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Toespraak Bruno Valkeniers – congres gemeenteraadsverkiezingen 2012 
  
Dames en heren, beste vrienden, partijgenoten, 
  
Welkom in de Antwerpse Zuiderkroon. Niet voor de zoveelste kitscherige show 
van Debby en Nancy, inclusief tongkus van onze marxistische premier Elio Di 
Rupo. Maar welkom op deze nationale partijmanifestatie in de laatste rechte 
lijn naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. 
  
Vrienden, nationalisten, 
Een week voor 14 oktober heeft de verkiezingscampagne stilaan haar 
hoogtepunt bereikt. En dus regent het opnieuw beloftes, de ene al 
(on)geloofwaardiger dan de andere. Alles wat de voorbije zes jaar niet kon of 
mocht, lijkt met 14 oktober in het vooruitzicht plots wél mogelijk. Als we de 
propaganda mogen geloven, worden we de ochtend na de verkiezingen 
wakker in de beste aller werelden. 
 
Een kniesoor natuurlijk die zich afvraagt wat degenen die tot op vandaag de 
lakens uitdelen – met uitzondering van het Vlaams Belang zijn ze dat allemaal! 
– er eigenlijk van heeft weerhouden om de voorbije jaren reeds eerste, al was 
het maar bescheiden, stapjes in die richting te zetten.     
   
Maar goed, na 14 oktober zal het dus allemaal gebeuren, morgen scheert men 
gratis, wast men witter dan wit en wordt  alles anders. Zoals men ons bij vorige 
verkiezingen ‘vernieuwing’ beloofde, predikt men vandaag ‘verandering’. Eén 
partij heeft van ‘de kracht van verandering’ zelfs haar campagneslogan 
gemaakt. 
 
U weet wel: de partij die een deurwaarder dreigt in te schakelen tegen een 
Ekerse Vlaams-nationalist omdat hij naast een campagnebord met daarop 
ondermeer de affiches van de kersverse ‘Vlaams-nationalisten’ Bungeneers 
en Van Campenhout, ook een campagnebord van het Vlaams Belang in zijn 
voortuin had geplaatst. Dezelfde partij dus die ondertussen (in gemeenten 
zoals Mechelen, Willebroek en natuurlijk ook Antwerpen) zonder enig 
probleem gezamenlijk campagne voert met (veelal allochtone) kandidaten van 
de meest belgicistische partij van Vlaanderen, met name de SP.a. Als de 
Vlaamse Beweging nu niet wakker wordt, dat ze dan maar verder blijft slapen.  
  
Militanten, kandidaten, sympathisanten, 
  
Sinds zijn oprichting, bijna 35 jaar geleden, is het Vlaams Belang een unieke, 
en onvervangbare – en daarom ook succesvolle – partij geweest. Onze partij 
heeft in al die jaren dan wel geen burgemeesters, schepenen, députés of 
goeverneurs geleverd, maar is wél bijna 35 jaar lang de boodschapper 
geweest. 
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Soms, of heel dikwijls zelfs – was dat geen blijde boodschap. De goed nieuws 
show laten we over aan de Debby’s en Nancy’s van alle andere partijen. Maar 
wij brachten wel altijd de realiteit, de pijnpunten van onze Vlaamse 
samenleving. Wij spraken waar anders zou gezwegen zijn. Wij gingen 
rechtdoor waar anders zou gekronkeld zijn. Wij brachten licht waar anders 
duisternis zou gebleven zijn. En wij spraken de waarheid waar anders zou 
gelogen zijn. 
 
Het Vlaams Belang is dus niet de BV partij maar is en blijft dé programmapartij 
van Vlaanderen. Met uitgewerkte oplossingen en voorstellen voor o.a. de 
Ordelijke Opdeling van België, een STOP-plan om de criminaliteit echt aan te 
pakken, een blauwdruk voor een kordaat immigratiebeleid. Dé partij met een 
klare kijk op de toekomst van Europa, de Neuro en de plaats die Vlaanderen 
daar moet en zal innemen. Een partij met een echt volks nationalistisch 
sociaal programma wars van elk neo-liberaal kapitalisme of verschroeiend 
socialisme. Geen lapwerk, goede vrienden, maar visie! 
 
En geen cordon, sanitaire of médiatique, geen sociale of professionele 
uitsluiting zal ons en u tegenhouden. Mag ik u allen voor uw niet evidente 
keuze en uw inzet nogmaals van harte danken. Ons respect en dat van onze 
kiezers verdienen jullie dubbel en dik. 
  
Jullie bewijzen elke dag opnieuw dat een partij ook vanuit de oppositie een 
belangrijke rol te vervullen heeft. Wij sluiten machtsdeelname niet uit, maar 
voor ons zijn inhoud en principes niet verhandelbaar. Niet in de tijd van Karel 
Dillen een ook vandaag nog niet! 
 
En dus: neen vrienden, wij zullen niet en nooit, om perse aan Vlaanderen te 
bewijzen dat we aan de macht kunnen deelnemen, dat we zogezegde 
participationisten zijn, onze ziel verkopen. Neen vrienden: het Vlaams Belang 
zal nooit in een Vlaamse regering of een schepencollege kruipen om ritueel 
slachten te faciliteren,of gescheiden man vrouw zwemuren in de publieke 
zwembaden of om er het stadsplan diversiteit mee goed te keuren onder het 
motto “het stad is van iedereen” en om dan pas helemaal op het eind, vlak 
voor de verkiezingen te zeggen “het stad is niet van iedereen”. Sorry maar het 
Vlaams Belang, ons niet gezien voor dat soort bochtenwerk. Ons niet gezien 
voor dat soort politieke immitaties van Alpe d’Huez! Wij zijn een rechtlijnige 
partij en dat willen wij blijven! 
 
Het Vlaams Belang was en is immers een zweeppartij die alle andere partijen 
voor zich uitjaagt en de agenda bepaalt. Het hoofddoekverbod in scholen, het 
boerkaverbod, de invoering van de nultolerantie in sommige wijken, de steeds 
grotere verspreiding van de onafhankelijkheidsgedachte,… Het zijn stuk voor 
stuk voorbeelden van de manier waarop onze partij het politieke debat heeft 
beïnvloed en gestuurd.  
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Ook wie het niet eens is met onze standpunten, zal moeten toegeven dat onze 
partij de verdienste heeft dat een aantal problemen die de politieke klasse in 
dit land jarenlang schaamteloos heeft verwaarloosd, op nieuwe 
maatschappelijke sporen heeft gezet. 
  
Vandaag, vele jaren later, komen stilaan ook anderen tot de (pijnlijke) 
vaststelling dat onze analyses kloppen. Dat, om maar enkele voorbeelden te 
noemen, België niet meer werkt, dat de multiculturele utopie aan het 
ontaarden is in een nachtmerrie en dat de zachte aanpak van criminelen 
alleen maar harde criminaliteit heeft opgeleverd. 
  
Kortom: heel wat van onze voorheen als ‘provocerend’ beschouwde 
standpunten zijn ondertussen ‘mainstream’ geworden. Wat meteen verklaart 
waarom ze stilaan zelfs hun ingang beginnen te vinden in verklaringen, 
programma’s en – vooral! – verkiezingsbeloftes van andere partijen. Dat ze in 
ons omringende landen intussen als beleidsvisie opgang maken. Dat is zonder 
twijfel een morele overwinning.  
 
Maar het is geen hoera-boodschap. We weten ondertussen immers wat politici 
(van de traditionele partijen) waard zijn, eens ze een schepen- of 
burgemeesterszetel in zicht hebben: van de dure eden blijven – in het beste 
geval dan nog - enkel vage intenties over.  
Nadat de postjes zijn verdeeld, zal opnieuw blijken dat de traditionele partijen 
onderling inwisselbaar zijn en zullen de beloften al even snel zijn vergeten als 
ze werden uitgesproken. 
  
Dat geldt voor alle duidelijkheid ook voor de partij die het verst is gegaan in het 
kopiëren van onze standpunten en ons programma en vandaag – na op vele 
plaatsen in Vlaanderen jarenlang mee de lakens te hebben uitgedeeld – plots 
om verandering schreeuwt. Net zoals de actualiteit van elke dag de juistheid 
en de waarde van ons programma aantoont, bewijst het gekronkel en 
bochtenwerk dat nu reeds - nog voor de vorming van de nieuwe gemeente- en 
provincieraadsbesturen – door sommigen wordt geleverd, de blijvende 
noodzaak van het Vlaams Belang. 
 
Goede vrienden, veiligheid is ook deze keer de perfecte kapstok waaraan het 
Vlaams Belang zijn programma ophangt. 
  
De eerste voorwaarde om zich thuis te voelen in Vlaanderen, in onze steden 
en gemeenten, is uiteraard veiligheid in de meest strikte zin van het woord. 

Wie zich niet veilig voelt, voelt zich ook niet thuis. En wie zich niet meer thuis 
voelt in zijn eigen wijk of stad, voelt zich ook niet meer geborgen en veilig. En 
dat is waar het ons aan ontbreekt in Vlaanderen, in onze buurten en onze 
wijken: nestwarmte. 
` 
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In een tijd van voortschrijdende globalisering is de volksgemeenschap, de 
natiestaat de beste, zo niet de enige, constructie waarbinnen een natuurlijke 
en gezonde solidariteit kan gedijen. De enige constructie kortom, die de 
sociale veiligheid waarborgt. 
  
Ook het thema van de eigen Vlaamse identiteit, het Vlaamse karakter van 
onze leefomgeving, van onze steden en gemeenten, past perfect in deze 
campagne. Door de massale immigratie zijn heel wat Vlamingen immers 
vreemdelingen geworden in hun eigen buurt. Er is dan ook meer dan ooit nood 
aan een partij die volop inzet op culturele, op identitaire veiligheid, op ons 

Vlaanderen 
  
Beste vrienden. 
Het Vlaams Belang blijft uniek en onvervangbaar. De problemen en 
prangende maatschappelijke kwesties die onze partij vele jaren geleden al als 
eerste aankaartte, zijn immers nog lang niet opgelost. Na ervoor te hebben 
gezorgd dat die thema’s uit de taboesfeer werden gehaald, komt het er nu op 
aan de druk op de ketel te houden.  
 
De voorbije 35 jaar heeft aangetoond dat de  rol van waakhond een partij als 
het Vlaams Belang op het lijf geschreven is. Of om het met de woorden van 
Joris Van Hauthem (n.a.v. zijn aantreden als VB-fractieleider in het Vlaams 
Parlement) te zeggen: “Het Vlaams Belang is een ijsbreker geweest. Het 
Vlaams Belang moet ervoor zorgen dat het kanaal niet opnieuw dichtvriest.” 
  
  
Vrienden, 
Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat er in Vlaanderen - meer dan ooit zou ik 
zeggen - behoefte is en blijft aan een radicale politieke formatie; aan een partij 
die de zaken op scherp stelt waar alle anderen de scherpe kantjes juist 
trachten te verdoezelen. Zoals ik het bij een vorige gelegenheid al zei: “Het 
Vlaams Belang is en blijft de likeur, de straffe versie van ideeën die ook in een 
meer verdunde vorm in andere partijen bestaan.” Of anders gezegd: het 
Vlaams Belang moet en zal blijven zorgen voor ‘het zout op de patatten’. Aan 
ons om in de komende week nog zoveel mogelijk Vlamingen daarvan te 
overtuigen. 
  
Want vrienden, 
wie verandering wil, mag zijn doelstelling niet beperken tot ‘er na 14 oktober bij 
te zijn’. Het levert immers weinig op om morgen ‘een plaats aan het stuur 
bemachtigen’ wanneer men de chauffeur van gisteren verder laat bepalen in 
welke richting het voertuig moet rijden. 
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Wie écht verandering wil, kiest voor de enige partij die zich niet tevreden 
stelt met een stuk van de taart, maar die het recept van de taart wil 
veranderen. 
De enige partij die principes boven postjes plaatst. 
De enige partij die voor en na de verkiezingen hetzelfde zegt. 
De enige partij die de druk op de ketel houdt. 
 
Die énige partij is de partij die van haar programma haar naam heeft 
gemaakt: Vlaams Belang! 
  
  
  
  
  
  
  


