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NATIONAAL SECRETARIAAT  

 
12 december 2004 
 
Congres Vlaams Belang – Stadsschouwburg Antwerpen 
 
Toespraak Filip Dewinter 
 
 
Kameraden nationalisten, 
 
Sta me toe eerst en vooral Anke te bedanken voor haar Antwerpse inleiding. Ik ben 
overigens fier te mogen aankondigen dat Anke mijn running mate wordt voor de strijd 
om het Antwerpse stadhuis en de eerste vrouw wordt op de Antwerpse 
gemeenteraadslijst. Geef Anke die hoogzwanger is en daarmee op haar heel eigen 
manier de demografische neergang in Antwerpen te lijf gaat door binnenkort 
minstens een drieling in Antwerpen op de wereld te zetten een daverend applaus!  
 
Kameraden nationalisten, 
 
Vandaag stelt het Vlaams Belang u haar programma voor; vandaag verkiest het 
Vlaams Belang haar voorzitter die op zijn beurt een partijbestuur zal aanduiden. 
Vandaag ontvouwt het Vlaams Belang haar toekomstproject voor een welvarend, 
veilig, Vlaams en vooral vrij en onafhankelijk Vlaanderen! 
 
Kameraden nationalisten, 
 
Het moet als grootste partij van Vlaanderen onze ambitie zijn om  
 

- de politieke agenda te bepalen; 
- onze thema’s op te dringen aan de andere partijen; 
- het politieke debat te domineren; 
- de meerderheidspartijen te verdelen, onderuit te halen en voor het blok te 

zetten en er op deze manier voor te zorgen dat wij verkiezingsoverwinning 
na verkiezingsoverwinning boeken. 

 
Kameraden nationalisten, 
 
Met dit congres wil het Vlaams Belang het startschot geven voor een belangrijk en 
groots project: “Objectief 2006“. Vanaf vandaag moeten wij ons voorbereiden op die 
gemeenteraadsverkiezingen die voor het eerst kunnen en zullen leiden tot de 
deelname van het Vlaams Belang aan het beleid. Naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2006 heeft het Vlaams Belang twee duidelijke 
doelstellingen: 
 

- het lokaal verankeren van het Vlaams Belang;  
- het aan het wankelen brengen en doorbreken van het cordon sanitaire. 
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Bereid vanaf vandaag in uw lokale afdeling in de gemeente de 
gemeenteraadsverkiezingen voor! Maak een analyse van de lokale problemen. Stel 
een lokaal programma op. Zoek de geschikte kandidaten voor uw lijst. Stel een 
campagneplan op. Praat met de lokale mandatarissen en verantwoordelijken van N-
VA, CD&V en VLD. Overtuig hen ervan dat een ommekeer in de steden en 
gemeenten van Vlaanderen pas tot stand kan komen indien we SP.a en Groen!, 
indien we groen-links definitief naar de oppositiebanken verwijzen. Plaats hen voor 
de keuze: “Met ons of tegen ons”. Zeg aan de Vlamingen die in de gemeenten en 
steden anders en beter willen; die meer werk en minder lasten willen, die meer 
vrijheid en minder betutteling willen, die meer veiligheid en minder vreemdelingen 
willen: “Hou vol – nog twee jaar – want het Vlaams Belang komt eraan!”  
 
Kameraden nationalisten, 
 
Dat het Vlaams Belang bereid en bekwaam is om een stad of gemeente te leiden 
wordt momenteel bewezen in Deurne. In het tachtigduizend inwoners tellende 
Antwerps district Deurne heeft de Antwerpse monstercoalitie al geruime tijd geen 
meerderheid meer.    
 
Het Vlaams Belang deelt er de lakens uit en hoe! Ondanks de zeer beperkte 
districtsbevoegdheden en middelen besparen we fiks op de begroting, maken we 
een einde aan een aantal onfrisse praktijken, verhogen we de democratische 
controle, voeren we districtsreferenda in waarbij de burger zich over het beleid kan 
uitspreken, geven we een kindercheque aan jonge Antwerpse gezinnen met 
kinderen, gaan we de criminaliteit te lijf door de Buurt en Winkel Informatie 
Netwerken te ondersteunen en uit te bouwen en eisen we een 
districtsimmigratiestop. In Deurne maakt het Vlaams Belang nu reeds het verschil. In 
2006 creëren we tientallen ‘Deurne’ klonen in heel Vlaanderen. Wat vandaag kan in 
Deurne, kan in oktober 2006 in heel Vlaanderen. 
 
Kameraden nationalisten,  
 
Het programmatorisch alternatief van het Vlaams Belang is realistisch, concreet en 
doordacht, ook wanneer het gaat over de vreemdelingenproblematiek. Geen paars 
en rooms-paars-bis “mossel-noch-vis” beleid. Evenmin een opéénstapeling van holle 
slogans en demagogische kreten maar een kordaat en onmiddellijk toepasbaar 
alternatief waarbij het uitgangspunt is en blijft “aanpassen of terugkeren”. Met een 
waterdichte immigratiestop, een beperking van de gezinsvorming en de 
gezinshereniging, de afschaffing van de snel Belgwet en de dubbele nationaliteit, een 
verplichte inburgering voor alle vreemdelingen met inburgeringsproef en – contract 
en de koppeling van de inburgering aan de verblijfvergunning, met een 
inburgeringsproef in het land van herkomst voor eventuele nieuwkomers, met een 
terugkeerfonds, met een actieve opsporing van illegalen en een consequent 
repatriëringsbeleid voor clandestienen en criminelen. 
 
Wij willen een einde maken aan het knuffelbeleid en een “stok-achter-de-deur” 
alternatief creëren. We steken de hand uit en we willen de dialoog aangaan met die 
vreemdelingen die hun lot willen delen met dat van onze gemeenschap, die op 
termijn Vlaming onder de Vlamingen willen worden. Maar wat de anderen betreft, 
citeer ik graag de Amsterdamse schepen voor integratie, Ahmed Abutaleb, een 
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Nederlander van Marokkaanse origine, (HP De Tijd 19 november 2004). “ Wie niet 
met de Nederlandse samenleving (de Vlaamse samenleving) en zijn 
verworvenheden mee wil doen, kan beter zijn koffers pakken”. Of om het met de 
woorden van de gewezen Amerikaanse president Ronald Reagan te zeggen: “Love it 
or leave it”. In het Nederlands vertaald “hou van Vlaanderen of keer terug naar huis”. 
 
Kameraden nationalisten,  
 
Onze Europese identiteit en culturele eigenheid maar ook de sociale en 
maatschappelijke stabiliteit in Europa wordt bedreigd door de toetreding van Turkije 
tot de EU! 
 
Het Vlaams Belang is vierkant tegen de toetreding. Wij zijn primaire, secundaire en 
tertiaire tegenstanders van de toetreding van Turkije tot de EU. Waarom? Omdat we 
niet willen dat Europa een deel van de magreb, het arabische westen wordt. Wij 
verzetten ons tegen een Euro-turkistan waarbij 70 miljoen Turken als paard van Troje 
van de islam in Europa fungeren. Ja, inderdaad Turkije is een islamitisch land en 
islamitische landen horen in Europa niet thuis, want (en ik citeer letterlijk Guy 
Verhofstadt uit zijn 2de Burgermanifest) “de vraag is of de islam in overeenstemming 
te brengen is met de democratie en de vrijheid, de verdraagzaamheid, de 
verscheidenheid en het tegensprekelijk debat”. Verhofstadt heeft gelijk. De islam is 
een tegencultuur van de westerse beschaving. Turkije hoort niet thuis in Europa.  
 
Beste vrienden,  
 
Mag ik een ware oproep doen om donderdag hier in Antwerpen deel te nemen aan 
de betoging tegen de toetreding van Turkije? Ik daag de traditionele partijen, VLD en 
CD&V op kop, uit om voor één keer het volk te laten beslissen. Nu de federale 
regering, onder druk van de PS, afziet van een referendum over de Europese 
grondwet stel ik voor dat de Vlaamse regering het initiatief zou nemen om een 
referendum – voor mijn part een adviserend referendum – over de toetreding van 
Turkije te organiseren.  
 
“Türkiye Türklerindir”, “Turkije aan de Turken”, is de slogan die elke dag prijkt op de 
voorpagina van Turkije’s grootste krant Hürriyet. Het is tevens de slogan die Kemal 
Atatürk destijds als testament aan zijn volk heeft meegegeven. Ik voeg er graag aan 
toe “Turkije aan de Turken en Europa aan de Europeanen”.  
 
Kameraden nationalisten, 
 
Met onze strijd tegen de toetreding van Turkije tot de EU, met onze recent 
geconcretiseerde voorstellen rond immigratie en inburgering maar zeker ook met 
onze communautaire eisen, kortom met ons Vlaams en rechts programma 
vertegenwoordigt het Vlaams Belang een belangrijk deel en misschien wel de 
meerderheid van de Vlaamse kiezers. Met het hernieuwde programma dat we hier 
vandaag goedkeuren, steken we tevens de hand uit naar de rechterzijde van VLD en 
CD&V. In het Vlaams regeerakkoord lees ik allerlei lovenswaardige voorstellen over 
meer Vlaamse bevoegdheden, over een eigen Vlaamse fiscaliteit, over de splitsing 
van de gezondheidszorg en van bepaalde delen van de sociale zekerheid… In de 
praktijk stel ik echter vast dat de belangrijkste vijand van al deze terechte 
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verzuchtingen telkens opnieuw de leader maximo van de SP.a, de burgemeester van 
Havana aan de Maas, de persoonlijke vriend van één van de laatste communistische 
dictators ter wereld, Fidel Castro, Steve Stevaert is.  
 
Alhoewel ik als fractieleider in het Vlaams Parlement een fantastische Vlaams 
Belangploeg mag leiden, stel ik met pijn in het hart vast dat de door de CD&V 
beloofde ommekeer er niet komt en dat minister-president Leterme de gegijzelde is 
van paars. Bij het begin van de legislatuur heb ik aan Yves Leterme een brief 
geschreven met de vraag om over de grenzen van meerderheid en oppositie 
gezamenlijk een Vlaams front te vormen en over de grenzen van de partijpolitiek een 
aantal gemeenschappelijke, Vlaamse eisen te verdedigen. Leterme wijst de 
uitgestoken hand van het Vlaams Belang echter af. Minister-president Leterme 
vergist zich echter van vijand. Niet het Vlaams Belang maar de SP.a en de 
zwalpende, linkselende VLD zijn de tegenstanders van meer Vlaamse autonomie en 
dus ook de tegenstanders van Leterme. De CD&V is in de Vlaamse regering niet 
alleen de gegijzelde van paars maar Leterme lijdt aan het Stockholmsyndroom 
waarbij de gegijzelden op de duur sympathie krijgen voor de gijzelaars en hen zelfs 
in bescherming nemen.  
 
Kameraden nationalisten, 
 
Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat op een moment dat de Waalse regering 
weigert om te besparen op zijn begroting, weigert om mee de federale staatsschuld 
af te betalen, de Vlaamse regering zonder protest 95 miljoen Euro op tafel legt om de 
Belgische staatsschuld mee af te betalen? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat 
terwijl de miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië op deze manier niet alleen 
bestendigd maar vergroot wordt, de eerste belangrijke politieke beslissing van de 
Vlaamse regering van Yves Leterme, Kris Peeters en Inge Vervotte het invoeren is 
van een nieuwe belasting, een rioolbelasting die de waterfactuur van ieder Vlaams 
gezin binnen de kortste keren met gemiddeld 100 Euro zal doen stijgen? Hoe zit het 
met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, meneer Bourgeois? Hoe zit het met het 
wegwerken van de wachtlijsten in de gehandicaptensector, mevrouw Vervotte? Hoe 
zit het met het doen dalen van de werkloosheid in Vlaanderen, meneer Leterme? 
Hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting van uw Vlaamse parlementsleden, nu 
hen via een zwijgnota een spreekverbod werd opgelegd ? Ik zal het u vertellen! Het 
zit niet goed, het zit slecht omdat Leterme weigert een eigen koers te varen los van 
Verhofstadt, los van paars! 
 
Kameraden nationalisten, 
 
De politieke correctheid en het cordon sanitaire verhinderen een hecht Vlaams front; 
blokkeren de splitsing van de sociale zekerheid; verhinderen een volwaardige 
Vlaamse fiscaliteit; zorgen ervoor dat de rol van de Vlaamse regering beperkt blijft tot 
het impotent en het monddood toekijken vanop de zijlijn. Beste vrienden, ik permiteer 
mij vandaag dan ook om mij rechtstreeks tot Vlaams minister-president Leterme te 
richten.  
 
Meneer de minister-president,  
gooi de politieke correctheid overboord! Doorbreek het cordon sanitaire! Trek u niets 
aan van Somers en Stevaert maar laat u leiden door het algemeen Vlaams belang 
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en grijp de uitgestoken hand van de oppositie ! Word een echte minister-president 
van Vlaanderen! Word de Vlaamse Vaclav Havel en leid uw volk naar de vrijheid! 
 
Kameraden nationalisten, 
 
Het Vlaams Belang is er klaar voor. Wij hebben de mensen, wij hebben het 
programma, wij hebben het enthousiasme en het doorzettingsvermogen; wij hebben 
de kracht van onze overtuiging! De Vlamingen hebben de keuze: scharrelen met de 
rooms-paarse kippen of vliegen met de arend van het Vlaams Belang! Bedankt en tot 
ziens! 
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12 december 2004 
 
Congres Vlaams Belang – Stadsschouwburg Antwerpen 
 
Toespraak Luk Van Nieuwenhuysen 
 
 
Congresgangers, 
 
Voor een aantal onder ons is dit het tweede congres in minder dan een maand tijd. 
Op 14 november was de zaal helaas te klein voor de bijeenkomst van kaderleden die 
we hadden samengeroepen. 
 
We hebben die dag dan ook een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van de 
Vlaams-nationalistische partijpolitiek afgesloten, en het was normaal en terecht dat 
heel wat mensen die meegeschreven hebben aan dat hoofdstuk, ontgoocheld waren 
dat ze dat historische moment niet konden meebeleven, omdat we nu eenmaal 
gebonden waren aan veiligheidsvoorschriften. 
 
Vandaag worden we andermaal overrompeld door uw opkomst, in deze nochtans 
veel grotere zaal. Ik hoop dat u dit congres tot dusver goed heeft kunnen volgen, van 
in deze zaal, of op de schermen die buiten staan opgesteld. 
 
Op 14 november hadden we allemaal te kampen met gemengde gevoelens : 
gevoelens van ontgoocheling, van verdriet, opgekropte woede en een beetje 
weemoed enerzijds, maar anderzijds was toen al de vastberadenheid, de 
verbetenheid om voort te doen, duidelijk aanwezig. Dat laatste –die wil om voort te 
doen en om vooruit te blikken- willen we vandaag vooral beklemtonen, met dit 
algemeen ledencongres. De toespraken van Filip Dewinter en Gerolf Annemans 
hebben daarvan getuigd. 
 
Op 14 november gelegd hebben we de nieuwe statuten voorgesteld maar ook en 
vooral de beginselverklaring die daarin vervat zit. 
   
Ik heb in een krant gelezen  dat het een saai moment was. Ik heb dat anders ervaren 
en niet alleen omdat ik zo goed omringd werd door Anke en Marie-Rose Morel, maar 
omdat de Hortazaal -die tot de nok was gevuld met kaderleden van het Vlaams 
Belang- wel degelijk aandachtig en kritisch heeft geluisterd naar wat uiteindelijk de 
ruggengraat van onze partij zou worden. En ik heb ervaren dat onze kaderleden 
tevreden waren -en sommigen na de wat opgeklopte berichten zelfs opgelucht- dat 
het Vlaams Belang de Vlaams-nationalistische en rechtse onafhankelijkheidspartij bij 
uitstek is en blijft. De voorbije weken hebben we trouwens kunnen vaststellen dat ze 
daar tot in Laken van overtuigd zijn! 
 
Ik wil van hieruit formeel alle leden van de partijraad van het Vlaams Belang danken 
die daartoe hebben bijgedragen. We hebben de voorbije weken en maanden veel tijd 
en energie gestoken –al te vaak onder tijdsdruk, ik geef het toe- in het voorbereiden 
van die nieuwe statuten, in het opstellen van die beginselverklaring, in het 
uitstippelen van de weg die we zouden volgen al naargelang de inhoud van de 
uitspraak van het Hof van Cassatie. 
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De partijraad was het er ook unaniem mee eens dat het programma van Vlaams 
Belang niet zou wijzigen ten opzichte van het algemeen programma waarmee we 
naar de verkiezingen van 13 juni dit jaar zijn gegaan. Natuurlijk moest er een 
actualisering gebeuren. De politiek staat niet stil, de politieke actualiteit evolueert 
dagelijks en een programma moet geregeld aan die actualiteit worden aangepast. 
We hebben die oefening deze ochtend met de partijraad afgerond. 
 
De sporen zijn dus gelegd. We hebben een naam, de infrastructuur, statuten met een 
beginselverklaring en een programma. De trein staat vertrekkensklaar, dat hebt u 
daarnet duidelijk gehoord. 
 
Wat we nu nog moeten doen, is voor een goede taakverdeling van het treinpersoneel 
zorgen. 
 
Het volgende half jaar zal de partijraad in overeenkomst met de nieuwe statuten, de 
bestuurshernieuwingen van de verschillende geledingen van onze partij organiseren 
en begeleiden. U heeft het daarnet al van Filip Dewinter kunnen horen dat het in het 
licht van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, van ongemeen groot belang is 
dat er op zoveel mogelijk plaatsen betrouwbare, standvastige regionale en lokale 
besturen tot stand komen die in een geest van verstandhouding en samenwerking de 
gemeenteraadscampagne tot een goed einde kunnen brengen. 
 
Vandaag zetten we de eerste stap in die bestuursvernieuwing. Het is een belangrijke 
stap want we duiden de persoon aan die de komende vier jaren onze trein op de 
sporen moet houden. 
 
En ik zeg u eerlijk, liever dan ons te storten in een campagne waarvan vooral de pers 
en onze politieke tegenstanders een vette kluif hebben, voorzien de statuten van het 
Vlaams Belang dat het de partijraad is die een kandidaat voordraagt aan de 
stemgerechtigde kaderleden van onze partij : dat zijn alle verkozen mandatarissen 
van de verschillende niveaus, de leden van de partijraad evenals de voorzitters, 
ondervoorzitters, penningmeesters en secretarissen van de regio’s en afdelingen. 
 
Zij bekrachtigen het voorstel van de partijraad, ofwel sturen ze het voorstel terug 
naar de partijraad. 
 
De stemming daarover werd daarnet afgesloten.   
 
Ik geef graag het woord aan Marijke Dillen om de uitslag ervan bekend te maken. 
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12 december 2004 
 
Congres Vlaams Belang – Stadsschouwburg Antwerpen 
 
Toespraak Gerolf Annemans 
 
 
Waarde toekomstige Vlaamse landgenoten, 
 
Graag zou ik – net als op ons stichtingscongres – ook vandaag willen beginnen met 
een dienstmededeling.  Een dienstmededeling ten behoeve deze keer niet van De 
Morgen maar wel van Steve Stevaert.  De voorzitter van de SP.a heeft blijkbaar 
schrik van onze partijnaam, zit blijkbaar verveeld met onze partijnaam, met de naam 
Vlaams Belang want  gisteren heeft hij plechtig op een vergadering van de SP.a 
iedereen, ook de media, opgeroepen om voortaan alleen nog te spreken van VB, niet 
meer van Vlaams Belang.  De SP.a voorzitter heeft zich daarmee ingeschakeld in de 
lange rij van potentaten die in de loop van de geschiedenis hebben geprobeerd om in 
hun verbeelding hun opposanten uit te schakelen door hun naam te verbasteren of te 
verbieden. Een beetje zoals de Chinese communisten die de Tibetanen verbieden 
om foto’s van de Dalai Lama te bezitten of te bekijken. Mijn boodschap aan Steve 
Stevaert is van hieruit: ge doet maar.  Het kan ons niet schelen. Wij gaan ons niet 
verlagen tot uw niveau. En ik ga Vlaanderen hier dus niet oproepen om u in de 
toekomst alleen nog met uw initialen te vermelden. 
 
Ik wil het hier vrienden, waarde Vlaamse landgenoten, over de toekomst van het 
Vlaams Belang hebben, ik wil het over de toekomst hebben en dus niet over het 
verleden. Maar omdat onze toekomst verankerd zit in het verleden, omdat het 
Vlaams Belang verankerd zit in het Vlaams Blok, in ons Vlaams Blok, wil ik hier nog 
een laatste keer, een commentaar wijden aan het proces tegen het Vlaams Blok. 
Tegen ons Vlaams Blok. En dus daarom toch nog even dit. 
 
Na mijn vorige toespraak, op ons stichtingscongres,  heb ik vele mensen ontmoet die 
mij zeiden: “Oei, wat hebt ge nu gedaan?” Gelukkig heb ik ook vele mensen ontmoet 
die mij aangemoedigd hebben, en die niet afgingen op wat de media of op wat 
madam Onkelinx van mijn toespraak hadden gemaakt, maar op wat ik echt had 
gezegd. Laat ik het dus nog eens duidelijk zeggen: ik trek geen woord van die 
toespraak terug, en ze mogen al blij zijn dat ik maar de helft heb gezegd van wat ik 
weet en van wat ik dus had kunnen zeggen over de manipulaties achter de 
schermen van dit proces.   
 
Wat ik wilde zeggen toen èn nu, is dat wij net als Coucke en Goethals, net als Jacob 
Karsman en als Jozef Schoep, net als August Borms en net als Flor Grammens, aan 
de kant staande van de kleine Vlaamse man in de straat, voor niks anders dan onze 
overtuiging, door het Belgisch regime onschuldig en onrechtvaardig veroordeeld zijn.   
 
Wat ik wilde zeggen toen èn nu (ièmand moet het in uw naam zeggen), is dat dat 
regime (politici, ministers, rechters, wetten, koninklijke besluiten, noem maar op) 
stevig aan elkaar hangt, en dat wij ons dus geen illusies moeten maken.  En ja, er 
zijn rechtvaardige rechters geweest die in de show van het proces tegen het Vlaams 
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Blok niet wilden meespelen. Maar het Hof van Gent en het Hof van Cassatie hebben 
arresten geveld die zèlfs vanuit puur juridisch oogpunt beneden alle peil zijn.  
 
We moeten ons, dàt is de wijze les, vrienden, geen illusies maken. De tegenstander, 
het Belgisch regime heeft het op ons gemunt en het is bereid om met alle middelen 
tot het uiterste te gaan. Met andere woorden vrienden, zijn wij gewaarschuwd en dus 
zijn we dubbel zoveel waard. Eensgezind, schouder aan schouder moeten wij de 
aanvallers afweren en doorgaan. Wij zijn ongelooflijk bitter over dat proces, maar we 
zijn ook verstérkt. Wij zijn ongelooflijk bitter over dat proces, maar we zijn ook 
verstevigd. Dat is de boodschap van hier en van vandaag aan het Belgisch regime: 
wij zijn bitter maar verre van verbitterd. Want wij staan er opnieuw, en wij staan er 
meer dan ooit. Wij zijn bitter maar gesterkt. Wij zijn bitter maar beter.  
 
En dus dat cordon sanitaire dat onze tegenstanders zogenaamd rond ons hebben 
gelegd om ons tegen te houden, dat zullen wij gebruiken als de gewapende bekisting 
waarbinnen wij met het beton van onze overtuiging, de sokkel zullen gieten van de 
waarheid waarop het Vlaams Belang zal rusten, misschien hoger en sterker nog dan 
het Vlaams Blok, maar zeker  hoger en groter dan alle anderen om ons heen.    
 
En wat de veroordeling wegens zogenaamd racisme betreft, zeg ik maar één ding, 
want ik moet voorzichtig zijn nietwaar. Eén ding slechts. Ze kunnen ons verplichten 
om te zeggen dat 1+1 vier is. Maar wij blijven denken en wij blijven geloven dat 1+1 
géén vier maar twee is. 
 
Tot zo ver vrienden het verleden.  En dan nu, want we moeten niet bij de pakken en 
nog veel minder bij het verleden blijven zitten, en dan nu dus: de toekomst. Het 
Vlaams Belang is vandaag, met de goedkeuring van een eerste programmaversie op 
kruissnelheid gekomen. En de vraag is, mijn goede vrienden hier en mijn waarde 
Vlaamse landgenoten overal elders: hoe kunt ge weten of gij behoort tot het Vlaams 
Belang? Hoe weet ge of ge een vrouw, of ge een man zijt van en voor het Vlaams 
Belang ? Wel ik zal het u zeggen. 
 
Als gij gelooft dat de belastingen en de parafiscale lasten die de Vlamingen betalen 
in de eerste plaats moeten dienen om de belangen te dienen en de sociale 
problemen op te lossen van de Vlamingen en niet van de Walen, dàn zijt gij een 
vrouw, dan zijt gij een man van en voor het Vlaams Belang. 
 
Als gij gelooft dat de overheid van de Vlamingen de  familiewaarden, de veiligheid op 
straat, de vrijheid van mening en de vrijheid van denken, het respect voor het leven,  
de vrijheid van ondernemen en de vrijheid van onderwijs moet waarborgen in plaats 
aantasten, dàn zijt gij een vrouw, dàn zijt gij een man van en voor het Vlaams 
Belang.  
 
Als gij gelooft dat de overheid van de Vlamingen de immigratiekranen, 
gezinsherenigingen, misbruiken van politiek asiel en de kranen van illegale inwijking 
moet dichtdraaien, als gij gelooft dat de overheid van de Vlamingen voor de rest 
klare en duidelijke boodschappen moet uitsturen naar de vreemdelingen: illegalen en 
criminelen ophoepelen, alle anderen aanpassen of terugkeren. Als gij dat gelooft, 
dàn zijt gij een vrouw, dàn zijt gij een man van en voor het Vlaams Belang.    
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Laurette Onkelinx vulde enkele dagen geleden nog krantentitels met haar antwoord 
op een interpellatie van mijn vriend en uw parlementslid Jan Mortelmans: zij ziet 
geen enkele reden om de snel-belgwet aan te passen. Die wet doet precies wat er 
door haar van verwacht werd. PS-stemmen maken. Bij de vleet! Er is over gestemd, 
in het parlement, over dat antwoord. Als gij gelooft, waarde Vlaamse landgenoten, 
dat niet alleen Onkelinx maar dat ook alle VLD-parlementsleden die de motie van 
Mortelmans hebben weggestemd,  een trap onder hun kont verdienen, dàn zijt gij 
een vrouw, dàn zijt gij een man van en voor het Vlaams Belang. 
 
Als gij gelooft dat de eigenaars van de tienduizenden schotelantennes die als een 
schild boven de migrantenwijken van onze grootsteden staan, in plaats van op 
Saoudische imam-satellieten zich beter wat op onze cultuur zouden beginnen 
afstemmen, dàn zijt gij een vrouw, dàn zijt gij een man van en voor het Vlaams 
Belang. 
 
Als gij gelooft dat Steve Stevaert, deze Fidel Castro uit het Oosten, deze chef-kok 
van de gebakken lucht, als gij gelooft dat hij met zijn SP.a en met alle Franstalige 
partijen samen als enige Vlaamse partij het stemrecht voor vreemdelingen heeft 
ingevoerd in Vlaanderen en dat hij dat niet gratis heeft kunnen doen, maar dat hij 
daar de politieke rekening voor moet betalen, dàn zijt gij een vrouw, dàn zijt gij een 
man van en voor het Vlaams Belang.   
 
En tot slot vrienden :  
 
Als gij gelooft dat de overheid van de Vlamingen de belangen van de Vlamingen 
moet dienen en van de Vlamingen eerst, kortom als gij gelooft dat de overheid van 
de Vlamingen de overheid van de Vlamingen zelf moet zijn, dan zijt gij van en voor 
het Vlaams Belang.    
 
 
Dàt is het Vlaams Belang, dààrom zijt gij van en voor het Vlaams Belang. En dààrom 
staat hier voor u de modernste en grootste partij in haar soort. Een partijpolitiek 
pilootproject voor heel West-Europa, met een beginselverklaring en een programma 
die feilloos het silhouet van de nieuwe tijden uittekenen. Klaar voor de terugkeer van 
de pendel van mei ‘68. Klaar voor de nieuwe tijden.  
    
En dus vrienden, waarde Vlaamse landgenoten, de inzet is groot, maar het ziet er 
bepaald niet slecht uit voor het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang vertolkt wat de 
grote meerderheid der Vlamingen vindt. Het Vlaams Belang laat klinken wat in de 
meeste Vlaamse harten klinkt. 
 
Wij zijn niet met de anderen en wij zijn niet met de macht, en wij zijn ook niet met 
onszelf bezig: wij zijn met idealen bezig. En wat trouwens de andere partijen doen is 
daarbij van weinig belang. Trouwens. Het Vlaams Belang jaagt de helft van de 
blauwen voor zich uit, die namelijk niet met een blauwe maar met een lijkbleke 
voorzitter. De andere helft stemde tegen het cordon sanitaire. Dat is wat betreft de 
liberalen. 
 
Maar laat ons vrienden, laat ons toch ook niet vergeten, voor ons staat ook de        
CD&V/N-VA en ze is niet te onderschatten. Niet te onderschatten zeg ik, omdat zij 
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met een gemak dat verbazing wekt, het op 13 juni in elkaar gezakte paarse regime is 
ter hulp gesneld. Niet te onderschatten zeg ik ook omdat zij met een gemak dat 
verbazing wekt een vertegenwoordiger van het ACW, Jo van Deurzen, tot voorzitter 
heeft verkozen. Door die keuze heeft de CD&V ervoor gekozen om het probleem van 
het ACW over te planten op zichzelf. Het ACW wil - omwille van het behoud van zijn 
eigen privileges - niet weten dat een groot deel van zijn eigen achterban (één miljoen 
kiezers is erg veel) denkt zoals het Vlaams Belang en er voor stemt. En zoals Mark 
Grammens onlangs nog aanstipte in zijn Journaal: Als het duo Leterme-Van Deurzen 
zijn oor te luisteren legt bij de vakbond - ze kunnen trouwens niet anders - dan wordt 
wereldvreemdheid hun lot, want dan worden ook zij blind voor de zovele 
honderdduizenden kleine Vlaamse mensen wier lot niemand zich nog aantrekt 
behalve het Vlaams Belang. Als het duo Leterme-Van Deurzen zijn oren laat hangen 
naar de vakbond - ze kunnen trouwens niet anders - dan gaan zij de vakbondsbaas 
Cortebeeck achterna die in Le Soir een staaltje van Vlaamse zelfhaat ging tentoon 
stellen door bijvoorbeeld de politieke aandacht die wordt gevraagd voor de splitsing 
van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde te beschrijven als een vervuiling 
van de politiek. 
 
Wat trouwens die splitsing betreft. Herinnert u zich nog Geert Bourgeois, verkozen 
op de lijst van de CD&V/N-VA? Herinnert u zich nog de Geert Bourgeois van voor de 
verkiezingen? De Geert Bourgeois die toen nog geen minister was. Geert Bourgeois 
in De Morgen van 8 juni:  
 
“We willen dat die kieskring gesplitst wordt voor we in een Vlaamse regering 
stappen.  Daar gaan we niet meer over overleggen. Dat moet nu maar eens 
gebeuren.” 
Vraag van De Morgen: “Dus u zet geen handtekening onder een Vlaams 
regeerakkoord voor de splitsing is goedgekeurd in het federaal parlement?” 
Antwoord: “Inderdaad. Die kwestie kan meteen na de verkiezingen geagendeerd 
worden door de Vlaamse partijen in het federaal parlement, ze kan met een gewone 
meerderheid uit de wereld worden geholpen.” 
Vraag van De Morgen: “Om helemaal zeker te zijn: als die splitsing niet federaal is 
gestemd, tekent u dus geen Vlaams regeerakkoord?” 
Antwoord: “Daar komt het inderdaad op neer.” 
 
Zeg nu zelf, beste vrienden: dien Bourgeois is nog meer tsjeef dan de tsjeven zelf. 
Het voorstel voor splitsing is nu nog altijd niet, zelfs nog niet voor een eerste keer in 
de commissie besproken, maar we kunnen elkaar al wèl rustig een Zalig Kerstfeest 
wensen. Dus ik zou zeggen: Zalig Kerstfeest Geert Bourgeois. 
 
Dit soort politici is het geloof van de Vlamingen in de goede werking van de 
democratie aan het kapot maken. Wij van het Vlaams Belang, wij moeten de CD&V 
en meer nog de  
N-VA de komende weken onder druk brengen, ieder van u in uw afdelingen, in uw 
gemeenteraden en overal waar ge komt moeten wij de CD&V en de N-VA onder 
stoom en onder stroom zetten. Hun verraad is nog erger dan dat van de VLD, want 
zij hebben stemmen geronseld op 13 juni met de belofte dat ze het anders gingen 
doen. Maar wat blijkt: ze zijn gewoon even erg of nog erger.    
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Wij en wij alleen kunnen waarborgen dat de splitsing niet onder de mat van hun 
ministeriële limousines zal geveegd worden. Wij en wij alleen kunnen waarborgen 
dat de splitsing zonder compensaties zal geschieden zonder een ondertekening van 
het Minderhedenverdrag, zonder te prutsen aan de Brusselse taalregeling en zonder 
- zoals door sommige leden van de CD&V reeds is voorgesteld - het overhevelen van 
faciliteitengemeenten naar Brussel. 
  
Goede vrienden, dit dossier, dit dood-simpele dossier van de splitsing van dat 
kiesarrondissement, is zo symbolisch voor alles wat er in dit land loos is. Dit 
doodsimpele dossier  illustreert doodsimpel de kern van alle kwaad en die is dat 
Vlaamse politiekers niet zeggen wat ze denken, en zeker nooit doen wat ze zeggen. 
 
Daarom en daarom alleen zijn zovele honderdduizenden alle geloof verloren. Zij 
hebben alleen nog het Vlaams Belang. 
 
Alleen wij zijn nog de hoop van de Vlamingen. Wij zijn de lichtende lamp van de 
kleine en de grote Vlaamse man en vrouw. Hoe somber ook de verloederde wijk, hoe 
diep doorvoeld ook het onrecht van de misdadigheid, hoe torenhoog ook de 
Belgische schulden en lasten: de Vlamingen horen onze roep om vrijheid, de 
Vlamingen zien het licht van de vrijheid, zij trekken zich op aan hun -, aan ons -, aan 
hèt Vlaams Belang.  
 
Mijn vrienden mede-Vlamingen, vrienden toekomstige Vlaamse landgenoten, ik wil 
dat ge weet dat ik met heel mijn hart geloof in die grote idee dat het onafhankelijke 
Vlaanderen nadert. Een idee die ons hele hart moet vervullen omdat het de enige 
hoop is voor ons volk en voor verandering in dit land.  
 
Volgend jaar viert Verhofstadt samen met de rest van het regime 175 jaar België. Wij 
Vlamingen hebben niks te vieren. Wat goed was hadden we - ondanks België - aan 
onszelf te danken. Voor ons is het bepaald niet mooi geweest, maar voor ons is 175 
jaar genoeg geweest. 
 
Dank u, Vlaanderen, en Hou zee!
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12 december 2004 
 
Congres Vlaams Belang – Stadsschouwburg Antwerpen 
 
Toespraak Frank Vanhecke 
 
 
Dames en Heren, 
Vlaamse vrienden, 
 
Acht en een half jaar geleden, in juni 1996, kreeg ik tijdens ons congres van Dilbeek 
de opdracht onze stichter-voorzitter Karel Dillen op te volgen als voorzitter van het 
Vlaams Blok.  
 
En vandaag heeft U mij verkozen tot eerste voorzitter van Vlaams Belang, daarmee 
trouwens ook symboliserend dat de nieuwe partij inderdaad uit de oude partij 
voortvloeit en dat wij het hoofd voor niemand buigen en dat wij fier zijn op wat wij de 
voorbije 27 jaren hebben uit de grond gestampt en opgebouwd. 
 
Ik wil U vanzelfsprekend danken voor het vertrouwen dat U mij schenkt, en ik wil U 
ook bevestigen dat de collegiale ploeg die de teugels van Vlaams Belang in handen 
heeft vanzelfsprekend verder de partij zal moderniseren en vanzelfsprekend verder 
het programma richt naar de actualiteit en antwoorden zoekt ook op de nieuwe 
uitdagingen van deze tijd, maar dat wij evengoed en zonder complexen de 
waardevolle politieke erfenis van Karel Dillen en van de medestanders van het eerste 
uur trouw blijven.  
 
Laat er dus geen misverstand over bestaan: ook Vlaams Belang blijft een partij 
ànders dan alle andere, wij blijven de non-conformistische partij, wij blijven de 
politiek-niet-correcte partij, wij blijven de partij van de vrije meningsuiting, wij blijven 
de identiteits- en veiligheidspartij, wij blijven de waardenpartij, wij blijven de Vlaamse 
onafhankelijkheidspartij, wij blijven de partij die met evenveel, en zelfs met veel 
meer, recht en reden dan men in de Verenigde Staten “America first” zegt, en met 
evenveel en zelfs met veel meer recht en reden dan men in Engeland “Brittannia 
rules the waves” zingt, wij blijven de partij die bij ons in het democratische, open en 
moderne Vlaanderen zal blijven zeggen en zal blijven verdedigen: Vlaanderen eerst 
en Vlamingen eerst! 
 
Dames en Heren, 
 
Uw massale aanwezigheid en uw enthousiasme illustreren dat onze partij is 
uitgegroeid tot een uniek fenomeen. Wij zijn de best georganiseerde, meest 
consequente en meest succesvolle nationale en rechtse partij in heel Europa. Wij zijn 
er allen samen in geslaagd dat minipartijtje van de beginjaren te laten uitgroeien tot 
de grootste partij van ons land, tot de partij die er dag-in-dag-uit in slaagt haar 
thema’s op de politieke agenda te plaatsen, tot de enige partij waarvan het Belgisch-
Waals-linkse establishment schrik heeft.  
 
Want ze hebben schrik van ons, en meer dan een klein beetje. Van Prins Filip,de 
operette-jachtvlieger die niet eens op minder dan 50 meter van ons parlementslid 
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Marie-Rose Morel durft komen, tot Laurette Onkelinx en Elio Di Rupo, alle 
steunpilaren en woordvoerders van de arrogante en anti-Vlaamse Franstalige 
minderheid in dit land kwamen de voorbije dagen hun duit in het zakje doen om de 
Vlaamse onafhankelijkheidspartij te bestrijden. Zonder het blijkbaar te beseffen 
geven zij ons daarmee een extra wapen in handen, want naast onze eigenlijke 
thema’s en standpunten is het simpele bestaan en het simpele succes zelf van onze 
partij een formidabele Belgische splijtzwam geworden. Op het Vlaams Belang breken 
ze hun tanden, met het Vlaams Belang weten ze dat er een partij in aantocht is die 
komaf zal maken met de Franstalige voorrechten, met de Franstalige arrogantie, met 
de Franstalige gebiedsaanspraken, met de Franstalige weigering om de taalwetten 
toe te passen, met de miljardendiefstal ten voordele van het Waalse socialistische en 
etatistische profitariaat. Met het Vlaams Belang is eindelijk een partij opgestaan van 
mensen die niet te koop zijn met een ministerzetel of een baronstitel, en die met niets 
minder genoegen zullen nemen dan met het doen respecteren van de Vlaamse 
meerderheid die dit land rechthoudt en financiert, en die bijgevolg een einde maken 
zal aan de Waalse miljardendiefstal – en dat, zo zegt ook madame Onkelinx zelf, dat 
betekent het einde van België, het zij zo, wij zullen er geen traan voor laten, voor ons 
mag België barsten, voor ons moet België barsten, wij willen de onafhankelijke 
Vlaamse staat! 
 
Dames en Heren, 
Vlaamse vrienden, 
 
De komende jaren worden allicht beslissend voor onszelf, voor onze partij, maar ook 
voor de toekomst van ons volk en van ons continent. In heel Europa groeit de 
bewustwording dat het multiculturele dogma en de intellectuele en politieke 
machtsgreep van de linkse minderheid onze Europese en Westerse beschaving in 
gevaar brengen. In heel Europa groeit de bewustwording dat de waarden en de 
basisprincipes en de rijkdom van onze beschaving er niet zomaar zijn gekomen, dat 
de democratie en de vrijheid die wij kennen niet zomaar zullen blijven bestaan, maar 
dat ze gekoesterd en verdedigd moeten worden. In heel Europa groeit de 
bewustwording dat de multiculturele utopie en de niet-Europese immigratie-invasie 
van de voorbije decennia een dodelijke vergissing waren en zijn. Nog maar een paar 
dagen geleden bevestigde bijvoorbeeld de voormalige socialistische Duitse 
Bondskanselier Helmuth Schmidt dat het “een fout was in de jaren zestig 
gastarbeiders van niet-Europese culturen naar Europa te halen”, en ook “dat 
multiculturele samenleving enkel vreedzaam kan bestaan in autoritair geleide staten”, 
of met andere woorden dat multicultuur alleen kan gedijen in dictatuur. Het is in die 
omstandigheden inderdaad dramatisch dat wij vandaag weinige dagen verwijderd 
zijn van de princiepsbeslissing om met Turkije toetredingsonderhandeling tot de 
Europese Unie te starten.  
 
De wijze waarop de Turkse toetreding door de strot van de Europese burgers wordt 
geduwd is kenschetsend voor het totaal gebrek aan democratische legitimiteit van de 
huidige Europese Unie. Net zoals het kenschetsend is dat ons ook dezer dagen een 
Europese Grondwet door de strot wordt geduwd waarin staat dat de Europese 
burgers het grondrecht hebben hun mening over alle onderdelen van het optreden 
van de Unie kenbaar te maken. Maar over die Grondwet zelf én over de Turkse 
toetreding moeten wij blijkbaar onze mond houden. 
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Dames en Heren, 
 
Onze samenleving betaalt vandaag een bijna ondraaglijke tol voor de historische 
misstap om destijds massaal niet-Europese werkkrachten naar Europa te halen, en 
voor de nog veel grotere historische misstap om die tienduizenden gastarbeiders te 
doen aangroeien met honderdduizenden en in Europa vele miljoenen nieuwe 
immigranten, would-be asielzoekers en al of niet geregulariseerde illegalen. 
Maar wanneer de geschiedenis zich nu dreigt te herhalen, wanneer de ezels die ons 
regeren doof en blind voor het protest van de burgers opnieuw op dezelfde steen 
afstappen, wanneer men het islamitische en niet-Europese land Turkije onze Unie wil 
binnenhalen, roepen wij op tot verzet en tot mobilisatie van de publieke opinie en van 
de Vlaamse kiezers – en ik waarschuw in het bijzonder de regeringspartijen VLD en 
CD&V dat wij de komende maanden àlles op àlles zullen zetten om die zoveelste 
abdicatie van zogenaamd niet-linkse partijen aan de kaak te stellen. Na de snel-Belg-
wet en het vreemdelingenstemrecht moet het dossier Turkije de nieuwe achillespees 
van de VLD en desnoods ook van de CD&V worden worden, en wij zullen 
genadeloos op die achillespees in hakken. 
Laat het dus maar duidelijk zijn. Wij willen met Turkije de beste en vriendelijkste 
nabuurbetrekkingen onderhouden, maar dat niet-Europees land kan nooit tot de 
Europese Unie toetreden. Turkije aan de Turken, akkoord. Maar dan ook en zeker 
Vlaanderen aan de Vlamingen en Europa aan de Europeanen! 
 
Dames en Heren, 
Vlaamse vrienden, 
 
In de nasleep van onze veroordeling door eerst de Gentse rechtbank, en daarna de 
niet-verbreking door Cassatie, werd ons dikwijls gevraagd of wij nu toch niet zouden 
bereid zijn onze fouten te erkennen, om dan als het ware met een nieuwe lei te 
kunnen starten. 
 
Welnu, laat het maar nog eens gezegd zijn dat wij vanzelfsprekend bereid zijn fouten 
te erkennen, want het spreekt nogal vanzelf dat de volmaaktheid niet van deze 
wereld is, en dat wij de voorbije 27 jaren heus niet altijd alle wijsheid in pacht 
hadden. 
 
Maar in alle bescheidenheid gezegd, we mogen dan nog veroordeeld zijn door 
enkele rechters in dienst van het regime, ik geloof toch niet dat wij de eersten 
moeten zijn om asse op ons hoofd te strooien. 
Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor de immigratie-invasie, dat zijn de andere 
partijen en dat is het clubje van de politiek-correcte machthebbers. 
 
Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor de opmars van de islam in onze 
samenleving. Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor het terugschroeven van de 
vrije meningsuiting en voor het ontstaan van allerhande muilkorfwetten die een 
democratie onwaardig zijn. Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor de laffe en 
lakse aanpak van criminaliteit en drughandel die toelaat dat zovele mensen van ons 
volk worden geterroriseerd in hun eigen straat of wijk. 
 
Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor het feit dat in het rijke Vlaanderen nog 
steeds ruim 1 op 20 Vlamingen in bittere armoede leven, en dat tienduizenden 
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bejaarden van ons eigen volk met hongerpensioentjes moeten kreperen. Wij zijn 
immers niet verantwoordelijk voor de fiscale en morele aanslagen op de gezinnen, 
die ons met een rampzalige denataliteit opzadelen. Wij zijn immers niet 
verantwoordelijk voor het bedrog en de leugens en het profitariaat en de politieke 
benoemingen die onze burgers met een terecht misprijzen voor de Belgische politiek 
hebben opgezadeld. Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor het totaal gebrek aan 
ondersteuning en aanmoediging van onze Vlaamse economie.  
Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor het feit dat de Franstalige kaste die het in 
België voor het zeggen heeft onze Vlaamse welvaart feitelijk leegplundert om een 
Waals socialistisch bastion in leven te houden. 
 
Ik geloof dus niet dat wij veel redenen hebben om aan wie dan ook onze 
verontschuldigingen aan te beiden. Wij moeten integendeel in het offensief gaan en 
wij moeten grote ambities koesteren. Wij zijn vandaag bijeengekomen in dat 
Antwerpen dat door Vlaamse werkkracht en Vlaams vernuft en niettegenstaande de 
rampzalige Belgische wafelijzerpolitiek toch is kunnen uitgroeien tot een van de 
allerbelangrijkste wereldhavens, en het hart van de Vlaamse economie is geworden. 
Laten we dat Antwerpse voorbeeld volgen. Maken we van onze partij Vlaams Belang 
het hart en de motor van een Vlaamsgezind en rechts politiek eenheidsfront in 
Vlaanderen. Nogmaals: wij reiken vandaag de hand aan eenieder in Vlaanderen die 
een eindweegs met ons wil gaan. Wij reiken vandaag de hand aan allen in 
Vlaanderen die komaf willen maken met de machtsgreep van de linkse en 
Franstalige minderheid in dit land. Wij reiken alle rechtsen en Vlaamsgezinden de 
hand en wij vragen hen het voorbeeld te volgen van de Poolse mijnwerkers van de 
vakbond Solidariteit toen die moed puurden uit de historische woorden van Paus 
Johannes Paulus “wees niet bevreesd!” en op vreedzame wijze het communistische 
regime van Generaal Jaruzelski op de knieën dwongen. Wij zeggen tot allen in 
Vlaanderen die het Belgische regime van de Belgische Jaruzelski’s beu zijn ook: 
wees niet bevreesd, treedt in het vreedzame maar consequente verzet, verdedig de 
Vlaamse democratie, de vrije meningsuiting, verdedig het recht om zich nog thuis te 
mogen voelen in eigen land, verdedig de opinies die in Vlaanderen 
meerderheidsstandpunten zijn, breek eindelijk dat domme en extreem-linkse cordon 
sanitaire. 
 
En tot U allen hier aanwezig, beste vrienden, hoef ik niet te zeggen “wees niet 
bevreesd”, want U toont al lang de moed van uw overtuiging en ik ben er eerlijk 
gezegd niet weinig fier op Uw voorzitter te mogen zijn. 
 
Maar tot U zeg ik: ga en vermenigvuldig U. Werk voor Vlaams Belang zoals U voor 
het Vlaams Blok heb gewerkt. Ga van deur tot deur en van straat tot straat onze 
boodschap uitdragen. Wees trots op uw overtuiging. Toon dat wij het meeste 
idealisme en het beste programma hebben, sta als één Vlaams Blok achter ons 
Vlaams Belang. 
 
Vlaamse vrienden, 
 
Men heeft ons de voorbije jaren van rechtbank naar rechtbank gesleept, en men 
heeft ons uiteindelijk ook veroordeeld als waren wij vulgaire criminelen. 
 
Maar nu ligt de bal in ons kamp. 
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Ik vraag uw steun, ik vraag uw vertrouwen, ik vraag uw enthousiasme en ik vraag uw 
actieve inzet om van het Vlaams Belang de partij te maken die de Vlaamse vrijheid in 
de onafhankelijke Vlaamse Staat kan en zal realiseren. 


