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Toespraak Gerolf Annemans 

Guldensporenviering – 1 juli 2012 
 

 

“Vlaanderen moet wil tot verandering krijgen” 
 

 

Goede vrienden Vlaams-nationalisten, 

 

Het spijt mij zeer.   

 

Ja vrienden, het spijt mij zeer, maar ik kan er ook niks aan doen.  Het spijt mij zeer dat wij hier dit jaar 

in Kortrijk, aan het Groeningemonument, op die met geschiedenis zo bezwangerde plek,  dat wij dit jaar 

niet kunnen spreken van een 11 juli-feest.  Anders dan het leger van Vlaamse vechters in het 1302 van 

weleer hier konden doen, valt er dit jaar op 11 juli 2012 voor ons geen overwinning te vieren, maar 

integendeel moeten wij het bericht uitsturen dat 2012 een fameuze en vernederende nederlaag is 

geworden voor Vlaanderen.  

 

Meer dan 20 jaar na de vorige staatshervorming die naam waardig, na meer dan 20 jaar met onze 

Vlaamse voeten te hebben laten spelen, bijna 10 jaar nadat het thema van de kieskring BHV - hoe 

ingewikkeld ook - succesvol werd uitgebouwd tot een symbool, tot een hefboom die ons bevrijding en 

ontvoogding van Vlaanderen ging brengen, is al die spanning en al die inspanning, is al dat geduld en al 

die bewustwording uitgemond in iets wat de Belgicisten bombastisch de “Zesde Staatshervorming” 

hebben genoemd. 

 

Die “zesde staatshervorming” is vies en ze is bezwadderd met grenscorrecties, met een versterking 

zowel qua macht als met een onwaarschijnlijke berg Vlaams geld van het derde concurrerende gewest 

Brussel, bezwadderd met wantrouwen in Vlaamse magistraten,  met etnisch francofone 

apartheidsrechtbanken en parketten in Vlaanderen, met  grondwettelijke privileges voor de niet 

benoembare burgemeesters, een eigen rechtbank binnen de Raad van State, een uitdoven van de 

omzendbrief Peeters inzake faciliteiten, enzovoort, enzovoort.    

 

En dus vrienden, terwijl wij als Vlaams Blok en nadien als Vlaams Belang, 20 jaar lang bij onze 

tegenstanders angst inboezemden en in hun bange harten zelfs nog maar de gedachte konden verdrijven 

aan een staatshervorming die zoals dat vroeger de gewoonte was, Vlaamse toegevingen vereiste, is ons 

dat nu niet meer gelukt. Twintig jaar lang – onder het bewind van landvoogden zoals Dehaene, 

Verhofstadt en zelfs Leterme, heeft het Belgische regime iedere staatshervorming tegengehouden of 

gesaboteerd omdat Vlaanderen radicaal was en van Vlaamse toegevingen geen sprake meer kon en 

mocht zijn. Zo arrogant en zo sinister is dit Belgische regime, dat het zonder Vlaamse toegevingen geen 

evolutie naar Vlaamse autonomie meer toeliet en dat 20 jaar lang volhield, ook tegen een arrest van het 

Arbitragehof in volhield, tegen een stemming van een Vlaamse meerderheid in het Parlement in 

volhield,  tot schande van Vlaanderen. 

 

Maar ook al kwamen er geen staatshervormingen meer: er kwamen dus ook geen Vlaamse toegevingen 

meer. Die smet, die schandvlek hadden wij, radicaalsten der radicalen, met succes - na het 
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Volksuniedebacle - kunnen uitdrijven uit de Vlaamse politiek, en wij waren en wij zijn daar tot op de 

dag van vandaag nog fier op ook. 

 

Maar toen kwam de van overal zo bejubelde  heropstanding van de Volksunie, en onder het banier van 

de N-VA werd Vlaanderen opnieuw begiftigd met een vlaams-nationale politieke partij die - om 

beweging in de zaak van BHV te brengen - zich aanbood als een zogenaamd “redelijk” alternatief voor 

het veel te weerbarstige, voor het zogenaamd “onredelijke” Vlaams Belang. 

 

En ik herinner mij als de dag van vandaag dat de N-VA, toen nog kartelpartner van de CD&V, haar 

partijvoorzitter naar voren stuurde om te zeggen dat voor de splitsing van BHV weliswaar geen 

toegevingen mochten gedaan worden, maar hij voegde er aan toe: hoogstens een lepeltje suiker, en voor 

de camera’s van de RTBF sprak hij van “une cuillère de sucre”. 

 

Altijd waakzaam als wij zijn, zijn wij toen enkele dagen nadien, herinner u dat, met een camionnetje vol 

suiker naar het secretariaat van de N-VA gereden om die daar voor de deur te gaan afkieperen. 

En hoe profetisch bleek die stapel suiker voor wat er nu gebeurd is. Want ofwel kon er niet, dat wil 

zeggen nooit onderhandeld worden over BHV.  Ofwel kon er wel onderhandeld worden over BHV.  

Maar van zodra de Franstaligen van België hadden te horen gekregen dàt er over onderhandeld kon en 

zou worden, hebben zij hardnekkig doorgezet tot het lepeltje suiker de berg suiker geworden was waar 

Vlaanderen nu uiteindelijk totaal onder bedolven is geworden. 

 

Als het principe - zo redeneerden de Franstaligen - dat er geen prijs kon geplaatst worden tegenover 

BHV, vervangen werd door het principe dat er 1 lepeltje suiker kon gegeven worden als prijs voor BHV, 

als er met andere woorden kon onderhandeld worden over de wettigheid, dan kan er ook onderhandeld 

worden over de hoeveelheid suiker die het Vlaanderen moest gaan kosten. 

 

En sorry vrienden van de N-VA, maar het mag, hoe pijnlijk ook voor jullie, hier toch nog wel eens 

gezegd worden zeker: het is niet omdat jullie een stevig stuk van de BHV toegevingen  ook al hadden 

toegegeven dat wij nu, als radicale vlaams-nationalisten, als radicaalsten der radicalen zoals jullie van 

ons verlangen, moeten vinden dat het BHV-akkoord van Di Rupo en zijn trawanten “geen nachtmerrie” 

is. Het BHV-akkoord van Di Rupo en zijn trawanten is wel een nachtmerrie, en wàt voor een! 

 

Het BHV-akkoord van Di Rupo en zijn trawanten is een totaal uit de hand gelopen versie van het 

oorspronkelijke lepeltje suiker. De grenzen van Brussel werden middels het kiesrecht opgeschoven tot 

aan de grenzen van Wallonië. De grenzen van Vlaanderen werden doorprikt met een nieuwe paritaire 

megalo-Brusselse instelling die in heel Vlaams-Brabant actief kan worden.  En van het zelfbenoemde 

gentleman-akkoord dat De Wever en Di Rupo in Vollezele maakten over het premierschap en over de 

bijkomende financiering van Brussel werd gretig misbruik gemaakt om zowel het een als het andere 

binnen te halen voor de Franstaligen, trouwens wat de extra zak geld voor het vadsige en in sneltempo 

islamiserende Brussel betreft in een nog twee of zelfs driemaal zo grote versie. 

 

Neen vrienden: de historische kans om BHV uit te bouwen tot een Vlaamse overwinning of anders 

onbevreesd door te stoten tot een Vlaamse staat is ingevolge de ene na de andere tactische en 

strategische blunder totaal maar dan ook totaal verkwanseld.  De strategie van het zogeheten 

participationistische Vlaams-nationalisme is totaal mislukt. Want zegezeker worden nu - en ik breng u 

een bericht dus van het front - al de toegevingen door de Di Rupo partijen dag na dag, stemming na 

stemming in zowel Kamer als Senaat gebetonneerd  en zoals in een echte gevangenis wordt de vrijheid 

van de Vlamingen achter grendels en alarmbellen opgesloten.   

 

Laat dat dan ook onze conclusie zijn. Aan al die toegevingen kan geen einde komen, met de vrijheid van 

Vlaanderen kan geen begin meer gemaakt worden tenzij…!  Tenzij Vlaanderen de moed heeft om uit de 

gevangenis te ontsnappen. Tenzij Vlaanderen de moed heeft om los te komen van zijn eigen angst en de 
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moed heeft om niet meer binnen België te zoeken naar een oplossing. Vlaanderen moet de moed vinden 

om niet meer zijn dromen te beperken tot zoiets dufs en zoiets zielloos als het Belgische confederalisme 

of tot zoiets dufs en zoiets zielloos als het Handvest van de Vlaamse regering.  

 

Waar is de tijd dat de na de verkiezingsuitslagen van 2009 en 2010 aan Vlaanderen werd beloofd dat er 

buiten de lijntjes zou gekleurd worden door de Vlaamse regering? Is het dat wat wij geleerd hebben van 

onze voorouders, hier aan de Groeningebeek, om gematigd te zijn, om geduldig te zijn? Hebben zij hier 

aan de Groeningebeek tegenover het leger van de Fransen ons geleerd dat er onderhandeld moest 

worden? Nee vrienden. Vlaanderen moet niet de kracht van verandering krijgen, Vlaanderen moet 

vooral de wil tot verandering krijgen. Vlaanderen moet krachtig zijn lot in eigen hand durven nemen: 

dàt is wat  Vlaanderen moet doen. 

 

Vrienden, wij als radicaalsten der radicalen, de meest wortelvasten onder de wortelvasten, wij die niet 

een vette vis in onze pan willen, maar onze hele pan, wij die niet eens een lepeltje zelfs helemaal géén 

suiker willen voor de Franstaligen die de grenzen van Vlaanderen niet accepteren,  wij, ja vrienden, wij 

die niet eens angst hebben voor het Franse leger, wij durven vooruit kijken en naar goede Vlaams 

Belang-gewoonte ook ver vooruit kijken.   

 

Evenmin als wij willen ten onder gaan in België, willen wij ten onder gaan in de Europese Unie. Wij 

willen Vlaanderen bevrijden van de strop die de euro aan het worden is voor landen die eerlijk werken, 

met de schooiers die de geldkraan bedienen. Wij Vlamingen, wij kennen dat.   Wij willen niet in België 

en niet in Europa dat het mes van de zogezegde solidariteit ons op de keel wordt gezet, terwijl het in 

feite het mes is van de chantage, van de diefstal, en van de hold-up. 

 

Wij hebben geen zin om het steeds verder om zich heen grijpende virus van de collectieve schuld op 

onze bult te nemen, niet in België en ook niet in Europa. Ja wij zijn Europeanen, en felle vurige 

bepleiters van de Europese identiteit, al was het maar in de confrontatie die onze kinderen zullen moeten 

aangaan met een bedreigende, onze waarden en normen naar beneden halende immigratie. 

   

Maar wij zijn geen voorstanders van het monster, het veel te veelkoppige bureaucratische monster van 

de Europese Unie, dat regeert over onze centen, over onze welvaart en over ons welzijn zonder ons ooit 

wat dan ook te vragen, zonder dat wij ooit waar dan ook inspraak hebben over wat ze doen, zonder dat 

we vóór hen en zonder dat we tegen hen kunnen stemmen.  

 

Nee, die Europese Unie is al even mislukt als de euro en wij bedanken er voor. En aan de Vlamingen 

zeggen wij: wij van het Vlaams Belang geloven niet in de mooie praatjes over Vlaanderen dat niks 

speciaal moet doen om zich te bevrijden omdat zogenaamd België automatisch gaat verdampen en 

opgaan in de Europese Unie. België gààt niet automatisch verdampen en de bevoegdheden die België nu 

mismeestert (Justitie, Politie, Veiligheid, Sociale Zekerheid, Economie): wij gaan niet zitten wachten tot 

dat allemaal op het ritme van de gematigde, de deftige, de participationistische vlaams-nationalisten 

alstublieft zou willen verdampen, en al zeker niet willen we dat allemaal richting de Europese Unie zien 

verdampen.  Neen: wij willen dat Vlaanderen zijn eigen lot en al zijn eigen bevoegdheden  in eigen 

handen neemt.  Niet op het ritme van wat de Franstaligen in België vinden dat mogelijk is, maar op het 

ritme van wat nodig is voor de toekomst van Vlaanderen.  Niet het mogelijke of het haalbare, maar het 

voor Vlaanderen noodzakelijke moet de leidraad zijn van al onze politieke acties: niets meer of niets 

minder, ziedaar het grote verschil tussen ons, de radicaalsten der radicalen en al de anderen. 

Niet talmen en niet treuzelen bij de monumenten van onze geschiedenis, maar de geschiedenis 

gebruiken om te zien en te weten dat alleen moed en daadkracht geschiedenis ten goede kan veranderen.  

 

We moeten dus niet wachten tot het boeltje zou willen verdampen, maar we moeten aan de slag.  Niet 

voor nog eens een rondje Belgische onderhandelingen. Wij moeten aan de slag voor iets veel groters, 

iets veel vrijers. Snel en doortastend moeten we weg van de Belgische onderhandelingen.  Want enkel 
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zo kunnen we verhinderen dat alweer zo’n onderhandeling alweer uitmondt in alweer een 

staatshervorming die onze toekomst opnieuw en alweer hypothekeert. Wij moeten aan de slag niet voor 

België maar voor de snelle en Ordelijke Opdeling van België.   

 

Wij mogen, vrienden, als radicaalsten der radicale Vlamingen onze energie niet inzetten op de belofte 

dat wij binnen België gaan onderhandelen over Belgisch confederalisme in 2014.  Wij radicaalsten der 

radicalen durven dromen en durven hier aan de Groeningebeek in Kortrijk luid verkondigen dat inzake 

Vlaanderen en België dromen geen bedrog zijn en dat wij als Vlaams Belang zoals wij altijd hebben 

gedaan, de hele politieke meute verder zullen vooruitduwen – naar het woord van Angela Merkel deze 

week – “Solange ich lebe” naar een Onafhankelijk Vlaanderen. 

   

En dus vrienden, moeten we dit jaar maar zo snel mogelijk de gedachte opbergen dat de  11
de

 juli in het 

jaar 2012 een Vlaamse feestdag is. Laat er ons vanaf vandaag een jaar van maken waarin we als 

radicaalsten der radicalen, de taak op ons nemen om de Vlamingen af te helpen van hun  complexen en 

van hun naïviteit. Laat ons het komende jaar de Vlamingen leren dat niet van een Belgisch 

confederalisme, dat niet van Belgische onderhandelingen en dat niet van Belgische machtsdeelname wat 

dan ook moet verwacht worden voor Vlaanderen, maar dat slechts 1 weg de weg naar ons einddoel kan 

zijn en dat slechts 1 weg de weg van Vlaams-nationalisten kan zijn en dat is de weg  die rechtstreeks en 

zonder Belgische - laat staan Europese - omwegen leidt naar het einde van die onzalige en 

onrechtvaardige Belgische staat.  

 

Alleen als dààrvan de Vlaams-nationale Vlamingen opnieuw en verder kunnen doordrongen worden, 

alleen als die gedachte steviger dan ooit in de harten van de Vlamingen kan gesloten worden, alleen dàn 

kunnen we verhopen dat de volgende 11
de

 juli een waarachtige feestdag kan zijn. 

Dus vrienden, jaag de tollenaars uit de tempel en ruk samen met ons op naar de eigen Onafhankelijke 

Vlaamse Staat. 

 

Houzee! 

 

 

 

 

 


