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Vlaams minister-president Geert BOURGEOIS 

11 juli speech: “Vlaanderen, sterke en zelfbewuste deelstaat” 

Kortrijk, Groeningemonument 

 

Vlamingen! 

 

Hier voor u te mogen staan. 

Hier aan het Groeningemonument.  

Op de vooravond van Vlaanderens nationale feestdag. 

Dit geeft een ongelofelijk gevoel. 

Het stemt me trots en dankbaar. 

Trots dat ik als eerste Vlaams-nationalistische minister-president 

van Vlaanderen op dit podium mag staan.  

Hier, op deze symbolische plek, sinds Consciences ‘Leeuw van 

Vlaanderen’ in het collectieve geheugen van de Vlaming gegrift. 

Dankbaar ook, voor alle Vlamingen die dit moment mogelijk hebben 

gemaakt.  

Dankbaar voor zij die decennialang, ook in moeilijke tijden, hebben 

gestreden voor een sterker Vlaanderen en voor meer zelfbestuur.  
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Jean-Pierre Rondas, stelde de vraag, recht uit zijn hart, of deze 

Vlaamse Regering de belangen van Vlaanderen wel voldoende 

verdedigt.  

Een pertinente vraag, waar ik overtuigend en bevestigend op zal 

antwoorden. 

Ja. Deze Vlaamse Regering heeft grote ambities voor Vlaanderen. 

Ja. Deze Vlaamse Regering gaat resoluut voor een sterke Vlaamse 

natie. 

Ja. Deze Vlaamse Regering stoomt Vlaanderen klaar voor de 

uitdagingen die ons in 2019 te wachten staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Dames en heren,  

 

Vlaanderen is een zelfbewuste natie, een natie met een sterke 

democratie, economie, taal en cultuur.  

Wij Vlamingen zijn soms veel te bescheiden. We kijken naar de grond 

wanneer we het hoofd recht moeten houden. 

Wij hebben troeven waar ze in het buitenland naar op kijken en 

waarmee we respect afdwingen.  

Dankzij ons kwaliteitsvol onderwijs, dankzij onze gedreven 

leerkrachten die elke dag vol enthousiasme voor de klas staan, zijn 

Vlamingen goed opgeleid, productief en hoog gewaardeerd bij 

Vlaamse en buitenlandse bedrijven.  

We hebben creatieve en hardwerkende ondernemers die befaamd 

zijn voor hun kennis en vakmanschap. Met onze innovatieve 

maakindustrie gooien we internationaal hoge ogen.  

We beschikken over excellente kennisinfrastructuur, wereldwijd 

gerenommeerde onderzoekscentra en wetenschappers van 

topniveau.  

In sectoren zoals de nano-electronica en de biotechnologie behoren 

we tot de wereldtop en lopen we zelfs jaren voor op andere landen. 

Onze grijze massa is onze enige grondstof, maar ze is onuitputtelijk!  

Vlaanderen ligt bovendien in het historische, economische en 

politieke hart van Europa.  

Met onze goed uitgeruste havens en onze uitmuntende logistieke 

bedrijven zijn we de poort tot Europa.  
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Vorig jaar exporteerden wij voor bijna 300 miljard euro, het hoogste 

bedrag ooit en ruim 82 procent van alle export vanuit België.  

Vlamingen zijn niet alleen baanbrekers op het vlak van creatieve 

economie, nieuwe industrie, onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.  

Ook in andere domeinen verleggen we bakens, overal in de wereld.  

Kijk naar de culturele sector.  

Vlamingen bekleden sleutelposities in toonaangevende culturele 

instellingen zoals het Londense museum Tate Modern en het 

Koninklijk Concertgebouworkest van Amsterdam. 

Onze kunstenaars, gezelschappen en collecties genieten 

wereldfaam. Ze kleuren de affiches en programma’s van invloedrijke 

kunstencentra, beurzen, concertzalen, festivals, catwalks en musea.  
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Dames en heren, 

 

De Vlaamse Regering wil zelfbewust Europa en de wereld tegemoet 

treden.  

Vandaag voert Vlaanderen een volwassen buitenlands beleid. 

Vlaanderen wordt internationaal erkend als een loyale 

verdragspartner en onze diplomaten genieten grote waardering.  

Toch reikt onze horizon verder. Vlaanderen heeft ambitie.  

Binnenkort hebben we een volwaardig Ministerie van Buitenlandse 

Zaken.  

We zorgen ervoor dat Vlaanderen meer betrokken wordt bij de 

besluitvorming van multilaterale organisaties.  

Met de grote VN-organisaties zoals Unesco, UNaids, Unicef en de 

Wereld Gezondheidsorganisatie hebben we al belangrijke verdragen 

gesloten. 

Ook willen we binnen de structuren van de Europese Unie volwaardig 

onze rol spelen.  

De Europese Unie weegt steeds zwaarder door op het beleid van de 

lidstaten, op de toekomst van ons allen, en dus is het cruciaal dat 

Vlaanderen er haar stem kan laten horen. 

Vlaanderen is een deelstaat met wetgevende en buitenlandse 

bevoegdheden. Ze moet de belangen van u allen volop kunnen 

behartigen.  

Daarom moeten de samenwerkingsakkoorden tussen het federale 

niveau en de deelstaten zo snel mogelijk worden aangepast.  
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Ook het statuut van onze Vlaamse diplomaten moet beter.  

Hun rangorde en titulatuur, hun plaats op de diplomatieke lijst en de 

manier waarop hun diplomatieke post aan de buitenwereld wordt 

voorgesteld, moet protocollair recht doen aan het gewicht van de 

deelstaten. 

Dit alles houdt ons ondertussen niet tegen om een actief buitenlands 

beleid te voeren met klassieke diplomatie. Denk aan de belangrijke 

Scheldeverdragen en het verdrag voor de nieuwe sluis in Gent-

Terneuzen.  

We zetten sterker in op publieksdiplomatie en economische 

diplomatie. Verdere internationalisering van de Vlaamse economie is 

hierbij een topprioriteit. 

Met welgemikte handelsmissies drijven we de Vlaamse export op en 

trekken we zo veel mogelijk investeringen aan.  

Vlaanderen en Nederland organiseren voor de tweede keer een 

gemeenschappelijke handelsmissie.  

Binnen enkele maanden vertrek ik met mijn Nederlandse 

ambtsgenoot Mark Rutte richting Atlanta. 

Om elk misverstand te vermijden wil ik nog eens duidelijk stellen dat 

Vlaanderen de volheid van bevoegdheid heeft inzake buitenlandse 

handel, op Finexpo en Delcredere na.  

Federaal heeft daarbij alleen een ondersteunende rol. 

Mijn regering zal niet dulden dat de klok wordt teruggedraaid en dat 

het federale niveau Vlaamse bevoegdheden usurpeert. 
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Beste vrienden, 

 

Onze meest bevoorrechte partner is Nederland.  

We hebben niet alleen gemeenschappelijke economische belangen, 

we delen ook dezelfde taal en cultuur, en deels dezelfde 

geschiedenis. 

Dit jaar vieren we 20 jaar culturele samenwerking tussen Vlaanderen 

en Nederland.  

Een groots feestjaar van de Lage Landen, met als titel BesteBuren, 

zet onze culturele banden in de schijnwerpers. 

Ook in de toekomst willen we Beste Buren blijven.  

Daarom werken we samen in Vlaams-Nederlandse organisaties zoals 

het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam, het Vlaams-

Nederlands Huis DeBuren in Brussel, het Fonds der Letteren en de 

Nederlandse Taalunie.  

Waar ik persoonlijk hard naar uitkijk is ons gezamenlijk 

gastlandschap volgend jaar op de Frankfurter Buchmesse, de 

internationale hoogmis van het boek. Samen zullen we de 

Nederlandse taal en de Nederlandstalige literatuur sterker op de 

kaart kunnen zetten.   

Exact 200 jaar na de installatie van Willem I als koning van de 

Nederlanden zien we een hernieuwde samenwerking tussen de 

Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.  
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Ook met andere deelstaten met wetgevende bevoegdheid slaan we 

de handen in elkaar. 

Onze vrienden in Schotland, Baskenland en Catalonië bewijzen dat 

sterke deelstaten niet tegengesteld zijn aan een verenigd Europa, 

maar integendeel sterk bijdragen aan onze Europese welvaart.  

Zij zijn de exponent van eenheid in verscheidenheid. 

Begin deze maand ondertekende ik met Artur Mas, president van de 

Catalaanse Regering, een belangrijke politieke verklaring. 

Vlaanderen en Catalonië engageerden zich om de rol van de 

deelstaatparlementen in het Europese project te versterken, om 

samen te werken aan een Europa van de burgers dat van onderuit 

wordt opgebouwd. 

De ondertekening van deze politieke verklaring is een belangrijk 

symbool. Het is de uitdrukking van twee zelfbewuste deelstaten die 

samen het internationale forum willen betreden. 
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Vlaamse vrienden en vriendinnen, 

 

Een open blik op de wereld versterkt onze internationale positie. 

Een open blik op de wereld maakt ons ook scherper bewust van onze 

identiteit. 

De Vlaamse Gemeenschap is een microkosmos van familiebedrijven 

en kmo’s, dynamische verenigingen, een actief middenveld, 

kwaliteitsvolle scholen, lokale besturen en talrijke vrijwilligers.  

Zij vormen het levende Vlaanderen. 

De Vlaamse Gemeenschap is ook een diverse samenleving.  

Eindeloze combinaties van leeftijd, geslacht, opleiding, loopbaan, 

levensbeschouwing en culturele achtergrond maken iedere Vlaming 

uniek.  

Maar hoe uniek we allemaal mogen zijn. Samen vormen de zes en 

een half miljoen Vlamingen één Vlaamse Gemeenschap.  

Op deze feestdag moeten we ons afvragen hoe we de samenhang 

binnen onze gemeenschap kunnen verbeteren, hoe we onze identiteit 

kunnen versterken. 

Dat doen we niet door als eenlingen naast elkaar te leven.  

Dat doen we door één publieke cultuur te delen.  

Onze publieke cultuur steunt op gemeenschappelijke waarden zoals 

democratie, vrije meningsuiting, gelijkwaardigheid en respect voor 

mensenrechten.  

 



10 
 

Onze publieke cultuur vergt ook een gedeelde taal.  

Taal is niet alleen een zaak van identiteit. Taal emancipeert mensen 

en vormt het bindmiddel van elke gemeenschap.  

Taal verbindt ons allemaal en die taal is het Nederlands. 

Als we aan kandidaat-huurders van een sociale woning vragen dat 

ze een mondje Nederlands leren spreken, dan is dat omdat wij het 

samenleven tussen buren mogelijk willen maken. 

Als we werkzoekenden opleggen een opleiding Nederlands te 

volgen, dan is dat omdat we willen dat ze op een volwaardige wijze 

kunnen deelnemen aan deze samenleving. 

Daarom ook begeleiden we nieuwkomers actief om Nederlands te 

leren. Er komt een meer aangepast aanbod voor cursussen 

Nederlands en we breiden de inburgeringsplicht uit naar 

nieuwkomers die eerst een tijdje in Brussel hebben gewoond 

vooraleer ze zich in Vlaanderen vestigen. 

Voor alle duidelijkheid, vrienden, onze taal is het 

Standaardnederlands, de frisse taal van Thé Lau en Drs P, Willem 

Elsschot en Tom Lanoye, en niet een tussentaaltje, helaas zo vaak 

op onze publieke omroep te horen. 

Kwaliteitsvol onderwijs Nederlands is daarom een prioriteit. In de 

Nederlandse Taalunie werken Vlaanderen en Nederland hiervoor als 

Beste Buren samen.  

Binnen drie maanden organiseert de Taalunie voor het eerst de Week 

van het Nederlands. Met dit initiatief wil ze het belang en de waarde 

van het Nederlands benadrukken. Binnen en buiten het taalgebied. 
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De toekomst van onze taal is des te belangrijker als we kijken 

vanwaar we komen. 

Het wonder van de Vlaamse Beweging is dat zij er op geweldloze 

wijze in geslaagd is de Vlamingen te emanciperen, en dit in een 

Belgique van de negentiende eeuw dat eentalig Frans was in bestuur, 

gerecht en leger.  

In een Belgique waar het Vlaamse volk geen standaardtaal had. 

Dankzij de onvermoeibare strijd van de Vlaamse Bewegers kregen 

we taalgelijkheid en een taalgrens. 

Die taalgrens is heilig. Aan de taalgrens laten we niet morrelen. 

Deze Vlaamse Regering zal het Kaderverdrag tot bescherming van 

nationale minderheden niet goedkeuren. 

Deze Vlaamse Regering gaat niet in op het voorstel over de 

hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel dat ons is voorgelegd.  

Deze nieuwe structuur mag niet uitgroeien tot een bedreiging voor 

de Vlamingen.  

Niet in Brussel.  

Niet in de Vlaamse Rand. 

En niet in de rest van Vlaanderen.  
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Deze Vlaamse Regering laat niet toe dat burgemeesters worden 

benoemd die aankondigen de taalwetgeving naast zich neer te 

leggen.  

De burgemeesterscarrousel moet stoppen. Daar is mijn regering 

deze week heel duidelijk over geweest in het Vlaams parlement. 

We voeren een assertief beleid in de Vlaamse Rand.  

In de Vlaamse Rand versterken we het Vlaams karakter, onder meer 

door een gericht subsidiebeleid en door strikt toe te zien op de 

taalwetten.  

Ook onze hoofdstad Brussel laten we niet los. Wij houden van 

Brussel en laten de Vlaamse Brusselaars niet in de steek. 

We bouwen in onze hoofdstad een hypermodern Vlaams 

Administratief Centrum, we plannen een nieuw VRT-gebouw  en we 

investeren er in scholenbouw en kinderopvang.  

We voeren een actief taalpromotiebeleid en geven het Huis van het 

Nederlands een grotere zichtbaarheid en naambekendheid.  

Alle Vlaamse instellingen in Brussel krijgen een uniform logo met de 

letter N. Op die manier maken we ons kwaliteitsvol aanbod van 

Nederlandstalige instellingen visueel herkenbaar voor alle 

Brusselaars en bezoekers. 

De Vlaamse aanwezigheid in Brussel zal zichtbaarder zijn dan ooit! 
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Vlamingen! 

 

We weten dat er nu geen nieuwe staatshervorming mogelijk is.  

Dit betekent niet dat uw Vlaamse Regering stil zit. 

Deze Vlaamse Regering stoomt Vlaanderen klaar voor de 

uitdagingen die ons in 2019 te wachten staan. 

Deze Vlaamse Regering heeft grote ambities.  

In binnen- en buitenland. 

Economisch, ecologisch, sociaal en cultureel. 

Wij leggen nu de basis voor de toekomst. 

Laten we samen en zelfbewust die toekomst tegemoet treden. 

 

Ik wens jullie morgen een fijne Vlaamse feestdag. Geniet ervan! 

 

 


