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 De strijd gaat door

Het oude jaar ligt ondertussen achter ons. Het was 
voor het Vlaams Belang niet bepaald een succesjaar. 
Het heeft geen zin om dat te ontkennen of zelfs maar 

te minimaliseren. We hebben rake klappen gekregen, maar 
we zijn niet murw geslagen. In plaats van bij de pakken 
te blijven zitten, richten we de blik vol vertrouwen op de 
toekomst.

We hebben het nieuwe jaar niet afge-
wacht om met de klassieke voornemens 
uit te pakken, maar meteen de daad bij het 
woord gevoegd. Op 16 december werd 
Gerolf Annemans door de leden verkozen 
tot nieuwe voorzitter. Onder zijn leiding 
wordt onze partij momenteel klaarge-
stoomd voor de verkiezingen van 2014. 
Verkiezingen die een eerste stap moeten 
zijn naar de heropstanding van het recht-
lijnige nationalisme in Vlaanderen. 

Niet uitgeteld
Hoe graag bepaalde media het ook laten 
uitschijnen: het Vlaams Belang is alles 
behalve uitgeteld. Onze partij beschikt 
immers over een aantal troeven die op 
lange termijn belangrijker en waardevol-
ler zijn dan televisiepopulariteit. We heb-
ben een schare militanten die voor hun 
ideaal strijden, en niet voor postjes en 
profijtjes. En we hebben een ijzersterk 
programma dat aan actualiteit nog niets 
heeft ingeboet. 

Politieke ijsbreker 
De problemen die onze partij op de poli-
tieke agenda heeft geplaatst, zijn niet op-
gelost. Na ervoor te hebben gezorgd dat 
bepaalde thema’s stilaan bespreekbaar 
werden, komt het er nu op aan de druk 
op de ketel te houden. Wij zijn de ijsbre-
ker geweest die het dichtgevroren kanaal 
heeft opengebroken. Het is en blijft onze 
taak ervoor te zorgen dat het kanaal niet 
opnieuw dichtvriest. Kortom: het Vlaams 
Belang is nodig. Onze strijd gaat door. 
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 uw gratis infopakket
 uw gratis proefabonnement voor drie maanden
 een jaarabonnement op Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van Vlaams Belang (€ 12,50)
 informatie over de Vlaams Belang Jongeren
 een lidmaatschap als student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil

“Bendes lokken interventieploe-
gen in een hinderlaag door olie op 
de weg te gieten, zodat de combi’s 
slippen en ze de agenten kunnen 
aanvallen. Dat is toch niet meer 
normaal?” 

Vincent Houssin,  
Ondervoorzitter politievakbond 
VSOA, in Gazet Van Antwerpen

•••

“De splitsing van België is be-
houdens mirakels onafwendbaar. 
Vlaanderen moet absoluut vermij-
den dat het een soort Noord-Cy-
prus wordt. Dat land wordt door 
bijna niemand erkend. ‘Vlaan-
deren moet, zowel in Franstalig 
België als op internationaal vlak, 
aftoetsen op welke manier het on-
afhankelijk kan worden”.

Erik Faucompret,  
Emeritus hoogleraar aan de  

Universiteit Antwerpen, in De Tijd

•••

“Bij minstens dertig procent van 
alle inbraakdossiers zijn de da-
ders buitenlanders. Bij de zware 
zaken (...) ligt dat nog veel ho-
ger: daar is negentig procent van 
vreemde afkomst.”

Eddy De Raedt, directeur bij de 
federale politie, in De Standaard 

•••

“België heeft nood aan een veran-
dering die een beter beleid moge-
lijk maakt. Als dat niet meer kan, 
dan staat de Belgische structuur 
de toekomst in de weg. Een split-
sing van de staatsschuld wordt 
dan de laatste grote Vlaams-
Waalse transfer.”

Daan Killemaes, Adjunct-hoofd-
redacteur, in Trends

•••

“Vlaanderen en Franstalig Bel-
gië zijn twee totaal verschillende 
werkelijkheden.”

Martin Buxant,  
Franstalig journalist, op Radio 1
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