
Dames en heren, goede vrienden, 

Sta me toe te beginnen met u te verbazen met slechts enkele van de 
talloze berichten die tot ons komen vanuit de ivoren torens van de 
Europese Unie.  

Alsof het nog niet genoeg is dat de EU begin dit jaar maar liefst 5 miljard 
euro naar modelstaat Egypte is beginnen doorsluizen, gaat diezelfde EU 
nu ook 650 miljoen euro extra aan Somalië geven, zoals u allen weet 
ook een echte modelstaat. Een modelstaat voor jihadisten, 
welteverstaan.  

Ik stel u dan de vraag: bent u als betalende burger daarover ooit 
bevraagd geweest? Vindt u het rechtvaardig dat de EU miljarden euro’s 
in bodemloze putten van mislukte en corrupte moslimlanden stort, terwijl 
miljoenen Europeanen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te 
knopen? Ik denk dat het antwoord ‘neen’ is.  

De Europese instellingen lijden aan grootheidswaanzin. Ze denken dat 
ze de hele wereld kunnen verbeteren en dat ze dat het best doen door 
onze zuurverdiende centen kwistig rond te strooien. 

Ook werd bekend dat de EU in de aanloop naar de Europese 
verkiezingen maar liefst 2 miljoen euro uitgeeft om eurokritische 
discussies op internet te verstoren met pro-EU-propaganda. De EU 
evolueert naar een gedachtenpolitiestaat. Geen wonder dat de Europese 
Unie door sommige kenners wordt vergeleken met de Sovjet-Unie. 

Er zijn honderden, misschien wel duizenden van dit soort voorbeelden. 
Aan dat soort criminele Europese diefstal van ons belastinggeld en 
Europese politiek-correcte dwangbuizerij, want dat is het, móet een 
einde komen. Alleen al daarom, beste vrienden, moeten we tégen deze 
Europese Unie zijn! 

Goede vrienden, 

Ik ben echt enorm enthousiast over ons Europafeest. Het feit dat wij 
feesten voor Europa bewijst twee dingen: 

1) Dat het Vlaams Belang Europa een heel belangrijk thema vindt.  
2) Dat het Vlaams Belang een pro-Europese partij is, die trots is op 

het mooie continent waar Vlaanderen onlosmakelijk deel van 



uitmaakt; dat wij met andere woorden op een open en positieve 
manier naar het Avondland kijken. 
Daarom feesten wij hier vandaag. 

Beste vrienden, 

Over 8 maanden zijn het naast federale en regionale ook Europese 
verkiezingen. Toch gaven wij al bijna een jaar geleden de aftrap van een 
soort nieuw Vlaams Belang, dat ook van het thema ‘Europa’ een 
speerpunt maakt. Dat is het Vlaams Belang in zijn historische rol als 
wegbereider. Niet alleen heeft de realiteit ons daartoe gedwongen, 
tevens beseffen we meer dan ooit dat we ook inzake Europa een uniek 
geluid in het politieke landschap vertolken. Dat unieke en onvervalste 
Vlaams Belang-geluid kan worden samengevat met de slagzin “Pro 
Europa, dus tégen deze EU”. 

Onder deze titel, “Pro Europa, dus tégen deze EU”, organiseerden we in 
november van vorig jaar een succesvol colloquium. Dat colloquium was, 
samen met de verkiezing van onze nieuwe voorzitter, het begin van een 
tijdperk waarin het Vlaams Belang zich zowel binnen als buiten de 
verschillende parlementen steeds feller is beginnen verzetten tegen de 
tomeloze spilzucht en bemoeizucht van een steeds machtigere, steeds 
totalitairdere en steeds meer op België gelijkende Europese Unie. 

Beste vrienden, 

Dat vandaag Europa een van dé speerpunten van het Vlaams Belang is, 
en dat ook op dat terrein onze radicale stellingname écht en 
ónafhankelijk is, is natuurlijk niet nieuw. Ik ben onlangs in onze 
gigantische Vlaams Belang-archieven gedoken. Wat ik daar aantrof heeft 
mij wederom doen beseffen hoe rechtlijnig, consequent, principieel en 
uniek onze partij is. In 1992, iets meer dan 20 jaar geleden, gaf het 
Vlaams Blok een persconferentie met als titel: “Europa ja, Maastricht 
neen”.  

Met Maastricht werd gedoeld op het fameuze ‘Verdrag van Maastricht’ 
oftewel het ‘Verdrag betreffende de Europese Unie’. Dat verdrag was de 
grote start van de EU zoals we haar vandaag kennen. Maastricht in 1992 
was eigenlijk het zogenaamde ‘point of no return’. Het ‘Verdrag van 
Maastricht’ zorgde voor de invoering van de euro, een politiek instrument 



van de EU om steeds meer macht naar zich toe te trekken, de 
soevereiniteit van de Europese landen en volkeren uit te hollen en van 
Europa een federale ‘Verenigde Staten van Europa’ te maken. 

Maar, beste vrienden, 

Staat en munt laten zich niet zomaar scheiden. De eurofiele 
pleitbezorgers van de eenheidsmunt wisten heel goed dat door de 
afschaffing van de nationale munten en de invoering van één munt voor 
alle EU-lidstaten, de evolutie naar een politieke unie onvermijdelijk was.  

De invoering van de euro zette immers een pervers mechanisme in gang 
waarbij een steeds hechtere en groter wordende Europese Unie steeds 
meer macht naar zich toetrekt.  

De invoering van de euro zette een pervers mechanisme in gang waarbij 
de Europese natiestaten steeds meer financiële, economische en 
politieke bevoegdheden verliezen. En vergist u zich niet, beste vrienden: 
bevoegdheden die België afstaat aan de EU, komen niet in handen van 
Vlaanderen. De euro leidt ons rechtstreeks naar een Europese 
superstaat, waarin Vlaanderen in het beste geval een veredelde 
provincie zal zijn. 

En dus zei het Vlaams Blok in 1992: “Europa ja, Maastricht neen”. Toen 
al zeiden wij dus eigenlijk: “Europa ja, EU neen” oftewel “Pro Europa, 
dus tégen deze EU”. 

Toen al zag het Vlaams Blok in dat Europa absoluut geen nood heeft 
aan meer bureaucratie en machtscentralisatie; 

toen al sprak het Vlaams Blok zich uit voor een, en ik citeer uit onze 
persmap van 1992: “gezonde Europese eenheid”; 

toen al hield het Vlaams Blok een warm pleidooi voor “eenheid in 
verscheidenheid”; 

toen al maakte het Vlaams Blok zich zorgen over het met voeten treden 
van het ‘subsidiariteitsbeginsel’, een geleerd woord voor, en ik citeer 
onze tekst uit ‘92: “wat het volk doen en beredderen kan, moet aan het 
volk toevertrouwd blijven, moet in handen van het volk blijven en mag 
onder geen beding opgeslorpt worden door het gemeenschappelijk 
Europees gezag”. 



Beste vrienden, 

Er is sinds 1992 niets ten goede veranderd, wel integendeel. De 
Europese Unie is sinds het ‘Verdrag van Maastricht’ van een stoptrein in 
een sneltrein veranderd, die niet alleen de verkeerde kant is opgereden, 
maar die ook de wil van de Europese burgers negeert. De eurocrisis, 
veroorzaakt door de EU en de euro zélf, wordt nu als argument gebruikt 
voor nog méér EU en nog méér euro.  

Door de EU en de euro is Europa verworden tot een politieke 
transferunie à la Belgique, waarbij de sterke (Noordelijke) landen 
financieel opdraaien voor de zwakke (Zuidelijke) landen. Het doel van de 
eurocraten is altijd geweest om één Europees volk, één Europees rijk en 
één Europese leider te creëren, en daar kunnen wij ons als Vlaams-
nationalisten natuurlijk alleen maar fel tegen verzetten. 

En daarom, beste vrienden, zijn wij hier vandaag:  

omdat wij geloven dat de Europese burgers Europa maken, en niet de 
wereldvreemde ivorentoreneurocraten in Brussel en Straatsburg;  

omdat wij geloven dat de enorme Europese verscheidenheid dé grote 
kracht van Europa is;  

omdat wij geloven dat de Europese Unie Europa kapotmaakt met haar 
islamofiel multiculturalisme;  

omdat wij ware volksnationalisten zijn en geen euronationalisten à la 
Guy Verhofstadt;  

omdat wij geloven dat Europa te mooi en te kostbaar is om het over te 
laten aan de totalitair denkende eenheidsworsteurocraten die onze 
grenzen wagenwijd openzetten. 

Knoop het dus goed in uw oren, dames en heren: het antidemocratische 
wangedrocht dat België heet moet zijn plaats als onze vijand nummer 
één steeds meer delen met haar grote broer, de Europese Unie! Het 
Vlaams Belang wil en zál daar – samen met vele eurokritische partners 
en partijen – komaf mee maken. Wij willen een vrij Vlaanderen en een 
vrij Europa! 

Beste vrienden, 



Ik ben daarstraks begonnen met te vertellen over ons succesvolle 
colloquium waarmee onze pro-Europese strijd van start is gegaan. Dat 
colloquium bestond onder andere uit een debatpanel met de 
jongerenvoorzitters van 4 Europese nationalistische partijen. Twee 
daarvan, FNJ-voorzitter Julien Rochedy uit Frankrijk en SDU-voorzitter 
Gustav Kasselstrand uit Zweden, debatteerden hier vandaag reeds 
onder leiding van onze VBJ-voorzitter, Tom Van Grieken.  

Daarnaast waren er op het colloquium de sprekers Philip Claeys, die hier 
zojuist zijn nieuw boek voorstelde, Vlaams Belang-medewerker en 
auteur Sam van Rooy (zijn warm aanbevolen EU-kritisch boek ‘Europa 
wankelt’ is hier trouwens ook te verkrijgen aan de boekenstand van 
Uitgeverij Egmont) en onze (toen nog net niet) partijvoorzitter Gerolf 
Annemans. 

De hoofdspreker op ons EU-colloquium was de ondertussen zeer 
bekende Nederlandse jurist, historicus en euroscepticus Thierry Baudet. 
Hij schreef de lezenswaardige bestseller ‘De aanval op de natiestaat’, 
een frontale aanval op de EU en de euro. Baudet legt uit dat onze 
soevereiniteit wordt bedreigd door de EU, door massa-immigratie - 
bepleit en mogelijk gemaakt door diezelfde EU - en door 
multiculturalisme - de leidende ideologie binnen de Europese 
instellingen. 

Beste vrienden, 

Van dit rijkgevulde en interessante colloquium werd een verslagboek 
samengesteld. Daarin kunt u op overzichtelijke wijze nalezen wat er 
tijdens het colloquium is gezegd. Ik verzeker u: na het lezen ervan zult u 
nooit nog op dezelfde manier naar Europa en de Europese Unie kijken. 
Het is dan ook met erg veel plezier dat ik u dit verslagboek voorstel en 
aanbeveel! U kan het gratis verkrijgen aan de stand van Uitgeverij 
Egmont. 

Vrienden, 

Ik dank jullie voor jullie aandacht en aanwezigheid en wens jullie nog een 
prettige verderzetting van ons Europafeest, ons feest van en voor een 
Europa van vrije volkeren. 


