
gericht, die met strips als Panda, Kappie en 
koning Hollewijn decennialang het gezicht 
van de Nederlandse strips zou bepalen. Be-
kende stripauteurs die er de stiel leerden 

waren onder meer Hans Kresse (‘Eric de 
Noorman’), met wie Toonder tussen 1944 
en 1946 werkte aan het ondergronds sati-
risch verzetsblaadje Metro, en Dick Matena 

(‘Storm’; ‘De avonden’). In 1983 
leverde de Studio de eerste Ne-
derlandse avondvullende teken-
fi lm af, ‘Als je begrijpt wat ik be-
doel’, met in de hoofdrollen… 
Tom Poes en heer Bommel. 
Als gevolg van een zakelijk con-

fl ict verhuisde Toonder in 1964 
naar een landgoed in het Ierse 
Greystones, even ten zuiden van 
Dublin, waar hij zich jarenlang vol-

ledig wijdde aan zijn successtrip. Hij schreef 
er ook zijn lijvige autobiografi e, die begin 
jaren ’90 in verscheidene boekdelen op de 
markt kwam.
In die biografi eën valt op dat Marten Toon-
der, naast bijzonder getalenteerde stripteke-
naar, ook een begenadigd schrijver was die 
veel betekend heeft voor de Nederlandse 
letterkunde. Ruim een halve eeuw was hij 
lid van de Maatschappij voor Nederlandse 
letterkunde. Hij schonk het Nederlands via 
zijn stripverhalen allerlei nieuwe woorden 
als ‘denkraam’, ‘minkukel’ en ‘zielknijper’. 
Toonder, die als striptekenaar vele  interna-
tionale prijzen in ontvangst heeft mogen ne-
men, kreeg evenwel nooit een letterkundige 
onderscheiding. Voor romanschrijver Jan 
Wolkers was dat in 1989 overigens de reden 
om de P.C.Hooftprijs te weigeren. Wolkers 
was van mening dat die literaire prijs veeleer 
Marten Toonder toekwam…
Nochtans heeft de kunstenaar Toonder ge-
durende zijn leven geen gebrek aan erken-
ning en waardering gehad. Hij werd Offi cier 
in de Orde van Oranje Nassau, kreeg een 
Toondermuseum en zijn personage Bom-
mel kreeg in Rotterdam een standbeeld.
Na de dood van zijn echtgenote Phiny Dick, 
eveneens auteur en tekenares, keerde Toon-
der terug naar zijn vaderland en verbleef 
in zijn laatste levensjaren in het Rosa Spier 
Huis te Laren, een tehuis voor bejaarde kun-
stenaars. Toonder werd 93 jaar. Met zijn 
dood verdween een betoverend tekenaar, 
een magisch woordkunstenaar en een mild 
maatschappijcriticus.

Frederik Pas �

Op 27 juli 
overleed Marten 
Toonder, Neder-
lands bekendste 
en belangrijkste 
stripmaker ooit. 
Wie in naoorlogs 
Nederland kind 
was, is onver-
mijdelijk opge-
groeid met zijn 
geesteskinderen
Tom Poes en Olie 
B. Bommel. 

Marten Toonder overledenMarten Toonder overleden



Catalonië (Catalunya in het Cata-
laans) heeft reeds een lange weg 
afgelegd doorheen de geschiede-
nis. De belangrijkste verwezenlij-
king is het oprichten van de Gene-
ralitat de Catalunya, met andere 
woorden, de Catalaanse regering 
in de 13de eeuw. Op dat moment 
is Catalonië volledig onafhanke-
lijk. Door de val van Barcelona op 
11 september 1714 werd Catalo-
nië terug een deel van Spanje. In 
1980 beslisten de Catalanen om 
deze dag tot nationale feestdag uit 
te roepen.

De onafhankelijkheidsstrijd duurt 
tot op de dag van vandaag nog 
voort. Na de dood van Franco in 
1976 werd de Generalitat de Ca-
talunya terug opgericht. Jordi 
Pujol won de verkiezingen en hij 
zou vijfmaal na elkaar herverkozen 

worden! Deze Senor Presidente van 
Catalonië was een centrum-rechts 
politicus en Catalonië kende on-
der zijn leiderschap dan ook een 
heropleving van welvarendheid. 
Pujol was geen separatist zoals 
wij, VBJ-ers. Maar hij vond het wel 

zeer belangrijk dat de Catalaanse 
cultuur en taal gepromoot werd 
en zijn Catalaanse fi erheid leidde 
tot het organise-
ren van de Olym-
pische spelen van 
1992. Hij ijverde 
onder andere ook 
voor een onover-
winnelijk Barça 
(FC Barcelona) 
met enkel en al-
leen maar Cata-
laanse spelers!

In november 2003 
werd een nieuwe 
leider gekozen 
voor Catalonië: de 
socialist Pasqual 
Maragall. In juli 
2005, net tijdens onze VBJ-zomer-
universiteit in Catalonië, legde de 

Catalaanse Regering haar nieuwe 
statuten voor aan Madrid. In deze 
statuten roept Catalonië zich in 
feite uit tot een eigen natie. Uiter-
aard zorgt dit voor verhitte discus-
sies binnen de Spaanse regering 
die onder leiding van onder meer 

de Partido Popular vreest voor een 
situatie zoals in Joegoslavië waar-
bij het land in verschillende delen 

wordt verdeeld. Op deze statuten 
worden de andere statuten van de 
overige zestien regio’s bepaald.

Nu voor ons, rechtse nationalisten, 
is het belangrijk te weten dat de 
CiU (Convergencia i Unión) van 
Jordi Pujol een centrum-rechtse 
partij is. Ook deze partij richt zich 
nu op de volledige onafhankelijk-
heid van Catalonië maar deze par-
tij wil zich onderscheiden van de 
socialisten, wat begrijpelijk is.

Als men bekijkt wat voor volk de 
PSC (Partit dels Socialistes de Ca-
talunya) achter zich geschaard 
krijgt dan ziet men al gauw ha-
mers en sikkels en rode sterren 
opduiken! Net zoals de Baskische 
vrijheidstrijders zijn ook hun voor-
naamste Catalaanse broeders zo 
rood als de pest. Voor mijn part 
mag elke Spaanse regio op zichzelf 
voortbestaan. Marxisme en com-
munisme zijn niet bepaald de re-
geringsvormen waarop de Catala-
nen aan het wachten zijn.

door Bert Deckers
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Catalonië anno 2005

Het spuiten van slogans op muren over heel 
het Catalaanse grondgebied is een voorname 
bezigheid van de linkse ‘vrijheidsbeweging’.

Een kraakpand vlakbij Parc Güell, een park met kunstwerken van Gaudi.

BLIK OP HET BUITENLANDBLIK OP HET BUITENLAND
BLIK OP HET BUITENLAND
BLIK OP HET BUITENLAND



VBJ Mechelen-Lier 
bezoekt Vlaams 
Parlement
Eind mei bezochten de 
jongeren van de VBJ 
regio Mechelen–Lier 
het Vlaams Parlement. 
Een stralend zonnetje 
bracht de sfeer er vlug 
in. Vanuit het station 
van Mechelen ver-
trok de groep richting 
Brussel. Vlaams parle-

mentslid en tevens ondervoorzitter Luk Van Nieuwen-
huysen stond de jongeren op te wachten in de prach-
tige lokettenzaal op het gelijkvloers. Nadien volgden 
de commisiezalen, de imposante glaskoepel, de lees-
zaal, het parlement zelf, de bekende ‘Schelp’, de vele 
Vlaamse kunstwerken, enz. De rondleiding werd door 
Luk op een luchtige en sappige wijze gebracht, zodat 
iedereen een zeer duidelijk beeld kreeg van de po-
litieke activiteiten in Brussel. Decreten, plenaire zit-
tingen en dergelijke kennen voor de deelnemers geen 
“geheimen” meer.

Overlevingsweekend VBJ Liedekerke
De laatste 12 maanden vonden heel wat jongeren in 
Liedekerke de weg naar de Vlaams Belang Jongeren. 
VBJ-Liedekerke nam dit jaar dan ook enkele initia-
tieven. Er was het succesvolle VBJ-café op 7 januari, 
er waren de gezamelijke deel-
names aan optredens en fes-
tivals: Katastroof, Rammstein, 
Graspop, Rock Werchter…
Eind juli namen enkele VBJ-
ers het initiatief om een “over-
levingskamp” te organiseren. 
VBJ- voorzitter Gerry Van der 
Heyden, Peter Gommers en 
Eric Van Londersele zochten 
een geschikte locatie en stel-
den een uitgebreid programma 
samen. De nadruk lag op kameraadschap, durf, avon-
tuur en uithoudingsvermogen. Negen dapperen leg-
den hun lot in de handen van de organisatoren en 
trokken van 12 tot 15 augustus naar het Waalse dorpje 
Comblain-au-Pont. Onder de deskundige leiding van 
Eric Van Londersele werd er gekampeerd op een ei-
landje tussen de Ourthe en de Amblève. 

Er volgde een driedaags programma met stevige bos-
wandelingen, een hindernissenpiste, een cursus rots-
klimmen en abseilen, boogschieten en een bloedstol-
lende “deathride”... Alle verplaatsingen werden te 
voet afgelegd, met rugzak! Het eten werd onderweg 
klaargemaakt en verorberd. Tussendoor volgde een 
bezoek aan de ondergrondse grotten van Comblain-
au-Pont en aan een ondergrondse steengroeve. Ook 
een bezoek aan het oorlogsmuseum La Gleize (over 
het Ardennenoffensief dat in deze streek losbarstte in 
december 1944) stond op het programma. Ondanks 
de nachtelijke regenbuien en enkele hardnekkige bla-
ren was iedereen het erover eens dat het een geslaagd 
initiatief was. Alle deelnemers “overleefden” met glans 
de activiteiten. Nu reeds worden er plannen gesmeed 
voor een tweede editie. 

Skatehappening
VBJ-Vilvoorde
Eind juni organi-
seerde VBJ-Vilvoorde 
voor het eerst een 
skatehappening op 
het Tyndalepark gele-
gen in het hartje van 
Vilvoorde. Hoewel de 
weergoden blijkbaar 

onze uitdrukkelijke vraag om mooi weer niet gehoord 
hebben, konden we toch van een succes spreken. Een 
30-tal dappere jongeren trotseerden wind en regen 
om samen met het bestuur van VBJ-Vilvoorde een 
statement te maken. Veilige speelterreinen voor onze 
jeugd! Een plek waar onze jongeren nog kunnen sa-
menkomen zonder weggejaagd of gepest te worden. 
De middag werd een succes met een echte wedstrijd 
tussen een tiental moedige skaters die met hun tricks, 
hollies en jumps het aanwezige publiek wisten te be-
koren en dan ook op regelmatig applaus werden ver-
gast. De namiddag eindigde met de prijsuitreiking, ge-
schonken door Pacifi c uit Mechelen, en een hapje en 
een drankje, geschonken door Philbo uit Vilvoorde. 
Conclusie: ondanks het weer kunnen we spreken van 
een echt succes en een vervolg komt er zeker wel.

dwars door VLAANDERENdwars door VLAANDEREN

Heb je met je afdeling een geslaagde activiteit beleefd en heb je ook 
een leuke foto? Bezorg ons zeker een verslagje en/of foto en wie 
weet komt in het volgende nummer van Vrij Vlaanderen ook jouw 
afdeling aan bod. Opsturen naar: info@vbj.org of VBJ-Nationaal, 
Madouplein 8 bus 6 te 1210 Brussel.

door Jörgen Noens
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Bij het begin van het schooljaar 
stellen we graag even het Nati-
onalistisch JongStudentenVer-
bond (NJSV) voor. Het NJSV is 
een politieke vereniging voor 
scholieren en dus enig in zijn 
soort. We namen contact op met 
Tom Van Grieken, praeses van 
NJSV-Antwerpen en Jonathan 
Debilde, uittredend praeses 
van NJSV-Brussel.

Wat is het NJSV eigenlijk?
Tom: Het NJSV, Nationalistisch 
JongStudentenVerbond, noemde 
oorspronkelijk Vlaamse Scholie-
ren Actiegroep (VSAG)  en is op-
gericht in 1978, toen de strijd 
omtrent Voeren in volle gang 
was. Twee jaar later vond 
de naamsverandering plaats 
en werd Filip Dewinter de 
eerste nationale voorzitter. 
Ere wie ere toekomt, want 
het is o.a. dankzij hem dat 
het  NJSV een enorme groei 
kende. Op het hoogtepunt 
telde het NJSV 20 à 25 afde-
lingen. Het bestaan van het 
latere NJSV kende hoogtes en 
laagtes. Het is misschien wat 
vroeg maar ik geloof dat NJSV 
langzaam maar zeker terug zijn 
plaats inneemt binnen de Vlaamse 
Beweging.Bij aanvang van volgend 
schooljaar gaan we van start met 6 
afdelingen over gans Vlaanderen 
(Antwerpen, Brussel, Diest, Kust, 
Waasland, Vlaamse Ardennen) met 
gemotiveerde mensen met het 
juiste ideaal!

Welke scholieren spreken jullie 
voornamelijk aan?
Tom: De Vlaamse én radicaal-
rechtse scholier die wil meevech-
ten voor een vrij en Vlaams Vlaan-
deren. Als je de indoctrinatie op 
de schoolbanken niet langer duldt 
en als je niet vies bent om de daad 
bij het woord te voegen dan is het 
NJSV zeker iets voor jou. Je zal 
gauw merken dat NJSV kamera-
den zijn die het zelfde ideaal delen 
en voor elkaar opkomen, waar en 
wanneer ook!

Wat doen jullie vooral?
Jonathan: NJSV draait rond drie 
hoofdthema’s: het studentikoze, 
de actie en de vorming. We organi-
seren dan ook allerlei activiteiten 
rond deze thema’s. Enkele voor-
beelden van activiteiten zijn de 
NJSV-cafés en de vormingsavon-
den, maar ook bioscoopbezoe-
ken en paintball. Daarnaast zijn 
we aanwezig op elke betoging en 

gaan we regelmatig op plaktocht. 
Binnen NJSV leer je ook de vele 
nationalistische liederen kennen 
door zangavonden of cantussen bij 
te wonen. Onlangs hebben we zelf 
een nieuwe campagne gelanceerd: 
‘stop linkse les’. Zoals je kunt mer-
ken zitten we niet stil.

Wat behelst jullie campagne 
‘stop linkse les’?
Jonathan: Met de campagne is het 
vooral de bedoeling dat we laten 
zien aan jongeren dat ze niet alleen 
zijn op de wereld. Er zijn veel leer-
lingen die door linkse leerkrachten 
gediscrimineerd worden omdat 

ze er een andere mening op 
na houden. Deze leerlingen 
kunnen dan op onze webstek 
(www.stoplinkseles.tk) hun 
verhaal neerpennen en ande-
re verhalen lezen over wat er 
gebeurt op school. We willen 
de jongeren stimuleren om 
zich niet te laten doen door 
linkse leerkrachten en zich te 
verweren tegen deze linkse 
praat. Hoe meer weerstand er 
komt hoe minder linkse praat 
op onze scholen. En het is 
dan ook onze bedoeling om 

terug objectieve lessen te krijgen.

Bedankt voor dit interview.

Wouter Jeanfi ls �

Bezoek zeker eens:
www.njsv.org

Kennismaking:

NJSVNJSV NationalistischNationalistisch
JongStudentenVerbondJongStudentenVerbond



Intensief vormingsweekend

Waasland

Madouplein 8 bus 6, 1210 Brussel
www.vbj.org - info@vbj.org

02/219 27 28

GEZOCHT:

Leiders voor morgen

STARTMEETING
Zondag 16 oktober - Antwerpen
Vormingsdagen per provincie: Brussel (6/11/2005), 

Hasselt (11/12/2005), Gent (4/2/2006), Brugge 
(26/3/2006), Antwerpen (7/5/2006)
www.leidersvoormorgen.org

VBJ roept jongeren op om hun politieke verantwoordelijk-
heid te nemen en organiseert naar aanleiding van de ge-
meenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 een reeks 
vormingsdagen.

Ben je jong en wil je in de politiek?

Hoe pak je een
politieke campagne aan?

Hoe werkt een gemeenteraad?


