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voorstelling nieuwe slagzin – 27 maart 2013 
 
 
Beste vrienden, geachte dames en heren van de pers, 
 
Omdat als partij onze principiële voorkeur altijd gaat naar het gebruik van het Nederlands, en wij 
overigens heel wat kritische kanttekeningen maken bij de verengelsing van ons onderwijs en zelfs van 
het openbaar taalgebruik, hebben wij hier vanavond niet het -in reclametermen gangbare - woord 
"baseline" gebruikt.  We hebben gesproken van een "slagzin bij het logo" van onze partij. 
 
Niet alleen het Engels, maar ook de reclamewereld hebben wij ver weg gehouden van dit project.   
 
Het gebeurt niet elke dag dat een partij van naam verandert of iets toevoegt aan haar naam.  De ene is er 
al wat vlotter mee dan de andere, al naargelang de vraag van de politieke markt. Sommigen zoeken hun 
heil in ampersanten, anderen zelfs in uitroeptekens. Meestal gaat het dan om het sluitstuk van een 
facelift-operatie, ingegeven door de reclamelogica die zegt dat het magische woordje “NIEUW!” beter 
doet verkopen. 
 
Niets van dat alles bij ons hier vanavond.  Wij vinden de lading onder de vlag nog altijd belangrijker 
dan de vlag zelf.  
 
Eén keer is onze partij van naam veranderd, onder druk van de omstandigheden. Dus niet omdat wij het 
nodig vonden maar, zoals u allemaal weet, in 2004, na een jarenlange juridische heksenjacht van het 
Belgisch establishment tegen de partij die ze als een ultieme bedreiging beschouwde (én beschouwt) 
voor haar voortbestaan. En we kunnen het hier wel nog eens zeggen: die vrees is terecht.  Vlaams 
Belang en Belgisch establishment: ze zullen en ze mogen nooit in elkaar passen. Vlaams Belang wil een 
Ordelijke Opdeling van België en géén langer rekken van het voortbestaan.  
 
Dus.  Wat wij u vandaag voorstellen, komt niét onder de druk van de omstandigheden, en is ook niet 
ingegeven door een of andere spindoctor of een reclamegoeroe. Het is een vrijwillige toevoeging aan 
onze vlag, en een boodschap van onszelf aan alle Vlamingen. 
En eigenlijk werd het grootste compliment t.a.v. onze partij, en meteen de best denkbare “baseline”, 
zoals dat dus in het jargon heet, geleverd door niemand minder dan de Vlaamse openbare omroep.  
 
Al in 2001 circuleerde in dat huis van vertrouwen een interne nota, waarin het journalistiek personeel 
onomwonden censuurmaatregelen werden opgedrongen, met als motivatie dat het Vlaams Blok (zoals 
we toen nog heetten) “…geen partij is, zoals alle andere.”   
Einde citaat.  
 
Beste vrienden, stel u voor, wat een eretitel dat betekent! Droomt elke voorzitter er niet van, een partij te 
leiden die onverwisselbaar is met alle andere? Het was dan ook onze eerste keuze als nieuw 
onderschrift: “Vlaams Belang, geen partij zoals alle andere.”  
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Maar we vreesden dat dat ons misschien vanwege de VRT een proces ging opleveren wegens het pikken 
van hun idee, dus zijn we op zoek gegaan naar een andere manier, niet zozeer om ons programma samen 
te vatten (dat hadden we jaren geleden al gedaan met het in zekere zin nog altijd actuele Eigen volk 
Eerst), maar om deze keer met één slagzin de positie, de unieke rol van onze partij weer te geven. Welke 
rol vervullen wij in de Vlaamse politiek, wat is onze manier van werken? 
 
Daar hadden we om te beginnen de nog altijd zeer treffende omschrijving van "mestkevers", uiterst 
nuttige en noodzakelijke wezens daar waar er veel mestoverschot  is. En die is er in de Vlaamse politiek 
veel en te over. Maar ook hier een probleem van auteursrechten dit keer in hoofde van Karel De Gucht, 
Europees commissaris.   
 
We hebben dus een andere poging gedaan om ons politiek handelen, onze manier van optreden te 
schetsen en het is geworden: echt punt onafhankelijk. 
  
Om te beginnen "echt". 
 
Ja, het Vlaams Belang is zonder twijfel de meest authentieke en consequente partij die Vlaanderen rijk 
is. En ja, ik weet ook dat het woord “authentiek” zwaar misbruikt is. Rockgroepen, architecten, 
badschuim, bio-wijn, het nieuwste type I-phone, ze zijn allemaal om ter authentiekst. Daarom is er 
gekozen voor het oer-Vlaamse woordje “echt”. Het Vlaams Belang is “echt”.  Het is dus 
onverwisselbaar met enige andere Vlaamse partij, omdat we alleen onze eigen neus volgen, in het besef 
en met als ambitie, dat de Vlaming dat op het einde van de rit ook zal doen. 
 
Ja, we zijn dus onze tijd altijd een beetje vooruit. Wat wij 20 jaar geleden verkondigden, en wat als 
schandalig werd gebrandmerkt door de politiek-correcte goegemeente, is vandaag wat men noemt 
“mainstream”.  Wij hebben de grote politieke doorbraken van de laatste 25 jaar allemaal op ons actief. 
 
Met onze standpunten stuwen we de andere partijen voor ons uit en wegen we door op de 
besluitvorming, ondanks alle mogelijke cordons. Die helderheid en loepzuiverheid is een wezenlijk 
kenmerk. In het Engels verwoord met  ‘What you see is what you get.’ In het Frans spreekt men van 
“parler vrai”, gewoon zeggen waar het op staat. 
 
Geen spreidstand, geen ondoorzichtige mist, geen opportunisme en geen gespleten tong bij het Vlaams 
Belang. Men kan het eens of oneens zijn, maar niemand kan twijfelen aan de passie en het vuur 
waarmee wij de kracht van onze overtuiging politiek vertalen.  
 
En ja, er is veel namaak op de markt, maar wij maken ons daarover geen zorgen. Er zijn in het leven nu 
eenmaal mensen die zelfstandig denken en creëren, en er zijn mensen die imiteren. Het zij zo, we zullen 
met veel vreugde en toewijding onze pioniersrol verder ter harte nemen.  
 
Dat brengt ons tot het tweede epitheton: “onafhankelijk”.  
 
Er is jarenlang veel te doen geweest rond het fameuze cordon sanitaire. Er zijn boeken over geschreven, 
debatten over georganiseerd, we hebben het fenomeen zelf grondig geanalyseerd. Speciaal over de 
media-variant ervan ligt op onze studiedienst een meters dik dossier waar zelfs Tia Hellebaut in haar 
beste jaren niet over zou zijn geraakt. 
 
Maar we hebben besloten om dat monster van Loch Ness zelf met rust te laten. Het behoort tot de 
typisch klein-Belgische sfeer van de achterdocht, het gerucht, het geroddel, de intriges, en de ons-kent-
ons-cultuur.  In de ronduit prachtige TV-reeks "Met Man en Macht" wordt die sfeer zeer treffend 
geschetst die politieke sfeer van "ons ken ons", en van "zorg dat je d’er bij komt" en van "wij willen er 
zo graag bij zijn". Prachtig neergezet door Woestijnvis en c°, en overigens zelf met toepassing van het 
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cordon sanitaire want er zijn verkozenen van alle Vlaamse partijen in het scenario, behalve van het 
Vlaams Belang.  Soit.  Het stoort ons niet meer, sterker nog: we zien het als een teken dat we goed bezig 
zijn. 
 
Natùùrlijk hebben we weinig vrienden in wat men noemt “het establishment”. Natùùrlijk storen wij hen 
met onze radicale analyses en het vertolken van het buikgevoel. Natùùrlijk zijn we voor velen de pain-
in-the-ass, en zeker niet salonfähig genoeg om op het Paleis in Laken ontvangen te worden, of aan de 
banketten van de Cercle de Lorraine mee aan te schuiven. Maar wij menen dat daar juist onze sterkte en 
onze kwaliteit van “partij, niet zoals alle andere” ligt. 
 
Het Vlaams Belang is geen kiesvereniging die met haar en huid aan het zogenaamde middenveld plakt. 
Wij hebben geen linken met de vakbond, het patronaat, met  de ziekenkas of met de banken. Voor ons 
zijn de postjes, de hoge ambten en de gouverneurstitels niet weggelegd, dus maken we er ons ook niet 
druk om. Wij moeten niet kijken naar de schone ogen van onze mogelijke coalitiepartners of naar het 
draagvlak dat ja dan neen nu voor Vlaamse onafhankelijkheid reeds zou bestaan. Wij zijn een partij van 
idealen, na te streven idealen, een programmapartij, punt gedaan.  
 
Wij stellen maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan hen legt 
het Vlaams Belang verantwoording af. Wij bepalen onze standpunten in functie van wat noodzakelijk is 
voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Daarom heten we ook heel eenvoudig: “Vlaams Belang”. 
 
En daarom mogen we ons ook met recht en reden “onafhankelijk” noemen. Het is de voorwaarde om 
vrij te zijn. En vrijheid van denken en spreken is de essentie van de democratie. 
 
Daardoor kan het Vlaams Belang vanouds die unieke pioniersrol vervullen in zovele thema's. 
De rol die wij als partij in Vlaanderen vervullen, de positie die wij innemen is ooit door Joris Van 
Hauthem omschreven als die van de ijsbreker. Wij hebben Vlaanderen door de dikke pakken ijs van de 
vele politieke taboes heen helpen breken. En wij blijven het hele traject lang, tot aan de realisatie van 
onze idealen, ijsvrij houden.  Dat is onze unieke rol.  Wij zijn de echten, de echten die trouw en 
rechtlijnig doorgaan, met hart en ziel rechtlijnig doorgaan met niets anders dan de dubbelwandige stalen 
voorplecht van de ijsbreker die in onze manier van aan politiek doen perfect symbool staat voor wat ons 
ten gronde kenmerkt: de  kracht van de overtuiging.   
 
Wij hebben geen ministerzetels, zetels van parlementsvoorzitter of schepenambten, en ook geen 
burgemeestersambten te bieden, niet aan onszelf, niet aan de kiezer, maar wij hebben wel die ene 
zekerheid te bieden aan de kiezer, dat is dat hij bij ons stemt voor een eerlijke partij die voor en na 
verkiezingen hetzelfde zegt, voor en na de verkiezingen door eenzelfde klaar en helder ideaal gedreven 
wordt, wars van alle vormen van opportunisme. 
 
Of het nu gaat om de ordelijke opdeling van België, het thema van de immigratie of de positie van de 
islam in onze samenleving: alleen een partij als de onze kan de taboes breken en heikele thema’s 
onverbloemd op de maatschappelijke agenda zetten.  Alleen een partij die gekenmerkt is door 
geloofwaardigheid en onafhankelijkheid kan dit blijven doen en telkens opnieuw blijven doen. 
 
Vrienden, 
 
Beschouw deze slagzin van vandaag als de locomotief.  Met het startschot voor de locomotief start 
vandaag een trein van manifestaties, congressen, campagnes en publicaties en van het naar voren 
schuiven van verjongd politiek personeel, een trein die het andere, het vernieuwde, het herdachte 
Vlaams Belang van de komende jaren gaat zichtbaar maken.     
Ik reken er op dat dit in een nieuwe en krachtige eensgezindheid kan gebeuren, allemaal tesamen: start! 
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“Echt onafhankelijk” dus.    
 
Een echt-onafhankelijke partij die zich richt tot dat deel van Vlaanderen dat echt-onafhankelijk wil zijn 
en echt-onafhankelijk wil denken. 
 
Gerolf Annemans 
Partijvoorzitter  
 
	  


