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Manifest
1. Zelfbestuur
 
In een onvolprezen essay over grenzen, dat de 
Vlaamse filosoof en psycholoog Jacques Claes 
onder de wonderlijk mooie titel “Grenzeloos Be-
grensd” in 2013 publiceerde, wordt de wisselwer-
king geschetst tussen het “Binnen” en het “Bui-
ten”, zowel van de mens als individu als van de 
mens in zijn huis, zijn taal, zijn natie. De grens 
met de buiten(wereld) blijkt een belangrijk deel 
van het bestaan te zijn, zonder dewelke geen or-
dening, geen veiligheid, geen cultuur en in wezen 
ook geen mens-zijn mogelijk is. Het zich-zelf zijn 
(identiteit) is de start van een ordening die het le-
ven met en naast anderen mogelijk maakt. De do-
minante multicultuur en het multiculturalisme in 
onze westerse samenleving hebben dat “zich-zelf 
zijn” of willen zijn verdacht gemaakt en gemargi-
naliseerd. Het wordt systematisch met “egoïsme” 
en zelfs met “racisme” geassocieerd.
 
Het Vlaams Belang is een politieke partij die (cul-
turele) identiteit ondanks die evoluties blijft ver-
dedigen als norm voor politieke ordening en om 
te bepalen door wie soevereiniteit mag worden 
uitgeoefend.
 
De maatschappelijke en politieke veruitwendiging 
van identiteit mondt uit in soevereiniteit van het 
(eigen) volk, in Vlaanderen dikwijls “zelfbestuur” 
genoemd. Het recht op zelfbestuur is het recht 
om het hoogste bestuursgezag helemaal zelf uit te 
oefenen. Het zelfbeschikkingsrecht, in toepassing 
waarvan volkeren van de hele wereld zelf mogen 
bepalen onder welke soevereiniteit ze willen val-
len, vormt de grondslag van onze Vlaams-natio-
nale wens om Natie en Staat te laten samenvallen.
 
Het zelfbeschikkingsrecht is herhaaldelijk en uit-
drukkelijk erkend op het internationale forum. 
Diverse internationale rechtsakten en (vredes)
akkoorden vermelden het of gaan er van uit. 
Het spanningsveld tussen het multiculturele 
eenheidsconcept en het identitair geïnspireerde 

zelfbestuur blijft echter bestaan en is in zijn toe-
passing voorwerp van heel wat hypocrisie. Soms 
wordt het zelfbeschikkingsrecht door machtheb-
bers op de ene plek aanbevolen of opgehemeld 
en elders even brutaal afgewezen of tegengewerkt. 
In de feiten is dit spanningsveld het toneel van 
de (internationale) machtspolitiek. Toch moeten 
we blijven spreken van het universeel zelfbeschik-
kingsrecht der volkeren.
 
Soevereiniteit ontsnapt helaas heel dikwijls aan 
het volk, door historische omstandigheden en 
dikwijls ook door gebrek aan politieke moed. Dat 
volkeren, groepen of gemeenschappen met een 
duidelijk afgelijnde identiteit in een verkeerde 
staat wonen, of in een staat die zij als verkeerd 
aanvoelen omdat hij te weinig rekening houdt 
met of ruimte laat voor de eigen identiteit van een 
volk, is met grote voorsprong de meest voorko-
mende oorzaak van spanningen en maatschappe-
lijke conflicten.
 
Voor de Vlamingen zijn er twee staatsverbanden 
die het recht op zelfbeschikking en de soevereini-
teit over de eigen toekomst inperken en bedrei-
gen: België en de Europese Unie.

 

2. België
 
De autonomiegedachte in Vlaanderen heeft de af-
gelopen 20 jaar een merkwaardige evolutie onder-
gaan. Waar de groei van de Vlaamse onafhanke-
lijkheidspartij Vlaams Belang een onmiskenbare 
voortstuwende invloed uitoefende en de idee van 
Vlaamse autonomie steeds meer op het voorplan 
drong, is dit effect nu nagenoeg stilgevallen.
 
In de hoogtijdagen van het Vlaams Belang was 
meer Vlaamse autonomie een evidentie. 
Een jaar na de grote doorbraak van het Vlaams 
Belang (toen nog Vlaams Blok) publiceerde nie-
mand minder dan Guy Verhofstadt zijn tweede 
Burgermanifest. “België is op sterven na dood”, 



zo schreef hij en hij voegde er aan toe: “De toe-
stand die (...) werd geschapen, waarbij drie ge-
meenschappen, drie gewesten en vier taalgebie-
den tot stand werden gebracht, is een onhoudbare 
constructie gebleken. Om nog maar te zwijgen 
van de faciliteitengemeenten.”
 
Enkele jaren later (op Valentijnsdag in 1998) pre-
ciseerde de VLD van Verhofstadt op een studie-
dag die ondubbelzinnig “Meer Vlaanderen” werd 
getiteld de ideeën als volgt:
 
Guy Verhofstadt zelf: “Drie krachtlijnen zijn es-
sentieel: Vooreerst het overhevelen naar de deel-
gebieden van alle sociaaleconomische hefbomen. 
Concreet houdt dit de regionalisering in van de 
vennootschapsbelasting en van alle overheids-
uitgaven die verband houden met de mobiliteit, 
alsmede de overheveling van de zogenaamde kos-
ten compenserende sociale zekerheidsuitgaven 
(gezondheidszorg, gezinsbijslagen, hulp aan be-
jaarden en gehandicapten), wat de deelgebieden 
moet toelaten een eigen loonkostenbeleid te ont-
wikkelen. (…)

Ten tweede verkrijgen de deelgebieden een vol-
waardige autonomie over de inkomsten die zij 
behoeven om hun uitgaven te dekken. Terwijl de 
financiering van zowel de federale overheid als de 
deelgebieden nu volkomen ondoorzichtig is, zou-
den beide niveaus elk apart hun materies toege-
wezen krijgen waarop ze belastingen of bijdragen 
kunnen innen. (…)

Ten derde moet er een doorzichtige en geloof-
waardige solidariteit tussen de deelgebieden ko-
men. (…)”
 
Patrick Dewael: “Vlaanderen kan beter op het 
vlak van de economie en de werkgelegenheid. 
Tenminste als we de hefbomen voor een econo-
misch beleid in Vlaamse handen zouden krijgen. 
Als we zelf zouden kunnen beslissen hoeveel be-
lastingen we innen en wat we met de middelen 
gaan aanvangen. Als we zelf kunnen beslissen over 
het verlagen van de loonlasten en niet langer af-
hankelijk zijn van een onwillige Parti Socialiste 
in Wallonië die er alleen op uit is haar macht te 
bestendigen op een systeem waarvoor de Vlaamse 
belastingbetalers moeten opdraaien.”

Of nog: “Vlaanderen kan beter inzake ons soci-
aal beleid. Als we hefbomen van de sociale zeker-
heid in Vlaamse handen krijgen, dan kunnen we 
misbruiken en wantoestanden uitschakelen en de 
toekomst van ons sociaal zekerheidsstelsel vrijwa-
ren.”
 
Ook de derde poot van het VLD-triumviraat, Ka-
rel De Gucht, deed niet onder op die studiedag: 
“Wij zijn er van overtuigd dat het werkloosheids-
probleem, de vernieuwing van het economisch 
weefsel en de organisatie van de gezondheidszor-
gen toekomstgerichter, kosteneffectiever, markt-
gerichter… kortom beter kunnen aangepakt 
worden zonder het federale keurslijf. En daarom 
willen we dus een doorbraak naar Vlaamse econo-
mische en sociale autonomie.”
 
Die studiedag was onderdeel van een erg dynami-
sche politieke agenda in heel Vlaanderen die zelfs 
culmineerde in de zogeheten Vijf Resoluties van 
het Vlaams Parlement, die bijna 10 jaar lang een 
doorgedreven communautaire agenda zouden 
gaan inspireren. Kortom: iedereen in Vlaande-
ren besefte dat er veel stond te gebeuren. De zaak 
Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) versnelde alleen 
maar dit proces.
 
Ondertussen heeft Vlaanderen moeten ondervin-
den dat er een enorm spanningsveld blijft bestaan 
tussen wat machtspolitici voor de verkiezingen 
beweren en wat ze nadien doen. 
 
Verhofstadt zelf werd de schotelvod van de Parti 
Socialiste en ontlokte de arrogante Laurette On-
kelinx de uitroep: “Avec Verhofstadt, c’est génial!” 
Hij vernietigde al de geloofwaardigheid van zijn 
partij in ruil voor acht jaar premierschap en de-
gene die na hem kwam om het anders te gaan 
doen, Yves Leterme, ging dezelfde weg op. Zelfs 
de N-VA maakte in 2014 vooral van de machts-
deelname als zodanig een prioriteit en deed iets 
wat niemand vóór hen had aangedurfd: geen en-
kele stap naar meer Vlaamse autonomie werd nog 
voorzien.
 
Als gevolg van deze strategie is het neo-belgicisme 
oppermachtig, België alles behalve “op sterven na 
dood” en is de Vlaamse autonomiegedachte hele-
maal in de verdrukking geraakt.



Meer nog. De optie om met het aloude neo-bel-
gicistische argument van “de prioriteit van de 
sociaaleconomische agenda” de communautaire 
agenda stop te zetten, ontneemt een van de be-
langrijkste basisideeën aan de Vlaamse gedachte, 
namelijk dat we Vlaamse autonomie nodig heb-
ben voor meer welvaart en sociale rechtvaardig-
heid. In diezelfde logica is de kwestie van de let-
terlijk voort-durende miljardentransfers binnen 
het Belgische systeem volledig afgevoerd. Er zijn 
inzake “meer Vlaamse autonomie” meer taboes 
dan ooit tevoren.
 
Als Vlaams Belang stonden wij en blijven wij staan 
waar wij altijd al voor stonden: meer Vlaamse au-
tonomie. Maximale autonomie. Vlaamse onaf-
hankelijkheid.
 
Het Vlaams Belang blijft zich hiervoor inzetten 
en maakt er een kernthema van zijn politieke 
strijd van. Het zelfbeschikkingsrecht van de Vla-
mingen moet zich met name ontwikkelen tot een 
volwaardige staatkundige soevereiniteit. 
 
Het Vlaams Belang grijpt terug naar en wil de 
partijpolitieke emanatie zijn van wat in 2005 in 
het “Manifest voor een zelfstandig Vlaanderen 
in Europa” door de Denkgroep “In de Warande” 
werd geformuleerd, al werd dat door al te veel van 
de eigen leden ondertussen “vergeten”:
 
“Het is de stelling van de Denkgroep dat binnen de 
Belgische staatsstructuur Vlaanderen niet zal kun-
nen beantwoorden aan de uitdagingen zoals vergrij-
zing en globalisering. Het is Vlaanderen dat daar-
voor het meest aangewezen bestuursniveau is.”
 
Onafgezien van onze kritische houding ten aan-
zien van de evolutie in de Europese Unie (zie ver-
der), bevestigen wij eveneens :
 
“Die ontwikkeling mag en moet uitmonden in de 
vorming van een volkomen onafhankelijk Vlaande-
ren, lidstaat van de Europese Unie.”
 
Het spreekt vanzelf dat niet de huidige Belgische 
regering, noch enige vorm van Belgisch confede-
ralisme met deze principes in overeenstemming te 
brengen zijn.
 

Het enige realistische project in dit verband is 
vooralsnog dat van de door het Vlaams Belang 
gedetailleerd uitgewerkte “Ordelijke Opdeling 
van België”.
 

3. Europese Unie
 
Vlamingen hebben ook een groot stuk soeverei-
niteit ingeboet door de wijze waarop België sys-
tematisch bevoegdheden heeft overgeheveld naar 
de Europese Unie, dat steeds meer “een België in 
het groot” kan worden genoemd.
 
De Europese Unie heeft altijd een gunstig voor-
oordeel opgewekt bij de Vlaamse publieke opinie. 
Al van in de jaren zeventig werd voortdurend 
een positief imago rond de Europese Unie in de 
Vlaamse huiskamers gebracht. In het taalgebruik 
heeft dit zelfs geleid tot het gebruik van het rui-
me begrip “Europa”, waar men in feite gewoon de 
Europese Unie bedoelt.
 
In de geest van nog veel te veel Vlamingen staat de 
Europese Unie dan ook nog steeds voor niets dan 
goede en positieve dingen: samenwerking, vrede, 
vrijheid, economische welvaart en dies meer.
 
Europa is voor ons niet enkel een geografische 
ruimte, een continent, maar ook een bescha-
vingsconcept, ontsproten aan een gemeenschap-
pelijke geschiedenis en culturele achtergrond.
 
Wij zijn voorstanders en zelfs hartstochtelijke lief-
hebbers van Europa, ook zelfs van de Europese 
gedachte: de gedachte dat Europese volkeren de 
demonen van de 20ste eeuw achter zich moeten 
laten en moeten samenwerken om samen die 
dingen af te handelen die aan iedereen voordeel 
bieden door ze samen af te handelen. In principe 
had hierop de subsidiariteit van toepassing moe-
ten zijn en had zij paal en perk moeten stellen aan 
wat nadien een ongebreidelde bevoegdheidsuit-
breiding is geworden. Ondertussen weten we dat 
dit principe dode letter is gebleven.
 
Maar de Europese Unie is helemaal iets anders 
dan een concept van confederale samenwerking 
tussen de Europese volkeren en staten. De Euro-
pese Unie is de laatste twee decennia geëvolueerd 
tot een eenheidsmachine, een eenheidsstaat, een 



slokop van soevereiniteit, heel dikwijls tegen de 
wil van de bevolking in. Naar aanleiding van di-
verse referenda die verdere integratie afwezen in 
meerdere lidstaten, moesten de voorstanders van 
een verdere concentratie van soevereiniteitsmacht 
binnen de instellingen van de Europese Unie, 
steeds meer oneerlijke en ondemocratische mid-
delen uit de trukendoos toveren.
 
Een elite van politici en ambtenaren van de Eu-
ropese Unie begon te opereren los van het volk. 
De versnelde overdracht van soevereiniteit werd 
als positief voorgesteld. Daardoor ontstond een 
enorm democratisch deficit.
 
Dit mechanisme is zeer schrijnend zichtbaar in 
dossiers als dat van de mislukte eenheidsmunt en 
de massa-immigratie.
 
Wij zijn tegenstanders van verdere Europese in-
tegratie op deze basis, en wij zijn tegenstanders 
van Europees federalisme dat gericht is op verdere 
machtsconcentratie in de instellingen van de Eu-
ropese Unie.
 
Er moeten zo veel mogelijk bevoegdheden terug 
naar de lidstaten, wat ons betreft liefst naar de 
Vlaamse republiek.
 
Grote aandacht moet daarbij gaan naar een do-
mein waar die Europese Unie bij uitstek te ver is 
gegaan: de stichting van de eurozone, de euro, de 
eenheidsmunt. Waar deze eenheidsmunt aanvan-
kelijk bedoeld was als paradepaardje van de Eu-
ropese Unie, is deze nu snel geëvolueerd naar de 
zwakke plek ervan.
 
Zwakke plek, eigenlijk mogen we zelfs gerust 
spreken van een grote mislukking. Sinds de stich-
ting van de euro hebben we geen wisselkoers en 
ook geen rentebeleid meer waarmee we onze eco-
nomie traditioneel kunnen aanzwengelen of juist 
afremmen al naargelang onze conjunctuur of 
onze concurrentiekracht dat vergen. Sinds we in 
die eengemaakte munt zijn gestapt, zijn we dus 
niet meer zélf in staat om gepast te reageren om 
een of andere schok te absorberen. Integendeel, 
economische schokken worden versterkt omdat 
we met zoveel uiteenlopende economieën en so-
ciale stelsels in die eurozone geen aangepast eigen 

antwoord meer kunnen bieden. Dat was zeker het 
geval na - en sinds de financiële crisis die ons con-
tinent vanuit de Verenigde Staten overspoelde. 
 
Zuid-Europese landen hebben zich bij de lance-
ring van de euro volgegeten met goedkope lenin-
gen aan lage rentevoeten die op Noord-Europa 
waren afgestemd waardoor de afbetaling ervan 
onmogelijk is geworden. Hoewel de euro al na-
genoeg een derde van zijn waarde heeft verloren, 
kan enkel een interne devaluatie in de Zuidelij-
ke lidstaten de onderlinge waardeverschillen nog 
overbruggen. De resultaten zijn bekend. Het 
Noorden subsidieert de miljardentransfers-unie 
à la Belge en het Zuiden wordt ondergedompeld 
in bittere armoede en werkloosheid, in landen als 
Spanje en Griekenland oplopend tot 50 en 60 
procent jeugdwerkloosheid.
 
De zogenaamde structurele hervormingen die 
de Eurozone nu bij iedereen door de strot pro-
beert te rammen om de eenheid een schijn van 
geloofwaardigheid te geven, zijn niet aangepast 
aan ieders culturele verscheidenheid en worden 
dus overal anders of zelfs helemaal niet toegepast. 
We dreigen overigens daardoor terecht te komen 
in een gecentraliseerde planeconomie waar lid-
staten onder voogdij van ambtenaren, desnoods 
tegen hun burgers in, dingen moeten doen die 
ze democratisch niet meer verkocht krijgen. Het 
euro-experiment is mislukt en verder doen zal de 
oplossing alleen maar pijnlijker maken achteraf.
 
Dat is zeker ook het geval voor de wijze waarop 
de lidstaten het beheer van hun grenzen hebben 
overgedragen aan de Europese Unie. Iedere vorm 
van immigratiebeleid is daardoor in de feiten ver-
vangen door een opengrenzenbeleid. De illegale 
immigratiegolf lijkt niet te stoppen. Hierdoor 
komen in heel Europa sociale voorzieningen on-
der druk te staan, terwijl de verzorgingsstaten nu 
reeds zuchten onder torenhoge werkloosheid, ar-
moede en sociale achterstelling. De aan de gang 
zijnde volksverhuizing dreigt de Europese samen-
levingen te ontwrichten.

Alles wijst erop dat de illegale immigratie naar 
Europa – bij ongewijzigd beleid – alleen nog zal 
toenemen. Het huidige immigratiesysteem is dan 
ook onhoudbaar. Het zorgt ervoor dat moeilijk 



een onderscheid te maken is tussen echte vluch-
telingen en migranten die vanwege economische 
motieven hun geluk proberen te vinden in Eu-
ropa. Bovendien valt met de huidige ongecon-
troleerde toestroom van migranten niet te voor-
komen dat ook terroristen hun weg naar Europa 
weten te vinden. Gezien de grootte van de vluch-
telingenstromen is het risico aanzienlijk dat er 
ook jihadstrijders meekomen, die zo een gevaar 
vormen voor de veiligheid binnen Europa en die 
overigens aansluiting zullen vinden bij een steeds 
verder oprukken van de islamisering van de Euro-
pese samenleving.
 
De Europese Unie is overigens de perfecte bed-
ding waarin de heersende elites hun steeds nefas-
tere uitbreiding van de invloed van de islam in 
onze samenleving kunnen opdringen zonder dat 
de democratische controle of greep van de bevol-
king er nog aan te pas komt. De normvervaging 
in de zaak van de islamisering is een probleem dat 
een ernstige bedreiging vormt voor de normen en 
waarden van de vrije westerse samenleving en van 
de veiligheid van haar burgers.
 
Inzake het opengrenzenbeleid van de Europese 
Unie is het menselijk reservoir dat naar Europa 
wil, vrijwel onbeperkt. Tussen West-Afrika en het 
Midden-Oosten wachten geen tienduizenden of 
zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een 
gunstige gelegenheid om naar onze contreien af 
te zakken. Europa kan deze mensenmassa onmo-
gelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, 
stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te 
brengen. Een land – en bij uitbreiding een conti-
nent – heeft niet alleen het recht om zijn grenzen 
te beschermen; het heeft tegenover zijn eigen bur-
gers ook de plicht dat te doen.
 
Inzake de immigratie heeft het Vlaams Belang een 
radicaal van de Europese Unie afwijkende visie. Er 
moet een effectieve en daadwerkelijke bewaking 
van de buitengrenzen komen, een herstel van het 
recht om ook de binnengrenzen te bewaken, een 
heroriëntering van de middelen naar opvang in 
de regio van de gelukszoekers zelf, een herziening 
van samenwerking met bronlanden van de immi-
gratie, een totale herziening van het asielbeleid, 
een stopzetten van de Turkse toetreding tot de 
Europese Unie, geen verder opgeven van de vi-

sa-verplichting, een reëel uitwijzingsbeleid en een 
stopzetting van het gedoogbeleid inzake illegalen.
 
Niemand begrijpt hoe het zo ver is kunnen ko-
men dat lidstaten hun eigen burgers en de mening 
van de eigen burgers naast zich neerleggen en hen 
onderwerpen aan de vreemde en vervreemde bu-
reaucratische politiek van de Europese Unie.
 
Het belangrijkste gevaar schuilt in de hoofden 
van de Europese leiders, die ons nog liever alle-
maal in de afgrond storten dan hun ongelijk toe 
te geven, de euro en de Unie ordelijk op te delen 
en de Unie te herleiden tot een Europa op men-
senmaat: iets waar de burgers zicht op hebben en 
hun vertrouwen aan willen geven.
 
Bij nagenoeg iedere - door een ongebreidelde toe-
passing van een uniebeleid veroorzaakte - crisis 
pleiten de leiders van de Europese Unie en aan-
verwante politici voor de overdracht van bijko-
mende soevereiniteit naar de Europese Unie.
 
Dat is het geval voor de steeds sneller uitdijende 
crisis-bestrijding inzake de euro. Steeds meer so-
ciaaleconomische stuurmechanismen worden in 
sneltempo overgeheveld. 
 
Dat is helaas ook zo voor de humanitaire crisis in-
zake immigratie die rechtstreeks werd veroorzaakt 
door een falend EU-beleid.
 
De oplossing is niet méér Europese Unie. De Eu-
ropese Unie is het probleem. En de oplossing is 
opnieuw de macht aan de lidstaten geven. Soeve-
reiniteit hoort bij het volk en nergens anders. 





Toespraak: Gerolf Annemans
Dames en Heren,
Goede vrienden,

Wat een bijzondere eer is het, voor mij, om na-
mens mijn partij, dit colloquium vanavond en 
in de aanloop naar vanavond, te hebben mogen 
voorzitten. Wat een eer om de krachtlijnen ervan 
op papier te hebben mogen zetten. Ik dank dus 
oprecht partijvoorzitter Tom Van Grieken, die 
mij hierom verzocht heeft, en ik dank vooral u al-
lemaal hier, militanten en kaders van het Vlaams 
Belang, dat ik dit heb mogen doen. Het onder-
streept nog maar eens - en ik hoop dat dat voor 
u allemaal eveneens het geval zal zijn - het onder-
streept nog maar eens dat het Vlaams Belang de 
enige partij is en blijft die ooit mijn partij had 
kunnen zijn en zou kunnen zijn.
Want welke partij, vrienden, anders dan het 
Vlaams Belang, dan óns Vlaams Belang, welke 
politieke partij kan op de chaotische invasie van 
de afgelopen weken terugkijken, zonder zich te 
hoeven schamen over het verschil tussen haar 
woorden en haar daden? 
Welke politieke partij heeft dit allemaal voorspeld 
en welke politieke partij heeft de maatregelen 
voorgesteld die de enige aanvaardbare oplossing 
zullen blijken te zijn? Welke politieke partij - met 
andere woorden - kan met opgeheven hoofd in 
de spiegel kijken, en met een gerust geweten aan 
de volgende generaties, over wat nu bezig is, het 
waardeoordeel overlaten over de waarheid. Geen 
enkele andere partij in dat Vlaanderen van ons, 
zal over immigratie en islam, een zuiver geweten 
kunnen hebben.

Neen, vrienden, geen enkele andere partij zou 
mijn partij kunnen zijn.

En ik voeg er meteen aan toe, laat ons dat ook 
maar zeggen: in de politiek is er net als in de Bij-
bel vreugde over de zondaren die zich bekeren 
en terugkeren. Natuurlijk kunnen ze onmogelijk 
met zoveel zijn als de honderdduizenden die van-
uit de Middellandse Zee naar hier onderweg zijn, 
maar wel aangevuurd daardoor: ik zeg u, in de 

afgelopen weken zie ik en hoor ik dat er steeds 
meer zondaren opnieuw onderweg zijn naar onze 
partij! En ik voeg er aan toe: ze zijn allemaal wel-
kom, want ze hebben gelijk!

Ze hebben gelijk, en ze komen net op tijd. Want 
ofwel gaat dit zo ongebreideld verder, ofwel or-
ganiseren we politiek het verzet. Want we staan 
op een historisch kruispunt. Wellicht zelfs op het 
kruispunt van de laatste kans. De waanzin slaat 
toe, zo lijkt het wel, en we moeten bepalen wat we 
er tegen doen. Ik herhaal, het zijn de dagen van 
de laatste kans.

Want het Europese continent verliest in sneltem-
po zijn verstand. Omdat het zo in de mode is, zal 
ik het in het Latijn zeggen, met een spreuk die 
zeer populair was bij de Romeinen: Quem Jupiter 
perdere vult, prius dementat. Als Jupiter, als de 
Goden iemand willen vernietigen, dan beroven 
zij hem eerst van zijn verstand.

Ik weet niet of u bij het bekijken van uw televisie, 
uw kranten, bij het beluisteren van uw radio, ook 
- zoals ik - het gevoel hebt gehad dat die inva-
sie-berichtgeving, en de politiek-correcte smart-
lapperij die er op gevolgd is, of u ook het gevoel 
hebt gehad dat u in een kwalijk toneelstuk was 
terechtgekomen. Dat u, omdat uw verstand diep 
van binnen vindt dat dit toch allemaal niet echt 
waar kan zijn, dat u het gevoel bekroop dat dit al-
lemaal slechts een cynische grap was van iemand 
die u in een videospelletje had neergezet.

Helaas is dit geen videospelletje, en helaas is dit 
geen toneelstuk. Wat zich nu afspeelt, is bittere 
dagdagelijkse realiteit. En niet alleen hebben wij 
deze realiteit voorspeld, wij hebben ook al twee, 
bijna drie decennia lang de enige menselijke op-
lossingen naar voren geschoven, tegenover een al-
macht van politieke partijen die onze grenzen en 
het beheer van onze grenzen hebben uitgeleverd 
aan de waanzinnig geworden Europese Unie.

Terwijl de burgers van ons Europese continent 



door hun politieke en journalistieke elites wor-
den bedolven onder een puree van op den duur 
nietszeggend gemaakte woorden als democratie, 
vrijheid, vrede, gelijkheid, rechtsstaat, menselijke 
waardigheid, mensenrechten, minderhedenrech-
ten, pluralisme, non-discriminatie, tolerantie, 
rechtvaardigheid, solidariteit, en noem ze maar 
verder allemaal op, al die woorden waarmee het 
stilzwijgen van de gewone burgers over die massa-
le clandestiene inwijking van de honderdduizen-
den wordt afgedwongen, terwijl dus de stilte van 
de zwijgende massa oorverdovend klinkt, spreken 
wij.

Wij, dat zijn wij en onze bondgenoten in Eu-
ropa, onze bondgenoten die samen met ons een 
klare, heldere en onverschrokken fractie hebben 
kunnen vormen in het Europees Parlement, te-
gen alle tegenkantingen in. Dat is de ENF-fractie 
met partners als de partijen van Michal Marusik 
uit Polen, Janice Atkinson uit Groot-Brittannië, 
Laurențiu Regeba uit Roemenië, Matteo Salvini 
uit Italië, Heinz-Christian Strache uit Oostenrijk, 
Geert Wilders uit Nederland, en - hier vanavond 
aanwezig - de voorzitster van de fractie, Marine 
Le Pen. 

Het uur waarin wij leven, is historisch. Wat wij 
te zien krijgen, is wellicht de aanzet tot de meest 
massieve immigratiestroom, de grootste en de 
meest massieve vervanging van onze bevolking, 
van onze normen en waarden, de meest massie-
ve poging, die ooit is geprobeerd. Dit gaat niet 
meer over “vluchten voor oorlogsgeweld” of over 
“menselijkheid” maar over het voortbestaan van 
onze cultuur. En de keuze moet nu gemaakt wor-
den, op wellicht de laatste momenten dat een 
omkering, de laatste momenten dat een bundelen 
van het politieke verzet tegen de regeringen van 
vandaag nog mogelijk is. Al wat hierna volgt, zal 
anders helaas weinig nog met politiek te maken 
hebben, maar alles met geweld en voortschrijden-
de stadia van terreur, verval en uiteindelijk van 
burgeroorlog. 

Ook de deze zomer binnen de Europese Unie uit-
gewerkte compromissen inzake de stabiliteit van 
de euro-muntzone zijn uitgedraaid op een massie-
ve en totale buiten werking stellen van de demo-
cratie. Onze politieke leiders hebben ongevraagd 

in het kader van hun noodmaatregelen nagenoeg 
alle sociaal-economische sleutels uit handen gege-
ven in één van de meest verregaande sluipende en 
geruisloze machtsoverdrachten uit onze geschie-
denis.

Het gebeurt allemaal met een vanzelfsprekend-
heid die vragen oproept over het bedrog en de 
manipulatie waar onze Europese volkeren het 
slachtoffer van zijn. Soevereiniteit en zelfbestuur 
glijden weg als zand tussen onze vingers. En nie-
mand doet iets. Behalve wij. 

En dat is ook meteen de boodschap van vandaag.
De oplossing is niet méér Europese Unie. De Eu-
ropese Unie is het probléém. En de oplossing is 
minder Europese Unie, opnieuw de macht aan de 
lidstaten, wat ons betreft aan de Vlaamse repu-
bliek.

Soevereiniteit, vrienden, beslissingsmacht, hoort 
bij het volk en nergens anders.

In een prachtig essay over grenzen, dat de Vlaamse 
filosoof en psycholoog Jacques Claes onder de erg 
mooie titel “Grenzeloos Begrensd” in 2013 publi-
ceerde, wordt de wisselwerking geschetst tussen 
het “Binnen” en het “Buiten”, zowel van de mens 
als individu als van de mens in zijn huis, zijn taal, 
zijn natie. De grens met de buiten(wereld) blijkt 
een belangrijk deel van het bestaan te zijn, zon-
der dewelke geen ordening, geen veiligheid, geen 
cultuur en in wezen ook geen mens-zijn mogelijk 
is. Het zich-zelf zijn (de identiteit) is de start van 
een ordening die het leven met en naast anderen 
mogelijk maakt.

Wie daar geen gepaste aandacht aan schenkt, ver-
liest als individu, en helaas - politiek gesproken 
- dikwijls als volk-in-zijn-geheel zijn greep op zijn 
soevereiniteit, op het zelfbestuur, het zelf besturen 
van zijn eigen toekomst.

Een volk kan - als het niet goed oplet en zich 
door politieke mooipraters in slaap laat wiegen 
- zijn zelfbestuur helemaal kwijtraken, en in het 
slechtste geval gedurende een groot deel van zijn 
geschiedenis bestuurd worden door vreemde en 
kunstmatige staatsverbanden. 



Vlaanderen heeft in zijn geschiedenis dikwijls 
geslapen. Wellicht met uitzondering van de Gul-
densporenslag, de Boerenkrijg en van de 20 jaar 
dat Vlaanderen - in een historische opwelling van 
rebellie - van het Vlaams Belang zijn grootste 
politieke partij maakte en daarmee de Belgische 
machtscenakels voortdurend de stuipen op het lijf 
joeg, met uitzondering van die 3 momenten ging 
Vlaanderen heel zijn geschiedenis lang vooral he-
laas gebukt onder zijn eigen braafheid en volg-
zaamheid. 

Ik kan mij nooit - als ik daar aan denk - ont-
doen van een gedachte, die mij heel mijn poli-
tieke loopbaan lang heeft geïnspireerd en die zo 
prachtig samengevat werd in dat woord van de 
schrijver John Basil Barnhill: “Where the people 
fear the government you have tyranny. Where the 
government fears the people you have liberty.” Het 

Vlaamse volk wordt nu tijdelijk helaas niet meer 
gevreesd.

Twee kunstmatige staten, België en de Europese 
Unie besturen ons daarom nu. Overigens met 
de medewerking van handlangers uit onze eigen 
politieke klasse. Daarom vandaag: deze Vlaamse 
oproep tot verzet. Opnieuw: Grenzen stellen! En 
zelfbestuur.

Dames en heren,

Eerst voor België en daarna voor de Europese Unie 
laat ik nu het woord aan 2 fractievoorzitsters met 
topklasse. Overigens aan 2 dames met topklasse: 
Dames en heren, uw aandacht en uw warm ap-
plaus voor Barbara Pas en Marine Le Pen.



Toespraak: Barbara Pas
Waarde toekomstige Vlaamse landgenoten,

“Een wereld zonder grenzen is een wereld zonder 
democratie en rechtsstaat.” Dat is een citaat van 
de Nederlandse publicist Thierry Baudet uit zijn 
boek ‘De aanval op de natiestaat’. Het sluit naad-
loos aan bij dit colloquium over soevereiniteit on-
der de titel: grenzen stellen.

Baudet heeft gelijk als hij in zijn boek stelt dat 
een democratische rechtsstaat alleen kan bestaan 
binnen een natiestaat. Alleen al de drang naar de-
mocratie en rechtvaardigheid voedt ons legitiem 
onafhankelijkheidsstreven, onze Vlaams-nationa-
le wens om natie en staat te laten samenvallen. 

In België wordt de Vlaming bedrogen. Reeds in 
1830 en ook nu. 

Men heeft er bijna 120 jaar over gedaan om in 
dit Belgenland de grondwet in een Nederlandse 
versie in het parlement aan te nemen en verstaan-
baar te maken voor de meerderheid van de be-
volking. Van rechtbank tot schoolbank, alles was 
en Français. Op het ogenblik dat de Vlamingen, 
na 140 jaar knechtschap en vernedering, perspec-
tieven begonnen te krijgen om via het uitspelen 
van hun democratische meerderheid in België de 
macht over te nemen, werd deze mogelijkheid 
voorgoed de grond in geboord bij de staatsher-
vorming in 1970.

Al bij die eerste staatshervorming is de democrati-
sche meerderheid van de Vlamingen geblokkeerd 
door de grendelgrondwet. Latere staatshervor-
mingen hebben die blokkeringen enkel versterkt 
en uitgebreid. 

Er werd een schijnfederalisme ingevoerd dat 
alle Vlaamse verzuchtingen naar zelfstandigheid 
voortaan afhankelijk maakte van de instemming 
van de Franstaligen. 
Pariteit in de regering, bijzondere meerderheden 
en alarmbelprocedures maken tot op vandaag een 
beleid zonder of tegen de Franstaligen onmoge-

lijk. Het Waalse vetorecht verhindert elke verdere 
Vlaamse ontvoogding.

In een Belgische context is confederalisme dan 
ook onmogelijk. Er is enkel plaats voor het hui-
dige contra-federalisme: een keurslijf waarin de 
volksgemeenschappen gevangen zitten en dat de 
totstandkoming verhindert van een beleid dat 
aansluit bij de inzichten, voorkeuren, verlangens, 
behoeften en belangen van de onderscheiden 
volksgemeenschappen. 

België mag dan in theorie een gedefederaliseerde 
staat zijn, in de praktijk zijn de deelstaten niet 
soeverein. Vlaanderen kan zijn meerderheidsrech-
ten niet doen gelden, zelfs niet om datgene te re-
aliseren wat overal ter wereld als een gerechtvaar-
digd recht van elk volk wordt aanzien: volledig 
zelfbestuur.

Alleen een volledige Vlaamse onafhankelijkheid - 
u weet wel, punt één van de N-VA-statuten - kan 
een uitkomst bieden voor het gerechtvaardigde 
vrijheidsstreven van het Vlaamse volk.

De zesde en recentste staatshervorming maakt 
de bevoegdheidsverdelingen nog wat complexer, 
en de sociaaleconomische sleutelbevoegdheden 
blijven federaal. We kunnen wel beslissen over 
dakgoten en rioolputjes, maar de echte politieke 
macht bevindt zich nog steeds op het Belgische 
niveau, waar de Vlamingen niets zelf kunnen be-
slissen zonder instemming van de Franstaligen.

Voor de beide volksgemeenschappen kunnen geen 
bevredigende oplossingen gevonden worden want 
Vlamingen en Walen houden er over nagenoeg 
elk onderwerp een tegengestelde visie op na. Het 
gevolg is een permanente conflictsituatie. Zowat 
elk politiek probleem in België is daardoor in ze-
kere zin een communautair probleem geworden. 
Of het nu gaat om de pensioenen, de concurren-
tiekracht van onze bedrijven, de aanpak van de 
criminaliteit, gezondheidszorg, de werkloosheid 
of de verkeersreglementering. 



Ook inzake asiel en migratie. In de vorige legis-
latuur zei Theo Francken vanuit de oppositie dat 
Vlaanderen de factuur betaalde voor het lakse 
Belgische migratiebeleid. Vandaag zegt zijn par-
tijgenote minister Homans dat ze verwacht dat 
drie kwart van de asielzoekers die erkenning krij-
gen een woonplaats zullen zoeken in Vlaanderen. 
Drie kwart! De N-Va is dan wel voorstander van 
een spreiding van asielzoekers in Europa maar 
kennelijk niet in eigen land. Het resultaat is dat 
Vlaanderen vandaag nog steeds de factuur voor 
een falend Belgische migratiebeleid betaalt. En 
dat het – met de verplichte Europese quota, die 
Francken en Ço verdedigen – morgen ook nog 
eens de factuur voor een falend Europees migra-
tiebeleid zal betalen.

Behalve de factuur – die steeds verder oploopt – is 
er van de veel bezongen ‘verandering’ geen spra-
ke. Dictaten van Europa worden slaafs gevolgd 
en voor de rest is alles nog hetzelfde. Er komen 
halfslachtige Belgische oplossingen ofwel gebeurt 
er, zoals vaak, helemaal niets omdat er wordt be-
slist om helemaal niets te beslissen. Ze drinken 
een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was. 

Het is niet omdat er over gezwegen wordt dat die 
communautaire problemen verdwijnen. Er is he-
lemaal geen communautaire vrede. Er is ook hele-
maal geen federale loyauteit. Het communautai-
re bestand en die zogenaamde federale loyauteit 
dienen enkel om de Vlamingen in de pas te doen 
lopen, niet om Franstalig communautair incivis-
me te beteugelen. Langs Franstalige kant gaat het 
imperialisme gewoon verder zijn gang, met de ba-
lorige burgemeesters in de rand op kop. 

Vrienden,

Zoals het Warandemanifest tien jaar geleden al 
aangaf is een ordelijke opdeling van dit land al-
leen al om sociaal-economische redenen een bit-
tere noodzaak. Alleen in een onafhankelijk Vlaan-
deren kunnen we solidariteit waarborgen. In de 
Belgische context is het woord solidariteit een 
codewoord geworden voor georganiseerde dief-
stal, voor miljardentransfers van Vlaanderen naar 
Wallonië, zonder enige vorm van vrijwilligheid en 
transparantie. 

Als wij willen dat de belastingen en de parafiscale 
lasten die de Vlamingen betalen in de eerste plaats 
dienen om de belangen te dienen en de sociale 
problemen op te lossen van de Vlamingen en niet 
van de Walen, dan moeten wij grenzen stellen en 
soeverein over onze centen kunnen beslissen. 

Als wij willen dat de overheid van de Vlamingen 
de familiewaarden, de veiligheid, de vrijheid van 
denken, de vrijheid van mening, de vrijheid van 
ondernemen en de vrijheid van onderwijs waar-
borgt in plaats van aantast, dan moeten wij gren-
zen stellen en opkomen voor onze vrijheid.

Als wij willen dat de overheid van de Vlamingen 
de immigratiekranen, gezinsherenigingen, mis-
bruiken van politiek asiel en de kranen van illega-
le inwijking dichtdraait, dan moeten wij grenzen 
stellen en soeverein over onze grenzen kunnen 
beslissen.

Als wij willen dat de overheid de belangen van 
het Vlaamse volk dient en niet omgekeerd. Als wij 
willen dat de overheid van de Vlamingen echt de 
overheid van en voor de Vlamingen wordt, dan 
moeten we grenzen stellen en werk maken van 
een soevereine Vlaamse staat.

Vrienden, 

Het streven naar maximale autonomie voor 
Vlaanderen is legitiem. Het is de logica zelve, 
maar toch beheerst het in Vlaanderen niet de ac-
tuele politieke agenda. Integendeel, de Vlaamsge-
zinden zijn verder dan ooit van huis.

De oorzaak: acuut geheugenverlies en kiezersbe-
drog bij de machtspartijen.

Herinner u de burgermanifesten van Verhofstadt. 
‘Als hij spreekt, luistert Europa’. Gelukkig ont-
houdt Europa het niet. Zijn burgermanifesten 
waren enorm snel vergeten, door journalisten en 
politici en vooral door hemzelf. Of het nu ligt aan 
vitaminentekort, alcoholisme, beschadigd her-
senweefsel of de ouderdom weten we niet, maar 
het is alleszins een zeer ernstige vorm van geheu-
genverlies. 



Herinner u daarna Leterme en zijn onverwijlde 
splitsing van BHV zonder prijs. Zijn vijf minu-
ten politieke moed bleken geen milliseconde te 
duren... 

Herinner u daarna Jan Jambon die voor de ver-
kiezingen stoer verklaarde niet in een regering 
te stappen zonder grote staatshervorming. Ook 
na de grote verkiezingsoverwinning van N-Va 
werd het communautaire volledig onder de mat 
van hun ministeriële limousines geveegd. Voor 
het eerst sinds decennia werd er geen enkele stap 
richting Vlaamse autonomie gezet. Er is niet al-
leen een communautaire stilstand, maar ook een 
communautaire zwijgplicht, een ware omerta die 
door de N-Va-ministers en parlementsleden scru-
puleus wordt nageleefd. Allemaal Vlaams-natio-
nalisten in hart en nieren, gewoon om er in hun 
hoofd geen last van te hebben... Deze N-Va is het 
beste cadeau dat het Belgisch Koningshuis ooit 
heeft gekregen.

Elke keer opnieuw, verkiezing na verkiezing blij-
ken de opstoten van Vlaamsgezindheid louter 
ten dienste te staan van machtsdeelname. Na de 
verkiezingen gaan ze recht de vergeetput in. Dan 
schakelt men schaamteloos over op neo-Belgi-
cistische propaganda en tsjeverige goed-gevoel- 
campagnes zoals de “helfie”, die moeten dienen 
om het gebrek aan resultaten te verhullen. 

En de regeringspartijen worden daarin gesteund: 
door de monarchie, vanzelfsprekend, door een 
linkse intelligentsia die Vlaams-Nationalisme sys-
tematisch gelijkstelt met enggeestigheid of racisme 
en door een pers die kunstmatig rode Duivel-ge-
voel en koekendozenromantiek aanzwengelt. 

N-Va is ondertussen niet alleen tot dé Belgische 
establishmentpartij verveld, maar etaleert dat 
zelfs als een vanzelfsprekendheid. Het enige na-
tionalisme dat bij N-VA-ers nog opduikt is dat 
van de projectie. Waarbij ze alles waar ze hier in 
alle talen over zwijgen en over moeten zwijgen, 
projecteren op Catalanen, Basken en Schotten. 
Naar aanleiding van de verkiezingen in Catalonië 
dien ik volgende week in de Kamer opnieuw ons 
voorstel in tot een ordelijke opdeling van België. 
Ik maak me geen illusies over het stemgedrag van 
N-Va. Ze zullen wel tegenstemmen zoals altijd. 

Met deze N-Va heb je geen tsjeven meer nodig.

Wars van persoonlijke carriëre-opportuniteiten 
en cynische partijlogica blijft het Vlaams Belang, 
als enige, de promotor van een politiek streefdoel: 
Vlaamse autonomie, Vlaamse onafhankelijkheid! 
Dat blijft een kernthema van onze politieke strijd.

“België heeft geen nationaliteit en door het karakter 
van zijn burgers kan het er nooit één hebben. Ten 
gronde heeft België geen politieke reden om te be-
staan.” En dat zijn niet mijn woorden, maar die 
van Leopold I, de Habsburgse roofridder in een 
brief in het Frans aan zijn kabinetschef in 1859. 
Verstandelijk zijn de koningen er sindsdien niet 
op vooruit gegaan.

Waarde toekomstige Vlaamse landgenoten, 

Maak een veelvoud van de spanningen, het onge-
noegen en de onenigheid van de Belgische situatie 
en u belandt bij de Europese Unie. Even ondemo-
cratisch en kunstmatig. 
De gelijkenissen zijn frappant. De EU wordt niet 
alleen een federale unie, maar ook een transfe-
runie naar Belgisch model. 

Wie zoals Bart De Wever droomt dat België van-
zelf verdampt binnen ‘Europa’ vergist zich schro-
melijk. Vlaanderen zal in een eengemaakt Europa 
geen autonomie hebben. Dan ruilt Vlaanderen de 
Belgische dwangbuis in voor een EU-exemplaar.

U weet dat onze politieke tegenstanders en de 
media - niet gehinderd door enige kennis van za-
ken - ons graag het etiket “anti-Europees” geven. 
Omdat zij geen inhoudelijke argumenten heb-
ben. Niets is minder waar. Het is juist uit liefde 
voor Europa dat wij zo’n EU-kritische partij zijn. 

Met de mooie idealen die aan de grondslag liggen 
van meer doorgedreven Europese samenwerking, 
en die wij volmondig steunen, daar heeft de hui-
dige EU niets meer mee te maken. In plaats van 
de beloofde veiligheid, vrede en welvaart creëer-
den de EU en de euro spanningen, chaos en insta-
biliteit. Er is een enorme spanning tussen wat de 
politieke elites aan het doen zijn en wat er aan de 
basis leeft. Bovendien verzuren de relaties tussen 
de nationale staten als gevolg van het EU-keurslijf 



waarin ze zich allemaal moeten persen. 
De huidige EU is een grote bedreiging voor onze 
soevereiniteit. Als supranationale organisatie 
maakt zij zélf massaal regeltjes. Zij vaardigt steeds 
meer wetten uit die ingaan tégen nationale voor-
keuren en tégen nationale belangen, maar waar de 
lidstaten wel aan gebonden zijn. Een groot deel 
van onze materiële soevereiniteit ligt inmiddels 
bij de EU. Bijna 80 % van onze wetgeving wordt 
door de EU-moloch bepaald. Zowat alle hefbo-
men die nationale staten gebruiken om hun eco-
nomie en hun financiën op orde te houden zijn 
ondertussen overgedragen aan de Europese Unie. 

De EU ondermijnt niet alleen ons zelfbeschik-
kingsrecht, het vergroot ook actief die andere be-
dreiging van onze soevereiniteit: massa-immigra-
tie en multicultuur.

En er is niks mis met samenwerking om grens-
overschrijdende problemen zoals asiel en migratie 
aan te pakken. Maar samenwerking gaat uit van 
de vrije keuze van mensen of staten. We kunnen 
samenwerken, maar we hebben ook het recht om 
‘nee’ te zeggen. Van het moment dat je een in-
stantie opricht die lidstaten kan overstemmen, is 
er geen sprake meer van samenwerking maar van 
dwang. Alles in één dwangbuis willen persen, dat 
werkt niet.

In het laffe België is er buiten het Vlaams Belang 
geen enkele partij die de formele soevereiniteit 
durft aanwenden die maakt dat landen zich kun-
nen terugtrekken of bepaalde verdragen kunnen 
opzeggen. Als enige zeggen wij: ‘Dit zijn onze 
grenzen. Hierover willen we zélf beslissen.’

Vrienden, wij willen zélf ons lot in handen heb-
ben. Wij willen zélf onze grenzen kunnen contro-
leren en kunnen bepalen wie er onder welke voor-
waarden in- en uitgaat. Wij hebben geen nood 
aan een bemoeizieke schoonmoeder die denkt 
zich ook te moeten bekommeren over de benoe-
ming van onze burgemeesters, het lossen en laden 
van de schepen in onze havens en de lengte van 
onze komkommers. Wij streven niet naar een on-
afhankelijk Vlaanderen dat al zijn soevereiniteit 
afgeeft aan de EU. Voor ons een onafhankelijke 
en soevereine Vlaamse staat in een vrij Europa. 

Europa is ons veel te dierbaar om het te laten 
wegzinken in het moeras van regelneverij, om het 
grenzeloos te laten uitbreiden tot er niets meer 
van overblijft. Gelukkig staan wij in die strijd niet 
alleen. Gelukkig zijn er nog verstandige stemmen 
in Europa, zoals het Front National in Frankrijk, 
die tegen de stroom in, niét pleiten voor open 
grenzen, voor meer immigratie en voor Turkse 
en andere bijkomende toetreding, maar die, net 
zoals het Vlaams Belang, een vrijwillige samen-
werking tussen soevereine staten voorop stellen.

Vrienden, ik heb de eer de dame aan te kondi-
gen die in Europa het voortouw neemt om de 
heilloze eurocratische machine stil te leggen. Een 
grote dame die, samen met het Vlaams Belang, 
grenzen wil stellen. Ze is voorzitter van het Front 
National, de schrik van het EU-establishment, 
de volgende Franse president, hoop voor Europa. 
Dames en heren, graag uw aandacht voor Marine 
Le Pen!
 



Toespraak: Tom Van Grieken
Dames en heren,
Beste vrienden,

Het is niet gemakkelijk om na eloquente voor-
gaande sprekers het woord te moeten nemen. Ik 
wil van de gelegenheid gebruik maken om eerst en 
vooral onze gastspreker Marine Le Pen te bedan-
ken. U zal het mij - voor één keer – niet kwalijk 
nemen dat ik speciaal voor deze gelegenheid in de 
taal van Molière doe. 

Chère Marine, je tiens à vous remercier de tout 
cœur pour votre participation à ce colloque. Nos 
mouvements respectifs, le Front National et le 
Vlaams Belang, sont des alliés et des amis de lon-
gue date. Donc je suis certain que notre travail 
commun au Parlement européen sera fructueux. 
J’espère en tout cas que la prochaine fois que nous 
allons pouvoir vous accueillir parmi nous, vous se-
rez devenue président de la France ! 

Beste vrienden,

De realiteit, beste vrienden is vrij eenvoudig: Een 
land dat zijn grenzen niet wil beschermen, is geen 
echt land. Het is een simpele, maar eigenlijk ook 
perfecte samenvatting van waar het hier over gaat. 
Niets is tastbaarder en belangrijker voor de soeve-
reiniteit van een land dan de afbakening en dus 
ook de bescherming van zijn grondgebied. Het 
geeft geborgenheid. Een thuisgevoel. Een gemeen-
schapsgevoel.

Barbara Pas heeft het in dat kader gehad over de 
soevereiniteit die we als Vlamingen moeten ver-
overen op het België. Gerolf Annemans en Mari-
ne Le Pen hebben het thema van de soevereiniteit 
van vrije natiestaten binnen de EU behandeld. Sta 
me toe om in mijn slotwoord het vooral te hebben 
over de mogelijkheid (of moeten we eerder spreken 
over de onmogelijkheid) voor een land om nog een 
eigen asiel- en immigratiebeleid te voeren.

De EU en België zijn een even grote bedreiging 
voor onze nationale identiteit en soevereiniteit. 

Want wat zijn we met een onafhankelijke Vlaamse 
staat, als de soevereiniteit van die staat volledig uit-
gehold is door de EU?

Wat zijn we met verkiezingen als ministers eerder 
richtlijnen van EU-ambtenaren uitvoeren ipv de 
wil van het volk?

Wat zijn we met een parlement als 70% van onze 
wetten niet meer zijn dan Europese afspraken die 
worden omgezet in nationale wetgeving? 

Wat zijn we nog met grenzen als we ze niet mogen 
bewaken? 
 

“Fort Europa blijkt een zand- 
kasteel dat weggespoeld wordt 
door de immigratietsunami”

Kameraden,
Men hoeft geen helderziende te zijn om te weten 
dat de (illegale) immigratie naar Europa nog zal 
toenemen als niet dringend werk gemaakt wordt 
van een correcte en strikte immigratiepolitiek. 
Want in het Midden-Oosten en Afrika wachten 
geen 10 000’en of zelfs 100 000’en, maar miljoe-
nen mensen op een gunstige gelegenheid om naar 
hier af te zakken. Europa kan deze mensenmassa 
onmogelijk opvangen zonder zijn eigen funda-
menten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het 
gedrang te brengen. Blijft men slaafs aan het hand-
je lopen van de EU, dan pleegt Europa de facto 
zelfmoord. Zowel op cultureel, demografisch en 
economisch vlak. Een land – en bij uitbreiding 
een continent – heeft niet alleen het recht om zijn 
grenzen te beschermen; het heeft tegenover zijn 
eigen burgers ook de plicht omdat te doen. Eu-
ropa moet met andere woorden - ook in de meest 
letterlijke zin van het woord - grenzen stellen. Dat 
heeft niets met racisme, bekrompenheid of egoïs-
me te maken, maar alles met gezond verstand en 
zelfbehoud. 

Vandaag zien we een Europa dat verdeeld is. Waar 
minsters elkaar rauw lusten. En waar op de hoog-



ste Europese niveaus wordt gepokerd met mensen-
levens en chantage meer de regel dan de uitzonde-
ring is.

En dan bedenk ik me: Wel meneer Van Rompuy? 
Wel meneer Schulz? Daar staat u nu met uw No-
belprijs voor de Vrede in uw handen die u 3 jaar 
geleden kreeg. Ik dacht dat uw EU vrede ging 
brengen? De EU was toch solidariteit en stabi-
liteit?

De pijnlijke realiteit is dat we er nog nooit ver-
der hebben van afgestaan. En dat komt omdat u 
het concept natiestaat verafschuwd en het oude 
Europa - dat uitblonk in zijn culturele en histo-
rische diversiteit - kost wat kost in een gezamen-
lijk keurslijf wilde duwen. Gewauwel over Fort 
Europa is volledig weggedeemsterd. Laat ons eens 
eerlijk zijn beste vrienden. Europa is geen fort, 
maar het is hooguit een zandkasteel dat op het 
op punt staat te worden weggespoeld door een 
immigratietsunami! 
 

“Socialisten en de liberalen:  
verenigd in een coalitie tegen de 
samenleving”

Is er nu echt niemand die tevreden is over deze 
gang van zaken? Natuurlijk wel. Er zijn twee 
groepen die zich in de handen wrijven. Je hebt de 
klassieke linkerzijde - die gretig al die nieuwe al-
lochtone kiezers verwelkomen - en anderzijds ne-
oliberalen en multinationals die deze nieuwe im-
migratiegolf als een leger goedkope werkkrachten 
zien. Alain de Benoist heeft overschot van gelijk, 
wanneer hij spreekt over “L’immigration, armée 
de réserve du capital” Immigratie is het reserve 
leger van het kapitaal.

Deze twee groepen hebben elkaar zo goed gevon-
den dat er een duidelijke politieke breuklijn is 
ontstaan tussen de ogenschijnlijke tegenstanders 
socialisten en de liberalen –verenigd in een coa-
litie tegen de samenleving - enerzijds en nationa-
listen die het gewone volk verdedigen anderzijds. 

Zo was Fernand Huts er als de kippen bij om een 
schamele 500 asielzoekers (spotgoedkoop) aan het 
werk te zetten indien de regering de wet Major 

zou afschaffen (en zo onze Vlaamse havenarbei-
ders bij het grootafval plaatste). VOKA stuurde 
het ene na het andere persbericht de wereld in dat 
ze vluchtelingen aan werk wil helpen. En onder-
nemersorganisatie Unizo trok naar het Maximi-
liaanpark in Brussel, om er de vluchtelingen een 
opleiding te geven. Zijn wij nu oprecht de enigen 
die vinden dat wanneer dit land nu reeds meer 
dan 500 000 werklozen telt, dat er eerst werk ge-
maakt moet worden om onze mensen aan werk te 
helpen alvorens nieuwe werklozen te importeren?

Armoedecijfers stijgen jaar na jaar en meer en 
meer Vlamingen moeten dagelijks knokken om 
de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, wetende 
dat een “goedkopere” buitenlander op elk mo-
ment hun job kan innemen, zoals het vandaag 
al het geval is in de transportsector en de bouw. 
Indien we als Vlaanderen het asielcentrum van de 
wereld blijven spelen, dan zal ons sociaal systeem 
instorten en zullen de zwakkeren van onze volk 
er de dupe van zijn. Iets wat het Vlaams Belang 
nooit of te nimmer zal aanvaarden!

U zal het me niet vaak horen zeggen, maar Etien-
ne Vermeersch, jaren lang de oppergoeroe van 
“links” in Vlaanderen heeft overschot van gelijk: 
“Wij hebben die mensen niet, helemaal niet, no-
dig!” 
 

“Theo Francken dweilt met de 
kraan open.”

Volgens staatssecretaris voor asiel en migratie 
Theo Francken is de massa-immigratie – en ik ci-
teer – “iets positiefs. Het is een aanwinst voor het 
land.” In die optiek is het maar de logica zelve dat 
hij opvangplaats na opvangplaats blijft bij creë-
ren. 
Legerkazernes – ooit symbool voor plaatsen waar 
mensen werden opgeleid om onze grenzen te be-
waken, worden vandaag opvangcentra voor ge-
lukzoekers die grens na grens oversteken op weg 
naar de beste sociale zekerheid. Onze marine, 
dient al lang niet meer om ons te beschermen, 
maar fungeert als veerdienst voor asielzoekers op 
de Middellandse Zee tussen Afrika en Europa.

De EU zet de kraan open. En hoe meer het water 
overloopt, hoe meer emmertjes Francken tevoor-



schijn haalt. De kraan dicht draaien is iets wat bij 
hem zelfs niet opkomt. Tussen stoere interviews 
door creëert hij nieuwe opvangplaatsen voor ge-
lukzoekers en ontwerpt hij nieuwe spreidings-
plannen. Maar meneer Francken: Asielzoekers 
spreiden? Als Europa overstroomt, ga je het wa-
ter toch niet over de landen spreiden, maar toch 
gewoon hogere dijken bouwen? Marc Bossuyt, 
gewezen commissaris-generaal voor de Vluchte-
lingen heeft in deze overschot van gelijk

Beste Theo, je kan niet dweilen met de kraan 
open. Als landen zoals Italië en Griekenland, wel 
graag ons geld aanvaarden, maar het vertikken 
om hun grens te bewaken, dan moeten die lan-
den maar uit de Schengenzone gezet worden. En 
ondertussen? Ipv jouw ambtenaren de grens over 
te sturen om nieuwe asielzoekers aan te trekken, 
doe dan net zoals ondertussen bijna de helft van 
de Europese lidstaten doet, bewaak opnieuw onze 
grenzen! Het is uw plicht! 
 

“Vlaams Belang doet meer dan 
alleen kritiek geven.”

Kameraden,
De communicatiecellen van de regering en meer-
derheidspartijen draait op volle toeren om mist te 
spuien, maar weet – de woorden van Lincoln in 
gedachte - dat je alle mensen wel een deel van de 
tijd kunt beliegen en je een deel van de mensen 
heel de tijd kunt beliegen, maar je kan niet alle 
mensen de hele de tijd beliegen. 

The duty of the opposition is to oppose. Onze 
analyses zijn messcherp en helder. Iedere dag to-
nen wij aan dat het een hemels breed verschil is 
tussen wat de regering verkondigt in de media 
en wat ze daadwerkelijk doet. Maar het Vlaams 
Belang doet meer dan alleen kritiek geven. Wij 
komen ook met oplossingen.

Zo pleiten wij voor:
1. Opvang in eigen regio:
Asielzoekers moeten in principe in eigen regio 
worden opgevangen. Met steun ter plaatse kun-
nen veel meer hulpbehoevenden geholpen wor-
den. De VN schat zelfs dat we met de kost van 
één asielzoeker hier, we een honderdvoud aan 
vluchtelingen kunnen helpen in hun eigen regio.

2. Effectieve en efficiënte bewaking van de 
buitengrenzen
In plaats van Europese marineschepen in te zetten 
als veerdiensten voor de illegale immigratie naar 
Europa, moeten de strijdkrachten worden ingezet 
waarvoor ze dienen: niet voor de opening, maar 
voor de bescherming van onze grenzen.

3. Voor wat, hoort wat
Landen die weigeren mee te werken aan het in-
dammen van de illegale immigratie en de strijd 
tegen de mensensmokkel ontvangen niet langer 
ontwikkelingshulp. Ook andere samenwerkings-
verbanden kunnen worden opgezegd. 

4. Drastische uitbreiding van de capaciteit in 
de gesloten instellingen
De beste ontradingscampagne is de effectieve re-
patriëring van afgewezen asielzoekers. 

5. Geen EU-quotaregeling
De illegale immigratie moet niet gespreid en aan 
de lidstaten opgedrongen worden; ze moet wor-
den stopgezet. En de middelen voor de gedwon-
gen terugkeer moeten drastisch worden opgetrok-
ken.

Als u het mij vraagt hebben we nood aan:
Minder Merkel en meer moed! 
Minder zelfopgave en meer moed om eindelijk 
maatregelen te nemen de bestorming van Europa 
tegen te gaan. 
 

“Met de N-VA in de regering zijn 
er geen socialisten meer nodig!”

Beste vrienden,

Ik heb het gehad over het zandkasteel Europa. Ik 
moet het nog even hebben over een luchtkasteel 
dat momenteel door sommigen in Europa wordt 
opgetrokken. Het luchtkasteel namelijk dat deze 
ongeziene immigratiegolf een enorme ’boost’ zal 
geven aan onze economie. Dat wordt niet alleen 
flagrant tegengesproken door de ervaringen in het 
verleden, maar vandaag ook door de socialistische 
Duitse minister van Arbeid. Die liet namelijk we-
ten aan dat niet eens 10% van de asielzoekers over 
de nodige kwalificaties beschikt om onmiddellijk 
in de arbeidsmarkt te worden ingeschakeld.



In tijden van economische crisis kunnen we zul-
ke vooruitzichten echt wel missen. In tijden van 
economische stagnatie , moet de tering naar de 
nering gezet worden en daar hebben we alle be-
grip voor. Bij aanvang van deze regeringen was 
het duidelijk dat het leven duurder ging worden 
door verkapte belastingverhogingen. “Gratis be-
staat niet” was het adagio. En wie zijn wij omdat 
tegen te spreken? Maar na 1 jaar regeren, weet u 
nu waarom het leven zo veel duurder is geworden. 
Gratis bestaat nog wel, maar enkel niet voor de 
Vlamingen

Er is geld voor Wallonië,
Er is geld voor Griekenland.
Er is geld voor iedere asielzoeker die een voet op 
ons grondgebied zet.

Maar er is geen extra geld om de wachtlijsten in 
gehandicaptensector, ouderlingenzorg of scholen-
bouw weg te werken. Er is geen plaats voor dui-
zenden leerlingen in het onderwijs.

U moet werken tot uw 67 jaar, maar de OCMW’s 
krijgen extra geld voor asielzoekers.
U gaat meer moeten betalen voor gas, water en 
elektriciteit, maar zodra een asielzoeker hier aan-
komt heeft hij recht op gratis bed, bad, brood

U moet de financieel de broeksriem aantrekken 
en bent al lang niet meer zeker van een pensioen, 
maar eens een asielzoeker erkend is, heeft hij recht 
op een leefloon, kindergeld en sociale woning

Kameraden, vrienden,

Ik heb er genoeg van.
Wij hebben er genoeg van.
De mensen hebben er genoeg van!
Met de N-VA in de regering zijn er geen socialis-
ten meer nodig! 
 

“Vlaams Belang eist referendum 
over immigratiestop”

Beste nationalisten,
In dit land worden wij geregeerd door de grootste 
partij die haar eerste programmapunt in de vuil-
bak heeft gegooid omdat er in Vlaanderen zoge-
zegd “geen draagvlak” voor is. 

Denkt deze regering dat er in Vlaanderen mis-
schien wél een draagvlak is voor hun asiel- en 
immigratiebeleid? Ik daag de heren Francken en 
De Wever, en feitelijk de ganse Belgische regering 
uit: durft u het aan een referendum te organiseren 
om opnieuw grenscontroles in te voeren en een 
immigratiestop?

Ik zou zeggen: ga de uitdaging aan. En u zal vast-
stellen dat er tussen uw beleid en de wil van de 
bevolking een kloof gaapt die breder is dan de 
Middellandse Zee. 

Beste vrienden, Nationalisten,

Het is tijd dat de leiders in dit land opnieuw be-
seffen dat zij maar één belang moeten dienen.
En dan is niet het belang van EU ambtenaren of 
lobbyisten.

Dat is niet het belang van werkgeversorganisaties 
of vakbonden.
Dat is het belang van het Vlaams volk.
Dat is het belang van de gewone man en vrouw 
in de straat.

En die, beste vrienden, die weten beter, dan wie 
ook, dat de massa-immigratie compleet uit de 
hand is gelopen.
De gewone man en vrouw weten echt wel dat 
“migratie van alle tijden is”, maar ze weten ook 
dat deze massale invasie waarmee we vandaag ge-
confronteerd worden dat niet is!

De grenzen van onze samenleving zijn niet alleen 
cultureel, economische en demografisch bereikt, 
ze zijn overschreden. 
Solidariteit kent namelijk wel grenzen. Het is ge-
noeg. Trop is te veel en te veel is trop!
Durf daarom grenzen stellen!




