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DIT IS

VLAAMSE GROND

Met deze niet mis te verstane boodschap roept het Vlaams 

Belang alle Vlamingen op de Vlaams-nationale feestdag 

niet onopgemerkt te laten voorbijgaan.

11 juli is immers veel meer dan een feestdag. Bovenal is 

het een strijddag waarop we onze eis om een vrij en 

onafhankelijk Vlaanderen in de schijnwerpers plaat-

sen.Dat is meer dan ooit nodig, nu zowat alle partijen 

hun Vlaamse eisen hebben ingeruild voor wat minister-

portefeuilles en koninklijke schouderklopjes.

Hang daarom op 11 juli deze raamaffiche 

voor uw venster of laat de Leeuwenvlag vrij-

moedig wapperen. Zo is het voor eenieder 

meteen duidelijk: dit is Vlaamse grond. 

Tom Van Grieken 

Voorzitter

W
at voor het ene volk vanzelfsprekend is, is dat voor een an-

der niet. Het recht op een eigen staat, het recht de eigen gren-

zen te controleren, het recht baas te zijn over eigen centen. 

Alle zichzelf respecterende volkeren doen het. Denemarken, 

IJsland, Zwitserland,…
 Stuk voor stuk zijn het landen waar 

volk, natie en staat samenvallen en stuk voor stuk prijken zij 

bovenaan in de welvaartstabellen.

11 juli is het uitgelezen moment om er de Vlaming op te 

wijzen dat dit ook voor Vlaanderen geen ongrijpbare droom 

hoeft te zijn. Vlaanderen heeft alle troeven in handen om een 

topspeler te worden. Het enige obstakel vormt de Belgische 

structuur die ons in een beklemmende greep houdt. 

De Vlaams-W
aalse tegenstellingen blokkeren immers elk 

maatschappelijk dossier. Zowel op het vlak van justitie, eco-

nomie als immigratie staan noord en zuid lijnrecht tegen-

over mekaar. De permanente blokkering die hier het 

gevolg van is, kost ons bovendien miljarden 

euro’s: 2000 euro per Vlaming per jaar  

om precies te zijn. Hoog tijd dat 

Vlaanderen neemt waar 

het recht op heeft: 

een 
eigen 

staat.

“België is een van de kleinste Europese landen, en toch vind 

je nergens zulke grote verschillen in werkloosheidsgraad 

tussen regio’s en provincies als in ons land.“ 

Luc Coene, voormalig gouverneur  

van de Nationale Bank, in Knack

“Men vraagt zich soms af waarom het overheidsbeslag in 

ons land zo groot is. W
elnu, men moet het antwoord niet 

ver zoeken: het is het directe gevolg van de complexiteit 

van het institutionele monster dat we hebben gecreëerd.” 

Luc Van der Kelen, politiek commentator,  

in Het Laatste Nieuws

“Heeft de N-VA überhaupt één Vlaamse eis verwezenlijkt?” 

Mark Grammens, redacteur, in ‘t Pallieterke 

“De ontmanteling van België lijkt meer en meer onvermijde-

lijk. De Franstalige elite zou zich beter voorbereiden om, 

eens het moment gekomen, niet overhaast te moeten 

reageren.”

Jules Gheude,  

politiek essayist, in Knack

Volk, word staat!
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