
PRO 
EUROPA 
TÉGEN 

DEZE EU

Dit boek brengt verslag uit van het colloquium van het 
Vlaams Belang op 24 november 2012 in het Vlaams Par-
lement te Brussel. Het bevat representatieve teksten die 
werden uitgesproken naar aanleiding van dit colloquium 
of verwijst ernaar.

Partijleden, sympathisanten en geïnteresseerden in het 
Europa/EU-vraagstuk kwamen vorig jaar samen om bij 
te leren en om na te denken, onder meer met gelijkge-
zinden uit het buitenland  Wij zijn ons er namelijk van 
bewust dat ons in Vlaanderen en België de politieke 
taak toekomt om de richting die de EU uitgaat op fun-
damentele wijze in vraag te stellen. Dat de teneur van 
ons vertoog best harmonieert met dat van gelijkgezinden 
uit het ‘Europese buitenland’, is ons eveneens duidelijk. 
Daarom waren zij ook aanwezig op het colloquium en 
hielden zij ons hun inzichten voor.

Laat het in elk geval duidelijk zijn dat het een gemiste 
kans zou zijn om met de EU ‘en passant’ af te rekenen. 
Wie rationele argumenten en goede voorbeelden zoekt 
om de haalbaarheid van een ‘Ordelijke Opdeling’ van 
België aan te tonen en te bepleiten, mag niet willen ont-
snappen aan de verantwoordelijkheid om dat eveneens te 
doen voor een ‘Ordelijke Ontmanteling’ van de(ze) EU.

Naar onze bescheiden mening is een belangrijke aanzet 
daartoe met dit colloquium gegeven.
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I.  Ten geleide
In het Louvre van Lens liep deze herfst een tentoon-
stelling over ‘l’Europe de Rubens’. Daar, op een boog-
scheut van Atrecht, in wat we zonder overdrijving het 
vroegere Frans-Vlaanderen of zelfs de zuidelijkste Ne-
derlanden kunnen noemen, was die tentoonstelling 
een prachtige onderdompeling in wat Vlaanderen 
toen vermocht bij te dragen aan de Europese bescha-
ving. Wellicht was - zonder dat we er hier veel over 
hoeven uit te weiden - ‘onze’ Rubens de eerste en, 
alleszins in die tijd, de grootste universeel en grens-
overschrijdend denkende en handelende Europeaan. 
Europa en meer bepaald de cultuur, de beschaving en 
de maatschappij zoals die zich gaandeweg, tot diep in 
de 20ste eeuw met veel bloed, zweet en tranen heeft 
ontwikkeld op ons Europees grondgebied, is iets waar 
wij trots op zijn. Eén, maar toch grondig en gegrond 
in verscheidenheid: dát is het Europa zoals wij het 
liefhebben. 

Kortom: Vlaanderen heeft van niemand - en al zeker 
niet van zijn eigen intellectuele of politieke elite - les-
sen te ontvangen over bekrompenheid. Niet in de tijd 
van Rubens. En ook nu niet. 

Met het Europafeest van vandaag, wil het Vlaams 
Belang zichzelf definitief op de politieke landkaart 
neerzetten als de eurokritische partij van Vlaande-
ren. De grondslagen van dat ‘nieuwe’ deel van ons 
partijprogramma, gaan terug op een al in 2012 door 
de partij georganiseerd colloquium.
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Daarom leek het ons nuttig u met dit verslagboek te 
laten teruggrijpen naar de teksten en de debatten van 
die voormiddag, daar op 24 november in het Vlaams 
Parlement. 

Wij waren toen erg trots en opgetogen over het feit 
dat daar die dag ook Thierry Baudet zijn inzichten 
wou delen met ons publiek. Zijn lezing is hier niet 
opgenomen, omdat ze al werd uitgegeven in een even 
handzaam boek dat u samen met dit verslagboek kunt 
verkrijgen en zeer zeker ook ermee samen zou moeten 
lezen.*

Het lijkt mij ook niet meer dan gepast dat ik namens 
de partij Frans Crols nog eens dank, die daar die za-
terdag bereid werd gevonden om als moderator op te 
treden. Frans was nooit te beroerd om mee aan de 
wieg te staan van nieuwe ideeën in Vlaanderen.

Want dat is het hoe dan ook. Een nieuwe gedachte, 
een nieuw idee voor Vlaanderen. Immers, tot nu toe 
was het welhaast een wet van Meden en Perzen dat 
in Vlaanderen uitsluitend positief en kritiekloos werd 
gedacht over de Europese Unie. Wie zich kritisch uit 
over de Europese evolutie, krijgt meestal erg snel al-
lerlei etiketten opgeplakt, waarvan ‘populist’ of ‘de-
magoog’ nog de minst erge lijken te zijn. 

Sinds de EU-leiders (min of meer) zichzelf de No-
belprijs voor de Vrede toekenden, laadt men ook met 

* Baudet, T. (2012). Pro Europa dus tegen de EU. (H.J. Schoo-le-
zing op 3 september 2012). Amsterdam: Elsevier.
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iedere vorm van kritiek de verdachtmaking op zich 
dat men de Europese volkeren opnieuw in oorlog wil 
storten.

Met onder meer dat soort intellectuele messen op de 
keel, wordt er een ‘pensée unique’ omtrent de Euro-
pese Unie afgedwongen die de zelfbenoemde EU-lei-
ders toelaat alsmaar verder te gaan - zelfs tegen meer-
dere referenda in - op hun weg naar een staatkundige 
integratie van die Unie.

Alleen de dapperen, alleen de voortrekkers, die geen 
angst hebben om alleen te staan en die niet verslaafd 
zijn aan schouderklopjes en machtsdeelname, kunnen 
zich de openlijke en doorgedreven kritiek op de EU 
en de euro veroorloven.

In Vlaanderen zijn wij het die die taak op ons nemen. 
Wij willen dat de EU terugkeert op zijn stappen, maar 
vooral: dat Europa vanuit een confederaal samenwer-
kingsmodel gaat werken. Opnieuw en minstens als 
vertrekpunt terug naar de periode voor het Verdrag 
van Maastricht. Wij menen dat alleen zo’n vorm van 
samenwerking overeenstemt met het gezond verstand 
en vooral met wat de bevolking in Europa écht wil. 

Met zo’n ‘ontvettingsvisie’ op Europa, staan we geluk-
kig niet alleen. In de meeste West-Europese landen 
zijn politieke krachten in die richting aan het werk. 
Wij zullen met hen samenwerken. Europa zal immers 
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fout aflopen als het niet uiterst dringend onder druk 
van vereende krachten in de juiste richting wordt ge-
stuwd.

Wie zo’n belangrijke wending wil tot stand brengen, 
moet de strijd met open vizier voeren. Het is daarom 
dat wij met dit verslagboek de ideeën, die de onder-
grond vormen van deze strijd, hebben gepubliceerd. 

Ik wens u een goede en inspirerende lezing ervan toe.

Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

29 september 2013
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II.  Europa is voor ons 
 (te) belangrijk

Philip Claeys

Welkom op het Europacolloquium van het Vlaams 
Belang. We hebben de eer om vandaag een aantal zeer 
interessante gasten te kunnen beluisteren. Ik overloop 
ze even in chronologische volgorde. Straks spreekt de 
Nederlandse academicus en publicist Thierry Baudet, 
auteur van onder meer het boek ‘De aanval op de na-
tiestaat’. Daarna modereert Frans Crols, de vroegere 
directeur van het sociaaleconomische weekblad Trends 
een panelgesprek tussen onze jongerenvoorzitter Tom 
Van Grieken en zijn confraters van de Zwedendemo-
craten, het Franse Front National en de Oostenrijkse 
FPÖ. Vervolgens is Sam van Rooy aan de beurt, mede-
werker van onze studiedienst en medeauteur van on-
der meer ‘Europa wankelt. De ontvoering van Europa 
door de EU’. Tot slot formuleert Gerolf Annemans, 
onze fractievoorzitter in de Kamer en de initiatiefne-
mer van dit colloquium, een aantal conclusies.

Velen van ons hebben misschien gedacht, of in elk ge-
val gehoopt, dat het gebrek aan democratie en transpa-
rantie en de bemoei- en verspilzucht van de Europese 
Unie, te remediëren valt. Ze geloofden met andere 
woorden in de hervormbaarheid van de EU, onder 
druk van de referenda in Frankrijk, Nederland en Ier-
land, en de opeenvolgende verkiezingssuccessen van 
eurokritische partijen. Vandaag is het zonneklaar dat 
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de EU in haar huidige verschijning niet hervormbaar 
is. Wanneer een vorm van gemeenschappelijk beleid 
goed werkt, dan wordt dat door de eurofederalisten 
en andere beroepseuropeanen als argument gebruikt 
om te pleiten voor meer gemeenschappelijk beleid. 
Wanneer een vorm van gemeenschappelijk beleid niet 
werkt, zoals de euro bijvoorbeeld, dan wordt dat door 
diezelfde mensen eveneens aangegrepen om te pleiten 
voor nog meer gemeenschappelijk beleid.

Wat er ook gebeurt, er moet zogezegd altijd meer 
integratie komen en bijgevolg nog meer geld, meer 
middelen en meer bevoegdheden voor de EU. Er is 
hier een heuse verrottingsstrategie aan het werk. De 
voorstanders van de Europese superstaat gebruiken 
hun eigen mislukkingen als argument voor nog meer 
integratie. Een paar maanden geleden hingen de ge-
bouwen van het Europees Parlement vol met affiches 
voor een of andere federalistische conferentie, met 
als titel: “Never waste a good crisis”, vrij te vertalen als 
“Laat nooit een goeie crisis onbenut.” Dat cynisme vin-
den we ook terug in het recente boekje ‘Voor Europa’ 
van Guy Verhofstadt en zijn extreemlinkse vriend Da-
niel Cohn-Bendit, de fractieleider van de groenen (en 
van de N-VA) in het Europees Parlement. Daarin zegt 
Verhofstadt letterlijk, en ik citeer: “Nu moeten we het 
momentum van de crisis gebruiken om de politieke unie 
te bewerkstelligen. Wat moet gebeuren is overduidelijk en 
de markten hebben het al lang begrepen: we moeten een 
Europese Staat opbouwen.” Einde citaat.

Het grote woord is gevallen: een Europese Staat. Een 
superstaat zeg maar, die zich ook nog eens gaat bezig-
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houden met het begrotingsbeleid, het economisch be-
leid, het fiscaal beleid en zonder twijfel ook het sociaal 
beleid van wat vandaag nog de lidstaten zijn. Als er 
een ding is dat iedereen uit de eurocrisis zou kunnen 
leren, dan is het wel dat het schier onmogelijk is om 
landen die politiek, cultureel en sociaaleconomisch te 
verschillend zijn gedwongen onder te brengen in een 
en hetzelfde systeem. Mensen als Verhofstadt spreken 
van de Verenigde Staten van Europa, alsof de situatie 
in Europa vergelijkbaar zou zijn met de Amerikaanse 
toestand. Het is een typisch voorbeeld van het maak-
baarheidsdenken dat aan de basis ligt van alle totali-
taire ideologieën van de 20ste eeuw.

Wereldvreemde ideologen willen de realiteit aanpas-
sen aan hun wereldbeschouwing. Een partij zoals het 
Vlaams Belang doet juist het tegenovergestelde: wij 
willen oplossingen die rekening houden met de rea-
liteit van de echte wereld. Als Vlamingen binnen de 
Belgische context zijn we - spijtig genoeg - ervarings-
deskundigen. Het heeft geen zin om voor onze onaf-
hankelijke Vlaamse staat te ijveren, als we onmiddellijk 
daarna in een soort ‘België in het groot’ terechtkomen. 
Dat is iets wat de N-VA maar niet lijkt te snappen. 
Frieda Brepoels stemde in oktober in het Europees Par-
lement nog voor de verhoging van het EU-budget, dat 
wil zeggen: voor méér Vlaams geld voor Europa. Wat 
de EU betreft, zit de N-VA dus op dezelfde golflengte 
als de PS van Di Rupo. Het naïeve N-VA-verhaal dat 
de EU België zal doen verdampen, is zelfbedrog dat 
ons duur te staan kan komen, want de EU doet niet 
alleen België verdampen, ze doet ook Vlaanderen ver-
dampen.



16

De EU is zo’n beetje de bakermat van de onbeperkte 
onmogelijkheden. Ik geef een paar recente voorbeel-
den.

•	 De Europese Rekenkamer heeft voor het 18de jaar 
op rij geweigerd om de rekeningen van de Europese 
Commissie goed te keuren. In 2011 werd maar 
liefst 5,1 miljard of 3,9% van de totale begroting 
onrechtmatig uitgegeven, zeg maar verkwist.

•	 Elk jaar organiseert het Europees Parlement een 
soort festival van de politiek correcte film en op 
21 november werd in Straatsburg die zogenaamde 
Lux-prijs uitgereikt. Kostprijs van het hele gebeu-
ren: 600.000 euro.

•	 Ga het volgende maar eens uitleggen aan de men-
sen van Ford Genk die hun job verloren: onlangs 
geraakte bekend dat de Europese Investeringsbank 
een nieuwe fabriek van Ford in Turkije mee finan-
ciert voor 190 miljoen euro. De EU draagt op die 
manier zelf actief bij aan de delokalisatie van onze 
bedrijven naar lageloonlanden buiten Europa.

•	 Voor de periode 2007-2013 heeft de Europese 
Commissie 224 miljoen euro uitgetrokken voor 
ontwikkelingshulp in China, uitgerekend de groot-
macht die half Afrika opgekocht heeft en die ge-
vraagd werd om ons uit de eurocrisis te helpen. Het 
zou bijna grappig zijn als het niet zo droevig was.

•	 Alsof we geen andere katten te geselen hebben, 
heeft het Europees Parlement op 22 november een 
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resolutie gestemd waarin het uitbreidingsbeleid een 
groot succes wordt genoemd en waarin de toetre-
ding van het islamitische Turkije bepleit wordt.

•	 En dan is er natuurlijk de hele discussie over de 
meerjarenbegroting 2014-2020 tijdens de Euro-
pese top van 22 en 23 november. Ons standpunt is 
glashelder: in plaats van nog meer geld uit te geven, 
moet de EU drastisch besparen, zeker op een mo-
ment dat men overal de buikriem moet aanhalen.

In plaats van te bedelen voor steun voor Limburg, zo-
als Di Rupo deed, moet er een korting op onze EU-
afdrachten bedongen worden. Met dat geld - ons geld! 
- kunnen we zelf steunmaatregelen nemen voor Lim-
burg en onze landbouwsector. Wij Vlamingen behoren 
trouwens, per hoofd van de bevolking, tot de grootste 
nettobetalers in heel de EU. Die meerjarenbegroting 
mag geenszins resulteren in een verdere stijging van 
onze afdrachten. De Nederlanders bijvoorbeeld, pak-
ken het slimmer aan. Zij wisten reeds een jaarlijkse 
korting van 1 miljard euro veilig te stellen.

We moeten meer dan ooit tevoren de vinger leggen 
op de etterende wonden, samen met alle andere eu-
rokritische en eurorealistische krachten in en buiten 
het Europees Parlement. En dan kom ik tot de titel 
van dit colloquium. Wij zijn tégen de EU zoals ze nu 
bestaat, juist omdat wij de echte pro-Europeanen zijn. 
We moeten de teller op nul zetten en herbeginnen met 
wat echt gewerkt heeft: de eengemaakte markt, aan-
gevuld met vrijwillige Europese samenwerking tussen 
onafhankelijke en vrije naties. Gedaan met de betut-
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teling, de bemoeizucht, de verspilling, het gebrek aan 
verantwoording, aan transparantie en democratie.

Natuurlijk zullen wij de Dehaenes en de Verhofstadts 
van deze wereld op ons pad vinden. In zijn haatproza 
roept Verhofstadt trouwens de nationalisten, conserva-
tieven en populisten - wij dus - uit tot vijand nummer 
één. Hij wil achtereenvolgens met ons - en ik citeer zijn 
eigen termen - in de clinch gaan, vechten. Hij wil ons 
confronteren, voor schut zetten, geen dag ongemoeid 
laten.

Ik zou zeggen: laat maar komen. Wij nemen de hand-
schoen op, want Europa is te belangrijk om over te 
laten aan de eurocraten.
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III. ‘Nationale vaderlanden’ 
of ‘Europese horizon’? 

Vier jongeren aan het woord: Julien Rochedy 
(FNJ), Gustav Kasselstrand (SDU), Dietmar 
Holzfeind (RFJ) en Tom Van Grieken (VBJ)

Het heeft weinig zin om, op zichzelf teruggeplooid, 
kritiek te leveren op de Europese Unie. Het Vlaams 
Belang heeft daarom door de jaren in gans Europa ge-
zocht naar gelijkgezinde stemmen. We vonden in de 
ons omringende landen alvast heel wat voorstanders 
van een Europa der natiestaten, maar ook in Denemar-
ken, Zweden, Oostenrijk en Italië zijn voor dit idee 
vele politici gewonnen. 

Op ons Europacolloquium lieten we enkele jongeren-
afgevaardigden van buitenlandse eurokritische partij-
en aan het woord. Dietmar Holzfeind sprak voor de 
Oostenrijkse FPÖ-RFJ, de Zweed Gustav Kasselstrand 
vertegenwoordigde zijn SDU, de Fransman Julien 
Rochedy het FNJ. VBJ-voorzitter Tom Van Grieken 
zorgde in dit internationale panel voor een Vlaamse 
noot. We wensen hier graag nog eens op te merken dat 
kritiek op de EU niet gelijk is (en onze tegenstanders 
in binnen- en buitenland voeren dit maar al te graag 
aan) aan een ongenuanceerde ‘antihouding’. Ook de 
rechtse en nationaalgezinde krachten in Europa ge-
loven in verbondenheid en - weliswaar voornamelijk 
economische - samenwerking tussen Europese naties, 
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zij het niet op de manier die ons vandaag door een 
machtsbeluste EU wordt opgedrongen. 

SDU: Europa, méér dan de huidige EU

Gustav Kasselstrand van de Zweeds Democratische 
Jeugd (SDU) wijst er in de eerste plaats op dat men het 
begrip EU niet als een synoniem mag gebruiken voor 
het huidige Europa. De enggeestige EU-bureaucraten 
in Brussel en Straatsburg zijn immers geneigd om het 
begrip Europa als dusdanig te verengen. Europa is veel 
meer dan het hedendaagse verbond van EU-lidstaten. 
Voor Kasselstrand en zijn medestanders staat Europa 
in de eerste plaats voor de bakermat van de westerse 
beschaving, die aanving tijdens de Grieks-Romeinse 
Oudheid en via de verworvenheden van het christen-
dom, de Renaissance en Verlichting tot het huidige 
systeem van moderne nationale staten heeft geleid. In 
hun totaliteit hebben de soms erg verschillende Eu-
ropese natiestaten een typisch Europese identiteit tot 
stand gebracht, die tot uiting komt in literatuur, filoso-
fie en wetenschap, alsook in de populaire cultuur. Los 
van deze voortbrengselen kan men Europa niet begrij-
pen. Dit inzicht in acht genomen, kan men stellen dat 
de hele EU slechts één van de verwezenlijkingen van 
het organisch gegroeide Europa is. In Zweden is men 
er algemeen van overtuigd, dat het ook niet meteen de 
meest voorname verwezenlijking is. 

Kasselstrand voelt aan dat veel van zijn landgenoten 
problemen hebben met de dominantie van de EU. Hij 
argumenteert dat de Europese landen in volstrekte har-
monie met elkaar kunnen samenwerken, zonder dat zij 



21

daarbij door een supranationale moloch als de EU aan 
het handje worden gehouden. Vrijheid van handelen 
is volgens hem de belangrijkste garantie voor een op-
rechte band tussen naties. De laatste decennia trokken 
technocraten in Brussel en Straatsburg de taken van 
de nationale parlementen steeds meer naar zich toe, 
waardoor de relaties tussen de soevereine volksvergade-
ringen van naties sterk verstoord geraakten. Men werd 
gedwongen met elkaar te praten binnen het keurslijf 
van het EU-forum met al zijn verstikkende regels. Kas-
selstrand roept de Europese naties op om zich uit deze 
dwangbuis te wurmen en de natuurlijke wederzijdse 
banden, zoals die historisch gegroeid zijn, te herstellen. 

Wanneer essentiële bevoegdheden overgeheveld wor-
den van het nationale vlak naar het niveau van de EU, 
verwordt de democratie tot een technocratie. De EU-
betutteling en kortzichtigheid wat betreft lokale gevoe-
ligheden leidde tot een aantal fundamentele crisissen,  
die het ganse continent (en dus niet uitsluitend de 
zuidelijke probleemlanden) danig bedreigen. De drei-
ging doet zich voor op fiscaal, monetair, sociaal, con-
currentieel, politiek en democratisch vlak, kortom, op 
alle gebieden die de welvaart en het welbevinden van 
de EU-onderdanen aangaan. Kasselstrand toont zich 
bijgevolg weinig positief over de toekomst van Europa, 
ervan uitgaande dat de Unie niet snel wordt hervormd. 

De afgelopen jaren heeft de SDU het thema ‘Europa’ 
steeds hoger op zijn agenda geplaatst. Hun parool 
luidt: ‘Nationernas Europa’ of ‘Het Europa der Naties’. 
Op monetair vlak stelt zich voor de SDU niet zo’n 
groot probleem, gezien meer dan 90% van de Zweden 
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voor het behoud van de Kroon is. Het referendum van 
2003 over de toetreding tot de Eurozone was dan ook 
een koude douche voor de traditionele Zweedse par-
tijen, die blindelings de EU achternahollen. Het mas-
sale Zweedse ‘nee’ aan de euro was een overwinning 
van formaat voor alle eurocritici, doch de weg naar een 
waarachtig ‘Europa der Naties’ blijft lang.

Kasselstrand en zijn partijgenoten sturen erop aan dat 
Zweden de huidige EU verlaat en zich opnieuw uit-
sluitend verbindt met de Europese Vrijhandelsassoci-
atie (EVA), waarvan het land in 1960 tot de stichtende 
leden behoorde. In de EVA ziet de SDU een valabel al-
ternatief voor het huidige EU-bestel. Op politiek vlak 
zouden de lidstaten de bevoegdheden terugkrijgen die 
hen toebehoren, terwijl op economisch vlak de banden 
opnieuw aangehaald kunnen worden. Zodoende zou 
Europa eindelijk zijn vroegere competitiviteit terug-
winnen. 

FPÖ-RFJ: pleidooi voor een ‘Geconfedereerde Staten 
van Europa’

De FPÖ geldt heden als de meest eurokritische partij 
van Oostenrijk. Bij het EU-toetredingsreferendum in 
1994 konden de ‘Freiheitlichen’ maar liefst een derde 
van het electoraat overtuigen om tegen te stemmen. 
Paradoxaal genoeg was het de FPÖ die in de vooraf-
gaande decennia als enige partij pleitte voor de toe-
treding van Oostenrijk tot de EU. De Unie was in 
die jaren evenwel nog een voornamelijk economisch 
project waarbij Oostenrijks belangrijkste handelspart-
ners Duitsland en Italië betrokken waren. Gezien de 
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EU verwaterde tot een politieke unie die de deelstaten 
van hun bevoegdheden beroofde, haakte de FPÖ af 
om vervolgens het kamp der eurocritici te vervoegen. 
Holzfeind stelt met genoegen vast dat overal in Europa 
de bereidheid om het Verdrag van Lissabon verder te 
zetten en zonder enige garantie geld in de EU te pom-
pen, in sterke mate aan het afnemen is. 

Voor de FPÖ heeft de hedendaagse EU de gedaante 
aangenomen van een valse bondsstaat. Volgens Holz-
feind is de eurocratische wensdroom van een ‘Verenig-
de Staten van Europa’ gewoonweg een utopie. Orga-
nisch gegroeide staten met geheel eigen gewoonten en 
belangen zijn niet zomaar onder één centraal gezag te 
verenigen, noch hebben zij nood aan een en hetzelf-
de centrale beleid. Dat argument wordt onderschre-
ven door verschillende specialisten inzake staatsrecht. 
Holzfeind en zijn partijgenoten zetten zich dan ook 
verwoed in voor de omkering van de EU-centralise-
ring. De euro is voor de ‘Freiheitlichen’ de splijtzwam 
bij uitstek. De gemeenschappelijke munt verdeelt de 
lidstaten meer, dan dat hij hen verenigt in een geza-
menlijk streven naar meer welvaart. Een gemeenschap-
pelijk streven naar meer economische welvaart is overi-
gens het initiële opzet van het EU-project dat de FPÖ 
destijds zo sterk begeesterde. 

De EU-hervorming die de FPÖ naar voren schuift is 
erg drastisch. Zij propageren een ‘Confederatie van 
Europese Naties’ naar oorspronkelijk Amerikaans mo-
del, waarbinnen het gros van de nationale bevoegdhe-
den opnieuw zou toekomen aan de lidstaten. Materies 
zoals verkeer, handel, energie, defensie- en buitenlands 
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beleid, die best uitsluitend op supranationaal niveau 
behartigd worden, mogen volgens Holzfeind in Brussel 
blijven. Het is in deze van belang dat de EU assertiever 
en krachtdadiger naar buiten kan treden. Net omdat 
de EU zich op intern vlak minder met bevoegdheden 
zal inlaten, die eigenlijk aan de lidstaten toekomen, zal 
men op wereldvlak overtuigender kunnen overkomen. 
Bovendien pleit de FPÖ voor het doorbreken van het 
starre dogmatisme rond het behoud van de euro. De 
partij oppert daarom de mogelijkheid om met finan-
cieel gezonde staten een kleinere muntunie te vormen. 

Ter wille van de kostenefficiëntie en de transparantie 
moet het Europese Parlement omgevormd worden tot 
een vergadering van nationale afgevaardigden uit de 
lidstaten, terwijl de Commissie met een nieuwe naam 
bedacht dient te worden en vooral drastisch moet wor-
den afgeslankt. De echte zeggenschap op het Europese 
toneel zou best toekomen aan een ‘Raad der Lidstaten’ 
die unaniem besluiten neemt of, in bepaalde geval-
len, bij bijzondere meerderheid. Voor landen die deze 
organisatie afwijzen moet een nieuw gremium in het 
leven geroepen worden, de zogenaamde ‘Europaraad’. 
Deze landen, alsook alle andere landen die cultureel 
en geografisch bij Europa horen moeten tot dit forum 
toegelaten worden. Deze werkwijze moet ons bijvoor-
beeld helpen om het continent duidelijk af te bakenen 
en niet-Europese naties (zoals de gedoodverfde kandi-
daat-lidstaat Turkije) uit de EU te houden. 

Deze voorstellen zijn er volgens Holzfeind alle op ge-
richt om opnieuw samen in Europa werk te maken van 
echte welvaartscreatie, terwijl de nationale identiteit 
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van de onderscheiden lidstaten gaaf blijft. De lidstaten 
kunnen deze doelstellingen volgens de ‘Freitheitlichen’ 
enkel bereiken, indien de EU omgevormd wordt tot 
een confederaal georganiseerde ‘Verenigde Staten van 
Europa’, een statenbond dus en geen bondsstaat. 

FNJ: De EU en de rijksgedachte 

Het ‘Front National de la Jeunesse’ (FNJ) sluit zich vol-
mondig aan bij de confederaal-Europese gedachte. Net 
zoals Holzfeind grijpt Rochedy terug naar het idee van 
een ‘Europese Raad’ waarin de lidstaten ongedwongen 
en naar eigen vermogen en inzicht kunnen samenwer-
ken ten bate van hun gemeenschappelijke belangen. 
Het FNJ legt een eigen klemtoon met het voorstel om 
de huidige Europese Commissie voor eens en altijd op 
te heffen. Dit gremium, bestaande uit niet-verkozen 
technocraten, mist inderdaad elke democratische legi-
timiteit. 

Daarenboven stelt Rochedy geheel terecht dat de Com-
missie de voornaamste drijfveer is achter de afbraak van 
de door de eeuwen heen ontwikkelde Europese bescha-
ving. Het historische voorbeeld van de mislukte super-
staat zou de eurocraten toch tot andere inzichten moe-
ten brengen. Denk aan het verdeelde Heilige Roomse 
Rijk, de utopische constructies die Napoleon en Hitler 
nastreefden of de multinationale verschrikking die de 
Sovjet-Unie was. Aan de EU ligt evengoed een niets-
ontziende rijksgedachte ten grondslag, die nauwelijks 
of geen rekening houdt met regionale en nationale be-
langen. Het zijn nochtans deze belangen die de indivi-
duele onderdanen het nauwste aan het hart liggen. 
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De EU-bureaucraten mogen dan al imperiale allures 
koesteren, de nieuwbakken superstaat doet weinig of 
geen moeite om zijn rijksgrenzen te sluiten of te be-
waken. Wel integendeel moedigt de Commissie de 
ongebreidelde immigratie nog aan. De demografische 
en sociale gevolgen laten zich in verschillende, vooral 
West-Europese, lidstaten stevig gevoelen. Net zoals het 
Vlaams Belang zet het FNJ sterk in op de thema’s vei-
ligheid en migratie. 

De instelling van de Schengenzone, waartoe zowat alle 
lidstaten behoren (het VK hield zich wijselijk afzijdig), 
heeft er voor gezorgd dat geen enkele EU-lidstaat de 
eigen immigratie-instroom kan regelen. In een ‘Europa 
der Natiestaten’ dienen alle staten hun grenzen te kun-
nen controleren. Dit is evenzeer een kwestie van ver-
antwoordelijkheid nemen ten opzichte van de andere 
Europese naties. Zolang de mediterrane landen niet 
over adequate middelen en technieken beschikken om 
economische migranten van hun grondgebied te we-
ren, is het voor de overige, momenteel nog aan handen 
en voeten gebonden EU-landen, evenzeer dweilen met 
de kraan open. 

Wat de EU onderscheidt van vroegere imperialisti-
sche constructies is dat zij wel over een eenheidsmunt 
beschikt. De actualiteit toont aan wat de gevolgen 
kunnen zijn voor de financiën van economisch min-
der performante lidstaten. Anders dan de FPÖ, dat 
pleit voor een kleinere eurozone, bepleit het FNJ de 
opheffing van de euro. Elke lidstaat zou opnieuw een 
munteenheid op zijn maat moeten kunnen aannemen. 
Daarnaast moet het mogelijk blijven om in het inter-
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nationale handelsverkeer buiten Europa een overkoe-
pelende munteenheid te hanteren, zoals dat vroeger 
met de ECU het geval was.

VBJ: stevig anti-EU-standpunt staat niet haaks op 
onze onafhankelijkheidseis 

Onze eigen Vlaams Belang Jongeren (VBJ) onder-
schrijven de analyse van de andere jongerensprekers. 
VBJ-voorzitter Tom Van Grieken benadrukt dan ook 
hoe tevreden hij is dat de vertegenwoordigers van de 
RFJ, FNJ en SDU - ondanks hun verschillende poli-
tieke culturen en achtergronden - toch dezelfde analyse 
delen. Allen zijn we unaniem akkoord over één ding: 
met de huidige Europese Unie is het volledig verkeerd 
gelopen en blijft het goed fout gaan.

Anderzijds is het niet verwonderlijk dat uitgerekend 
deze partijen elkaar vinden op dit colloquium. In het 
verleden hebben zij allen thema’s bespeeld die betrek-
king hebben op de bescherming van hun nationale 
identiteit. Net dat gedeelde besef van verschillende 
sterke Europese identiteiten op ons continent, maakt 
van ons de echte Europeanen in het hele EU-debat. Er 
kan dan ook geen twijfel over bestaan: wij zijn onom-
wonden vóór Europa en net daarom zo hard gekant 
tégen deze EU. Wij passen voor een verplichte EU-
eenheidsworst gedicteerd door wereldvreemde euro-
craten en corrupte bankiers. 

Het is trouwens interessant om op te merken dat het 
in onze verschillende politieke partijen net de jongeren 
zijn die het voortouw namen in het hele EU-debat. 
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Het verheugt de VBJ-voorzitter dan ook dat met dit 
colloquium het Vlaams Belang, mede onder impuls 
van onze jongeren, deze vernieuwende weg is ingesla-
gen. 

Een stevig anti-EU-standpunt staat trouwens niet 
haaks op de onafhankelijkheidseis van de Vlaamsnati-
onalisten. In het paneldebat verwoordde Van Grieken 
het als volgt: “Als Vlaams Belang Jongeren zijn we zelfs 
van oordeel dat we moeten durven passen voor een ‘onaf-
hankelijk’ Vlaanderen als dat enkel maar een cosmetische 
operatie zou inhouden. Voor ons betekent onafhankelijk-
heid immers meer dan een andere wimpel op een parle-
ment en een andere hoofding op onze belastingbrief.”

Vandaag de dag is het reeds zo dat het overgrote deel 
van de wetten die in ons land uitgeschreven worden, 
niet meer zijn dan omgezette EU-richtlijnen. Wat zijn 
we met onze onafhankelijkheid als we niet langer over 
onze eigen wetten mogen waken? Als we onze eigen 
grenzen niet meer kunnen bewaken? Of als we niet 
meer de ruimte krijgen om ons eigen economisch be-
leid uit te stippelen? Het antwoord is duidelijk: niets. 

De EU heeft de afgelopen jaren, met de goedkeuring 
van de traditionele partijen, inclusief de N-VA, alsmaar 
meer bevoegdheden naar zich toegetrokken. Zo ook 
betreffende immigratie. Er is vandaag al sprake van een 
gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Het re-
sultaat daarvan? De immigratiestromen zijn groter dan 
ooit tevoren én de lidstaten kunnen in de praktijk niet 
meer zelf beslissen wie hun grondgebied mag betreden 
en onder welke voorwaarden. 
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Het antwoord op de vraag ‘wat met de euro?’ en of het
als Vlaamsnationalist mogelijk moet zijn om de her-
invoering van de Belgische frank te bepleiten was ook 
bijzonder duidelijk: liever een Belgische munt dan een
Griekenlandscenario in Vlaanderen. Liever een natio-
nale munt en - in het ergste geval! - een Belgische frank 
waarover we nog iets in de pap te brokken hebben. 
Alles is beter dan deze euro, die ons verplicht naar de 
pijpen van andere landen te dansen.

De Vlaams Belang Jongeren verdedigen derhalve met 
hart en ziel het Europa der Natiestaten, waar soeve-
reine staten zélf hun wetten bepalen, zélf hun monetair 
beleid bepalen en daardoor zélf hun toekomst in han-
den hebben. Een Europa der regio’s, waar de natiestaat 
overbodig zou worden, is voor ons geen optie.
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IV.  Meer EU = meer 
 multikul x minder 

Vlaanderen

Sam van Rooy

Vooreerst wil ik u hartelijk danken dat u zo talrijk bent 
afgezakt naar het Vlaams Parlement. Voor zij die met 
de wagen zijn gekomen: ik hoop dat u niet al te veel 
hinder heeft mogen ondervinden van de zoveelste Eu-
ropese top die op dit moment plaatsvindt en waarvoor 
steeds hele wijken moeten worden afgesloten. Brussel 
lijkt steeds meer op een belegerde stad omgeven door 
kilometers EU-kantoren, met aan de gevels grote ba-
nieren met de officiële EU-agenda. Het lijkt de DDR 
wel. 

Het is hoog tijd dat het leugenachtige beeld dat de 
mainstream media en de traditionele politici van de Eu-
ropese Unie schetsen, wordt doorgeprikt. Ik denk dat 
we hier vandaag, met onze veelbekeken en succesvolle 
videoclip, de inleiding van Vlaams Belang-europarle-
mentslid Philip Claeys, de lezing van de Nederlandse 
euroscepticus en het internationaal getinte discussie-
panel, goed op weg zijn om een helder en alternatief, 
maar vooral een pro-Europa of pro-Europees, verhaal 
te laten horen.

Het beeld dat de mainstream media en de traditionele 
politici van de EU en de euro ophangen, staat immers 



32

in schril contrast met de werkelijkheid. In de Vlaamse 
gelijkgeschakelde media is fundamentele kritiek op de 
EU bijzonder zeldzaam. Het zijn altijd dezelfde euro-
fiele establishmentfiguren die in de media hun zegje 
mogen doen over het wel en wee van het megalomane 
EU-circus: een Guy Verhofstadt, een Karel De Gucht, 
een Ivo Belet, een Kathleen Van Brempt, enzovoort. 
Inderdaad, het zijn de vertegenwoordigers van de grote 
drie - blauw, oranje en rood - die vandaag samen met 
een beetje groen en de pseudo-Vlaamsnationalisten 
van de N-VA een eurofiel monsterverbond vormen.

Slechts heel af en toe klinkt er een ietwat kritischere 
stem, doch onze eigen eurokritische Philip Claeys komt 
zelden aan bod. Wanneer een journalist zoals Ivan De 
Vadder of Lieven Van Gils zo’n Karel De Gucht of Guy 
Verhofstadt ondervraagt over de EU, lijkt het wel alsof 
er een eerstejaarsstudent journalistiek aan het werk is, 
die op vrijwel kritiekloze wijze te weten wil komen hoe 
het er aan toe gaat in de ‘grotemensenwereld’ van de 
EU-instellingen. Er wordt dan bijvoorbeeld wel ge-
vraagd waarom welke stappen er door de EU werden 
gezet, maar nooit wordt de vraag gesteld of die grote 
stappen voorwaarts wel verzoenbaar zijn met de grond-
beginselen van de democratische rechtsstaat, de soeve-
reiniteit van de lidstaten, enzovoort.

De fundamentele vraag, namelijk of de huidige crisis 
ook niet grotendeels de schuld is van de EU en de Eu-
ropese eenheidsmunt, wordt niet gesteld. Het kader 
waarbinnen onze media fungeren is dat van ‘méér EU 
is vanzelfsprekend’ oftewel ‘de Europese vlucht vooruit 
is de enige mogelijke optie’. Boeken die fundamentele 
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kritiek leveren op de Europese eenheidsmunt, de EU 
en haar instellingen, krijgen amper weerklank in de tra-
ditionele media, terwijl geschriften die pro-EU zijn vol 
lof worden onthaald. Met andere woorden, net zoals 
onze mainstream media de multikul en de diversiteit 
propageren en politiek correct berichten over immi-
gratie en islam, propageren ze ook op slaafse wijze het 
eurofiele verhaal. Dat is het verhaal dat zegt: ‘meer EU 
is goed voor u’, doorgaans misleidend geformuleerd als 
‘meer Europa is goed voor u’. De gevestigde media en 
de traditionele partijen zijn niet alleen notoire multi-
kulaanbidders, ze blinken eveneens ten zeerste uit in 
eurofilie. Meer zelfs, de blinde adoratie voor de multi-
kul en die voor de EU gaan hand in hand.

De manier waarop Vlaamse media berichten over Eu-
ropa staat overigens in schril contrast met de media 
van bijvoorbeeld onze noorderburen, waar bijvoor-
beeld een Guy Verhofstadt door menig journalist ‘de 
grootste bemoeial van Europa’ wordt genoemd, waar 
iemand als Thierry Baudet een nationale hype is en 
waar in september ‘Europa’ door toedoen van de PVV 
en de media kon uitgroeien tot een van de belangrijk-
ste verkiezingsthema’s, ook al waren het geen Europese 
verkiezingen. Als gevolg van de steeds donker wor-
dende eurocrisis kan men de laatste tijd bij ons een 
lichte positieve evolutie opmerken wat fundamentele 
EU-kritiek betreft, maar al bij al blijft het een erg ma-
ger beestje. Kritiek op de EU blijft beperkt tot een af-
levering van Terzake over de exorbitante salarissen en 
onkostenvergoedingen die in Brussel en Straatsburg 
worden uitgedeeld, waar dan vervolgens vrijwel ieder-
een, van links tot rechts, kortstondig verontwaardigd 
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over kan zijn. Maar de spil- en graaizucht van de EU, 
treffend geïllustreerd door het zogenaamde ‘ei van Van 
Rompuy’, een megalomaan EU-paleis in de vorm van 
een ei dat bijna 300 miljoen euro kost en in 2014 af 
moet zijn, is niet de essentie van het probleem.

Mensen met fundamentele kritiek op de EU en de 
euro worden niet zelden beschuldigd van ‘complot-
denken’, van ‘eng nationalisme’, van ‘populisme’, van 
‘eurofobie’ en van, en nu komt het, het koesteren van 
‘anti-Europese’ sentimenten, terwijl, dat moge onder-
tussen toch duidelijk zijn, het doorgaans uit liefde voor 
Europa is dat men zich tegen de EU verzet. In mijn 
boek verwoordt Luc Devoldere dat als volgt: “Men 
kan een euroscepticus zijn, en zich dus tegen de Brusselse 
moloch verzetten die meer en meer beslissingsmacht naar 
zich toetrekt, en zich toch een Europeaan voelen in hart 
en nieren.” Einde citaat. Ook worden eurocritici en eu-
rosceptici verweten zich ‘te willen terugtrekken achter 
de dijken’, terwijl dat allerminst het geval is. Want er is 
absoluut niets mis met een verregaande samenwerking 
tussen Europese landen. Dat is niettemin iets helemaal 
anders dan de politieke integratie die de EU voorstaat. 

We zien met andere woorden dezelfde perverse me-
chanismen spelen met dezelfde beschuldigingen aan 
het adres van zij die kritisch zijn over of sceptisch 
staan tegenover de massa-immigratie, de multicultuur 
en de islam: die mensen worden gemakshalve ‘xeno-
foob’, ‘populistisch’, ‘extreemrechts’ of ‘islamofoob’ 
genoemd. Hetzelfde lot ondergaan vandaag ook zij die 
kritisch tot sceptisch staan ten opzichte van de EU en 
de euro. Of ze worden gewoon belachelijk gemaakt, 
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zoals de bekende Britse euroscepticus Nigel Farage, die 
afgelopen week in het Europees Parlement van Guy 
Verhofstadt te horen kreeg dat de “enige geldverspilling 
in de EU het salaris van Mr. Farage is”. 

Je moet het maar durven zeggen: onlangs berekende 
Philip Claeys dat de EU jaarlijks minstens 1 miljard 
euro aan werkingskosten zou kunnen besparen, door 
louter komaf te maken met een tiental totaal overbo-
dige kosten, zoals de waanzinnige maandelijkse verhuis 
van het hele EU-circus van Brussel naar Straatsburg. 
Eén miljard euro, dat is een duizelingwekkend bedrag.

In 2008 becijferde de denktank ‘Open Europe’ dat 
de EU jaarlijks meer uitgeeft aan marketing dan fris-
drankgigant Coca Cola en dat die marketing boven-
dien erg eenzijdig is. Jaarlijks gaat het over een bedrag 
van - hou u vast - 2,4 miljard euro. Uw belastinggeld 
wordt dus gebruikt om propagandaprojecten van de 
EU uit te voeren die ervoor moeten zorgen dat we al-
lemaal van de EU gaan houden. Wie een kijkje gaat 
nemen op het Youtube-kanaal van de EU, kan daar 
honderden dure propagandafilmpjes terugvinden. Een 
van die filmpjes heet ‘Hidden Treasures of Europe’, 
heeft 500.000 euro gekost en is een potsierlijke poging 
om te propageren dat er amper verschil bestaat tussen 
Duitsland en Turkije, Frankrijk en Servië, Zweden en 
Montenegro, Spanje en Kosovo enzovoort. Al deze 
volkeren zouden moeiteloos kunnen verworden tot 
één Europees volk. Een ander filmpje dat ik u niet wil 
onthouden heet ‘Growing together’ en is zo mogelijk 
nog potsierlijker. De gedachte die het moet uitdragen 
is “the more we are, the stronger we are”; voor een ver-
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dere uitbreiding van de EU naar andere continenten, 
voor meer immigratie en voor meer multikul. Grappig 
genoeg sorteerde het filmpje niet echt het beoogde ef-
fect. Het werd namelijk racistisch en discriminerend 
bevonden en door de EU van het internet verwijderd.

Nu, als gevolg van die EU-propaganda worden van-
daag kinderen en studenten op onze scholen en univer-
siteiten geïndoctrineerd met de eurofiele leer, de leer 
dat méér EU de oplossing is voor alles wat er vandaag 
verkeerd loopt. Toen ik eergisteren langs mijn vroegere 
basisschool reed, stelde ik vast dat de ramen bedekt 
waren met grote Europese vlaggen - geen Vlaamse 
vlaggen, zelfs geen Belgische, neen, Europese vlaggen. 
Nog een van de vele en dure propagandaprojecten van 
de EU was een schoolagenda, die in een oplage van 
meer dan 3 miljoen exemplaren werd verspreid. Het 
doel was om kinderen van jongs af aan vertrouwd te 
maken met het beeld van de Europese eenwording als 
één groot multikulproject dat de massa-immigratie 
hartelijk verwelkomt. In die schoolagenda’s stonden 
dan ook alle feestdagen van alle wereldreligies vermeld: 
de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme, enzovoort. 
Eén religie ontbrak. U kunt al raden dewelke, namelijk 
ónze religie, het christendom - en dat zeg ik als atheïst 
en cultureel christen. Het verbaast dan ook niet dat 
Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commis-
sie, deze week nog stelde, ik citeer: “We moeten luisteren 
naar alle kinderen in de wereld die zeggen dat ze zonder 
de EU geen hoop hebben.” Einde citaat. Welke kinde-
ren zouden nu zoiets zeggen? Dat zijn kinderen die in 
de basisschool worden gehersenspoeld met de nieuwe 
heilsleer: het EU-nationalisme, waarbij eurocraten een 
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kunstmatige EU-staat proberen te creëren met een 
vlag, een volkslied, een parlement en een president.

Maar ook volwassenen moeten en zullen van de EU 
houden. Op de Boekenbeurs in Antwerpen heeft de 
EU een grote propagandastand, goed zichtbaar in Zaal 
1. De politiek correcte mantra moet en zal de hoof-
den van de Europeanen, van jong tot oud, worden ge-
ramd. De pensée unique luidt dan ook: ‘méér EU is de 
oplossing, méér Europese noodfondsen, meer macht, 
geld en bevoegdheden voor de eurocraten in Brussel 
en Straatsburg.’ Om dat verhaal aan slecht of verkeerd 
geïnformeerde journalisten en burgers te verkopen, 
perverteren de apologeten van de EU voortdurend de 
waarheid: ‘zonder de euro’, zo stellen zij, ‘zou de crisis 
nog veel erger zijn geweest’; ‘zonder de EU kregen we 
een crisis zoals in de jaren dertig en was Wereldoorlog 
Drie een feit.’ Dat er ook vrede en vooral méér welvaart 
was in Europa vóór de komst van euro en de EU, ver-
geten ze erbij te zeggen. Nationalisme, zo luidt hun 
credo, betekent alleen maar oorlog; euronationalisme 
of eurofederalisme is dé enige oplossing. Enfin, u hebt 
dat riedeltje allicht al zo vaak gehoord.

Ik vertel u graag een anekdote die tekenend is voor hoe 
de EU-propagandisten, de eurocraten en de europaten 
omgaan met critici van de EU. Een Europees Parle-
mentslid van de eurosceptische Britse UKIP (United 
Kingdom Independence Party), Geoffrey Bloom, on-
derbrak eind 2010 een speech van de Duitse euro-
socialist Martin Schulz, met de slogan “Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer”. Toen de voorzitter van het EP aan 
Bloom vroeg zich daarvoor te verontschuldigen, ant-
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woordde die droog dat Schulz een ‘undemocratic fas-
cist’ is. Geoffrey Bloom werd na die uitspraak verplicht 
het parlement te verlaten en zo geschiedde onder luid 
gejuich. Later verklaarde Bloom desgevraagd dat zijn 
vader “tegen de nazi’s vocht voor vrijheid”, dat hij “als 
Europees Parlementslid zal vechten tegen de vernietiging 
van de democratie in Europa” en dat “Schulz een eurona-
tionalist én socialist is die één euromunt, één EU-staat en 
één EU-volk wil”. Geoffrey Bloom zei ook nog: “Deze 
euronationalisten zijn een gevaar voor de democratie. Het 
zijn fanatici”.

Maar, nu komt het. Wat volgde op Blooms verwijde-
ring uit het Europees Parlement, zegt alles over de er-
barmelijke staat en het ondemocratische karakter van 
de EU. PVV-europarlementslid Barry Madlener vroeg 
het woord en wilde de dubbele standaarden die het 
Europees Parlement hanteert aankaarten. Eerder had 
Martin Schulz zélf een PVV-europarlementslid een fas-
cist genoemd. Toen klonk er luid applaus en werd hij 
niet uit het Europees Parlement gezet. De voorzitter 
maande Schulz niet eens aan zich voor zijn uitspraak 
te verontschuldigen. Barry Madlener kreeg zelfs niet 
de kans om zijn betoog af te maken, omdat de voorzit-
ter van het Europees Parlement hem gewoonweg het 
woord ontnam.

De conclusie is de volgende: indien een eurosceptisch 
europarlementslid een sociaaldemocratisch europarle-
mentslid ‘fascist’ noemt, omdat hij de onzalige com-
binatie van fanatiek euronationalisme en socialisme 
vreest, wordt hij onder luid applaus het Europees Par-
lement uitgezet. Wanneer een sociaaldemocratisch eu-
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roparlementslid een eurosceptisch europarlementslid 
‘fascist’ noemt, wordt er luid geapplaudisseerd en laat 
men begaan. Het parlementslid dat vervolgens deze 
discrepantie in datzelfde Europees Parlement aan de 
kaak wil stellen, wordt de mond gesnoerd.

Tussen haakjes: Martin Schulz is de huidige voorzitter 
van het Europees Parlement en sinds kort is hij ook be-
kend geworden als de eurodhimmi die het nodig vond 
om in naam van Europa te buigen voor de islamitische 
dreigementen als gevolg van de anti-islamfilm ‘Inno-
cence of Muslims’.

Ik sprak reeds over de machtige en peperdure propa-
gandamachine van de EU. Die heeft jammer genoeg 
zijn effect in Vlaanderen niet gemist. Door enerzijds 
een gebrek aan informatie en anderzijds misleidende 
berichtgeving, is het absoluut niet verwonderlijk dat 
Vlamingen de EU verwarren met Europa en anders-
om. Ze verwarren anti-EU met anti-Europees, terwijl 
wie pro-Europees of pro-Europa is, zoals ikzelf en ik 
denk de meeste mensen, nu juist tégen deze EU moet 
zijn. Dat is de essentie van het boek van Thierry Bau-
det, dat is de essentie van mijn boek, dat is de essen-
tie van dit colloquium. Wie zich naast Vlaming ook 
Europeaan voelt en van ons continent houdt, wie dus 
pro-Europees is en voor een sterk en verenigd, maar 
vrij Europa ijvert, moet tégen deze EU zijn. Want ons 
continent wordt, zoals de ondertitel van mijn boek 
luidt, ontvoerd door de EU.

Wat is het verschil tussen ‘Europa’ en de ‘EU’? Ik ver-
klaar me nader: ‘Europa’ is een prachtig continent 
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waarin een onafhankelijk Vlaanderen absoluut een 
plaats heeft; de ‘EU’ daarentegen is een supranationale 
instelling die op antidemocratische wijze tot stand is 
gekomen, antidemocratisch functioneert, een zieke-
lijke bemoeizucht vertoont en steeds meer macht en 
bevoegdheden naar zich toetrekt. Thierry Baudet heeft 
op overtuigende wijze aangetoond dat de EU met zijn 
belangrijkste pijler, de euro, niet kán werken en dat de 
voortschrijdende Europese integratie een dood spoor 
is.

Ik recapituleer: als een gemeenschappelijke munt zo-
als de euro wordt ingevoerd, kan die niet functioneren 
zonder een gemeenschappelijk financieel, sociaaleco-
nomisch en politiek beleid. De euro moest en moet 
dus onvermijdelijk leiden tot een politieke unie: een 
Europese superstaat of een federaal Europa, een ‘Ver-
enigde Staten van Europa’, zoals Guy Verhofstadt het 
noemt. De euro en de eurocrisis worden met andere 
woorden aangewend om een machtsgreep te plegen op 
de Europese natiestaten. De uitdrukking “Never waste 
a good crisis” is hier van toepassing. Dus wil de euro in 
zijn huidige vorm blijven bestaan, dan moet de fede-
ralisering, (politieke) integratie of eenmaking van Eu-
ropa - de Europese machtsgreep dus - zich voortzetten. 
Maar niet alleen moet de vraag worden gesteld of de 
Europese volkeren dat wel willen, ook is het klip en 
klaar dat zo’n politieke EU - die dus onontbeerlijk is 
voor het voortbestaan van de monetaire EU - onmoge-
lijk kan functioneren door de te grote verschillen tus-
sen de lidstaten. Die te grote verschillen zijn immers 
mee de oorzaak van de huidige eurocrisis.
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Het is zo dat, hoewel de Europese landen een belang-
rijk aantal waarden en opvattingen delen en daarmee 
fundamenteel verschillen van naties, culturen en vol-
keren in andere werelddelen, Europa juist sterk is kun-
nen worden mede dankzij zijn interne diversiteit, dat 
wil zeggen zijn rijkdom aan culturen, tradities en vol-
keren. Men kan dan ook onvoldoende spreken van één 
Europese cultuur, niet het minst wegens het ontbreken 
van één gemeenschappelijke taal. Er zijn binnen Eu-
ropa grote verschillen inzake demografie, geschiedenis, 
recht, politiek, economie, bureaucratie, pensioenstel-
sels, onderwijs, verhouding allochtonen/autochtonen, 
immigratie, religieuze spanningen, geopolitieke po-
sitie, sociale voorzieningen, energieafhankelijkheid, 
enzovoort. Die verschillen zijn historisch gegroeid en 
een gevolg van lange en complexe verhalen die veel te 
maken hebben met traditie, etniciteit, religie, klimaat, 
de natuurlijke omgeving, enzovoort.

Er valt dus niet te ontsnappen aan de conclusie, die 
luidt: een monetaire EU, met een eenheidsmunt de 
euro, vereist een politieke EU. Een politieke EU is 
echter onmogelijk door de grote verschillen tussen de 
lidstaten. Daaruit volgt dat een monetaire EU en dus 
de euro gedoemd zijn om te mislukken.

Bij een verregaande Europese eenmaking zal een toe-
komstige Vlaamse republiek een lege doos zijn. Bel-
gië mag dan misschien wel ophouden te bestaan, een 
onafhankelijk Vlaanderen zal worden gedegradeerd tot 
een provincie van Europa. Dat federaal Europa of die 
Europese superstaat zal een transferunie zijn naar Bel-
gisch model, waarbij welvarende naties, zoals Vlaan-
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deren, financieel opdraaien voor andere landen of re-
gio’s. Met de recente goedkeuring van het zogenaamde 
ESM-verdrag, een permanent Europees noodfonds 
waartegen enkel Vlaams Belang en LDD zich verzet-
ten, is die transferunie eigenlijk al grotendeels een feit. 
Dat ESM of Europees Stabiliteitsmechanisme is niet 
meer of niet minder dan een blanco cheque, uitge-
schreven door de 17 eurozonelanden, die daarmee niet 
alleen de failliete zuiderse lidstaten - de zogenaamde 
PIIGS-landen - zullen helpen, maar ook rechtstreekse 
hulp zullen bieden aan de banken aldaar. Dit nieuwe 
Europese noodfonds zorgt er dus voor dat u en ik wil-
lens nillens garant staan voor de schulden in andere 
Europese landen. En dat terwijl bij ons de armoede 
alsmaar toeneemt, de middenklasse verarmt en onze 
sociale zekerheid onbetaalbaar wordt.

De eurofiele Vlaamsnationalisten van de N-VA hebben 
dit ESM-verdrag samen met de traditionele partijen 
goedgekeurd. Dat brengt mij bij hetgeen Theodore 
Dalrymple beschreef als “de centrale paradox van het 
Catalaanse, Vlaamse en Schotse nationalisme”. Dalrym-
ple stelt dat hij “anti-Europees nationalisme wel begrijpt, 
maar pro-Europees nationalisme niet”. Tussen haakjes, 
denk aan wat ik daarstraks heb gezegd: met ‘anti- en 
pro-Europees’ bedoelt Dalrymple uiteraard ‘anti- en 
pro-EU’. Dalrymple vervolgt, ik citeer: “Die Catala-
nen, Schotten en Vlamingen willen nationale soevereini-
teit verwerven, net nu die nationale soevereiniteit in de 
EU van elke inhoud wordt ontdaan. Deze nationalisten 
willen dus eigenlijk een lokale federatie - in ons geval Bel-
gië - die volgens hen niet werkt, waarin hun stem onvol-
doende wordt gehoord en die hen te weinig vrijheid geeft, 
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ruilen voor een onvergelijkbaar veel grotere federatie - de 
EU - waarin ze waarschijnlijk nog minder zeggenschap 
en vrijheid zullen hebben.” Einde citaat.

Theodore Dalrymple, de conservatief die wordt be-
schouwd als de man die De Wever inspireerde, slaat 
de nagel op de kop en legt het fundamentele probleem 
met de N-VA bloot, namelijk dat de N-VA de facto 
België omruilt voor de EU, een nog veel grotere on-
democratische transferunie. Zeer recent zette Mark 
Demesmaeker, kersvers europarlementslid voor N-VA, 
deze groteske inconsequentie nog eens in de verf toen 
hij zei dat, en ik citeer: “Europa is België, maar groter. 
Het kan werken.” Demesmaeker, die als Vlaamsnatio-
nalist over de Belgische constructie zegt dat het met 
zijn twee democratieën vastzit in een status-quo, ge-
looft dus dat een Europese politieke Unie met 27 de-
mocratieën wél kan werken. Begrijpe wie kan.

In de videoclip die u daarstraks te zien kreeg, werden 
drie belangrijke leugens over de EU en de euro weer-
legd. De leugen dat de euro ons welvaart brengt en 
dat zonder de euro de crisis veel erger zou zijn; de leu-
gen dat de EU voor stabiliteit en vrede zorgt en dat 
er zonder de EU chaos en oorlog zou zijn en last but 
not least: de leugen dat de EU ons veiligheid brengt 
en respect heeft voor de cultuur en identiteit van de 
Europese volkeren.

Vooraleer ik straks Gerolf Annemans het slotwoord 
geef, licht ik u graag nog in over wat mijns inziens een 
van de meest nefaste aspecten en gevolgen van de EU 
is: immigratie. De massa-immigratie zadelde ons op 
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met de multiculturele samenleving en is nefast voor 
onze welvaart. De multiculturele samenleving heeft als 
belangrijkste gevolgen onveiligheid, vervreemding en 
niet te vergeten: de islamisering van onze cultuur, zoals 
wijlen Pim Fortuyn het stelde. 

Het is dus een eurofiele leugen dat de EU ons veilig-
heid brengt en respect heeft voor de cultuur en iden-
titeit van de Europese volkeren. De waarheid is dat de 
EU staat voor méér immigratie, méér islam en méér 
criminaliteit en onveiligheid. Dat laatste is onder meer 
een gevolg van het Schengenverdrag.

Het Schengenverdrag is naast de euro de tweede be-
langrijke pijler van de EU en maakt onder andere vrij 
verkeer van personen mogelijk. België behoort tot de 
Schengenruimte, wat betekent dat personen van maar 
liefst 22 EU-landen en nog vier niet-EU-landen, zijn-
de IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein, 
vrij naar België kunnen reizen. Het Schengenverdrag, 
voor het eerst ondertekend in 1985, heeft gezorgd voor 
twee soorten migratiestromen naar ons land: enerzijds 
de immigratie van burgers uit een lidstaat die tot de 
Schengenzone behoort, anderzijds de immigratie van 
niet-Europese vreemdelingen. Het Schengenverdrag 
betekent dat wij niet meer kunnen bepalen wie hier 
binnen komt en wie niet en ondergraaft bijgevolg de 
soevereiniteit van ons land. De Schengenruimte bete-
kent simpelweg dat wij geen baas meer zijn over onze 
eigen grenzen. Gecombineerd met Europese buiten-
grenzen die zo lek zijn als een zeef, is het gevolg van 
de Schengenzone dus een oncontroleerbare stroom van 
immigranten van zowel binnen als buiten de EU. Bo-
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vendien, als we één ding kunnen leren uit de afgelopen 
decennia, dan is het dat de omvang van de immigratie 
steeds werd onderschat. Het zegt heel veel dat het Ne-
derlandse CPB zelfs stelt dat er überhaupt geen voor-
spelling meer mogelijk is.

De EU mag dan wel zijn mond vol hebben over de zo-
genaamde zegeningen van de zogenaamde ‘arbeidsmi-
gratie’, de werkelijke problemen - de schaduwkanten 
van de migratie - worden in de EU onder het tapijt 
geveegd. Nederland blokkeerde terecht de toelating 
van Bulgarije en Roemenië tot Schengen, omdat die 
landen de corruptie en georganiseerde criminaliteit 
onvoldoende aanpakken. Bij het maken van de spel-
regels van Schengen werden corruptie en criminaliteit 
echter niet als criterium opgenomen. Het devies was: 
Bulgarije en Roemenië hebben hun grensbewaking 
technisch op orde, dus laat ze maar toe tot Schengen. 
Dat de douanier aan de grens corrupt is, deed er blijk-
baar niet toe. Het ging altijd om dat grote Europese 
ideaal, niet om wat er in de praktijk, op het veld, mis-
ging. Criminologe Dina Siegel heeft aangetoond dat 
de EU bewust de aard en omvang van Oost-Europese 
misdaad toedekte in de aanloop naar de toetreding van 
Oost-Europese landen tot de EU. Het moge duidelijk 
zijn: de Brusselse en Straatburgse EU-nationalisten 
zetten, in hun obsessieve drang naar een megalomane 
Europese superstaat, de veiligheid van hun eigen vol-
keren op het spel.

In geschriften van de EU wordt zelfs het begrip ‘ille-
gale immigratie’ nauwelijks gebruikt. Binnen de EU 
wordt er eufemistisch gesproken over ‘niet-reguliere 
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immigratie’. De meeste niet-reguliere immigratie ont-
staat echter doordat immigranten op legale wijze de 
Schengenzone binnenkomen. Na een tijd verloopt hun 
visum, maar door de open grenzen zijn deze mensen 
vrij om te reizen binnen de Schengenzone. Dat heeft 
als gevolg dat ze nauwelijks op te pakken en uit te 
zetten zijn. Het aantal zogenaamde ‘niet-reguliere’ of 
‘illegale’ immigranten dat kan worden aangehouden 
met ongeldige visa is dan ook erg gering: in de hele 
EU jaarlijks zo’n acht- tot tienduizend. Daarnaast gaat 
het natuurlijk ook om uitgeprocedeerde asielzoekers. 
Van alle asielzoekers over de hele wereld komt maar 
liefst 45% terecht in de EU. Het grootste deel van hen 
wordt in de praktijk niet uitgezet.

Zoals u weet, gaat de meeste media-aandacht naar de 
illegale immigratie aan de randen van het Schengen-
gebied, op de Canarische eilanden en Lampedusa en 
aan de Grieks-Turkse grens. De EU probeert die bui-
tengrenzen te laten bewaken door het bijzonder inef-
ficiënte Frontex. Die organisatie heeft slechts beperkte 
mogelijkheden in het Europese land waar ze opereert 
en moet het bovendien met een gering budget stellen. 
In veel Europese landen bestaat terecht grote weerstand 
tegen een verhoging van dat budget en een uitbreiding 
van de bevoegdheden, omdat zo’n buitenlandse con-
trolemacht met een eigen geweldsmandaat wordt erva-
ren als een inbreuk op de soevereiniteit.

Verder zijn er zoals gebruikelijk weinig betrouwbare 
cijfers over de illegale immigranten. In 2008 werden 
maar liefst 10,4 miljoen Schengenvisa uitgegeven, 
maar onbekend is hoeveel daarvan hebben geleid tot 
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illegale immigratie. Tussen 2002 en 2008 is het aantal 
illegale immigranten zogenaamd met enkele miljoe-
nen teruggelopen, maar dat is slechts schijn, want in 
werkelijkheid is het voornamelijk een administratieve 
kwestie. In vier landen vonden grootschalige regulari-
saties plaats: Spanje, Italië, Griekenland en natuurlijk 
België. Niet minder dan vier miljoen illegalen werden 
op die manier legaal. Een andere reden voor die re-
gularisatiegolf is de opname van belangrijke Europese 
immigratielanden, zoals Polen, in de Schengenzone. 
In de immigratie naar België hebben de Polen van-
zelfsprekend een bijzonder groot aandeel. Doordat het 
minimumloon in Oost-Europa veel lager ligt dan in 
West-Europa, is het aantal inwijkelingen uit deze lan-
den dat in onze contreien van een uitkering geniet, fors 
toegenomen. Verder protesteren onze vrachtwagen-
chauffeurs steeds vaker tegen de indienstneming van 
goedkope Poolse beroepsgenoten, die hier vaak hun 
werk inpikken. Deze situatie is niet bepaald bevorder-
lijk voor de vrede in Europa, en evenmin voor onze 
welvaart. Telkens opnieuw vergeten de wereldvreemde 
eurocraten, terwijl ze met hun dienstwagen naar een 
betaald etentje rijden, een belangrijke volkse wijsheid: 
hoge muren maken goede buren.

Volgens het Griekse onderzoeksbureau The Research 
Institute for European and American Studies, 
bevinden zich momenteel zo’n één miljoen illegale 
immigranten ergens ‘in transit’ in het Turks-Griekse 
gebied. Ze vertoeven in de Schengenzone en kunnen 
dus zonder enige controle via Italië Noordwest-Europa 
bereiken. Dat is uiteraard ook hun doel. Het moge 
duidelijk zijn dat, als landen aan de buitengrenzen van 
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de EU, zoals Griekenland en Italië, die grenzen niet 
goed bewaken of uitgeprocedeerde asielzoekers niet 
uitzetten, immigranten van buiten de EU moeiteloos 
naar Vlaanderen kunnen komen. Wat kunnen we 
daartegen doen? Om deze niet functionerende 
‘grenslanden’ buiten Schengen te plaatsen en dus deels 
weer grenscontrole in te voeren, is een EU-meerderheid 
nodig. Ook de mogelijkheden om het functioneren 
van Schengen zelf te veranderen, zijn erg beperkt. 
Men zou het Schengenverdrag maar beter meteen 
opzeggen, maar ook dat zal in de praktijk heel moeilijk 
blijken. Daarom zouden we gewoon opnieuw eigen 
grenscontroles moeten invoeren. Zodat we weer baas 
kunnen worden in eigen huis. Zodat we zélf kunnen 
bepalen wie we binnen laten en wie niet. Als een land 
het lef heeft om daartoe de eerste stap te zetten, zullen 
de omliggende landen allicht snel volgen.

Ik rond af. Het mag duidelijk zijn dat de EU en haar 
instellingen bewust de diversiteit van Europa om zeep 
helpen door middel van massa-immigratie en door lid-
staten in een multiculturele eenheidsworst te dwingen. 
Daar komt bij dat de EU een cultuurrelativistisch be-
leid voert en bovendien de islam pampert en faciliteert. 
Europese waarden - waar zo hoog mee wordt opgelo-
pen wanneer het bijvoorbeeld over ‘extreemrechts’ of 
‘populisme’ gaat - worden op die manier steeds meer op 
de tocht gezet. De EU heeft de facto een ‘islamosocia-
listische’ agenda. De EU is een project dat uitgaat van 
de maakbare samenleving, waarbij het individu wordt 
ondergeschikt aan de groep. De onderdanen en volke-
ren van de Europese lidstaten moeten en zullen zich in 
de eerste plaats Europeaan voelen, met een Europees 
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volkslied, een Europese vlag en een Europese regering 
aangevoerd door een Europese president. Vladimir 
Bukovsky, de Russische ex-communist die een bijdra-
ge leverde aan mijn boek ‘Europa wankelt’, merkt op 
dat de EU er een heus Sovjetplan op nahoudt en dat 
hij daarom liever naar de EU verwijst met het begrip 
‘EUSSR’. Dit klinkt extreem, maar wie Bukovsky ook 
echt leest, zal moeten erkennen dat op het bestuurlijke 
vlak de gelijkenissen klemmend zijn.

Ten slotte: wie Cecilia Malmström, een wereldvreemde 
eurocommissaris uit Zweden die vandaag in Brussel 
aan de knoppen draait, bezig hoort over hoe ze Europa 
demografisch wil veranderen, beseft dat de eurocraten 
een vorm van culturele genocide bedrijven die Europa 
in Eurabië dreigt te veranderen.

Wie een vrij, onafhankelijk, soeverein en Vlaams 
Vlaanderen wil, kan dus maar beter tégen deze EU 
zijn.

Ik dank u voor uw aandacht.
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V. Bij wijze van besluit: van 
lidstaat tot natiestaat

Gerolf Annemans

De Brusselse Europese top van 22 en 23 november 
2012 waar de staats- en regeringsleiders van de EU tot 
een meerjarenbegroting voor hun kolossale instelling 
moesten komen, is op een sisser afgelopen, net zoals 
de bijeenkomst eerder deze week van de Eurogroep, 
de leiders die in het kader van de werking van de een-
heidsmunt moesten afspreken of en onder welke voor-
waarden Griekenland meer en nieuw geld zou krijgen.

Op de top gisteren (23 november) eisten de Britten 
bezuinigingen. Overigens betaalde België vorig jaar 
177 miljoen euro om de Britse korting op de Euro-
pese begroting te helpen financieren. Voor het Ver-
enigd Koninkrijk is de ‘juste retour’ belangrijk en wij 
zouden er als Vlamingen beter een voorbeeld aan ne-
men. Sinds 1984 (herinner u: Margaret Thatchers “We 
want our money back”) is de Britse korting gebeton-
neerd. De volgende landen bedongen nadien een ge-
lijkaardige korting: Nederland, Zweden, Oostenrijk en 
Duitsland. Ook Denemarken sluit zich nu bij hen aan. 
België trekt bij monde van Di Rupo echter volop de 
kaart van Hollande, die hij zijn ‘vriend’ noemt, en dus 
hangt Vlaanderen vast aan stijgende Europese uitgaven 
(goed voor de Franse landbouwsubsidies) en zijn wij 
afwezig in de discussie over een rationalisering van de 
geldstromen.
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Meer nog, socialisten als Kathleen van Brempt zeggen 
duidelijk: “De toekomst van de EU is onlosmakelijk ver-
bonden met het idee van eigen middelen.” Lees: eigen 
belastingen. De Vlamingen, die de grootste nettobe-
talers van de EU zijn, meer nog dan de Duitsers en de 
Nederlanders, kijken als suffe kippen toe hoe dit alles 
boven hun hoofden wordt beslist. Terwijl wij in onze 
geschiedenis de Spanjaarden en de Fransen voor veel 
minder dan voor wat nu gebeurt met hun klikken en 
het klakken hebben buitengekieperd.

De manier van werken van de Europese Unie is nooit 
beter geïllustreerd dan door de wijze waarop ze de 
Turkse vestiging van Ford helpt financieren, terwijl tus-
senkomen in Genk niet kan, omdat Limburg niet vol-
doet aan de voorwaarden voor hulp. Vervreemding in 
plaats van solidariteit, daar staat de EU voor. Medio no-
vember 2012, heel recent dus, hielden wij met de Ka-
merfractie van onze partij ons jaarlijks fractieconclaaf 
in Barcelona. Wij vonden de hoofdstad van Catalonië 
wel een geschikte plek dezer dagen om als onafhanke-
lijkheidspartij uiting te geven aan onze belangstelling 
voor de processen die daar nu loskomen en voor de ver-
kiezingscampagne die daar plaatsvond, ook al valt te 
vrezen dat de hele sfeer van de regionale verkiezingen 
van dit weekend, door toedoen van de zelfverklaarde 
‘pragmatische’ nationalisten van minister-president 
Mas, uiteindelijk zal stranden op de naar ons gevoel 
veel te slappe koffie van een onafhankelijkheidsreferen-
dum, dat overigens ergens volgend jaar gepland is.

In het Vlaams Belangproject betreffende de ‘Ordelijke 
Opdeling van België’, hebben wij afstand genomen 
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van de methodiek van een voorafgaand referendum, 
onder meer omdat in Canada/Québec voldoende is 
aangetoond, dat dat leidt tot een straatje zonder einde, 
een welles-nietes-discussie met de centrale overheid, 
waarin overigens de Catalanen nu al dreigen verzeild te 
raken met Madrid. Niettemin gaan onze gedachten dit 
weekeinde toch uit naar de Catalanen. De vraag is of 
wij Vlamingen de achterstand op de Catalanen zullen 
kunnen inhalen en welk volk het eerst die onafhan-
kelijkheid zal bereiken. De geschiedenis en een goede 
gezondheid zullen het ons leren.

Maar één ding is zeker. De oude multinationale sta-
ten zullen - in tegenstelling tot wat doorgaans wordt 
aangenomen - niet, en de nieuwe staten die zich van 
de oude staten losscheuren of zichzelf ‘eruit’ scheuren, 
of de nieuwe staten die de oude staten dwingen om in 
vereffening te gaan, zullen wél een beeld van de 21ste 
eeuw zijn. En dan niet een negatief beeld van een zich 
autarkisch in egoïsme terugtrekkend nationalisme, 
maar een positief, een hoopvol beeld van een Europa 
waar veel meer verscheidenheid een basisvoorwaarde 
voor samenwerking wordt, of omgekeerd, waar gelijk 
welke moderne 21ste-eeuwse samenwerking binnen Eu-
ropa enkel en alleen mogelijk is tussen vrije naties en 
vrije volkeren die niet meer tegen hun eigen wil ge-
dwongen kunnen worden om samen te leven in de to-
taal, maar dan ook totaal versleten structuur van oude 
lidstaten van de ondertussen zelf ook totaal versleten 
structuur van de EU.

Lidstatelijke onafhankelijkheid van volkeren die dit 
wensen en vrije samenwerking zonder dwang zijn de 
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nieuwe begrippen van de nieuwe tijd, de moderne 
begrippen van de moderne tijd in het Europa van de 
21ste eeuw. Het moge dus voorafgaand aan alle andere 
beschouwingen inzake Europa, vanwege de Vlaams-
nationalisten van het Vlaams Belang, duidelijk gesteld 
worden. Als Europa zou kunnen bestaan, dan toch én-
kel als het bereid is zijn eigen oude structuren los te 
laten. Als een aanvaardbare vorm van Europese samen-
werking zou kunnen bestaan, dan toch énkel indien 
het aan zijn basisstructuur bereid is om de lidstaten tot 
natiestaten te laten evolueren en dus de multinationale 
staten in heel wat gevallen - om niet te zeggen in alle 
gevallen - als een ondertussen achterhaalde vergissing 
van de meestal 19de-eeuwse geschiedenis los te laten.

De Europese evolutie enerzijds - en we hebben hier 
vandaag duidelijk gezien dat die teruggedraaid moet 
en zal worden - en, anderzijds, de opsplitsing van 
oude staten, de verkleining van onnatuurlijke staten, 
de opdeling van artificiële gehelen en de stichting van 
onafhankelijke natiestaten op basis van het begrip vrij-
heid en niets minder dan de vrijheid, ze vormen een 
paradox, een slechts schijnbare tegenstelling met an-
dere woorden, die weliswaar heel logisch en coherent 
overkomt voor wie met meer afstand naar de gang van 
de wereld kijkt.

De achterlijken op dat vlak zitten dus aan de kant 
van Verhofstadt en Cohn-Bendit. Ze zijn achterlijk, 
omdat ze inzake de oude en achterhaalde EU rabiaat 
het gaspedaal indrukken, terwijl zij inzake de nieuwe 
Europese landkaart van onafhankelijke staten op het 
rempedaal staan. Welnu, Verhofstadt en Cohn-Bendit 
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zijn verleden tijd. Voor ons ligt een toekomst waarin 
het omgekeerde gebeurt. Het gaspedaal voor de nieu-
we Europese landkaart en het rempedaal voor de oude 
EU!

En dan is er een tweede gedachte die ik met u zou wil-
len delen en die gaat over het feit dat - na wat u van-
daag allemaal heeft gehoord - het natuurlijk niet lan-
ger opgaat om Europa in welke mate dan ook voor te 
stellen als een alternatief voor België. U kent allemaal 
wel de erg populaire stelling dat België zogenaamd zal 
‘verdampen’, een deel naar Vlaanderen en een deel naar 
Europa. Zelfs in kringen van de Vlaamse Beweging is 
dat er jarenlang diep ingehamerd. De colloquia van het 
Vlaams Belang hebben de traditie om bakens uit te zet-
ten die tot ver buiten onze eigen partij doorklinken en 
hun invloed hebben. Ik denk aan de colloquia omtrent 
conservatisme, de Ordelijke Opdeling van België en 
zeker ook dat over het sociaaleconomische toekomst-
programma. Welnu, ik hoop dat er na vandaag door 
middel van dit colloquium een beslissende en onom-
keerbare stap is gezet om de gedachte aan een verdam-
ping van België richting Europa definitief en grondig 
uit de tempel van ons Vlaamsnationalisme te ranselen.

Om te beginnen is die verdampingstheorie danig in 
strijd met een realistische en pragmatische kijk op de 
evolutie in België. De pragmatische werkelijkheid, de 
bitterharde waarheid is immers dat België niet ‘auto-
matisch’ zal verdampen. We zullen verdorie niet op ons 
dik en zelfs niet op ons vermagerd ‘gat’ mogen blijven 
zitten om rustig toe te kijken hoe alles verdampt. Om 
onafhankelijk te worden, zullen wij actie moeten on-
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dernemen. Wij zullen durf moeten tonen en de han-
den uit de mouwen steken en we zullen de Vlamingen 
- desnoods één voor één - wakker moeten schudden 
met argumenten én met passie.

Dat we daarvoor de omweg van langdurige en opeen-
volgende staatshervormingen zouden moeten bewan-
delen, is onjuist. Omdat het vijf voor twaalf is en om-
dat iedere dag dat Vlaanderen gekluisterd blijft aan de 
Belgische compromissen - of die nu federalistisch of 
confederalistisch zijn, doet niet ter zake - een dag te 
veel is.

Wij zijn het dus helemaal niet eens met de zoge-
naamde pragmatische Vlaamsnationalisten, die wiebe-
lend op het dunne touw waarop zij dansen, de durf 
niet hebben om België op te doeken en die voor hun 
comfort de belgicisten onder hun aanhangers wijsma-
ken dat ze België alleen maar - met vele tussenstap-
jes dan nog - gaan hervormen, terwijl zij de radicalen 
van de Vlaamse Beweging wijsmaken dat België gaat 
verdwijnen, omdat alles automatisch richting Europa 
zal verdampen. Alsof bovendien het feit dat de Belgi-
sche bevoegdheden allemaal richting het gedrocht van 
de EU gaan, voor ons radicalen als een geruststelling 
klinkt. Neen dus. Wij bedanken voor dit soort spreid-
standnummertjes, want wij, wij willen België vervan-
gen door een volledig bevoegde, vrije en fiere natie in 
zijn eigen Vlaamse Republiek. En onze verhouding 
met Europa zullen we zelf regelen en niet laten afhan-
gen van een door de EU en de oude krachten van het 
Belgische regime gemanipuleerd verdampingsproces. 
En áls we België zouden kunnen afbreken, dan wil-
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len we zeker geen automatisch proces richting Europa. 
Europa is voor ons niet de eindbestemming van onze 
soevereiniteit.

Wij zijn blij met het voortschrijdende inzicht bij velen 
dat ‘Europa’ een België in het groot aan het worden is, 
een inzicht dat overigens nu al meer dan acht jaar gele-
den door mijn vriend Paul Beliën voor het eerst duide-
lijk werd neergezet in zijn boek ‘A Throne in Brussels’. 
Ieder verband en iedere relatie tussen de toekomst van 
Vlaanderen en het lot van de zieltogende EU moet dus 
door de radicaalste Vlaamsnationalisten die wij zijn, 
resoluut worden afgewezen. Het ene is niet afhankelijk 
van het andere en al zeker mag het Europese niveau 
niet meer en nooit meer als excuus gebruikt worden 
om de keuze voor Vlaanderens onafhankelijkheid - en 
dus de opheffing van de Belgische structuur - uit de 
weg te kunnen gaan, of in de mist van een electoraal 
opportunisme te kunnen laten hangen.

Wij moeten durven kiezen. Alle politieke verantwoor-
delijken moeten durven kiezen: België behouden of 
niet behouden. En: de EU behouden of niet behou-
den. Ik heb er geen probleem mee dat radicale natio-
nalisten in Vlaanderen naast pragmatische nationalis-
ten werken aan en voor de toekomst van Vlaanderen. 
Ik maak niemand een verwijt. Ik wil alleen niet dat 
het omgekeerde gebeurt en dat ons verwijten zouden 
worden gemaakt. Als ik in oktober, na de stemming 
van de resolutie in het Europees Parlement, waarin een 
versterkte Europese begroting en meer eigen inkom-
sten voor de Europese instellingen worden gevraagd, 
Europees Parlementslid Frieda Brepoels zie en hoor 
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verklaren: “Wij doen er alles aan om van de EU een 
hechtere groep te maken, en van de eurozone een echte 
economische en op termijn zelfs politieke unie te maken”, 
dan ben ik daar blij om, omdat zo’n uitspraken een 
duidelijke lijn afbakenen en een duidelijke taakverde-
ling neerzetten tussen ons en de Vlaamsnationalisten 
die met de Europese instellingen meegaan. Tussen ons 
en Vlaamsnationalisten die hun terughoudendheid om 
de Belgische staat meteen op te doeken netjes koppelen 
aan de terughoudendheid om de EU fundamenteel in 
vraag te stellen.

Als collega Ben Weyts - op het typische verwijt van 
Verhofstadt dat de N-VA in extreemrechts vaarwater 
komt met haar eurokritiek - in paniek en als door een 
bliksem getroffen daarop antwoordt dat de N-VA “de 
enige echte pro-Europese partij is”, niet in de culturele 
en confederale betekenis die wij er hier vandaag aan 
geven, maar omwille van hun gehechtheid aan de soci-
aaleconomische unie en haar ‘sixpackdwangmaatrege-
len’, dan heb ik daar geen probleem mee. Integendeel, 
het bakent de zaken goed af. Wij hebben niet enkel 
ieder onze eigen visie, maar in wezen ook ieder onze ei-
gen taak. Zij de hunne, wij de onze. Ikzelf, en ik hoop 
van u allen hetzelfde, ik ben verslaafd aan eenvoud en 
aan evenwicht en ik houd de zaken graag simpel. Ik 
houd mijn einddoel helder en onvertroebeld. Vlaan-
deren moet onafhankelijk worden. En neen, er moet 
voor mij geen terugkeer zijn naar elkaar bekampende 
of oorlogvoerende natiestaten die om Europese domi-
nantie strijden. Voor mij is Europese samenwerking 
gebaseerd op vrijheid en is een confederaal concept 
geen taboe, maar inzake de wijze waarop deze EU van 
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de invoering van een eenheidsmunt misbruik heeft ge-
maakt om een politiek voldongen feit te creëren, zeg ik 
even simpel als kort: wég met deze EU.

Onze visie inzake Europa is dus ook ingegeven door 
onze aversie voor totalitarisme, onze afkeer voor ab-
solutisme. Europees unitarisme is sinds het begin van 
onze tijdrekening, of het nu ging over een unificatie 
die het etiket van Hadrianus, van Keizer Karel, van 
Napoleon of van Nazi-Duitsland droeg, telkens enkel 
mogelijk geweest onder dwang. Deze dwang kwam 
doorgaans uit de loop van een geweer. De generaals 
van de Europese eenheid schrijven zich in die lange 
rij van lichtelijk dwangneurotische fanatici in. Zij ver-
zaken aan het militaire geweld, maar zetten een nog 
veel dwingender en wellicht veel gevaarlijker wapen in. 
Niets is immers, naar het woord van Lenin, een sub-
tieler en doeltreffender methode om de maatschappij 
en de bevolking te ontwrichten en te manipuleren dan 
het doen ontsporen van een munt. Wij nationalisten 
willen geen EU, maar samenwerking. Wij willen niet 
die eenheid, maar veelheid. En wij willen geen dwang, 
maar vrijheid. Dat de fanatici van de Europese eenheid 
het begrip ‘democratie’ zeggen te vertegenwoordigen, 
is te gek voor woorden. Het tegendeel is waar.

Er rest mij nog enkel de aangename taak u allen te 
danken voor uw aanwezigheid vandaag. Zoals ik zei: 
onze colloquia zijn baanbrekend en trendzettend. Net 
overigens als onze uitzonderlijke referentiespreker van 
vandaag, Thierry Baudet, die ik samen met alle andere 
sprekers en deelnemers dank.
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Thierry Baudet, Rijksnederlander en hierheen geko-
men vanuit het Noorden, geeft mij overigens de ge-
legenheid om iedereen er nog eens extra aan te herin-
neren dat wij als Vlaams Belang een Heel-Nederlandse 
partij zijn. Niet enkel aansluitend op een decennialan-
ge traditie in de Vlaamse Beweging, maar zeer zeker 
ook als kenmerk van onze moderne, op de 21ste eeuw 
gerichte strategie en visie, illustreerde uw aanwezigheid 
welke richting het onzes inziens - na de stichting van 
de Vlaamse Republiek - uit moet met de Nederlandse 
ruimte binnen Europa. Ik stelde het op prijs ook dit 
nog even te onderstrepen.
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VI. Over de referaathouders 
en de panelleden

Gustav Kasselstrand (°27 juni 1987) is de nationale 
voorzitter en internationaal secretaris van  Sverigede-
mokratisk Ungdom. SDU is de onafhankelijke jon-
gerenorganisatie van de Zweedse Democraten (SD). 
Kasselstrand is al actief sinds de Europese verkiezings-
campagne van 2004 en is vandaag de drijvende kracht 
achter de snelst groeiende partijpolitieke jongerenorga-
nisatie van Zweden.

Dietmar Holzfeind (°29 december 1978, Villach) stu-
deerde rechts- en bedrijfswetenschappen te Graz. In 
2005 behaalde hij de graad van magister in de rechten. 
Van 2005 tot 2008 was hij actief als zelfstandig coach 
en consulent inzake beleggingen. In 2008 ging hij aan 
de slag als medewerker van FPÖ-europarlementslid 
Andreas Mölzer en werd een jaar later voorzitter van 
de FPÖ-fractie in het Europees Parlement. Hij was van 
2005 tot 2013 districtsvoorzitter van de FPÖ in Her-
magor en zetelde in die hoedanigheid in het nationale 
partijbestuur.

Julien Rochedy (°10 maart 1988) werd in 2006 lid van 
het Front National en zette zich vooral in achter de 
schermen. Tijdens de Franse presidentscampagne van 
2012 stelde Marine Le Pen hem aan tot de voorzitter 
van ‘les Jeunes avec Marine’. Sinds 2012 staat hij aan 
het hoofd van het Front National de la Jeunesse (FNJ).
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Tom Van Grieken (°7 oktober 1986) was als student 
al voorzitter van diverse nationalistische organisaties, 
maar ondanks zijn engagement in de Vlaamse Bewe-
ging heeft hij nooit de partijpolitiek losgelaten. Al 
sinds 2003 is hij lid van het toenmalige Vlaams Blok 
en in 2006 werd Van Grieken verkozen als een van de 
jongste gemeenteraadsleden in heel Vlaanderen. On-
der het motto ‘De winter is voorbij’ werd hij tenslotte 
verkozen tot nationaal voorzitter van de Vlaams Be-
lang Jongeren (VBJ), aan wie hij op zijn kenmerkende 
eigenzinnige manier een nieuw elan gaf.
 
Philip Claeys (°24 mei 1965) woont in Overijse met 
zijn echtgenote en zijn twee kinderen. Hij is licentiaat 
vertaler en behaalde eveneens een speciale licentie mar-
keting. Tijdens zijn studentenperiode was Claeys lid 
van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV). 
Hij was nationaal voorzitter van Vlaams Blok Jongeren 
tussen 1995 en 1999. Beroepshalve was hij fractiese-
cretaris van het Vlaams Blok in het Vlaams Parlement.
Sinds 2003 is hij Europees parlementslid. Hij zetelt in 
de commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en 
Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement. Als 
plaatsvervanger in de commissie Buitenlandse Zaken 
blijft hij onder meer het dossier-Turkije opvolgen.

Sam van Rooy (°1985) groeide op in Antwerpen. Hij 
is industrieel ingenieur bouwkunde. Wat betreft zijn 
werkzaamheden in de schoot van het Vlaams Belang, 
focust hij sterk op het belang van EU-kritiek en van 
een pro-Europees alternatief. De grote bedreiging die 
van de islamisering van Europa uitgaat voor onze be-
schavingsgemeenschap is een andere bekommernis. 



63

Hij is een begenadigd schrijver in verschillende genres 
en is eveneens auteur en  medesamensteller van ‘De 
islam - kritische essays over een politieke religie’ (in 
2010 uitgegeven bij ASP) en ‘Europa wankelt - de ont-
voering van Europa door de EU’  (in 2012 uitgegeven 
bij Van Halewyck).

Gerolf Annemans (°1958) is het langst dienende parle-
mentslid van het Vlaams Belang. Hij is (mede)auteur 
van verschillende boeken en partijbrochures, onder 
meer rond het thema van de Vlaamse onafhankelijk-
heid. Als studiedienstvoorzitter zat hij tal van congres-
sen en colloquia voor en hij was ook de initiatiefnemer 
voor het colloquium ‘Pro Europa, dus tegen deze EU’. 
Als partijvoorzitter (sinds 16 december 2012) wil hij 
het Vlaams Belang nog uitdrukkelijker profileren als 
EU-kritische partij.





Binnen zonder Bellen

Philip Claeys beschrijft hoe het feite-
lijke wegvallen van de binnengrenzen 
in de Europese Unie de immigratie-
stroom nog groter en oncontroleerbaarder heeft 
gemaakt. Het asiel- en immigratiebeleid van de 
EU is geen oplossing voor het probleem, het is 
een onderdeel van het probleem. Elk land moet 
dus opnieuw zelf kunnen bepalen wie het op zijn 
grondgebied toelaat. Zonder ‘Europese’ bemoei-
zucht. Het is de enige manier om de immigratie-
stroom om te keren, en baas te worden in eigen 
land.

Bel 02/219 60 09 of mail naar 
info@vlaamsbelang.org voor een 
gratis exemplaar.
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TÉGEN 

DEZE EU

Dit boek brengt verslag uit van het colloquium van het 
Vlaams Belang op 24 november 2012 in het Vlaams Par-
lement te Brussel. Het bevat representatieve teksten die 
werden uitgesproken naar aanleiding van dit colloquium 
of verwijst ernaar.

Partijleden, sympathisanten en geïnteresseerden in het 
Europa/EU-vraagstuk kwamen vorig jaar samen om bij 
te leren en om na te denken, onder meer met gelijkge-
zinden uit het buitenland  Wij zijn ons er namelijk van 
bewust dat ons in Vlaanderen en België de politieke 
taak toekomt om de richting die de EU uitgaat op fun-
damentele wijze in vraag te stellen. Dat de teneur van 
ons vertoog best harmonieert met dat van gelijkgezinden 
uit het ‘Europese buitenland’, is ons eveneens duidelijk. 
Daarom waren zij ook aanwezig op het colloquium en 
hielden zij ons hun inzichten voor.

Laat het in elk geval duidelijk zijn dat het een gemiste 
kans zou zijn om met de EU ‘en passant’ af te rekenen. 
Wie rationele argumenten en goede voorbeelden zoekt 
om de haalbaarheid van een ‘Ordelijke Opdeling’ van 
België aan te tonen en te bepleiten, mag niet willen ont-
snappen aan de verantwoordelijkheid om dat eveneens te 
doen voor een ‘Ordelijke Ontmanteling’ van de(ze) EU.

Naar onze bescheiden mening is een belangrijke aanzet 
daartoe met dit colloquium gegeven.
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