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Dames en heren, waarde aanwezigen, 

Op mijn beurt wens ook ik u allen van harte welkom op onze VVB-nieuwjaarsreceptie, 

weliswaar zonder randanimatie van landbouwtractoren maar daarentegen in deze voor 

Vlaanderen wel historisch boeiende site. 

“Ik weet het wel, ik weet het wel dat mijn verhaal eentonig is.” schreef Multatuli in zijn 

Max Havelaar toen hij verteld had hoe Saïdjah's vader elke buffel om zijn rijstveld te 

bewerken, hem - iedere keer weer- werd afgenomen  door het districtshoofd van Parang-

Koedjang.   

Ik weet het wel, Ik weet het wel. Ook mijn verhaal oogt eentonig als ik op de kansel 

(zoals hier) of op papier - iedere keer weer- partijpolitiek Vlaanderen uitnodig om 

onverwijld de funderingen te gieten voor een onafhankelijke Vlaamse staat. En toch zie 

ik mij verplicht dit hier et nu te blijven herhalen. 

Het moet ondertussen voor ieder van ons toch zonneklaar zijn dat wij Vlamingen sinds 

1970 uitzichtloos blijven aanmodderen met nu al 6 staatsmisvormingen waar geven en 

vooral te veel toegeven aan de ‘demandeurs de rien’ de hoofdtoon zet.  

Ok, in die verlopen 50 jaar zou het er nog aan moeten mankeren dat we niet af en toe 

een halve of een bijna hele trofee binnenhaalden zoals bijv. een eigen regering of een 

eigen Vlaams parlement met wat (veelal gedeeltelijke) bevoegdheden. 

Maar ronduit beschamend is dat de Franstaligen het als vanzelfsprekend vinden dat een 

volk voor zijn recht op zelfbeschikking en voor elke stap daar naartoe een prijs moet 

betalen. Een prijs zelfs die dan nog eens exuberant te hoog is met o.a. continue 

cententransfers, onterecht afgedwongen pariteiten en faciliteiten die grof misbruikt en tot 

in juttemis gebetonneerd worden.  

Bovendien tolereren onze Vlaamse vertegenwoordigers des volks de kwalijke gewoonte 

dat onze Frantalige opponenten veelal tweemaal langs de kassa mogen passeren: eerst 

om hun ‘welwillende toegift’ tijdens de debatten vergoed te zien en dan nog eens als wij 

Vlamingen die ‘toegift’ in de praktijk gerespecteerd willen zien.  

Maar geen nood, dierbaren. Een beslissend momentum zou er in 2024 (volgend jaar) 

kunnen aankomen, tenminste als we de Wetstraatkenners mogen geloven. Die veelal 

zelfbenoemde experten baseren zich hiervoor niet op de baan der planeten, want in 

2024 verhuist Uranus naar het sterrenbeeld Stier. Neen, het zijn de peilingen die de 

Vlaams-nationalistische partijen een mogelijke zetelmeerderheid in Vlaanderen 

voorspellen. Of die peilingen meer betrouwbaar dan astrologie zijn, betwijfel ik 

persoonlijk maar politici worden er wel serieus zenuwachtig van. 

Dat de verkiezingen van 2024 een kantelmoment kunnen zijn, wordt nog eens bevestigd 

door het orakel van blauwe Pythia, Gwendolyn Rutten uit Aarschot, de stad der 

kasseistampers genoemd. Ik citeer de verlichte zieneres:  

“De klassieke partijen moeten in eigen boezem kijken en moeten hun 

partijpolitieke bril afzetten. Als ze verder doen zoals ze bezig zijn, leidt ons dat 

wellicht vroeger dan later naar  de Vlaamse onafhankelijkheid en naar het einde 

van België. Misschien is dat moment al dichterbij dan we denken. Ik maak mij geen 

illusies. Als zij België kunnen opdoeken, zullen ze het doen.”  
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Ze doelt dus dat na mei 2024, VB en N-VA wel eens samen een zetelmeerderheid 

kunnen hebben in het Vlaams Parlement. Geef toe, het einde van de belZIEK is voor 

elke rechtgeaarde Vlaams-nationalist toch een natte droom, nietwaar? 

Als je het mij vraagt, maakt die zetelmeerderheid een reële kans, maar of de V-partijen 

tot samenwerken bewogen kunnen worden is vandaag nog zeer de vraag. 

Partijbelangen primeren te makkelijk boven elementair volksbelang. 

En dan is er onze Vlaamse volksbeweging.  

In de coronajaren, toen we aan thuis en secretariaat gekluisterd waren, hebben we van 

de nood een deugd gemaakt om onze vereniging qua organisatie, communicatie en 

logistiek een eigentijds pak aan te meten. We kregen een nieuw logo en dito huisstijl om 

onze herkenbaarheid te vergroten, er kwam een totaal nieuwe webstek met bijzondere 

aandacht voor klank (podcast) en bewegend beeldmateriaal. Ons tijdschrift Grondvest 

gaat voortaan als ONAF door de drukpers. Ons secretariaat kreeg van binnen en 

vanbuiten een doortastende opknapbeurt tot buitengevel. Er kwam een winkel, een bib, 

vergaderruimte en een klank- en beeldstudio.  

En omdat we vorig jaar beetje na beetje meer ‘vrijheid’ kregen, kunnen we voor 2022 
toch een aardig activiteitenpalet voorleggen. Ik verwijs onder meer naar:  
 
- De nieuwjaarsboodschap bleef nog online (eigen productie)   
 
- We vlagden weer ter plekke in de Ronde van Vlaanderen.  
 
- de VVB (Michael & Arvid) trok naar Oekraïne met een vracht hulpgoederen en medicijnen 
(met dank aan het VNZ en burgemeester Kurt Ryon van Steenokkerzeel) Ook onze 
financiële steunactie was een succes.  
     
- op 11 juli voerden we actie op de grote markt van Brussel voor het Nederlands en waren 
we op het straatfeest in de Drukpersstraat in Brussel. 
 
- We waren present op IJzerwake en -bedevaart. 
 
- we vierden 65 jaar VVB in Vlaams Parlement. 
 
- In Leiden waren we de leidende kracht achter de LOF-prijs der Nederlandse taal met 
Stef Bos en Frits Spits als laureaten. 
 
- Carles Puigdemont was VVB-eregast in Aalst. 
 
Dat is ook de hoofddoelstelling van onze vereniging nietwaar. (ons Art.1)       

Want ‘trop is te veel is en te veel is trop’ wist Pol Van den Boeynants al dik 40 jaar 

geleden. En ook wij van de VVB denken dat het welletjes is geweest en hoog tijd om 

resoluut voor een Vlaamse soevereine republiek te gaan. Eigenlijk niks nieuws want wij 

besloten dat al op ons congres van Kortrijk in 1991.  

We willen partijpolitiek Vlaanderen een spiegel voorhouden omtrent hun “Vlaamse” 

intenties en dat geldt ook voor de V-partijen met onze vraag naar hun bereidheid om 

samen te werken als er een meerderheid aan zetels in Vlaams Parlement zich aandient.  
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Hiervoor hoeven ze echt niet over alles het met mekaar eens te zijn, ook niet 

ideologisch.  

Vlaamse onafhankelijkheid is essentieel en prioritair en overstijgt de partijen en 

ideologieën. De riedel dat belZIEKE grondwetten, dubbele meerderheden, 

grendelwetten onafhankelijkheid onhaalbaar maken, mag ons niet afschrikken. Buiten de 

belZIEKE lijnen kleuren is wel degelijk een optie. Of hebben De Potter, Gendebien en co 

in 1830 zich verlegen gevoeld om de grondwet van het Verenigd koninkrijk niet te 

respecteren?        

Dat er nog werk op de plank ligt en dat het geen wandeling door het park wordt, is 

duidelijk. Maar een goed begin zou bijvoorbeeld een onafhankelijkheidsresolutie kunnen 

zijn, gestemd in het Vlaams parlement waarin onze krijtlijnen voor onderhandelingen met 

de Franstaligen vastgepind worden. ’t Is maar een idee.  

Een symposium in het najaar over Vlaamse staatsvorming hierover staat op onze 

agenda. De VVB mikt er op dat Tom Waes en zijn ploeg straks een belangrijk addendum 

mogen schrijven aan “Het verhaal van Vlaanderen”: “Het verhaal van een 

ONAFHANKELIJK Vlaanderen”.  

Onze vaste jaarlijkse activiteiten blijven plaatsvinden, zoals de 11 juliviering in Brussel, 

de Lof-prijs der Nederlandse taal (in Vlaanderen) en onze medewerking aan het 

Zangfeest. Voor de Ronde van Vlaanderen doe ik een bijzondere oproep aan allen om 

mee met de VVB te komen vlaggen langs de omloop en naast onze weiden als 

wiegende zeeën en dus aan onze oproepen gevolg te geven. Vergaderingen voor de 

Ronde zijn ondertussen gepland op woensdag 8 februari in Izegem en woensdag 22 

februari in Beernem met als oproep en doel: iedere VVB-afdeling neemt een helling of 

kasseistrook.   

Ik besluit. Ondertussen zijn in de afdelingen en nationaal de besturen vernieuwd en 

kunnen we er volop tegenaan gaan. Ik wil hen die de fakkel doorgaven van harte danken 

voor hun inzet en de nieuwkomers veel initiatief, dynamisme en inspiratie toewensen. 

Belangrijk te vermelden is dat op het secretariaat Steven Vergauwen ons verlaat “om de 

wereld te verkennen”. Ik wil Steven oprecht bedanken voor zijn decennialange inzet als 

o.a. VVB-directeur, ICEC-ambassadeur, lobbyist, ONAF-hoofdredacteur en 

onnavolgbaar organisator van grote evenementen.  

U allen wens ik tenslotte een gezond, gelukkig en vooral strijdvaardig 1023 toe. 

Ik dank u.         


