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Inleiding

Het moet gedaan zijn om het Vlaams Blok te behandelen als een
partij als een andere en diegenen die opkomen tegen het Blok
scheef te bekijken.
Vlaams cultuurminister Bert Anciaux (Spirit) op de stille
optocht in Antwerpen
(De Morgen, 27 mei 2006)

Vijf maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober
2006 proberen 152 laatstejaarsleerlingen van het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) in Stabroek de stemcomputers
uit. De verkiezingstest verloopt vlekkeloos, noteert de verslaggever
van Gazet van Antwerpen op 24 mei 2006. Op één detail na: 45% van
de leerlingen geeft zijn stem aan het Vlaams Belang (VB). Niemand
op de school kan een verklaring geven voor die verbazingwekkend
hoge score, die bijna dubbel zo hoog ligt als de 24% die het VB bij de
parlementsverkiezingen van 2004 in heel Vlaanderen haalde.
Begin 2005 hangt de Franstalige openbare omroep RTBF de vuile was
buiten van het Front National. Die Franstalige extreemrechtse partij
haalde in 2004 gemiddeld 8% van de stemmen in Wallonië, met als
uitschieter 17% in Charleroi.
Na de uitzending van L’arrière-cuisine du Front National (De achterkeuken van het Front National) wordt bij de kijkers naar hun reacties
gepeild. Vooral op jongeren en laaggeschoolden heeft de documentaire een diepe impact, zo blijkt uit de cijfers die de krant Le Soir op 31
januari 2005 afdrukt: 57 procent van de jongeren en 65 procent van
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de laaggeschoolden zegt dat de documentaire hun kijk op extreem
rechts heeft gewijzigd.
Een minstens even onthullende documentaire bestaat ook over het
Vlaams Belang, eveneens gemaakt door RTBF-journalist Jean-Claude
Defossé. Die monteerde de meest veelzeggende archiefbeelden van
de laatste dertig jaar over het aangebrande verleden van het VB en co
in een meeslepende documentaire. La face cachée du Vlaams Blok (Het
verborgen gelaat van het Vlaams Blok) werd in 2004 tweemaal op de
RTBF uitgezonden, maar haalde nooit het Vlaamse scherm. Naar verluidt omdat de Vlaamse kijker dit toch allemaal al weet…
Aan Vlaamse zijde doet men vaak meewarig over het nut van ontmaskeringsjournalistiek. ‘De neonaziroots van het VB blootleggen,
dat heeft de Vlaamse pers in de jaren tachtig allemaal al gedaan,’ zei
Knack-hoofdredacteur Rik Van Cauwelaert in januari 2005 tijdens een
debat op de RTBF.
Voor wie het ontgaan mocht zijn: de jaren tachtig zijn al enkele decennia afgelopen. Er zijn dus inmiddels heel wat generaties jongeren
opgegroeid zonder het minste besef over die ‘neonaziroots’ van het
VB. Een documentaire als La face cachée du Vlaams Blok zou daarbij een
geschikt pedagogisch instrument kunnen zijn.
Blokwatch nam begin 2006 de proef zelf op de som en vertoonde de
RTBF-documentaire aan een zeventigtal 16- en 17-jarige jongeren uit
zowel het algemeen, beroeps als technisch seat het VB
cundair onderwijs. ‘Ik had nooit gedacht dat er
door de
zoveel achter het VB zat’, vertelde Femke (16)
media hard wordt
na afloop. ‘Eigenlijk ben ik erdoor geschokt en
aangepakt, is een
kijk ik nu met heel andere ogen naar de pardoor de partij
tij: wel degelijk de racistische en fascistische
verzonnen mythe.
partij.’ En Yasmina (17) zei: ‘Ik geef toe: ik heb
eraan gedacht te stemmen op het VB. Maar
deze documentaire heeft me aan het denken gezet. Ik ben blij dat ik
tot inkeer ben gekomen.’

D

Dat het VB door de media hard wordt aangepakt, is een door de partij
verzonnen mythe. De meerderheid van de pers doet dat niet – en zeker



inleiding

niet die media die het meest door VB-kiezers worden geconsulteerd.
Dat gaat hooguit op voor een beperkt deel van die pers (De Morgen,
Knack, Humo...) en ook maar voor een beperkt deel van hun aandacht
voor het VB. Opvallend is dat net de populairste kranten (Het Laatste
Nieuws, Gazet van Antwerpen…) of weekbladen (Dag Allemaal...) er nooit
aandacht voor hadden, en dat ook VRT of VTM op een sporadische
uitzending na er zich nooit moe voor hebben gemaakt.
Het is dan ook nogal onbegrijpelijk dat de hoofdredacteur van De
Standaard (maar hij niet alleen) een rechtstreekse link legt tussen een
harde journalistieke aanpak en de niet te stuiten opgang van het VB.
‘We hebben ze 25 jaar lang aangevallen en toch
zijn ze 25 jaar lang blijven groeien’, zei Peter
aak wordt
Vandermeersch tijdens het RTBF-debat.
vergeten
Wat denkt men dan? Dat men het VB kan af- dat het VB niet
remmen door het vrije podia aan te bieden? Of alleen maar
- zoals vandaag steeds meer stemmen opgaan kiezers heeft
– door het te ‘verbranden’ aan de macht? Als het bijgewonnen.
de bedoeling is de zwakheden en contradicties
van het VB bloot te leggen, bestaan daar minder
schadelijke manieren voor dan het sloopwerk van die partij op de samenleving los te laten. Men kan dat namelijk even goed door confronterende journalistiek te bedrijven.
Vaak wordt vergeten dat het VB niet alleen maar kiezers heeft bijgewonnen. Tussen 1991 en 1999 bijvoorbeeld verloor het er meer dan
200.000 aan de andere partijen. Oké, dat zijn er een pak minder dan
de 600.000 die het in dezelfde periode op drie verkiezingen tijd bijwon, maar het nuanceert wel de vaak gehoorde opmerking dat VBkiezers niet op betere gedachten te brengen zijn.

V

Na de definitieve veroordeling wegens racisme verandert het Vlaams
Blok eind 2004 van naam in Vlaams Belang. Ook het basisprogramma
van de partij wordt herschreven. Die ‘vervellingsoperatie’ zorgt aanvankelijk voor enige verwarring in de media. ‘Ook de meest Blokkritische waarnemer zal moeten toegeven dat de nieuwe grondbeginselen geen spoor meer van racisme of fascisme bevatten’, meent De
Morgen (8 november 2004). ‘Het wordt voor andere politieke partijen
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steeds moeilijker om te beweren dat het VB een racistische of extreemrechtse partij is’, stelt ook De Tijd (10 november 2004). En De
Standaard schrijft: ‘Alvast op papier laat het VB de laatste banden met
zijn onfrisse geschiedenis achter zich’ (6 november 2004).
Het VB softer op papier? Dat hangt er maar vanaf welk papier men
leest. Men hoeft immers niet met anonieme getuigenissen uit te pakken – zoals vaak bij onderzoeksjournalistiek gebeurt – om nog steeds
een onthullend beeld van het VB te kunnen ophangen.
Dat bewijst Blokwatch sinds januari 2005. Blokwatch is een nieuwssite over extreem rechts, die op een geëngageerde dus niet-neutrale
wijze over het Vlaams Belang en co bericht. Met Blokwatch baseren
we ons voornamelijk op publieke, op papier veet VB softer
rifieerbare bronnen. In vele gevallen gaat het
op papier?
zelfs om officiële publicaties van de partij of
Dat hangt er
aanverwante groepen.
maar vanaf welk
Dit boek bundelt een selectie uit ons onderpapier.
zoeksmateriaal, uitgediept en aangevuld met
nieuwe stukken. Anders dan in mijn boeken
Wat het Vlaams Blok verzwijgt (2000) en Grove borstels (1995) leest u hier
geen systematische analyse van het VB-programma, maar wel informatie die als het ware toevallig kwam bovendrijven. Al kon wie het
wilde zien er geen enkele keer naast kijken. Dit boek bewijst dat Gerolf Annemans gelijk had. Toch toen hij zei dat het Vlaams Belang
‘voldoende vuil’ blijft.

H

Veel leesplezier en hou de bruine zeep binnen handbereik.
Marc Spruyt
Antwerpen, 1 juli 2006

het vlaams blok-proces
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1. Het Vlaams Blok-proces
We moeten erop blijven hameren dat het VB een racistische partij is.
Met een totaal achterlijk programma dat uitblinkt in politiek archaïsme. Ze baseren zich op een ideologie van voor en tijdens de oorlog
waar ze geen afstand van nemen. Ze zitten in een internationale groep
van nostalgici naar het fascisme. We moeten de veroordeling van het
VB in grote oplages verspreiden.
Minister van Staat Mark Eyskens (CD&V) (De Morgen, 23 mei
2006)

Op woensdag 21 april 2004 om kwart over vijf in de namiddag wandelen Filip Dewinter, Gerolf Annemans, Frank Vanhecke en enkele
tientallen andere Vlaams Blokkers schuimbekkend de rechtszaal van
het Gentse Hof van Beroep uit. ‘We hebben hier zopas een reeks zaken
moeten aanhoren die niet langer te aanhoren waren’, briest voorzitter Vanhecke nadat de rechter een uur lang heeft zitten citeren uit
VB-publicaties.
Het arrest van Gent. Twee uur na de aftocht van het VB-gild spreekt
de rechter zijn definitief oordeel uit: ‘Het Vlaams Blok is een partij die
kennelijk en systematisch aanzet tot discriminatie. (...) U behandelt
vreemdelingen als criminelen, boosdoeners, profiteurs, onintegreerbare fanatiekelingen en een bedreiging van het eigen volk.’ Zowel het 70puntenplan dat via een reeks discriminaties de ‘terugkeer’ (deportatie)
van de migrantenbevolking beoogt, als de VB-grondbeginselen worden
als bewijs aangehaald voor het racistische karakter van het VB.
‘Er wordt in de aldus naar het grote publiek toe gevoerde propaganda permanent een hatelijk beeld van de “vreemdelingen” opgehangen, teneinde bij de bevolking (al dan niet latent reeds aanwezige)
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gevoelens van vreemdelingenhaat aan te wakkeren, te onderhouden
en op de spits te drijven, met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen en, na een desgevallend overweldigend electoraal succes, de op het vlak van “vreemdelingenpolitiek” voorgestelde
discriminerende voorstellen ook in de praktijk te kunnen omzetten’,
verduidelijkt het Gentse arrest.
Tijdens een geïmproviseerde persconferentie in de hal van het Gentse justitiepaleis noemt VB-voorzitter Vanhecke het arrest ‘crapuleus’
en ‘een aanslag op de vrije meningsuiting’. Journalisten die bij andere
Blokkers om een reactie gaan hengelen, worden wandelen gestuurd.
Een half jaar later spreekt het Hof van Cassatie, na een door het VB
aangespannen procedure, zich uit over de vraag of het proces juridisch correct is verlopen. Ja, oordeelt het hoogste rechtshof van België
op 9 november 2004, en bevestigt daarmee dat het Blok zijn voeten
veegt aan de antiracismewet. In een reactie noemt Vanhecke de rechters van het Hof ‘juridische huurmoordenaars’ en hun arrest ‘een aanfluiting van de democratie en de vrije meningsuiting’.

1. De VB-reactie: slechte verliezers
Voor een partij die alsmaar staat te roepen dat wetten er zijn om toegepast te worden, reageert het Vlaams Blok dus maar zuurtjes op deze
toepassing van de antiracismewet. Maar het was dan ook de partij zelf
die in het beklaagdenbankje zat. ‘Ik ga hier buiten als een crimineel
enkel en alleen omdat ik een uitgesproken
mening heb’, orakelt Filip Dewinter nadat
at zou dat
hij op 9 november 2004 het arrest van Casoverigens
satie heeft aanhoord.
geven mocht de
Terwijl de enige correcte reactie die van
wet op het racisme
Jos Vander Velpen is, de advocaat van de
worden afgeschaft?
Liga voor Mensenrechten: ‘Het recht heeft
gezegevierd.’ Ja, zo is dat: ook de voorlopig grootste partij van Vlaanderen staat niet boven de wet, al is dat dan een wet die het VB het
liefst zo snel mogelijk in de prullenmand wil zien verdwijnen. Wat
zou dat overigens geven, mocht de wet op het racisme worden afge-

W
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schaft? Zou het VB dan weer alle remmen losgooien en door niets of
niemand gehinderd de ergste racistische praat durven te verkopen?
Breed maatschappelijk draagvlak. Toen de antiracismewet in 1981
door het parlement werd goedgekeurd, gebeurde dat unaniem – op
twee extreemrechtse stemmen na, onder wie die van het Vlaams Blok.
Ook in 2003 stemde het Vlaams Blok als enige partij tegen de antidiscriminatiewet. Beide wetten zijn noodzakelijk ter bescherming van
de democratie, betoogt advocaat Vander Velpen later in de inleiding
van Racisme bestrijden: een praktische gids, een in 2006 bij de Liga voor
Mensenrechten verschenen brochure.
‘Een democratische samenleving kan alleen functioneren als eenieder zich voegt naar de grondbeginselen van onze nationale en internationale rechtsorde die elke vorm van racisme en
elfs het
discriminatie, van wie dan ook, verbiedt,’ stelt
VB vindt
Vander Velpen. ‘Ook voor ons behoort de vrije
meningsuiting tot het hart van onze rechtsorde. dat de vrije
De waarheid moet gezegd kunnen worden. Het meningsuiting
kan immers schadelijk zijn voor een democra- grenzen heeft.
tie om problemen niet te benoemen uit angst
om te kwetsen, maar het kan even schadelijk zijn als racistische of
discriminerende daden en teksten onbeantwoord blijven.’
Overigens is er van de door extreem rechts voorspelde heksenjacht
in de verste verte geen sprake. ‘Zowel de antiracismewet als de antidiscriminatiewet hebben maar in bescheiden mate tot rechtszaken
en veroordelingen geleid.’ Maar dat is niet omdat er geen vuiltje aan
de lucht is, zoals het VB beweert. ‘Er worden hoge eisen gesteld aan
bewijs en vervolging en de wetten worden in de praktijk zeer genuanceerd toegepast’, merkt Vander Velpen op.
Ach wat, zelfs het VB vindt dat de vrije meningsuiting grenzen heeft,
alleen loopt het daar niet zo mee te koop. De wet op het negationisme
bijvoorbeeld, die de ontkenning, minimalisering of goedkeuring van
de Holocaust bestraft, werd in 1995 mee door het VB goedgekeurd.
‘Een partij die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel
voert had elke medewerking aan de komedie moeten weigeren,’ luidde het destijds in een misnoegde brief die de leiding van Voorpost aan

Z
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de partijtop richtte. Ook van het VB mag niet iedereen zomaar zeggen
wat hij denkt, behalve dan als het over migranten gaat.

2. De straf: monsterboetes?
Her en der wordt na het proces beweerd dat het Vlaams Blok nu verboden is. Dat is niet zo: de rechtbank heeft de drie vzw’s van de partij
die feitelijk terechtstonden niét ontbonden. Het arrest van het Gentse
Hof van Beroep, dat na de bevestiging door Cassatie eindelijk kan uitgevoerd worden, veroordeelt het Blok slechts tot het betalen van drie
geldboetes van 12.395 euro elk plus een morele schadevergoeding
voor de twee dagvaardende partijen.
Partijdotaties. Het VB noemt dat ‘monsterachtige boetes’, hoewel
het alles samen over een bedrag van slechts 45.115,76 euro gaat. Een
som die het VB zonder kleerscheuren kan ophoesten: het boetebedrag
vertegenwoordigt nog niet één procent van de 6.180.336,64 euro die
het in 2004 aan overheidsdotaties ontving. Schrik om die reusachtige
partijdotaties te verliezen moet het VB op dat moment niet hebben: er
bestaat sinds 1999 wel een wet die daartoe de mogelijkheid voorziet,
maar anno 2004 blijft die dode letter omdat de uitvoeringsbesluiten
nog steeds niet gestemd zijn.
Pas een jaar later, op 13 oktober 2005, treedt de zogenaamde ‘droogleggingswet’ in werking. Die naam is wat ongelukkig gekozen (het
Franse liberticide-wet dekt beter de lading), want van ‘drooglegging’ is
er niet echt sprake. De zwaarste sanctie houdt immers slechts het verlies van een jaardotatie in, wat het VB met zijn goedgevulde spaarvarken probleemloos overleeft. Bovendien is zo’n sanctie geen automatisch gevolg van de huidige veroordeling, maar vergt ze een nieuwe
en ingewikkelde procedure, waarin zowel het parlement als de Raad
van State een rol spelen.
Racistisch programma. Zo’n vaart loopt het dus niet. Er is ook niks
dat het Blok dwingt per se zijn naam te wijzigen of zichzelf te ontbinden. Dat is een spookbeeld dat de partij graag ophangt, maar het

15

het vlaams blok-proces

is even grote juridische onzin als de bewering dat iedereen die lid is
van de partij of er enige dienst aan levert (de postbode die de briefwisseling bestelt, de caféhouder die zijn zaaltje
r is niks dat
verhuurt, enzovoort) nu ook strafbaar is.
het Blok
De enige echte consequentie van het arrest is
dat het VB zijn programma moet bijsturen en dwingt per se zijn
alle racistische onderdelen weggommen. Vol- naam te wijzigen
gens sommige journalisten en politici heeft de of zichzelf te
partij daar reeds werk van gemaakt door het 70- ontbinden.
puntenplan te schrappen en de grondbeginselen aan te passen. Met het huidige programma, zo luidt het alom, zou
het VB niet meer veroordeeld kunnen worden. Dat is een bewering
die in de eerste plaats door het VB zelf wordt verspreid, maar door
niemand ten gronde is onderzocht. Het is verrassend om zien hoe
weinig bewijzen sommigen nodig hebben om te geloven wat ze graag
willen geloven.
Het enige wat vandaag over het VB vaststaat, is dat het een racistische partij is. ‘Aanpassen of terugkeren’ is ook zonder 70-puntenplan
nog steeds de slogan van de partij. Het is niet omdat ‘de terugkeer
van de overgrote meerderheid der niet-Europese vreemdelingen’ uit
de nieuwe grondbeginselen werd geschrapt dat het VB niet langer zinnens is daar vroeg of laat werk van te maken.
Wat zei Filip Dewinter ook alweer? ‘Wie een hoofddoek draagt,
vliegt eruit.’ Wat zei Frank Vanhecke ook alweer? ‘In Europa is er geen
plaats voor de islam.’ Aanpassen of opkrassen? Voor het VB is het antwoord nog steeds hetzelfde.

E

3. Het gevolg: gemeenten kunnen VB weren uit adviesraden
Weinig bekend is dat het racisme-arrest kan ingeroepen worden om
het VB de toegang te ontzeggen tot gemeentelijke jeugdraden, bibliotheekraden, cultuurraden of sportraden. Gemeenten kunnen ook weigeren hun culturele infrastructuur, bijvoorbeeld een zaal in een cultureel centrum, voor een meeting ter beschikking te stellen. En ook de
openbare omroep kan op basis van dit arrest zendtijd weigeren aan
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het VB. Tot die conclusie komen Dirk Voorhoof en Ann Braeckman
(van de Vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit
Gent) in december 2004 in een onderzoek in opdracht van de VRT.
Belangrijk is dat die weigering goed gemotiveerd moet zijn.
Cultuurpact. In het verleden werd dan wel eens verwezen naar het
beruchte 70-puntenplan, dat door het Vlaams parlement in 1992 in
een resolutie als racistisch werd veroordeeld. Maar omdat het VB dat
70-puntenplan in 2001 officieel afzweerde verloor dat argument aan
gewicht. Sommige weigeringen wist het VB met succes aan te vechten
bij de Raad van State. Steevast ging het dan om
weigeringen die slecht gemotiveerd waren, die
et VB
bijvoorbeeld wezen op het risico op geweld omheeft een
wille van een aangekondigde protestactie tegen
fundamentele
het VB.
waarde van de
Hoe moet het dan wel? Essentieel is dat in de
democratische
motivatie verwezen wordt naar het niet-demosamenleving
cratische karakter van het VB. De juridische bageschonden.
sis daarvan gaat terug op de Cultuurpactwet van
1973. Die beschermt alle ideologische en filosofische strekkingen, in zoverre zij ‘de principes en de regels van de
democratie’ aanvaarden en naleven. In het racisme-arrest van 2004
staat zwart op wit te lezen dat het VB ‘kennelijk en herhaaldelijk’ discriminatie en vreemdelingenhaat heeft gestimuleerd. Daarmee heeft
het VB een fundamentele waarde van de democratische samenleving
geschonden.
Met die motivatie in de hand kan de lokale overheid weigeren
haar infrastructuur open te stellen voor het VB, betogen Voorhoof
en Braeckman: ‘De argumentatie dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang
als politieke partij niet de principes en regels van de democratie aanvaardt en naleeft, volgt uit het arrest van 21 april 2004, waarin is vastgesteld dat door het Vlaams Blok gedurende jaren een haatcampagne
is gevoerd: “een discriminerend maatschappelijk discours, welke grote delen van de bevolking aanzet tot door racisme en xenofobie ingegeven onverdraagzaamheid, hetgeen in een democratische, vrije en
pluralistische staat volstrekt onaanvaardbaar voorkomt en van aard is

H
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de meest fundamentele rechten en vrijheden van de geviseerde bevolkingsgroepen aan te tasten.”
In het arrest zelf is vastgelegd dat door het Vlaams Blok aldus de
“waarden geldend in een democratische, vrije en pluralistische samenleving” niet werden nageleefd “doordat deze een door racisme
en xenofobie ingegeven systematische haatcampagne tegen de allochtone bevolking van het land, inzonderheid tegen de Turken en NoordAfrikanen, voerde en hierbij tevens ten aanzien van zelfde bevolkingsgroepen zeer discriminerende voorstellen formuleerde”.’

4. Maar het Vlaams Blok werd toch Vlaams Belang?
Voorhoof en Braeckman vegen ook het argument van tafel dat de
naamsverandering van Vlaams Blok naar Vlaams Belang (waarover
verder meer) het Vlaams Belang vrijwaart van de gevolgen van het
Blok-arrest: ‘In de huidige stand van zaken is de naamsverandering
van Vlaams Blok naar Vlaams Belang en de wijziging van de statuten van deze partij niet van aard om de stelling te weerleggen dat
deze partij de principes en regels van de democratie niet aanvaardt
en naleeft. Integendeel, recente uitspraken van Vlaams Belang politici, recente publicaties en standpunten van het Vlaams Blok/Vlaams
Belang en het feit dat het Vlaams Belang door de partijleiding zelf is
aangemerkt als “de juridische opvolger en de politieke erfgenaam”
van het Vlaams Blok tonen aan dat er geen sprake is van een nieuwe
partij die geen uitstaans zou hebben met de vroegere partij waarvan is
vastgesteld dat ze herhaaldelijk en kennelijk heeft aangezet tot discriminatie en vreemdelingenhaat. De politici van het Vlaams Belang zijn
de verkozenen op de lijsten van het Vlaams Blok, de Vlaams Belang
fractie in het Vlaams Parlement bestaat uit identiek dezelfde mensen
als die van het Vlaams Blok. Het Vlaams Belang is de rechtsopvolger
van het Vlaams Blok.’
Nog steeds haatdragend. Hun adviesnota bevat niet minder dan 25
pagina’s met bewijzen en argumenten die aantonen dat het Vlaams
Belang even racistisch is als het Vlaams Blok. Voorhoof en Braeckman:
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‘Vastgesteld kan worden dat het Vlaams Blok/Vlaams Belang nog altijd een zelfde beeld ophangt van vreemdelingen, hoewel een aantal
scherpe kantjes zijn afgevlakt.’
Maar nog steeds hangt het VB van vreemdelingen het beeld op dat
door de Gentse rechters als ‘haatdragend’ werd bestempeld, zijnde
het beeld van vreemdelingen (opsomming uit het arrest):
– als misdadigers verantwoordelijk voor het gevoel van onveiligheid bij de eigen bevolking ingevolge allerhande criminaliteit;
– als profiteurs van de sociale voorzieningen op kosten van de
hardwerkende eigen bevolking;
– bevoordeeld door de multiculturele maatschappij, gepromoot
door de klassieke partijen, ten nadele van de eigen bevolking,
die door diezelfde klassieke partijen in de kou wordt gelaten;
– als ingevolge hun cultuur en godsdienst onintegreerbare fanatiekelingen, die een bedreiging vormen voor het eigen volk.
Nog steeds discriminerend. Voorhoof en Braeckman tonen op basis
van onderzoek van 105 VB-publicaties (2003-2004), het verkiezingsprogramma en het VB-programmaboek (2004), de documentatiemap
Inburgering, toespraken en enkele interviews (2004) aan dat het Vlaams
Belang ‘nog steeds een discours ontwikkelt dat aansluit bij de publicaties en uitingen op grond waarvan eerder werd geoordeeld dat deze
aan te merken zijn als het kennelijk en herhaaldelijk verkondigen
van discriminatie, zoals bedoeld in artikel 3 van de antiracismewet.’
De 48 citaten en de 11 uitspraken die Voorhoof en Braeckman selecteerden, slaan bovendien op meerdere thema’s: huisvesting, werk,
criminaliteit, islam, onderwijs, … Wat aantoont hoezeer het VB onze
samenleving wil doordringen van een extreemrechts ongelijkheidsdenken. Wijsgerig én juridisch gezien het tegendeel van het democratische credo en de geest van de mensenrechten.
Op het Vlaams Belang-kaderledencongres van 12 december 2004 in
Antwerpen bevestigt niet Filip Dewinter maar Gerolf Annemans dat
de ‘aanpassen of terugkeren’-politiek en het stigmatiseren van vreemdelingen zullen worden voortgezet: ‘Als gij gelooft dat de overheid van
de Vlamingen de immigratiekranen, gezinsherenigingen, misbruiken
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van politiek asiel en de kranen van illegale inwijking moet dichtdraaien, als gij gelooft dat de overheid van de Vlamingen voor de rest klare
en duidelijke boodschappen moet uitsturen naar de vreemdelingen:
illegalen en criminelen ophoepelen, alle anderen aanpassen of terugkeren. Als gij dat gelooft, dàn zijt gij een man van en voor het Vlaams
Belang,’ aldus Annemans.

5. De ideologie: rassensoep
De VB-verdediging tegen de racismebeschuldiging, die al zo oud is als
de partij zelf, is inhoudelijk altijd zwak geweest. Soms maakte het
VB er zich vanaf met de bewering dat het niet racistisch is vermits
het nog geen enkele keer veroordeeld werd. Terwijl dat meer zei over
de onstrafbaarheid dan over de onschuld van het VB, zoals het proces
van 2004 uiteindelijk aantoonde.
Rassenongelijkheid. Met dat blanco
strafblad kon het VB echter steevast
critici overbluffen en de mond snoeren. Filip Dewinter dreigde er zelfs
Racistische sticker verspreid
jarenlang mee eenieder die hem een
door het VB (Oost-West Zuid
racist durfde te noemen een proces
Best! Met emigrair).
wegens laster en eerroof aan te doen
(iets wat hij overigens nooit echt deed).
Even gratuit was de repliek dat het zich niet aan rassendiscriminatie bezondigt vermits het niet eens over rassen praat. Een argument
dat naast de kwestie is: de antiracismewet bestraft niet alleen discriminatie op basis van ras, maar ook op basis van huidskleur, afstamming, afkomst of nationaliteit.
Aanvankelijk bediende het VB zich in zijn antivreemdelingenprogramma overigens wél van een expliciet raciaal discours. Toen de antiracismewet in 1981 door het parlement werd goedgekeurd (met één
tegenstem van de enige VB-verkozene Karel Dillen) luidde de kritiek
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zelfs dat daarmee geen echte vrije meningsuiting over rassenongelijkheid meer mogelijk was. ‘Deze wet is noch min noch meer een aantasting van onze meest elementaire vrijheden: zij verbiedt opinies te
uiten over rassenintegratie, inwijking, ongelijkheid, en schendt aldus
de vrijheid van mening,’ klaagde toenmalig ondervoorzitter Roeland
Raes op het Gastarbeiderscongres van 1984.
Toch leverde dat voor het Vlaams Blok opvallend weinig problemen
op. In de eerste jaren na de totstandkoming van de antiracismewet
bleef het rassendiscours en een daarbij horend superioriteitsdenken
een vanzelfsprekendheid in vele Blok-teksten. Over vreemdelingen
werd in het partijblad, met voorzitter Karel Dillen als verantwoordelijke uitgever, toen vaak gesproken in een jaren-dertig-terminologie
als ‘vreemdrassige volkeren’ die ‘de gaafheid van ons volk’ bedreigen.
Assimilatie van dergelijke vreemdelingen werd afgewezen omdat ze
zou leiden tot een ‘rassensoep’, ‘een grijze rassenbrij’, ‘verbastering’
of ‘degeneratie en ontaarding’ (letterlijke citaten!).
Cultuurverschillen. Pas met de komst van jonge Turken als Gerolf
Annemans en Filip Dewinter op het einde van de jaren tachtig veranderde dat bruinomrande taalgebruik. In het eerste Dossier Gastarbeid
dat het duo in 1988 publiceerde werd gastarbeid weliswaar nog als
‘een gevaar voor de eigenheid van het Vlaamse volk’ afgeschilderd,
maar zonder dat daar nog een rassendiscours bij kwam kijken. Voortaan werd er enkel nog over culturen gesproken (en soms ook over etnieën, wat een minder opvallende variant is van het rassendenken).
Dat Annemans een jurist is die de wet op het racisme goed geanalyseerd heeft, zal hier niet vreemd aan zijn. Maar belangrijker is dat het
VB begreep dat zonder een rassendiscours de boodschap aan kracht
won. Want terwijl ras een aangebrand en met zonden beladen begrip
is, klinkt cultuur als een beschaafd en beloftevol woord. In essentie veranderde er echter niets aan de VB-doelstelling van een mono-etnisch
Vlaanderen: migranten buiten want de Vlaamse volksaard moet rein
blijven.
Buiten wat vrijblijvende woordspelletjes beschikt het VB niet over
veel bewegingsruimte. Onder druk van de omstandigheden werd de
woordenschat gematigd (een speciale lectuurcommissie controleert

het vlaams blok-proces

21

alle partijpublicaties), maar daar houdt de flexibiliteit ook op. Van zodra het programma inhoudelijk geconcretiseerd wordt, komt het onvermijdelijk op de discriminatie van migranten uit. Die discriminatie
heeft het VB altijd als een noodzakelijk middel gezien om migranten
duidelijk te maken dat zij in Vlaanderen ongewenst zijn. Pest ze weg,
of zoals dat in een Dewinter-woordspelletje heet: bereid ze voor op
hun terugkeer.

6. Discrimineren maar
Het VB staat altijd te roepen dat de wetten moeten worden toegepast,
maar dat geldt niet voor de antiracismewet. Dat het die onverwijld wil
afschaffen, heeft juist veel te maken met het straffeloos willen stellen
van discriminerende daden, onder meer op de arbeids- en de huisvestingsmarkt. Toen dat in 1996 op het Democratiecongres ter sprake
kwam, bleek dat duidelijk. ‘De wet op het racisme dient te worden
afgeschaft omdat ze zware aantastingen van de vrijheid inhoudt,’
luidde het toen in een congresresolutie: ‘Het moet aan werkgevers
toegelaten zijn om bij aanwerving voorkeur te geven aan eigen volk;
verhuurders moeten volledig vrij zijn in de keuze van hun huurders.’
Een duidelijk racistisch standpunt waarover het Vlaams Belang-programma zich vandaag in stilzwijgen hult.
Mensenrechten. Het Vlaams Blok-programma stond bol van de discriminaties van migranten, waarmee de partij fundamentele mensenrechten met de voeten trad. Juristen hebben dat in het verleden meermaals aangetoond. Zelfs in rechts-radicale hoek kwamen sommigen
tot die bevinding.
In Kort Manifest van mei-juni 2000, het tijdschrift van het rechts-katholieke Vormingsinstituut Wies Moens, toetst jurist Edwin Truyens
het Blok-programma aan het respect voor de mensenrechten. Truyens
is geen linkse rakker, wel een mede-oprichter van het Vlaams Blok en
het eerste hoofd van de studiedienst. In 1983 verliet hij de partij echter uit onvrede met het gebrek aan ethische rechtlijnigheid en bleef
ze sindsdien met argusogen volgen.
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Truyens omschrijft diverse concrete voorstellen uit het antimigrantenprogramma van het Blok als ‘pure discriminatie op basis van
etnische afkomst’ en als ‘zonder meer in strijd
met de mensenrechten’. Vooral het onderscheid
et VBdat het VB in de sociale zekerheid maakt tusprogramma
sen Europeanen en niet-Europeanen kan niet
is zonder meer
door de beugel. ‘Aangezien een massa vreemin strijd met de
delingen al decennia in ons land leeft, werkt
mensenrechten.
en bijdragen betaalt aan de sociale zekerheid,
is het bijna onmogelijk om wat dan ook te realiseren zonder zich
te bezondigen aan manifeste onrechtvaardigheden tegenover hen,’
schrijft Truyens.
Het voorstel om kinderbijslagen voor migranten te beperken tot
drie kinderen kan volgens Truyens ‘moeilijk anders dan racistisch genoemd worden.’ Hetzelfde geldt voor de vermindering van de werkloosheidsvergoedingen (‘opnieuw een zuivere discriminatie’) en andere aspecten van de zogenaamde Eigen volk eerst-politiek, zoals het
achterstellen van migranten inzake toegang tot de sociale woningenmarkt.
Ook met het drastisch verminderen van het aantal moskeeën, met
als alternatief ‘polyvalente ruimten buiten de stads- en woonkernen’,
schendt het VB overduidelijk de mensenrechten. ‘Dit lijkt bijna op
een provocatie aan het adres van de islamieten,’ stelt Truyens. ‘De
partij mag dan wel uitdrukkelijk verklaren niet te willen raken aan
het beginsel van de godsdienstvrijheid en de individuele godsdienstbeleving, toch lijken de voorgestelde maatregelen een discriminatie
op basis van godsdienst in te houden,’ concludeert hij. Een reactie van
het VB op Truyens’ ziedende kritiek is er nooit gekomen.

H

7. De aftocht
Pas in maart 2005 raakt bekend dat het VB geen juridische stappen
meer zal ondernemen om haar veroordeling wegens racisme ongedaan te maken. De partij zal het arrest van het Hof van Cassatie van
9 november 2004 niet meer aanvechten voor het Europees Hof voor
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de Mensenrechten in Straatsburg. Opmerkelijk: het is niet het VB
zelf maar een adviseur die het oneens is met deze beslissing die het
nieuws bekend maakt.
De adviseur mort. De VB-partijtop besliste al begin januari 2005 af
te zien van een nieuwe procedure, vertelt partijwoordvoerder Joris
Van Hauthem in De Standaard van 7 maart 2005. Juridisch adviseur
Luc Lamine is het daar echter niet mee eens. ‘Het hoofd van de juridische dienst van het VB, senator Jurgen Ceder, weet gewoon niet waar
hij mee bezig is’, zegt hij zonder verpinken aan De Standaard. Lamine
overtreedt daarmee de ongeschreven regel dat kritiek op de partijtop
binnenskamers moet blijven.
Lamine, een hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de KU Leuven
(en niet te verwarren met de gelijknamige geschorste Antwerpse politiecommissaris), is lange tijd een gewaardeerd raadgever achter de
schermen. Toen de correctionele rechter zich in zijn vonnis op 29 juni
2001 onbevoegd verklaarde, stuurde Ceder hem namens het partijbestuur een welgemeend dankwoord. Lamine is immers de belangrijkste auteur van de juridische argumentatie van de VB-verdediging dat
de zaak als een politiek misdrijf geklasseerd moest worden, waarvoor
niet de correctionele rechtbank maar het Hof van Assisen (en dus een
volksjury) bevoegd is.
Een redenering die, tot grote vreugde van de partij, destijds zowel
in eerste aanleg (29 januari 2001) als in beroep (26 februari 2003)
gevolgd wordt, tot het Hof van Cassatie beide arresten verbreekt
(19 november 2003) en het proces naar het Gentse Hof van Beroep
doorverwijst. Dat velt op 21 april 2004 zijn langverwachte arrest,
waartegen het VB opnieuw beroep aantekent. In een historisch arrest op 9 november 2004 bevestigt het Hof van Cassatie evenwel de
veroordeling.
Niet naar Straatsburg. Luc Lamine neemt daar geen genoegen mee.
In een juridische nota stelt hij voor een verzoekschrift te richten aan
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, wegens schending van enkele artikelen van het Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens in het nadeel van het VB, zoals het recht
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op een eerlijk proces, het recht op het vermoeden van onschuld, het
recht op een duidelijke wettekst, het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op vrijheid van vereniging en het recht op te komen
als politieke partij bij wetgevende verkiezingen.
Specialisten hebben steeds betwijfeld of de partij überhaupt enige
kans maakt, en ook op de juridische dienst van het VB beseffen ze
dat. In het partijblad van november 2004 schrijft Ceder: ‘Een beroep
bij het Hof van Straatsbrug biedt ons geen soelaas. Het arrest is ondertussen immers geldig en uitvoerbaar, waardoor het VB tijdens die
periode niet behoorlijk kan functioneren. Bovendien kan Straatsburg
niet zelf arresten verbreken. Het kan enkel vaststellen dat dit arrest
een aantasting van de vrijheid van meningsuiting is en de staat België
daarvoor veroordelen. Maar in elk geval blijft
e top laat
het arrest van het Gentse Hof van Beroep bede kleine
staan.’
militant, die
Liever dan nog een procedureslag te verliejarenlang voor
zen en door een ditmaal Europese rechtbank
het VB gevochten
die waakt over de correcte toepassing van de
heeft, zomaar in
mensenrechten in het ongelijk gesteld te worde steek.
den, kiest het VB voor de aftocht. ‘Onbegrijpelijk en ontoelaatbaar’, reageert Lamin misnoegd in De Standaard. ‘De top laat de kleine militant, die jarenlang
voor het VB gevochten heeft, zomaar in de steek.’
Lamine was secretaris van de VB-afdeling Haacht-Rotselaar. In 2000
was hij kandidaat op de gemeentelijke VB-lijst. Hij voerde toen campagne met de slogan ‘Geen stemrecht voor vreemdelingen’. Zijn echtgenote Maggy Weemaes zetelde als gemeenteraadslid. Samen met
onder meer Emiel Goelen en Reddy Demey vertegenwoordigde hij de
partij enige tijd in de Commissie voor Overheidscommunicatie. Begin
2005 neemt hij daaruit ontslag. Voor de VB-partijtop is Lamine niet
meer de soldaat die braaf in de pas wil lopen.
In mei 2006 neemt Lamine helemaal ontslag uit het VB: ‘De druppel
die de emmer heeft doen overlopen zijn de moordpartij in Antwerpen
en de reacties daarop’, vertelt hij op 19 mei 2006 in De Morgen. ‘Op
vergaderingen in Leuven gaat het er beschaafd aan toe, maar de taal
die op congressen gebruikt wordt, gaat me te ver.’

D

25

het vlaams blok-proces

8. Naspel: de verkiezingen van 2004
Twee maanden nadat het Gentse Hof van Beroep het VB veroordeelt
als racistische partij zijn er Vlaamse parlementsverkiezingen. Op 13
juni 2004 wordt het Vlaams Blok de grootste partij van Vlaanderen
met 981.587 stemmen (24,15%). ‘Pro-white VB now Belgium’s strongest party’, jubelt de Amerikaanse White Power-organisatie National
Vanguard, die ijvert voor raciale zuiverheid.
Het VB haalt 220.180 stemmen meer dan bij de federale parlementsverkiezingen het jaar voordien, op 18 mei 2003. ‘De kiezer heeft ons
vrijgesproken,’ reageert VB-voorzitter Vanhecke met een zelden vertoonde minachting voor de beginselen van de rechtsstaat.
Nogal wat opiniemakers delen de mening van het VB dat het proces
de partij geen windeieren heeft gelegd. Kijk naar de naakte cijfers en
je staat met je mond vol tanden. Onderzoek van Stefaan Walgrave en
Peter Van Aelst (van de Onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek (M2P) van de Universiteit Antwerpen) spreekt dat evenwel tegen.
Zij bevroegen een (niet-representatieve maar wel erg grote) groep
van zevenduizend kiezers op vier verschillende tijdstippen, van maart
tot juni 2004, dus zowel voor als na het VB-arrest. Daardoor konden
ze inschatten of die veroordeling een effect had op de kiezer. Hun
conclusie: ‘Het arrest en de veroordeling voor racisme hebben geen
groot verschil gemaakt. Het heeft niet gezorgd voor een instroom
van nieuwe kiezers en heeft blijkbaar ook geen mensen weggejaagd,’
schrijven ze in hun onderzoeksrapport. ‘Het arrest zorgde niet voor
nieuwe kiezers, maar maakte de bestaande kiezers waarschijnlijk nog
zekerder.’
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Blok-proces uitgesteld tot 9 februari (Marc Spruyt – De Morgen,
28 oktober 2000) / Waarom Vlaams Belang? (Marc Spruyt – Blokwatch, 24 december 2004) / VB blijft veroordeeld voor racisme
(Marc Spruyt – Blokwatch, 11 maart 2005) / Gemeenten kunnen
VB weren uit adviesraden (Mark Saey en Marc Spruyt – Blok-
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watch, 24 april 2005) / Waarom het VB nog steeds racistisch
is (Mark Saey en Marc Spruyt – Blokwatch, 25 april 2005) / VB
won verkiezingen 2004 niet dankzij proces (Mark Saey en Marc
Spruyt – Blokwatch, 12 december 2005) / Racisme bestrijden,
moet dat nog? (Marc Spruyt – Blokwatch, 22 maart 2006)
Bewerking: Marc Spruyt
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2. Van Vlaams Blok naar Vlaams Belang

Het programma van VB is misschien niet zo straf als vroeger, ze pakken de zaken zachter aan, maar inhoudelijk is er niets veranderd.
Ex-VB’er Lucien Hermans (Het Belang van Limburg, 13 juni
2006)

De geschiedenis van het VB in een notendop
2 oktober 1977: Karel Dillen richt de Vlaams-Nationale Partij
(VNP) op, die op 28 mei 1979 officieel wordt omgedoopt tot
de partij Vlaams Blok. In de grondbeginselen wordt de eis ingeschreven voor ‘de terugkeer van de overgrote meerderheid
der niet-Europese gastarbeiders naar hun eigen vaderland’ en
dit ‘binnen een redelijke termijn’.
6 juni 1992: Tijdens het colloquium Immigratie: het Westen voor de
keuze, presenteert Filip Dewinter het plan Immigratie: de oplossingen, dat in 70 punten opsomt hoe die terugkeer moet gerealiseerd worden, namelijk door migranten systematisch te
marginaliseren, te discrimineren en te criminaliseren (ook
bekend onder de naam ‘70-puntenplan’).
21 april 2004: Het Hof van Beroep van Gent veroordeelt het
Vlaams Blok als racistische partij. Dat proces sleepte drie jaar
aan en kwam er na een klacht, op 11 oktober 2000, van het
Centrum voor Racismebestrijding en de Liga voor Mensenrechten. Zowel het 70-puntenplan als de VB-grondbeginselen
worden als bewijs aangehaald voor het racistische karakter
van het VB. Eerder verklaarden twee rechtbanken zich onbe-
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voegd. Het VB gaat tegen de uitspraak in beroep bij het Hof
van Cassatie.
11 september 2004: De partijraad van het Vlaams Blok buigt zich
over de partijkoers n.a.v. de veroordeling.
6 november 2004: Het Vlaams Blok stelt zijn nieuwe beginselverklaring en nieuwe statuten voor.
9 november 2004: Het Hof van Cassatie bevestigt de veroordeling
van het Vlaams Blok als racistische partij.
14 november 2004: Het Vlaams Blok verandert van naam. Voortaan heet de partij Vlaams Belang, zo wordt tijdens een ledencongres in Antwerpen bekendgemaakt. Dat gebeurt naar eigen zeggen omdat het arrest van Cassatie hen daartoe dwong.
Niets is echter minder waar.
20 november 2004: De partijraad verkiest Frank Vanhecke tot
Vlaams Belang-voorzitter. Zijn kandidatuur moet nog bekrachtigd worden door twee derde van de kaderleden.
12 december 2004: Tijdens een kaderledencongres in Antwerpen
wordt Frank Vanhecke als eerste Vlaams Belang-voorzitter
aanvaard.

Vijf dagen nadat het Hof van Cassatie bevestigt dat het Vlaams Blok
terecht als racistische partij werd veroordeeld, valt het politieke doek
over het Vlaams Blok. In een congres in de Antwerpse zaal Horta
wordt op 14 november 2004 de nieuwe partijnaam officieel boven de
doopvont gehouden. Het nieuwe Vlaams Blok heet voortaan Vlaams
Belang.
Een nieuwe beginselverklaring werd een week eerder al voorgesteld. Om de continuïteit met het oude Vlaams Blok te symboliseren
wordt lidkaart nummer 1 aan de 79-jarige Blok-stichter Karel Dillen
geschonken, die wegens gezondheidsproblemen echter niet aanwezig
kan zijn.
In zijn toespraak haalt Gerolf Annemans scherp uit naar de rechters
die het VB veroordeelden. ‘De namen van alle juridische hoofdrolspelers uit het proces staan voorgoed in mijn geheugen gegrift. Ze zijn
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gewaarschuwd voor de rest van hun carrière,’ dreigt Annemans, die
daarmee nogmaals bewijst ten onrechte als een ‘gematigd’ VB’er te
worden beschouwd.

1. ‘Geen VB-light’
De voorbereidingen voor de naamsverandering zijn reeds langer aan
de gang. Na de veroordeling in april 2004 beseft het Vlaams Blok dat
er iets moet gebeuren. Velen menen dat de partij nu wel genoodzaakt
wordt te verzachten. Een mogelijke koerswijziging zorgt al maanden
voor zenuwachtigheid bij de Blok-kaders.
Zo’n honderd professionele VB’ers – alle parlementsleden en een
rist betaalde medewerkers – komen op 11 september 2004 in het Cultureel Centrum van Aartselaar bijeen om tijdens een speciale partijraad de door de partijtop voorgestelde nieuwe marsrichting achter
gesloten deuren te bespreken. ‘We gaan door met het afronden van
wat scherpe kantjes,’ kondigt voorzitter Vanhecke in het partijblad
van september 2004 aan.
Angsthazen. VB-parlementslid Filip De Man is het daar niet mee
eens. De Man vreest dat het VB te veel water in de wijn wil doen.
In een interview met Gazet van Antwerpen op 6 september 2004 schiet
hij met scherp: ‘De top bestaat uit angsthar hoeven nu
zen. Ze zijn bang voor het regime, terwijl we
geen scherpe
juist de confrontatie moeten aangaan. Want
kantjes van het
precies omdat het regime ons uitsluit, halen
programma
we 1 miljoen stemmen. Dat zal nog toenemen
afgevijld te worden.
als we beginselvast blijven. Maar als we onze
voorstellen afzwakken, vrees ik dat onze kiezers op een dag niet meer de moeite zullen doen om uit hun bed te
komen om voor ons te gaan stemmen.’
Ook al durft niemand van zijn partijgenoten hem openlijk bij te treden, De Man staat duidelijk niet alleen met zijn kritiek. In Revolte, het
ledenblad van de actiegroep Voorpost, klinkt al in augustus 2004 een
scherpe waarschuwing aan het adres van de partij. ‘Wij hebben geen
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behoefte aan een “Vlaams Blok light” en er hoeven nu geen “scherpe
kantjes aan het programma” afgevijld te worden. Dan en alleen dan
blijft de partij ook morgen onze partijpolitieke vertegenwoordiger’,
luidt het strijdvaardig in het edito van hoofdredacteur Roeland Raes.
Men mag aannemen dat de woorden van Raes niet zonder gewicht
zijn. Niet zozeer omdat hij ex-ondervoorzitter en -senator van het VB
is, wel omdat hij hier spreekt namens een met het VB bevriende organisatie – Voorpost is zowat de officieuze klusjesdienst van de partij
– aan wie het voorrecht is toegekend om als een soort ideologische
waakhond op tijd en stond aan de alarmbel te trekken. En dat is wat
Raes hier schijnt te doen. Verschillende parlementsleden van het VB
die de bewuste partijraad bijwonen, komen bovendien uit de Voorpost-stal. Francis Van den Eynde bijvoorbeeld, die als voorzitter van de
Vereniging van Vlaams Blokmandatarissen (VVBM) ook deel uitmaakt
van het partijbestuur.
Genuanceerder. Interessant is dat in hetzelfde nummer van Revolte
twee van die parlementsleden eveneens aan het woord komen over de
heikele vraag of het Blok de scherpe kantjes moet afvijlen. ‘Mijn eerste reactie was: Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb voor het Vlaams
Blok gekozen omwille van de radicale standpunten,’ zegt Vlaams parlementslid An Michiels. ‘Met de uitspraak in het proces tegen de drie
vzw’s van het Vlaams Blok in het achterhoofd ben ik wel iets genuanceerder gaan denken. Waar we nu voor moeten zorgen is dat het
programma van het Vlaams Blok verder kan gerealiseerd worden. Als
daarvoor een aantal zaken anders moeten geformuleerd worden, het
zij zo... Het is immers zo dat bij een aantal zaken die vroeger wel konden en mochten gezegd worden, dit nu niet meer mogelijk is. Waar
we echter wel voor moeten waken, en ik denk dat ik daar als Voorposter zeker mee voor kan zorgen, is dat er aan de essentie van het
Vlaams Blok, het Vlaams-nationalisme, niet geraakt wordt.’
Haar collega Wim Van Dijck ziet het ook zo: ‘We mogen potentiële bondgenoten niet de kans geven ons af te rekenen op kwalijke
uitschuivers en detailkwesties. Maar dat men zich niet vergisse: het
programma van het Vlaams Blok - of van een eventuele nieuwe partij als Cassatie onze veroordeling bevestigt - blijft wat het is. Inzake
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vreemdelingenpolitiek blijft het “aanpassen of terugkeren”. Inzake
criminaliteit blijven wij pleiten voor een harde aanpak, en wat België
betreft: dat moet voor ons verdwijnen.’

2. ‘VB moet bokshandschoenen terug bovenhalen’
Behalve Voorpost laat ook Dietsland-Europa – het binnen extreemrechtse middens als intellectueel omschreven maandblad van Were Di – in
het nummer van oktober 2004 een zelfde geluid horen.
Bokshandschoen. ‘Men moet er zich aan de top van het Vlaams Blok
goed bewust van zijn dat de roep om “de scherpe hoekjes wat af te
vijlen” niet komt van de leden of de militanten en zeker niet van de
kiezers. Die roep komt uit verdachte hoek. Het electoraat wordt niet
softer, het radicaliseert’, schrijft Were Di.
‘De eerste poging om het cordon te doorbreken met andere middelen dan verkiezingsoverwinningen was het goedkeuren van de revisionismewet (bedoeld wordt de wet uit 1995 die de ontkenning van de
Holocaust bestraft, nvda). Het Blok heeft toen mee het touw geweven
waarmee men het wil hangen. Het was een kapitale vergissing. De
kracht van het Vlaams Blok ligt in het feit dat het niet salonfähig is.
Het zijn de anderen die moeten leren leven met het Blok. Het Blok
moet zich niet aanpassen aan het politieke milieu van links-liberalen
en kaviaar-socialisten dat vandaag de lakens uitdeelt.’
Were Di bepleit een terugkeer naar de ‘brutale, soms rechtuit crapuleuze propaganda’ van keerborstels en bokshandschoenen. ‘De
keerborstel spreekt vandaag de burger aan die de Belgische corruptie en het politieke profitariaat uitspuwt. De bokshandschoen geeft
hoop aan de ontelbaren die al het slachtoffer werden van straffeloze
criminaliteit. Vervang de “scherpe kantjes” door pseudosociologische
prietpraat die niemand aanspreekt, door “breeddenkend” gezalf of
door de omzwachtelde leegte van de reclamegoeroes, waaraan geen
lucide kiezer zich nog laat vangen, en wij kunnen weer eens de machteloze getuigen zijn van het afsterven van de partijpolitieke arm van
de Vlaams-nationale beweging.’
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De waakhond blaft. Die laatste zin moet als een belangrijk – bijna
historisch – signaal gelezen worden. Net als Voorpost is Were Di een
met het VB bevriende organisatie aan wie het voorrecht is toegekend
als een soort ideologische waakhond op tijd en stond aan de alarmbel
te trekken. Voor het eerst sinds de oprichting van het Blok gebeurt dat
in zulke scherpe bewoordingen. Het tijdschrift waarin dat gebeurt,
Dietsland-Europa, is niet het eerste het beste op de hoek van de keukentafel gauw in mekaar gestoken blaadje, maar een publicatie met een
reputatie, in 1951 opgericht door Karel Dillen, en door Filip Dewinter
ooit omschreven als ‘de denktank van het Vlaams Blok’.
Lezers en medewerkers komen vrijwel allemaal uit de VB-stal. Voorzitter van uitgever vzw Were Di is op het moment van de kritiek op
het VB Ludo Gerits (sedert 1995 VB-gemeenteraadslid in Lokeren), ondervoorzitter is Wilfried Aers (van 1995 tot 2004 Vlaams parlementslid en nog steeds lid van het arrondissementeel bestuur Gent-Eeklo),
penningmeester is Lea de Jonghe-Meurrens (sedert 1991 provincieraadslid in Antwerpen). Kamerlid Bart Laeremans behoort tot de vaste
kern van medewerkers.
Net dat maakt die kritiek nog relevanter: ze staat dan wel in een publicatie die niet door het VB gecontroleerd wordt, maar ze wordt wel
geformuleerd door mensen die al jarenlang actief zijn in die partij.
Dat wijst erop dat de onvrede met de gang van zaken binnen het VB
diep zit en ruim verspreid is.
De kritiek van Filip De Man komt dus niet van een enkeling, zoals
vaak wordt geopperd. ‘Dat De Man alleen voor zich spreekt, wil ik nu
ook weer niet gezegd hebben,’ beaamt Gerolf Annemans op 6 november 2004 in De Standaard.

3. Fascisme
Op de partijraad van 11 september 2004 worden de plooien gladgestreken en de rangen opnieuw gesloten. Nieuwe statuten, een eventuele
naamsverandering en een nieuwe beginselverklaring worden in het
verschiet gesteld. De Vlaams Blok-verkiezingsprogramma’s van 2003 en
2004 blijven behouden. Brandstoker Filip De Man keert tevreden terug
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naar huis: ‘De scherpe kantjes zijn al weg. Ik stel nu vast dat er genoeg
werd gevijld,’ zegt hij in Gazet van Antwerpen van 13 september 2004.
Nieuwe beginselverklaring. Nog voor het Hof van Cassatie de Blokveroordeling bevestigt en de naamsverandering een feit is, pakt de
partij met een nieuwe beginselverklaring uit. Op 6 november 2004
wordt die aan de achterban voorgesteld, maar De Standaard heeft er
kort voordien al de hand op weten te leggen. ‘Vaarwel aan het fascisme,’ titelt de krant diezelfde dag. ‘Met zijn nieuwe beginselverklaring
ontdoet het Vlaams Blok, of hoe de partij in de
toekomst ook zal heten, zich van zijn meest
e nieuwe
manifeste racistische en extreemrechtse kantbeginsel
jes. Tenminste op papier’, heet het voorts.
verklaring is in
Zelfs De Morgen, nochtans de meest anti-VB- feite niet meer dan
gezinde van alle kranten, zingt braaf mee in de neerslag van
het koor. ‘Ook de meest Blok-kritische waar- standpunten die al
nemer zal moeten toegeven dat de nieuwe tien jaar lang door
grondbeginselen geen spoor meer van racisme het Vlaams Blok
of fascisme bevatten. De verplichte terugkeer worden verdedigd.
van de “overgrote meerderheid” van vreemdelingen is geschrapt, het fascistische idee van
solidarisme is gewipt, de rechten van de mens worden omarmd. Een
partij die naar dit programma leeft, kan wel radicaal-rechts maar bezwaarlijk nog antidemocratisch genoemd worden’, schrijft de krant
op 8 november 2004.
Die conclusies zijn niet alleen voorbarig, ze gaan er ook compleet
aan voorbij dat de nieuwe beginselverklaring in feite niet meer is dan
de neerslag van standpunten die al tien jaar lang door het Vlaams
Blok worden verdedigd: respect voor de mensenrechten staat al sinds
1995 ingeschreven in de VB-statuten, het begrip ‘solidarisme’ werd
al op het economisch congres van 1996 ‘in onbruik’ gesteld, en zelfs
de keuze tussen ‘assimileren of terugkeren’ stond al in 1996 in… de
tweede versie van het 70-puntenplan.

D

Vuil. De nieuwe beginselverklaring van het Vlaams Blok, die een week
later wordt overgeërfd door het Vlaams Belang, is dan ook geen breuk
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met het verleden. ‘Meer dan een geactualiseerde versie van een document uit 1977 is het niet geworden,’ sust auteur Gerolf Annemans in
De Standaard van 6 november 2004. Annemans heeft ook nog een andere geruststellende mededeling: ‘Het blijft vuil genoeg om aantrekkelijk te zijn voor het volk.’
Ook de bevriende groepen Voorpost en Were Di blijken er niet wakker van te liggen. Hun stilzwijgen na het eerdere gemopper is opvallend. En allicht is dat de beste aanwijzing dat het Vlaams Belang inderdaad even ‘vuil’ is als het Vlaams Blok.
In een interview met P-Magazine van 27 september 2005 ontkent
Annemans later dat het VB een ‘historische kans’ heeft gemist om
zichzelf om te vormen tot een aanvaardbare partij. ‘Die “historische
kans” heeft bij ons nooit bestaan. Die bestond alleen maar in de hoofden van enkele politieke commentatoren die hoopten of dachten dat
het Vlaams Belang het Vlaams Blok ging afzweren om een grote, conservatieve partij voor Vlaanderen te worden. Wij hebben dat nooit zo
gezien. Vanaf de veroordeling en de stichting van de nieuwe partij
was ons credo: wij zijn dezelfde en we gaan dezelfde blijven’, zegt
Annemans.
Annemans legt ook de link naar de beginjaren van het Blok eind
jaren zeventig, toen de Volksunie (VU) het Egmontpact ondertekende
en mee in de regering stapte: ‘Het Vlaams Blok is groot geworden
door het trauma dat de VU-kiezer heeft opgelopen. De toegevingen
die Hugo Schiltz toen heeft gedaan tegen de grondbeginselen van zijn
partij in, zijn de basis geworden voor het succes van het Vlaams Blok.
Dat heeft ervoor gezorgd dat onze partij volledig doordesemd is van
het trauma dat ze bij de VU hebben opgelopen. (...) Het trauma van
het verraad. (…) Ik ga dus niet toestaan dat Vlaams Belang een brave
bourgeoispartij wordt’, aldus Annemans.

4. De oorsprong van het nieuwe VB-logo
Bij een nieuwe partijnaam hoort ook een nieuw logo. Het logo in
bliksemschichtmotief van het Vlaams Blok heeft bijna twintig jaar
gediend. In de plaats daarvan komt een tweekleurig (geel-zwart) vier-
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kant met daarin een gestileerde Vlaamse leeuw die een wel heel lange
tong uitsteekt. Het logo toont dus eigenlijk een… Vlaams blok.
Zwarte leeuw. Het meest fascineert echter die leeuwenkop. Niet alleen is de Vlaamse leeuw het officiële symbool van de Vlaamse Gemeenschap, ook talrijke Vlaams-nationale verenigingen gebruiken
hem in even talrijke varianten.
Maar de leeuw van het Vlaams Belang is niet die van de Vlaamse
Gemeenschap (die driekleurig is, terwijl het VB nooit met een leeuw
met rode tong en nagels zal staan zwaaien, de partij opteert voor een
zwarte leeuw). Het is ook niet de leeuw van de ‘brede’ Vlaamse Volksbeweging (VVB), die veel ronder is en bovendien de andere richting
uitkijkt. De leeuw van het Taal Aktie Komitee (TAK) heeft dan weer
ogen (die van het VB is blind) en een tong die omhoog in plaats van
omlaag krult.
De leeuw die het Vlaams Belang gebruikt om zich een modern imago aan te meten, blijkt in werkelijkheid een exacte kopie van die van
het Sint-Maartensfonds en Were Di. Twee organisaties die geworteld
zijn in de collaboratie en het warm houden van de erfenis daaraan.
Ogen, tong, snuit, manen, scherpte: de gelijkenis is honderd procent.
Als symboliek kan dat tellen. ‘Allemaal toeval’, beweert VB-woordvoerder Joris Van Hauthem in De Morgen van 20 november 2004.
Notre pays. Ontwerper van het nieuwe VB-logo is de in 1968 in Frankrijk geboren Fabrice Morreau. In opdracht van Filip Dewinter fabriceert hij enkele ontwerpen waaruit het VB-partijbestuur zijn keuze
maakt. Morreau, die zich ‘art director’ en ‘usability & accessibility
expert’ noemt, is voorzitter van de internationale vzw Orgenta, die
websites toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden. Morreau
weet zijn project aan enkele toppers te slijten, zoals Creyf’s, het Belgisch Staatsblad, de Gouden Gids en zelfs de Europese Commissie,
wiens websites hij allemaal onder handen neemt.
Morreau is ook de ontwerper van de persoonlijke website van Filip
Dewinter en van verschillende sites van het Antwerpse Vlaams Belang, alsook voorzitter van de lokale partijafdeling in het Oost-Vlaamse Zottegem. Vreemd genoeg maakt Morreau in maart 2005 ook de
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website van het pro-Belgische Front National (FN), de Brusselse Franstalige extreemrechtse partij van Daniel Féret. Morreau wordt er vol
trots omschreven als ‘l’un des plus grands professionnels de la communication de notre pays’ (een van de grootste communicatie-experts
van ons land). Maar kort nadat Blokwatch dit nieuws openbaar maakt,
verdwijnt de verwijzing naar Morreau plotsklaps van de FN-site. Nadien maakt Morreau nog de website van Anke Van dermeersch (grotendeels een kopie van die van Dewinter) en wordt hij betrokken bij
de multimediaprojecten van Jurgen Verstrepen.

De leeuw in het Vlaams
Belang-logo

De leeuw van het Sint-Maartensfonds en
WereDi

5. ‘Vlaams Belang’ was Volksunie-slogan
Net zoals het logo is ook de naam ‘Vlaams Belang’ tweedehands. Het
Vlaams Blok pikte hem van de Volksunie (VU) die er in 1978 mee aan
de verkiezingen deelnam. Die Vlaams-nationale partij lag ook aan de
grondslag van de geboorte van het Vlaams Blok. Of hoe het nieuwe VB
toch weer in het oude blijft geworteld.
Egmontpact. ‘Volksunie, Vlaams belang’ is de slogan waarmee de
Vlaams-nationale VU op 17 december 1978 naar de kiezer trekt. Meteen ook de eerste verkiezing waaraan het Vlaams Blok deelneemt, dat
dan nog een kartellijst is tussen de Vlaams Nationale Partij (VNP) van
Karel Dillen en de Vlaams Volkspartij (VVP) van Lode Claes.
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Die twee splinterpartijtjes zijn eind 1977 afgescheurd van de VU
nadat die het Egmontpact heeft ondertekend en – voor het eerst in
haar geschiedenis – in de regering stapt. De verkiezingen draaien uit
op een fiasco voor de VU, dat liefst zes zetels verliest en op veertien
kamerleden strandt. Het Vlaams Blok weet één zetel binnen te rijven,
in Antwerpen voor Karel Dillen. De rest is geschiedenis.
Op 14 november 2004 verandert het Vlaams Blok van naam nadat
het definitief voor racisme is veroordeeld. Verschillende alternatieven doen de ronde, zoals Vlaams Blok Plus, Vlaamse Vrijheidspartij,
Vlaamse Volkspartij en Vlaamse Liga.
Uiteindelijk wordt gekozen voor ‘Vlaams Belang’, een naam die de
partij al sedert 2002 gebruikt voor haar onafhankelijkheidscampagne
(nu terug te vinden onder de noemer Splits.be), maar in feite dus gepikt van de Volksunie, ironisch genoeg de partij van wie het VB destijds is afgescheurd.
Ook weer toeval? Laat nu uitgerekend in het Vlaams Belang Magazine
van juni 2005 Gerolf Annemans het volgende zeggen: ‘De beginselverklaring die onze partij heeft opgesteld is, als ik het met een beeld mag
formuleren, een verklaring die alle CVP-, PVV- en VU-kiezers uit de
jaren ’70 en ’80 kan groeperen.’ Dus toch weer een referentie die zich
situeert in de beginperiode van het Vlaams Blok.
Vlaams Blok nostalgie. Ook ‘Vlaams Blok’ was trouwens geen originele naam. Tussen 1954 en 1957 bestond er al een Vlaams Blok, opgericht door Piet Van Rossem (1921-1984), een voormalig activist van
de Nederlandse Nationaal Socialistische Beweging (NSB) dat met het
Duitse naziregime collaboreerde. Dit Vlaams Blok was een extreemrechtse partij met nostalgie naar het collaboratieverleden, schrijft de
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. ‘Van Rossem stond er al
snel voor bekend dat hij zijn nostalgie naar het nazisme niet onder
stoelen of banken stak,’ luidt het er voorts.
Allemaal ‘toeval’ natuurlijk dat Karel Dillen een dikke twintig jaar
later net die naam aan zijn partij zal geven. Of het moest zijn dat Dillen destijds nog een ander ‘Vlaams Blok’ voor ogen stond: ‘Vlaamsch
Blok’ (eigenlijk ‘Vlaamsch Nationaal Blok’) was ook de kartellijst
waarmee het later in de collaboratie stappende Vlaams Nationaal Ver-
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bond (VNV) opkwam bij de verkiezingen van 1936 (parlement), 1938
(gemeenteraden) en 1939 (parlement).
In Antwerpen deed ze dat onder de slogan ‘Antwerpen aan de Sinjoren! Weg met de Joden!’ Dat meer dan een halve eeuw later een partij
met diezelfde naam voor racisme wordt veroordeeld, is uiteraard toeval en niets dan toeval – behalve voor wie de geschiedenis kent.

6. Het reclamebureau van het Vlaams Belang
Liefst anderhalf miljoen euro trekt het VB uit om de naamsverandering bekend te maken, meer dan wat de partij ooit tijdens een verkiezingscampagne uitgaf.
Kosten noch moeite. ‘Decadent’, noemt Marc Fauconnier van het
reclamebureau LG&F dat bedrag in De Tijd van 15 november 2004.
‘Het lijkt me weggesmeten geld. Er is zoveel gratis media-aandacht:
kranten, radio en tv zijn al dagen met de naamsverandering bezig.’
Andere partijen promootten in het verleden hun naamsverandering
met slechts een fractie van dat bedrag, zo blijkt uit een rondvraag van
Gazet van Antwerpen op 13 november 2004: de overgang van CVP naar
CD&V kostte 10.000 euro, die van SP naar sp.a 50.000 euro en die van
Agalev naar Groen! eveneens 10.000 euro.
Het VB spaart kosten noch moeite om de nieuwe naam bekend te
maken. Een maand lang worden meer dan duizend grote en kleine
afficheborden afgehuurd; in elke brievenbus in Vlaanderen en Brussel wordt een pamflet gedropt. In de kranten van de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM) worden advertenties geplaatst. Die vier titels
– De Standaard, Het Nieuwsblad, De Gentenaar en Het Volk – hebben een
gezamenlijke oplage van ongeveer 465.000 exemplaren en bereiken
dagelijks bijna 1,4 miljoen lezers. De andere krantenuitgevers weigeren de VB-advertenties.
Een derde van het campagnebedrag is bestemd voor de aanmaak
van nieuw partijmateriaal: briefpapier, enveloppen, pennen, vlaggen,
stickers, enzovoort. Het Vlaams Belang moet het Vlaams Blok snel
doen vergeten.
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Antwerps Reklameburo. De reclamecampagnes van de extreemrechtse partij heten steevast in eigen huis ontworpen te zijn. Dat is
een fabeltje. Wie de Wim Schamp of Noël Slangen van het Vlaams
Belang dan wel is? Voor zijn reclamecampagnes doet het VB steevast
beroep op het Antwerps Reklameburo (ARB) van Eric Deleu uit Aarstelaar. Dat bureau telt in zijn portfolio klanten als de Universiteit
Antwerpen, Katoennatie Groep, Europabank, Carlson Wagonlit Travel, Vögele, Loewe Opta Benelux en Selexion.
Niet geheel toevallig verzwijgt Deleu op zijn website dat hij ook de
reclamecampagnes van het Vlaams Belang uitwerkt. Deleu (1953) is
gemeenteraadslid in Aartselaar (het VB haalde daar in 2000 11 procent) en zetelt voor de extreemrechtse partij in de Raad van Bestuur
van de VRT. In 1982 was Deleu het allereerste gemeenteraadslid van
het Vlaams Blok in Antwerpen, waar de partij toen twee gemeenteraadsleden telde. Zes jaar later mocht hij er een tienkoppige fractie
aanvoeren.
Sinds 1 januari 1987 is Deleu zaakvoerder van het reclamebureau
ARB. Het was ook Deleu die samen met Filip Dewinter de campagnes met de bokshandschoen (‘Uit Zelfverdediging’, 1991) en de bezem
(‘Grote Kuis’, 1994) uitwerkte, net zoals bijvoorbeeld de ‘Hart voor
Antwerpen’-campagne van 2005.

7. Vrouwelijke boegbeelden
Anke Van dermeersch, Marie-Rose Morel en Marijke Dillen prijken
– respectievelijk met Filip Dewinter, Gerolf Annemans en Frank Vanhecke – op de affiches en folders die in december 2004 de nieuwe
partijnaam in een mum van tijd tot een begrip moeten maken.
Preutse imago. Waarnemers is het niet ontgaan dat het conservatieve
boegbeeld Alexandra Colen – toch ook een begrip in het VB en al sinds
1995 een opvallend parlementslid – volledig buiten beeld blijft, terwijl
La Morel door de partijtop met alle egards wordt behandeld, hoewel
ze amper enkele maanden lid is. Colens echtgenoot, de conservatieve
publicist Paul Belien, moet het met lede ogen aanzien. ‘Het VB wil
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duidelijk af van zijn “preutse” imago. Ook de tijd van de preferentiële
aandacht voor de huismoeders is voorbij’, schrijft hij in januari 2005
in Doorbraak, het tijdschrift van de Vlaamse Volksbeweging (VVB).
Belien: ‘In een interview met Gazet van Antwerpen (16 november
2004) liet Filip Dewinter weten dat de “vrouwelijke boegbeelden” van
de verruimde partij “bewust gekozen” zijn in functie van het nieuwe
imago. Op 1 december 2004 verduidelijkte hij in De Tijd dat het de
bedoeling is “af te geraken van het verkeerde beeld dat wij zouden
staan voor de vrouw aan de haard”. Met de nieuwe richting die de partij uitgaat, worden heel wat oude getrouwen op hun ziel getrapt. Zij
zwijgen omdat het VB door tegenstanders zozeer wordt belaagd dat
het overleven van de partij, die de grootste Vlaams-nationale politieke
formatie ooit is, afhangt van het feit dat iedereen de rangen gesloten houdt. Traditioneel steunde het VB op drie pijlers: ten eerste, het
streven naar Vlaamse onafhankelijkheid, ten tweede, het bestrijden
van de “multicultuur” die onze eigen identiteit bedreigt, ten derde,
het verdedigen van de traditionele morele waarden. De derde pijler
wordt thans in mineur gezet zodat er extra geworven kan worden
bij mensen die voor de derde pijler niet gevoelig zijn maar die zich
omwille van de tweede pijler door de partij aangesproken voelen. Een
concreet voorbeeld zijn homoseksuelen die zich bedreigd weten door
moslimfundamentalisten. Marie-Rose Morel stapte vorig jaar op Roze
Zaterdag mee op achter de eisen van de homobeweging. Ook bij antireligieuze secularisten wil het VB gaan werven omdat zij de verworvenheden van de hedonistische samenleving, zoals vrije pornografie
en het recht op abortus, bedreigd zien door de islam. Verstrepen moet
die klus klaren’, schrijft Belien.

D

e hele
partijtop
van het
Vlaams Blok
blijft op post.

Nieuwe partijbestuur. De ergernis van Colen
en Belien bereikt een kookpunt wanneer Frank
Vanhecke op 12 maart 2005 het nationale partijbestuur uitbreidt van veertien naar achttien
leden. Nieuwkomers zijn Marie-Rose Morel (bestuurslid), Anke Van dermeersch (bestuurslid),
Marijke Dillen (bestuurslid) en Johan Demol (fractieleider Brussels
parlement).
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De hele partijtop van het Vlaams Blok blijft verder op post: Frank
Vanhecke (voorzitter), Luk Van Nieuwenhuysen (ondervoorzitter), Gerolf Annemans (studiedienst en fractieleider Kamer), Filip Dewinter
(dienst organisatie en fractieleider Vlaams Parlement), Wim Verreycken (dienst informatica), Joris Van Hauthem (woordvoerder en fractieleider Senaat), Francis Van den Eynde (voorzitter Vereniging van
Vlaams Belangmandatarissen), Jurgen Ceder (juridische dienst), Karim
Van Overmeire (dienst vorming en uitgeverij Egmont), Philip Claeys
(hoofdredacteur Vlaams Belang Magazine), Hans Verreyt (voorzitter VBJ),
Bert Schoofs (bestuurslid), Patsy Vatlet (penningmeester). Yves Buysse
wordt toegevoegd als verslaggever. Op Vatlet en Verreyt na gaat het
allemaal om parlementsleden. Karel Dillen staat als ere-voorzitter vermeld, maar is wegens ziekte al een tijdje uitgeteld.
Het is VB-voorzitter Frank Vanhecke zelf die grotendeels bepaalt
wie er in zijn partijbestuur mag zetelen. Waarom Morel wel en Colen
niet? ‘Het partijbestuur had dringend nood aan meer vrouwen, nieuw
bloed ook,’ antwoordt Vanhecke in De Standaard van 18 maart 2005.
‘Daarbij speelde ook een geografische spreiding. Bovendien krijgen de
nieuwe bestuursleden opdrachten mee. Morel moet de N-VA-kiezers
bewerken, Van dermeersch moet zich dan weer positioneren naar de
VLD-kiezer. Daarmee beweer ik niet dat Colen geen waardevolle rol
kan spelen. Maar het is niet de bedoeling om een partijbestuur te vormen waarin alle strekkingen vertegenwoordigd zijn, waarna een trio
zich moet afzonderen om de beslissingen te nemen. Colen is niet de
enige die ik teleurstel. Ook Bart Laeremans verkeert in dat geval.’
Colen en Belien nemen geen genoegen met die uitleg. Belien leeft
al een tijdje in onmin met de partijtop en doet vervolgens iets wat
weinig gebruikelijk is: dat ook nog eens aan de grote klok hangen. Om
die reden is hij voor journalisten die wat smeuïgs over het VB willen
brengen een interessante en graag geconsulteerde informatiebron.
Lange tenen. Hoewel hij die krant geen warm hart toedraagt, krijgt
Belien op 16 juli 2005 in De Standaard uitgebreid de kans zijn hart te
luchten. Belien spaart zijn kritiek op de partijtop niet.
‘Soms schrijf ik over Vlaams Belang. Ik heb gemerkt dat mijn vrouw
dan op haar kop krijgt, hoewel zij met mijn stukken niets te maken
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heeft. De tenen van Vlaams Belang zijn even gevoelig als die van de
VLD. De liberalen bewerken Het Laatste Nieuws om Luc Van der Kelen
aan banden te leggen. Bij ‘t Pallieterke doet Vlaams Belang net hetzelfde
om mij de mond te snoeren. Vlaams Belang is zogezegd voor de vrije
meningsuiting. Maar wees er maar zeker van
ees er maar
dat het Vlaams Belang zich even stevig met de
zeker van
media zal inlaten als Verhofstadt, als het ooit
dat het Vlaams
aan de macht komt’, zegt hij.
Belang zich stevig
‘Ik zie alleen wat iedereen ziet: dat een jourmet de media zal
nalist (Jurgen Verstrepen, red.) die als verruimer
inlaten als het
bij de partij is binnengehaald, op zijn website
ooit aan de macht
het ethische gedachtegoed van mijn vrouw bekomt.
lachelijk mag maken. Dat is “vrije meningsuiting”. Oké, maar als ik daar als journalist in een
artikel op wijs, mag dat niet’, jeremieert Belien nog. Wat vervolgens
aan Gerolf Annemans in De Standaard van 20 juli 2005 de uitspraak
ontlokt dat ‘Belien nu maar eens moet ophouden met zagen’.
Behalve luis in de pels vervult Belien geen enkele functie in het VB,
noch als kaderlid noch als mandataris. Maar omdat hij via zijn echtgenote met één been in de partij staat, lijkt het alsof hij een standpunt vertolkt dat door velen – of toch minstens een noemenswaardige
groep – binnen het Vlaams Belang gedeeld wordt. Toch blijft de vraag
hoe relevant dat allemaal is.
Kritiek die het gebrek aan vrije meningsuiting en interne democratie binnen het VB aan de kaak stelt hoor je wel vaker, doorgaans van
ex-partijleden die er teleurgesteld de brui aan geven. Daarin is Belien
niet echt origineel te noemen.
Anders ligt dat in de motieven van zijn kritiek: Belien vindt dat het
VB afwijkt van zijn conservatieve roeping. ‘Het triumviraat dat bij het
Vlaams Belang de lakens uitdeelt (Vanhecke, Dewinter en Annemans,
red.) heeft de voeling met de eigen basis verloren. Misschien heb ik
het mis. Maar ik vrees dat ze niet inzien dat de ethisch conservatieve
kiezers op punt staan om af te haken’, heet het.

W

Ethisch conservatief. Dat is in de ogen van Belien dus de basis van
het VB: de ethisch conservatieve kiezers, de groep katholieken dus die

43

va n v l a a m s b l o k n a a r v l a a m s b e l a n g

de voorschriften van de paus volgen. Hoe groot die is valt moeilijk te
zeggen, maar het weinige cijfermateriaal dat voorhanden is, duidt niet
meteen op iets wat we als een brede basis of een
e strekking
ruim maatschappelijk draagvlak kunnen omColen is goed
schrijven, ook niet voor een partij als het VB.
Volgens het Kenniscentrum Statistiek gaat van voor amper 4,8
alle Vlamingen circa tien procent nog naar de procent van het
wekelijkse mis. Volgens een ISPO-studie van pro- VB-electoraat.
fessor Marc Swyngedouw naar de stemmotieven
in 1999 (ISPO-bulletin 2001/42) – het recentste voorhanden zijnde onderzoek – vormt deze groep binnen het VB-electoraat een verwaarloosbaar
aantal: ‘De katholieke waarden, de antistandpunten (drugs, abortus en
euthanasie) vormen geen selling points voor het VB. Als we toch de oefening maken om alles op te tellen, stellen we vast dat de “strekking
Colen” goed is voor 4,8% van het VB-electoraat’, aldus Swyngedouw.
Bovendien blijft het hoogst onduidelijk of Beliens kritiek verder
gaat dan de personeelspolitiek en partijstrategie (het binnenhalen
van typen als Jurgen Verstrepen, het weigeren van een zitje in het
partijbestuur aan zijn echtgenote Alexandra Colen) – en in die zin niet
geheel vrij is van eigenbelang – dan wel effectief ook het programma
van de partij betreft.
Vindt Belien dat het Vlaams Belang op ethisch vlak een scheve
schaats begint te rijden? Dat de partij haar rigide, vaak reactionaire
en in se intolerante oude standpunten over thema’s als abortus, euthanasie, holebi’s, enzovoort aan het verraden is? Want als het VB niet
meer conservatief is, wat is het dan nog wel?

D

8. Een half procentje interne democratie
Op zeker één punt snijdt Beliens kritiek hout: het Vlaams Belang
heeft een broertje dood aan interne democratie. En daarin verschilt
het nauwelijks of niet van het Vlaams Blok.
Vlaams Blok statuten. De Antwerpse politicoloog Jan Jagers nam in
2002 in Res Publica, Tijdschrift voor Politieke Wetenschappen, het interne
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functioneren van de Vlaamse politieke partijen onder de loep. De uitslag was vernietigend voor het Blok en toont hoe diep de kloof is tussen extreem rechts en de rest van het politieke landschap. Amper 17
procent haalt het VB op de door Jagers opgestelde democratieschaal.
Het Blok is daarmee niet alleen de minst democratische partij, ze is
ook als enige gebuisd op de democratieschaal en verdient dan ook de
kwalificatie van ondemocratische partij, aldus Jagers.
De totale afwezigheid van enige ledeninspraak weegt het zwaarst
door in deze negatieve beoordeling. Besluitvorming in het VB verloopt
van boven naar beneden. In tegenstelling tot alle andere partijen is
niet het congres het hoogste orgaan, maar de partijraad. VB-congressen fungeren als applausmachines. Ze dienen om de achterban acte
te laten nemen van wat er in de hoogste regionen beslist is. Gestemd
wordt er nooit. Ook is het Blok de enige partij waar de nationale voorzitter niet door de leden wordt verkozen, maar door de partijraad aangeduid.
Vlaams Belang statuten. Ondanks eerdere aankondigingen daarover bevatten de nieuwe statuten van het Vlaams Belang weinig vernieuwing. Die statuten zijn volledig op maat gesneden van de partijbureaucraten – betaalde medewerkers en mandatarissen – zonder
noemenswaardige inspraak van de basis. ‘Wij
waarderen onze leden, maar uiteindelijk is zo’n
e nieuwe
lidmaatschap anoniem en vrijblijvend’, zegt Gestatuten
rolf Annemans op 6 november 2004 daarover in
bevatten weinig
De Standaard.
vernieuwing.
Weliswaar wordt de partijvoorzitter voortaan
verkozen, alleen zijn het niet de anno 2004 18.000
leden noch de 1.800 bestuursleden die hun stem mogen uitbrengen.
Dat recht komt uitsluitend de enkele tientallen leden van de partijraad toe (waarin behalve het partijbestuur ook alle parlementsleden
en enkele regionale afgevaardigden zetelen, bijna allemaal professionele VB’ers dus). ‘Zo’n rechtstreekse verkiezing kan de partij helemaal
aan stukken scheuren’, vreest Annemans.
De nieuwe partijstatuten, die overigens niét op de VB-website zijn
terug te vinden (want zoveel openheid legt het VB nu ook weer niet

D
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aan de dag), bepalen de procedure om de voorzitter aan te duiden in
twee stappen: ‘De partijvoorzitter wordt in geheime stemming verkozen door de partijraad voor een ambtstermijn van vier jaar. (...) De
door de partijraad voorgedragen kandidaat dient te worden aanvaard
op een congres waar alle stemgerechtigde kaderleden uitgenodigd
zijn.’
De voorzittersverkiezing. Stap één vindt op zaterdag 20 november
2004 plaats. Een week na het stichtingscongres komen 81 leden van de
partijraad samen. Naast zetelend voorzitter Frank Vanhecke duikt er
op het laatste nippertje een tegenkandidaat op: de 30-jarige Brusselse
volksvertegenwoordiger en ex-NSV’er Erland Pison
(1974). Zijn kandidatuur wordt weliswaar een half
rank
uur te laat ingediend, maar om een zweem van inVanhecke is
terne democratie hoog te houden ziet de partijtop tot voorzitter
dat graag door de vingers. Pison wil bewijzen dat verkozen door
er ook binnen de partij nog talent voor vernieu- nog geen healf
wing zit. Hij krijgt tot eenieders verrassing 18 van procent van de
de 81 stemmen achter zich, Frank Vanhecke 62 (er VB-leden.
is ook één onthouding). Die wordt daarmee door
76,54 procent van de partijraadsleden tot de eerste
Vlaams Belang-voorzitter verkozen. ‘Een schitterende democratische
score’, juicht verruimster Marie-Rose Morel op haar website.
Frank Vanhecke wordt dus verkozen door nog geen halve procent
van de VB-leden. ‘Tot mijn verbazing waren vooral de parlementsfracties gekant tegen een verkiezing door alle leden’, zegt Vanhecke op
5 november 2004 in Gazet van Antwerpen. ‘Ze waarschuwden voor de
mogelijke “manipuleerbaarheid” van de verkiezingen en wezen op
de problemen met dat systeem in andere partijen. Daar valt iets voor
te zeggen. Kijk naar de VLD, waar de kandidaten vechtend over straat
rollen.’
Op 12 december 2004 volgt stap twee: de goedkeuring van de kandidaat-voorzitter door twee derde van de kaderleden. Van de circa 1.600
stemgerechtigde bestuursleden komen er 908 naar het congres in de
Antwerpse stadsschouwburg. 469 nemen er deel aan de stemming,
12 stemmen blanco of ongeldig, 15 stemmen nee en 442 stemmen ja.

F
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Frank Vanhecke is daarmee officieel door 96,7 procent van de geldig
uitgebrachte stemmen (afkomstig van een kwart van de kaderleden
dus) verkozen tot partijvoorzitter. Marijke Dillen, dochter van, mag
de uitslag bekend maken. Vanhecke leidde het Vlaams Blok sinds 8
juni 1996, toen stichter-voorzitter Karel Dillen hem als zijn opvolger
aanduidde.

9. Leiders voor morgen
Zelf is Erland Pison erg verrast dat een kwart van het partijbestuur
hem als voorzitter verkiest boven Frank Vanhecke. ‘Blijkbaar hebben
mijn woorden indruk gemaakt op de partijraad’, zegt hij op 21 november 2004 in Het Nieuwsblad. ‘Ik heb op een aantal pijnpunten gewezen
en de leden van de partijraad waren daar vatbaar voor. Zo heb ik erop
gewezen dat er in het Vlaams Belang nog andere jongeren en verruimers actief zijn dan Marie-Rose Morel en Jurgen Verstrepen.’
VBJ als politieke kweekvijver. Hoewel nieuwkomers zonder veel ideologische achtergrond als Verstrepen of Morel meer in beeld komen,
blijven de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) voor het VB de belangrijkste
politieke kweekschool die nog steeds het merendeel van de mandatarissen en van het politieke personeel levert.
Een typisch voorbeeld daarvan is Hans Verreyt. Die wordt tijdens
een congres in het cultureel centrum van Aartselaar op 11 september
2004 tot VBJ-voorzitter verkozen. De partijraad die de toekomstige
partijkoers moest vastleggen na de racisme-veroordeling komt eerder
die dag toevallig op dezelfde plaats samen. Verreyt volgt de 36-jarige
Frederic Erens op.
VBJ is de grootste politieke jongerenorganisatie van het land met officieel meer dan vierduizend leden. De VBJ-voorzitter maakt ook deel
uit van het nationale partijbestuur. Wie aan het hoofd van die organisatie wil staan, moet dus de juiste geloofsbrieven kunnen voorleggen,
en dat kan Verreyt.
Amper 24 is hij in 2004, maar zijn CV maakt duidelijk hoezeer een
juiste stamboom nog steeds helpt om in het VB carrière te maken: als
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kind lid van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) en later in de
leiding, als scholier lid van het Nationalistisch Jongstudentenverbond
(NJSV), praeses en nationaal voorzitter van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), actief aan de zijde van Voorpost.
Op de eerste IJzerwake in 2003 is hij de jeugdspreker. Hij oogst er
applaus met zijn saluut aan de Vlaamse jongens die, aan de zijde van
nazi-Duitsland, aan het Oostfront vochten. Verreyt is ook lid van het
bestuur van de vzw die de IJzerwake organiseert. Tussendoor stelt hij
zich kandidaat voor de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad. Hij
doet dat vreemd genoeg als onafhankelijke, maar haalt het niet.
Rebels imago. Verreyt is bijzonder actief op het internet: niet alleen
huisvest hij de websites van de IJzerwake, het NSV en een rist andere
radicalen, hij kwam ook ooit in het nieuws toen hij bij wijze van studentikoze grap de domeinnaam sp-anders.be voor de neus van Patrick
Janssens had weggekaapt (het adres werd later weer vrijgegeven). Ook
enkele adressen die naar de IJzerbedevaart verwijzen, werden door
Verreyt ingepikt.
Filip Dewinter bezorgt hem een job als grafisch vormgever op het
nationale partijsecretariaat. Daar geeft hij mee gestalte aan de imagoverruiming die het VB nastreeft en ontwerpt hij Dewinters eerste
persoonlijke website. Bij de Vlaamse parlementsverkiezingen van
2004 is hij als jongste kandidaat op de Antwerpse Bloklijst goed voor
4.441 voorkeurstemmen – te weinig voor een zetel, maar dat Verreyt
wordt klaargestoomd voor het serieuzere werk staat in de sterren geschreven.
Samen met de nieuwe voorzitter treedt er een verjongde ploeg
aan. Die krijgt als voornaamste opdracht de deur naar het VB open
te houden voor rechts-nationalistische jongeren die van nature al wat
radicaler uit de hoek durven te komen. Op het moment dat het VB
volop met een identiteitscrisis worstelt, is Hans Verreyt daarvoor de
geknipte persoon.
Naar buitenuit profileert VBJ zich weliswaar als ‘Jong Vlaams Rebels’, binnen het VB kunnen ze rebellerende jongeren missen als de
pest. De VBJ-voorzitter die dat ooit probeerde – Jürgen Branckaert in
2001 – werd al snel aan de kant geschoven. Met Hans Verreyt verze-
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kert de partijtop zich opnieuw van een trouwe luitenant die ook voor
de militantere achterban aanvaardbaar is.
De Vlaams Belang Jongeren krijgen de opdracht een nieuwe generatie politici klaar te stomen. ‘Leiders voor morgen’ wordt hun rekruteringscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006
gedoopt. In vijf verschillende steden worden cursusdagen ingericht
die jongeren moeten voorbereiden op een mandaat. Hans Verreyt zelf
wordt lijsttrekker in Boom.

10. Taartgooien mag (van het VB)
Een nieuwe naam betekent nog geen nieuwe zeden. Au contraire, zo
ondervindt PS-voorzitter Elio Di Rupo. Tijdens een bezoekje aan Gent
op woensdag 19 oktober 2005 krijgt de door extreem rechts gehate
Waalse socialistische voorman een taart – ‘abrikozentaart met een
laagje schuim’ – in het gezicht gegooid.
Schouderklopjes. De dader: een militant van de extreemrechtse Nationalistische Studentenvereniging (NSV). De jongeman ontvangt onmiddellijk schouderklopjes van het Vlaams Belang. ‘Een ludieke stunt’, zo
noemt de partij de actie van Frederik Ranson (19), die ook plaatsvervangend lid is van het Uitgebreid Dagelijks Bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) en bestuurslid van het Gentse Vlaams Belang.
‘Nadat ik de taart had gegooid, stonden negen compagnons klaar
om me af te schermen’, vertelt Ranson stoer in Het Nieuwsblad van 21
oktober 2005. Het incident gebeurt vlak voor het café op de Vlasmarkt
waar Di Rupo is uitgenodigd voor een debat. De actie wordt diezelfde
avond nog in een triomfantelijk persbericht opgeëist door het NSV.
Enkele jaren voordien haalde het NSV al eens een gelijkaardige
stunt uit: toen op 18 juli 2001 VRT-journalist Walter Zinzen tijdens
de Gentse Feesten de Prijs voor de Democratie in ontvangst mocht
nemen, kreeg hij eveneens een taart naar het hoofd geslingerd. Zinzen kon zich nog net op tijd bukken. Het Vlaams Blok nam toen voorzichtig afstand van die ‘ludieke stunt’ met de woorden dat ‘men kan
discussiëren over de actiemiddelen’.
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Vuistslag. Vier jaar later is het Vlaams Belang blijkbaar van mening
dat taartgooien naar politici wel mag. ‘Het charme-offensief van Elio
Di Rupo werd woensdag in Gent met een welgemikte taart doorprikt,’
luidt het op 21 oktober 2005 lacherig op de website van de extreemrechtse partij.
‘Taartengooier Frederik Ranson wou Di Rupo in zijn hemd zetten: “We
moeten lachen met het charme-offensief van Di Rupo. Want je denkt
toch niet dat hij voor ons Nederlands leert spreken? Of dat hij woensdagavond echt een debat wilde voeren met de sp.a-jongeren? Die mens
heeft maar één doel voor ogen: premier worden. En het ergste: hij is zo
arrogant dat hij al denkt dat hij het is.” Je kan de NSV-student geen ongelijk geven’, becommentarieert het VB. En wie toch nog bedenkingen
mocht hebben bij het niveau van deze actie, krijgt volgende uitsmijter
in de maag geplitst: ‘Rechtse rakkers doen het met een taart. Linkse extremisten doen het met kogels… Kijk maar naar Pim Fortuyn.’
Niet dat we iemand op ideeën willen brengen, maar wedden dat het
VB plots anders zal kakelen als een van haar mandatarissen op taart
getrakteerd wordt? Wie dat genoegen al eens mocht proeven, was Karel Dillen die in het Europees parlement op zo’n ongevraagd taartje
werd getrakteerd. ‘Dat leidde tot een handgemeen, waarbij zoon Koen
Dillen de taartgooier met een forse vuistslag bedacht,’ noteerde Gazet
van Antwerpen op 25 april 2002.
Eerder overkwam dat ook al eens Roeland Raes. Die was nog VBsenator en -ondervoorzitter toen hij door de partij werd voorgedragen voor een zitje in de Raad van Bestuur van de Gentse universiteit.

Roeland Raes (uiterst
rechts) getaart (Foto
Helga Berghman).
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Linkse studenten organiseerden daar toen protestacties tegen. Vooral
het feit dat Raes bekend staat als een notoir negationist kantte zich
tegen hem. Tijdens een van die protestacties, op 15 december 2000,
werd Raes getaart. Die taart kwam dus van links. En in tegenstelling
tot Di Rupo keek Raes toch maar wat sipjes nadien...
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Gevonden: medestanders van Filip De Man (Marc Spruyt – De
Morgen, 11 september 2004) / Vlaams Blok Jongeren krijgen
nieuwe voorzitter (Marc Spruyt – De Morgen, 11 september
2004) / Were Di: ‘VB moet bokshandschoenen terug bovenhalen’ (Marc Spruyt – Blokwatch, 12 september 2004) / De oorsprong van het nieuwe VB-logo (Marc Spruyt – Blokwatch, 19
november 2004) / Zelfcensuur bij extreem-rechts: wat het VB
met het FN gemeen heeft (Marc Spruyt – Blokwatch, 21 maart
2005) / ‘Vlaams Belang’ was Volksunie-slogan (Marc Spruyt
– Blokwatch, 11 juli 2005) / Blokwatch biedt forum aan Paul Belien (Marc Spruyt – Blokwatch, 20 juli 2005) / Taartgooien mag
van het VB (Marc Spruyt – Blokwatch, 21 oktober 2005) / Het reclamebureau van het Vlaams Belang (Marc Spruyt – Blokwatch,
31 maart 2006)
Bewerking: Marc Spruyt
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3. Nog steeds racistisch
Als ik Filip Dewinter hoor vertellen dat zijn partij het ventiel is waarlangs het racisme kan ontsnappen, doet me dat – alle proporties in
acht genomen – denken aan de jaren dertig. Na de Kristallnacht voerde Adolf Hitler tienduizenden Joden af naar de concentratiekampen.
Toen zei hij ook: ‘Wij beschermen die mensen tegen de volkswoede’
– waar hij vanzelfsprekend niets mee te maken had.
VLD-voorzitter Bart Somers (Humo, 7 juni 2006)

1. Een nieuw terugkeerplan
In maart 2005 woedt er een mediastormpje over de vraag of moslims
op Vlaams Belang-lijsten kunnen staan. Ja, heeft een journalist van
Het Nieuwsblad onthouden uit een off the record gesprek met Gerolf Annemans. Niks van, luidt het daarop bij verschillende andere partijkopstukken. Ook Annemans zelf ontkent het bericht prompt, maar het
spel zit dan al op de wagen.
Excuusmoslims. Vooral kamerlid Filip De Man reageert als door een
wesp gestoken. ‘Onaanvaardbaar,’ zegt hij in Het Laatste Nieuws van 15
maart 2005. ‘Moslims, zelfs gematigde excuusmoslims, kunnen nóóit
op onze lijsten staan. Wij zeggen al 28 jaar dat de islam volstrekt incompatibel is met onze Europese normen en waarden. De moslim die
die waarden wel respecteert, is geen moslim meer. Een moslim kán
nooit geïntegreerd zijn, omdat hij de scheiding van kerk en staat, de
gelijkheid van man en vrouw of de vrije meningsuiting altijd zal verwerpen.’
De media hebben er dagenlang een vette kluif aan. Terwijl het al
bij al nogal simpel is: wie op een VB-lijst wil staan, moet het VB-pro-
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gramma onderschrijven. Een moslim op een VB-lijst is dan ook zowat
hetzelfde als een vegetariër die naar de slager gaat.
‘Vreemdelingen die zich tot het Vlaams Belang willen bekennen,
dienen te beseffen dat zij de Vlaams Belang-beginselverklaring en het
programma moeten onderschrijven, inclusief de basiswaarden van
onze samenleving, waarvan de meeste op gespannen voet leven met
die van de islam’, luidt het op 14 maart 2005 in een persmededeling.
‘Wij zeggen principieel neen tegen moslims op onze lijst’, beaamt Filip Dewinter in De Morgen van 16 maart 2005. ‘De hele discussie is
simpelweg zonder voorwerp. Er zijn immers geen moslims die bij ons
op de lijst willen. Onze kernwaarden botsen over de hele lijn met de
kernwaarden van moslims.’
De partij herinnert er voorts aan wat in haar programma staat geschreven: dat moslims de keuze hebben tussen zich aanpassen of opkrassen. Over hoe het dat opkrassen (‘terugkeren’ heet dat in VB-jargon) ging organiseren, schreef het Vlaams Blok lang geleden ooit een
plan (in 1992 om precies te zijn, een tweede versie verscheen in 1996).
In 70 punten deed het daarin nauwgezet uit de doeken hoe het Vlaanderen ging zuiveren van volksvreemde elementen. De sleutel daartoe
vormden een eindeloze reeks discriminaties die migranten moesten
doen voelen dat ze hier ongewenst zijn. Wanneer het Vlaams Blok
op 21 april 2004 wordt veroordeeld, is dat 70-puntenplan een van de
doorslaggevende bewijzen voor het racistische karakter van de partij.
Aanpassen of opkrassen. Officieel wordt het 70-puntenplan in 2001
begraven. In de plaats komt een brochure getiteld Aanpassen of terugkeren, die de grote lijnen behoudt (jawel: aanet zoals
passen of opkrassen), maar het allemaal wat
in het 70minder concreet verwoordt. Al blijft er, net zopuntenplan is er
als in het 70-puntenplan versie 1996 trouwens
sprake van het
(zie punten 27, 28 en 30) sprake van het invoeinvoeren van een
ren van een burgerschapsproef die de geassiburgerschapsproef. mileerde van de niet-geassimileerde vreemdelingen moet scheiden.
Wat er dan getest wordt? ‘De burgerschapsproef toetst onder andere
de actieve kennis van onze taal, de kennis van de geschiedenis en
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cultuur van ons volk, alsook de vertrouwdheid met onze wetten en
instellingen’, stelt het 70-puntenplan. Concreter dan dat verwoordde
het VB het nooit, ook niet in een of ander wetsvoorstel terzake. De
partij beseft immers dat concrete plannen haar alleen maar kwetsbaar maken.
Maar plots verbaast VB-kamerlid Filip De Man vriend en vijand met
een heel concrete vragenlijst die moslims op hun ‘democratische ingesteldheid’ moet toetsen. Het weekblad Knack drukt de lijst op 13
april 2005 in zijn lezersrubriek af. Het Vlaams Belang Magazine volgt in
juni 2005, wat de lijst meteen ook een officiëler karakter geeft. De vragenlijst is in eerste instantie gericht aan ‘de in dit land verblijvende
imams’ en biedt een naar gedachtepolitie ruikend voorsmaakje van
wat de ‘burgerschapsproef’ zoal kan inhouden die het VB in petto
heeft voor moslims die in Vlaanderen willen blijven. ‘Uit hun antwoorden zullen de Vlamingen leren hoe groot het democratische gehalte is van de islamitische voorgangers in dit land’, gelooft De Man.

Het lijstje van De Man:
Inzake respect voor onze wetten:
– Aanvaardt u de hier geldende wetgeving?
– Primeren de Belgische en Europese wetten (EVRM inbegrepen) op
de koran en de sharia ook als ze tegenstrijdig zijn?
Inzake de lekenstaat:
– Aanvaardt u de strikte scheiding van kerk en staat?
– Aanvaardt u dat de sharia in dit land niet kan toegepast worden,
ook niet in conflicten tussen moslims?
Inzake godsdienst:
– Mag een moslim zich bekeren tot een andere godsdienst?
– Aanvaardt u dat hij daarvan geen nadeel mag ondervinden?
– Kan een homoseksuele persoon islamiet worden?
Inzake gelijkheid van man en vrouw:
– Hebben mannen en vrouwen precies dezelfde rechten volgens uw
geloof ?
– Moeten meisjes evenveel erven als hun broers?
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– Weegt het getuigenis van een vrouw evenveel als van een moslimman?
– Aanvaardt u dat een vrouw niet mag verstoten worden?
Inzake vrije meningsuiting:
– Mogen er historische analyses gemaakt worden over de persoon
van Mohammed?
– Geldt de vrijheid van meningsuiting ook voor mensen als Salman
Rushdie, Ayaan Hirsi Ali of Theo van Gogh?
– Aanvaardt u dat zij niet kunnen aangevallen worden wegens belediging van de islam?
Besluit van Filip De Man: ‘Wie nee antwoordt is duidelijk geen democraat, wie ja antwoordt is geen overtuigd moslim (meer).’
Vraagje: tekent wie nee antwoordt dan ook meteen een terugkeercontract? (‘De vreemdeling die niet slaagt in de burgerschapsproef of
de loyaliteitsverklaring weigert af te leggen, verliest zijn verblijfsvergunning’, stelt het Vlaams Belang-programmaboek van 2005.) En mag
wie wel slaagt en toch een hoofddoekje draagt trouwens wél op de
VB-lijst?

2. Vlaams Belang promoot nog steeds 70-puntenplan
Op 9 december 2005 reizen Filip Dewinter, Frank Vanhecke en MarieRose Morel naar de Marokkaanse hoofdstad Rabat. ‘Het is de eerste
keer dat ik in Marokko ben en ik vind het fijn dit land te leren kennen. Alleen, ik wil dit niet in míjn straat thuis,’ zegt Dewinter tegen
een meereizende journaliste van Het Nieuwsblad.
Terugkeerfonds. Doel van hun fel gemediatiseerde blitzbezoek: de
Marokkanen duidelijk maken dat Vlaanderen niet het land van melk
en honing is, en dat ze dus maar beter in Marokko kunnen blijven, of
er weer naar terugkeren. Drie maatregelen moeten die politiek ondersteunen, vertellen ze tijdens een persconferentie in het Hilton-hotel
aan een twintigtal Arabische tv- en krantenjournalisten, waaronder
een ploeg van Al-Jazeera: de afschaffing van de dubbele Belgisch-Ma-
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rokkaanse nationaliteit (waarbij het VB erop rekent dat migranten
aan de Marokkaanse nationaliteit zullen vasthouden), een immigratiestop en de oprichting van een terugkeerfonds. ‘Gastvrij maar niet
gek’ luidt het motto waarmee dit alles wordt gepresenteerd.
Gek is alleszins ook dat het voorstel voor een terugkeerfonds niet in
het VB-programmaboek van 2005 staat opgenomen. Wat bewijst dat
er naast het officiële, uitgekuiste programma nog een ander bestaat,
waarin de geest van het racistische 70-puntenplan uit 1992 nog steeds
voortleeft. De oprichting van een terugkeerfonds vormde daarin het
punt 58, de uitreiking van een terugkeerpremie het punt 59.
Het Vlaams Blok diende daar destijds verschillende wetsvoorstellen over in, waarin het concrete bedragen noemde: minimum 50.000
frank (ca. 1.250 euro), maximum 750.000 frank (ca. 18.750 euro). Per
gezin wel te verstaan, want de terugkeerpremie zou enkel worden
betaald ‘op voorwaarde dat de bloed- en aanverwanten die met hem
samenleven en te zijnen laste zijn hem vergezellen’. Voor elk gezinslid had het Blok 50.000 frank of ca. 1250 euro veil (vader, moeder en
kinderen jonger dan 18 jaar). Een gezin met drie kinderen zou dus
250.000 frank (ca. 6.250 euro) ontvangen. Per gewerkt jaar kwam daar
10.000 frank (ca. 250 euro) bij.
Oorlogstaal. Dat het Vlaams Belang allesbehalve een zachter imago
beoogt dan het voor racisme veroordeelde Vlaams Blok bewijst ook
een nationaal pamflet waarmee het eind 2005 en begin 2006 opnieuw
campagne voert tegen immigratie.
Een hevig brandende auto met daarboven de kreet ‘Stop immigratie’ is het suggestieve beeld waarmee het VB een graantje hoopt mee
te pikken van de rellen die Frankrijk in november 2005 wekenlang
teisteren en waarbij balorige migrantenjongeren duizenden auto’s in
vlammen doen opgaan.
Voortgaande op de oorlogstaal die het VB-pamflet hanteert, had de
partij verwacht dat die rellen ook naar eigen land zouden overwaaien,
wat niet gebeurd is. (De foto van die brandende auto op het VB-pamflet
is dan ook import en gekopieerd van een pamflet van het Franse Front
National van Jean-Marie Le Pen.) ‘Het is een illusie te veronderstellen
dat de situatie in de gettowijken van onze grootsteden niet even ex-
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plosief is als in Frankrijk. Ook bij ons is de situatie zeer gespannen.
Een kleine kern radicalen en fundamentalisten probeert immers ook
hier bij ons het vuur aan de lont te steken’, orakelt het pamflet.
Wat volgt zijn een reeks van elf maatregelen om relschoppers hard
aan te pakken, de immigratiekraan dicht te draaien en werk te maken van wat heet ‘echte inburgering’. Het pamflet bevat ook foto’s
en quotes van de partijkopstukken Gerolf Annemans, Filip Dewinter,
Filip De Man, Anke Van dermeersch en Frank Vanhecke.
Het dateert van voor de veroordeling van het Vlaams Blok in april
2004 dat de partij zich nog zo scherp profileerde op dit thema. Met
dit pamflet, waarvan voorzitter Frank Vanhecke de verantwoordelijke
uitgever is, begeeft het Vlaams Belang zich dan ook op glad ijs. Het
pamflet, dat sinds 17 november 2005 op de VB-website staat, bevat
uitspraken die vaak over het randje gaan. Een voorbeeld: ‘Sinds decennia komen via allerlei legale en illegale kanalen Noord-Afrikaanse en
Afrikaanse vreemdelingen naar Europa die zich cultureel niet, maar
sociaal-economisch des te sneller aanpassen aan onze welvaartstaat.’
Baas in eigen land. Maar het allermerkwaardigst is wel dat het
pamflet reclame maakt voor Baas in eigen land, waarover het stelt: ‘In
het boek Baas in eigen land van Filip Dewinter leest u het vreemdelingenstandpunt van het Vlaams Belang. Bestel het boek via bijgaande

‘Baas in eigen land’ van Filip Dewinter
bevat een samenvatting van het racistische
70-puntenplan. Door het Vlaams Blok
uitgegeven in 2000, door het Vlaams Belang
opnieuw gepromoot in 2006.
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bestelbon.’Dat 221 bladzijden tellende boek dateert reeds uit 2000,
terwijl het Vlaams Belang pas eind 2004 werd opgericht nadat het
Blok was veroordeeld wegens racisme. Het boek verscheen destijds als
alternatief voor het racistische 70-puntenplan. Dat plan bevatte een
opsomming van 70 maatregelen die gericht waren op de verpaupering, marginalisering en criminalisering van de migrantenbevolking
en moesten uitmonden in de ‘begeleide terugkeer’.
In Baas in eigen land staat dat omstreden 70-puntenplan niet meer
opgenomen als een puntsgewijze opsomming, maar werden de voorstellen gewoon verwerkt in de lopende tekst. Daar deed het VB overigens nooit geheimzinnig over: ‘Hogergenoemde voorstellen zijn een
samenvatting van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok’, luidt het
in het boek.
Nu zijn die voorstellen – genre: ‘een Eigen volk eerst-beleid’, ‘een
eigen sociaal-zekerheidsstelsel voor de niet-Europese vreemdelingen’,
‘een begeleide terugkeer van de meerderheid van de hier verblijvende
niet-Europese vreemdelingen’ – inmiddels door het Gentse Hof van
Beroep betiteld als een tekst die openlijk aanzet tot haat.
In die veroordeling speelde ook het boek Baas in eigen land een niet
onbelangrijke rol, zo leert lectuur van het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 21 april 2004. ‘De teneur van deze tekst is duidelijk,’ zo merkte het Hof op over dit boek: ‘het Vlaams Blok is en blijft
alsdan voorstander van een begeleide terugkeer van de meerderheid
van de hier verblijvende niet-Europese vreemdelingen, zweert het 70puntenplan zeker niet af, doch stelt dat dit plan wel bespreekbaar is
en herleidt de essentie van zijn “vreemdelingenpolitiek” tot de stelling: “assimilatie of terugkeer”.’

3. Wie is de auteur van het 70-puntenplan?
Het stond eind 2004 weer eens in een krant te lezen: ‘Filip Dewinter
was de auteur van het 70 puntenplan. Hij en hij alleen.’
Spanningen. De uitspraak komt uit de mond van wat als de belangrijkste Wetstraat-journalist van de VRT-televisie mag beschouwd wor-
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Het ‘Dossier Vreemdelingen’ uit 1991 bevatte
reeds de aanzet tot het 70-puntenplan.
Auteurs: Gerolf Annemans en Filip Dewinter.

den. Iemand van wie je mag verwachten dat hij zich goed informeert.
Iemand die dus moet weten dat Dewinter helemaal niet de enige auteur is van het 70-puntenplan.
Vooraleer we u hier de bewijzen presenteren, eerst nog even voor de
goede orde het volledige fragment uit Het Laatste Nieuws van 24 december 2004 waaruit we bovenstaand citaat van Siegried Bracke plukten.
Zo ziet u meteen ook de context en de inzet van de discussie: ‘Dewinter is een briljant strateeg. In het parlement zie je dat bijna fysiek: als
er voor de oppositie een gat valt, dan heeft Dewinter dat een half uur
eerder door dan de rest. Een onwaarschijnlijk politiek talent. Tot de
dag dat hij het ooit zelf zal moeten doen. Tot dusver heeft hij de uitvoerbaarheid van zijn ideeën niet moeten bewijzen, hé. Dewinter is
de man die op geregelde tijden er totaal over gaat met zijn uitspraken.
Denk aan de hoofddoek als terugkeerticket. Hij was ook de auteur van
het 70 puntenplan. Hij en hij alleen. Dewinter zit het meest in de weg
als zijn partij ooit een coalitie wil sluiten met andere partijen. Hij is
het goudhaantje én de grote hindernis voor de toekomst van Vlaams
Belang. Dat beseft men binnen die partij zeer goed en dat geeft spanningen.’
Inventaris van voorstellen. Is Filip Dewinter de enige auteur van het
70-puntenplan? Neem de versie van 1996 en lees: ‘Het geactualiseerde
70-puntenplan werd opgesteld door de Vlaams Blok-werkgroep “Im-
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migratie: de oplossingen”. Van deze werkgroep maken deel uit: Filip
Dewinter, Gerolf Annemans, Jan Penris, Filip De Man, Francis van den
Eynde, Jean Geeraerts, Jaak van den Broeck, Jurgen Ceder, Karim Van
Overmeire en Frans Wymeersch.’
Wij tellen dus niet één maar tien namen, allemaal parlementsleden
overigens, van wie er vier tot het partijbestuur behoren. Op de eerste
versie van het 70-puntenplan uit 1992 staat enkel de naam van Filip
Dewinter, maar daaruit concluderen dat hij er ook de enige auteur
van was, doet iemand als... Gerolf Annemans oneer aan. Zelf pakt hij
er niet zo gauw meer mee uit, maar lange tijd kon geen enkele VBtekst over migranten verschijnen zonder zijn stempel.
Ook voor het 70-puntenplan geldt dat. Dat is in feite niet meer dan
een inventaris van voorstellen uit eerdere Blok-teksten, zoals de twee
edities van het Dossier Gastarbeid uit 1988 en uit
1991. Filip Dewinter is er telkens de auteur van,
nnemans
samen met... jawel: Gerolf Annemans.
is zonder
Annemans is zonder twijfel de politieke va- twijfel de
der van verschillende voorstellen die in 1992 en politieke vader
1996 in het 70-puntenplan opduiken. Zo is punt van verschillende
34 (‘enkel nog Europese politieke vluchtelingen voorstellen uit het
opvangen’) overgeschreven van een wetsvoor- 70-puntenplan.
stel dat Annemans in 1988 indiende, net zoals
punt 57 (‘de sociale zekerheid splitsen’ - in een systeem voor Europese
en een systeem voor niet-Europese gerechtigden, met elk een autonome financiering), dat de kern van de discriminatiepolitiek van het
70-puntenplan vormt.

A

Gastarbeiders. Annemans en Dewinter opereren in die tijd wel vaker
hand in hand als het over migranten gaat. Bij de parlementsverkiezingen van 1987 trekt Annemans voor het eerst ten strijde om de gunst van
de kiezer. Hij doet dat samen met Dewinter in de folder Eigen volk eerst.
Om een antimigrantenstem zit Annemans daarbij niet verlegen. ‘Een
politiek gedurfde terugkeer-visie inzake grote groepen niet-Europese
vreemdelingen’ staat onder meer op zijn lijstje verkiezingsbeloftes.
In 1989 verzorgt Annemans de inleiding van Dewinters boek Eigen
volk eerst: Antwoord op het vreemdelingenprobleem. Zonder een zweem van
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twijfel beaamt hij er het Blok-standpunt: ‘Gastarbeiders, en hun families, die niet van Europese oorsprong zijn, dienen op termijn in overgrote meerderheid terug te keren naar hun herkomstlanden. [...] Gastarbeiders zijn niet “de nieuwe burgers” en zullen het nooit worden.’
Wanneer eind 1997 het officiële programmaboek Een programma
voor de toekomst van Vlaanderen uitkomt, staat het 70-puntenplan als een
vanzelfsprekendheid in het hoofdstuk ‘Vreemdelingen’ opgenomen.
Dat programmaboek werd samengesteld door de VB-studiedienst, onder de supervisie van haar voorzitter... Gerolf Annemans.
Wat men maar eens moet gaan beseffen is dat er in het VB-denken
hoegenaamd geen tegenspraak bestaat tussen de ordewoorden ‘Vlaanderen onafhankelijk’ en ‘migranten aanpassen of opkrassen’. Beiden
beogen hetzelfde resultaat: een Vlaams en blank, mono-etnisch of
etnisch-homogeen Vlaanderen – ‘één volk, één staat, één cultuur’
– waar het VB als volbloed extreemrechtse partij ten langen leste op
uit is. Want als het VB niet in één staat wil samenleven met de Walen,
waarom zou het dat dan wel willen met niet-Europese migranten?
Vlaams-nationalisten die geen racist zijn en racisten die geen Vlaamsnationalist zijn, horen met andere woorden even weinig thuis in het
Vlaams Belang als in het Vlaams Blok.

4. Gerolf doet het weer
Gerolf Annemans een gematigd VB’er? Vergeet het maar! Sedert hij
ongewild in het middelpunt stond van het mediastormpje over moslims op VB-lijsten doet Annemans flink zijn
best om niet voor het ‘moslimvriendje’ van
nnemans doet
het Vlaams Belang versleten te worden.
flink zijn best

A

om niet voor het
moslimvriendje van
het VB versleten te
worden.

Een islamitische burgemeester. Waarnemers zal het niet ontgaan zijn dat niet Annemans in oktober 2005 de moslimorganisaties uitnodigt voor een ‘dialoog’, maar wel
meester-strateeg Filip Dewinter. Annemans blijft ook ostentatief thuis
wanneer de VB-partijtop op stuntreis gaat naar Marokko.
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Begin 2006 bewijst hij moslims even rauw te lusten als Filip De Man
door op zijn website uit te halen naar mevrouw Faouzia Hariche (PS),
die in Brussel tijdelijk de zieke burgemeester Freddy Thielemans (PS)
moet vervangen. Alle Vlaamse partijen in Brussel storen er zich aan
dat die dame geen Nederlands praat en daarom niet meteen de meest
aangewezen persoon is om burgemeester te worden van een officieel
toch tweetalige stad. Maar voor Annemans gaat het daar niet om.
Faouzia Hariche is namelijk behalve een francofone socialiste ook
een moslima – al valt dat haar niet aan te zien, draagt ze geen hoofddoek en verdedigt ze moderne en geëmancipeerde standpunten. ‘Een
islamitische burgemeester,’ titelt Annemans in zijn op 3 januari 2006
geschreven column. ‘Er is een historische drempel overschreden,’ gruwelt hij. ‘Sinds enkele dagen is in het hart van Europa, meer bepaald
van de hoofdstad zelf van Europa, de burgemeester een islamiet.’
Gelijke rechten. Faouzia Hariche (1966) werd geboren in Algerije en
emigreerde in 1974 op zevenjarige leeftijd naar België in het kader
van de gezinshereniging. Haar vader was in de jaren zestig als gastarbeider naar België gekomen om in de mijnen te werken. Hij overleed in 1976. Met haar familie woonde ze in Charleroi waar ze lager
en secundair onderwijs volgde. Aan de Brusselse ULB studeerde ze
Romaanse filologie en leerde ze Mohamed Laghmiche kennen, een
assistent aan de faculteit wetenschappen. Ze trouwden en kregen
drie kinderen. Ze engageerde zich in projecten tegen schoolverzuim
en tegen discriminatie, hielp kinderen met leermoeilijkheden en gaf
les.
Ze werd lid van de PS, zo schrijft ze op haar website, omdat het een
progressieve en gelaïciseerde partij is (laïcisme is het streven om elke
invloed van de godsdienst op het openbare leven tegen te gaan). ‘Als
socialist ijver ik voor een gemeenschap waar elke man en elke vrouw
van hun vrijheden kunnen genieten en meester zijn van hun keuzes
in alle eer en respect van de vrijheid van anderen. Ook al is het geluk
een persoonlijke zaak, toch zijn de condities voor dat geluk iets waar
men allen samen aan moet werken’, aldus Faouzia Hariche.
Haar politieke carrière start in 1994. Ze wordt dan gemeenteraadslid in Brussel en specialiseert zich in gelijke rechten. Na de gemeente-

62

wa t u m o e t w e t e n o v e r h e t v l a a m s b e l a n g

raadsverkiezingen van 2000 wordt ze schepen van Jeugd en Openbaar
Onderwijs. Ze houdt van lezen en luistert graag naar jazz.
Over deze dame schreeuwt Gerolf Annemans moord en brand: ‘Dat
de symboliek ervan nagenoeg iedereen is ontgaan, is een bewijs van
het feit dat de verdoving al fel doorwerkt. Wanneer ontwaakt het Westen? Hallo! Opstaan! Er is een islamiet burgemeester van Brussel geworden! Hallo!? Is daar nog iemand?’
Waaruit Annemans’ vermeende gematigdheid moet blijken was al
langer een levensgroot vraagteken voor wie zich de moeite getroostte
’s mans teksten te lezen.

5. Jurgen Verstrepen bakt ze meer dan bruin
Wie denkt dat Jurgen Verstrepen een respectabele versie is van de
Vlaams Belang-politicus mag zijn mening herzien. Nu zwart op wit
bewezen: Jurgen Verstrepen liegt.
Moordpartij. Op donderdag 11 mei 2006 om iets voor 12 uur ’s middags schiet de 18-jarige Hans Van Themsche in de Antwerpse binnenstad op Songul Koç (46), een Turkse vrouw die op een bankje een boek
zit te lezen. Songul draagt een hoofddoek. Ze wordt zwaar gewond.
Nog geen honderd meter verder kruist Oulemata Niangadou, een 24jarige Malinese vrouw die als kindermeisje werkt, zijn pad. Samen
met haar sterft ook de 2-jarige Luna Drowart, de Vlaamse kleuter
met wie ze op stap is. Alle slachtoffers worden in de rug geraakt. Zijn
moordtocht stopt pas nadat een wijkagent hem in de buik schiet.
De dader is afkomstig uit een extreemrechtse familie: zijn vader
is een trouwe VB-militant uit Wilrijk en lid van het eerste uur, zijn
tante Frieda Van Themsche zetelt in het parlement, zijn grootvader
vocht in Waffen SS-uniform aan het Oostfront. Zijn computer bulkt
van de racistische haatsites. In zijn portefeuille zit een sticker van het
Vlaams Belang.
‘De buitengrens is bereikt,’ zucht Jurgen Verstrepen op zaterdag 13
mei 2006 op zijn weblog. Aan de vooravond van het VB-verkiezingscongres schrijft Verstrepen: ‘Ik verwacht morgen dat de partij een sig-
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naal geeft en de extreme elementen van zich afstoot. Ik verwacht een
statement. Dat de brede volkspartij het Vlaams Belang géén baat heeft
bij extremisten. Dat dergelijk tuig beter zijn rugzak inpakt en niet in
onze buurt komt.’
Filip Dewinter heeft daar niet de minste moeite mee. ‘We zullen er
scherper op toezien dat Vlaams Belang geen vrijgeleide of forum is
voor extremisme, racisme of geweld. Skinheads, hooligans en neonazi’s horen niet thuis bij ons,’ zegt hij op het VB-verkiezingscongres. En
daarmee is de kous af. ‘Een duidelijk statement’, schrijft Verstrepen
vervolgens op zijn weblog. ‘Ik ben tevreden. Dit volstaat voor mij. Als
Filip Dewinter een dergelijke uitspraak doet op een congres, dan zijn
we op de goede weg’, zegt hij op 15 mei 2006 aan Gazet van Antwerpen.
Racistische reacties. De oproep van Verstrepen om te breken met
‘de extreme elementen’ is duidelijk niet aan zijn fans besteed. Naar
aanleiding van de moordpartij stappen bijna twintigduizend mensen
op vrijdag 26 mei 2006 in Antwerpen mee in een stille mars tegen
racisme en voor een vredevolle multiculturele samenleving. Wat de
onderbuik van extreem rechts daarover denkt, staat onverbloemd te
lezen in de reactiemodule op de weblog van Verstrepen en op het forum van Muurkrant. Blokwatch publiceert op 27 mei 2006 een bloemlezing uit de laaghartige, vernederende, haatdragende, kwetsende en
ronduit racistische reacties Opgelet: niet voor gevoelige lezers!
De deelnemers aan de manifestatie in Antwerpen zijn geen mensen,
maar ‘ongedierte’.
– ‘Een zwarte mars tegen democratie’ – alain, 27 mei 2006, weblog
Jurgen Verstrepen.
– ‘De bruine stoet der inpalmers van onze stad’ – Dolf, 26 mei 2006,
muurkrant.
– ‘Een mars tegen het Vlaamse volk en tegen het Vlaams Belang ineengestoken door een bende hoofddoekdragend ongedierte en gesteund door linkse ratten’ - De Boze, 26 mei 2006, muurkrant.
– ‘Een geluk dat er in België veel illegalen en asielzoekers rondlopen
om een stoet bijeen te krijgen, anders liep Mister T-shirt daar met
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vijf man en een paardenkop te meesmuilen’ – senior, 27 mei 2006,
weblog Jurgen Verstrepen.
‘Ze hadden de boel moeten afsluiten en alle illegalen oppakken en
onvoorwaardelijk het land uitzetten. Die rotte patatten hebben dan
nog veel praat ook. Ze stuurden we nog weg om foto's te nemen van
die 18.000????mensen’ – Dolf, 26 mei 2006, muurkrant.
‘Prachtig!!! Het is 'stront' aan het regenen. En nét op de dag van de
'bruine' mars’ – Jolien, 26 mei 2006, weblog Jurgen Verstrepen.
‘Inderdaad, het kan niet hard genoeg regenen! Dat ze verzuipen
in hun mars!!!!!’ – Herman, 26 mei 2006, weblog Jurgen Verstrepen.
‘Het is hier pijpestelen aan ‘t regenen. Ik moet begot van God gaan
geloven dat hij V.B sympathisant is!!!!’ – senior, 26 mei 2006, weblog
Jurgen Verstrepen.
‘Natte beesten kunnen stinken, hoor, Senior!!!’ – Jolien, 26 mei
2006, weblog Jurgen Verstrepen.
‘De verzamelde bendes corrupt rood/groen leugenaarsgespuis en
die gebronzeerde islamcriminelen zijn van hetzelfde soort ongedierte. Om dat duidelijk te maken voor de kortzichtige massa twijfelaars goot het zo hard: een pot nat!’ - johan de leeuw, 26 mei 2006,
muurkrant.

Ook voor de slachtoffers van racistische misdrijven is er weinig respect. Radja, de moeder van Mohamed Bouazza (23) die in de nacht van
30 april op 1 mei 2006 verdronk in de Schelde na een racistische ruzie
wordt omschreven als:
– ‘Dat Marokkaanse krijswijf’ – bertie, 27 mei 2006, weblog Jurgen
Verstrepen.
– ‘Bij mijn weten is iemand die niet kan zwemmen een stommerik
om in het water te springen’ – els, 27 mei 2006, weblog Jurgen Verstrepen.
– ‘Dit ettertje is niet vermoord, maar van schrik in de Schelde gesprongen. Hij zal wel geweten hebben waarom’ – Dolf, 27 mei 2006,
muurkrant.
– ‘Heeft dat moslimongedierte nu nog altijd niet door dat zij en hare
nest hier nooit welkom zijn geweest, behalve bij linkse perversen
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maar die hebben dan ook ne slag van de molen’ - De Boze, 27 mei
2006, muurkrant.
Over de ouders van de door Hans Van Temsche vermoorde Luna (3):
– ‘Ik vraag mij af of de ouders van kleine Luna die notabene een illegale kinderoppas uitbuitten zullen staan dansen op het graf van
hun dochtertje moest het Vlaams Belang enkele procenten lager
scoren op 8 oktober. Mijn gevoel voor die mensen is in korte tijd
geëvolueerd van -mede-lijden naar diepe minachting’ – kris, 27 mei
2006, weblog Jurgen Verstrepen.
Verstrepen herschrijft. De krant De Morgen maakt op 29 mei 2006
melding van de door Blokwatch verzamelde uitspraken. Maar dan
doet Verstrepen iets waardoor hij aantoont allesbehalve ‘ongefilterde,
niet gemanipuleerde Vlaamse informatie’ – zoals het in zijn weblog
staat – aan te bieden. Nog diezelfde dag post
Verstrepen op zijn blog een bericht dat De Morls een dief
gen ‘weer iets in zijn gazet schrijft zonder de
in de nacht
feiten te checken. Komt ervan als je het ex- blijkt Verstrepen
treemlinkse Blokwatch als “nieuwsbron” ge- de reacties op zijn
bruikt hé.’
weblog geschrapt
Als een dief in de nacht blijkt Verstrepen de of herschreven te
meeste door ons vermelde passages uit zijn re- hebben.
actiemodule gewoon geschrapt of herschreven
te hebben (zo werd ‘dat Marokkaanse krijswijf’
plots ‘die Marokkaanse vrouw’ of regende het even plots niet meer
‘stront’ tijdens de ‘bruine’ mars). Daar is niets schandelijks aan, integendeel zelfs. Maar in plaats van daar openlijk voor uit te komen,
zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de auteurs van dergelijk
haatproza terecht te wijzen beschuldigt hij Blokwatch en De Morgen
ervan die informatie zelf verzonnen te hebben. Wat Verstrepen hier
doet is ronduit flauw en kinderachtig en het bewijs dat fairplay niet
aan hem besteed is.

A
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6. Vlaams Belang delete lofzang op ‘voorbeeldige Marokkaan’
Op zondag 7 mei 2006 wordt Mbark Boussoufa, het dribbelwonder van
AA Gent, tijdens een live-uitzending op het VRT-net één door voetballend Vlaanderen verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. De 21-jarige
Boussoufa wint ook de prijs voor Jonge Profvoetballer van het Jaar én
de door de supporters uitgereikte 12de-man Trofee.
Welkom Boussoufa. Onder het motto ‘het moet niet altijd kommer
en kwel zijn’ juicht ook de Vlaams Belang-website mee. ‘We hebben
de laatste jaren, maanden en weken al genoeg slecht nieuws te slikken gekregen over allochtone probleemjongeren. Mbark Boussoufa
bewijst dat het ook anders kan. Hij is een mooi voorbeeld van geslaagde integratie’, luidt het in een op 8 mei 2006 gepost artikel.
Dat eindigt met een nooit eerder vertoonde vriendelijkheid jegens
Marokkaanse immigrantenkinderen: ‘Wij steken de hand uit naar
die immigranten die hier wonen en werken en die onze taal leren,
onze waarden en normen en onze wetten respecteren. En daarom
roepen wij vandaag: Welkom Boussoufa!’ Zoveel positiefs, dat kon
niet blijven duren. Misschien omdat het VB in tussentijd ontdekte
dat de populaire Boussoufa niet de Belgische maar de dubbele Marokkaans-Nederlandse nationaliteit heeft, want geboren in 1984 in
Amsterdam.
Of omdat hij tijdens zijn jeugdjaren al voetballend de Amsterdamse
straten en pleinen onveilig maakte (‘Alreeds op jonge leeftijd bracht
hij met zijn vrienden vele uren voetballend op straat door. Een overstapje hier, een hakje daar, Mbark leerde het allemaal in de Amsterdamse parken, pleinen en straten,’ luidt het op zijn website). Of omdat hij niet alleen voor AA Gent speelt, maar ook voor het Marokkaanse nationale elftal (zijn eerste officiële interland speelt hij op 24
mei 2006 in Nashville: VSA tegen Marokko). Of omdat hij in 2006 ook
bekroond wordt met de Ebbenhouten Schoen, de trofee voor de beste
Afrikaanse voetballer op onze velden.
Wat het VB niet gezegd wil hebben. Feit is dat het VB enkele dagen
later Boussoufa niet langer welkom heet en zijn lofzang spoorloos
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verdwijnt van de partijsite. (En meteen ook het bewijs dat alle andere
artikels op de VB-website wel als officiële partijpraat kunnen bestempeld worden.) Lees hieronder de tekst die het Vlaams Belang dan blijkbaar toch niet gezegd wil hebben over allochtone jongeren.
Welkom Boussoufa!
08.05.2006 13.47u - De Marokkaanse voetballer Mbark Boussoufa kreeg
gisteren de trofee Profvoetballer van het jaar. De stervoetballer van AA
Gent werd door zijn collega’s verkozen en liet de andere kandidaten
ver achter zich.
Het moet niet altijd kommer en kwel zijn. We hebben de laatste
jaren, maanden en weken al genoeg slecht nieuws te slikken gekregen
over allochtone probleemjongeren.
Mbark Boussoufa bewijst dat het ook anders kan. Hij is een mooi
voorbeeld van geslaagde integratie. Hij zorgt niet alleen voor fraai
voetbal op de grasmat, hij is ook een toonbeeld van fair-play en weet
zich in vlekkeloos Nederlands uit te drukken. De 21-jarige Boussoufa
bewijst met andere woorden dat allochtonen best wel kansen krijgen
in onze samenleving, als ze die ook willen zien en grijpen. Hij kan een
teken van hoop zijn voor ons allemaal, autochtonen en allochtonen.
Onze tegenstanders maken van het vreemdelingenstandpunt van
het Vlaams Belang maar al te vaak de karikatuur: ‘alle vreemdelingen
buiten’. Maar dat is natuurlijk onzin. Wij steken de hand uit naar die
vreemdelingen die hier Vlaming onder de Vlamingen willen worden.
Wie dat niet wil, moet zijn geluk maar elders zoeken.
Wij steken de hand uit naar die immigranten die hier wonen en
werken en die onze taal leren, onze waarden en normen en onze wetten respecteren. En daarom roepen wij vandaag: Welkom Boussoufa!

7. White Power met een kleurtje
Pieter Van Boxel (23), de lokale voorzitter van de Vlaams-nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) in de Voorkempen, stapt in augustus 2005 over naar het Vlaams Belang. Naar eigen zeggen ruilt Van
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Boxel de N-VA voor het VB omdat die
eerste niet radicaal genoeg is.
Witte kracht. Dat zou geen opmerkelijk nieuws zijn, ware het niet dat
Van Boxel Indonesische roots heeft
en met zijn donkere huidskleur dus
een vreemde eend in de bijt is in een
slegs vir blankes partij. Pieter Van Boxel
Sticker verspreid door het VB.
werd in 1982 geboren in Indonesië
en als baby geadopteerd door een
echtpaar uit Oostmalle. In 1999 wordt hij lid van de Volksunie, daarna
van de N-VA, waar hij het in januari 2003 tot voorzitter schopt van de
afdeling Voorkempen. Op 23 augustus 2005 maakt hij in Gazet van Antwerpen bekend naar het Vlaams Belang over te stappen. ‘Mijn ervaring
met het Vlaams Belang is dat deze partij hoegenaamd niet racistisch
is ingesteld. Het zijn de andere politieke formaties die het dat etiket
opkleven,’ meent Van Boxel.
Eventjes aan herinneren: het Vlaams Belang is de opvolger van het
in 2004 wegens racisme veroordeelde Vlaams Blok en nog steeds die
partij waarvan een parlementslid bekende een aanhanger van ‘White
Power’ te zijn, een ideeëngoed dat gebaseerd is
op blanke suprematie. Aldus Rob Verreycken
k heb er geen
op 27 juni 2005 in De Morgen: ‘Ik ken die vlagproblemen mee
gen met het Keltisch kruis echt wel en ik heb
voor de White
geen probleem met White Power. Het betekent
Power-vlag te
simpelweg “witte kracht” en het is gewoon de
poseren.
tegenhanger van Black Power. Ik sta liever voor
de Vlaamse Leeuw, maar als de gelegenheid zich
zou voordoen, dan zou ik er geen problemen mee hebben om voor de
White Power-vlag te poseren.’

I

Blank Europa. Natuurlijk staat Verreycken niet alleen in deze. Zowat
elke extreemrechtse organisatie in Vlaanderen gebruikt het Keltisch
kruis – het White Power symbool bij uitstek – of verkoopt er hangertjes van. Zelfs de Vlaams Belang Jongeren (VBJ) doen dat. In de boe-
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kenkast van Filip Dewinter staat ostentatief een Keltisch kruis, zoals
de RTBF-documentaire Vlaamse Choc van Peter Boeckx in januari 2005
laat zien. Van diezelfde Dewinter stamt, uit 1991, ook de uitspraak:
‘Het VB kiest voor het “Eigen volk eerst”, en ja: het VB kiest voor een
Vlaams Vlaanderen en ja: het VB kiest voor een blank Europa’.
‘Ik zou dat niet meer zeggen omdat ik weet dat ik daar op de grens
van het racisme zit,’ vertelt Dewinter op 5 juli 2005 in het Nederlandse
tv-programma Follow the leader. ‘Wat ik daarmee
ij zijn
bedoelde is: wij zijn blank en hoeven ons niet
blank en
te schamen voor onze eigenheid.’ Dat Van Boxel
hoeven
ons niet
niet in dat plaatje past noemt Dewinter nu (in
te schamen voor
Gazet van Antwerpen) ‘puur toeval’.
onze eigenheid.
In zijn nieuwjaarsboodschap 2005 voor de
lokale N-VA-afdeling had Pieter Van Boxel nog
zijn reserves tegenover het VB. ‘Het is waar: “Eigen volk eerst” is misschien egoïstisch en dom,’ luidde het toen. En ook: ‘Of het Vlaams
Belang echt het “belang van Vlaanderen” dient, is een terechte vraag.’
Over het moslimterrorisme hield hij er eind 2001 op het N-VA-forum
nog een mening op na die van meer nuance getuigt dan de gemiddelde VB’er aan de dag legt: ‘Het is niet omdat Bin Laden een islamiet
is dat heel de islam moet uitgeroeid worden! Als dit een overtuigde
mening is en geen gelul, dan vrees ik dat u niet thuis hoort in de N-VA,
in geen enkele Vlaamse partij (misschien 1).’

W

8. Guido Tastenhoye helpt asielzoekers
Het Vlaams Belang levert wel degelijk nuttig werk. Zo bericht De Standaard op 23 februari 2006 dat VB-kamerlid Guido Tastenhoye heeft gelobbyd bij de burgemeester van Schoten om een gezin uit Kazachstan,
dat hier politiek asiel heeft aangevraagd, te laten regulariseren.
Illegalen. ‘Het gaat niet om illegalen, hun procedure loopt nog steeds,’
zegt Tastenhoye in De Standaard. ‘Het Kazachstaanse gezin diende zijn
asielaanvraag zes jaar geleden in. Ze ligt nog altijd in de lade, omdat
sindsdien voorrang gegeven wordt aan nieuwe aanvragen,’ verduide-
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lijkt hij in De Tijd. ‘Het is de schuld van de overheid dat die mensen zo
lang in de procedure laat’, verdedigt hij zich in TerZake (VRT).
Die versie blijkt niet helemaal te kloppen, verneemt De Standaard
bij minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD). Alexey Rovnyagin en zijn vrouw Elena arriveren in november 2000 in België
– beiden zijn dan 20 – en vragen politiek asiel aan. Binnen het jaar
wordt hun aanvraag onontvankelijk verklaard. In oktober 2001 krijgen ze van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen het bevel
het grondgebied te verlaten, wat ze echter niet doen. Sedertdien verblijven ze illegaal in België.
Het paar tekent weliswaar beroep aan bij de Raad van State, maar
dat schort hun uitwijzingsbevel – en dus hun status van ‘illegaal’ – niet
op. In mei 2005 doet de Raad van State uitspraak en bevestigt de onontvankelijkheid. In principe zijn ze dan uitgeprocedeerd. Hun OCMWsteun valt weg. (Overigens pleitte Tastenhoye zelf in het verleden voor
het afschaffen van die beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. In
een resolutie die hij samen met Gerolf Annemans op 9 februari 2001
neerlegt, eist hij ‘een uiterst korte asielprocedure (...) met wegwerking
van de huidige vertragingsmanoeuvres bij de Raad van State’.)
Tijdens hun verblijf in België wordt hun dochtertje Alika geboren,
die thans vijf is en hier naar school gaat. Elena is hoogzwanger van
een tweede kindje. Begin 2006 dient de familie Rovnyagin opnieuw
een asielaanvraag in. De Dienst Vreemdelingenzaken onderzoekt nu
of er nieuwe elementen zijn die hun asielaanvraag wel ontvankelijk
maken.
Humanitaire redenen. Het is in deze fase dat Guido Tastenhoye op het
toneel verschijnt en bij de Schotense burgemeester Harrie Hendrickx
(CD&V) het dossier aankaart. Tastenhoye woont in Deurne, maar het
gezin kwam toch bij hem terecht tijdens zijn dienstbetoon. Tastenhoye beroept zich op artikel 9, paragraaf 3 van de Vreemdelingenwet
die een regularisatie omwille van humanitaire redenen toelaat.
Een geluk dat het Kazachse gezin niet bij het Schotense VB-parlementslid Marie-Rose Morel aanklopte. Die wijst tijdens het VTM-programma Recht van Antwoord van 21 februari 2006 de toepassing van
het betreffende wetsartikel nog hardvochtig van de hand. Burgemees-
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ters hebben de bevoegdheid dergelijke dossiers over te maken aan de
Dienst Vreemdelingenzaken. Die dienst stelt een advies op en op basis
daarvan beslist de minister van Binnenlandse Zaken.
Guido Tastenhoye zelf durft ook wel eens hard uit de hoek te komen, maar is dus niet harteloos. Wat meer is: hij bewijst niet op zijn
plaats te zitten in het Vlaams Belang. ‘Een inschattingsfout’ en ‘niet
voor herhaling vatbaar’, luidt de subtiele doch niet te misvatten commentaar van Filip Dewinter in De Standaard. ‘Als politicus kan ik dit
echt niet goedkeuren. Die moet het algemeen boven het individueel
belang stellen. (...) Elke regularisatie is een aansporing voor anderen
om het ook te doen. Het zet de deur open naar erger.’
In een persbericht haast het VB zich dit daaraan toe te voegen: ‘Het
partijprogramma van het Vlaams Belang is duidelijk: asielzoekers
waarvan de procedure nog loopt, kunnen geen aanspraak maken op
regularisatie. Het Vlaams Belang blijft pleiten voor een menselijke
maar kordate uitwijzing van uitgeprocedeerde illegalen.’
Onmenselijk. Tastenhoyes tussenkomst gebeurde op vraag van Fernand Kenis (61), VB-lid en patron van het Schotense café De Heidebloem,
die zich over de familie Rovnyagin ontfermt. Kenis is het type volksmens zoals er vele rondlopen in Antwerpen. ‘Deze mensen zijn geen
luieriken, ze zijn hier niet om te profiteren of iets uit te steken. Het
enige wat ze vragen is te mogen blijven en werken. Volgens mij verdienen ze een kans. Desnoods ga ik met de pietjesbak rond om geld
voor hen in te zamelen,’ zegt hij in Het Nieuwsblad.
Maar Kenis is ook het type VB’er zoals er vele rondlopen in Antwerpen. ‘Ik ga nu ook niet beweren dat we alle buitenlanders moeten
helpen, maar voor hen maak ik een uitzondering. Ik ben geen racist.
Deze mensen zijn niet crimineel, ze zijn blank en christen, dus moeten ze kunnen blijven,’ zegt hij ook.
Voor Jurgen Verstrepen moet het ook allemaal kunnen, weet De
Standaard – die daarmee nogmaals bewijst geen echte VB’er te zijn:
‘Als asielzoekers ondertussen goed zijn ingeburgerd en bovendien kinderen hebben, dan is het toch leuk dat die mensen kunnen blijven. Als
mens kan je niet anders reageren. Politiek zou ik me daar niet tegen
verzetten.’
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Ondertussen duikt nog een tweede Vlaams Belanger op die zich
het lot aantrekt van enkele illegalen. Het Antwerpse districtsraadslid
Albert Schepens neemt het op voor twee illegale Zuid-Amerikaanse tienermeisjes die uitgewezen dreigen te worden. ‘Beide meisjes
spreken Nederlands en zijn geïntegreerd’, vertelt Schepens op de
regionale zender ATV. ‘Het zou spijtig zijn als de twee uit de school
worden geplukt en het land worden uitgezet. Dat is gewoon onmenselijk.’
Dat is ook zo, maar het is ook het Vlaams Belang-programma. Nogmaals het persbericht dat het VB op 23 februari 2006 verspreidt: ‘Over
de grond van de zaak kunnen we kort zijn: wie reeds een bevel tot
uitwijzing heeft gekregen en toch illegaal in het land is gebleven, kan
niet worden beloond voor het overtreden van de wet.’
‘Het is toch niet omdat er plots kinderen zijn, dat je in het land mag
blijven’, beaamt VB-fractieleider Gerolf Annemans in De Standaard.
‘Fundamenteel moet de deur voor buitenlanders gesloten blijven’,
voegt kamerlid Francis Van den Eynde daaraan toe.
Europese asielzoekers. Schrijnende verhalen als dat van de familie
Rovnyagin zijn er bij hopen. Zelfs Filip Dewinter
kan er van meepraten, zegt hij in Gazet van Antet VB
werpen: ‘Alle Vlaams Belang-politici, ook ikzelf,
wil enkel
krijgen geregeld vragen om hulp van asielzoeEuropese
kers. Niet in het minst van mensen uit Armenië
asielzoekers
of Iran, die op de loop zijn voor de radicale islam.
opvangen.
Omdat ze weten dat onze partij hen in hun strijd
tegen de islam kan helpen, komen ze ook bij ons terecht.’
Maar wat ze niet weten, en ook nauwelijks aan bod komt in de media-aandacht over deze zaak, is dit: als het van het VB afhangt maakt
geen enkele asielzoeker uit een niet-Europees land kans op erkenning
als politiek vluchteling.
Het VB wil immers het territorialiteitsbeginsel inschrijven in de
Conventie van Genève – die de erkenningscriteria voor politieke vluchtelingen bepaalt – ‘zodat enkel Europese asielzoekers worden toegelaten tot de Belgische asielprocedure,’ stelt het partijprogramma. ‘Dit
houdt in dat elk continent moet instaan voor de vluchtelingen van
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Gerolf Annemans op een VB-betoging tegen ‘asielmisbruik’ (foto: archief
Patrick Coeman).

zijn werelddeel; alleen Europese vluchtelingen zullen dan hier nog
kunnen aankloppen om asiel aan te vragen.’
Wetsvoorstel. Mocht het VB-programma vandaag wet zijn dan had
Tastenhoye inderdaad geen been om op te staan. Guido Tastenhoye
diende trouwens samen met Gerolf Annemans op 9 februari 2001 nog
een voorstel van resolutie in om het asielbeleid te verstrengen.
Een toepassing op de Kazachse familie zou leren dat ze allang het
land waren uitgezet, omwille van de drie volgende punten (de cursieve delen komen uit het VB-voorstel):
1. Enkel Europese asielzoekers
De Kamer van Volksvertegenwoordigers, vraagt dat de federale regering,
met het oog op de uitbouw van een goed werkende, degelijke, snelle asielprocedure:
– initiatieven neemt om het territorialiteitsbeginsel in de Overeenkomst
van Genève op te nemen zodat enkel Europese asielzoekers worden toegelaten tot de Belgische asielprocedure; (...)
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Dit houdt in dat elk continent moet instaan voor de vluchtelingen van zijn
werelddeel; alleen Europese vluchtelingen zullen dan hier nog kunnen aankloppen om asiel aan te vragen.
De asielzoekers voor wie Tastenhoye het opneemt zijn afkomstig uit
Kazachstan. Kazachstan is een 15 miljoen inwoners tellend land in
Centraal Azië en grenst aan Rusland, China, Kirgizië, Oezbekistan,
Turkmenistan en de Kaspische Zee. Na het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie verklaarde Kazachstan zich in 1991 onafhankelijk.
2. Lijst van onveilige landen
– onmiddellijk zorgt voor het gebruik van een lijst van onveilige landen bij
de asielprocedure, opgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken,
die wordt gehanteerd bij de ontvankelijkheid;
Als Kazachstan niet op die lijst zou staan, en dus als ‘veilig land’ zou
beschouwd worden, zou elke asielzoeker uit dat land automatisch
worden uitgewezen, zonder individueel onderzoek naar de situatie
van die concrete persoon.
3. Gesloten opvangcentra
– asielzoekers tijdens het hele verloop van de asielprocedure in gesloten
asielcentra in de grensgebieden onderbrengt
Vandaag worden enkel uitgeprocedeerde asielzoekers of illegalen in
een gesloten centrum opgesloten. Tastenhoye stelt voor ook asielzoekers, van wie de asielaanvraag dus nog onderzocht wordt, op te
sluiten. De Kazachse familie zou dan nooit op het dienstbetoon van
Tastenhoye zijn beland…
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Wie is de auteur van het 70-puntenplan? (Marc Spruyt – Blokwatch, 06 januari 2005) / Filip De Man schrijft een (nieuw) terugkeerplan (Marc Spruyt – Blokwatch, 13 april 2005) / White
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Power met een kleurtje (Marc Spruyt – Blokwatch, 24 augustus
2005) / Vlaams Belang promoot nog steeds 70-puntenplan (Marc
Spruyt – De Morgen, 12 december 2005) / Gerolf doet het weer!
(Marc Spruyt – Blokwatch, 05 januari 2006) / Guido Tastenhoye
helpt asielzoekers (Marc Spruyt – Blokwatch, 23 februari 2006)
/ De blabla van Guido Tastenhoye (Marc Spruyt – Blokwatch,
24 februari 2006) / Vlaams Belang delete lofzang op ‘voorbeeldige Marokkaan’ (Marc Spruyt – Blokwatch, 11 mei 2006) / Wil
Jurgen Verstrepen het Vlaams Belang afschaffen? (Marc Spruyt
– Blokwatch, 15 mei 2006) / Geen haat in mijn straat (Marc
Spruyt – Blokwatch, 17 mei 2006) / VB-achterban laatdunkend
over stille optocht (Marc Spruyt – Blokwatch, 27 mei 2006) /
Jurgen Verstrepen bakt ze meer dan bruin (Marc Spruyt – Blokwatch, 29 mei 2006).
Bewerking: Marc Spruyt
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fa s c i s t e n , n e o na z i ’ s e n a n d e r e

‘idealisten’
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4. Fascisten, neonazi’s en andere ‘idealisten’

De opgang van het Vlaams Blok is het slechtste wat de Vlaamse Beweging sedert de collaboratie is overkomen.
N-VA-voorzitter Bart De Wever (De Standaard, 22 maart 2006)

Bij het Vlaams Blok hadden ze een opvallende voorliefde voor aangebrande figuren uit de geschiedenis van de Vlaamse Beweging. Collaborateurs werden er gehuldigd als idealisten die het beste voorhadden met Vlaanderen. Enige kritiek op hun noodlottige keuze voor een
Nieuwe Orde aan de leiband van nazi-Duitsland kregen ze nooit over
de lippen. Ook het Vlaams Belang lukt er niet in het collaboratieverleden overtuigend van zich af te schudden.

1. De ode aan collaboratieleider Staf De Clercq
Wat is dat toch met die VB’ers? De ene dag
beweren ze de partij te zijn van het gezond
verstand en zeker niet extreem rechts, de
andere dag leggen ze bloemen voor Staf De
Clercq (1884-1942), zoals in de zomer van
2004 nog tijdens de IJzerwake gebeurt.
VNV-bis. Staf De Clercq was tijdens Wereldoorlog II de leider van het collaborerende
Staf De Clercq herdacht
Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), een
op de IJzerwake van 2004
partij die Vlaanderen in de pas van de nati(foto: archief Patrick
onaal-socialistische Nieuwe Orde wilde doen
Coeman).
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marcheren en daarvoor alle steun toezegde aan het Duitse bezettingsleger. Dat deze Hitler-adept, die in zijn toespraken de racistische en
antisemitische denkbeelden niet schuwde, anno 2004 op de IJzerwake
als een held wordt gevierd, vindt zelfs ‘t Scheldt, een via internet en
fax verspreid weekblad dat heel wat affiniteiten met het VB heeft, te
ver gaan. ‘Is het Vlaams Blok dan toch een VNV-bis, of hoe zit het nu
eigenlijk?’ vraagt het blad zich na de IJzerwake af.
Bloemenhulde. Wat er zich op die IJzerwake afspeelde, is echter
klein bier met wat er op zondag 19 september 2004 op de Kesterheide in Gooik, een gemeente in het Pajottenland, gebeurt. Voorpost
organiseert er een bloemenhulde aan het praalgraf van Staf De Clercq
met toespraken van onder meer Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck, die eveneens voorzitter van de vzw IJzerwake is, voor het VB
in de cultuurpactcommissie zetelt en regionaal afgevaardigde is in de
partijraad. Een ploeg militanten is eerder druk in de weer geweest om
het monument een stevige poetsbeurt te geven.
Officieel heeft het VB in zijn aanhoudende streven naar ‘gematigdheid’ met de hele bedoening niets te maken. Achter de schermen des
te meer. Uiteindelijk dagen die zondag amper 250 sympathisanten op
onder wie, voor zover bekend, geen enkel belangrijk partijkopstuk. Al
plaatst het aan alle leden bezorgde Vlaams Blok Magazine (26.000 exemplaren) er wel een opvallende aankondiging voor en hebben sommige
afdelingen er actief voor gemobiliseerd.
Niet enkel de oude garde overigens: ook VBJ- en NSV-afdelingen roepen op tot deelname. Vanuit vier verschillende steden worden er bussen ingelegd. Het kort tevoren verschenen VBJ-ledenblad Vrij Vlaanderen wijdt een hele bladzijde aan De Clercq zonder één woord van
kritiek op diens collaboratiepolitiek. ‘Het is al te makkelijk De Clercq
te veroordelen’, luidt het daar. En, met de woorden van de gematigde
VNV’er Hendrik Borginon: ‘Voor wie de warmte en gulheid van zijn
vriendschap mocht ervaren, blijft hij een van de eerlijkste, moedigste
en meest vergeten strijders voor Vlaanderen.’
De groten van ons volk. De door het Vlaamse volk gehate Staf De
Clercq zou het einde van de Tweede Wereldoorlog niet halen. In 1942
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overlijdt hij na een hartaanval. Zijn praalgraf op de Kesterheide, de
plaats waar het VNV zijn massameetings hield, wordt bij de bevrijding
door het verzet gedynamiteerd. Zijn stoffelijke resten lagen sindsdien
in een anoniem zerkloos graf op het kerkhof van Leerbeek, tot in 1978
een commando van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) onder leiding
van Bert Eriksson hem clandestien komt opgraven om hem, gehuld
in zijn zwarte VNV-uniform, te herbegraven in de familiegrafkelder
in Asse.
Niemand minder dan Blok-stichter Karel Dillen voerde toen op een
herdenkingsplechtigheid het woord. Hij prijst er De Clercq als ‘een
van de groten van ons volk’ en ‘een blijvend leidinggevend en bezielend voorbeeld voor alle Vlaams-nationalisten vandaag’. Namens het
Vlaams Blok legt hij een krans neer. Op die door honderden nationalisten bijgewoonde meeting zijn er ook enkele toenmalige VU-politici
die daar vandaag allicht niet graag meer aan herinnerd worden: Vic
Anciaux (Spirit), Paul Van Grembergen (Spirit) en Jaak Gabriels (VLD).
Ook toenmalig CVP-politicus Leo Van Ackere (partijsecretaris, senator,
provinciegouverneur) speelde een sleutelrol in de goede afloop van
het dossier.
Dictatuur. Waarom de in 1884 geboren en in 1942 gestorven Staf De
Clercq anno 2004 zo nodig opnieuw herdacht moet worden? Officieel
is het zijn 120ste geboortedag, maar wat dan nog: zijn 100ste geboortedag werd in 1984 ook niet herdacht. Binnen extreemrechts Vlaanderen bestaat er geen traditie om Staf De Clercq te huldigen, terwijl
dat bijvoorbeeld wel het geval is voor een August Borms of een Joris
Van Severen.
Het idee voor de herdenking dateert van kort na de fameuze rel
rond de viering van 50 jaar Sint Maartenfonds in 2001, de vereniging
van oud-Oostfrontsoldaten – Vlaamse jongens die, aangemoedigd door
onder meer Staf De Clercq, in Waffen SS-uniform tegen het Sovjet-Russische Rode Leger gingen vechten. De viering zou vast onopgemerkt
voorbij zijn gegaan als Vlaams VU-minister Johan Sauwens niet was
komen meevieren. Sauwens werd tot aftreden gedwongen, extreem
rechts liep plots weer in de kijker. ‘Neonazi’s vormen de ruggengraat
van het Blok’, verklaarde premier Guy Verhofstadt (VLD). Het bruine
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collaboratieverleden werd weer volop bovengespit, de staatsveiligheid
en het gerecht gealarmeerd, al werd daar later niets meer van vernomen.
De Voorpostleiding zwoer dat niet zomaar te laten passeren en ten
strijde te trekken tegen wat zij ‘de dictatuur van de politieke correctheid’ noemen. Een reeks provocerende acties volgen. Op de IJzerbedevaart verbranden Voorposters ostentatief een Belgische vlag terwijl ze
een spandoek ontrollen met de tekst ‘Mijn vader was Oostfronter en
als Vlaming ben ik daar fier op’.
Onder het motto ‘Wij zijn politiek niet correct’ wordt nog datzelfde jaar een zogenaamde ‘Dag van het recht op vrije meningsuiting’
georganiseerd, in Alveringem aan het graf van
olgens
priester-dichter Cyriel Verschaeve (1874-1949),
Voorpost
nog zo’n notoir collaborateur die na de oorlog
wenste
ter dood werd veroordeeld. Een van de sprekers
collaboratieleider die dag is huidig VB-kamerlid Ortwin DepoorStaf De Clercq
tere. Die noemt Verschaeve ‘één van de groten
het beste voor
van ons volk’.
zijn volk.
Voorpost bleef sindsdien collaboratiefiguren
naar het voorplan schuiven. ‘Voor ons behoren
tot de Vlaamse Beweging, en dat volkomen complexloos, de Oostfronters, dokter Borms, Verschaeve, Staf De Clercq, Jeroom Leuridan en de
vele anderen die zich ingezet hebben voor Vlaanderen. Waar zij ook
mogen gestaan hebben tijdens de oorlogsjaren. De Belgische staat had
maar aan Vlaanderen moeten geven wat Vlaanderen toekwam, dan
was er alvast één belangrijke reden minder geweest om te collaboreren’, luidt het in het interne Voorpost-ledenblad. ‘Staf De Clercq was, is
en blijft één van de onzen: een Vlaams-nationalist die het beste wenste
voor zijn volk en daarnaar in eerlijke overtuiging heeft gehandeld.’

V

‘Alle succes’ vanwege Filip Dewinter. Hoewel het VB niet de organisator is van de Staf De Clercq-herdenking, gebeurt alle praktische werk
wel door mensen die hetzij als personeelslid hetzij als parlementslid
met de partij verbonden zijn. Zo staat Voorpost-leider Luc Vermeulen
op de loonlijst als verantwoordelijke van de VB-ordedienst. De week
voor de herdenking worden de militanten dan weer opgewarmd met
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een vormingsavond over De Clercq en het VNV. Spreker: oud-Voorpost-voorzitter en VB-parlementslid Francis Van den Eynde. Die heeft,
omdat hij in De Zevende Dag (VRT) moet zijn, een
ilip Dewinter
goed excuus om op 19 september 2004 verstek
wenste de
te geven in Gooik.
organisatoren van
Van den Eynde is niet de enige VB’er in het
de Staf De Clercqparlement met Voorpost-wortels. Ook Wim
herdenking alle
Van Dijck, An Michiels en Rob Verreycken in
succes toe.
het Vlaams Parlement en Ortwin Depoortere
en Frieda Van Themsche in de Kamer, allen dertigers, komen uit Voorpost, naast vele anderen op lagere echelons of
achter de schermen van de partij.
Voor zover bekend heeft het VB geen enkele poging ondernomen
om hen het idee van de herdenking uit het hoofd te praten. Al zal het
wel toeval zijn dat datzelfde weekend alle Vlaamse parlementsleden
opgetrommeld zijn voor hun fractiedagen in de Franse Bourgognestreek, op zowat 650 kilometer rijden van huis.
Tijdens zijn toespraak, die eind 2004 in Revolte verschijnt, heeft
Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck toch een boodschap van
Filip Dewinter over te brengen: ‘Sommigen onder u zullen ongetwijfeld denken: waar zijn de Vlaams-nationale parlementsleden van vandaag gebleven? In dit verband kan ik u zeggen dat de volledige fractie
van het VB in het Vlaams Parlement uitgerekend dit weekeinde een
reeds lang geplande werkvergadering heeft ter voorbereiding van het
nieuwe politieke jaar. Dit is ons meegedeeld door fractievoorzitter Dewinter, die ons overigens alle succes toewenst met deze herdenking.’
Twee maanden later staan organisatoren en publiek van de Staf De
Clercq-herdenking te juichen bij de geboorte van het Vlaams Belang.

F

2. Nazi’s en antisemieten, de oude vrienden van Filip Dewinter
Over Staf De Clercq vertelt Filip Dewinter in augustus 2005 aan de Israëlische krant Haaretz: ‘He is one of the historic leaders of the party.
This is part of the history of the Flemish nationalist movement and it
is impossible to deny this. We are the descendants of this movement.’
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(Hij is een van de historische leiders van de partij. Dat is een onderdeel van de Vlaams-nationalistische beweging die onmogelijk te ontkennen valt. Wij zijn de afstammelingen van
die beweging.)
et VBAmnestie. In geen enkele VB-publicatie werd
programma
de collaboratiepolitiek van Staf De Clercq en
eist nog steeds
onvoorwaardelijke consoorten ooit veroordeeld. Maar wat vertelt
Dewinter nu plots aan Haaretz: ‘Many Flemish
amnestie voor alle
nationalists collaborated during the war becaucollaborateurs.
se they thought – and now it is clear that they
were wrong – that this would help them achieve independence for Flanders. This is the whole story.’ Kortom: de collaboratie was wél fout.
Dat is – het weze even benadrukt – geen VB-standpunt. Het programma van de partij eist nog steeds onvoorwaardelijke amnestie voor
alle collaborateurs. Zonder dat er dus van enig foutbesef sprake is.
Als het Dewinter menens is de collaboratie te veroordelen, dient hij
daar dringend werk van te maken, zowel binnen als buiten de partij.
Zoniet blijft hij wat hij nu is: een opportunist die in zijn mars naar
de Antwerpse burgemeesterssjerp niets uit de weg gaat om de Joodse
gemeenschap voor zijn kar te spannen. Zelfs al moet hij daarvoor de
geschiedenis herschrijven.
Filip Dewinter wast zich in Haaretz witter dan wit. ‘We should distance ourselves from all of those individuals and groups with antiSemitic tendencies and from Holocaust deniers. I have no connection
with these things’, zegt hij, waarmee hij ook nog eens aantoont te
kunnen liegen dat hij zwart ziet. Ziehier de bewijzen.

H

Bert Eriksson. ‘Filip Dewinter is de huidige ster aan het Vlaams-nationaal firmament. Ik ontmoette hem voor het eerst op een VMO-tentoonstelling te Brugge waar hij als broekje vol bewondering stond
voor de Leider (sic).’ De ‘Leider’, dat is Bert Eriksson (1931-1995), van
wie bovenstaand citaat afkomstig is, de leider dus van de gewelddadige Vlaamse Militanten Orde (VMO). De VMO is de dominante extreemrechtse formatie in de late jaren zeventig en vroege jaren tachtig van
de twintigste eeuw en een gevreesde knokploeg. Na een proces in 1981
wordt Eriksson veroordeeld en vliegt hij voor een jaar de cel in.
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Eriksson schrijft bovenstaand citaat in het nawoord van Operatie Brevier, een in 1992 verschenen boekje waarin hij verslag uitbrengt van
het clandestiene lijktransport van Cyriel Verschaeve (1874-1949). Deze
priester-dichter, bijgenaamd de zwarte kapelaan, was een notoir collaborateur, nazi en antisemiet die na de oorlog ter dood werd veroordeeld. Een VMO-commando graaft in 1973 zijn stoffelijk overschot op
in het Oostenrijkse Solbad-Hall om het in Vlaanderen te herbegraven.
Eriksson is nog steeds een zelfverklaard neonazi. ‘Natuurlijk zijn wij
nazi’s en racisten’, vertelt hij in 2001 nog aan Het Laatste Nieuws, ‘iets
op tegen?’
Net als de door hem in zijn jonge jaren zo bewonderde neonazi
Bert Eriksson vereerde Dewinter ook collaborateur Cyriel Verschaeve:
‘Mijn grote voorbeelden zijn mensen als August Borms, Cyriel Verschaeve en Irma Laplasse’ (ook Borms en Laplasse waren ter dood veroordeelde collaborateurs, nazi en antisemiet). Dat vertelt hij zelf toch
in 1992 tijdens een debat op de Antwerpse Ufsia, door het VB-partijblad in december 1992 zonder verpinken genoteerd.
Duits soldatenkerkhof. Op 7 november 1988 staat Filip Dewinter
aan het Duits militair kerkhof in het Limburgse Lommel. Dewinter
wil er bloemen neerleggen ter ere van de Vlamingen die er begraven
liggen: 46 Vlamingen die in het uniform van de Waffen SS aan het
Russische Oostfront sneuvelden. Dewinter staat er niet alleen. Bert
Eriksson is ook van de partij, net als enkele tientallen militanten van
het Sint-Maartensfons, Voorpost en het Vlaams Blok. Er is geen doorkomen aan: een stevig cordon rijkswachters houdt de manifestanten
tegen. Maar Dewinter wil van geen wijken weten, en zwaaiend met
zijn pas veroverde parlementaire kaart stapt hij op de rijkswachters
af.
Twee weken later verschijnt in de neonazistische Deutsche Nazionalzeitung een interview met hem. Op de vraag wat voor hem de grootste
veldslagen uit de geschiedenis waren, antwoordt hij onder meer: ‘De
strijd van het Vlaams Legioen aan het Russische Oostfront’.
Ook van die incidenten in Lommel bestaan er beelden. De Israëlische televisie kan ze opvragen bij RTBF-journalist Jean-Claude Defossé, die ze samen met heel wat ander historisch materiaal over de
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naziroots van het VB verwerkte in de documentaire La face cachée du
VB. Vandaag zal Dewinter zich haasten om te verkondigen dat dit allemaal tot het verre verleden behoort, wie weet wel een doodgewone
jeugdzonde was (van een 26-jaar jong parlementslid).
Bert van Boghout. Niet alle collaborateurs waren nazi’s of antisemieten, vertelt Dewinter ook nog in Haaretz. Maar hij ging wel opvallend
vaak op de thee bij diegenen die dat overduidelijk wel waren. ‘Een
idealist in hart en nieren’, luidt bijvoorbeeld de kop boven een paginagroot interview met Bert van Boghout (1916-2003) in het VB-maandblad van maart 1990. Correcter was geweest: ‘Een nationaal-socialist
in hart en nieren’.
Want die Van Boghout was niet de braafste collaborateur: kringleider van de Nationaal-Socialistische Beweging in Vlaanderen, actief bij
het antisemitische Volksverwering dat streefde naar een zuiver Arisch
Vlaanderen door onder meer zwarte lijsten van joden en vrijmetselaars te publiceren, Waffen SS-vrijwilliger aan het Oostfront, na de
oorlog tot levenslang veroordeeld, lag later mee aan de wieg van het
Vlaams Blok en verspreidde tot diep in de jaren tachtig van de twintigste eeuw via de Were Di-boekendienst Duitstalige naziliteratuur en
‘historisch-documentaire langspeelplaten’, zoals Das Vaterland ruft en
het zeer pedagogische Wie gewinne ich eine Wahl? met de toespraken
van Joseph Goebels en Adolf Hitler op het verkiezingscongres van de
NSDAP in 1938. Auteur van dat in het VB-partijblad verschenen eerbetoon: Filip Dewinter.
Recenter nog, op 1 december 2001, is Dewinter gastspreker tijdens
een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds. Dewinter weet dit publiek van oud-Oostfronters goed te bespelen. Bij wijze van uitsmijter
brengt hij er de SS-eed ‘Mijn eer is trouw’.

3. Het eerbetoon aan VMO-leider en neonazi Bert Eriksson
Op 2 oktober 2005 overlijdt Bert Eriksson (1931) in zijn woonplaats
Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen, Nederland) aan een slepende longziekte. Eriksson was 73 jaar en van 1971 tot 1984 de leider van de
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gewelddadige Vlaamse Militanten Orde (VMO). Thans lijkt het Vlaams
Belang hem collectief de rug te hebben toegekeerd. Al is dat bij nader
toezien maar schijn.
Een goede bekende. Bert Eriksson kon steeds op veel sympathie
rekenen van Karel Dillen, en ook omgekeerd: de oprichting van het
Vlaams Blok werd destijds door de VMO met enthousiasme begroet.
‘Toen Karel Dillen het leiderschap over het Vlaams Blok kreeg, is de
toestand voor alle Vlaamse militanten gaan veranderen. Wij hadden
weer de steun van een politieke partij!’, jubelde het VMO-ledenblad
Alarm in oktober 1980.
In 1981 wordt de VMO veroordeeld als privé-militie, wat in 1984
door het Hof van Cassatie wordt bevestigd. Eriksson gaat voor een
jaar de cel in. Op 6 januari 1985 mag hij de gevangenis van Merksplas
opnieuw verlaten. Buiten wordt hij opgewacht door enkele tientallen
strijdmakkers, waarvan sommigen getooid met Vlaams Blok-vlag, die
voor hem de rode loper hebben uitgelegd. Nadien wordt zijn vrijlating
gevierd in café Odal in Antwerpen, de kroeg van Eriksson. Onder de
feestvierders bevindt zich ene Filip Dewinter.
‘Ik ga die periode niet verloochenen,’ vertelt Dewinter op 8 oktober
2005 aan De Morgen. ‘Wij zijn wie we zijn, hé. En ja, ik heb hem goed
gekend, maar wie kende toen Eriksson niet. En ja, we hebben toen
samengewerkt, er was contact en er zijn raakaar Dewinter
punten. (...) Maar Eriksson is daarna toch wel
de breuk met
behoorlijk geradicaliseerd hoor, waardoor
Eriksson situeert
onze wegen toch min of meer gescheiden zijn
is niet meteen
in de loop der jaren…’
duidelijk.
Waar Dewinter de ‘breuk’ met Eriksson situeert, is niet meteen duidelijk. Dat Eriksson
een hardleers (neo)nazi en rabiaat antisemiet was, dateert – in tegenstelling tot wat Dewinter laat uitschijnen - niet van gisteren. Een ‘gematigde’ Eriksson, tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de Hitlerjugend Vlaanderen, heeft nooit bestaan. In zowat elk interview kwam
hij daar ongegeneerd voor uit.

W
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Enkele frappante fragmenten uit interviews met Bert Eriksson
in 1976, 1987 en 2001:
•

1976 (BRT, Panorama, 23 september 1976):

Beschouwt u het nationaal-socialisme, beschouwt u de figuur
van Hitler als een figuur waarvan u stellingen overneemt?
– Eriksson: ‘Inderdaad. Vooral de theorieën van natuur, volk en
bloed, daar staan we zeker dicht bij.’
Dus er zijn verscheidene punten in het nationaal-socialisme
waarmee u zich akkoord kan verklaren?
– Eriksson: ‘Absoluut, de meeste, de meeste. Ik ben er heilig van
overtuigd dat Adolf Hitler werkelijk de mening was toegedaan
een oprechte vrede te brengen in Europa.’
Zou u een nationaal-socialistische staat in België toejuichen?
– Eriksson: ‘Inderdaad, als we moeten kiezen tussen het marxistische systeem en het kapitalisme, dan denk ik wel dat het nationaal-socialisme de gulden middenweg is.’

•

1987 (Humo, 23 april 1987):

U bent dus ronduit tegen de democratie?
– Eriksson: ‘Ja godverdomme. Wat kan er nog slechter zijn dan
onze huidige democratie. Ik mag hier niet eens vertellen wat ik
wil. Ik mag zo’n kleurling niet eens vuile makak noemen of een
of andere onverlaat stapt naar de onderzoeksrechter om mij te
laten vervolgen. (...) Ik bezit een partijkaart van het Vlaams Blok
omdat ik achter het programma van die partij sta. Voor de volle
honderd procent.’
Staat u ook achter Karel Dillen en zijn opvolger Gerolf Annemans?
– Eriksson: ‘Een partij is in de eerste plaats een kwestie van programma. Ik heb het niet over mensen. (...) Uiteraard is Dillen
honderd karaat. Maar dat is van geen belang. Hun programma
is ons programma.’ (...)
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U bent anders ook niet vies van Hitleriaanse rituelen.
– Eriksson: ‘Hitler was nu eenmaal een profeet. De tachtig miljoen Duitsers van toen hadden allemaal werk. Die stonden als
één man achter Hitler. De Führer was ook de enige die de moed
had om al die ontaarde kunst, die smeerlapperij op de index
te plaatsen. Ik mag dat de dag van vandaag toch wel zeggen
zeker.’ (…)
We hadden het over de concentratiekampen.
– Eriksson: ‘Is ’t nu gedaan! Wat zit jij daar toch over die kampen
te lullen? Je moet de literatuur lezen die daarover op de markt
is. (...) Het internationale Jodendom heeft in 1934 de oorlog
verklaard aan het nationaal-socialistische Duitsland. Toch normaal dat Hitler die tegenstanders in kampen opsloot om hen
te neutraliseren. Als volwassen mens geloof je toch niet meer
dat er zes miljoen Joden zijn omgebracht. Ik geloof niet in die
mythe.’
Als ik zeg dat u een nazi bent…
– Eriksson: ‘… dan zeg ik ja, natuurlijk!’
En een racist?
– Eriksson: ‘Ja, maar geen xenofoob. Ik ben wat God mij gegeven
heeft: blank. Zo simpel is dat. Het is allemaal Gods Plan. Daarom probeer ik een goede nationaal-socialist te zijn. Omdat nationaal-socialisme godsdienst betekent. Dat vraagt opoffering.
Nationaal-socialisme is geen haat, maar liefde voor het volk, het
blanke volk. Dat staat allemaal in Mein Kampf van Adolf Hitler.
Al wat daar in staat is toch de waarheid, is toch uitgekomen. ‘

• 2001 (Het Laatste Nieuws, 12 mei 2001):
– Eriksson: ‘Ik was vijfenvijftig jaar geleden bij de Hitlerjeugd,
en dat was nogal een andere jeugd dan vandaag de dag. Ik heb
daar niks slechts aangeleerd. Ik heb nooit geleerd de vijand te
haten. Wij hadden eer. Inzet. Als ge daartegen die lummelaars
van vandaag ziet, bah.’
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Het blijft uw ideaal?
– Eriksson: ‘Absoluut. Ik geloof absoluut in het goede van het nationaal-socialisme. Er zijn fouten gebeurd, grove fouten, maar
dat verandert niets aan de kern van de zaak. Mijn geloof is mijn
recht, net zoals dat Sauwens zijn recht zou geweest zijn. Ik zeg
niet dat hij er zo over denkt, maar áls dat zo is, is dat geen reden
om hem vies te bezien. Net zoals het voor het Vlaams Blok geen
reden mag zijn om Roeland Raes buiten te smijten, als hij een
wenkbrauw optrekt als het over de concentratiekampen gaat.’
U vindt dat het Vlaams Blok te zoet is geworden. Te braaf.
– Eriksson: ‘Ze zijn soms te mak. Ze plooien te hard. Dat ze de
wet op het revisionisme mee hebben goedgekeurd, dat ligt ons
nog altijd zwaar op de maag. ‘t Was een knieval, in de hoop de
stugge houding van de andere partijen te verweken. Het heeft
niet geholpen. Het cordon bestaat nog, en ze hebben zelfs een
proces aan hun been. Anderzijds bestaat vijftig procent van het
Blok nog altijd uit ex-VMO’ers. Dat is een goed teken.’

Van Eriksson kan veel gezegd worden, maar niet dat hij pas de laatste
jaren van zijn leven ‘geradicaliseerd’ zou zijn. Dat is hij namelijk altijd al geweest. Wedden dat Filip Dewinter dat ook best weet?
Houzee. Op zaterdag 8 oktober 2005 wordt Eriksson gecremeerd in
het Antwerpse Schoonselhof. Maar het lijkt wel alsof hij al voordien
begraven is door het Vlaams Belang. De partij hult
zich in een opmerkelijk stilzwijgen. Noch op de
a het
overlijden officiële partijsite, noch op die van bijvoorbeeld
Filip Dewinter of oud-VMO-militant en huidig VBvan Eriksson
parlementslid Pieter Huybrechts verschijnt een in
hult het VB
memoriam. Het overlijden van Eriksson maakt het
zich in een
VB warm noch koud, zo lijkt het.
opmerkelijk
Al zijn er uitzonderingen, die enigszins verrasstilzwijgen.
send allemaal tot de jongere garde behoren. Zo
plaatst de 22-jarige Wouter Jeanfils, nationaal secretaris van de Vlaams
Belang Jongeren (VBJ), op woensdag 5 oktober 2005 toch nog volgende
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herdenkingstekst op zijn weblog: ‘Langs deze weg wens ik hulde te
brengen aan deze grote Vlaming. Hier past alleen eer en respect. Hij
stelde zijn hele leven ten dienste van Vlaanderen en de Vlaamse zaak.
In naam van velen: Eriksson Houzee!’
De 33-jarige Björn Roose, werkzaam op het secretariaat van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM) en voormalig arrondissementeel VBJ-voorzitter, doet dat op 7 oktober 2005 eveneens
op zijn weblog. ‘Bert was geen salon-nationalist. Bert was een man van
de actie. Alleen al daarom verdient hij ieders hulde,’ luidt het onder de
titel ‘Voer ons ten strijd, wij zijn bereid!’
Roose en Jeanfils, die beiden dus op de personeelslijst van het
Vlaams Belang staan, zijn te jong om Eriksson in zijn hoogdagen als
VMO-leider te hebben meegemaakt. Hetzelfde kan gezegd worden van
de jongelui van het Nationalistisch Jong Studentenverbond (NJSV),
de scholierenwerking van het NSV, die hun website in rouwkleuren
zetten. ‘Op deze manier wensen wij ons respect te tonen aan deze
grootse man’, schrijft Tom Van Grieken, Antwerps NJSV-preaeses en
ondervoorzitter van VBJ-Mortsel.
De nauw bij het VB aanleunende actiegroep Voorpost kondigt officieel aan wel aanwezig te zullen zijn op de crematie van Eriksson.
Voorpost wordt geleid door nog een VB-personeelslid: ‘actieleider’ Luc
Vermeulen (ook Roose en Jeanfils zijn actief in Voorpost), wel een exVMO’er.
Crematie. Het VB stuurt geen officiële delegatie naar de crematie van
Eriksson. VB-gemeenteraadslid Sandy Neel (33 en tewerkgesteld op de
VB-personeelsdienst) is daarover misnoegd, laat ze op haar website
verstaan: ‘Met een 500-tal mensen namen we afscheid van Bert Eriksson. Wat vooral opviel was de afwezigheid van het merendeel van het
schoon volk (lees parlementsleden) en dit was voor veel militanten een
slag in het gezicht. De angst voor een negatieve berichtgeving zit er
diep in. Angst is altijd al een slechte raadgever geweest.’
Enkele mindere goden zijn wel present, onder wie Luc Vermeulen,
Gust Moors en Xavier Buisseret (allen ex-VMO’ers), alsook de parlementaire backbenchers Pieter Huybrechts (ex-VMO) en Staf Neel (exSP). Het maandblad Deng onthult in december 2005 dat Dewinter nog
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een laatste groet is gaan brengen aan het sterfbed van Eriksson, enkele dagen voor diens dood.
Op een officiële reactie blijft het evenwel wachten. Her en der in de
media wordt geopperd dat het VB hiermee overtuigend afstand neemt
van het extremisme en neonazisme. Blokwatch stuurt daarop incognito een e-mail naar het Vlaams Belang met de vraag naar het waarom
van deze houding. Op 14 oktober 2005 antwoordt de infodienst van
het Vlaams Belang als volgt: ‘In het volgende maandblad zal zeker
een in memoriam van Bert Eriksson gepubliceerd worden, maar op
onze webstek of in ons e-magazine doen we dat in principe nooit.
Enkel indien onze erevoorzitter, Karel Dillen, of één van onze parlementsleden zou overlijden, zouden we hierop een uitzondering kunnen maken. Voor belangrijke personen uit de Vlaamse Beweging die
niet rechtstreeks tot onze partij behoorden, voorzien wij wel ruimte
in ons maandblad zoals dat ook deze maand het geval zal zijn.’
Bij het Vlaams Belang vinden ze Eriksson dus wel degelijk een grote
meneer. Het novembernummer van het op 26.000 exemplaren verschijnende en in full colour gedrukte ledenblad wijdt een in memoriam
aan de overleden VMO-leider. Opmerkelijk: over Eriksson’s niet te
miskennen nazisme wordt daarin niet gerept.
In memoriam. Het (anoniem geschreven) in memoriam neemt een
volle bladzijde in beslag. Maar dat is blijkbaar nog te weinig om ook
maar één zweem van kritiek te uiten op zijn onverholen nazisme. Na
een overzicht van zijn levensloop en een opsomming van zijn heldendaden volgt een merkwaardige appreciatie van zijn politieke rol: ‘Bert
Eriksson was een figuur die geen enkele commentator onverschillig
laat: hij was een man met uitzonderlijke moed en lef. Hij was en bleef
de Vlaams-nationale strijd en opbouw van een nieuw Europa trouw.
Hij eiste veel van zijn mensen en nam zelf de zwaarste risico’s. Hij
geloofde rotsvast in zijn idealen, en verwoordde dit op dweperig-romantische wijze. In de jaren na de VMO ging Eriksson een politieke
weg op die niet meer deze van het Vlaams Blok was. Dat belet niet dat
wij erkennen dat hij steeds onbaatzuchtig voor zijn idealen streed.’
Een onbaatzuchtig idealist, maar nadat in 1984 het doek over de
VMO was gevallen op een ander spoor beland dan het VB, zo luidt
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samengevat het eindoordeel van de partij. Dat doet om twee redenen
de waarheid geweld aan. Ten eerste, het klopt dat Eriksson tijdens
de laatste jaren van zijn leven vooral gevierd werd in uiterst marginale en openlijk neonazistische en antisemitische kringen waar het
Vlaams Belang het liefst in een wijde boog omheen loopt, zoals Blood
& Honour Vlaanderen. Maar Eriksson’s extremisme dateert niet van
de laatste jaren: het is er namelijk altijd al geweest. Ook toen hij nog
wel vriend aan huis was bij het VB, was hij reeds gekend als een hardleers (neo)nazi en rabiaat antisemiet.
Bovendien onderhield Eriksson ook tot ver na de liquidatie van de
VMO in 1984 warme contacten met tal van VB’ers. Eriksson is er bijvoorbeeld bij op het feestje in het Antwerpse partijsecretariaat na de
verkiezingsoverwinning van 24 november 1991. Er bestaan video-opnames waarop te zien is hoe Eriksson het VB-lokaal binnenkomt en
achtereenvolgens Filip Dewinter, Karel Dillen en Gerolf Annemans
tegen de borst drukt. Geen lauwe handdruk, maar een stevige omhelzing zoals enkel strijdmakkers mekaar begroeten.

4. Op bezoek bij Léon Degrelle
De amicale omgang van sommige VB’ers met nazileiders leidt tot ver
buiten de grenzen. Rechts op de foto hieronder ziet u Léon Degrelle,
leider van de Waalse collaboratiebeweging Rex, SS-Obersturmbannführer en na WO II bij verstek ter dood veroordeeld. Maar wie staat
er naast hem? Is dat niet...? Dat is toch een parlementslid van het
Vlaams Belang? En de zoon van...?
Malaga. Koen Dillen is de naam van de man links op de foto, voorzitter van de Vlaams Nationale Debatclub, sinds 2000 gemeenteraadslid en sinds 2003 Europees parlementslid van het Vlaams Belang. Als
zoon van VB-stichter Karel Dillen is Koen Dillen natuurlijk niet zomaar een VB’er.
Eind 2004 verschijnt Een brug te ver, een boek van Koen Dillen en
zijn Europese collega Philip Claeys tegen de toetreding van Turkije tot
de Europese Unie. Voor Dillen vormde het geen brug te ver om ami-
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caal naast Léon Degrelle te poseren. Dillen is bij Degrelle op bezoek
in Malaga, het Spaanse ballingsoord waar hij na de oorlog naartoe
gevlucht is.
Maar het is duidelijk dat dit geen vakantiekiekje is: papa is met
vakantie in Spanje en neemt zoonlief toevallig mee op bezoek bij een
oude kameraad. Neen, zo is het niet gegaan. Daarvoor is Koen Dillen
reeds te oud op deze foto’s, die dateren van 11 juli 1992. Koen Dillen
verkoos dus de Vlaamse feestdag in het ballingsoord van een notoir
ter dood veroordeeld Waals nazicollaborateur te vieren. De in 1964 geboren Dillen is dan 28. Twee jaar later zal de in 1906 geboren Degrelle
op 87-jarige leeftijd overlijden.
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De foto’s vormen in Vlaanderen vreemd genoeg geen nieuws. In
Wallonië zorgen ze echter wel voor de nodige commotie. RTBF-journalist Jean-Claude Defossé pakt op vrijdag 7 januari 2005 uit met nog
meer bezwarende foto’s: onder meer een foto waarop Degrelle vaderlijk de hand op Dillens schouder legt en een foto waarop Dillen en
Degrelle samen een heildronk uitbrengen.
Bijzonder bezwarend zijn de twee persoonlijke opdrachten van Degrelle aan Dillen. Op deze foto schudt Degrelle de hand van Adolf
Hitler. De tekst daarbij luidt als volgt: ‘Pour mon très cher ami flamand, Koen Dillen, avec l’attachement affectueux de Léon Degrelle.
Le 11 juillet 1992 en souvenir des Eperons d’or.’ (Voor mijn heel goede
Vlaamse vriend, Koen Dillen, met genegenheid vanwege Léon Degrelle. 11 juli 1992, ter herinnering aan de Guldensporenslag.)
Degrelle schreef ook volgende persoonlijke opdracht aan Dillen: ‘A
mon bien cher ami Koen Dillen, honneur de la jeunesse flamande,
pour lui dire toute mon affection, et, aussi, mon admiration pour son
cher et grand pays, la Flandre. Léon Degrelle. Chez moi, en exil, le 11
juillet 1992, le jour des Eperons d’or.’ (Aan mijn heel goede vriend
Koen Dillen, trots van de Vlaamse jeugd, om hem te getuigen van
al mijn genegenheid, alsook mijn bewondering voor zijn dierbaar en
groot vaderland, Vlaanderen. Léon Degrelle. Bij mij thuis in ballingschap, 11 juli 1992, dag van de Guldensporenslag.)
De zoon van Hitler. De Franstalige openbare omroep biedt de foto’s
ook aan de VRT aan, maar die gaat daar niet op in. De argumentatie
daarvoor is nogal bedenkelijk. Volgens de chef van het VRT-nieuws is
Koen Dillen ‘niet zo belangrijk’ (hij is nochtans Europees parlementslid van de grootste Vlaamse partij) en staan de foto’s al drie maanden op... de weblog van Blokwatch. Dat laatste is ronduit foutief: voor
vrijdag 7 januari 2005 – de dag dat Blokwatch ze als eerste openbaar
maakt – waren de foto’s nog nergens gepubliceerd en wist ook niemand van het bestaan ervan af. Pas op zaterdag 15 januari 2005 publiceert De Morgen als enige Vlaamse krant eindelijk de beruchte foto’s.
Léon Degrelle was de autoritaire leider van de Waalse beweging
Rex, stapte enthousiast in de collaboratie met nazi-Duitsland en werd
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aanvoerder van het Légion Wallonie, dat alles bij mekaar een tienduizendtal Walen wist te mobiliseren om de Duitse troepen aan het Oostfront te versterken.
In 1943 verklaart Adolf Hitler: ‘Wij moeten Degrelle met alle middelen steunen aangezien hij voor ons de enige bruikbare Belg is.’ Ook
van Hitler komt de uitspraak: ‘Als ik een zoon had, dan zou ik willen
dat die op Degrelle geleek.’ Hitler verleent hem in 1944 het Ritterkreuz
(een ereteken voor zijn inzet aan het Oostfront), bevordert hem tot
SS-Obersturmbannführer (majoor) en benoemt hem tot Landsleider
van de bij Duitsland geannexeerde Reichsgau Wallonien, waar Rex de rol
van eenheidspartij krijgt.
Na de Duitse nederlaag in 1945 kan Degrelle ontkomen naar Spanje,
waar dictator Franco hem in 1954 de Spaanse nationaliteit verleent. Zo
kan hij niet meer aan België worden uitgeleverd, waar hij bij verstek
ter dood is veroordeeld. In zijn Spaanse ballingsoord gaat Degrelle
voortaan als Leon-Jose de Ramirez Reina door het leven en verdient er
fortuinen met de bouw van woningen voor militairen.
Ook in ballingschap blijft Degrelle een symbool voor
(neo)nazibewegingen. Bert Eriksson, leider van de later buiten de wet
gestelde Vlaamse Militanten Orde (VMO) brengt hem in 1982 een bezoek. Kort daarvoor zorgt Degrelle nog voor controverse wanneer hij
in zijn Lettre au Pape à propos d’Auschwitz, een deraar verluidt tien pagina’s tellende negationistische brief aan
paus Johannes Paulus II, de Holocaust een Joods
bezit ook
verzinsel en ‘ein gigantisches Hollywood-SpektaDewinter een
kel’ noemt.
foto met een
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door Degrelle
geschreven
opdracht.

De Jean-Marie Pfaff van extreem rechts. In
1992 brengt Degrelle zijn memoires uit. Een Nederlandse vertaling daarvan verschijnt onder de
titel Veldtocht in Rusland bij de obscure Antwerpse
uitgeverij Tyr. Degrelle verkeert er in het goede gezelschap van... Filip
Dewinter, wiens Weg met ons in 1991 het eerste boek is dat Tyr op de
markt brengt. Dewinter kent de reputatie van Degrelle: tijdens een
‘antimarxistische boekenbeurs’ die hij als student in 1982 organiseert,
worden boeken van Degrelle door het parket in beslag genomen.
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Naar verluidt bezit ook Filip Dewinter een foto met een door Degrelle geschreven opdracht. VRT-radiojournalist Werner Trio herinnert zich vandaag nog die foto in 1991 of 1992 gezien te hebben toen
hij bij Dewinter thuis (die toen nog in Merksem woonde) op bezoek
was voor een interview. ‘Ik mocht op meneer Dewinter wachten in
zijn thuiskantoortje. Op zijn bureau stond een grote foto van Léon
Degrelle met het opschrift: à mon cher ami Philip, Léon Degrelle, gevolgd
door zijn handtekening’, vertelde Trio aan Blokwatch. ‘Overigens was
dat kantoortje versierd met Kroatische parafernalia en lagen er formulieren voor vrijwilligers die aan de kant van de ustachi’s (de Kroatische fascisten) wilden gaan vechten.’
Dewinter ontkent echter in het bezit te zijn van een Degrelle-foto
met persoonlijke opdracht. ‘Loze beweringen’ noemt hij dat in De Morgen van 15 januari 2005. ‘Men moet oppassen voor de juridische consequenties. Voor alle duidelijkheid, ik ben nooit in Malaga geweest en ik
heb Léon Degrelle nooit ontmoet. Dat men zoiets maar eens bewijst.’
Dat hebben we ook niet geschreven. We hebben enkel melding gemaakt van een VRT-journalist die er honderd procent zeker van was
bij Dewinter thuis zo’n foto gezien te hebben. Maar die kan evengoed
zijn meegebracht door... Koen Dillen bijvoorbeeld. En niets belet natuurlijk dat, indien deze foto ooit bestaan heeft, Dewinter ondertussen zo slim geweest is ze te vernietigen.
Zegt Dewinter in De Morgen: ‘Het is een publiek geheim dat Degrelle
in die tijd zo’n beetje de Jean-Marie Pfaff was van extreem rechts. Hij
ging met iedereen op de foto en deelde kwistig kaartjes, foto’s en opdrachten uit aan mensen die hij helemaal niet kende. Meer is er niet
aan de hand, denk ik.’ Natuurlijk wel: wie anders wil er op de foto met
Degrelle dan iemand die daar zelf belang aan hecht? En dat was bij
Koen Dillen onmiskenbaar het geval.
Studiereis. Wat had de Vlaamse-nationalist Koen Dillen op 11 juli
1992 in godsnaam bij de Waalse fascistenleider Léon Degrelle te zoeken, in diens Spaanse ballingsoord Malaga? Het ging om een studiereis, zo luidt de uitleg van Koen Dillen tegenover de RTBF. ‘Ik heb hem
ontmoet binnen het kader van mijn universitair werk. Ik heb vragen
gesteld aan een persoon die deel uitmaakt van de geschiedenis.’
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Blokwatch zocht en vond de thesis waarmee Koen Dillen afstudeerde
als vertaler tolk aan de Lessius Hogeschool in Antwerpen.
Naam : Dillen, Koen
Brasillach, Robert
KVH. Afdeling Vertalers en Tolken
Titel(s) : Ebauches pour un portrait
Publ Jaar : 1987
Bevat : 303 p.
Auteursvermelding : Dillen, Koen; oorspr. aut. Robert Brasillach
Dissertatie : Diss. Vertalers en Tolken
Noot : Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen
exemplaar : 4279744 LESSIUS KVHA: VT 0651 Aanvraag
Aanwezig
Dillens thesis dateert van... 1987, vijf jaar dus voor het bezoek aan Degrelle in 1992. Dillen was toen 27 en volgens zijn cv bij het Europees
parlement was hij helemaal niet meer bezig met ‘universitair werk’,
maar al enkele jaren werkzaam als account manager bij Rank Xerox.
Nog datzelfde jaar gaat hij aan de slag als bestuurssecretaris in het Belgische parlement. De officiële uitleg van Koen Dillen klopt dus niet.
Robert Brasillach. Het onderwerp van Dillens thesis zegt trouwens
veel over zijn extreemrechtse interesse. ‘Ebauches pour un portrait’
(Schetsen voor een portret) luidt de titel van het 300 pagina’s dikke
eindwerk met vertalingen van Robert Brasillach. Die Franse schrijver
(1909-1945) is tijdens de Tweede Wereldoorlog hoofdredacteur van het
collaboratieweekblad Je suis Partout, dat in 1938 en 1939 twee antisemitische themanummers uitbrengt. ‘Nous voulons sauvegarder la race
Française,’ schrijft Brasillach, ‘nous voulons que les Français dirigent
leur pays, leur métier, leur famille, les Français et non les juifs’. (Wij
willen het Franse ras beschermen. Wij willen dat de Fransen hun land,
hun beroep en hun familie besturen, de Fransen en niet de Joden.)
Brasillach is een overtuigd propagandist van het fascisme. ‘La
France fasciste dans une Europe fasciste’ is zijn droombeeld. Ook over
Degrelle en Rex schrijft Brasillach meedere bijdragen. In 1943 wordt
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hij medewerker van Le Révolution Nationale, waarin hij de lof zingt van
het Duitse bezettingsleger. Omdat Brasillach zijn fascistische idealen
steeds trouw is gebleven, en in de zomer van 1944 weigert te vluchten
voor het naar Parijs oprukkende geallieerde leger, geniet hij in extreemrechtse middens tot de dag van vandaag een heldenstatus. Op 6
februari 1945 werd Brasillach (36) gefusilleerd.
Maurice Bardèche. Zijn schoonbroer, de Franse schrijver Maurice
Bardèche, zweert vanaf dan de herinnering aan Brasillach en andere
collaborateurs levendig te houden. Vijf jaar later, in 1951, leert Karel
Dillen hem kennen tijdens een lezing in Antwerpen. Dillen en Bardèche raken goed bevriend.
Dillen vertaalt Bardèches boek Nuremberg ou la terre promise (1948),
waarin die de rechtspraak tijdens het Neurenbergtribunaal hekelt. De
Nederlandse vertaling van dit proto-negationistische boek verschijnt
in 1951 onder de titel Neurenberg, het beloofde land. Het is vandaag nog
steeds te koop bij de Vlaamse Holocaustontkenners van het zogeheten Vrij Historisch Onderzoek (VHO).
Dillen laat ook de Vlaamse lezers opnieuw kennismaken met Brasillach, aan wie hij in 1957 een themanummer wijdt van het door
hem geleide maandblad Dietsland-Europa. Hij noemt er Brasillach een
voorbeeld van ‘ongemene verantwoordelijkheidszin’ en betreurt de
afwezigheid van een Vlaamse Brasillach, ‘een jonge stem die terug
de moed heeft tot de spot en tot het non-conformisme ter wille van
de hogere en bedreigde waarden’. Vandaag is Karel Dillen nog steeds
steunend lid van de Association des Amis de Robert Brasillach.
In 2000 verrast het VB zijn stichter bij zijn 75ste verjaardag met
een twintig bladzijden dik katern in het Vlaams Blok Magazine. ‘In de
bibliotheek van mijn vader’, luidt de titel van het door Koen Dillen geschreven artikel waarvan zowat een kwart aan Brasillach en Bardèche
is gewijd. ‘Brasillach werd vermoord tijdens de repressie in Frankrijk.
Zijn werk heeft mijn vader de weg gewezen naar de Franse belletrie
als ik deze verouderde term mag bezigen’, schrijft Dillen. ‘De trouw
aan een verloren zaak en het ‘pessimisme gai’: ook die erfenis heeft
mijn vader uit Frankrijk meegekregen.’ Bij de familie Dillen valt de
appel niet ver van de boom.

98

wa t u m o e t w e t e n o v e r h e t v l a a m s b e l a n g

Adolf Eichmann. De enige officiële reactie van Koen Dillen over zijn
omstreden bezoek aan Degrelle verschijnt op 9 februari 2005 – exact
een maand na de bekendmaking van de bewuste foto’s via Blokwatch
en de RTBF – in de vorm van een vrije tribune in het extreemrechtse
weekblad ’t Pallieterke.
Dillens repliek mondt uit in een nummertje slijk gooien. Samengevat schrijft Dillen: Ik heb Degrelle inderdaad op 11 juli 1992 in Malaga
ontmoet, maar die ontmoeting duurde maar twee uur. Ik heb niet
de minste sympathie voor het nazisme of het rexisme. Ik heb met
Degrelle een gesprek gehad over Robert Brasillach, over wie ik mijn
licentiaatsverhandeling heb geschreven. Als ik een personage dat deel
uitmaakt van de geschiedenis kan ontmoeten en foto’s en boeken kan
laten signeren, dan doe ik dat. Degrelle noemde iedereen die hem
bezocht ‘mon très cher ami’. De bewuste foto’s werden bij mij thuis
gestolen en aan de RTBF verkocht. De RTBF-journaliste die mij vroeg
of het mij niet stoorde naast een oorlogsmisdadiger te staan, is zelf
de dochter en kleindochter van een Oostfrontstrijder. En haar tante is
het petekind van… Léon Degrelle.
In zijn studententijd schreef Koen Dillen wel eens artikeltjes in
Branding, het ledenblad van de Nationalistische Studentenvereniging
(NSV). In de jaargang 1981 is hij niet te beroerd om er de oorlogsmisdadigers Adolf Eichmann (de SS-officier die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de Endlösung en na een proces in Israël in 1962 werd
opgehangen) en Herman Göring (oprichter van de om zijn martelpraktijken gevreesde Gestapo – Geheime Staats Polizei – en door Hitler tot
zijn opvolger benoemd) zowaar als idealisten af te schilderen.
Een brug te ver zegt u? Op zondag 5 december 2004 wordt Koen
Dillen door het Sint-Maartensfonds verwelkomd op hun maandelijkse
bijeenkomst. Onderwerp: de gevaren van een Turks lidmaatschap van
de Europese Unie.

5. Te gast bij het Sint-Maartensfonds
Dillen is geen uitzondering: ook bijvoorbeeld Marie-Rose Morel en
Filip Dewinter waren reeds te gast bij de Alte Kameraden van het Sint-

fa s c i s t e n , n e o na z i ’ s e n a n d e r e

‘idealisten’

99

Maartensfonds (SMF). Numeriek misschien niet meer zo talrijk, maar
ideologisch nog steeds voltallig deel van de VB-familie. Ook na de
naamsverandering naar Vlaams Belang.
Vlaanderen in uniform. Op 5 mei 2001 viert het Sint-Maartensfonds in het Alpheusdal in Berchem zijn vijftigste verjaardag. Een
feest dat vooral wordt opgemerkt door de misplaatste aanwezigheid
van toenmalig VU-minister Johan Sauwens, een ‘inschattingsfout’ die
hem zijn ministerpost zal kosten.
Maar ook een feest waarop zowat de hele Blok-top opvallend afwezig bleef, op – voor zover bekend – Wim Verreycken (toen fractieleider
in de Senaat) en Francis Van den Eynde (kamerlid en voorzitter van de
Vereniging van Vlaams Blok Mandatarissen) na. Richtlijn, de onder verantwoordelijkheid van Van den Eynde verschijnende interne nieuwsbrief voor VB-mandatarissen, schrijft over de zaak-Sauwens: ‘Zijn belangrijkste misstap was niet zijn aanwezigheid op de viering rond 50
jaar Sint-Maartensfonds, maar wél zijn openlijk distantiëren ervan.’
Al is ook het Vlaams Blok al jaren eerder terughoudend om zich
al te openlijk met het Sint-Maartensfonds te associëren. Terwijl het
partijblad in de jaren tachtig maand na maand grote advertenties publiceert met reclame voor de achtdelige SMF-boekenreeks Vlaanderen
in uniform, waarin alle Vlaamse collaborateursgroepen die het naziuniform droegen de revue passeren, wordt de jubileumviering van het
Sint-Maartensfonds in 2001 niet eens aangekondigd in de agenda van
het Vlaams Blok Magazine. Op het internet gebeurt dat wel, weliswaar
niet op de nationale partijsite maar op die van Jongeren Aktief, een
Antwerpse groep VB-militanten onder leiding van Xavier Buisseret
(1949).
Bedevaarten. De ex-propagandaleider van het Vlaams Blok is, net zoals de in ongenade gevallen Roeland Raes (ex-ondervoorzitter en -senator) eveneens bij de feestvierders van het Sint-Maartensfonds.
Buisseret levert nog wel meer hand- en spandiensten aan de ‘alte
Kameraden’. Op verzoek van het Sint-Maartensfonds trekt hij in april
1996, samen met Veerle Dillen (dochter van de grote baas) en drie andere companen, naar het Odergebied in het vroegere Oost-Duitsland.
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De VB’ers gaan er verschillende gedenkstenen opkuisen die daar door
het Sint-Maartensfonds zijn geplaatst als eerbetoon aan de vele honderden Vlaamse Waffen SS’ers die tussen 1941 en 1945 aan het Oostfront sneuvelden in gevechten met het Sovjetrussische Rode Leger.
Buisseret is op dat moment kamerlid van het Blok, maar voelt zich
niet gehinderd in zijn gaan en staan. Twee jaar later wordt het initiatief nog eens herhaald. ‘Jongeren Aktief is fier op de Oostfrontsoldaten en zal ze nooit verloochenen of vergeten’, noteert Berkenkruis.
Om de financiering van die gedenkstenen te bekostigen start het
Sint-Maartensfonds in 1986 de campagne ‘Graven in het Oosten’. De
eerste steen – met een Duitse tekst – komt er al een jaar later in
Sternhagen in de toenmalige DDR. Nadien volgen nog gedenkstenen in Estland, Rusland, Oekraïne en Polen. De laatste steen wordt
in 1998 in het Russische Sint-Petersburg (het toenmalige Leningrad)
geplaatst.
In Vlaanderen beschikt het Sint-Maartensfonds over drie herdenkingsplaatsen: het Duitse soldatenkerkhof in Lommel (waar 46 Vlamingen begraven liggen), een anonieme
grafzerk voor ‘De Oostfronters’ aan de voet
n Vlaanderen
beschikt het
van de IJzertoren in Diksmuide (inmiddels
Sint-Maartensfonds
verwijderd) en het beruchte erepark in Steover drie
kene. Dat laatste, meer dan zesduizend vierherdenkingsplaatsen. kante meter grote terrein is ook volledig
eigendom van het Sint-Maartensfonds. De
plek is letterlijk een stukje Oostfront in Vlaanderen: de grond werd
tijdens verschillende zogenaamde ‘Bedevaarten naar de Graven van
het Oosten’ meegebracht. Elk jaar blaast extreem rechts er weer verzamelen om zijn doden te herdenken.
Kort na de heibel over de jubileumviering van het SMF in 2001 stort
Blok-stichter Karel Dillen 500 euro (20.000 frank) – een ongewoon
hoog bedrag – als steun voor het onderhoud van de zogenaamde ‘Graven in het Oosten’. Dillen is dan Europees parlementslid en erevoorzitter van het Blok. Dillens geste is uitzonderlijk gul vergeleken met
de gemiddelde gift die tussen de honderd (2,50 euro) en de duizend
(25 euro) frank schommelt. Dillens steun is dan ook meer dan symbolisch.
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Mijn eer is trouw. Ook na de naamsverandering van Vlaams Blok
naar Vlaams Belang worden de banden niet doorgeknipt. Jazeker, ze
bestaan nog steeds: Vlaams Belangers die hun roots niet vergeten. Op
zondag 22 mei 2005 bijvoorbeeld organiseert het Sint-Maartensfonds
in Stekene zijn jaarlijkse dodenherdenking. Is ook van de partij, zo
meldt hij fier op zijn webstek: VB-senator Wim Verreycken. ‘Voor
het Sint-Maartensfonds is het eergevoel en de trouw aan het gegeven
woord belangrijker dan opportunisme of eigenbelang. Het contrast
met de recente woordbreuk rond het BHV-dossier, die enkel de totale
beginselloosheid van de Vlaamse meerderheidspolitici aan het licht
bracht, kan niet groter zijn,’ aldus Verreycken.
Al vele jaren houden de leden van het Sint-Maartensfonds hun
maandelijkse bijeenkomsten in een achterzaaltje in het Antwerpse
VB-secretariaat, een opgeknapt oud-heuisseret stelde
renhuis gelegen in de Van Maerlantstraat
voor het
vlakbij het volkse Sint-Jansplein. De oudWaffen SS’ers zijn daar al jaren kind aan partijsecretariaat om
huis. Tijdschrift en kentekens van het te dopen tot Nationaal
Sint-Maartensfonds worden er te koop Secretariaat Dienst
aangeboden. Het inspireerde (toenmalig Algemene Propaganda.
VB-propagandaleider) Xavier Buisseret Afgekort: NSDAP.
ooit tot enige in die kringen felgesmaakte
humor, toen hij voorstelde het partijsecretariaat om te dopen tot Nationaal Secretariaat Dienst Algemene
Propaganda. Afgekort: NSDAP. Ja, toen mocht daar ook in nuchtere
toestand nog om gelachen worden binnen het VB.
Jarenlang verwelkomt Buisseret, officieel propagandaleider af nadat
hij in 1997 door de Antwerpse strafrechter tot zes maanden voorwaardelijk werd veroordeeld wegens ongewenste initimiteiten met al te
jonge meisjes, de oudjes van het Sint-Maartensfonds vanachter de tap
van het partijlokaal. ‘De elite van Europa’ noemt hij hen bij gelegenheid liefelijk.
Ouderen halen graag herinneringen op aan de goede oude tijd, in
het geval van het Sint-Maartensfonds dus aan de jaren dat de extreemrechtse bloed-en-bodemfanaten meenden de Vlaamsche Zaak te dienen
door onder de gepantserde vleugels van de nazistische Nieuwe Orde hun
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vijanden (in casu de als communisten vermomde Russen) met geweren
en kanonnen te lijf te gaan. Het Zwarte Leger tegen het Rode Leger. Een
tienduizendtal Vlaamse jongens trok na een snelcursus Duits en een militaire opleiding het Waffen-SS-uniform aan om met een Vlaamse Leeuw
op de mouw gespeld Adolf Hitlers waanzinnige plannen uit te voeren.
Volgens nauwkeurig door het Sint-Maartensfonds bijgehouden tabellen
overleefde een kwart van hen het wapengekletter niet.
Tot op de dag van vandaag klinkt op bijeenkomsten van de oudOostfrontersclub nog steeds menig Duitse meezinger uit de tijd van
toen. ‘Zij leden en streden voor Vlaanderen,’ zegt het bevriende VB
over deze lui. Meer hoef je niet te doen om door de extreemrechtse
partij als idealist beschouwd te worden.
Maar behalve nare nostalgie kenmerken de vergaderingen van het
Sint-Maartensfonds zich door nog een andere eigenschap: leergierigheid voor actuele maatschappelijke vraagstukken, belichaamd door
een of andere gastspreker uit bevriende hoek. En niet zelden zijn dat
VB-parlementsleden.
Plezante mannen. Op basis van de verslagen in Berkenkruis, het ledenblad van het Sint-Maartensfonds, inventariseerde Blokwatch de voorbije jaren. (Overigens vinden de redactievergaderingen van Berkenkruis
plaats in het secretariaat van het Vlaams Nationbaal Jeugdverbond
(VNJ) in Berchem, de jeugdbeweging aan wie in 2004 ook het eigendom van het Erepark in Stekene werd overgedragen: zo reikt de jonge
generatie de oude de hand.)
2006:
– 3 september 2006, Antwerpen: Vlaams parlementslid Freddy Van
Gaever.
– 4 juni 2006, Antwerpen: Antwerps gemeenteraadslid Hugo Verhelst over ‘plezante mannen in een plezante stad’.
– 2 april 2006, Antwerpen: Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel.
– 5 maart 2006, Antwerpen: Kamerlid Frieda Van Temsche, dochter
van een Oostfronter (‘De jeugd weet weinig af van wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, behalve wat door de “correcte” pers
en media wordt opgedrongen’ – dixit het verslag in Berkenkruis).
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2005:
– 4 december 2005, Antwerpen: Wim De Winter (Voorpost en bodygard van Filip Dewinter) over de werkreis naar het Duits-Poolse
Odergebied.
– 2 oktober 2005, Antwerpen: Vlaams parlementslid Freddy Van Gaever over kernenergie.
– 5 juni 2005, Antwerpen: Vlaams parlementslid Marie-Rose Morel
over het ‘Chinese cordon’.
2004:
– 5 december 2004, Antwerpen: Europees parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Koen Dillen over ‘de gevaren van Turkije
in de EU’.
– 11 juli 2004, Roeselare: Vlaams parlementslid Koen Bultinck, toespraak op de door SMF Westland georganiseerde 11-juliviering.
– 6 juni 2004, Antwerpen: Antwerps gemeenteraadslid Ledy Broeckx
over het VNJ en de jeugdbeweging in het algemeen.
– 2 mei 2004, Antwerpen: Voorpost-voorzitter Johan Vanslambrouck
over de IJzerwake.
– 4 april 2004, Antwerpen: Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Hilde De Lobel over het Europa der volkeren.
– 1 februari 2004, Antwerpen: ex-VB-senator en -ondervoorzitter
Roeland Raes over Voorpost.
2003:
– 7 december 2003, Antwerpen: Vlaams parlementslid (verkozen in
juni 2004) Freddy Van Gaever over ‘chaos in het Belgische voetbal’.
– 7 september 2003, Antwerpen: bezoek per autobus aan de haven
van Antwerpen onder leiding van Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Jan Penris.
– 23-27 juni 2003: Vlaams parlementslid Hilde De Lobel organiseert
voor het SMF een vijfdaagse busreis naar Berlijn n.a.v. de viering
van 50 jaar HIAG (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Soldaten der ehemaligen Waffen-SS).
– 4 mei 2003, Antwerpen: Vlaams parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid Jan Penris over de Antwerpse haven.

104

wa t u m o e t w e t e n o v e r h e t v l a a m s b e l a n g

– 6 april 2003, Antwerpen: Lokers gemeenteraadslid Ludo Gerits
over Oost-Europa onder het communisme.
2001:
– 1 december 2001, Antwerpen: Vlaams parlementslid Filip Dewinter over de islam als paard van Troje.
– 7 oktober 2001, Antwerpen: ex-parlementslid Xavier Buisseret over
de VMO.
– 5 mei 2001, Antwerpen: provincieraadslid Frieda Van Themsche
(sedert juni 2003 kamerlid) spreekt als tolk tijdens de viering 50
jaar Sint Maartensfonds met 1.700 aanwezigen.

6. De helden van Vlaams Belang Jongeren
Het collaboratie-ideeëngoed leeft niet enkel voort bij de generatie collaborateurs zelf. Het wordt, zoals in een estafetteloop, vlotjes van de
ene naar de andere generatie doorgegeven.
Edgard Delvo. Via de jongelui van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) bijvoorbeeld, het Sturm und Drang-clubje waartoe in een
ver of minder ver verleden ook talloze van de huidige VB-kopstukken
behoorden, zoals Filip Dewinter en Frank Vanhecke.
De Brusselse afdeling van het NSV organiseert op dinsdag 21 februari
2006 een informatieve avond over Edgard Delvo, een van de grondleggers van de nationaal-socialistische collaboratie in Vlaanderen. Organisator van die avond is de 28-jarige Jörgen Noens, een van de rijzende
sterren binnen het VB: Noens is nationaal actieverantwoordelijke van
de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), werkt op het secretariaat van de Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen (VVBM) onder de vleugels
van Francis Van den Eynde en is VB-gemeenteraadslid in Meise.
Reimond Tollenaere. Bij extreem rechts hebben ze zo hun eigen
helden. Begin 2005 roemt nationaal VBJ-secretaris Wouter Jeanfils de
nazicollaborateur Reimond Tollenaere (1909-1942) ongegeneerd ‘een
held’. Hoewel, ongegeneerd... Jeanfils doet dat niet op zijn eigen web-
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site of op die van de Dilbeekse Vlaams Belang Jongeren. Alsof hij het
daar niet open en bloot mag vertellen, schrijft hij het anoniem op
de website van de Vlaamse Jongeren Dilbeek. ‘Reimond Tollenaere:
portret van een held’, heet het stukje dat hij daar op 11 februari 2005
post.
De 23-jarige Wouter Jeanfils staat op de loonlijst van het VB: beroepshalve werkt hij als nationaal secretaris van de Vlaams Belang
Jongeren (VBJ). Een van de coming men binnen extreem rechts: lid van
het Dagelijks Bestuur van VBJ, VBJ-actieleider voor Brussel-Halle Vilvoorde, secretaris van VBJ-Dilbeek. Maar daar houdt het niet bij op.
Jeanflils is ook actief in Voorpost, bij het Comité Nationalisten Tegen
Turkije (NTT) en bij de Vlaamse Jongeren Dilbeek (VJD).
De Vlaamse Jongeren Dilbeek passen perfect in het rijtje van extreemrechtse organisaties die officieel niets met het VB te maken hebben, maar in werkelijkheid als satellieten rond de partij cirkelen. In
praktijk onderhouden ze allemaal zeer goede relaties met het VB. Bij
de Vlaamse Jongeren Dilbeek helpen ze het VB bijvoorbeeld door op
hun weblog reclame te maken voor activiteiten van de partij. Waarom
Jeanfils in één en dezelfde gemeente zowel de plaatselijke VBJ-afdeling
als de wat radicalere Vlaamse Jongeren Dilbeek (VJD) moet animeren?
Misschien wel omdat hij bij die laatste wel ongegeneerd nazicollaborateurs mag bewieroken.
Overdrijven we? Leest u hieronder zelf het tekstje dat Jeanfils over
de nazi en antidemocraat Tollenaere schreef onder de titel ‘Reimond
Tollenaere: portret van een held’.
‘Tollenaere studeert van 1928 tot 1934 rechten aan de RUG. Hij is een
radicaal aanhanger van politiek Groot-Nederland en verwerpt elk compromis met de Belgische staat. Als beursstudent in Duitsland in 1931 en
1932 komt hij in contact met het nationaal-socialisme en neemt hij een
aantal nazileerstellingen over. Tollenaere is nog student wanneer VNVleider Staf de Clercq hem in oktober 1933 benoemt tot propagandaleider
van het VNV. Van meet af aan is het Tollenaeres bedoeling om het VNV
een nationaal-socialistische en Groot-Nederlandse koers te laten varen.
Hierdoor komt hij regelmatig in conflict met de gematigder strekking
binnen de partij. In mei 1936 wordt hij tot volksvertegenwoordiger
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gekozen. Hij streeft naar een rechtse en antidemocratische beweging
tegen een eventueel volksfront van socialisten en communisten.
Tollenaere wordt bij de Duitse inval gearresteerd en naar Frankrijk
gedeporteerd (10 mei 1940), maar op 21 juni bevrijd. In de zomer van
1940 spreekt hij zich uit voor een onvoorwaardelijke collaboratie en
een nationaal-socialistische Germaanse statenbond. Groot-Nederland
zou hierin als autonome staat een plaats vinden. In mei 1941 wordt
hij de eerste commandant-generaal van de Dietsche Militie/Zwarte Brigade van de Eenheidsbeweging-VNV. In augustus 1941 behoort hij tot
de eerste lichting Vlaamse vrijwilligers die naar het oostfront vertrekken. Na zijn vertrek heeft Tollenaere geen invloed meer op de politieke koers van het VNV. Bij een van de eerste acties van het Vlaamsch
Legioen sneuvelt hij. Zijn dood is een zware klap voor de Clercq die
Tollenaere ziet als zijn opvolger.’
Joris Van Severen. Jeanfils is dan misschien een kleine vis, zijn zwartgeblakerde heldenverering is niet uitzonderlijk. In het Vlaams Belang
Magazine van februari 2005 prijst parlementslid
en halve
Ortwin Depoortere het antidemocratische en
eeuw na
antisemitische Verdinaso dan weer de hemel in.
zijn dood blijft
‘In mijn ogen was Joris Van Severen de grootste
fascist Joris
visionair die de Vlaamse Beweging ooit heeft geVan Severen
kend’, zegt Depoortere.
jonge generaties
Joris Van Severen (1894-1940) was de autoritaiVB’ers
re leider van het in 1931 opgerichte Verbond van
begeesteren.
Dietse Nationaal-Solidaristen (Verdinaso), dat het
Italiaanse fascisme van Mussolini als voorbeeld
zag en een ondemocratisch maatschappijmodel voorstond. ‘Zou hij
nog leven, had ik graag van gedachten gewisseld met Joris Van Severen, leider van het Verdinaso’, antwoordt Depoortere in het VB-ledenblad op de vraag ‘Met wie zou u een onderhoudend gesprek willen
hebben?’
Van Severen is al meer dan een halve eeuw morsdood. En toch blijft
hij ook de jongere generaties begeesteren. Want die Depoortere is niet
bepaald een oude zak die nog met een been in de collaboratie staat.
34 is deze in 1970 geboren VB’er op dat moment en allesbehalve een
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buitenbeentje. Zoals zovele van zijn partijgenoten die niet Jurgen Verstrepen heten, heeft hij de klassieke extreemrechtse leerschool doorlopen: bij de jeugdbeweging VNJ, de studentenorganisatie NSV en de
buitenparlementaire actiegroep Voorpost.
Een tracé dat vroeg of laat bij het Vlaams Blok/Belang uitmondt, en
zoals zovele van zijn partijgenoten was dat ook bij Depoortere eerder
vroeg dan laat. Met een universitair diploma in de cultuurwetenschappen op zak belandt hij in 1995 als medewerker bij de senaatsfractie,
twee jaar later wordt hij fractiesecretaris, sedert 2004 is hij volksvertegenwoordiger in de Kamer en ondervoorzitter van het Gentse Vlaams
Belang.
Jef François. Die Joris Van Severen had niet zo’n hoge pet op van parlementairen noch van heel dat parlementaire systeem, hoewel hij er
tussen 1921 en 1929 zelf in zetelde. Maar Van Severen droomde van
de absolute macht en richt in 1931 zijn Verbond van Dietse Nationaal
Solidaristen (Verdinaso) op. In zijn programma kantte het Verdinaso
zich tegen de parlementaire democratie, de politieke partijen en de
vakbonden. ‘Aldus opende dit programma de weg naar het fascisme’,
schrijft de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Het Verdinaso is
tevens antisemitisch. Van Severen in 1933: ‘Het Verdinaso beschouwt
de Joden als volksvreemde elementen, als vreemdelingen, en behandelt ze als vreemdelingen, en zal ze morgen in de Dietse nationaalsolidaristische Staat als vreemdelingen beschouwen.’
Zegt VB-parlementslid Ortwin Depoortere anno 2005: ‘In mijn
ogen was hij de grootste visionair die de Vlaamse Beweging ooit
heeft gekend. Persoonlijk heb ik nog Jef François (zijn trouwe adjudant) gekend die zelfs op het einde van zijn leven met geestdrift
kon vertellen over “zijn leider”. Los van het tijdsgebonden aspect
van militarisme, was hij zijn tijd ver vooruit. Niet alleen bracht hij
alle standen en rangen samen rond een ideologie, hij gaf zijn aanhangers ook een moedige levenshouding en stijl mee. Soberheid,
trouw, tucht, orde en netheid zouden ook vandaag niet misstaan,
me dunkt.’
Jef François (1901-1996) was de commandant van de Dinaso Militanten Orde (DMO) en later van de Dietsche Militie - Zwarte Brigade,
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Standaardleider van de Germaanse SS
en Obersturmführer bij de SS-brigade
Langemarck. Na de oorlog werd hij
bij verstek tweemaal ter dood veroordeeld. Na zeven jaar gevangenis werd
hij in 1952 vrijgelaten.
In 1977 sluit hij zich aan bij de
Vlaams-Nationale Partij van Karel
Dillen, later omgevormd tot het
Vlaams Blok, waar hij onder meer instond voor contacten met de afdelingen. Op het verkiezingscongres van
Jef François (links) op de eerste
rij naast VB-stichter Karel Dillen het VB van 1988 zit hij op de eerste
op het partijcongres van 1988.
rij als eregast naast partijvoorzitter
Karel Dillen. Hij is voorts achter de
schermen actief als adviseur van de
Vlaamse Militanten Orde (VMO) van Bert Eriksson.
Na François’ overlijden onthult Roeland Raes dat ‘ook Voorpost op
de sympathieke belangstelling van de commandant mocht rekenen’.
Dat schrijft Raes in september 1996 in het VB-partijblad in een half
bladzijde lang in memoriam. ‘Zijn voorbeeld, zijn onverbiddelijke
trouw aan zijn beginselen, is ook nu nog actueel. Wij vergeten hem
niet!’ luidt het.
Bedevaart. Joris Van Severen, de man met wie het hier allemaal begon, had minder geluk dan zijn trouwe adjudant Jef François. Op 10
mei 1940 wordt Van Severen door de Belgische staatsveiligheid gearresteerd en samen met andere staatsgevaarlijke elementen, onder wie
Léon Degrelle, op transport geplaatst naar Abbeville in Frankrijk. Op
20 mei 1940 wordt hij er door een dronken Franse soldaat doodgeschoten.
Tot op de dag van vandaag wordt er elk jaar een bedevaart naar zijn
graf in Abbeville gehouden. Datum en uur van afspraak worden steevast in het VB Magazine aangekondigd. En op de IJzerwake van 2003
wordt Van Severen nog geëerd als behorende tot ‘de besten van ons
volk’.
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7. Hand in hand met neonazi’s tegen Turkije
Maandenlang voert het VB campagne tegen de toetreding van Turkije
tot de Europese Unie. Een betoging op 16 december 2004 moet daarvan het succesvolle sluitstuk worden. Maar dan strooit Blokwatch roet
in het eten. ‘Met het comité Nee Tegen Turkije hebben wij niets te
maken’, luidt het vervolgens. Het VB liegt. Alweer.
Derde Rijk. ‘Mag ik een ware oproep doen om donderdag hier in Antwerpen deel te nemen aan de betoging tegen de toetreding van Turkije?’
Met die niet mis te verstane woorden roept Filip Dewinter op zondag
12 december 2004 tijdens het nationaal congres van het Vlaams Belang
de zowat duizend aanwezige kaderleden op mee te betogen met het
comité Nee Tegen Turkije (NTT). Ook de websites van de partij en van
verschillende lokale afdelingen roepen daartoe op, net zoals een grote
aankondiging in het decembernummer 2004 van het Vlaams Belang Magazine. De Vlaams Belang Jongeren leggen zelfs bussen in.
Maar dan maakt Blokwatch in een persdossier bekend dat het VB
in dat comité Nee Tegen Turkije openlijk scheep gaat met Vlaamse
en Nederlandse organisaties die zonder schroom neonazistisch en fascistisch zijn, zoals de Nationale Beweging van Tim Mudde en Michel
Hubert, twee ‘liefhebbers van het totalitaire Derde Rijk’ en ‘NSB’ers
en lieden die de SS aanbidden’, zoals ze door twee oude bekenden
werden omschreven. ‘Vlaams Belang hand in hand met neonazi’s tegen Turkije’ titelt De Morgen op 16 december 2004, de dag van de betoging.
Wat premier Guy Verhofstadt (VLD) in de Kamer inspireert om Dewinter ‘een onvervalste fascist’ te noemen, zoals eerder VLD-minister
Karel De Gucht hem had voorgedaan. ‘De waarheid kwetst blijkbaar
in ons land. Dewinter moet misschien stoppen om daar zelf aanleiding toe te geven. Vandaag is hij aanwezig op een betoging in Antwerpen waar het vol skinheads en neonazi’s loopt. Dan creeërt men
natuurlijk zo’n uitlatingen’, zegt de premier.
Raakvlakken. En toen was het paniek in het VB. ‘Ik, en veel van onze
mensen met mij, zullen aanwezig zijn op de betoging’, had Filip De-
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winter nog in De Morgen laten weten. Maar ’s avonds sturen alle VBkopstukken hun kat, zogezegd omdat ze belet zijn. En wat schrijft
het Vlaams Belang vervolgens op zijn website: ‘Nochtans werd die
betoging georganiseerd door het comité Nee Tegen Turkije en zijn er
– afgezien van het feit dat ook het Vlaams Belang tegenstander is van
de Turkse toetreding – weinig of geen raakvlakken tussen het comité
en het Vlaams Belang.’
Helaas voor het Vlaams Belang bestaat er ook nog zoiets als de feiten. Ziehier enkele structurele raakvlakken tussen het comité NTT en
het VB:
– De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) zijn een van de zes Vlaamse organisaties die deel uitmaken van het comité, samen met Jongeren Aktief (de VBJ-werking in Hamme), Voorpost, Nationalistisch
Jongstudentenverbond (NJSV), Vlaamse Jongeren Mechelen (VJM)
en Vlaamse Jongeren Dilbeek (VJD).
– De website van het comité is geregistreerd door nationaal VBJ-voorzitter Hans Verreyt.
– Het comité NTT organiseert tussen 25 september en 6 november
2004 zes ‘strijdmeetings’, vaak in lokale VB-secretariaten en met
als sprekers steevast parlementsleden van het Vlaams Belang: Filip
Dewinter, Philip Claeys, Bert Schoofs, Koen Dillen, Filip De Man...
Op de website van het comité staat ook een interview met VB-senator Frank Creyelman.
– Verantwoordelijk voor de persvoorlichting van het comité is Alain
Quataert, secretaris van de VB-afdeling Brugge en werkzaam op
het arrondissementeel secretariaat van de partij, waarvan geweten
is dat voorzitter Frank Vanhecke er de plak zwaait.
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Karel Dillen ondersteunt Sint-Maartensfonds (Marc Spruyt – De
Morgen, 06 augustus 2001) / Officieel had het VB natuurlijk niks
te maken met die ode aan Staf De Clercq (Marc Spruyt – De
Morgen, 25 september 2004) / Hoezo het VB had niets te maken met het Comité NTT? (Marc Spruyt & Steven Van Bruine-

fa s c i s t e n , n e o na z i ’ s e n a n d e r e

‘idealisten’

broeck– Blokwatch, 6 januari 2005) / Wie is toch dat VB-parlementslid naast Léon Degrelle? (Marc Spruyt – Blokwatch, 6
januari 2005) / ‘A mon cher ami Philip Dewinter’ - Léon Degrelle
(Marc Spruyt – Blokwatch, 12 januari 2005) / De Degrelle-rel:
hoezo Koen Dillen was op studiereis? (Marc Spruyt – Blokwatch,
16 januari 2005) / VB-parlementslid roemt Verdinaso-leider Joris Van Severen (Marc Spruyt – Blokwatch, 11 februari 2005)
/ Nationaal VBJ-secretaris noemt notoir nazicollaborateur ‘een
held’ (Steven Van Bruinebroeck & Marc Spruyt – Blokwatch, 27
februari 2005) / VB’ers te gast bij het Sint-Maartensfonds (Marc
Spruyt – Blokwatch, 27 mei 2005) / Nazi’s en antisemieten, de
oude vrienden van Filip Dewinter (Marc Spruyt – Blokwatch, 29
augustus 2005) / Dewinter en co hypocriet over VMO-leider Bert
Eriksson (Marc Spruyt – Blokwatch, 8 oktober 2005) / Vlaams
Belang plant eerbetoon aan Bert Eriksson (Marc Spruyt – Blokwatch, 14 oktober 2005) / Vlaams Belang roemt nazi Bert Eriksson als idealist (Marc Spruyt – Blokwatch, 28 oktober 2005).
Bewerking: Marc Spruyt
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5. Holocaust

Wie met bloed- en bodemretoriek de onverdraagzaamheid predikt
moet niet verbaasd zijn dat haat vroeg of laat een gezicht krijgt. Wie
in een opbod van Vlaamsgezindheid in zijn kielzog neonazi’s en skinheads gedoogt, moet zich bij excessen van dat gespuis niet uitputten
in excuses, maar zijn geweten onderzoeken.
Jean-Marie Dedecker (VLD) en Saïd Bouharrak (VLD) (De Standaard, 22 mei 2006)

1. Politieke spelletjes in Auschwitz
Begin 2005 zorgen de drie Europese parlementsleden van het Vlaams
Belang – voorzitter Frank Vanhecke, Koen Dillen en Philip Claeys –
voor een incident. Onder het mom dat ze niet willen meedoen met
‘politieke spelletjes rond de herdenking van de Holocaust’ weigeren
ze op 26 januari 2005 een resolutie van het Europees Parlement goed
te keuren waarin de Holocaust wordt veroordeeld.
Deuk in de Joodse vriendschap. 617 andere Europarlementariërs
keuren de resolutie wel goed (behalve van de drie VB’ers zijn er nog
zeven andere onthoudingen). De resolutie komt er aan de vooravond
van de zestigste verjaardag van de bevrijding van het Duitse vernietigingskamp Auschwitz, dat op 27 januari 1945 door het Sovjet-Russische Rode Leger werd bevrijd. In Auschwitz werden bijna anderhalf
miljoen mensen vergast, in hoofdzaak Joden.
Nog voor iemand een vervelende vraag kan stellen, stuurt het VB
nog diezelfde dag een persbericht rond. Waarom het die bewuste resolutie niet goedkeurt, maar zich onthoudt? Omdat er in de tekst ter-
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loops ook verwezen wordt naar actuele vormen van racisme en antisemitisme, heet het. En dat pikt het VB niet, hoewel de partij niet eens
bij naam wordt genoemd. ‘Op een schandelijke manier wordt een
amalgaam gemaakt tussen de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en “de opkomst van extremistische en xenofobe partijen en de
groeiende acceptatie van hun opvattingen door de publieke opinie”,’
luidt het zwakke excuus.
Daarmee geeft de partij te kennen dat het de Holocaust niet wil
veroordelen, omdat het dan meteen ook hedendaagse vormen van racisme en antisemitisme zou moeten veroordelen. ‘De vriendschap die
Filip Dewinter en Vlaams Belang de laatste jaren probeerden op te
bouwen met de Joodse gemeenschap in Antwerpen, krijgt hierdoor
een zware deuk’, zegt Louis Davids, de hoofdredacteur van het BelgischIsraëlitisch Weekblad in De Standaard van 28 januari 2005. ‘Zelfs de kleine
groep zeer religieuze Joden, die nu op goede voet staat met Dewinter,
zal verontwaardigd reageren, als men hoort dat Vlaams Belang zich
niet wil aansluiten bij de herdenking van de Holocaust.’
Spelletje. Die boodschap valt bij Dewinter niet in dovemansoren. Een
nagenoeg identieke resolutie die op 1 maart 2005 in het Vlaams parlement wordt ingediend door Groen! krijgt nu plots wel de steun van
de VB-fractie en wordt unaniem goedgekeurd. Die opportunistische
zwenking maakt weinig indruk op Claude Marinower (VLD). ‘Alles
wijst er op dat de goedkeuring van de bewuste resolutie door het VB
in het Vlaams Parlement deel uitmaakt van een spelletje. Bovendien
telt de partij blijkbaar tot op vandaag nog steeds leden in haar rangen
– en niet de minste – die zich openlijk afvragen of er zestig jaar geleden überhaupt wel iets verkeerds is gebeurd’, herinnert hij eraan in
een opiniestuk in De Standaard van 9 maart 2005.

2. Negationisme moet niet strafbaar zijn
Een maand later maakt een van de VB-Europarlementsleden die weigerden de Auschwitz-resolutie goed te keuren, bekend dat de negationismewet maar weer moet worden afgeschaft. Opmerkelijk: Euro-

holocaust

115

parlementslid Koen Dillen – de man over wie het hier gaat – doet dat
onder een schuilnaam in het extreemrechtse weekblad ’t Pallieterke.
De pedigree van ’t Pallieterke. Wie de medewerkers van ’t Pallieterke
zijn, het extreemrechtse weekblad dat nauw aanleunt bij het VB en
op een oplage van circa 20.000 exemplaren verschijnt, behoort tot de
best bewaarde geheimen van de Vlaamse pers. Slechts enkelen ondertekenen voluit met hun eigen naam: hoofdredacteur Leo Custers
(ex-Gazet van Antwerpen), Paul Belien (idem, echtgenoot van VB-kamerlid Alexandra Colen), Marc Platel (ex-VRT), Jan Neckers (ex-VRT), Louis
Van Roy (ex-De Standaard) en nog enkele anderen. Veel van de pennen
die in ’t Pallieterke schrijven, doen dat onder een schuilnaam om hun
ware identiteit te verbergen.
Nogal wat prominente VB-leden schreven ooit voor ’t Pallieterke: Karel Dillen, Gerolf Annemans, Jan Penris, ... Naar eigen zeggen is het
een huisregel van het blad dat die medewerking wordt stopgezet van
zodra iemand een politiek mandaat bekleedt, als parlementslid bijvoorbeeld. Alvast voor één VB’er geldt die regel niet.
Sinds 2003 is Koen Dillen Europees parlementslid (en al langer
– sinds 2000 – lid van de Antwerpse gemeenteraad). Desondanks verschijnt er nog steeds elke week van zijn hand een rubriek waarin hij
de Franse politiek becommentarieert. Dat doet hij al sinds 1992. Dillen is dus duidelijk geen gelegenheidsmedewerker. Als licentiaat vertaler (afgestudeerd in 1987 en twee jaar als leraar Frans gewerkt) is hij
overigens meer dan vertrouwd met de taal van Molière.
Schuilnaam Sacha Guitry. Koen Dillen doet dat alles niet onder zijn
eigen naam: als schuilnaam gebruikt hij Guitry, en dat heeft hij aan zijn
vader – Vlaams Blok-stichter Karel Dillen – te danken. Hij was het immers die in 1975 met die Franse rubriek (met als titel: Si la France m’était
contée) van start ging. Ook hij schreef onder een pseudoniem: Sacha. Beide schuilnamen verwijzen naar de Franse auteur, acteur en regisseur Sacha Guitry (1885-1957). Koen Dillen erfde dus niet alleen de familienaam
van zijn vader, maar ook nog eens van diens pseudoniem.
In de editie van 27 april 2005 doet Koen Dillen alias Guitry iets waar
ze bij het VB liever over zwijgen, toch zeker op het publieke forum:
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de negationismewet in vraag stellen, een wet waarvan de Belgische
variant in 1995 mee door het Vlaams Blok werd goedgekeurd. Enkele
opmerkingen over de revisionismewet, zo luidt zijn titel van zijn bijdrage.
Dillen citeert er een reeks vooraanstaande Franse Joden die zich tegen
dit soort wetten zouden hebben uitgesproken. Om dan te eindigen
met volgende bedenking: ‘Ik zou hier nog pagina’s met dergelijke afwijzende Franse reacties kunnen vullen. In Vlaanderen zijn de verdedigers van de vrije meningsuiting dunner gezaaid.’
Helaas, hoort u daar dan bij te denken, want Dillen laat er geen
misverstand over bestaan dat voor hem negationisten ongestraft hun
leugens moeten kunnen verspreiden. Niet dat Dillen zich daarmee op
enige sympathie voor het nazisme laat betrappen. ‘Want stel nu dat er
minder Joden dan algemeen aangenomen omkwamen in die kampen?
Verandert dat dan iets aan de perverse natuur van het nazisme? (...)
Holocaust of niet, de nazi’s hebben genoeg andere misdaden tegen de
mensheid op hun geweten. Het nationaal-socialisme is een smet op
onze Europese geschiedenis.’
Maar de Holocaust, ach wat, dat moeten we toch lekker in vraag
kunnen stellen? ‘Het gaat om de vrijheid van meningsuiting. Voor iedereen,’ schrijft hij in het nummer van 16 maart 2005. ‘Zélfs antisemieten en racisten moeten recht op vrije meningsuiting hebben.’
Bruno Gollnisch. Wat Dillen in ’t Pallieterke schrijft, gaat soms verder
dan wat het officiële discours van het VB toelaat – de partij keurde in
1995 immers de wet mee goed die de ontkenning van de Holocaust
bestraft, Dillen houdt hier tussen de lijnen een pleidooi om die wet
weer af te schaffen.
Maar net zoals hij in het Europees parlement het opneemt voor
zijn vriend Bruno Gollnisch herhaalt hij dat met haast dezelfde bewoordingen in ’t Pallieterke. Gollnisch (55), een professor rechten en
Japanse cultuur, werd door de tuchtraad van zijn universiteit voor
vijf jaar geschorst nadat hij negationistische uitspraken had verdedigd.
Gollnisch is de nummer twee van het Front National (FN) van JeanMarie Le Pen en zetelt net als Dillen in het Europees Parlement. Daar
maakt Dillen zich op 7 maart 2005 behoorlijk boos over de schorsing
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van Gollnisch: ‘We moeten verontwaardigd zijn over de manier waarop de Torquemadas van de Universiteit van Lyon een collega van ons,
Bruno Gollnisch, geslachtofferd hebben op het altaar van de politieke
correctheid. Zuiver en alleen omwille van een opiniedelict.’
Enkele dagen later, op 16 maart 2005, kruipt Dillen weer in de pen
van Guitry en wijdt hij een heel artikel aan de schorsing van Gollnisch. ‘Een stalinistische sanctie’, titelt hij in ‘t Pallieterke. ‘Omdat hij
voor de vrijheid van historisch onderzoek en de vrijheid van meningsuiting gepleit heeft, moet Gollnisch boeten.’
Debat. Blokwatch signaleerde bovenstaande onthulling op vrijdagmiddag 29 april 2005 aan alle media. Enkel
De Morgen begreep de nieuwswaarde ervan.
ok de VBJournalist Tom Cochez wist enkele interesvoorzitter is
sante uitspraken aan Koen Dillen te ontlok- de negationismewet
ken. Dillen beaamt er niet de enige VB’er liever kwijt dan rijk.
te zijn die de negationismewet liever kwijt
dan rijk is. ‘Onze voorzitter Frank Vanhecke
heeft onlangs nog gezegd dat hij die wet nu niet meer zou stemmen.
U kunt hem daar gerust eens over bellen’, antwoordt hij.
Toch is er nog geen levendig debat over aan de gang, zegt Dillen:
‘Het is zelfs volledig taboe om erover te praten sinds de Europese
Auschwitz-resolutie. Er zijn heel weinig mensen in de partij die dat
debat opnieuw willen oppikken. Daarom doe ik het als auteur in ‘t Pallieterke als een reactie op de veroordeling van Siegfried Verbeke.’

O

3. Siegfried Verbeke veroordeeld
De veroordeling van de onverbeterlijke negationist Siegfried Verbeke
beroert extreem rechts. Verbeke (°1942) is de spilfiguur in een internationaal netwerk van negationisten. Samen met zijn broer Herbert
leidt hij sinds 1983 de Vlaamse Holocaustontkennersclub VHO (Vrij
Historisch Onderzoek), dat zich toelegt op de uitgave en verspreiding
van lectuur waarin de door nazi-Duitsland tijdens Wereldoorlog II gepleegde Jodenuitroeiing wordt ontkend.
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Voorpost steunt. Op 14 april 2005 veroordeelt het Antwerpse Hof van
Beroep hem tot één jaar effectieve gevangenisstraf en een boete van
2.500 euro. Verbeke verliest ook voor tien jaar zijn burgerrechten. Het
Hof beklemtoont dat ‘de handelswijze van de veroordeelde een verregaande minachting inhoudt voor het onnoemelijke leed dat de Holocaust veroorzaakt heeft en dat hij duidelijk een van diegenen is die
op pseudowetenschappelijke wijze deze misdaad tracht te ontkennen
of schromelijk te minimaliseren om op die manier het naziregime
aanvaardbaar te maken.’
In tijden van nood kent men zijn vrienden: de aan het Vlaams Belang gelieerde actiegroep Voorpost schenkt een bedrag van 250 euro
aan Verbeke, zo ontdekt Blokwatch. Daarover op 7 juli 2005 ondervraagd door De Standaard zegt Voorpost-leider Luc Vermeulen: ‘We
hebben geen 250 euro op zijn rekening gestort.’ Of Verbeke op een
andere manier steun kreeg, wil Vermeulen bevestigen noch ontkennen. ‘Waar het geld van Huizen van Vlaamse solidariteit wel naartoe gaat,
is een interne aangelegenheid.’
Vlaamse solidariteit. ‘Solidariteit met ons eigen volk’ luidt het motto
waarmee Voorpost zijn zogenaamde Huizen van Vlaamse solidariteit promoot. Dat is een geldinzamelactie waarmee financiële steun kan worden verleend ‘daar waar het nodig is’ (dixit
et eigen volk
Voorpost).
waarover
Vlaamse sukkelaars, denkt u dan? Niks van.
Voorpost het heeft, Het eigen volk waarover Voorpost het heeft, is
is nogal letterlijk te nogal letterlijk te nemen. Blijkens een tussennemen.
tijds verslag dat verscheen in Berkenkruis (juni
2005), het ledenblad van het Sint-Maartensfonds, werd in 2005 reeds driemaal steun verleend: 280 euro wordt
betaald aan vier Voorpost-militanten die beboet werden wegens wildplakken, 250 euro gaat naar een Vlaams-nationale familie waarvan
een kindje in behandeling is tegen kanker.
En dan staat er nog volgende cryptische omschrijving: ‘250 euro
werd overgeschreven op de rekening van een persoon die veroordeeld werd voor het overtreden van de wet die de vrije meningsuiting aan banden legt.’ Dat is extreemrechtse codetaal voor de wet
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die de ontkenning van de door nazi-Duitsland gepleegde Holocaust
bestraft.
Toen het VB zich in 1995 mee achter die wet schaarde (uit angst anders de partijdotatie te verliezen), was Voorpost daar allerminst mee
opgezet. ‘De goedkeuring door het VB van de zogenaamde antinegationismewet heeft ons verbaasd en ontgoocheld,’ luidde het in een misnoegde brief van de Voorpost-leiding aan het partijbestuur. ‘Vandaag
wordt het negationisme verboden. Straks wordt elke discussie over
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens allicht wettelijk
onmogelijk gemaakt. (...) Een partij die de vrijheid van meningsuiting
hoog in het vaandel voert, had elke medewerking aan deze komedie
moeten weigeren.’
Vrije meningsuiting, ook voor negationisten. Hoewel Voorpost het
officieel dus niet wil bevestigen, kan die laatste 250 euro enkel op Verbeke betrekking hebben. Hij is namelijk de enige persoon die in 2005
of 2004 wegens negationisme werd gevonnist.
Alleszins is de bezorgdheid over Verbeke in Voorpost-kringen – en
dus bij de VB-onderbuik – reëel, zoals blijkt uit de weblog van Voorpost-persverantwoordelijke (en VB-personeelslid) Björn Roose: ‘Vrije
meningsuiting, ook voor negationisten’, schrijft hij daar op 27 september 2005 naar aanleiding van de arrestatie van Verbeke. ‘Mijn solidariteit heeft Siegfried in ieder geval wel’, schrijft hij voorts op 6
oktober 2005 onder de titel ‘Siegfried Verbeke monddood’.
Het Voorpost-ledenblad Revolte breekt in december 2005 een lans
voor vier vervolgde negationisten: de Belg Siegfried Verbeke, de Duitsers Ernst Zündel en Germar Rudolf en de Brit David Irving. ‘Het recht
op vrije meningsuiting, verankerd in tal van wetten, ligt opnieuw onder vuur,’ titelt een door ‘De Voorpostraad’ ondertekend artikel. ‘Voorpost klaagt deze schending van de vrije meningsuiting aan, zonder
daarmee in te stemmen met al hetgeen deze vier publicisten gezegd
of geschreven hebben. Als iemand uit linkse of extreemlinkse hoek
om zijn mening vervolgd wordt, zal Voorpost hier eveneens tegen protesteren!’ luidt het.
Zowat alle leidinggevende figuren van Voorpost behoren tot het VB.
Verschillende VB-parlementsleden komen uit de Voorpoststal. Rob
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Verreycken trad in het verleden nog op als advocaat van Siegfried Verbeke. Voorpost staat allerminst geïsoleerd. Op de Radicale Sporenherdenking die het op 25 juni 2005 in Antwerpen houdt, mag Voorpost
Rita De Bont verwelkomen, de voorzitster van de – naar eigen zeggen
pluralistische – 4.500 leden tellende Vlaamse Volksbeweging (VVB).
Niet minder belangrijk is dat ook het eerder als ‘intellectueel’
gereputeerde maandblad Dietsland-Europa (juni/juli 2005) een lans
breekt voor Verbeke. ‘Een man die geen vlieg
olgens
kwaad heeft gedaan’, zo luidt het in een door
extreem rechts ene Jean Rhumain geschreven artikel waarin
heeft Holocaustzijn veroordeling ‘een onnoemelijke schande’
ontkenner
wordt genoemd. ‘Het regime toont hiermee
Siegfried Verbeke
nogmaals zijn ware tronie van een in demogeen vlieg kwaad
cratisch woordengekraam gehulde schurkengedaan.
staat.’
Dietsland-Europa wordt al vijftig jaar uitgegeven door de vzw Were Di. Lezers en medewerkers komen vrijwel allemaal uit de VB-stal. Voorzitter is Ludo Gerits (sedert 1995 VB-gemeenteraadslid in Lokeren), ondervoorzitter is Wilfried Aers (van 1995 tot
2004 Vlaams parlementslid en nog steeds lid van het arrondissementeel bestuur Gent-Eeklo), penningmeester is Lea de Jonghe-Meurrens
(sedert 1991 en tot aan haar overlijden in 2006 provincieraadslid in
Antwerpen). VB-kamerlid Bart Laeremans behoort tot de vaste kern
van medewerkers.

V

Antidemocratisch. Toen het Vlaams Blok op 9 november 2004 definitief wegens racisme werd veroordeeld, deelde VHO mee in de smart.
Op de Engelstalige website van de Holocaustontkenners verscheen
een opmerkelijk artikel waarin die veroordeling mee werd toegeschreven aan het negationisme (in het citaat hieronder verkeerdelijk
revisionisme genoemd) van de partijleiding: ‘On Nov. 9, 2004, the Belgium Supreme Court declared Belgium’s largest party “Vlaams Blok”
(Flemish block) a “criminal organization” and ordered its dissolution.
This is so because the Vlaams Blok is against mass immigration, for an
independent Flemish nation, and many of its leading members have
revisionists viewpoints.’
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Siegfried Verbeke was lid van het Vlaams Blok, tot de partij in 1995
de negationismewet goedkeurde. ‘Van uw vrienden moet ge het hebben!’ schreef hij daarop bitter in de VHO-Nieuwsbrief. ‘Vanaf nu mag
met recht en rede gezegd worden dat het Vlaams Blok een anti-democratische partij is, aangezien zij mee een wet heeft gestemd die de
vrije meningsuiting ondergraaft.’
Verbeke is een oudgediende van de extreemrechtse familie. Hij was
jarenlang actief in de gewelddadige Vlaamse Militantenorde (VMO).
Tussen 1977 en 1980 gaf hij samen met Xavier Buisseret (ex-VMO,
toenmalig VB-propagandaleider en later kamerlid) en Roeland Raes
(Voorpost, toenmalig VB-ondervoorzitter en later senator) Haro uit,
‘maandblad voor de conservatieve revolutie’, dat overigens niet van
enig antisemitisme gespeend bleef.

4. VB verwerpt actualisering negationismewet
Op donderdag 21 april 2005 bespreekt de Kamer van Volksvertegenwoordigers de aanpassing van de negationismewet, de wet uit 1995 die de
ontkenning van de Holocaust bestraft. De VB-fractie keurt de wijziging
van de negationismewet niet goed. Alle andere partijen doen dat wel.
Het VB keurt niet goed. Die wijziging wordt opgelegd door supranationale regelgeving (het aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake informaticacriminaliteit, opgesteld door de Raad van Europa op
28 januari 2003) en betreft twee punten. Ten eerste, het opschrift (of
de titel) van de wet: die heet voortaan ‘Wet tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van genocide
of misdaden tegen de menselijkheid.’ Ten tweede, de strafbepaling:
voortaan is de ontkenning van elke genocide strafbaar.
Merkwaardig: dat voordien enkel de ontkenning van de Holocaust
werd bestraft, vormde in het verleden net een punt van kritiek voor
het VB (dat de negationismewet van 1995 desondanks toch goedkeurde). Nu dat argument niet meer opgaat, motiveert het VB zijn onthouding op een andere wijze: enerzijds omdat deze wet ook geldt voor genocides die door buitenlandse rechtbanken zijn erkend (onmogelijk
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al die vonnissen te achterhalen, luidt het, en wat met tegenstrijdige
vonnissen?). Anderzijds vreest de partij het ontstaan van ‘nieuwe opiniedelicten’ – overigens een argument dat het ook tegen de wet op het
racisme gebruikt.
De andere partijen zien daar geen graten in. Het wetsontwerp wordt
met een overweldigende meerderheid van 108 ja-stemmen, geen neenstemmen en 21-onthoudingen goedgekeurd. Opmerkelijk: behalve de
achttien VB’ers en het enige FN-kamerlid Patrick Cocriamont zaten
bij die onthoudingen ook twee CD&V-leden: Luc Goutry en Paul Tant
(hoewel de negentien andere leden van de CD&V-fractie het ja-knopje
indrukten). Wat hen bezielde – ‘een vergissing’ naar verluidt – is niet
meteen duidelijk.

5. Roeland Raes naar de rechtbank
Het was nog maar een klein berichtje, ergens weggemoffeld in de
krant van 7 april 2006: Roeland Raes, ex-ondervoorzitter en -senator
van het Vlaams Blok, moet zich voor de correctionele rechtbank van
Brussel verantwoorden voor negationisme.
Openhartigheid. Het Forum der Joodse Organisaties had klacht tegen
hem ingediend nadat hij in 2001 openlijk de Holocaust in twijfel had
getrokken. Raes is nog steeds actief in
aes’ negationistische het Vlaams Belang.
In februari 2001 zorgde Raes’ negaopenhartigheid
tionistische openhartigheid voor een
zorgde voor een plotse
plotse storm van paniek in VB-middens.
storm van paniek in
Tijdens een tv-interview sprak Raes zijn
VB-middens.
twijfels uit over de Holocaust en over de
echtheid van de dagboeken van Anne Frank. De partij had in 1995
de wet mee goedgekeurd die de ontkenning, minimalisering of goedkeuring van de Holocaust bestraft. En nu een van haar kopstukken
zich daaraan openlijk bezondigde, kon ze moeilijk van krommenaas
gebaren, temeer daar Filip Dewinter – toen reeds – volop bezig was de
Joodse gemeenschap in Antwerpen op te vrijen.
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Uiteindelijk diende Roeland Raes ontslag te nemen als ondervoorzitter en senator van het VB, alsook als beheerder van de Gentse universiteit. Maar Raes (°1934) bleef wel actief in het Vlaams Belang, onder
meer als secretaris van de partijafdeling Lovendegem.
Ontmaskeringsjournalistiek in actie. In feite lag de zaak-Raes al
jarenlang voor het oprapen. Het was alleen wachten op het juiste
moment. En dat diende zich begin 2001 aan, toen ondergetekende een Nederlandse televisieploeg over de vloer kreeg. Die maakte
voor het NCRV-programma Netwerk een documentaire over de actiegroep Voorpost, die ook in Nederland enkele tientallen militanten
telt. Raes is de oprichter van Voorpost en de Nederlandse journalist
wilde weten wat voor iemand ‘die meneer Raes’ eigenlijk is. ‘Zonder
Raes zou extreemrechts Vlaanderen nooit kennis gemaakt hebben
met de holocaustontkenners’, was ongeveer mijn antwoord. Dat
vonden ze wel een interessant aanknopingspunt. Daarop reed de televisieploeg naar het hol van de leeuw: het VB-hoofdkwartier op het
Madouplein in Brussel voor een interview met Raes himself. Raes
was zo dom eerlijk te antwoorden en de Nederlandse journalist in
kwestie zo clever niet af te geven. Het resultaat: Raes praatte zich
voor het oog van de camera aan de galg. Dit was dynamiet, wisten
we meteen.
Restte er nog één probleem: vrijwel niemand in Vlaanderen keek op
een maandagavond naar de Nederlandse televisie. Dus moesten we er
op een andere manier de aandacht op vestigen. Een dag voor de uitzending faxte de journalist me een transcriptie van het interview met
Raes door. Ik bracht de krant De Morgen ervan op de hoogte. ‘Vlaams
Blok-voorman ontkent Holocaust’, kopte de krant op 27 februari 2001,
de dag na de bewuste televisie-uitzending.
Het dossier over de zaak-Raes is verplichte lectuur voor wie inzicht
wil krijgen in het reilen en zeilen van extreem rechts. De zaak-Raes
toont wat de potentiële impact kan zijn van ontmaskeringsjournalistiek.
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Een transcriptie van het interview (Netwerk, 26 februari 2001):
Het NCRV-actualiteitsmagazine Netwerk interviewt Roeland Raes
in het VB-hoofdkwartier in Brussel. Reporter Foeke de Koe voelt
Raes onder meer aan de tand over zijn sympathieën met de negationisten, volgens wie de gaskamers en de Jodenuitroeiing mythes
zijn. Raes onderschrijft in het interview verschillende stellingen
die zonder meer als negationistisch kunnen worden beschouwd.
Raes: ‘Het vervolgen en wegslepen (van Joden, nvda) is systematisch gebeurd. Maar of het gepland is dat ze allemaal zouden sterven tijdens de oorlog is een andere kwestie.’
– En het cijfer van 6,5 miljoen doden?
Raes: ‘Dat wordt voortdurend betwist. De borden aan de ingang
van Auschwitz zijn al verschillende malen verhangen. Natuurlijk,
er zijn veel erge dingen gebeurd: met Joden, met zigeuners hoor
ik, en ook met homo’s naar het schijnt. Maar of die cijfers precies
zo zijn, is een heel andere kwestie. Daar hebben velen over geschreven en veel verschillende cijfers zijn genoemd.’
– Dus u twijfelt aan de systematiek?
Raes: ‘Van de uitroeiing.’
– U twijfelt aan het aantal doden?
Raes: ‘Ja ik twijfel daaraan. Maar ik weet niet hoeveel dan wel.’
– Maar twijfelt u aan het bestaan van gaskamers op die
schaal?
Raes: ‘Op die schaal wel ja, daar durf ik aan te twijfelen.’
– Maar leg me dan nog eens die twijfel uit.
Raes: ‘Ik denk dat men in de mentaliteit van net na de oorlog
geprobeerd heeft de schuld van de oorlog alleen op de schouders
van de Duitsers te leggen. En dat beeld van die uitroeiingskampen
en van die uitroeiingspolitiek past daar natuurlijk perfect in. Wij
denken dat de oorzaak van de oorlog niet alleen bij de Duitsers
ligt, maar ook bij andere grootmachten. Dus dat men nu ook maar
eens moet ophouden met meer dan een halve eeuw na de oorlog
de schuld bij de Duitsers te leggen.’
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– Maar haalt u daar dan de uitroeiingskampen eens uit. U
twijfelt aan het bestaan van die kampen?
Raes: ‘Ik denk dat wat men ons heeft willen doen geloven, op
bepaalde punten sterk overdreven is.’
– Het aantal doden?
Raes: ‘Het aantal doden en ook het feit of ze allemaal wel bedoeld
waren als uitroeiingskampen.’

Sleutelrol. Dat Roeland Raes weinig geloof hecht aan de officiële geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog is al langer bekend.
Het is wel de eerste maal dat hij dat open en bloot op de televisie
verkondigt, al heeft dat ook veel te maken met het simpele feit dat
geen enkele tv-ploeg hem deze kwestie al eerder voor de voeten
wierp. Bovendien doorbreekt Raes met dit interview het feitelijke
publicatieverbod dat hij zichzelf oplegde nadat in 1995 de wet werd
gestemd die eenieder bestraft die de genocide die tijdens de Tweede
Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, ontkent, schromelijk minimaliseert, poogt te rechtvaardigen
of goedkeurt. Het interview maakt ook duidelijk dat de VB-senator al
die tijd de negationistische literatuur op de voet is blijven volgen en
er nog steeds veel van zijn overtuigingen uit puurt.

6. ‘Het revisionisme dient de waarheid’
Meer dan wie ook speelde Raes in het verleden immers een onbetwistbare sleutelrol in de bekendmaking, de verspreiding en de promotie
van literatuur waarin de Holocaust wordt ontaes’ rol is
kend. Raes’ rol is hier zelfs baanbrekender te
baanbrekender
noemen dan die van een Siegfried Verbeke.

R

dan die van
Siegfried Verbeke.

Holocaustzwendel. Want terwijl Verbeke
telkens eigen initiatieven uit de grond moest
stampen om enig gehoor te vinden voor het negationisme, kon Raes
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er jarenlang probleemloos (en op genuanceerdere wijze dan Verbeke)
mee terecht in toonaangevende extreemrechtse bladen als DietslandEuropa van Were Di en Revolte van Voorpost.
In Dietsland-Europa verwelkomt Raes anno 1979 verschillende negationistische publicaties als volgt: ‘Ook wij zien in het steeds maar memoreren van een verleden dat definitief achter ons ligt niet meteen
onze hoofdopdracht. Maar soms moét wel achterom gekeken worden.
Zeker sinds sluwe zakenlui met de Holocaustzwendel weer eens klassieke thema’s aanroeren: Duitslands alleenschuld voor de oorlog, de
6.000.000 verdwenen Joden, de nazigruweldaden enz. Ver van ons te
willen volhouden dat er aan Duitse zijde geen zware misdaden gebeurden, dat heel wat mensen schuldloos omkwamen, dat de concentratiekampen een hoog dodencijfer opleverden, maar... alles dient tot
zijn ware verhoudingen teruggebracht.’
Raes prijst vervolgens The hoax of the twentieth century van Arthur Butz
aan, de leidende figuur van de Amerikaanse ontkenners. Volgens Raes
is het boek ‘voortreffelijk’. Even enthousiast is hij over het boek Des documents photographiques waarin Udo Walendy tientallen foto’s over Duitse gruweldaden als vervalsingen afdoet. ‘Men kan Walendy alleen maar
gelukwensen om zijn speurzin en zijn waarheidsliefde’, meent Raes.

Het door VB’ers opgerichte
Haro stelde de Holocaust in
twijfel.

Dogma. Ook aan Haro, het door Siegfried Verbeke uitgegeven ‘maandblad
voor de konservatieve revolutie’, werkt
Raes mee. Haro publiceert in 1979 een
themanummer ‘Holocaust… hoe lang
nog?’ waarin de judeocide naar het rijk
der fabeltjes wordt verwezen. ‘Ook voor
ons taalgebied was er wel nood aan een
revisionistische uitgave,’ ontvangt Raes
de brochure met open armen. ‘Het passende antwoord op de door links én Israëlitische kringen geïnspireerde antiDuitse en antirechtse hetze!’
Hoewel de uitbouw van het Vlaams
Blok steeds meer aandacht opeist, blijft
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Raes ook in de jaren tachtig de negationistische literatuur – die hij
als ‘revisionisme’ betitelt – geboeid volgen. ‘Het revisionisme dient,
in zijn geheel genomen, de zaak van de waarheid, of die nu conform
is met de heersende meningen of niet.’ Zo luidt Raes’ conclusie in
een lang artikel dat hij onder de kop ‘Steen in de kikkerpoel’ in 1989
in Dietsland-Europa wijdt aan verschillende Franstalige publicaties die
ingaan tegen – zoals Raes het noemt – ‘het dogma van de geplande
totaalvernietiging van de Joden door Duitsland’.
Verschillende Holocaustontkenners worden er met de grootste egards
bejegend. Zo bejubelt Raes de Franse ontkenner Robert Faurisson als
‘een der dapperste publicisten uit de laatste halve eeuw’. Diens werk
waarin hij de echtheid van de dagboeken van Anne Frank betwist, is
naar het oordeel van Raes ‘vrij overtuigend’. Het prestigieuze Nederlandse Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) publiceerde
reeds in 1986 een indrukwekkende wetenschappelijke studie waarin
de echtheid van de dagboeken van Anne Frank wél werd bewezen en
de aantijgingen van Faurisson naar de vuilnisbak werden verwezen.
Maar dat is niet aan Raes besteed. Voor iemand die van zichzelf beweert de historische waarheid te zoeken, gaat Raes wel erg selectief
tewerk. De talrijke literatuur waarin de negationisten worden tegengesproken, laat hij telkens weer links liggen. Zo moddert Raes nog
een tijdje aan. In 1994 prijst hij het negationistische boek De Holocaust
onder de scanner van de Zwitser Jürgen Graf in het Voorpost-blad Revolte
aan als ‘een goed tegengif tegen wat ons nog dagelijks, in naam van
de “officiële” historische waarheid ingelepeld wordt.’
Negationismewet. Raes zou nog wel een poos op die nagel zijn blijven
kloppen, ware het niet dat vanaf 1995 de antinegationismewetgeving
roet in het eten komt gooien. Raes voelde de bui al eerder aankomen.
In Revolte schrijft hij in het najaar van 1994 een artikel onder de titel ‘De
nieuwe inquisitie, en ons antwoord’. Volgens Raes wordt de vrije meningsuiting langs alle kanten bedreigd. Hij haalt het geval aan van de
Franse universiteitsdocent Bernard Notin die, nadat hij in een wetenschappelijk tijdschrift ‘de officiële gaskamerversie’ (dixit Raes) had betwijfeld, ‘onder druk van Joodse studenten van zijn onderwijstaak werd
ontheven. En als het regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel...’

128

wa t u m o e t w e t e n o v e r h e t v l a a m s b e l a n g

Want, zo vervolgt Raes, ‘sinds een neanderthaler, toevallig ook minister van Binnenlandse Zaken, verklaarde dat het Vlaams Blok met
alle middelen moest bestreden worden, is een offensief losgebroken’
(bedoeld wordt Louis Tobback, nvda). Ten bewijze daarvan: ‘De reële
bedreiging dat straks de vrije meningsuiting (de onze, de nationalistische) wordt aan banden gelegd. Het proces tegen het Vlaams Blok [in
1994 wegens overtreding van de wet op het racisme, nvda] was daar een
eerste (mislukte) aanzet toe. De dreiging met een “antirevisionistische”
wet waarmee men allerlei richtingen uit kan is een tweede stap.’
Raes’ advies: ‘Wij mogen ons niet laten afschrikken.’
Opiniedelict. Maar de Blok-ondervoorzitter haalt bakzeil. Met de
schrik om het hart verplicht voorzitter Karel Dillen de Blok-fractie
in het parlement eieren voor hun geld te kiezen. En Dillens woord is
wet. Zeer tegen zijn zin drukt senator Roeland Raes begin 1995 bij de
stemming over de wet op het negationisme het jaknopje in. Waarmee
hij in één gebaar alles lijkt te verloochenen van wat hij zovele jaren
voordien zo hartstochtelijk had verdedigd.
Het is allemaal maar schone schijn, komt Raes in het eerstvolgende
nummer van Revolte uitleggen. Raes brengt er een samenvatting van
de kritiek die hij in de Senaat op de anti-negationismewet naar voren
bracht. Eén van de struikelblokken: ‘Hier wordt, noch min noch meer,
een opiniedelict ingevoerd. De door links zo verketterde censuur komt
overduidelijk om het hoekje kijken.’ Maar dat zijn principiële bezwaren die moeten wijken voor wat politiek opportuun wordt geacht.
Raes concludeert: ‘Het Vlaams Blok heeft, met alle reserves, de wet
goedgekeurd. Wél beseffend dat geen enkele wet de vrije gedachte, het
vrij – ook historisch – onderzoek kan afremmen’ – een subtiele knipoog
naar Siegfried Verbekes negationistenclub Vrij Historisch Onderzoek.

7. VB-voorzitter Vanhecke flirt met negationisten
Het was een opvallende maar weinig opgemerkte uitspraak die Frank
Vanhecke in zijn maidenspeech als Vlaams Belang-voorzitter deed:
‘Wij zijn niet verantwoordelijk voor het terugschroeven van de vrije

f ot o k at e r n
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meningsuiting en voor het ontstaan van allerhande muilkorfwetten
die een democratie onwaardig zijn.’
Geschiedenisvervalsing. Dat zei hij op 12 december 2004 voor de zowat duizend VB-militanten die naar het partijcongres in de Antwerpse
stadschouwburg zijn afgezakt. Met ‘muilkorfwetten’ bedoelt Vanhecke onder meer de nochtans door het VB in 1995 mee goedgekeurde
antinegationismewet.
Een dag na de Netwerk-uitzending van 26 februari 2001 legt Vanhecke een spreekverbod op aan Roeland Raes. Vanhecke is daar eigenlijk
slecht voor geplaatst: hij is immers al jarenlang zelf een warm pleitbezorger van het ‘recht op vrije meningsuiting’ voor Holocaustontkenners. En in tegenstelling tot Raes bezondigde Vanhecke zich daar ook
in het partijblad van het Vlaams Blok aan.
In april 1988 wordt Vanhecke geïnterviewd door de Deutsche NationalZeitung, een Duits neonazistisch weekblad dat wordt uitgegeven door
multimiljonair Gerhard Frey. Vanhecke is op dat moment zowel persverantwoordelijke van het Vlaams Blok als van de Vlaams Blok Jongeren en zetelt in die hoedanigheid ook in het nationaal partijbestuur.
Het kost hem weinig moeite een gevoelige snaar te raken bij de met
oorlogsnostalgie vervulde lezers van de Deutsche National-Zeitung. ‘De geschiedenisvervalsing over de Tweede Wereldoorlog’, antwoordt hij namelijk rechtuit op de vraag wat hem het meest met afschuw vervult.
Voor hij VB-voorzitter werd, beschikte Vanhecke al over een vaste
rubriek in het partijblad, waarin hij de buitenlandse politiek becommentarieerde. Tot tweemaal toe breekt hij er een lans voor de Franse
negationist Robert Faurisson, nadat die door tegenstanders gemolesteerd werd. Vanhecke blijkt duidelijk vertrouwd met het oeuvre van
Holocaustontkenner Faurisson wanneer hij in november 1989 schrijft:
‘Zijn misdaad: het verkondigen van de mening dat de vergassing van
miljoenen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog nooit heeft plaatsgevonden, door het feit dat de gaskamers niet hebben bestaan en materieel ook niet konden functioneren.’
Een detail in de geschiedenis. ‘Men kan hierover denken wat men
wil’, luidt Vanheckes commentaar daarop, doch Faurisson als een leu-
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genaar voorstellen wil hij nu ook weer niet. ‘Het gaat er dan ook niet
om hier een oordeel te vellen of Faurisson nu al of niet gelijk heeft,
een zaak die trouwens van bijzonder weinig belang is, vergeleken met
de problemen waar Europa vandaag mee te kampen heeft. Maar gelijk
of ongelijk, feit is dat hier een man, uitsluitend om het verkondigen
van zijn mening, wordt verminkt na eerst te zijn gebroodroofd en
gerechterlijk vervolgd.’
Vanhecke vergelijkt Faurisson zelfs met de door moslimfundamentalisten vogelvrij verklaarde Britse auteur Salman Rushdie. En nadat
de Franse Front National-leider Jean-Marie Le Pen in 1987 op de vingers
wordt getikt omdat hij de gaskamers tot een detail in de geschiedenis
banaliseerde, voelt Vanhecke zich geroepen Le Pen in het partijblad
zowaar voor te stellen als het slachtoffer van een heksenjacht.
Dat alles vormt geen beletsel voor partijvoorzitter Karel Dillen om
Frank Vanhecke in 1996 tot zijn opvolger te kronen. Waarom zou hij
ook? Ook de stichter van het Vlaams Blok kantte zich jarenlang tegen de zogenaamde ‘muilkorfwetten’. Tot in het midden van de jaren
tachtig werden in het partijblad veelvuldig vraagtekens geplaatst bij
het zogenaamde ‘taboe van de zes miljoen’, onder meer in de lezersrubriek. Pas toen dat voor onenigheid dreigde te zorgen binnen de
partij, greep Dillen – die verantwoordelijke uitgever en een tijdlang
hoofdredacteur was – in, doch zonder dat de ontkenners voor het
hoofd werden gestoten.
Hoe diep hun opvattingen ondertussen waren doorgedrongen, bleek
nog in januari 1990. Toen blokletterde de cover van het partijblad in
koeien van letters: ‘Aids: de échte Holocaust’.

8. Raes blijft van de partij
Ook al is binnen het extreemrechtse kamp niemand echt opgezet met
de openlijke Holocausttwijfels van Raes, onmogelijk heeft hij er zich
nergens mee gemaakt.
Hoofdredacteur. In weerwil van wat bijvoorbeeld Filip Dewinter in
zijn ijver om de Joodse gemeenschap op te vrijen wel eens beweert,
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kon Raes probleemloos blijven als partijlid, en zelfs als kaderlid: Raes
is nog steeds secretaris van de Vlaams Belang-afdeling in de OostVlaamse gemeente Lovendegem. In de marge van het VB speelt Raes
nog steeds een ideologische eersterangsrol. Een jaar na zijn ontslag als
VB-ondervoorzitter en senator benoemt de bevriende actiegroep Voorpost hem tot hoofdredacteur van zijn driemaandelijkse ledenblad
Revolte. Raes ontpopt er zich allerminst tot een revanchist en blijft
oproepen het VB te steunen, zij het kritisch.
De op dat moment reeds 67-jarige Raes is allerminst een onbekende
bij de Voorpost-militanten: Raes is één van de oprichters van Voorpost, heeft van 1977 tot 1989 de leiding over het ledenblad en is – ook
als VB-senator – steeds vormingen blijven geven over allerhande binnen- en buitenlandse extreemrechtse ideologen die met het fascisme
flirten.
Toen Raes op de Nederlandse televisie zowel de echtheid van de
Holocaust als van de dagboeken van Anne Frank betwistte, keken ze
daar bij Voorpost niet raar van op. De Voorpost-leiding betreurde wel
dat Raes het VB in diskrediet had gebracht, maar noemde hem tevens
‘een eerlijk idealist’ en feliciteerde hem zelfs omdat hij zo gemakkelijk een stap opzij had gezet.
Partijarchief. Natuurlijk, de marge is het centrum niet. Maar zie, wie
loopt RTBF-journalist Jean-Claude Defossé als één van de eersten tegen
het lijf wanneer hij begin 2004 onaangekondigd – maar met draaiende camera – binnenvalt in het partijhoofdkwartier op het Brusselse
Madouplein? Een lichtjes verbouwereerde
r is aan
Roeland Raes, die vervolgens als een hazeMadouplein
wind de persverantwoordelijke optrommelt.
een bureauke waar
Raes is daar niet toevallig op bezoek, zo blijkt:
Roeland Raes thans
Defossé filmt ook hoe hij het aanwezigheidshet partijarchief
register aftekent en met een aktetas onder de
ordent.
arm ervandoor muist.
‘Raes heeft me gezegd dat als ik hem nog
nodig heb, ik op hem een beroep kon doen. Maar dat zal dan wellicht
zijn zoals de 18.000 andere leden die voor de partij werken,’ verklaarde voorzitter Vanhecke kort na zijn ontslag in 2001. Dat blijkt dus een
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nogal afgezwakte voorstelling van zaken te zijn. Hoewel Raes reeds
lang gepensioneerd is, beschikt hij nog steeds over zijn eigen kantoor.
‘Ja, er is aan het Madouplein een bureauke waar Roeland Raes het
partijarchief ordent, een werk van jaren’, beaamt Filip Dewinter op
23 mei 2006 in Humo.
Raes maakt eveneens nog steeds deel uit van de zowat tachtig leden
tellende nationale partijraad van het Vlaams Belang, als een van de zeven zogenaamde ‘met een opdracht belaste leden, voorgedragen door
het partijbestuur’. Die partijraad is officieel het hoogste gezagsorgaan
van het VB. In oktober 2006 duwt Raes de VB-lijst voor de gemeenteraad van Lovendegem.
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Vlaams Blok-voorman ontkent Holocaust (Marc Spruyt – De
Morgen, 27 februari 2001) / ‘Het revisionisme dient de waarheid’ (Marc Spruyt – De Morgen, 27 februari 2001) / Blok-voorzitter Vanhecke flirt met negationisten (Marc Spruyt – De Morgen,
28 februari 2001) / Voorpost vist Roeland Raes op (Marc Spruyt
– Blokwatch, 17 maart 2002) / Wat deed Roeland Raes op de VBpartijraad van 11 september 2004? (Marc Spruyt – Blokwatch,
12 september 2004) / VB weigert Auschwitz-resolutie goed te
keuren (Marc Spruyt – Blokwatch, 26 januari 2005) / VB weigert
actualisering negationismewet goed te keuren (Marc Spruyt
– Blokwatch, 26 april 2005) / Zoek de zeven verschillen: de dubbelganger van Koen Dillen (Marc Spruyt – Blokwatch, 29 april
2005) / Voorpost steunt veroordeelde negationist (Marc Spruyt
– Blokwatch, 5 juli 2005) / Roeland Raes naar rechtbank wegens
negationisme (Marc Spruyt – Blokwatch, 6 april 2006).
Bewerking: Marc Spruyt
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6. Geweld
Crapuleuze linkse ratten. Ik zal persoonlijk met jullie afrekenen.
Haatmail aan Blokwatch (17 mei 2006)

1. Geweld op de IJzerwake
De bereidheid tot geweld over te gaan is nog steeds reëel bij een deel
van extreem rechts. En daar is soms weinig voor nodig. Dat bewijst
het incident op de IJzerwake van 21 augustus 2005.
Een ander vlagincident. Met een als Belgische vlag beschilderd bovenlijf springen Andy Vermaut en Philippe Leclercq net na de eucharistieviering op het podium van de IJzerwake. Dan barst voor beide
Belgischgezinde actievoerders de hel los. Vuistslagen, een lichte hersenschudding, een gebarsten neus, een gescheurde lip, kneuzingen
aan het achterhoofd en de rechterbil, half bewusteloos geslagen, met
de dood bedreigd. Ziedaar het extreemrechtse antwoord op deze ludieke actie. Blokwatch sprak met een van de actievoerders: de WestVlaming Philippe Leclercq (25), die voorzitter is van de partij Belgische
Unie (BUB) in de provincie West-Vlaanderen.
Hoe geraakten jullie binnen op de IJzerwake?
– ‘Binnen geraken was geen enkel probleem: gewoon drie euro aan
de ingang betalen. We werden niet gecontroleerd of zo. Alleen keken de mensen nogal raar toen wij heel bewust en opvallend de
Belgische vlag ontweken die als voetmat dienst deed.’
Op een bepaald moment sprongen jullie op het podium, wat gebeurde
er toen?
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– Alles ging heel snel. Ik hoorde de ordedienst van de IJzerwake “ja”
roepen en toen stormden een vijftal man van achter het koor. Zij
duwden ons van het podium af. Ik bleef staan tot ze mij kwamen
wegleiden. Ik heb geen enkele weerstand geboden om de ordedienst
van de IJzerwake niet te provoceren – het blijft tenslotte Voorpost
hé.’
‘Toen voelde ik hoe iemand mij in een neutraliserende houding
bracht en mij wegleidde naar het jaagpad. Op dat moment kwamen enkele mensen uit het publiek op me toegelopen om me enkele rake “vrije menings”-klappen toe te dienen. Ik kreeg er allerlei
verwensingen te horen zoals “sla hem dood, sla hem dood”, “vuile
landverrader”, “crapuul”, “vuile franskiljon”, “laat hem maar eens
zien wie dat wij zijn”. De ordedienst van de IJzerwake riep om mij
niet aan te vallen en duwde zelfs de mensen weg.’
Dus de hardliners van Voorpost, die de ordedienst uitmaakten, namen
je eigenlijk in bescherming?
– ‘Ja, maar dat was vooral uit bezorgdheid voor hun eigen imago. Iemand van de organisatoren riep naar de geweldenaars: “Wacht tot
hij buiten de weide is, daar doen jullie er mee wat jullie willen”.’
‘Eenmaal op het jaagpad lieten ze me over aan mijn lot. Toen ik
mij omdraaide zag ik een tiental kerels achter mij. Ik zette het op
een lopen. Toen een ambulance van het Vlaamse Kruis kwam aanrijden en de volledige breedte van het jaagpad versperde, bleven
de meesten staan. Maar één persoon achtervolgde me en kreeg me
te pakken. Hij duwde me richting kanaal, maar ik liet me vallen in
de grasberm. Ik kon me nog net oprollen toen ik zijn voet in mijn
richting zag komen. Hij schopte mij verscheidene keren. Toen zei
hij: “loop maar naar uw moeder, loop”.’
‘Ik zette mijn weg voort op het jaagpad. Toen ik achterom keek, zag
ik dat ik gevolgd werd door een Vlaamse Vlag gelaarsd met bottines
tot aan de knieën. Ik belde de 101 centrale, maar die wisten noch
waar Steenstrate lag, noch waar een IJzerwake plaatsvond. Ik begon
voor mijn leven te vrezen.’
‘Toen die kerel met zijn vlag zijn telefoon nam om een ander heethoofd te contacteren, zag ik dat hij gezelschap had gekregen van
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een tweede persoon. Ik kwam aan de brug en rende naar de politie.
Toen bleek dat de persoon die onze telefonerende Vlaamse Vlag
vergezelde een politieagent was. Die wist me te vertellen dat mijn
achtervolger iemand aan de brug had getelefoneerd om mij in tegengestelde richting te komen opzoeken met als doel mij bewusteloos te slaan en in het kanaal te kieperen. De politie heeft dus een
moordpoging verijdeld.’
Heb je ernstige kwetsuren?
– ‘Door een gelukkige samenloop van omstandigheden heb ik dus de
heethoofden kunnen vermijden. Gevolg is dat ik er enkel een lichte
hersenschudding en een gescheurde lip aan overhoud.’
BUB voerde vorig jaar ook actie op de IJzerbedevaart in Diksmuide.
Jullie sprongen toen ook op het podium met een driekleur. Hoe was
de reactie toen?
– ‘Heel anders: het publiek was wel verontwaardigd maar bleef waardig. Ze begonnen boe te roepen en de Vlaamse leeuw te zingen.’
‘Op de IJzerwake werd er vooral gereageerd met geweld. Wij hebben een bijeenkomst van extremisten verstoord en blijkbaar hebben die geen ander verweer dan naar het primitiefste oerinstinct
terug te grijpen en te kloppen op alles wat hen ogenschijnlijk bedreigt. Dit toont eveneens aan hoe zwak extremisten in de maatschappij staan: zij kennen alleen het allerlaatste wapen van een
zwak individu en dat is geweld.’
Waarom sprongen jullie net na de misviering op het podium?
– ‘De IJzerwake organiseert enkel een mis om de buitenwereld het
beeld te geven van een vredevolle bijeenkomst gesteund op kerkelijke waarden. Door onze actie konden we aantonen dat zij in werkelijkheid geen waarde hechten aan de echte christelijke waarden
en normen, zoals verdraagzaamheid en pacifisme.’
‘We hebben er ook mee aangetoond dat het Vlaams Belang enkel
voor de eigen vrije meningsuiting opkomt. Het VB – naar eigen zeggen toch de grootste verdediger van de vrije meningsuiting – steunt
immers een initiatief als de IJzerwake dat hier rechtstreeks tegen
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indruist. Of wil het VB misschien duidelijk maken dat voor een onafhankelijk Vlaanderen alle rechten moeten wijken?’
Verdiende loon. Stilte alom in het extreemrechtse kamp: geen enkele veroordeling van het geweld tijdens de IJzerwake. Noch bij de
organisatoren zelf, noch bij het sponsorende
Vlaams Belang. Waarom? Omdat ze van metilte alom in het
ning zijn dat de twee Belgische actievoerders
extreemrechtse
hun verdiende loon hebben gekregen. Op de
kamp: geen enkele
vraag of het normaal is dat er klappen vielen,
veroordeling van
het geweld tijdens
antwoordt Johan Vanslambrouck, de voorde IJzerwake.
zitter van de IJzerwake, in De Morgen van 23
augustus 2005: ‘Welja, als iemand niet goedschiks valt te verwijderen, dan zijn sommige scenario’s niet uit te sluiten.’ Of zoals de commentator van ’t Pallieterke op 24 augustus 2005
schrijft: ‘Ze hebben het zelf gezocht.’
Zo bewijst extreem rechts nog steeds extreem rechts te zijn. In Dietsland-Europa, het maandblad van het extreemrechtse Were Di, blikt VBgemeenteraadslid Ludo Gerits in oktober 2005 als volgt terug op de
harde aanpak van de twee actievoeders: ‘Gelukkig voor hen greep de
ordedienst snel en gepast in, anders waren ze gelyncht. De commentaren van sommige aanwezigen gaven blijk van een zekere bloeddorst.’

S

2. Extreemrechts geweld: een lange traditie
Extreem rechts sleept dan ook een lange geweldtraditie met zich mee,
die zijn dieptepunt kende in de Vlaamse Militanten Orde (VMO), een
organisatie waarvan zowel het VB als de actiegroep Voorpost de erfgenamen zijn.
Sportkring. ‘Voorpost ontvoert en vermoordt een Vlaamsvijandig politicus. Bij een opiniepeiling blijkt dat het VB zo goed als geen stemmenverlies lijdt bij dit gebeuren. Het VB richt te Antwerpen een solidariteitsbetoging in voor Voorpost. Aan de betoging nemen 20.000
Vlaams-nationalisten deel.’
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Neen, een uitgewerkt scenario is dit niet, wel een – toegegeven: wat
uit zijn context gerukt (want eigenlijk een allusie op de steun van de
Baskische bevolking voor de ETA) – fantasietje dat Luc Vermeulen, de
actieleider van Voorpost en ex-VMO-militant, begin 1998 letterlijk aan
het Voorpostblad Revolte toevertrouwt in een artikel getiteld ‘Nationalistische strijd en geweld’. ‘Zelf ben ik principieel niet tegen het gebruik van geweld,’ stelt Vermeulen er, ‘wat nog geen pleidooi is voor
het gebruik ervan door de Vlaamse Beweging de dag van vandaag.’
De zowat driehonderd leden tellende actiegroep Voorpost is, voor
zover bekend, de enige politieke groepering in Vlaanderen die haar
militanten op gewelddadige confrontaties met politie en tegenstanders voorbereidt. Elke dinsdagavond traint de Vlaams-nationale sportkring, zoals dit Voorpost-initiatief officieel heet, in een Antwerps
sportlokaal. Behalve yoga staan ook karate, jiujitsu en krachttraining
op het programma.
Voorpost is de ordedienst van extreem rechts. Op de dodenherdenkingen van het Sint-Maartensfonds, de congressen van het Vlaams
Belang of de IJzerwakes in Steenstrate houden geüniformeerde Voorpost-militanten (lichtblauw hemd of bloes, donkere broek of rok, luiden de richtlijnen) een oogje in het zeil. Dat alles gebeurt grotendeels
op kosten van het VB, dat Luc Vermeulen op zijn loonlijst heeft staan
als verantwoordelijke van de ordedienst. Ook verschillende VB-parlementairen komen uit de Voorpoststal, net zoals heel wat lokale mandatarissen.
Trek- en duwwerk. Extreem rechts houdt graag vol dat het inzake
politiek geweld eerder tot de slachtoffers dan tot de daders behoort.
Het VB verspreidt geregeld persmededelingen met opsommingen van
‘terreurdaden’ waaronder haar partijsecretariaten te lijden krijgen:
een ingegooide ruit, een besmeurde gevel, een valse bommelding.
Dat het VB in zijn rangen nogal wat lieden heeft rondlopen die in
het verleden soortgelijk of erger geweld hebben gepleegd, wordt door
de partij gebagatelliseerd. ‘Soms laten individuele leden zich provoceren. Als mensen lang genoeg getergd, beledigd en uitgescholden
worden, slaan de stoppen bij militanten soms door. Het is evenwel
nooit verder gekomen dan wat trek- en duwwerk,’ heette het in het
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catechismusachtige boekje 100 vragen aan en antwoorden van VlaamsBlokpropagandisten uit 1997.
De vele oproepen die de partijleiding lange tijd moest doen om de
kalmte te bewaren, bewijzen echter dat de geweldoptie wel degelijk
leeft in hoofde van nogal wat heetgebakerde VB-militanten. Filip Dewinter in het partijblad van januari 1993: ‘Wie geweld beschouwt als
een legitiem middel om bepaalde politieke doelstellingen te verwezenlijken, hoort niet thuis bij het VB. (...) Onze politieke tegenstanders
willen het VB zodanig op stang jagen en provoceren tot bepaalde moegetergde militanten vertwijfeld terugslaan, letterlijk dan. Dergelijke
onbezonnen en onverantwoorde reacties spelen alleen in de kaart van
de tegenstander.’
Zelfverdediging. Het VB is geen pacifistische partij en geweld uit zelfverdediging is er algemeen aanvaard. Er zijn grenzen aan de tolerantie
van extreem rechts. ‘Geweld moet in principe vermeden worden. Indien men er echter toe gedwongen wordt, indien men in een situatie
komt van wettige zelfverdediging, moet men bereid zijn ook die weg
onder ogen te zien’, stelt Voorpostleider Luc Vermeulen in Revolte.
Maar over waar die wettige zelfverdediging begint en eindigt hanteert extreem rechts een rekbare opvatting. Stel bijvoorbeeld dat
het VB ooit buiten de wet wordt geplaatst, wat dan? Vermeulen sluit
geweld niet uit: ‘Indien men morgen de Vlaamse Beweging haar democratische actiemiddelen zou ontnemen, dan stelt zich uiteraard
een probleem. Zolang wij het recht en de mogelijkheid hebben onze
ideeën uit te dragen langs de normale wegen, hebben we in principe
geen geweld nodig. Maar ontneemt men aan de Vlaamse Beweging
het recht haar ideeën uit te dragen op een normale wijze, dan lijkt
het me normaal dat men andere dan normale wegen zoekt om zijn
doel te bereiken.’
Of het niet tijd wordt, zo vroeg VB-parlementslid Luk van Nieuwenhuysen zich in 1998 op de Voorpost-herdenking van tweehonderd jaar
Boerenkrijg met een knipoog af, om ‘een nieuw Vlaams bevrijdingsleger op te richten dat vanuit de bossen van Vlaanderen met piek of zeis
of zelfs met ‘t geweer opduikt om het land te bevrijden?’ Het antwoord
begon met een grapje: ‘Gezien ons bosbestand lijkt dat niet echt mo-
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gelijk.’ Maar dan serieus: ‘Geweld is zelfs niet nodig. De kortsluiting
die dit land uiteen doet vallen, komt er hoe dan ook. We moeten de
zaak alleen bespoedigen door voortdurend politiek te ageren.’
Straatvechtersimago. Het moet gezegd: naarmate het VB groeit,
neemt de graad van extreemrechtse gewelddadigheid af. Deelnemen
aan verkiezingen levert veel meer op dan straatgeweld. Sedert de bokshandschoenen – symbool van de ‘Uit zelfverdediging’-campagne van
1991 – in de kast verdwenen, probeert het VB
eelnemen aan
zich ook in daden van zijn straatvechtersimago
verkiezingen
te ontdoen – al blijft de partij nog steeds bol
staan van de verbale agressiviteit naar onder levert veel meer op
dan straatgeweld,
meer migranten.
Maar extreem rechts komt dan ook van ver, leerde het VB.
van zeer ver. Vandaag komt geweld extreem
rechts niet van pas in haar strategie om de macht te veroveren, maar
pakweg enkele decennia geleden lag dat anders.
Begin jaren tachtig bijvoorbeeld plaatste toenmalig NSV-praeses Filip Dewinter in het NSV-blad Branding zonder verpinken volgend verslag van een fakkeltocht voor amnestie: ‘De fakkeltocht verliep in alle
stilte en zonder enig incident. Slechts bij het zingen van de nationale
liederen meenden een veertigtal extreem-linksen zich te moeten manifesteren en begonnen zij de Internationale te zingen. Deze verregaande provocatie werd niet zomaar genomen en er ontstonden rellen. De
marxisten werden achtervolgd tot aan hun lokaal. (...) Balans van deze
manifestatie: één zwaargewonde’ [bij de linkse tegenbetogers, nvda].

D

Knokploegen. Toen de uitbouw van een sterke politieke partij nog
niet alle energie opslorpte, was geweld de alledaagse straatcultuur
van extreem rechts. Geen enkele naoorlogse organisatie heeft het ooit
zo bont gemaakt als de VMO (Vlaamse Militanten Orde) van Bert Eriksson en Xavier Buisseret, de dominante extreemrechtse formatie in de
late jaren zeventig en vroege jaren tachtig van de twintigste eeuw.
‘Het begon met plakploegen, maar het groeide uit tot knokploegen,’
bekende Eriksson in het VMO-blad Alarm ooit (juli 1983). Dat drukte in
de jaren zeventig oproepen af als: ‘Verweerkorpsen zijn er nodig, ge-
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wapende verweerkorpsen, al de rest is prul’ (Alarm, november 1973). Of
nog: ‘Met alle middelen zullen we ons verbinden tot een heilige klopjacht tegen al die krankzinnigen die met hun abstracte marxistische
theorieën onze nuchtere mensen willen vergiftigen. (...) Wij willen tandeloze marxisten, zodat ze
arenlang
de waanzin van hun leer niet meer luidkeels kunwas geweld
nen proclameren’ (Alarm, januari 1973).
de alledaagse
In september 1975 bracht Xavier Buisseret als
straatcultuur
volgt
verslag uit van een actie in Schaarbeek, waar
van extreem
toen de franskiljonse burgemeester Roger Nols de
rechts.
plak zwaaide: ‘Nadat de vaste Schaarbeekbetogers
al twee weken een miserabel figuur sloegen door het laten begaan van
de Schaarbeekse reinigingsdienst, was de bewuste wagen weer van de
partij op 26 juli 1975, ditmaal gevolgd door een 15-tal gemeentewerklieden met bezem in de hand. Wagen en keerders volgden op de Vlaamse
betoging onder de leuze “Schaarbeek dit non à la pollution”. (...) Bij de
eerste de beste gelegenheid vlogen een 30-tal VMO-militanten op de camion af, gewapend met spuitbussen. Al wat los hing, werd afgebroken,
de banden doorgesneden en de carrosserie met spuitbussen versierd.
De voerder wist zich in zijn camion te versteken, maar de 15 keerders
werden op ferme meppen getrakteerd: Belgisch bloed kleurde den vaderlandschen bodem; we konden de bloedneuzen tellen.’

J

De VMO in actie. Het door de (vandaag niet meer bestaande) antifascistische onderzoeksgroep HALT! in 1988 uitgegeven boek De barbaren
bevat een lange lijst met gewelddaden waarbij VMO’ers betrokken
zijn:
– december 1978: De VMO pleegt een aanslag op de Poolse voetballer
Lubanski en lost daarbij vier schoten.
– 10 februari 1979: Tijdens een VMO-betoging in Schilde tegen de
gastarbeiders komt het tot botsingen met de politie.
– 15 april 1979: De VMO bestormt de Franstalige school Les Abeilles
in Mortsel.
– 12 mei 1979: Drie VMO’ers stichten brand in een Turks café in Antwerpen.
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De VMO in actie (foto: archief Patrick Coeman).

– mei 1979: De VMO steekt de auto van een Franstalige Voerenaar in
brand.
– juni 1979: De VMO houdt een ‘militair’ trainingskamp in Houffalize.
– augustus 1979: De VMO neemt deel aan een trainingskamp van de
Hoffmann-groep in de omgeving van de Duitse stad Neurenberg.
Tijdens een autocontrole worden VMO-militanten betrapt op het
illegale transport van vuurwapens. De daders gaan vrijuit.
– september 1979: Trainingskamp van de VMO in Nisramont.
– 21 oktober 1979: Gewelddadige VMO-bezetting van het gemeentehuis van ’s Gravenvoeren.
– 22 oktober 1979: De gerechtelijke politie verricht een huiszoeking
bij VMO-leider Leo Robbijns in Temse en neemt legermateriaal in
beslag, een geweer en een SS-dolk.
– februari 1980: Een VMO-commando slaagt de linkse boekhandel De
Rode Mol in Mechelen kort en klein. Er vallen twee gewonden. De
daders worden later veroordeeld.
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– maart 1980: De VMO verstoort een bal van oudstrijders en lokt incidenten uit waarbij andermaal gewonden vallen. De daders ontkomen en worden niet gevonden.
– 13 april 1980: Aanval op de Brugse Halletoren, waarbij de stadsbeiaardier ernstig gewond wordt. Zestien VMO-leden worden hiervoor
vervolgd.
– oktober 1980: In Leuven wordt Mark Nève door de VMO ontvoerd.
Hoewel er klacht wordt neergelegd gaan de daders vrijuit. De VMOleiding wordt uit de Verenigde Staten gewezen, nadat ze aldaar met
de Ku Klux Klan wilde vergaderen.
– 15 november 1980: Rellen in Kraainem. Een VMO-militant wordt
aangehouden wegens verboden wapendracht.
Proces. Vechtpartijen, brandstichtingen, aanslagen, ontvoeringen, …
het gespierde palmares van de VMO brengt in 1981 meer dan honderd
militanten voor de rechtbank. Kort tevoren laat de VMO-leiding tijdens een persconferentie volgend dreigement horen: ‘Waarom treedt
de justitie zo hard op? Dwingen zij ons misschien voortaan clandestien te gaan werken? Zo ja, dan worden wij gewoon het pad van de
terreur opgedreven. De VMO-leiding heeft nu reeds veel overredingskracht nodig om jonge elementen van avontuurlijke ondernemingen
te weerhouden. (...) Als morgen de VMO wordt opgerold door de handen spandiensten van justitie en overheid, dan is de weg vrij voor de
ondergrondse en hebben we Noord-Ierse toestanden in eigen huis’
(Alarm, april 1980) – een echo van deze dreiging klinkt later weer in de
hierboven aangehaalde woorden van Voorpost-leider Luc Vermeulen.
Op 19 januari 1981 begint in Antwerpen het proces tegen 109 VMOleden wegens verschillende gewelddaden. Op 4 mei 1981 wordt de
VMO veroordeeld als privémilitie. Bij een deel van extreem rechts
slaan de stoppen nu volledig door, niet in het minst bij Eriksson zelf
die voor een VMO-gehoor verklaart: ‘Het is onze gemeenschappelijke
taak om de Nationale Revolutie voor te bereiden, een Nationale Revolutie op alle vlakken. Nergens nog mogen we de Belgische staat nog
onbekommerd zijn smerig werk laten voltooien. Een obstructie op elk
gebied is nodig. Geweld, we zijn ertoe bereid en een heleboel mensen
naast ons’ (Alarm, september 1981). Toeval of niet: in de jaren nadien
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gebeuren nog heel wat onopgehelderd gebleven brandstichtingen in
lokalen van migranten en progressieve organisaties.
Op 25 mei 1983 wordt het vonnis door het Hof van Beroep in Gent
bevestigd. Op 31 januari 1984 bekrachtigt ook het Hof van Cassatie de
veroordeling. De VMO wordt veroordeeld als privémilitie, VMO-leider
Bert Eriksson moet voor een jaar de cel in, een veertigtal andere leden
krijgen voorwaardelijke straffen of geldboeten. Onder hen de latere
VB-parlementsleden Xavier Buisseret, John Spinnewyn en Pieter Huybrechts.
VMO-cultus. Het Vlaams Blok biedt een vreedzame uitweg. De pas
opgerichte partij haalt VMO-leider Xavier Buisseret binnen als propagandaleider. In zijn kielzog komen heel wat andere militanten met
een strafblad mee. Omdat hij weet welk vlees hij
in de kuip heeft, legt Buisseret hen allemaal een
e VMO
lijstje voor met na te leven richtlijnen. Eén ervan
blijft
luidt: ‘Vernielen van privaat eigendom is verbo- voortleven in
den.’ Een ander bepaalt: ‘Wie betrapt wordt op de harten van
wapendracht, wordt onmiddellijk uitgesloten.’
vele generaties
De VMO wordt uiteindelijk ontbonden, maar rechts-radicalen.
blijft voortleven in de harten van vele generaties
rechts-radicalen. Ook vandaag bestaat er nog een
hele VMO-cultus in VB-middens. De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) organiseert er voor haar jonge leden nog steeds vormingen
over. In 1998 publiceert Rob Verreycken (in 2004 tot VB-parlementslid
verkozen) nog een boek over de beginjaren van de VMO: De VMO van
Bob en Wim Maes (1950-1971). Hij kan daarbij uitgebreid gebruik maken
van het archief van zijn vader. Wim Verreycken werd als jonge VMOmilitant ooit veroordeeld tot een geldboete en 21 dagen gevangenisstraf na een nachtelijke actie waarbij tientallen privéwoningen en
openbare gebouwen in Oostende met teer werden beklad. Het VMOboek is uitgegeven bij de vzw Triskel, het winkeltje waar de Verreyckens allerlei heidense prullaria, brochures en zogenaamde geschenken met volkse motieven verkopen.
Vooral de buitenparlementaire actiegerichtheid van de VMO, zonder schrik om de blote vuist te gebruiken, spreekt Verreycken jr. aan.

D
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‘De VMO vertegenwoordigde als geen ander het militante aspect van
de Vlaamse Beweging: het handelen zonder berekenen, het doen
wat moet gedaan worden, het desnoods met harde middelen opeisen van Vlaamse rechten waar dat noodzakelijk is. Dat aspect lijkt
in de Vlaamse Beweging van vandaag soms wat te weinig aanwezig.
Want met congressen en “bergen van papier” alléén komt het einddoel, de Vlaamse onafhankelijkheid, geen stap dichterbij’, stelt hij in
zijn boek.
‘De ziel van onze groep is nog intact’, vertelt Bert Eriksson (19312005) in een van zijn laatste interviews op 12 mei 2001 in Het Laatste
Nieuws. ‘Een heleboel van onze leden zit nu in de partijschoot van
het VB. Ze volgen er de partijdiscipline, maar het vuur van vroeger
brandt nog. Bovendien zijn er veel jongeren die nog altijd een hevige
bewondering hebben voor de VMO, omdat het een goede, deugdelijke
groep was.’
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Hoe Rob ‘Klop’ aan zijn bijnaam komt (Marc Spruyt – Blokwatch, 30 december 2004) / Geweld op de IJzerwake: Blokwatch
sprak met een slachtoffer (Marc Spruyt – Blokwatch, 25 augustus 2005) / Extreemrechts geweld: een lange traditie (Marc
Spruyt – Blokwatch, 26 augustus 2005).
Bewerking: Marc Spruyt
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7. Vrijheid van meningsuiting

Misschien moeten we Breendonk weer openen! Daar zal ik alvast een
kamer voor jullie voorzien.
Haatmail aan Blokwatch (25 augustus 2005)

De historici leren het ons: de voorstanders van Vrijheid, Gelijkheid en
Broederlijkheid, dát zijn de tegenstanders van extreem rechts.

1. Het VB en dissidente meningen
Al jaren zijn de politieke debatten van vzw Trefpunt en Eric Goeman
tijdens de Gentse Feesten een vaste waarde. Daarom kregen ze ook
van het Gentse stadsbestuur een grote pluim.
Georganiseerde meningsverschil. De tiendaagse debatten halen een
hoog niveau. Professoren en intellectuelen uit binnen- en buitenland
en van diverse politieke pluimage discussiëren er over de meest prangende maatschappelijke problemen. Bijvoorbeeld over ‘Hoeveel extreem rechts kan Vlaanderen nog verdragen?’ En telkens antwoorden
zij op de kritische vragen van leden van ngo’s, vakbonden, milieubewegingen, andersglobalisten, kritische burgers, kortom voorstanders
van vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid. Ieder jaar kunnen ze tijdens
het feestgebeuren dagelijks meer dan honderd mensen boeien. Ze zijn
dan ook een mooi voorbeeld van het georganiseerde meningsverschil
in een democratie die geen racisme en discriminatie verdraagt.
Klacht. In 2004 tracht het VB de debatten te laten verbieden. Onder
het mom dat het Vlaamse decreet op het onderwijs politieke activi-
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teiten in scholen verbiedt, legt de partij bij de Commissie Zorgvuldig
Bestuur klacht neer tegen het stedelijke François Laurentinstituut, de
school waar de debatten plaatsvinden. De Gentse schepen van Onderwijs Rudy Coddens (sp.a) weigert de debatten echter te verbieden.
Francis Van den Eynde, VB-fractievoorzitter in Gent, is daar uiteraard niet mee opgezet: ‘Blijkbaar is de Commissie geschrokken dat
het Vlaams Blok klacht durfde indienen. De Gentse Feesten-debatten
zijn nochtans duidelijk politiek van aard en bovendien discriminerend, want onze partij wordt er nooit uitgenodigd. Maar dit zal ons
er niet van weerhouden ook in de toekomst nog klacht in te dienen’,
vertelt hij aan op 5 oktober 2004 aan De Gentenaar.
‘Het VB moet het onderscheid nog leren tussen partijpolitieke en
politieke debatten’, reageert Eric Goeman van Democratie 2000 en organisator van de debatten. Goeman maakt het VB er ook op attent dat
de debatten plaatsvinden tijdens de zomervakantie, op een moment
dus dat het gebouw niet als school functioneert en dat personeel noch
leerlingen betrokken zijn bij de organisatie van de debatten.

2. Het VB en de affiche ‘Extreem rechts? Nooit meer!’
Iedereen die op ons grondgebied is gevestigd mag van het Vlaams Belang
genieten van het recht op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
Dat staat zo op bladzijde 14 van hun programmaboek. Echt waar.
Geen politiek op school. Werkelijk? Een voorbeeld dat nu eens niet
gaat over de islam. Op vele scholen vind je in de lokalen van de vakken levensbeschouwing of geschiedenis affiches met de tekst ‘Extreem rechts? Nooit meer! Zij hebben ons al eens getoond hoe zij de
crisis en de sociale problemen oplossen.’ De affiche wordt verspreid
door de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke
gemeenschappen van België (CVR, Centrale Vrijzinnige Raad) om de
bevolking op te roepen tot verdraagzaamheid en te waarschuwen tegen het gevaar van extreem rechts.
Op 1 oktober 2003 dient Jörgen Noens, VBJ-voorzitter in BrusselHalle-Vilvoorde, klacht in tegen de directeur van het Koninklijk Athe-

v r i j h e i d va n m e n i n g s u i t i n g

163

neum van Halle omdat deze affiche in het lokaal van de niet-confessionele zedenleer hangt. De klacht wordt behandeld door de Commissie
Zorgvuldig Bestuur van het departement Onderwijs. De zaak haalt de
media en zou gedurende maanden zowat de hele vrijzinnige gemeenschap verontrusten.
Noens kan zich voor zijn klacht baseren op een eerdere beslissing
van de Commissie om een gelijkaardige affiche te verbieden. In het
voorjaar van 2003 legde het VB immers al klacht neer tegen de Kalmthoutse burgemeester en schepen van Onderwijs omdat in het Gemeentelijk Technisch Instituut Sint-Jozef de affiche ‘Wie zijn stem
geeft aan extreem rechts, is ze voor altijd kwijt’ ophing.
De Commissie besluit op 2 juni 2003 deze affiche te verbieden omdat ze in strijd is met bepalingen in onderwijsdecreten: ‘Het (is) in
strijd met het verbod op politieke propaganda in scholen dat affiches
worden opgehangen die in het maatschappelijk forum rechtstreeks
of onrechtstreeks werden aangewend om op ondubbelzinnige wijze
een positieve of negatieve ondersteuning te geven aan welbepaalde
politieke standpunten of partijen’ (UVV-info maart-april 2004). De
Commissie valt over het woordje ‘stem’ en over het gegeven dat deze
affiche eerder al gebruikt werd tijdens verkiezingscampagnes.
Verder bepaalt de Commissie dat ‘dergelijk soort affiches niet meer
worden opgehangen’ opdat aldus ‘de grens tussen de vrijheid om in
een levensbeschouwelijk vak de eigen waarden aan te brengen en de
nodige reserve van scholen t.a.v. partijpolitieke standpunten niet langer zou worden overschreden’.
Burgerzin. In zijn verweer tegen de tweede klacht stelt het Atheneum van Halle dat duiding van het politieke gebeuren in bepaalde
vakken noodzakelijk is en zelfs wordt opgelegd door de overheid
met de vakoverschrijdende eindterm ‘opvoeding tot burgerzin’.
Daarnaast wijst het op het onderscheid tussen levensbeschouwelijke en partijpolitieke standpunten: ‘Dat bepaalde politieke partijen zich beroepen op een levensbeschouwing betekent nog niet
dat het bekritiseren van die levensbeschouwing neerkomt op partijpolitiek’. En: ‘indien een algemene waarschuwing tegen excessen
van politiek extremisme als politieke propaganda moet worden be-
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schouwd, komt in feite het hele leerplan van het vak niet-confessionele zedenleer in het gedrang.’
Aan de Raad voor Inspectie en Begeleiding niet-confessionele zedenleer (RIBZ) wordt gevraagd tussen te komen. Deze stelt dat de affiche
geen eng partijpolitieke stellingname betreft, maar wel kadert in een
ruime interpretatie van de ‘res publica’, de zaak van de staat, en dat
extreem rechts de grondbeginselen daarvan (de mensenrechten) met
voeten treedt. De affiche is een didactisch instrument voor het levensbeschouwelijke vak en de Vlaamse Gemeenschap gaat haar bevoegdheid te buiten en tegen de grondwet in indien zij de uitingsvrijheid
van een levensbeschouwing zou beperken.
Uiteindelijk beslist de Commissie op 1 december 2003 dat de affiche
kan blijven hangen omdat deze geen directe band heeft met lopende
verkiezingscampagnes, geen stemadvies bevat en als leermiddel wordt
gebruikt voor het lesprogramma niet-confessionele zedenleer.
Kerntaken van het onderwijs. In zijn commentaar bij deze zaak
schrijft professor Dirk Voorhoof dat ‘met de uitspraak van 2 juni 2003
de Commissie het verbod op politieke propaganda wel heel verstrekkend leek te interpreteren’. Maar met betrekking tot de tweede beslissing stelt hij dat deze
eerlingen
aantoont ‘dat men het verbod van politieke
waarschuwen
propaganda op school niet al te verstikkend
tegen extreem
mag interpreteren, wanneer het een affiche
rechts behoort tot
betreft die bijdraagt tot sensibilisering tegen
de kerntaken van
extreem rechts en racisme’ (UVV-info, maarthet onderwijs.
april 2004).
Daaraan voegt hij nog toe: ‘In toepassing
van het Kinderrechtenverdrag moet er trouwens op toegezien worden
dat het onderwijs de kinderen voorbereidt op “het dragen van verantwoordelijkheid in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede,
verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen
alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen
behorend tot een oorspronkelijke bevolking”. (…) De leerlingen duidelijk maken dat extreemrechtse partijen dit project in gevaar brengen,
behoort m.a.w. tot één van de kerntaken van het onderwijs. Dat in
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Vlaanderen uitgerekend één bepaalde politieke partij deze boodschap
niet genegen is, is op zichzelf een significant gegeven.’

3. Het VB en kritische journalistiek: de zaak ‘Het gevaar
Demol’
Radicalisme wordt extreem wanneer het absolutistische aanspraken
maakt op de waarheid en zich daarom intolerant opstelt tegenover
andere meningen, wat zich kan uiten in een cultus van geweld. Dat
verklaart waarom het VB de auteurs van het boek Het gevaar Demol
(EPO, 1998) maar al te graag een lesje wil leren.
Schaarbeek. In 1998 publiceren Eric Goeman en Ron Hermans Het
gevaar Demol. Daarin wordt de carrière van Johan Demol uit de doeken gedaan. Demol, thans VB-parlementslid, was in de jaren negentig
hoofdcommissaris van het Schaarbeekse politiekorps. Destijds werd
hij door vele partijen in het economisch en sociaal rampzalige Schaarbeek op handen gedragen. Tot bleek dat de door het VB bejubelde
keiharde repressieve aanpak van ‘The Terminator’ (zoals VB’er Filip
De Man hem noemde) een ferm democratisch deficit veroorzaakte.
Bovendien bleek de commissaris zelf lid geweest te zijn van het extreemrechtse en terroristische Front de la Jeunesse – iets wat hij lange
tijd in alle toonaarden ontkende.
Het Front de la Jeunesse liet zich onder extreemrechtse figuren
graag voorstaan op zijn ‘strategie van de spanning’ (het aanwakkeren
van onveiligheid om een extreemrechtse en repressieve politiek te
kunnen afdwingen) en voegde meermaals de daad bij het woord.
Smaad. Demol viel uit de gratie. Behalve bij het VB dat op zoek was
naar een tweede Filip Dewinter die in Brussel het barsten van België moest veroorzaken. Daartoe stelde het onbeschaamd en ondanks
het schandaal de aangebrande commissaris voor als slachtoffer van
de politieke correctheid. Door in 1998 lid te worden van het VB vond
Demol na zijn carrière als rijkswachter en politiecommissaris zijn vertrouwde extreemrechtse nest terug en bekende hij kleur toen hem
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ook de plaats van lijsttrekker werd aangeboden voor de komende verkiezingen.
De publicatie van het boek Het gevaar Demol, in feite een gedegen
samenvatting van zowat alle toen verschenen krantenartikels over de
zaak, aangevuld met onderzoek naar de politieke situatie in het Brusselse en de redenen waarom Demol en zovele extreemrechtse vrienden en kennissen van hem in menig juridisch dossier opduiken, was
uiteraard niet naar de zin van het VB.
Namens de partij spannen Johan Demol en Filip De Man direct na
het verschijnen van Het gevaar Demol een kortgeding aan om het boek
uit de handel te krijgen. De rechter stelt het VB over de hele lijn in het
ongelijk. Nadien beginnen zij een proces ten gronde wegens smaad
en eisen een exuberante 260.000 euro morele schadevergoeding van
de auteurs. In 2003 verliezen zij dat proces en verklaart de rechtbank
hun eisen ongegrond. De auteurs Eric Goeman en Ron Hermans gaan
dus vrijuit.
Nog willen Demol en De Man van geen ophouden weten. Begin
2004 tekenen ze beroep aan tegen het vonnis. Demol en De Man vervangen Rob Verreycken door een andere advocaat: Erlan Pison. Die
mag op 1 maart 2005 de zaak inleiden voor het Hof van Beroep in
Antwerpen.
Kanon. Pison vangt aan met de bewering dat ‘het zijn cliënten niet zozeer om het geld te doen is’, maar dat een reeks van citaten, de foto’s
op de cover van het boek, en de (foutieve) bewering dat Demol betrokken was bij de Bende van Nijvel niets met documentaire verslaggeving
van doen hebben en zijn cliënt moreel beschadigen.
Jos Vander Velpen, advocaat voor de verdediging, repliceert dat
260.000 euro eisen wel exuberant veel is wanneer geld geen rol zou
spelen. Op het ogenblik dat hij eerste minister was vroeg Paul Van den
Boeynants ooit een schadevergoeding van 120.000 euro. Het bedrag
dat Demol eist is werkelijk op niveau van ‘gekroonde hoofden’. Vander Velpen wijst er ook op dat de cover van het boek enkel beelden
toont die destijds ook het VTM-nieuwsmagazine Telefacts bracht van
de allesbehalve mediaschuwe Demol en nergens in het boek wordt
beweerd dat Demol betrokken was bij de Bende van Nijvel. Gevraagd
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naar de juiste citaten blijkt Pison, die vindt dat ‘het boek leest als een
trein’, de rechter niet meteen te kunnen helpen.
Men kan zich afvragen wat het VB toch denkt te bereiken met het
volhouden van een zwakke zaak als deze. Maar dan vergeet men de
opvatting van het VB over kritische journalisten. De zelfverklaarde
kampioenen van de vrije meningsuiting proberen twee kritische journalisten in de rechtszaal de mond te snoeren. Wat ze nog liever zouden doen, verwoordt toenmalig voorzitter voor het leven Karel Dillen
in 1991: ‘Zet alle journalisten voor een kanon en ik zal wel zeggen:
vuur.’
Op 23 mei 2005 formuleert de procureur des konings zijn advies
aan het Hof van Beroep. Daarin breekt hij een lans voor de verdediging van de democratische rechtsstaat waarin kritische onderzoeksjournalistiek een belangrijke rol moet vervullen. De procureur veegt
alle argumenten van Demol en De Man van tafel. Hij wijst erop dat
Johan Demol behoort tot een politieke partij die zeer hard is voor
haar tegenstanders en dus ook maar harde standpunten moet kunnen
ondergaan omdat ‘de waarheid nu eenmaal hard kan zijn’.
Na zeven jaar procederen velt het Antwerpse Hof van Beroep op 11
oktober 2005 een verrassend arrest: de auteurs van Het gevaar Demol
worden veroordeeld wegens laster. Demol noch De Man krijgen de
gevraagde morele schadevergoeding, maar de naam Demol wordt wel
‘gezuiverd’. ‘Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang bijzonder
tevreden is met het arrest. Geen enkele beschuldiging die de auteurs
uitten aan het adres van Johan Demol blijft overeind’’ triomfeert de
partij in een door VB-voorzitter Frank Vanhecke ondertekend persbericht dat nog diezelfde dag wordt verstuurd.
Zwijgplicht. In een reactie wijzen de veroordeelde auteurs erop dat
het Hof van Beroep slechts drie van de meer dan honderd klachten
van Demol en De Man weerhoudt. Opmerkelijk is dat de drie als ‘laster’ gebrandmerkte passages volledig gebaseerd zijn op het officiële
rapport van de Tweede Bendecomissie uit 1997. Goeman en Hermans:
‘Betekent dat nu dat dit officiële rapport van het Belgische parlement
in de vuilnisbak moet, want eigenlijk vanaf vandaag “tot laster” is
gedegradeerd?’
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Volgens het Hof van Beroep is het ‘laster’ om Johan Demol een leugenaar te noemen. Terwijl Demol in 1998 uitgerekend door toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte (sp.a) als
politiecommissaris werd ontslagen omdat hij gedurende anderhalf
jaar had gelogen over zijn lidmaatschap van het extreemrechtse en
gewelddadige Front de la Jeunesse.
‘Dit proces is de zoveelste stap in de oorlog van het VB tegen de
vrijheid van meningsuiting’, vrezen Herman
e als laster
en Goeman. ‘Het VB is doodsbenauwd dat
gebrandmerkte
onwelkome onthullingen het grote publiek
passages zijn volledig bereiken. Plooien voor de zwijgplicht die het
gebaseerd op het
VB wil opleggen, kan ertoe leiden dat men
officiële rapport van
binnen de kortste tijd terechtkomt in een
het parlement.
maatschappij waarin men zich moet “verantwoorden” wanneer men de publieke opinie wil informeren over het extreemrechtse gedachtegoed.’
Beide auteurs moeten de veroordeling paginagroot en op eigen kosten laten publiceren in de krant De Morgen. Dat kan hen zo’n 20 à
25.000 euro kosten, maar de krant is zo edelmoedig het arrest op 24
oktober 2005 kosteloos te publiceren. De auteurs willen het arrest nu
aanvechten voor het Hof van Cassatie. Maar ook die procedure kost
handenvol geld.

D

•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Het VB en dissidente meningen (Mark Saey en Marc Spruyt
– Blokwatch, 15 maart 2005) / Het VB en de affiche ‘Extreem
rechts? Nooit meer!’ (Mark Saey en Marc Spruyt – Blokwatch,
19 maart 2005) / Het VB en kritische journalistiek: de zaak ‘Het
gevaar Demol’ (Mark Saey en Marc Spruyt – Blokwatch, 3 mei
2005) / Procureur des Konings verdedigt auteurs Het gevaar Demol (Marc Spruyt – Blokwatch, 25 mei 2005) / Auteurs kritisch
Demol-boek veroordeeld (Marc Spruyt – Blokwatch, 11 oktober
2005).
Bewerking: Marc Spruyt
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Filip Dewinter mag dan wel tegen vreemdelingen zijn, op zijn oude
dag belandt hij misschien wel in een verzorgingstehuis waar een negerin zijn pamper zal verversen.
Willem Vermandere, artiest (De Standaard, 11 februari 2006)

1. Niet Daens maar Woeste is voorbeeld van VB
In Aalst probeert het Vlaams Belang priester Daens (1839-1907) voor
zijn kar te spannen. De partij verspreidt eind 2005 een affiche met de
slogan ‘Zelfde Strijd’ boven een foto van het Daensmonument.
Zelfde strijd? ‘Daens symboliseert onze strijd,’ beweert lokaal VBvoorzitter Steve Herman in Het Nieuwsblad van 20 september 2005.
‘Wij willen onze sociale strijd voor de Aalstenaars in de verf zetten.
In de sociale strijd tegen de armoede en uitbuiting vonden we priester Daens de geschikte persoon.’ En VB-fractieleider en parlementslid
Karim Van Overmeire voegt daar nog aan toe: ‘”Zelfde Strijd” verwijst
naar het feit dat men het Vlaams Blok monddood heeft willen maken,
net zoals men dat met Daens heeft willen doen.
Deze leuze verwijst tegelijk naar onze Vlaamse
riester Daens
strijd.’
keert zich om
‘Priester Daens keert zich om in zijn graf,’ re- in zijn graf.
ageert Visie, het ledenblad van de christelijke arbeidersbeweging ACW, op 21 september 2005.
‘Het Vlaams Belang voert niet dezelfde strijd als priester Daens. Het
is een partij die het omgekeerde wil van waar priester Daens 100 jaar
geleden voor streed.’ De zes pastores van het ACW zeggen in een pers-

P
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bericht geschokt te zijn. Om het misbruik dat het VB van Daens maakt
bloot te leggen, laten ze Daens als het ware zelf aan het woord tegen
het Vlaams Belang:
Jullie zijn bezig met de - zogezegde - eigen uitsluiting.
Ik was bezig met de armoede en vernedering van de arbeiders en de
uitsluiting van kleine mensen.
Jullie zijn met partijpolitiek bezig.
Ik was begaan met rechtvaardigheid en solidariteit vanuit de oproep
van mijn joods-christelijk geloof.
Jullie strijden voor eigen volk ten koste van de zorg voor vreemdelingen en de aandacht voor solidariteit met de Derde Wereld.
Ik heb aan de werkgevers en politici gevraagd om rechtvaardig te handelden tegenover de arbeiders.
Ik heb mij ingezet voor alle noodlijdenden, zonder onderscheid.
Jullie zetten groepen van kwetsbare mensen tegen elkaar op. Jullie
gaan daarmee in tegen de barmhartigheid, de geest van toenadering
en verzoening tussen mensen zoals Jezus die zo duidelijk vraagt.
Jullie krijgen kritiek omwille van jullie asociale maatschappelijke
standpunten. Mensen en partijen durven en kunnen met jullie niet
samenwerken omwille van jullie onwaarachtige bedoelingen en harde
woorden en daden.
Ik kreeg maatschappelijke en kerkelijke tegenwind maar dan juist omwille van mijn solidariteit en sociaal-politieke inzet voor de verdrukte
en noodlijdende arbeiders. Nee, ik kan en wil jullie patroonheilige niet
worden. Ik kan en wil niet meedoen. Jullie strijd is niet de mijne!
Woeste. De voorzitter van het Priester Daensfonds, Rob Librecht, is er
eveneens het hart van in. ‘Daens heeft absoluut niets te maken met
het Vlaams Belang,’ zegt hij aan Blokwatch. ‘Wat het VB doet is oneerlijk, hypocriet en schandalig’.
Het VB probeert Adolf Daens (1839-1907) niet voor het eerst te recupereren. In 1994 en 1996 gebeurde dat al eerder tijdens 1-meivieringen. Toen beweerde Karim van Overmeire: ‘Net als wij had priester Daens last met de socialisten, met het regime, met de kerkelijke
overheid. Ook hem trachtte men het zwijgen op te leggen. Vandaag
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zou Daens niet, zoals pater Leman (de toenmalige directeur van het
Centrum voor Racismebestrijding, nvda), aan de kant van het regime
staan. Hij zou een lidkaart hebben van het VB.’
Rob Librecht (Daensfonds): ‘Door de slagzin “Zelfde Strijd” drijven
ze de identificatie vandaag wel ten top. Dit doet pijn, veel pijn. Want
Daens was en blijft bij uitstek een progressief en verdraagzaam man.
Een man met mededogen voor de zwakken. Een man van de verandering en niet van verstarring. In 2007 is het 100 jaar geleden dat
priester Daens stierf. Die verjaardag wil het Daens Fonds herdenken
en uitgebreid vieren. Ook wordt zijn morele erfenis grondig doorgelicht en verder bestudeerd. Het VB bemoeilijkt dit werk. We willen het
democratische gedachtegoed van Daens blijven uitdragen en erover
waken dat zijn testament uitgevoerd wordt.’
Groen!-gemeenteraadslid Els Keytsman vertelt aan Blokwatch dat
de VB-gemeenteraadsleden nog nooit hun bezorgdheid hebben getoond voor de bestrijding van de armoede of de werkloosheid in Aalst.
Meer nog: toen in 2004 de stad het ereburgerschap wilde toekennen
aan Louis Paul Boon stemde de VB-fractie unaniem tegen (‘een oneer
voor de stad’, noemden de VB’ers dat). Hoewel diezelfde Boon priester
Daens in 1971 vereeuwigde met het magistrale boek Pieter Daens of
hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en
onrecht. Dat boek werd in 1992 door Stijn Coninx verfilmd.
Als het Vlaams Belang zich al wil vergelijken met een historische figuur uit de tijd van Daens, aldus Els Keytsman, dan met de knokploeg
‘De Bokken’ die in opdracht van de conservatieve katholiek Charles
Woeste (1837-1922) arbeidersprotest met woest geweld neersloegen.

2. Een economisch congres is geen sociaal-economisch congres
Op zaterdag 26 november 2005 organiseert het Vlaams Belang in Gent
een ideologisch congres: Ondernemend Vlaanderen: welvaart voor iedereen.
Desinformatie. Het is niet het langverwachte sociaal-economisch
congres geworden. Als we Doorbraak, het ledenblad van de Vlaamse
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Volksbeweging (VVB), van november 2005 mogen geloven, was dat
een bewuste keuze om interne heibel te vermijden: ‘Het is duidelijk
dat het VB aan een heel delicate evenwichtsoefening bezig is. Win
de ondernemers en belastingbetalers zonder
et VB wil de
de arbeiders en de belastingconsumenten
ondernemers
te verliezen. Verlaag de belastingen zonder
winnen zonder
de schijn te wekken dat je de sociale zekerde arbeiders te
heid afbreekt. Geef de ondernemingen meer
verliezen.
ruimte zonder aan de rechten van de werknemers te raken. Het VB heeft daarom wijselijk
besloten om het komende congres een “economisch” congres te noemen. En dus geen sociaal-economisch. Dat laat de partij toe om zich
te concentreren op het ondernemersklimaat, de lokale KMO’s, de zelfstandigen en andere interessante groepen van kiezers. (...) Door zich
nu te concentreren op het (bedrijfs)economische en pas later op het
sociale, kan de partij allicht wegkomen met een programma dat niet
echt hoeft te kiezen tussen economische groei of sociale gelijkheid,
en kan ze allicht beide groepen kiezers aan zich blijven binden.’
Van de auteur van bovenstaand citaat mag op zijn minst vermoed
worden dat hij enigszins op de hoogte is van het interne partijhuishouden. Zijn naam is namelijk Dirk Laeremans. Behalve dat hij de broer is
van VB-kamerlid Bart Laeremans, was hij op 18 juni 2005 een van de
sprekers op het startcolloquium ter voorbereiding van het VB-congres.
Laeremans’ uitleg verschilt niet zoveel van wat Filip Dewinter op 20
juni 2005 in De Tijd vertelt: ‘Ter linkerzijde probeert men het Vlaams
Belang in het superliberale kamp te steken. Dat zal niet het geval zijn.
Wij beseffen goed dat wij de eerste arbeiderspartij van Vlaanderen
zijn geworden. Met de verdieping van ons economisch programma
gaan we ons publiek niet met asociale maatregelen tegen de borst
stoten.’

H

3. Vlaams Belang pro gastarbeid?
Het Vlaams Belang congresseert dus enkel over economie. Over wat
het sociale programma van de partij moet voorstellen, wordt er geen
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congres bijeengeroepen, maar roept het de maand daarvoor – op 6
oktober 2005 – simpelweg een persconferentie bijeen. De parlementsleden Koen Bultinck en Guy D’Haeseleer stellen er drie nieuwe brochures met partijstandpunten voor: Een socialer Vlaanderen, Vergrijzing
en arbeidsmarkt en Op weg naar een Vlaamse gezondheidszorg.
Knelpuntvacatures. De persconferentie wekt weinig opzien. En daar
is nochtans alle reden toe. Want wie de brochure Vergrijzing en arbeidsmarkt leest, vindt daarin een standpunt dat geen enkel VB-congres
– laat staan een partijmeeting in de Antwerpse Seefhoek – zou overleven: de indiener ervan zou met pek en veren worden buiten gedragen
en levend begraven na eerst te zijn gevierendeeld. Op bladzijde 13,
onder de titel ‘Immigratie?’, staat namelijk dit: ‘Het is mogelijk dat
op lange termijn niet-EU-burgers “knelpuntvacatures” kunnen helpen
invullen.’
Knelpuntvacatures zijn jobs waarvoor geen of onvoldoende kandidaat-werknemers gevonden worden. Vaak omdat het jobs met ongunstige arbeidsomstandigheden zijn. Volgens cijfers van de VDAB gaat
het om vele duizenden vacante betrekkingen.
En wat zegt het Vlaams Belang nu? ‘Niet-EU-burgers kunnen die jobs
helpen invullen.’ Jawel, ‘niet-EU-burgers’, geen Polen dus of andere
nieuwe Europeanen. ‘Niet-EU-burgers’, zoals we die in de jaren zestig
en zeventig en masse uit Turkije en Noord-Afrika hebben gehaald om
hier het vuile werk op te knappen. Zeg maar: gastarbeiders.
Voorwaarden. Het Vlaams Belang dat voor gastarbeid pleit? Even
checken: Vergrijzing en arbeidsmarkt, de brochure waaruit dit komt, is
wel degelijk een officiële partijpublicatie, met de nadruk op officieel,
dat wil zeggen: met de zegen van de partijtop, dus ook van Filip Dewinter mogen we veronderstellen. Diezelfde partijtop die op 8 december 2005 naar de Marokkaanse hoofdstad Rabat zal afzakken om er
naar eigen zeggen ‘paal en perk te stellen’ aan de immigratie vanuit
Marokko.
Toch is het zo. Voorzitter Frank Vanhecke fungeert als verantwoordelijke uitgever en schreef een voorwoord. De brochure draagt het
officiële logo van de partij en werd voorbereid door een werkgroep
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in de schoot van de studiedienst. Ze werd, zoals al gezegd, tijdens
een persconferentie voorgesteld en kan op de website van de partij
gedownload worden.
Geen twijfel mogelijk: hier is over nagedacht. Ja, er worden voorwaarden gekoppeld aan die gastarbeid (een term die het VB overigens
niet letterlijk in de mond neemt). Nogmaals de bewuste bladzijde 13:
‘Wij houden de mogelijkheid van “knelpuntvacatures” voor vreemdelingen met arbeidskaart open. Vanzelfsprekend willen wij de migratiestop van 1974 behouden, maar het is mogelijk dat op lange termijn
niet-EU-burgers “knelpuntvacatures” kunnen helpen invullen. Dat
moet dan telkens op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst gebeuren en moet een duidelijke win-winsituatie zijn voor alle betrokken partijen. Aan het contract moet bovendien een Vlaams examen in
het land van herkomst voorafgaan. Dit examen moet peilen naar vakkennis, functionele taalkennis en noties van onze instellingen, waarden en normen. Mensen met een strafblad of politieke extremisten
zijn niet welkom.’
Gastarbeid. Maar hoe dan ook, met dit pro-gastarbeid standpunt
maakt het Vlaams Belang meer dan een bocht van 180 graden. Het
vloekt met zowat alles wat de partij in het verleden over dit thema
– ‘Werk voor eigen volk eerst’, ‘Stop gastarbeid’ en aanverwante kreten – heeft verkondigd. Op het sociaal-economisch congres Vlaanderen
werkt! van 1996 luidde het nog stoer: ‘Het VB verwerpt het systeem
van de gastarbeid zowel om principiële als om sociaal-economische
redenen.’
Of lees – om de filosofie van het VB wat te bevatten – de haast lyrische bewoordingen die partij-oprichter en voorzitter-voor-het-leven
Karel Dillen in 1983 hanteerde in de toelichting van zijn wetsvoorstel
om gastarbeiders (‘en hun gezinnen en families’) weer naar huis te
sturen: ‘Het bestaan van gastarbeid is het schrijnende bewijs van de
ongelooflijke vervlakking en geestelijke verarming van onze tijd. (...)
Deze vreemde werknemers zijn de eerste en belangrijkste slachtoffers van een mensonterend internationaal stelsel dat er niet voor terugdeinst mensen omwille van financiële of economische voordelen
en belangen uit hun natuurlijke milieu weg te rukken. (...) Hiermee
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wordt op pijnlijk-overtuigende wijze bewezen hoe in deze tijd klaarblijkelijk puur-materialistische waarden zoals geldgewin en economisch voordeel verkozen worden boven nochtans diepere geestelijke
en nationale, volkse waarden. Alleen reeds het goedkeuren van het
beginsel der gastarbeid zelf staat bijgevolg gelijk met het goedkeuren of tenminste aanvaarden van de teloorgang van vele geestelijke
niet-materiële waarden, en is dan ook volkomen tegengesteld aan het
herstel van vele traditionele waarden waaraan wij zo dringend toe
zijn. (...) Welnu, de mens is geen “arbeidskracht”. Hij is meer dan een
puur economische “factor”. Hij is op de eerste plaats geestelijk wezen,
op natuurlijke wijze verbonden met zijn gezin, zijn familie, zijn volk,
land en cultuur.’
Kapitalisme. Maar we hoeven niet eens zo ver terug te gaan in de
tijd. Op de 1 meimanifestatie van 2002 geeft de partij het Verbond van
Belgische Ondernemingen (VBO) een veeg uit de pan omdat die knelpuntvacatures wil opvullen via nieuwe arbeidsmigratie.
‘Zoals in het verleden willen de ondernemingen massa’s vreemdelingen binnenhalen omdat deze het werk goedkoper willen doen
dan de hier aanwezige eigen bevolking,’ luidde de VB-kritiek toen. ‘De
Europese Commissie – een instelling bestaande uit technocraten die
puur economisch denken en zich niet bekommeren om de sociaaldemografische gevolgen van hun beleid – denkt in dezelfde termen.
(...) Het VB kant zich tegen deze egoïstische materialistische visie. Vlamingen en Europeanen willen perfect deze zogenaamde knelpuntberoepen uitoefenen mits zij hiervoor op een passende wijze worden
vergoed. Dat druist evenwel in tegen de ondernemersbelangen van
het grootkapitaal.’
Of nog dichter in de tijd: 29 oktober 2005, de VB-website bekritiseert de links-liberale Sven Gatz (VLD) omdat die pleit voor een ‘actief
immigratiebeleid’ om het tekort aan arbeidskrachten in knelpuntberoepen op te lossen. ‘Met het voorstel om voortaan mensen in te
vliegen van de andere kant van de aardbol worden onze werklozen in
feite afgeschreven,’ luidt het.
En als een echo van de woorden van Karel Dillen: ‘Onze belangrijkste kritiek is evenwel het feit dat immigratie door heel wat voorstan-
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ders enkel in economische termen wordt gezien, zonder zich vragen
te stellen over de maatschappelijke kostprijs van hun voorstellen. De
logica van de grenzeloze vrije markt, waarbij mensen beschouwd worden als identiteitsloze wezens die zonder problemen importeerbaar
en verhandelbaar zijn, sluit in deze optiek naadloos aan bij die van de
bevlogen linkse multiculturalisten. Kortom, als het gaat om het binnenhalen van nieuwe vreemdelingen, marcheert de linkerzijde zonder complexen ‘hand in hand’ met het meest extreme kapitalisme.’
Dat drie weken voordien, op 6 oktober 2005, het Vlaams Belang
in een officiële brochure net hetzelfde had gesteld (‘Niet-EU-burgers
moeten knelpuntvacatures helpen opvullen’) bewijst dat ze bij de partij dringend hun eigen publicaties eens moeten lezen.
Amerikanen en Japanners. ‘Even foutief als leugenachtig’, reageert
het Vlaams Belang op bovenstaande door Blokwatch verspreide informatie. Ziehier de enige juiste door de partij verspreide lezing: ‘Wij
werkten in een inhoudelijke brochure over Vergrijzing en arbeidsmarkt
een aantal technische voorwaarden uit om in de toekomst het tijdelijke verblijf in Vlaanderen van hooggeschoolde arbeidskrachten mogelijk te maken. Het vooroordeel dat het Vlaams Belang gekant zou zijn
tegen een Amerikaanse bedrijfsleider die hier verblijft of een Japanse
informaticus die de opstart van nieuwe software komt begeleiden,
klopt uiteraard niet. Dáár gaat het over,’ aldus het VB in een reactie.
Even die brochure erbij nemen. Letterlijk staat er: ‘Het is mogelijk
dat op lange termijn niet-EU-burgers “knelpuntvacatures” kunnen
helpen invullen.’ Nergens staat er dat daarmee hooggeschoolde jobs
worden bedoeld.
Bovendien bewijst de partij daarmee niet te weten waarover ze
het heeft. De VDAB hanteert een lijst van 238 knelpuntberoepen, die
voor een equivalent staan van 40.682 jobs, en in de volgende twintig
beroepsgroepen voorkomen: ingenieurs, verplegend personeel, tekenaars, technici, boekhouders, informatici, kaderpersoneel, gespecialiseerde bedienden, vertegenwoordigers, chauffeurs, arbeiders metaal,
elektriciens, schrijnwerkers, arbeiders bouw, onderhoudstechnici,
bakkers, beenhouwers, horecapersoneel, schoonmaakpersoneel en
kappers. Zijn dat allemaal hooggeschoolden.
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Maar goed, laten we het VB op zijn woord geloven. Die nieuwe generatie gastarbeiders, dat zijn dus hooggeschoolde Amerikaanse bedrijfsleiders en Japanse informatici, van wie de partij ‘in het land van
herkomst’ zowaar ‘een Vlaams examen’ zal afnemen. ‘Dit examen
moet peilen naar vakkennis, functionele taalkennis en noties van
onze instellingen, waarden en normen.’
Voilà, misverstand opgeruimd. Wij citeren maar hoor! O ja, ‘mensen
met een strafblad of politieke extremisten zijn niet welkom.’ Hmm…
kan het VB in een volgend persbericht dan ook eens verduidelijken
welke Amerikanen en Japanners het daarmee bedoelt?

4. Wiens belang?
Terug naar het economisch congres. Dat het Vlaams Belang meer oor
heeft voor de verzuchtingen van de werkgevers dan voor die van de
werknemers, is geen links verzinsel. Op basis van de economische
congresteksten komt de zakenkrant De Tijd tot dezelfde conclusie.
Economische actoren. Een half jaar voor dat congres plaatsvindt,
stelt het VB zijn Ontwerp-manifest Ondernemend Vlaanderen voor. ‘Omdat
het Vlaams Belang de politieke partij is die luistert naar Vlaanderen,
willen wij aan de hand van deze discussietekst de economische actoren eerst raadplegen vooraleer wij in het najaar het economisch
programma van de partij vastleggen,’ luidt de openingszin.
‘Wij richten ons met deze discussietekst tot iedereen. Niet enkel tot werkgevers of tot werknemers die de één tegen de ander
strijden of omgekeerd, maar tot iedereen die in de ondernemingen
van Vlaanderen samen wil werken aan een nieuwe economische
welvaart,’ klinkt het veelbelovend. ‘Wij zullen waar nodig en waar
mogelijk tevens ondernemingen, ondernemers en werknemers bezoeken in een Ronde Van Vlaanderen, waarin mandatarissen en specialisten van onze partij met bedrijfsbezoeken en gesprekken “ten
velde” het materiaal, de klachten, de ideeën en de ervaringen zullen
verzamelen waarmee we het programma willen inspireren. Kent u
iemand, een bedrijfsleider, een onderneming, werknemers die wil-
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len inspireren, die een gesprek hierover willen voeren? Contacteer
ons. Wij komen en luisteren.’
Luisteren heeft het Vlaams Belang inderdaad gedaan, maar dan uitsluitend naar de Vlaamse werkgevers. Van het voornemen om ook
met werknemers in gesprek te gaan, valt geen spoor te bekennen in
wat tijdens een colloquium op 18 juni 2005 wordt voorgesteld als de
resultaten van die ‘Ronde van Vlaanderen’.
Al weze vooraf opgemerkt dat het VB de resultaten van die rondvraag graag overroept. Volgens het Vlaams Belang Magazine van juni
2005 werden ‘een 3.000-tal Vlaamse ondernemingen’ bevraagd. Maar
het door de VB-studiedienst uitgegeven Financieel-Economische Commentaren (FEC) van juli 2005 meldt dat slechts 178 ingevulde vragenlijsten werden teruggestuurd; 1.514 vragenlijsten werden door het VB
verstuurd naar Vlaamse bedrijven uit de Trends Top-100.000, en nog
eens 1.288 vragenlijsten gingen naar ‘Vlaams-Belangleden actief als
zelfstandige, bedrijfsleider of in een belangenorganisatie’. Er werden
ook 224 bedrijfsbezoeken gepland.
Vakbondsafgevaardigden. Het is interessant te kijken naar welke
studies en onderzoeken het VB refereert in de vijf voorbereidende teksten van haar economisch congres. Uit een door Blokwatch gemaakte
analyse blijkt het VB een wel heel eenzijdige luisterbereidheid aan de
dag te leggen: VBO, VOKA, UNIZO… de ene na de andere werkgeversorganisatie of patronale denktank komt aan bod.
Van de vakbonden: geen spoor te bekennen. Dat de bonden, zoals het
VB in haar Financieel-Economische Conmmentaren schrijft, niet wensten te
reageren op de vragenlijst van de partij, doet daarbij niet terzake. De
studies van de vakbonden, bijvoorbeeld over stress op het werk, kunnen
even gemakkelijk geraadpleegd worden als die van de ondernemers.
Op 11 augustus 2005 verstuurt het VB bovendien een FEC-nieuwsflits getiteld ‘Vlaams Belang doet beroep op vakbondsafgevaardigden’.
Daarin schrijft de partij: ‘In het kader van de congreswerkzaamheden
zoeken wij op grote schaal contact met vakbondsafgevaardigden die
bereid zijn met onze partij na te denken over de relatie werknemerwerkgever. Heel wat afgevaardigden zegden ondertussen reeds hun
medewerking toe.’
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Niets van terug te vinden in de teksten. Neen, hier is duidelijk meer
aan de hand. Wie het economisch verlanglijstje van het VB doorneemt,
kan niet naast een opvallende gelijkenis met dat
et Vlaams
van de bedrijfswereld kijken. Alleen wil de partij
Belang
dat niet met zoveel woorden gezegd hebben.
luistert alleen
Een in deze toch wel onverdachte bron als de
naar de
zakenkrant De Tijd doet dat wel. ‘De partij biedt
werkgevers.
de bedrijven alles waar ze van dromen: lastenverlagingen, een ontvette overheid en minder machtige vakbonden,’ schrijft De Tijd op 23 november 2005. ‘Het Vlaams
Belang mag dan al bestrijden dat het om een ultraliberaal werkstuk
gaat, toch kan niet worden ontkend dat de partij de werkmens minder lekkers te bieden heeft dan de bazen’, aldus De Tijd.

H

5. Staken schaadt, werken baat
Een maand voor het economisch VB-congres
voeren de drie vakbonden ABVV, ACV en
ACLVB actie tegen het Generatiepact waarmee de paarse regering Verhofstadt de arbeidsmarkt wil hervormen, onder meer door
mensen langer te laten werken.
Begrip. Wat denkt het Vlaams Belang over die
stakingsacties? De krant De Morgen vraagt het
zich ook af en belt naar VB-voorzitter Frank
Sticker uitgegeven door Vanhecke. ‘Nationale staking duwt Vlaams
het VB.
Belang in spagaathouding’, kopt de krant op
25 oktober 2005 boven het artikel waarin
Vanhecke zich in allerlei bochten wringt om
de staking noch goed te praten noch al te nadrukkelijk af te keuren.
‘Het VB is dus tegen de staking?’ vraagt De Morgen. ‘Neen, neen, de
conclusie is genuanceerder. We begrijpen het ongenoegen en de terechte boosheid, maar een staking heeft ook negatieve effecten voor
de bedrijfswereld. Dat is spijtig’, antwoordt Vanhecke.
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‘Het VB staat dus achter de staking?’ probeert De Morgen nogmaals.
‘Kijk, we moeten ons niet voor of tegen de staking uitspreken. De
vakbonden hebben ons niet uitgenodigd om mee te staken’, luidt Vanheckes antwoord.
Geen begrip. Maar De Morgen is zo clever ook VB-parlementslid Freddy
Van Gaever op te bellen als vertegenwoordiger van de ‘ondernemersvleugel’. Terwijl Vanhecke de kerk nog in het midden lijkt te willen
houden, gaat Van Gaever – die ook als ondernemer berucht was om
zijn antisyndicale opstelling – voluit in de aanval. Bij Van Gaever geen
begrip voor de stakers: ‘Die staking heeft geen zin, integendeel. De
stakers jagen enkel de investeerders weg. Ze
et is
hollen de eigen economie uit. Het stakingsontoelaatbaar recht is één zaak, maar daartegenover staat
dat arbeiders
het recht op werken. Het is ontoelaatbaar dat
een kruispunt
bedrijven stil worden gelegd omdat arbeiders
blokkeren zonder
een kruispunt blokkeren, zonder dat de polidat de politie
tie ingrijpt.’
ingrijpt.
Diezelfde dag nog poogt het VB de vermeende onduidelijkheid weg te werken middels een
officiële persmededeling. Daarin luidt het dat de partij ‘begrip’ heeft
voor de acties tegen de regering (want het VB is als oppositiepartij
ook gekant tegen deze regering). Al is bijvoorbeeld VB-parlementslid
Jurgen Verstrepen het daar niet mee eens: ‘Hoezo we begrijpen de
vakbonden? Uitspraken zoals “we begrijpen de vakbonden” gaan in
tegen mijn persoonlijke mening. (...) Ik heb geen begrip voor de vakbonden op dit ogenblik. Met oogkleppen misbruiken ze hun – hardwerkende – leden om hun macht te tonen’, moppert hij op 25 oktober
2005 op zijn weblog.

H

Politieke stakingen. Maar het echte venijn zit hem in de staart van
dat VB-standpunt: ‘Dat neemt niet weg dat wij betreuren dat met de
stakingsacties wellicht weer de grote en kleine Vlaamse bedrijven
getroffen worden, terwijl de schuldigen eigenlijk bij de regering te
zoeken zijn. Het mag trouwens ook niet dat stakingsacties leiden tot
blokkades van KMO-zones of van werkwilligen. In een democratie be-
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staat trouwens een ander probaat middel om het wanbeleid en de
gebroken beloftes van paars af te straffen: de stembus.’
In deze laatste paragraaf maakt het VB immers duidelijk dat het een
staking als actiemiddel afkeurt (omdat dat de ondernemingen treft),
dat blokkades van bedrijfsterreinen niet getolereerd worden en dat
werkwilligen aan de slag moeten kunnen – staking of niet. Bovendien
wordt geïnsinueerd dat om een regering te treffen een staking geen
democratisch actiemiddel is.
Daarmee zit het Vlaams Belang weer volledig op de lijn die ook door
het Vlaams Blok werd gevolgd: politieke stakingen – die het regeringsbeleid viseren – moeten verboden worden.
Stakingsrecht. Wie het officiële programma van het Vlaams Belang
raadpleegt, zal daarin vruchteloos zoeken naar een standpunt over stakingen. De woorden ‘staking’ of ‘stakingsrecht’ komen niet één maal
voor in het 75 bladzijden tellende document. De resoluties van het
Economisch Congres van november 2005 besteden één zin aandacht
aan het stakingsrecht: om het te beknotten. ‘Het recht op staken mag
niet verhinderen dat werkwillige arbeiders en bedienden hun werkplek vervoegen wanneer zij dat willen, ook in stakingsperiodes’, heet
het.
De laatste keer dat het VB daar een uitgebreid standpunt over verwoordde, was in… 1993 – meer dan tien jaar geleden inmiddels. Onder
de kop ‘De vakbonden: vriend of vijand’ schreef huidig parlementslid
Jan Penris in het partijblad van april 1993 het volgende: ‘De vakbonden mogen gebruik maken van het stakingswapen binnen redelijke
perken. Dit houdt o.m. een aanzeggingsplicht en de vrijwaring van
het recht op arbeid van de werkwillige collega’s in. In geen geval mag
een staking gepaard gaan met geweld, noch met sabotagedaden. Bedrijfsbezettingen zijn maar toegelaten als ultiemste wapen, te weten
wanneer de onderneming faalt of dreigt te falen. Het Vlaams Blok
verschilt hier dus grondig van mening met de vakbonden. Bewust.
Zij hebben het stakingswapen immers geperverteerd. Hun stakingspiketten tasten bij vele stakingen op ongeoorloofde wijze het recht op
arbeid aan. (...) Daarenboven bezondigen de vakbonden zich van langsom meer aan zogenaamde solidariteits- en politieke stakingen. (...)
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Politici kan men trachten te overtuigen met democratische middelen.
Het stakingswapen mag hiervoor niet worden gebruikt. Het Vlaams
Blok heeft begrip voor de werknemerssolidariteit over bedrijven en
sectoren heen. Doch deze solidariteit kan haar uitvoering vinden in
andere dan stakingsacties (petities, geldinzamelingen, solidariteitsbetuigingen buiten de werkuren).’
Stakingsverbod. In de jaren tachtig eist het VB ook nog ‘stakingsverbod in economische sleutelsectoren en het openbaar vervoer’ (Vlaams
Blok, mei 1983). Eind jaren negentig haalt Jan Penris het idee opnieuw
boven water. Na de – ‘naar slechte gewoonte’ - zoveelste Antwerpse
havenstaking suggereert hij om de sluizen ‘van openbaar veiligheidsbelang te verklaren’ (Vlaams Blok, januari 1997).
En na een staking van de treinmachinisten in de zomer van 1998
schrijft het VB-partijblad (september 1998): ‘Spoorstakingen zijn bijna
altijd zinloos. (...) Stakers bij het spoor beweren graag dat ze actie voeren voor het behoud van de publieke dienstverlening, maar ze zijn de
eersten om het publiek geen diensten te verlenen.’
Het Vlaams Belang denkt over stakingen hetzelfde als het Vlaams
Blok. Over de door de socialistische vakbond ABVV georganiseerde 24
urenstaking van 7 oktober 2005 zegt kamerfractieleider Gerolf Annemans in het televisieprogramma De Zevende Dag (VRT, 9 oktober 2005):
‘De staking is onaanvaardbaar, nutteloos en slaat nergens op.’
‘Ik blijf erbij dat stakingen als deze niet kunnen. Ons model is het
sociaal overleg, niet de druk van de straat,’ beaamt Vlaams parlementslid Wim Van Dijck op zijn weblog (7 oktober 2005). ‘Professor
Blanpain noemt toestanden zoals blokkades van bedrijventerreinen
door vliegende stakingsposten in strijd met de rechtsstaat. Hij heeft
gelijk. Maar werkgevers aarzelen om naar de rechtbank te stappen en
burgemeesters om de politie in te zetten. (...) Politieke stakingen die
enkel bedoeld zijn om het aan de gang zijnde overleg te beïnvloeden,
zijn uit den boze.’
Gents gemeenteraadslid en parlementslid Ortwin Depoortere kondigt op zijn weblog (10 oktober 2005) aan de Gentse burgemeester
Frank Beke op het matje te zullen roepen omdat die geen politie had
afgestuurd op stakersblokkades: ‘Arbeiders en bedienden die niet wil-
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len meestaken en willen werken, moeten daartoe de kans krijgen. Op
de burgemeesters rust de taak om hen vrije doorgang te garanderen.
Maar dan moeten ze natuurlijk wel de nodige instructies geven aan
hun politiekorps.’ Depoortere dient op 26 oktober 2005 in de Gentse
gemeenteraad een motie in die zin in.
Staken is misdaad. Tegen het stakingsrecht heeft het VB altijd al
storm gelopen. Ook in de beginjaren van de partij – die volgens sommigen toen slechts een Vlaams-nationalistische partij was – was het
VB reeds volbloed extreem rechts.
In oktober 1983 verschijnt het partijblad met de kreet ‘Crisis? Staken schaadt, werken baat’ op de voorpagina. In zijn hoofdartikel, dat
getiteld is ‘Stakingen als ondergangswellust’, haalt toenmalig partijvoorzitter Karel Dillen bijzonder scherp uit naar de vakbondsacties
tegen de saneringspolitiek van de regering: ‘De vakbonden worden
de jongste jaren gekenmerkt door gevaarlijke demagogie. Hun aandeel in de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de toestand,
welke vandaag erg is en morgen rampzalig kan
worden, is niet gering. Vandaag echter moeten
risis?
hun stakingsparolen gewoonweg als misdadig
Staken
bestempeld worden. Stakingen leiden alleen tot schaadt,
een verdere verergering en verslechtering van de werken baat.
algemene toestand. Stakingen leiden op korte en
lange termijn tot een verdere ontwrichting en ondermijning van de
economische en ook uiteraard van de sociale toestand. (...) Vandaag
worden stakingen een wapen tegen de economie van het land. (...) Het
Vlaams Blok heeft steeds beklemtoond: Staken schaadt, werken baat.
Vandaag zegt het Vlaams Blok: Staken is misdaad!’
Vandaag denkt het VB eerst twee keer na voor het nog zulke stoere
taal spreekt: al is de boodschap dezelfde gebleven (‘geen politieke stakingen’), de verpakking is veranderd (‘begrip voor de stakers’).
Op zijn weblog denkt ex-persverantwoordelijke Wim Wienen,
Gents gemeenteraadslid en parlementair medewerker van het VB,
met heimwee terug naar die tijd toen het VB nog voluit kon zeggen
wat het dacht. Onder de titel ‘Staken schaadt’ schrijft hij (6 oktober
2005): ‘Vroeger was er een partij die naar buitenkwam met de slogan:

C
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“Crisis? Staken schaadt, werken baat!” Het was een mooie partij, de
mooiste partij die ik in mijn nog jonge leven gekend heb. Spijtig genoeg bestaat die partij nu niet meer. Maar ze hadden gelijk. Zoals ze
in zoveel zaken gelijk hadden. We zijn wat dat eindeloopbaandebat
betreft in een crisis terechtgekomen.’

6. Nauwelijks volk op 1-meiviering VB
Al jaren probeert het VB een eigen alternatief te vormen voor de socialistische 1-meimanifestaties. Maar de 1-meimanifestaties van het VB
trekken alsmaar minder volk.
Geen massa-meeting. De bijeenkomsten in 2005 aan de luchthaven
van Deurne en in 2006 op de Sint-Paulusplaats in Antwerpen vormen
qua opkomst een historisch dieptepunt. De in 1996 ingezette 1-meiputsch van het VB bewijst daarmee een mislukking te zijn.
Amper 300 man. Dat is wat het VB op de been weet te brengen voor
een nochtans provinciaal georganiseerde activiteit. Ondanks gratis
busvervoer met elf opstapplaatsen, niet alleen in enkele Antwerpse
districten (Ekeren, Hoboken, Wilrijk, Berchem, Antwerpen), maar ook
in vier randgemeenten (Borsbeek, Schoten, Kontich, Ranst) en zelfs in
Mechelen en Herentals.
Niet dat het VB niet beter kan: laat de partij een meeting ‘tegen
vreemdelingenstemrecht’ organiseren en het krijgt zonder moeite
een tent met meer dan 1.000 man gevuld. Maar die 1 mei, dat wil
maar niet lukken. Zelfs niet in het 70.000 inwoners tellende Deurne,
toch hét bruine bastion bij uitstek, waar de partij een nergens geëvenaarde monsterscore van 38% haalt, zo mogelijk nog hoger dus dan
de reeds buitenmaatse 33% die het gemiddeld in Antwerpen scoort
(cijfers van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000).
Moeten we eraan herinneren wat dat in absolute cijfers betekent:
– district Deurne: 19.927 VB-kiezers (37,9%)
– stad Antwerpen: 89.213 VB-kiezers (33,0%),
– provincie Antwerpen: 237.142 VB-kiezers (22,1%).
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Socialistische symbolen. Oké, op 1 mei 2000 wist het VB in Antwerpen bijna 3.000 man op de been te brengen en de gezinsdag in
het Boudewijnpark in Brugge op 1 mei 2002 trok nog meer volk – net
zoals de partijfeesten – maar dat waren nationale manifestaties, met
bovendien veel randanimatie (dolfinarium, optredens, shows en spektakel) als grote publiekstrekker.
Met zijn sinds 1996 georganiseerde 1-meimanifestaties heeft het VB
de ambitie de socialisten in het hart te raken: want is het VB ondertussen niet de grootste ‘arbeiderspartij’ (dat klopt), en heeft het dat niet
voor een groot deel te danken aan de overkomst van gewezen SP-kiezers (dat klopt gedeeltelijk). ‘Na hun kiezers pakken we nu ook hun
symbolen af’, luidde het toen. ‘Het Vlaams Belang is meer dan ooit de
enige Vlaamse, sociale volkspartij’, heet het ook nu weer in de voor de
gelegenheid in full colour gedrukte pamfletjes.
Dat klinkt van langsom meer en meer gratuit voor een partij die
niet eens haar eigen achterban weet warm te maken voor een 1-meimanifestatie, terwijl de socialistische stoeten nog steeds een veelvoud
daarvan op de been weten te brengen – alleen al in Antwerpen stappen vele duizenden achter majorettes, fanfares en rode vaandels.
‘De gewone vakbonden willen met ons de discussie niet aangaan.
Ik weet niet hoe we dat probleem moeten oplossen,’ verzuchtte Filip
Dewinter aan de vooravond van 1 mei in De Standaard (30 april 2005).
Misschien moet Dewinter er zijn eigen partijprogramma eens op naslaan. Dan zal hij begrijpen dat de eis dat vakbonden moeten worden
gekortwiekt en mutualiteiten moeten worden opgedoekt niet echt
uitnodigend klinkt.
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Nauwelijks volk op 1-meiviering VB (Marc Spruyt – Blokwatch,
2 mei 2005) / Aalst: niet Daens maar Woeste is voorbeeld van
VB (Rony Boonen en Marc Spruyt – Blokwatch, 22 september
2005) / ACW: ‘Daens geen boegbeeld voor Vlaams Belang’ (Marc
Spruyt – Blokwatch, 27 september 2005) / VB: ‘Staken schaadt,
werken baat’ (Marc Spruyt – Blokwatch, 27 oktober 2005) /
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Vlaams Belang pro gastarbeid (Marc Spruyt – Blokwatch, 24 november 2005) / Vlaams Belang moet leren lezen (Marc Spruyt
– Blokwatch, 25 november 2005) / Wat u moet weten over het
economisch VB-congres (Marc Spruyt – Blokwatch, 25 november 2005).
Bewerking: Marc Spruyt

187

antwerpen

9. Antwerpen

Als het Vlaams Belang de meerderheid breekt, dreigen heel wat subsidies voor verenigingen te verdwijnen. Dat zou een ramp zijn. Het
VB heeft enorme verwachtingen gecreëerd, het heeft beloofd om álle
problemen op te lossen. Het zal dus héél radicale maatregelen moeten
nemen om niet onmiddellijk door de mand te vallen.
Mieke Vogels (Groen!) in Gazet van Antwerpen, 17 juli 2006

1. Hard voor Antwerpen
Juicht Antwerpenaren juicht! Voortaan heeft het Vlaams Belang een
hart voor u! Dat beweert de partij althans zelf in de gelijknamige campagne die het in het voorjaar van 2005 voert. ‘Een verrassende en positieve campagne’, luidt het alom. Ten onrechte, zo blijkt.
Een nieuw geluid? Nog voor de campagne goed en wel uit de startblokken is geschoten, heeft ze al één doel bereikt: de indruk wekken
dat het VB met constructieve voorstellen uitpakt en zich daarmee als
bekwame beleidspartij profileert. ‘We zijn meer dan een oppositiepartij die alleen maar tackelt, we hebben ook een alternatief’, vertelt
Filip Dewinter op 21 januari 2005 aan De Standaard.
Een rood hartje dat de woorden ‘Hart voor Antwerpen’ omhelst,
en een affiche waarop Anke Van dermeersch en Filip Dewinter u hun
breedste glimlach tonen. Dat is het campagnebeeld waarmee het VB
de harten van de Antwerpenaren hoopt te winnen en dat menig perscommentator doet zwijmelen. ‘Een campagne waar niemand iets tegen kan hebben,’ meent De Morgen van 22 januari 2005. ‘Dewinter
op positieve toer’ en ‘Vlaams Belang presenteert een doos vol verras-
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singen’, luidt het nog lyrischer in Gazet van Antwerpen van 21 januari
2005. Daar noemt de commentator zich zelfs ronduit ‘enthousiast’
over het rijtje voorstellen waarmee het VB de Antwerpenaar hoopt te
verleiden.
Gazet van Antwerpen: ‘Het meest opmerkelijk in alle verhalen is de
nieuwe toon van het VB. Dit zijn we absoluut niet van Filip Dewinter
& co gewend. Verdwenen is de migrantenretoriek, weg de eeuwige
noodkreet om meer blauw op straat, ogenschijnlijk gesmolten de zure
sneeuw. Het VB omschrijft Antwerpen als “een open, verdraagzame
en tolerante, maar ook een zelfbewuste Vlaamse en Europese stad,
geworteld in het verleden, werkend aan het heden en vol vertrouwen
in de toekomst”. Dat is toch een heel nieuw geluid, terwijl het nog
niet eens lente is. (...) We hebben ons sinds de omvorming van Vlaams
Blok naar Vlaams Belang herhaaldelijk afgevraagd in welke mate er
sprake is van oude wijn in nieuwe zakken. Dat de partij hoognodig
een ander discours moest gaan inoefenen om eindelijk uitzicht te krijgen op deelname aan de macht, stond als een paal boven water. Maar
het bleef afwachten hoe dat discours er in de praktijk zou uitzien. Nu
de campagne Een hart voor Antwerpen er ligt, kunnen we alleen maar
vaststellen dat ze ons verrast. Het VB heeft zijn huiswerk gemaakt, en
het heeft er werk van gemaakt.’
Oude koek. Hadden deze journalisten ook maar hun huiswerk gemaakt. Wat als ‘nieuw en verrassend’ wordt opgehemeld, blijkt niet
meer dan opgewarmde kost te zijn: op drie na zijn alle achttien concrete voorstellen die het VB in Hart voor Antat de media
werpen doet overgeschreven uit het Vlaams
als nieuw
Blok-programma voor de Antwerpse gemeenen verrassend
teraadsverkiezingen van 2000. Die zogenaamophemelen, blijkt
de ‘doos vol verrassingen’ blijkt in werkelijkniet meer dan
heid dus oude wijn in nieuwe zakken te zijn
opgewarmde kost
waarmee de partij al jaren geleden uitpakte.
te zijn.
Van de hierboven vermelde uitspraak ‘Verdwenen is de migrantenretoriek, weg de eeuwige noodkreet om meer blauw op straat’ blijkt er bovendien ook
weinig waar te zijn. Onder de kop ‘Antwerpen, propere en veilige stad’
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schrijft het VB in Hart voor Antwerpen: ‘Veiligheid vereist permanente aandacht. Voor de monstercoalitie is het veiligheidsbeleid echter
nooit een prioriteit geweest. Het duurde vier jaar vooraleer een veiligheidsplan door het huidige college werd goedgekeurd. Het werd
dan nog een inhoudelijk zwak plan dat vooral de nadruk legt op de
aanwerving van nog meer sociaal assistenten allerhande. Het Vlaams
Belang wil dat er in eerste instantie meer politie op straat kan ingezet worden. Inzake criminaliteitsbestrijding moet een nultolerantiebeleid gevoerd worden.’ Hoezo dus ‘Weg de eeuwige noodkreet om
meer blauw op straat’?
De ‘verdwenen migrantenretoriek’ dan. Ook in Hart voor Antwerpen
is het racisme niet ver weg. Er is vooreerst de aanval op ‘Antwerpen is
van iedereen’, de nieuwe slogan van het Antwerpse stadsbestuur.
‘Nodeloos provocatief en eerder bedoeld als politiek-multicultureel
statement, dan als promotiemiddel voor Antwerpen,’ schrijft Dewinter. ‘De Antwerpen is van iedereen-campagne zendt trouwens een volkomen verkeerd signaal uit. De indruk wordt gewekt dat Antwerpen
een soort vrijblijvende hangplek is voor alles en iedereen. Antwerpen
is in eerste instantie van de Antwerpenaren, van alle burgers die het
Europees, Vlaams en Nederlandstalig karakter van onze stad respecteren, die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van onze stadsgemeenschap, die bereid zijn om van Antwerpen een veilige, welvarende
en Vlaamse stad te maken. De Antwerpse culturele, geschiedkundige
en economische erfenis is te kostbaar om zomaar te grabbel te gooien.
Antwerpenaar zijn, dat moet men verdienen.’
Er is vervolgens de aanval op multiculturele wijkfeesten. ‘Het
Vlaams Belang wil cultuur tot in de wijken brengen,’ luidt het. ‘Het
is de bedoeling van het Vlaams Belang om onze Vlaamse cultuur te
promoten. Op dit moment worden vooral multiculturele activiteiten
in de wijken georganiseerd. Wij willen opnieuw de Vlaamse cultuur
centraal plaatsen. Het organiseren en promoten van voornamelijk
Vlaamse culturele activiteiten zal het Vlaams karakter van achtergestelde Antwerpse wijken versterken.’
Men hoeft het 70-puntenplan niet gelezen te hebben om te begrijpen wie Dewinter wel als volwaardige Antwerpenaren beschouwt en
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wie niet (wetende dat volgens npdata.be
gemiddeld 30% van de Antwerpse bevolking van vreemde origine is). Waar is nu
‘dat ander discours’?

Voorstellen. Terug naar de voorstellen
uit Hart voor Antwerpen. De volgende vijftien voorstellen zijn quasi letterlijk uit het Vlaams Blok-verkiezingsprogramma van 2000 gekopieerd:
– Een Wereldtentoonstelling van de Vlaamse kunst organiseren.
– Promotie van Antwerpen in Europa: culturele kortvakanties:
- Antwerpen moet zich profileren als stad voor culturele en culinaire kortvakanties (citytrips);
- Uitbreiding van ‘Bed & Ontbijt’-accommodatie aan lagere prijzen
in onze stad;
- Uitbouw luchthaven van Deurne.
– Vlaamse cultuurpromotie in Antwerpen:
- Anderstalige reclame en winkelopschriften ontmoedigen door
de invoering van een retributie;
- Het organiseren en promoten van voornamelijk Vlaamse culturele activiteiten;
- Drastische herschikking van de toneelsubsidies in Antwerpen.
– De belastingdruk voor de Antwerpenaren verminderen:
- Antwerpen moet tolvrij blijven;
- Investeringen in de bereikbaarheid naar en van de haven;
- De vestigingstaks voor particulieren afschaffen;
- Schadefonds voor Antwerpse middenstand.
– Hou Antwerpen mobiel en bereikbaar:
- Behoud van de parkeerplaatsen bij heraanleg;
- Bewaakte randparkings met pendelbusjes van en naar het centrum van de stad.
– Antwerpen, propere en veilige stad:
- In iedere wijk een zwerfvuil- en sluikstortteam;
- Bus-, Tram- en Metrobrigade voor veilig openbaar vervoer.
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Slechts drie voorstellen kunnen enigszins nieuw worden genoemd:
– ‘Het Vlaams Belang stelt voor om voor gezinnen met kinderen een
“Antwerpse culturele gezinspas” in te voeren. Voor Vlaamse culturele activiteiten en evenementen krijgen gezinnen een voorkeurstarief’ – wat meteen een discriminatie impliceert voor culturele
activiteiten die als ‘niet-Vlaams’ worden gebrandmerkt.
– ‘Als alternatief voor de tolheffing stelt het Vlaams Belang de invoering van een wegenvignet voor. Alle vrachtwagens die onze wegen
gebruiken als transit dienen het wegenvignet te betalen’ – wat ook
al in het Vlaams Blok-verkiezingsprogramma van juni 2004 stond.
– ‘Antwerps gezinsabonnement De Lijn: een goedkoop stadsabonnement van De Lijn in te voeren voor Antwerpse gezinnen’ – in 2000
kantte het Vlaams Blok zich tegen gratis openbaar vervoer ‘omdat
wij menen wij dat zulks een verbloeming van de werkelijkheid is,
vermits de belastingbetaler betaalt.’

2. VB wil minder speelstraten in Antwerpen
Hart voor Antwerpen? Hard voor spelende kinderen! Steeds meer
Antwerpse straten worden tijdens de zomervakantie gedurende twee
weken een speelparadijs voor kinderen. Maar het VB wil daar paal
en perk aan stellen. In de buurt van parken of pleinen mogen geen
speelstraten meer komen, stelt de partij die beweert een hart voor
Antwerpen te hebben in de gemeenteraad.
Steeds meer speelstraten. In Antwerpen worden tijdens de zomer
een honderdtal straten voor maximum veertien dagen speelstraat.
Vanaf één uur ’s middags worden die straten afgesloten voor alle verkeer en kunnen kinderen er zich naar hartelust uitleven. Buurtbewoners houden zelf toezicht. Het initiatief om een straat tot speelstraat
om te vormen komt trouwens van de bewoners zelf en een meerderheid van hen dient de aanvraag te onderschrijven.
De speelstraten zijn een succes: elk jaar stellen zich nieuwe straten
kandidaat. Het project startte in 2001 met 14 straten, en dat aantal
steeg jaar na jaar: 33 straten in 2002, 41 straten in 2003, 82 straten in
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2004, 95 straten in 2005. Niet alleen voor de kinderen, ook voor vele
ouders is het een unieke gelegenheid om hun buren beter te leren
kennen.
Voor het Vlaams Belang mag het allemaal wat minder, zo maakt het
in mei 2005 zelf bekend via de Borgerhoutse editie van Antwerps Nieuws,
het huis-aan-huisblad dat in alle Antwerpse brievenbussen wordt gestoken. In de gemeenteraad van maart 2005, zo lezen we daar, poneerde
VB-gemeenteraadslid Hilda Vienne, een 58-jarige haarkapster die al sedert 1988 VB-gemeenteraadslid is: ‘Indien een speelstraat wordt georganiseerd in de onmiddellijke omgeving van een park of een plein, dan
zie ik er de noodzaak niet van in.’ Het feit dat een meerderheid van de
bewoners van die straat daar anders over denkt, deert Vienne niet.
Vandalenstreken. Het grondgebied van Antwerpen telt vele tientallen
pleinen. Het VB-gemeenteraadslid noemt onder meer de Mellaertsstraat
in deelgemeente Borgerhout als een probleem. Die is al sinds 2003 speelstraat, maar grenst aan het Moorkensplein waar zich het prachtige oude
gemeentehuis – thans districtshuis – van Borgerhout bevindt. ‘Sindsdien
worden ruiten van het waardevol districtshuis om de haverklap ingegooid. Speelstraat noemen ze dat dan!,’ sneert Vienne. ‘Waarom leert
men de jongeren niet op georganiseerde speeldagen een plein te gebruiken zoals het hoort, zonder vandalenstreken?’ besluit ze.
De bewoners van de Mellaertsstraat – overwegend witte gezinnen
met kleine kinderen – wisten niet wat ze lazen, zo kon Blokwatch
vernemen. ‘Die Vienne is niet goed wijs. Ze weet niet waarover ze het
heeft’, vertelde ons een buurtbewoner die om veiligheidsredenen anoniem wenst te blijven. In werkelijkheid bestaat er immers geen enkel
verband tussen de vandalenstreken aan het districtshuis – die beperkt
zijn tot enkele ingesmeten loodglasraampjes boven de hoofdingang
– en de speelstraat, die trouwens jaarlijks met een straatfeest wordt
afgesloten.
Bovendien zou Vienne, mocht ze ter plekke eens een kijkje komen
nemen, geweten hebben dat – net om het districtshuis te beschermen
– het verboden is te voetballen op het Moorkensplein. Wat de buurtkinderen overigens niet belet er elke dag een balletje te trappen. Behalve als het speelstraat is...
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3. De mailbox van Vlaams Belang Antwerpen
‘Groeten van een nationaal-socialist’ en ‘Doe zo verder, eens komen
jullie wel aan de macht’. Tientallen van deze berichtjes belandden in
de mailbox van www.vlaamsbelangantwerpen.org. In de veronderstelling dat ze ook effectief bij de partij Vlaams Belang terechtkwamen.
Niet dus.
Flater. Het was zonder meer een flater: 250.000 Antwerpenaren kregen in december 2004 de nieuwste editie van het VB-partijblad Antwerps
Nieuws in de bus, met vermelding van de nieuwe Antwerpse VB-website.
Maar zie: wie het door de partij aangeprezen adres aanklikte, kwam
op Blokwatch terecht. Hoe dat kon? Simpel: bij het VB waren ze lompweg vergeten die domeinnaam ook daadwerkelijk te registreren. En
dus deden wij dat maar. Wie www.vlaamsbelangantwerpen.org intikte
kwam dus niet op de Antwerpse VB-site terecht, maar op een speciale
Antwerpse welkomstpagina op de Blokwatch-website. Om de grap compleet te maken koppelden we er ook een speciale mailbox aan: VlaamsBelangAntwerpen@hotmail.com (momenteel niet meer in gebruik).
Tientallen mailtjes ontvingen we daar van mensen die in de waan
verkeerden dat ze echt bij het Vlaams Belang zaten. Wat op zich overigens nogal onbegrijpelijk was, want je moest de site niet bepaald met
een vergrootglas bestuderen om door te hebben dat het hier een grap
betrof. Alleen al een blik op het logo van het Vlaams Belang, dat we
hadden bijgewerkt met een gestileerd hakenkruis, sprak boekdelen.
Een hoop onwaarschijnlijke zever. Vele bezoekers hadden dat wel
degelijk door. ‘Hartelijk gefeliciteerd met jullie site. Dit doet mij denken aan de stunt in 1943 van Le Soir volé’, luidde een van de eerste reacties die op zaterdag 11 december binnenliepen. (Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd Le Soir door de Duitse bezetter gecontroleerd. Op 9
november 1943 zorgde het verzet voor een ware stunt door een valse
Le Soir op 50.000 exemplaren te verspreiden waarin de spot werd gedreven met de Duitsers.)
En een van de jongste bezoekers schreef: ‘Eindelijk iemand die er
eens serieus tegenin gaat, dit zogezegde Vlaams Belang is juist een

194

wa t u m o e t w e t e n o v e r h e t v l a a m s b e l a n g

grote bedreiging voor Vlaanderen. Iedereen kent het motto “Verdeel
en heers”. Wel, daar komt het zo ongeveer op neer: verdeel België
in twee delen, kom aan de macht en maak er een ware hel van! Dit
moet stoppen, in wat voor een wereld leven wij als er een partij mag
zijn die racistisch is. We moeten de stemmen voor het Vlaams Belang
dringend doen terugdeinzen. Deze partij is een schande voor België.
Walen en Vlamingen hebben elkaar altijd gesteund en dat moet zo
blijven. Ik ben maar 13 jaar oud, maar ik ben het allemaal zo beu. Weg
met het Vlaams Belang!’
Maar niet iedereen was zo bij de pinken als dit 13-jarige meisje.
‘Blijkbaar hebben de leugenaars van Marc Spruyt en co hun rommel
door uw stek gemixt. Gelukkig zijn ze zo domhatelijk dat de paar
punten van terechte kritiek verzinken in het niets tussen een hoop
onwaarschijnlijke zever.’ Zo schreef een naar eigen zeggen ‘soms kritische maar nog steeds enthousiaste partijmilitant’ op 12 december
2004.
Al hadden ook sommige tegenstanders het niet helemaal in het
motje, zoals deze mevrouw die zich boos maakt omdat ze VB-propaganda in haar brievenbus heeft gevonden. ‘Ik heb vandaag een exemplaar van uw blaadje Antwerps Nieuws in mijn brievenbus aangetroffen.
Net zoals ik u in het verleden al medegedeeld had geen schrijfsel van
het Vlaams Blok te willen ontvangen, eis ik ook nu dat u alle nodige
maatregelen treft opdat mijn brievenbus niet zou gevuld worden met
uw propaganda. Hoe u dit oplost is uw probleem, maar doe er iets
aan!’ Groot gelijk, beste mevrouw.
Een lidkaart aub. Het leerzaamste waren natuurlijk de berichtjes die
een goed idee geven van wat het VB in normale omstandigheden zoal
ontvangt. Zoals van deze Nederlander die Filip Dewinter zijn felicitaties stuurt nadat hij hem op 13 december 2004 heeft bezig gezien
tijdens een debat over de islam op de Erasmus Universiteit in Rotterdam:
‘Geachte heer Dewinter, mijn complimenten over uw optreden in
Nederland. Ik denk dat u vaker moet komen om de Nederlanders een
hart onder de riem te steken, en uw vrije woord over het poldermodel te laten bulderen. Het is mij altijd weer een genoegen u te horen
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spreken en het sterkt mij in mijn idee om politiek te gaan bedrijven.
Ik hoop nog veel van u te horen en wens u alle succes in uw strijd bij
de volgende verkiezingen.’ Was getekend: ‘Hoogachtend, Nationaal
socialist’.
Vaak zijn het korte berichtjes die mensen sturen om hun gemoed
te luchten of hun bezorgdheid te uiten over de toekomst van... België.
‘Jullie veroordeling was meer dan onterecht, het is net alsof België
niets beter te doen heeft!’ – ‘Wat prins Filip zei was schandalig. Hij
weet precies niet goed wat er is aan het gebeuren in ons land België.’
– ‘Veel mensen denken dat die moskeeën broeinesten zijn van mensen die helemaal niet België als een thuis willen zien, maar gewoon
profiteren van de voordelen!! En wij betalen gewoon de vrouwendiscriminatie mee, want die imams worden betaald. Ik vind niet meer
hoe ik het doe om lid te worden. Laat iets weten aub.’
Aan dat laatste verzoek hebben we uiteraard niet voldaan. En ook
die meneer die een gratis zakagenda, een gratis raamaffiche, een gratis proefabonnement, het boek Turkije, een brug te ver en een lidkaart
van het Vlaams Belang bestelde, heeft hopelijk nog veel geduld.
Ook drie laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding in een Kempense gemeente hebben we moeten teleurstellen. ‘Als toekomstige
leerkrachten is het belangrijk om ons te informeren over verschillende visies en meningen, zodat we deze ook kunnen overbrengen
naar kinderen toe,’ schreven ze in een mail waarin ze vroegen naar
het standpunt van het Vlaams Belang over de stelling ‘Migranten zijn
dommer, luier en crimineler dan Belgen’. Even speelden we met het
idee daar zelf een antwoord op te verzinnen, maar dat hebben we
maar wijselijk gelaten.
Schuim op de lippen. Verleidelijker was het aanbod waarmee deze meneer afkwam. ‘Hopelijk leest alleen iemand van het Vlaams belang dit
bericht’, begon het nogal spannend. ‘Ik was in het verleden lid van jullie
partij. Onder druk van mijn werkgever en door commerciële redenen
heb ik hiervan moeten afzien. Momenteel ben ik via via een politiek
geheim te weten gekomen waarmee ik kan bewijzen dat er inderdaad
afspraken zijn tussen politiek en gerecht. Zelf ben ik heel betrouwbaar
en heb een hekel aan de lage journalistiek van VTM en dergelijke anti-
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Vlaamse afdelingen. Willen jullie deze informatie bekomen laat dan, en
indien mogelijk Filip Dewinter zelf, naar mij persoonlijk bellen. Dit is
het nummer van mijn werk en kan niet afgeluisterd worden. Vertrouw
je me nog niet dan wil ik gerust een afspraak maken op een neutrale
plaats en zal ik een onderzoek naar verborgen camera toestaan. Laat me
asap iets weten want mijn informatie loont de moeite en zal snel geklasseerd worden.’ Indianenverhaal of niet, onze voorzichtige pogingen om
hier het fijne van te weten te komen strandden uiteindelijk op niets.
Natuurlijk bezorgden vele bezoekers het Vlaams Belang ook hun
eindejaarswensen. Het schitterendst waren twee mailtjes van die meneer die de VB-leus ‘Wij zeggen wat u denkt’ trefzeker op de korrel
wist te nemen: ‘U zegt wat ik denk?! Gelieve dan het volgende te zeggen: Ik denk dat jullie enge mennekes zaain die met hun gedachten
niet eens bij het derde rijk zitten, maar nog veel vroeger in de history
of men: zoiets als de oertijd? Toen jullie soort nog in de bomen leefde?
Het recht van de sterkste? Sleep de vrouw naar je grot en toon ze met
harde hand waar de haard komen moet?’
En nog: ‘U zegt in elk geval niet wat u zelf denkt. Dan zouden de affiches van uw partij groot, wit en leeg moeten zijn. Maar wiens ideeën
blaat u dan wel na? Laat mij eens denken: Den Adolf ? Of dichter bij
huis: Joris Van Severen (of was ‘t Van Zeveraar?)? Ik wens u allen in de
komende dagen grote stoten adrenaline, woedeaanvallen en schuimop-de-lippen, kortom: waar u al zo goed in bent moge de komende dagen in het meervoud tot u komen, liefst vergezeld van een hartaanval,
gesteld dat u over zo’n spier beschikt.’
Dominicaanse Republiek. Maar het was niet alleen maar leute die
er aan die mailbox te beleven viel. Tot de categorie Kommer en Kwel
behoren berichtjes die beginnen met ‘Radeloos’ of ‘Help ons’. Zoals
die van een machteloze moeder die al jaren een strijd voert voor het
hoederecht over haar dochtertje, de maalstroom van het juridische systeem niet aankan en dan maar ten einde raad bij het Vlaams Belang
komt aankloppen – neen, wij zijn geen onmensen: deze mevrouw
hebben wij in alle discretie verder op weg geholpen.
Of nog: een mevrouw die de VB-voorzitter om hulp smeekt voor
haar broer die wegens drugbezit al jaren in mensonterende omstan-
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digheden zit weg te rotten in een gevangenis op de Dominicaanse Republiek. Je begrijpt niet waarom mensen zich hiermee tot het Vlaams
Belang richten, toch een partij die geen vinger in de pap te brokken
heeft. Tot je een zinnetje als dit leest: ‘Hij heeft verkeerd gedaan, maar
de ‘straf’ die hij nu krijgt is onmenselijk en krijgen vreemdelingen in
de Belgische gevangenissen toch ook niet.’ Wat wij hiermee gedaan
hebben? Haar het juiste e-mailadres van Frank Vanhecke bezorgd…
Bezoekersaantallen. O ja, een mythe kunnen we nu definitief ontkrachten. Die over de fabuleuze bezoekersaantallen die websites van
het Vlaams Belang te beurt zouden vallen.
Wij hebben nu op onze eigen tellers kunnen nakijken wat hiervan
aan is. Het resultaat is, toch voor wat de site van de grootste VB-afdeling betreft en ondanks een op 250.000 exemplaren gedrukte opvallende aankondiging, nogal bescheiden.
De Blokwatch-weblog, waarop je dus terecht kwam na het intypen
van www.vlaamsbelangantwerpen.org, haalde in de week dat Antwerps
Nieuws werd verspreid dagelijks tussen de 500 en 1.000 bezoekers meer
dan normaal. Met 1.681 bezoekers was zaterdag 11 december – toen
ook De Morgen en Gazet van Antwerpen van onze stunt melding maakten
– de drukste dag. De drie volgende dagen bleef de teller rond de 1.500
hangen, om nadien weer onder de 1.000 te duiken. Storm liep het dus
niet op die website van het Antwerps Vlaams Belang. Maar het plezier
dat we eraan beleefden was wel onbetaalbaar…
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
De mailbox van Vlaams Belang Antwerpen (Marc Spruyt – Blokwatch, 6 januari 2005) / Hart voor Antwerpen? Hard voor Antwerpen! (Marc Spruyt – Blokwatch, 23 januari 2005) / Vlaams
Belang wil minder speelstraten in Antwerpen (Marc Spruyt
– Blokwatch, 16 juni 2005)
Bewerking: Marc Spruyt
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10. Cultuur en media

Ik vind dat we moeten blijven zeggen dat het Vlaams Belang een gevaarlijke partij is. Met hen aan de macht staat Vlaanderen niet alleen
voor een economische catastrofe, voor de kunstensector zou het een
regelrechte ramp zijn. (...) Als ze aan de macht komen is het gedaan
met de vrijheid, en dan zal overal weerklinken: ‘Wir haben es nicht
gewusst’, net als vroeger.
Zanger Arno (De Tijd, 30 september 2005)

1. Hard voor cultuur(1)
In januari 2005 weet het Vlaams Belang de pers te verleiden met een
soft ogende Hart voor Antwerpen-campagne waarin veel aandacht voor
kunst en cultuur. Maar in de commissie Cultuur van het Vlaams parlement tapt de partij ondertussen uit een heel ander vaatje.
Ontspoord. Op 13 januari 2005 schiet VB-parlementslid Erik Arckens
met scherp op de programmatie van de Brusselse KVS (Koninklijke
Vlaamse Schouwburg). Dat stadstheater wordt verweten te weinig
Vlaams, te multicultureel en te politiek geïnspireerd te zijn: stukken
uit de Berbercultuur, een lezingenreeks over het koloniale verleden,
voorstellingen met allochtone jongeren uit Brusselse jeugdhuizen,
Massis the Musical waarin een leeuwenvlag wordt verbrand, kritische
kanttekeningen in het tijdschrift KVS expres bij het ‘Vlaams zijn’ van
Hendrik Conscience...
‘De KVS is volgens ons grondig ontspoord’, concludeert Arckens.
‘Wat denkt de minister te ondernemen om het tij te doen keren? Zal
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hij effectief optreden en eventueel als ultiem middel de subsidiekraan
voor bepaalde tijd dichtdraaien?’ ‘Kortzichtig en triest’, reageert cultuurminister Bert Anciaux. ‘Het is niet aan de minister van Cultuur
om zich bezig te houden met de programmatie.’
Ook CD&V-parlementslid Stefaan De Clerck reageert fel tegen Arckens: ‘Dit is totalitair. (...) Als dit het verschil in visie op cultuur is
tussen uw fractie en de andere, dan moeten we daar een punt van
maken. We moeten dat onderscheid heel duidelijk naar buiten brengen. We moeten aan de mensen laten weten dat u vraagt aan de minister om voortaan inzake het cultuurbeleid in Vlaanderen, in alle
schouwburgen en centra, toezicht te houden op de programmatie.
Als iets gebeurt in een stuk, als er bijvoorbeeld iemand naakt rondloopt, als een vlag wordt verbrand of als er iets anders gebeurt wat
volgens u niet kan, moet de minister volgens u ingrijpen. Dit is een
heel belangrijk politiek feit. We moeten dit wereldkundig maken.
De hele maatschappij moet op de hoogte worden gebracht van deze
visie van uw partij.’
Metapolitiek. Dat Erik Arckens een culturele instelling zo zwaar op
de korrel neemt en een ingrijpen in de programmatie eist, verrast
niet voor wie hem kent. Als geen ander in het
VB heeft Arckens (°1961) immers de Nouvelle
e Nouvelle
Droite bestudeerd.
Droite
Die Franse leerschool lanceerde eind jaren
lanceerde een
zestig een strategie om extreem rechts weer
strategie om
aan de macht te kunnen brengen: niet via poextreem rechts
litieke strijd, zoals deelname aan verkiezingen,
weer aan de
macht te brengen. maar langs metapolitieke weg, door te infiltreren in de culturele instellingen, de media en
het onderwijs. Geen politieke machtsovername zonder dat de geesten
er eerst rijp voor gemaakt zijn. Een rol die Arckens bijvoorbeeld ook
graag voor een stadstheater als de KVS ziet weggelegd.
Arckens studeerde in 1989 af aan de Katholieke Universiteit van
Leuven (KUL) als licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen
met een eindverhandeling getiteld De ‘Nouvelle Droite’ als ideologie tegen
de westerse consumptiemaatschappij. Ook VB-parlementslid Frank Van-
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hecke maakte trouwens een licentiaatsverhandeling over de Nouvelle
Droite. De strategie van de Nouvelle Droite werd gepikt van Antonio
Gramsci (1891-1937), de Italiaanse communist die door Benito Mussolini gekerkerd werd.
Arckens werkte enkele jaren als journalist voor het weekblad
Trends, waar hij in talloze artikels poogde de Nieuw Rechtse ideologie
en strategie ingang te doen vinden in de zakenwereld. In 1995 ging
Arckens aan de slag op de studiedienst van het VB. Sedert 1999 is hij
parlementslid in de Brusselse Hoofstedelijke Raad, sedert 2004 in het
Vlaams Parlement. Niet toevallig geeft hij als interessevelden in zijn
officiële cv politiek, cultuur, ideologie en onderwijs op. Laat Jurgen
Verstrepen maar wat lummelen in de marge: de echte VB-minister van
cultuur is Erik Arckens.
De nieuwe elite. ‘Wie strijdt, moet weten waarvoor.’ Die gevleugelde woorden sprak Arckens in 1984 uit op de NSV-landdag in Leuven.
Arckens was toen hoofdredacteur van Branding, het ledenblad van de
Nationalistische Studentenvereniging (NSV) en hield er een ‘Pleidooi
voor meer nationalistische diepgang’. ‘Wij staan nogal wantrouwig tegenover de huidige democratie, exponent bij uitstek en politieke vertaling van de gelijkheidsmythe,’ vertelde hij daar aan een gehoor dat
vandaag de dienst uitmaakt in het Vlaams Belang. Wat hij voorstond
ter vervanging van de democratie was een nogal wazig alternatief, de
aristocratie: ‘De besten onder ons, de cultuurdragers aan de macht!
Dat moet de nieuwe elite worden,’ heette het.
Gerard Mortier zal het graag horen, zou een slechte verstaander
denken, maar dat was niet wat Arckens bedoelde. Neen, Arckens’
referenties liggen elders, bij figuren die – we kunnen het ook niet
verhelpen dat we er weer over moeten beginnen – tijdens de Tweede
Wereldoorlog hebben getoond wat ze met Vlaanderen voorhadden.
‘Tegenover ieder modernistische geloofsbelijdenis, ieder pragmatisme en vooral electoralisme zullen wij steevast blijven refereren naar
de Grote Vlaamse Voormannen van het interbellum zoals Verschaeve,
Borms, Tollenaere, en zovele andere bekenden en minder bekenden,
die allen één ding gemeen hadden, nl. de compromisloze rechtlijnigheid, wars van iedere berekening.’
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Cyriel Verschaeve (1874-1949), August Borms (1878-1946), Reimond
Tollenaere (1909-1942): ze meenden stuk voor stuk het ‘beste’ voor
Vlaanderen te kunnen bereiken door bij nazi-Duitsland aan te schurken. Notoire collaborateurs, in woord en daad aanhangers van het nationaal-socialisme, knechten van Hitler-Duitsland… en Arckens heeft
het over hen als ‘de besten onder ons’, ‘de cultuurdragers’, ‘de nieuwe
elite’.
Nog eentje uit zijn referaat op die NSV-landdag van 1984: ‘Ons
mensbeeld is niet dat van de militaristische Spartaan die alleen maar
kan vechten, maar dat van de Athener, de cultuurmens, die óók kon
vechten.’

2. Hard voor cultuur(2)
De VB-aanval op de culturele sector wordt niet enkel door Brusselaar
Erik Arckens gevoerd. Ook in Antwerpen kunnen ze daarvan meepraten.
dEUS. Nadat de rockgroep dEUS aankondigt een week voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 in Antwerpen een anti-VB-concert te willen geven, introduceert VB’er Bart Debie een hedendaagse
variant van de boekverbranding: ‘Ik roep
alle lezers en sympathisanten van deze site
en pint voor
op om hun dEUS cd’s weg te gooien en er aliedereen die
vast geen nieuwe te kopen’, schrijft hij op 20
zijn dEUS-cd’s in de
maart 2006 op zijn weblog. ‘Ga niet naar dat
vuilnisbak kiepert.
politiek-correcte concert, maar kom naar ons
secretariaat in de Van Maerlantstraat waar we tijdens onze Brabobar
eens een echt feestje zullen geven. Ik trakteer met een glas Vlaamse
Leeuw bier aan elke persoon die zijn dEUS cd die avond bij ons in de
prullenmand werpt!’
Een weblog is misschien geen officiële partijpublicatie, Bart Debie is
wel de perswoordvoerder van de VB-fractie in het Vlaams parlement.
De ex-politiecommissaris heet ook de VB-veiligheidsexpert te zijn. In
oktober 2006 trekt hij de VB-lijst in het discrict Borgerhout.
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Toneelhuis. Net als in Brussel eist het VB ook in Antwerpen maatregelen tegen de stadsschouwburg. ‘Voor mij mag het Toneelhuis gerust
op droog zaad gezet worden. De subsidies kunnen dan best verdeeld
worden over de vele andere toneelhuizen die Antwerpen telt.’
Dat zegt VB-gemeenteraadslid Bob Hulstaert in Antwerps Nieuws van
maart 2005, het op 250.000 exemplaren gedrukte officiële huis-aanhuisblad van het Antwerpse VB. In feite vertolkt Hulstaert hiermee
geen nieuw standpunt. In Hart voor Antwerpen, de volgens slecht geïnformeerde waarnemers ‘softe’ campagne waarmee het VB zich een
vriendelijk imago wil aanmeten, staat dit te lezen:
‘Het Vlaams Belang pleit ook voor een drastische herschikking van de
toneelsubsidies in Antwerpen. Het toneelaanbod in Antwerpen moet
veel gevarieerder; er moet naast vernieuwend theater ook opnieuw
plaats zijn voor klassiek toneel en voor Vlaamse klassieke auteurs.
Het aanbod - zowel voor volwassenen als voor kinderen - moet door de
nieuwe subsidieregeling vergroten en diversifiëren. Het eenzijdig, experimenteel aanbod kan slechts een klein segment van de Antwerpse
bevolking bekoren. Dit moet in de toekomst anders.’ Hulstaert maakt
nu klaar en duidelijk wat er onder ‘drastisch’ verstaan moet worden:
dat het Toneelhuis geslachtofferd zal worden.
Kolderstukken. De plannen voor de sluiting van het Toneelhuis zitten
overigens al langer in de ijskast. VB-gemeenteraadslid en parlementslid Jan Penris ontvouwde ze al eens eerder in zijn boek De slag om Antwerpen (de eerste honderd dagen van het Vlaams Blok in het stadhuis), dat in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 verscheen
en een idyllisch beeld wil schetsen van hoe Antwerpen er onder VBbestuur zal uitzien (het is dan ook een fictie-boek). Op bladzijden 186
en 187 schrijft Penris volgende passage:
‘Ondanks het duidelijke boycotparool waren er toch steeds mensen die
hun cultuur met het Vlaams Blok, zoals met alle andere mensen van
goede wil, wilden delen. De zanger Paul Van Hoeydonck, de goochelaar
Gil Ricardo, een aantal kleinkunstgroepjes met folkallures, het Oekra-
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ïense orkest Leopolis of de banduragroep Loebistok, die destijds voor
het Vlaams Blok in het Elzenveld waren opgetreden… (...)
Na de verkiezingen waren er steeds meer persoonlijkheden uit de culturele sector die hun steun aan het nieuwe stadsbestuur betoonden.
De Strangers traden terug op, een aantal mensen van het Echt Antwerps Theater hield hun sympathie niet langer verborgen. (...)
De Vlopera had van het nieuwe bestuur natuurlijk wel bijkomende
middelen gekregen, (...) [maar] De Zwarte Komedie [het theater van
Bert Verhoye, nvda] bleef natuurlijk in de kou staan. Die winter zelfs
letterlijk, want de stookinstallatie was uitgevallen en bij gebrek aan
geld kon ze niet gerepareerd worden, wat bij een temperatuur van
bijna min 10 graden beslist geen pretje was en ook de toeschouwers
weghield. De dag voordien had ook de kameropera Transparant te kennen gegeven te Antwerpen te blijven. De groep had van de stad zelfs
een aantal maal het Rubenshuis en den Bourla gratis ter beschikking
gekregen om zijn stukken op te voeren. Het Toneelhuis was dan weer
zonder inkomsten gezet, dat was ook al op de eerste gemeenteraad
gebeurd.’
Wat verder in het boek ontspint zich volgende discussie tussen twee
cafégangers:
– ‘Krijgt nu iets! Vent toch, dat wordt hier een culturele woestijn.’
– ‘Als ge die folders leest zoudt ge toch denken van niet. Allez, twee
openluchtopera’s van ’t jaar. Parsifal rond Pasen en De Schelde van
Benoît met de Midzomernacht. Allemaal hier aan ’t Kattendijkdok.
En dan de tentoonstelling Vlaamse meesters uit de Oostenrijkse collecties.
Een schitterend initiatief van de Vlaams Blokker Miel Verrijken. Hij
organiseert een Rubenstentoonstelling in Wenen en wij krijgen een
half jaar onze Vlamingen terug op eigen bodem. En dan het SintPatricksfeest, volgende maand al. Overal in ’t stad treden Ierse en
Vlaamse, maar Iers geïnspireerde groepjes op…’
– ‘Maar vent toch. Is dat cultuur? Wat doen ze met het theater.’
– ‘Awel, hebt ge dat dan nog niet gehoord? De amateur-gezelschappen
mogen beurtelings gedurende drie weken gebruik maken van den
Bourla of het Stadstheater, op de dagen dat Het Paleis of Transparant
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of het ballet er geen voorstellingen hebben. Er zitten een paar echte
Antwerpse kolderstukken tussen.’

3. De Blokpraktijken van Jurgen Verstrepen
Met de chronometer in de hand wil VB-parlementslid Jurgen Verstrepen een half jaar lang de uitzendingen van de VRT screenen. Dat kondigt hij op 6 april 2005 op zijn eigen weblog aan en mag hij nog eens
dunnetjes overdoen in een zogenaamde ‘Vrije Tribune’ in het Vlaams
Belang Magazine van mei 2005.
Actie mediawatch. ‘We voelen ons slecht behandeld’, vertelt hij daar.
‘We zullen nauwgezet gedurende zes maanden alle politieke programma’s, informatieprogramma’s en nieuwsuitzendingen screenen en noteren wanneer we wel en niet in beeld kwamen en op welke manier.’
Wat wil Verstrepen daarmee bewijzen? Dat het VB ‘te weinig’ aan bod
komt? Die moeite kan hij zich besparen: de
openbare omroep komt er immers zelf voor
erruimer
uit dat het de wegens racisme veroordeelde
Verstrepen
partij – terecht – anders behandelt.
herneemt een praktijk
Opmerkelijk: met zijn ‘mediawatch’ herdie ze jaren geleden
neemt ‘verruimer’ Verstrepen een praktijk
bij het Vlaams Blok
die ze jaren geleden bij het Vlaams Blok op
nochtans op een lager
een lager pitje hadden gezet. En bereidt hij
pitje hadden gezet.
een nieuw offensief voor om greep te krijgen op de openbare omroep. Het doel: een
kwart van de zendtijd in nieuwsprogramma’s moet naar het VB gaan.
Zegt Verstrepen: ‘We willen de informatie niet beïnvloeden, maar we
eisen wel onze plaats op, de stem van één miljoen Vlamingen.’

V

Oude Blok-koek. Op 13 april 2004 dienen Filip Dewinter, Jan Penris
en Marijke Dillen een voorstel van decreet in dat – mocht het worden
toegepast – inhoudt dat vandaag minstens 25% van de zendtijd in politieke programma’s als Villa Politica, De Zevende Dag of Ter Zake naar het
VB zou moeten gaan. Gebeurt dat niet, dan moet de geldkraan naar de
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openbare omroep maar wat worden dichtgedraaid: als sanctie voorziet het voorstel in een gedeeltelijk verlies van de overheidsdotatie.
Ook het officiële Vlaams Belang-programma stelt vandaag nog steeds
hetzelfde: ‘Alle partijen dienen op jaarbasis in overeenstemming met
hun vertegenwoordiging in het Vlaams Parlement aan bod te komen.
(...) Als dit niet het geval is, dan moeten er sancties komen met zo nodig zelfs de intrekking van een gedeelte van de overheidsdotaties.’
De Blokkers hadden toen ook al laten berekenen dat, voor de periode tussen 1 november 2003 en 31 januari 2004, de partij verhoudingsgewijs ‘te weinig’ aan bod kwam. Die berekeningen voerde het
niet zelf uit: eenmaal per seizoen vroeg het gewoon de cijfers op bij
de Mediaminister.
Verstrepen zou dat nu ook kunnen doen en zich zodoende een hoop
overbodig werk besparen, maar dat verkleint natuurlijk het showelement. Overigens liet het VB destijds niet alleen de informatieve programma’s navlooien. Ook al de amusementsprogramma’s, quizzen en
spelprogramma’s werden onder de loep genomen op deelname van
politici.
Net zoals Verstrepen nu doet, beweerde de partij toen ook al dat
het zich niet wilde moeien met de programmatie. Toch sprak het als
enige daarover de Mediaminister geregeld aan. Dat betrof niet enkel
nieuwsberichten waarvan het VB zelf het onderwerp uitmaakte.
De partij stelde ook heel wat schriftelijke vragen over de berichtgeving rond thema’s waarmee ze ideologisch verwant is. Waarom het
VRT-televisienieuws geen beeldverslag bracht van de begrafenis van
Anton van Wilderode, maar wel van een betoging tegen de vluchtelingpolitiek, bijvoorbeeld. Of waarom de VRT het over ‘collaborateurs’
had in plaats van over ‘repressieslachtoffers’… Of over ‘deportatie’
van illegalen in plaats van over ‘uitwijzing’… Of waarom Johan De
Mol, van wie net was uitgelekt dat hij lid was geweest van het extreemrechtse Front de la Jeunesse, werd voorgesteld als de ‘omstreden
politiecommissaris van Schaarbeek’… Of waarom een betoging proDe Mol geen aandacht kreeg in het televisiejournaal…
Journalistieke vrijheden. In de Senaat dienden VB’ers Wim Verreycken en Jurgen Ceder ooit een resolutie in om journalisten binnen het
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Blok-keurslijf te doen lopen. ‘Onderhavig voorstel van resolutie mag
allerminst worden geïnterpreteerd als een poging tot beperking van
de journalistieke vrijheden. Toch kan houvast-biedende normgeving
aangewezen zijn om inpalming van nieuwsduiding te voorkomen,’
luidt het op zijn Verreyckens in de toelichting van de gedragscode die
voor alle journalisten moet gelden, zowel die van de openbare als van
de privémedia zoals kranten en weekbladen.
Toch bevat de op 2 augustus 1995 ingediende resolutie inzake de
journalistieke rechten en plichten in zijn artikel 10 een nauwelijks
verholen dreigement: ‘Vrijheid van pers is een gewaarborgd recht,
kenmerkend voor de democratie. Enkel een deontologisch verantwoorde opstelling vanwege beroepsjournalisten kan mogelijke aanslagen op de persvrijheid voorkomen. Onjuiste, misleidende, zelfs
leugenachtige desinformatie zal dus door hen angstvallig worden
geweerd.’
Het is journalisten niet toegestaan een standpunt in te nemen,
ze mogen het nieuws enkel duiden zonder enige stellingname. ‘Het
opiniëren kan enkel gebeuren door degenen die in hun subjectiviteit herkenbaar zijn voor de nieuwsontvanger’ (art. 2). Artikel 7, zo
schrijft Verreycken in zijn toelichting, ‘moet gelezen worden als een
oproep tot volledigheid bij de informatie’. Dat betekent dat de journalist ‘gegevens over onder meer geslacht, ras, sociale status, geloof
of politieke overtuiging’ niet ‘systematisch zal verzwijgen om ideologisch-politieke redenen’ – wat onder meer raciale berichtgeving over
migranten toelaat. Niet verwonderlijk dus dat het VB de persprijs voor
de harmonieuze samenleving wil afschaffen. De gedragscode wil ook
het recht op antwoord uitbreiden, ‘zonder ontwijkingsmaneuvers en
zonder belerende replieken’.
Overheidssteun. Het Blok houdt nog een stok achter de deur. De partij
wil de overheidssteun aan de pers afhankelijk maken van het naleven
van deze gedragscode. Op het Democratiecongres van 1996 koppelt de
werkgroep over de media daar nog een voorwaarde aan. ‘Kranten die
subsidies of voordelen ontvangen van de overheid, dienen betaalde
advertenties van alle politieke formaties die vertegenwoordigd zijn in
minstens één van de nationale of regionale parlementen, ongecensu-
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reerd op te nemen. Bij niet-naleving van dit principe komt de subsidiëring te vervallen’, luidt het in een congresresolutie. De pers moet met
andere woorden het VB laten zeggen wat het wil.
De laatste jaren lijkt het VB de strijd tegen de VRT wat minder belangrijk te vinden. Dat kan toch geconcludeerd worden uit het relatief
kleine aantal vragen dat de voorbije jaren nog aan de Mediaminister
wordt gesteld. Ook bij de Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie heeft het VB enkele klachten ingediend, maar telkens werd het
in het ongelijk gesteld. Jurgen Verstrepen blaast die oude Blokpraktijken nieuw leven in.

4. VRT kan VB weren
Het Vlaams Belang heeft in feite weinig reden tot klagen. Als de openbare omroep wil kan het de partij nog veel meer afblokken dan het
nu doet.
Racisme-arrest. Nadat het VB in 2004 voor racisme wordt veroordeeld
laat de VRT-top onderzoeken of het juridisch mogelijk is VB-vertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur van de openbare omroep te
weren. Ook de gevolgen voor de nieuwsprogramma’s worden onderzocht. Drie vragen dringen zich op:
(A) Welke journalistieke houding moet de VRT aannemen tegenover
een wegens racisme veroordeelde partij?
(B) Indien tijdens haar uitzendingen VB’ers racistische uitspraken
doen, kan de VRT dan vervolgd worden wegens het verlenen van
medewerking aan een racistische organisatie?
(C) Kan het VB, nu het veroordeeld is, nog aanspraak blijven maken
op een vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van de openbare omroep en op zendtijd voor de verkiezingen?
Motivering. Om een en ander uit te klaren bestelt gedelegeerd bestuurder Tony Mary bij professor Dirk Voorhoof, mediaspecialist van
de Universiteit Gent, een juridische studie. Die wordt op 17 december
2004 afgerond. Het 82 bladzijden tellende, goed gedocumenteerde ad-
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vies is getiteld De veroordeling van drie Vlaams Blok vzw’s in toepassing van
de antiracismewet: implicaties voor de VRT.
In hun conclusie schrijven Dirk Voorhoof en zijn assistente Ann
Braeckman dat de VRT over voldoende juridische gronden beschikt
om het VB buiten te houden: ‘Mits een pertinente, deugdelijke en concrete motivering kan op legitieme wijze worden beslist om de door
het Vlaams Blok/Vlaams Belang voorgedragen kandidaten voor lidmaate racismeveroordeling
schap in de Raad van Bestuur van de
biedt de argumentatie
VRT te weigeren in toepassing van ar- om het VB te weren bij de
tikel 3, § 1, in fine van de Cultuurpact- openbare omroep.
wet. Een dergelijke motivering kan
enerzijds steunen op het arrest van 21 april 2004 waarin vastgesteld
werd dat het Vlaams Blok in het verleden systematisch, kennelijk en
herhaaldelijk heeft aangezet tot discriminatie en vreemdelingenhaat.
Anderzijds kan worden verwezen naar recente standpunten en uitingen van Vlaams Blok-politici, nu Vlaams Belang-politici, waaruit blijkt
dat geen afstand wordt genomen van het discours dat aan de basis lag
van de veroordeling in het arrest van 21 april 2004.’ Ook op de andere
gestelde vragen geeft het advies duidelijke antwoorden.

D

(A) In verband met de nieuws- en informatieprogramma’s op de
VRT:
De VRT mag het VB een aparte behandeling blijven geven. De principes
uit de nota De VRT en de democratische samenleving worden bevestigd.
1.

2.

3.

De VRT is niet strafbaar indien het iemand aan het woord laat die
aanzet tot racisme of vreemdelingenhaat (art. 1 van de antiracismewet). De VRT heeft daarmee immers niet tot doel vreemdelingenhaat te propageren of de discriminerende doelstellingen van
het VB te ondersteunen.
De VRT verleent hierdoor geen medewerking aan een racistische
organisatie (art. 3 van de antiracismewet), omwille van dezelfde
reden.
De veroordeling van het VB wettigt de VRT niet om voortaan
geen VB’ers meer aan het woord te laten, omdat er naast de an-

210

4.

5.

6.

wa t u m o e t w e t e n o v e r h e t v l a a m s b e l a n g

tiracismewet nog andere principes gelden, zoals de vrijheid van
meningsuiting, en de VRT verplicht is tot onpartijdigheid.
De VRT is evenwel gebonden zich te houden aan het Omroepdecreet, dat haar verplicht bij te dragen tot ‘een democratische en
verdraagzame samenleving’, ‘het wederzijds begrip te versterken,
de onderlinge tolerantie te vergroten en gemeenschapsrelaties in
pluri-etnische en multiculturele samenlevingen te stimuleren’.
De openbare omroep moet ‘een factor zijn van sociale binding
en de integratie van individuen, groepen en gemeenschappen
bevorderen’.
Er zijn wel degelijk juridische gronden waarop de VRT zich kan
baseren om het VB geen forum te bieden. De VRT dient dit goed
te argumenteren.
Zolang het VB niet ondubbelzinnig afstand neemt van de racistische ideeën waarvoor het veroordeeld is, dient de VRT erop toe
te zien dat het VB geen forum geboden wordt. Het racisme-arrest
versterkt de legitimatie van de principes verwoord in de nota
De VRT en de democratische samenleving. Kort samengevat betekent
dit:
– ‘Als het VB door standpunten, manifestaties… aan de basis ligt
van een relevant nieuwsfeit wordt hierover bericht.
– De relevantie van de nieuwsfeiten wordt in alle onafhankelijkheid bepaald door de redactie op basis van journalistiek en
deontologisch verantwoorde criteria (..). Hoe controversiëler
het onderwerp, hoe meer er naar gestreefd wordt woord en
wederwoord onmiddellijk na elkaar te geven.
– Standpunten die gebaseerd zijn op discriminatie en sociale
uitsluiting krijgen geen tribune bij de openbare omroep.
– Het criterium moet m.a.w. zijn dat de VRT alle partijen aan
bod laat komen, maar wel dat enkel journalistiek relevante
standpunten weergegeven worden en het VB geen politieke
partij is als alle andere.’
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(B) In verband met de samenstelling van de Raad van Bestuur van
de VRT:
Het VB kan geweerd worden uit de bestuursorganen van de VRT.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Volgens de Cultuurpactwet dienen alle politieke fracties uit het
Vlaams Parlement vertegenwoordigd te zijn in de raad van bestuur van de VRT. Een partij kan hieruit echter geweerd worden
indien haar programma of actie de toetsing aan de principes en
de regels van de democratie niet doorstaat.
Hierover dient de Vlaamse regering (als Algemene Vergadering
van de VRT, NV van publiek recht) te oordelen.
Een motivatie daarvoor kan enerzijds steunen op de veroordeling wegens racisme (waaruit blijkt dat het VB in het verleden
systematisch, kennelijk en herhaaldelijk heeft aangezet tot discriminatie en vreemdelingenhaat), en op recente standpunten
(waaruit blijkt dat het VB geen afstand heeft genomen van het
discours dat aan de basis lag van de veroordeling).
De argumentatie dat het VB niet de principes en regels van de
democratie aanvaardt en naleeft volgt uit het arrest van 21 april
2004, waarin is vastgesteld dat door het VB gedurende jaren een
haatcampagne is gevoerd. In het arrest zelf is vastgesteld dat het
VB aldus de ‘waarden geldend in een democratische, vrije en pluralistische samenleving’ niet naleeft.
Op basis hiervan kan het VB geweerd worden uit bestuursmandaten. De taak en opdracht van de VRT om bij te dragen tot ‘een democratische en verdraagzame samenleving’ en ‘het wederzijds
begrip te versterken, de onderlinge tolerantie te vergroten en gemeenschapsrelaties in pluri-etnische en multiculturele samenlevingen te stimuleren’ staat haaks op het programma en discours
van het VB.
De naamsverandering van Vlaams Blok naar Vlaams Belang en
de wijziging van de statuten van deze partij zijn niet van aard om
de stelling te weerleggen dat deze partij de principes en regels
van de democratie niet aanvaardt en naleeft.
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(C) In verband met de toewijzing van zendtijd in aanloop naar de
verkiezingen:
De VRT kan zendtijd weigeren.
14. De VRT kan het VB zendtijd weigeren in de periode van twee
maand voor de verkiezingen.
15. Deze beslissing dient echter nu niet te worden genomen, maar
pas in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en
federale parlementsverkiezingen in 2007. Deze zeer verregaande
inperking van de politieke expressievrijheid kan enkel worden
verantwoord als daarvoor zwaarwegende argumenten kunnen
gelden (en de veroordeling wegens racisme is zo’n argument).
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Vlaams Belang? Hard voor cultuur (Marc Spruyt – Blokwatch,
22 februari 2005) / Vlaams Belang wil KVS sluiten (Marc Spruyt
– Blokwatch, 2 maart 2005) / Vlaams Belang wil ook Antwerps
Toneelhuis sluiten (Marc Spruyt – Blokwatch, 7 maart 2005) /
Blokwatch proudly presents: het geheime VRT-advies aan Tony
Mary (Marc Spruyt – Blokwatch, 20 april 2005) / De Blokpraktijken van Jurgen Verstrepen (Marc Spruyt – Blokwatch, 12 mei
2005).
Bewerking: Marc Spruyt
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11. Het cordon sanitaire

Ik zou het verschrikkelijk vinden als het Vlaams Belang mee aan de
macht zou komen. Maar soms denk ik: laat het maar eens gebeuren.
Vooral voor degenen die zo racistisch zijn. Ze weten niet wat vrijheid
is, omdat ze nooit zonder hebben gezeten. Maar dan denk ik weer:
onder de bezetting waren er ook niet veel helden. Er zijn eigenlijk
maar weinig moedige mensen. Er wordt bijna van je verwácht dat
je bang bent.
Paula D’Hondt, voormalig Koninklijk Commissaris voor het
Migrantenbeleid
(Humo, 2 mei 2006)

Chronologie van het cordon
Het cordon sanitaire is geen gevolg van het 70-puntenplan, maar
ingegeven vanuit een bezorgdheid voor de democratie. De geschiedenis van het cordon in een notendop.
9 oktober 1988: Zwarte Zondag. Bij de gemeenteraadsverkiezingen beleeft het Vlaams Blok zijn Antwerpse doorbraak. Met bijna
18 procent heeft het VB recht op tien zetels in de Antwerpse gemeenteraad. Het jaar voordien haalde het VB ook al twee zetels
in de Kamer (Gerolf Annemans en Filip Dewinter) en één in de
Senaat (Karel Dillen). Het begrip ‘Zwarte Zondag’ vindt hier zijn
oorsprong.
10 mei 1989: cordon sanitaire. Aan de vooravond van de Europese parlementsverkiezingen ondertekenen tenoren van Agalev,
SP, CVP, PVV en VU een protocol waarin ze afspreken niet met het
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Vlaams Blok rond de tafel te gaan zitten om een bestuursmeerderheid te vormen. Het cordon sanitaire is daarmee officieel geboren.
24 november 1991: Vlaamse Executieve. Het VB overschrijdt de
kaap van de 100.000 stemmen (116.410 om precies te zijn) en is
nu de vierde grootste partij van Vlaanderen. Dat geeft haar het
recht op een ministerpost in de Vlaamse Executieve. Die wordt
immers proportioneel samengesteld uit de vier grootste partijen.
Het VB weigert echter omdat het een zweeppartij wil blijven en
geen ministerpost ‘in ruil voor een bord linzensoep’ wenst. Ook
PVV en VU stappen niet in de Vlaamse Executieve (de regel van de
proportionele samenstelling wordt later afgeschaft).
6 juni 1992: 70-puntenplan. Filip Dewinter stelt zijn 70-puntenplan voor, dat een marginalisering en criminalisering van de migrantenbevolking beoogt, met het doel Vlaanderen etnisch te zuiveren. De gedwongen terugkeer van Noord-Afrikaanse en Turkse
migranten, die ook al in eerdere programmateksten werd geëist,
wordt zo hard gemaakt.
19 november 1992: resolutie (1). Alle Vlaamse partijen, behalve
het VB, keuren in het Vlaams parlement een resolutie goed ‘betreffende het algemeen migrantenbeleid’ waarin het 70-puntenplan
wordt veroordeeld als een schending van de mensenrechten. Algemeen wordt deze resolutie beschouwd als een formele bevestiging
van het isolement van het VB, hoewel de term cordon sanitaire er
niet in voorkomt.
14 maart 1997: resolutie (2). In een nieuwe resolutie ‘betreffende
het Europees jaar tegen het racisme’ bevestigen alle partijen hun
standpunt van 1992. Ook via deze resolutie wordt het isolement
van het VB geformaliseerd.
18 juni 2004: op gesprek bij de informateur. Enkele dagen na de
verkiezingen van 13 juni 2004 mag het Vlaams Blok, dat met bijna
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een miljoen stemmen de tweede grootste fractie is in het Vlaams
parlement, op gesprek bij informateur Yves Leterme (CD&V). Een
uitnodiging die Frank Vanhecke, Filip Dewinter en Gerolf Annemans met veel gevoel voor show aanvaarden. Na het zowat anderhalf uur durende gesprek komt Leterme tot de conclusie dat er
met het VB geen land te bezeilen valt en wordt het VB-trio weer
wandelen gestuurd.
Politieke druk. De antiracistische beweging Hand-in-Hand en
de anti-VB-denktank Charta ’91 nemen heel wat initiatieven om
het cordon sanitaire te verstevigen. Tussen 1993 en 1999 worden
mandatarissen van alle democratische partijen, tot ergernis van
het VB, meermaals uitgenodigd een verklaring te ondertekenen
waarin ze zich ertoe engageren geen coalities te vormen met het
VB. Hoewel nadien geen gelijkaardige campagnes meer worden
gevoerd (Hand-in-Hand heroriënteerde zich op de problematiek
van nieuwkomers en Charta ’91 zag zijn rol uitgespeeld) bleef het
cordon sanitaire overeind: nergens kwam het VB aan de macht.

1. Is het cordon lek?
Sedert enkele jaren laat het VB geen kans onverlet om uit te bazuinen
dat het cordon sanitaire ‘zo lek is als een zeef’. Voortgaande op de
door de partij zelf verspreide zegebulletins zou
ergens in
bij wijze van spreken reeds half Vlaanderen in
Vlaanderen
haar binnenzak moeten zitten.

N

is het cordon
sanitaire echt
doorbroken.

Bestuur. In werkelijkheid gaat het om wat akkefietjes in een beperkt aantal randgemeentes
en is tot nader order de partij nergens in een
bestuursmeerderheid opgenomen – en dat is net waar het cordon
sanitaire om gaat: geen coalities met het VB, en de partij dus weghouden van de macht. In Beringen bijvoorbeeld keurden CVP en VLD
in januari 2000 een VB-voorstel goed dat voorziet in een verlaagde
huisvuiltaks voor WIGW’s (Weduwen, Invaliden, Gehandicapten en
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Wezen). Niet wereldschokkend, maar voor het VB-partijblad reden genoeg om zich fier op de borst te kloppen: ‘Zo heeft het VB bewezen dat
zij met redelijke voorstellen mee het beleid kan sturen en dat onze
partij meer dan voldoende bekwaam is om constructief aan politiek
te doen.’
Elk van die onbenulligheden weet het VB propagandistisch te benutten. Ze moeten de boodschap versterken dat het VB niet alleen wil
maar ook kan besturen – als het maar mag. ‘Wij moeten ook ver buiten Antwerpen bewijzen dat wij over het programma en de mensen
beschikken die in staat zijn positief bij te dragen aan het bestuur van
een gemeente, een stad, Vlaanderen. En dan is alles mogelijk,’ droomt
voorzitter Frank Vanhecke reeds in het partijblad van februari 2001.
Levensverzekering. Rond diezelfde tijd steekt erevoorzitter Karel Dillen een vermanende vinger in de lucht. Sedert hij in 1996 het partijvoorzitterschap overdroeg aan Frank Vanhecke, verdween de man die
het VB twintig jaar eerder had opgericht geruisloos in de coulissen.
Over de geestelijke gezondheidstoestand van de toen 76-jarige Dillen
doen sindsdien allerlei geruchten de ronde.
Plots verschijnt er in 2002 van zijn hand een boek waarin hij de huidige partijleiding de levieten leest. Het 112 bladzijden tellende boek
Mijn schilt ende betrouwen sijt ghy, o Godt mijn Heer (de titel is een citaat
uit het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied) is door Dillen in eigen
beheer uitgegeven en kan beschouwd worden als zijn politieke testament.
In zijn typische, wat houterige en drammerige stijl, analyseert Dillen de gevaren die het VB bedreigen. En dat is in de eerste plaats: een
te grote honger naar macht bij de partijtop (Dillen spreekt in militaire
termen over ‘het officierenkorps’), die de partij oneerbare compromissen zou laten sluiten die indruisen tegen het programma.
Merkwaardig is dat Dillen vervolgens het cordon sanitaire ophemelt: ‘Het cordon sanitaire is een troefkaart om het VB zonder enige
toegeving op de weg naar de Vlaamse onafhankelijkheid te houden.’
Want stel dat dat cordon er niet zou zijn, wie of wat zou het VB dan
tegenhouden van de macht en dus van mogelijk verraad aan het eigen
programma?
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Dillen: ‘Niemand kan met zekerheid zeggen wat er in de Vlaamse
politieke wereld zou gebeurd zijn, wanneer het cordon sanitaire onbestaande zou geweest zijn. Ongetwijfeld zou er een heel andere politieke ontwikkeling in Vlaanderen plaatsgegrepen hebben. Bij alle mogelijke gesprekken en onderhandelingen zou men stellig het Vlaams
Blok, de partij van zeshonderdduizend of meer kiezers, uitgenodigd
hebben. Wat zou de vrucht van dergelijke politieke onderhandelingen geweest zijn? Zonder kwaad vermoeden wat de partij als zodanig
betreft, ja, zonder kwaad vermoeden wat individuele vooraanstaanden uit de partij betreft, rijst toch de vraag of men even verbeten
en compromisloos zou gestreden hebben. De vraag of men bestand
zou gebleven zijn tegen allerlei bekoringen, is een beangstigende
vraag. Gelukkig is er dankzij het cordon sanitaire geen vraag en ook
geen antwoord nodig. (...) Vandaag mogen we inderdaad zeggen dat
het cordon sanitaire de verzekeringsmakelaar is van de politieke onkreukbaarheid van het Vlaams Blok, de verzekeringsmakelaar van de
politieke compromisloosheid van de partij. (...) Zo blijft het cordon
sanitaire een geschenk waarvoor we niet danken moeten.’
In een interview met het partijblad van oktober 2002 hamert Dillen het er nogmaals in: ‘Deelname aan de macht kan voor het Vlaams
Blok geen doel op zich zijn.’
Links. Een standpunt dat bij de omvorming van Vlaams Blok naar
Vlaams Belang door Frank Vanhecke wordt beaamd: ‘Het is niet onze
eerste wens of bedoeling ergens aan het beleid deel te nemen, net
zomin als het onze wens of bedoeling is om ten eeuwigen dage in de
oppositie te blijven. Onze grote ambitie is het verwezenlijken van de
essentiële punten van ons programma,’ vertelt hij in het partijblad
van december 2004.
Toch is het duidelijk dat het tijdperk-Dillen definitief is afgesloten.
Terwijl Dillen het cordon sanitaire de levensverzekering van het VB
noemt, hebben anderen het in zijn partij over het cordon als ‘de levensverzekering van links om aan de macht te blijven’.
Meer en meer begint het VB met dat argument VLD en CD&V op te
jutten. Beide partijen heten gegijzeld te worden door de linkerzijde,
waardoor vooral de SP.A zich onmisbaar kan maken. ‘Het cordon sani-
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taire is inderdaad de levensverzekering van links én van het koninkrijk België,’ schrijft het partijblad in februari 2005. ‘Het cordon tast
vooral de geloofwaardigheid van CD&V en VLD aan, die verplicht worden om telkenmale coalities te sluiten met linkse partijen.’ Desnoods
wil het VB, zoals in Denemarken, een minderheidsregering steunen
– ‘Een regering die resoluut het roer omgooit’ – zonder socialisten en
groenen, verkondigt het partijblad van juli 2004.
Om de verleidingsdans compleet te maken presenteert het VB in
het voorjaar van 2005 een studie waaruit moet blijken dat VLD en
CD&V er alle belang bij hebben het cordon links te laten liggen. ‘Op
basis van de resultaten van de verkiezingen van 2004 zouden er in
alle 32 centrumsteden centrum-rechtse besturen van VLD, CD&V en
Vlaams Belang kunnen komen,’ beweert het partijblad van mei 2005.
‘Het naar de vuilnisbak verwijzen van het cordon zou ook de VLD en
CD&V geen windeieren leggen. De VLD zou zo in 15 van de 32 centrumgemeenten, waar dat nu niet het geval is, aan het beleid kunnen
deelnemen. Voor de CD&V betekent dit dat ze in acht extra coalities
zouden terechtkomen.’
Het VB dat de hand uitsteekt naar de CD&V? Ooit was ‘mossel’ het
koosnaampje dat Karel Dillen voor de Vlaamse christendemocraten
bedacht. Het moet zijn dat het bij het VB wel heel hard begint te spannen om dat cordon echt te doorbreken.

2. Het cordon onder vuur
Ook buiten het VB gaan steeds meer stemmen op om het cordon sanitaire naar de vuilnisbak te verwijzen. Steeds vaker duikt daarbij het
argument op dat het cordon ‘ondemocratisch’ zou zijn. Steeds minder
wordt die stelling nog tegengesproken.
Jean-Marie Dedecker. Het maatschappelijk draagvlak voor het cordon brokkelt meer en meer af. Perscommentatoren slaan je om de
oren met allerlei opiniepeilingen waaruit zou blijken dat ook een
meerderheid van de bevolking tegen het cordon is en het VB ‘een
eerlijke kans’ wil geven.
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Wie het cordon toch nog durft te verdedigen, wordt er ei zo na van
beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de verdere groei van het
VB. Het cordon sanitaire is vandaag de pispaal van de politiek. Eén
citaat: ‘Als het cordon niet bestond, zou niemand het, anno 2006,
met bijna één miljoen Belang-kiezers, nog durven uit te vinden. (...)
Ieder woord dat erover wordt gezegd, vergroot de schade die deze
strategische keuze al heeft aangericht.’ Dat schrijft de krant De Standaard op het moment dat het een tribune verleent aan VLD-senator
Jean-Marie Dedecker. Diens pleidooi tegen het cordon vindt vlotjes
zijn weg naar de perskolommen. De Standaard drukt het op zijn
opiniebladzijde af en schrijft in de inleiding dat Dedecker ‘het cordon sanitaire onderuithaalt’ – wat insinueert dat zijn kritiek hout
snijdt.
Tegenspraak. Niemand voelt zich geroepen op Dedeckers standpunten te reageren. De spindokters van politiek en middenveld hebben namelijk beslist dat hierover best gezwegen wordt. Dus wordt Dedeckers
kritiek ook niet tegengesproken noch zijn argumentatie ontkracht.
Nogal wat maatschappelijk geëngageerde organisaties hebben vandaag schroom om zich expliciet tegen het
ie zwijgt over
Vlaams Belang uit te spreken. Zij vrezen
het VB legt niet
dat elke aandacht voor die partij – ook al
het VB maar zichzelf
is dat negatieve aandacht – het VB alleen
het zwijgen op.
maar ten goede komt. Zij verkiezen daarom
extreem rechts ‘dood te zwijgen’ – hoewel
wie zwijgt over het VB niet het VB maar wel zichzelf het zwijgen oplegt, zeker nu de partij ontegensprekelijk marktleider is inzake propagandavoering. Liever promoten ze ‘goed bestuur’ als antwoord op
extreem rechts – daarbij negerend dat de kiezers van extreem rechts
daar iets anders onder verstaan dan wat zij voor ogen hebben. Ook
investeren ze pakken energie en financiële middelen in activiteiten
die de sociale cohesie moeten bevorderen en de verzuring moeten verzoeten. Dat is ongetwijfeld allemaal behartenswaardig, nuttig, zinvol
en nodig. Maar in een Vlaanderen waar extreem rechts steeds luider
op de deur naar de macht bonkt, wekt het ook de indruk wat wereldvreemd te zijn.

W
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3. Gaat Schoten als eerste voor de bijl?
Of men het nu graag heeft of niet: vroeg of laat dringt het thema
zich toch vanzelf op. Zo bewijst het incident met Harrie Hendrickx, de
CD&V-burgemeester van Schoten.
Harrie Hendrickx. In een interview met Gazet van Antwerpen op 13
maart 2006 verklaart Hendrickx een coalitie met het Vlaams Belang
niet a priori uit te sluiten. Marie-Rose Morel, de Schotense VB-kandidaat-burgemeester, is daarover zo in haar nopjes dat ze prompt een
voor Hendrickx kritisch artikel van haar website verwijdert.
In Schoten bezet het VB negen van de 31 zetels in de gemeenteraad.
In 2000 haalde de partij er 25% van de stemmen. CD&V (23%, acht zetels), VLD (20%, zeven zetels) en sp.a (13%, vier zetels) vormen samen
een comfortabele meerderheid van negentien zetels. Naast het VB zit
ook nog Groen! in de oppositie (10%, drie zetels).
Hendrickx hoopt die coalitie te kunnen voortzetten, liefst zelfs zonder de sp.a (‘Met één zetel erbij en een status quo voor de VLD hebben we al een meerderheid.’). Maar de kans lijkt groter dat VLD noch
CD&V groeien. En wat dan? Een coalitie met vier partijen: CD&V, VLD,
SP.A én Groen!? Uitgesloten, stelt Hendrickx. Die vreest namelijk dat
zo’n coalitie constant gebakkelei oplevert in het schepencollege en
‘goed bestuur’ dus onmogelijk wordt.
Dan rest er nog maar één mogelijkheid om een meerderheid te vormen, en dat is met het VB erbij. ‘Ik geloof er niet in, maar als de kiesuitslag in die richting wijst, sluit ik zo’n coalitie niet uit’, zegt hij in
Gazet van Antwerpen. ‘Zolang ik maar een goed, gedetailleerd bestuursakkoord kan sluiten, en als die partij bekwame mensen heeft. Ik heb
er nooit een geheim van gemaakt dat ik géén voorstander ben van het
cordon sanitaire op gemeentelijk niveau.’
CD&V. CD&V-voorzitter Jo Van Deurzen fluit de Schotense burgervader nog dezelfde dag weer terug. ‘CD&V wijst elke samenwerking met
het Vlaams Belang af,’ schrijft de christendemocratische partij in een
persmededeling.
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‘Wij trekken naar de kiezer onder het motto “van respect word je
sterk”. Respect opbrengen voor mensen betekent dat we de problemen (sluikafval, trage justitie, files, samenleven met migranten, werkloosheid enz.) moeten benoemen. Maar dat niet alleen: we formuleren
ook oplossingen én maken er werk van. Want alleen zo maken we
mensen sterk, weerbaar en zelfstandig. Daarom kunnen wij niet in
zee gaan met een partij die de problemen uitvergroot zonder haalbare
oplossingen aan te brengen en die mensen tegen elkaar opzet. Naar
goede gewoonte zal CD&V ook deze keer al haar kandidaten een engagementsverklaring ter ondertekening voorleggen. Met deze verklaring spreken zij af om de partijlijn en de partijstatuten te respecteren.
Het is aan de CD&V-kandidaten om in aanloop naar 8 oktober duidelijk te zijn naar de kiezer over het programma en de beleidsambities
voor de volgende legislatuur.’
ACW. ‘Met het Vlaams Belang kunnen wij geen zaken doen,’ reageert
ook Jan Renders, de voorzitter van de christelijke arbeidersbeweging
ACW, in Visie van 17 maart 2006. ‘Iemand die met het Vlaams Belang
zijn gemeente wil besturen, kan niet met het ACW-label naar de verkiezingen.’
Jan Renders: ‘Het Vlaams Belang is niet enkel in zijn programma
verschillend van de democratische partijen, het stelt zich ook in de
praktijk regelrecht onverdraagzaam op, het roept
et VB zet
en scheldt op allochtonen. Het zet mensen en
mensen en
groepen tegen elkaar op, het predikt uitsluiting.
groepen tegen
Dat is verre van christelijk en dat kunnen wij als
elkaar op. Dat
christelijke sociale beweging onmogelijk dulden.
is verre van
Het Vlaams Belang gebruikt methodes die de dechristelijk.
mocratie zelf in gevaar brengen. Zo doe je niet
aan politiek. Ze bederven het spel. In een voetbalmatch krijg je ook geen spel meer als één partij alleen maar brutaal
stampt en schopt. Met hun methodes verrotten zij de politiek en de
samenleving.’
Renders’ standpunt is van groot belang: het ACW is de grootste sociale beweging van Vlaanderen. Het overkoepelt onder meer de vakbond ACV (1,6 miljoen leden), de mutualiteit CM (4,5 miljoen leden)
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en de sociaal-culturele organisaties KWB (werknemers, 80.000 leden),
KAV (vrouwen, 130.000 leden), KBG (senioren, 225.000 leden) en KAJ
(jongeren, 4.000 leden).
Heel wat CD&V-politici (parlementsleden, provincie- en gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden) dragen een ACW-stempel. Via hen
hoopt het ACW te kunnen wegen op het beleid. In Onze zorg voor de
gemeenschap, een 18 bladzijden tellende nota met voorstellen voor
het toekomstige gemeentebeleid, stelt het ACW onder meer te willen ijveren voor een ‘democratische en verdraagzame samenleving’,
maar wordt over het behoud van het cordon sanitaire met geen woord
gerept. De goede verstaander moet maar begrijpen dat een ‘democratische en verdraagzame samenleving’ niet met het Vlaams Belang kàn
gerealiseerd worden. Samenwerken met het VB is dus gewoon geen
topic voor het ACW. Maar net omdat dat niet meer wordt uitgelegd,
verzwakt ook het draagvlak voor die visie.

4. Goed bestuur?
Dat er vroeg of laat ergens een burgemeester de hand zou uitsteken
naar het Vlaams Belang verrast niet. De extreemrechtse partij is inmiddels zo sterk dat ze voor sommige opportunisten het verschil kan
uitmaken tussen meerderheid of oppositie. Maar dat het uitgerekend
door de Schotense burgervader gebeurt, verrast wel.
Jachttrofee. Was het niet diezelfde CD&V-burgemeester – nota bene
met wortels in het ACW – die de maanden voordien zo vaak onder
vuur werd genomen vanuit VB-hoek? Over wie Marie-Rose Morel op
haar website schreef, nadat was uitgelekt dat VB-parlementslid Guido Tastenhoye bij hem had aangedrongen op bemiddeling voor een
asielzoekersfamilie: ‘Burgers van Schoten, wees op uw hoede wanneer u nog eens denkt “vertrouwelijk” bij burgemeester Hendrickx
op dienstbetoon te kunnen gaan.’ (Een tekst die Morel later van haar
website verwijderde.)
Was het niet diezelfde burgemeester die op zijn eigen website een
raak stukje schreef over ‘de subtiele misleiding van het Belang’, waar-
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in hij zijn afschuw uitsprak over de perfide werkwijze van het VB:
‘Niets is ergerlijker dan het stelselmatig verdraaien van woorden, het
bewust foutief weergeven van cijfers om zo andere partijen en mensen te bekladden. Met als enig doel angst en verwarring te zaaien, omdat het precies op angst en verwarring is dat men zelf als partij moet
teren. Dit is niet de politiek die wij willen voeren. Wij zijn er ons ook
van bewust dat er problemen in onze samenleving zijn. Maar wij willen werken aan oplossingen. Klagen aan de zijlijn is geen productief
politiek werk; zijn nek uitsteken met concrete oplossingen, is dat wel.
(...) Vermits het Vlaams Belang teert op ontevredenheid, staat dit hen
niet aan. Als de Schotenaar niet ontevreden moet zijn over de actuele
toestand in zijn gemeente, tracht het Vlaams Belang hem desnoods
maar ongerust en ontevreden te krijgen met spookbeelden van wat
niet is, maar zou kunnen komen…’
En was het niet op de nieuwjaarsreceptie van de CD&V in Schoten
dat senator (maar niet-Schotenaar) Etienne Schouppe op 15 januari
2006 verkondigde: ‘Schoten wordt beschouwd als een jachttrofee,
maar we willen ervoor zorgen dat de gemeente niet ten prooi valt aan
het Vlaams Belang. We willen ervoor zorgen dat Schoten niet wordt
wat men op sommige plaatsen vreest, namelijk de eerste prooi. Schoten moet een mooie parel aan de rand van de Antwerpse agglomeratie
blijven’ (De Tijd, 16 januari 2006).
Diezelfde nieuwjaarsreceptie waar burgemeester Hendrickx onder
meer dit zei: ‘Ik steek niet onder stoelen of banken dat wij het verschil moeten maken met alle partijen. Maar zeker met één partij: het
Vlaams Belang. Het is nu al duidelijk dat zij geld noch middelen zullen sparen om in Schoten door te breken. De eerste twee parachutespringers zijn al in Schoten geland [Marie-Rose Morel en Koen Dillen,
nvdr]. Wel ik hoop dat het voor hen een brug te ver is. Maar wij zullen
ons ook moeten verdedigen tegen insinuaties, kritiek en leugens.’
IJsberg. En diezelfde Harrie Hendrickx zou nu echt geloven dat hij
met datzelfde VB tot een ‘goed bestuur’ kan komen? Hendrickx zelf
kleedt zijn knieval voor het VB in als onderdeel van een verbrandingsstrategie: laat hun kiezers maar eens voelen dat het met het VB aan de
macht ook niet een en al rozengeur en maneschijn zal zijn. Dat er bij-
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voorbeeld ook verkeersboetes en belastingen zullen moeten worden
betaald – twee voorbeelden die Harrie Hendrickx geeft.
Na Hendrickx’ ontboezeming belt de krant Het Laatste Nieuws alle
308 Vlaamse burgemeesters af: zestien verklaren zich bereid na de
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 met het VB te praten
over coalitievorming. De journalisten die het onderzoekje uitvoeren,
concluderen dat die zestien het topje van de ijsberg zijn. De krant De
Morgen vindt niettemin dat we daar geen aandacht aan moeten besteden. ‘Die zestien zijn een belachelijk kleine minderheid,’ heet het.
(Allicht is dat een hele troost voor de pechvogels die straks een VBbestuur te verduren krijgen.)
Ach wat, twintig jaar geleden was het Vlaams Blok ook een ‘belachelijk kleine minderheid’. Weet u nog hoeveel stemmen het Vlaams
Blok bij zijn eerste verkiezingen haalde? Dat was in 1978: het waren
er 76.051 of 1,4% van de Vlaamse stemmen. Te marginaal om er ons
ongerust over te maken, heette het toen. Toen het Vlaams Blok maar
bleef groeien, kregen we keer op keer te horen dat de partij nu wel
haar sociologisch plafond had bereikt – en dat er dus geen reden tot
‘paniek’ was. Niet dus.
In 2004, bij de Vlaamse parlementsverkiezingen, zochten 984.587
Vlamingen (24%) hun heil bij die partij die kort voordien wegens racisme veroordeeld was.
Het VB in cijfers

Nationale VB-verkiezingsuitslagen
Jaar

Aantal

Evolutie

1978 : Kamer van volksvertegenwoordigers

76.051

1981 : Kamer van volksvertegenwoordigers

66.422

-9.629

1984 : Europees Parlement

73.174

+6.752

1985 : Kamer van volksvertegenwoordigers

85.392

+12.218

1987 : Kamer van volksvertegenwoordigers

116.410

+31.018
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1989 : Europees Parlement

241.117

+124.707

1991 : Kamer van volksvertegenwoordigers

405.281

+164.164

1994 : Europees Parlement

463.919

+58.638

1995 : Kamer van volksvertegenwoordigers

475.677

+11.758

1999 : Kamer van volksvertegenwoordigers

613.523

+137.846

2003 : Kamer van volksvertegenwoordigers

761.407

+147.884

2004 : Vlaams Parlement

981.587

+220.180

Structuur
– Partijleden: 21.942 (2005)
– Bestuursleden: 1.753
– Afdelingen: 198
– Personeelsleden: 127
Lokale mandatarissen
– Gemeenteraadsleden: 459 in 163 gemeenten (2000)
– Districtsraadsleden in Antwerpen: 71
– OCMW-raadsleden: 104
– Provincieraadsleden: 53
Parlementsleden:
– Vlaams parlement: 32
– Kamer: 18
– Senaat: 8
– Brusselse hoofdstedelijke raad: 6
– Europees parlement: 3
Partijfinanciën (cijfers voor 2004)
– Inkomsten: 6.534.021,62 euro (= 264 miljoen frank)
– waarvan 6.180.336,64 euro (of 95%) via Belgische overheidsbijdragen.
– Uitgaven voor propaganda: 5.721.238,61 euro (231 miljoen
frank).
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5. Verbrandingsstrategie
Vandaag durft niemand er zijn hand voor in het vuur te steken dat het
einde van die groei in zicht is. Ten einde raad rest er volgens velen nog
maar één oplossing: hen te verbranden aan de macht.
Kapot regeren. In De Standaard van 30 december 2005 schrijft hoofdredacteur Peter Vandermeersch: ‘Op de vooravond van het cruciale
verkiezingsjaar kun je niet veel meer dan een balans opmaken van
alles wat – in de politiek, voor de rechtbanken en in de media – is
geprobeerd om het Vlaams Blok/Belang af te remmen. Van negeren
over zwartmaken tot veroordelen. Het resultaat? Een Belang dat
meer stemmen heeft dan ooit. In 2006 zal, of men het graag heeft
of niet, het debat gevoerd worden over de optie die nog niet werd
overwogen.’
Wie vandaag nog aan het cordon vasthoudt, insinueert Vandermeersch, moet beseffen dat hij het Vlaams Belang slapend rijk maakt,
en dus eigenlijk – ongewild – een objectief bondgenoot is van die partij. Zover zijn we inmiddels dus gekomen: dat de enige oplossing die
nog zou resten om het VB te stoppen erin zou bestaan die partij aan
de macht te brengen.
Want dat is wat Jean-Marie Dedecker en co – en we zullen hem gemakshalve even als ijkpunt nemen voor de argumentatie waarvan tegenstanders van het cordon zich bedienen – wel degelijk zeggen te
beogen: die partij een halt toe roepen. Het
middel om dat doel te bereiken, namelijk ze
e kans dat het
VB zich kapot
aan de macht laten deelnemen, lijkt hoogst
contradictorisch, behalve voor wie een ver- regeert is even groot
als de kans dat het
brandingsstrategie aanhangt.
In een interview met Humo van 7 febru- dat niet doet.
ari 2006 maakt Dedecker zich sterk dat hij
het VB binnen de twee jaar kapot geregeerd
krijgt. Dedecker: ‘Wij hebben het Vlaams Blok groot gemaakt door
de problemen te lang te ontkennen. Dat vind ik dom, want het zijn
nulliteiten: een deftig sociaal of economisch programma hebben ze gewoon niet. Ik vind het bijzonder makkelijk om in debat te gaan met
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Dewinter. Als ik met het Vlaams Belang in een coalitie stap, zijn ze na
twee jaar dood. Langer houden ze het niet uit.’
Wat Dedecker hier als een zekerheid verkondigt, is dat nochtans
niet. Wie intellectueel eerlijk is, zal moeten toegeven dat de kans dat
het VB zich kapot regeert even groot is als de kans dat het dat niet
doet. Dat het VB er dus niet zwakker maar juist sterker van zal worden. En dat het misschien wel anderen zijn die op de blaren zullen
mogen zitten.
Oostenrijk. Extreem rechts verbranden aan de macht, in het buitenland is het al geprobeerd. Volgens Dedecker met succes: ‘Landen en
steden in het buitenland die hebben geëxperimenteerd met een extreemrechtse coalitie tonen aan dat dit de kortste weg is om komaf te
maken met hun niet aflatende populariteit.’
De praktijk toont nochtans wat anders. In Oostenrijk haalt de extreemrechtse FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) in 1999 liefst 27%
van de stemmen. Samen met de christendemocratische ÖVP (Österreichische Volkspartei) vormt ze daarop een coalitie die een rigide besparingsbeleid voert.
Bij deelstaatverkiezingen in Stiermarken en Burgenland verliest de
FPÖ vervolgens een derde van haar kiezers (terwijl de ÖVP er stemmen bij wint). Geen reden tot paniek, oordeelt het VB-ledenblad van
maart 2001: ‘Verkiezingsnederlagen in het begin van een periode van
regeringsdeelname zijn heel normaal. Men moet overschakelen van
de typische oppositieretoriek naar een allicht iets technischer verantwoording van de beleidsdaden, terwijl de vruchten van het beleid nog
niet dadelijk kunnen geplukt worden door de kiezers, waarvan een
aantal zich dus onvermijdelijk bedrogen voelt.’
Eind 2002 is de FPÖ tweederde van haar kiezers kwijtgespeeld en
haalt ze in heel Oostenrijk nog slechts 10% van de stemmen, een diepterecord. De winst gaat bijna volledig naar coalitiepartner ÖVP, die
van 27% naar 42% stijgt (de sociaaldemocratische oppositiepartij SPÖ
stijgt lichtjes: van 33% naar 37%).
In maart 2005 komt het tot een splitsing. Jörg Haider, die door hardliners verweten werd een zwalpende koers te varen, verlaat de FPÖ
om een nieuwe partij op te richten, de BZÖ (Bündnis Zukunft Öster-
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reich). Alle FPÖ-ministers en de helft van de 18 FPÖ-parlementsleden
stappen over naar de BZÖ.
Wanneer hier het verhaal zou eindigen, zou de praktijk Dedecker
gelijk geven: verkiezingsnederlagen met zelfs een splitsing van de
partij tot gevolg, wat wil je nog meer? Maar het verhaal eindigt hier
niet. De nieuwe BZÖ maakt nog steeds deel uit van de nationale regering. De oude FPÖ krijgt een nieuwe voorzitter en met hem een
tweede adem. Die lijkt erin te slagen opnieuw uit het electorale dal te
klimmen. Bij deelstaatverkiezingen in Wenen in oktober 2005 haalt
de FPÖ met een uitgesproken islamofobe campagne 15% van de stemmen. Na enkele moeilijke jaren is extreem rechts zich aan het herpakken. In zijn eigen deelstaat Karinthië is Haider trouwens nog steeds
oppermachtig en haalt hij 45% van de stemmen.
Het is interessant te lezen welke lessen het VB daaruit trekt, want
de partij is op haar hoede voor een verbrandingsstrategie. Het VB-ledenblad van januari 2005 vraagt advies aan Andreas Mölzer, Europarlementslid van de FPÖ en hardliner: ‘De dramatische teruggang van
de FPÖ ligt ongetwijfeld aan het feit dat men de grote verwachtingen
die men als oppositiepartij bij de bevolking had teweeggebracht in de
regering niet kon waarmaken. (...) De rechtse partijen in Europa doen
er goed aan om het voorbeeld van de FPÖ te beschouwen als een dreigende waarschuwing. Een nationalistische partij mag enkel in een regering stappen als ze werkelijk een coalitie kan domineren.’
Denemarken. Maar Dedeceker kijkt niet in de eerste plaats naar Oostenrijk, wel naar Denemarken. Liberalen en conservatieven vormen
er sinds 2001 een minderheidskabinet, mét de steun van de extreemrechtse Deense Volkspartij van Pia Kjaersgaard. Die was zo snugger
in ruil voor die steun de goedkeuring van haar strenge immigratievoorstellen te vragen en dus rechtstreeks haar stempel op het beleid
te drukken. Bij de verkiezingen van februari 2005 wordt dat beloond:
de Deense Volkspartij ziet haar zetelaantal stijgen van 22 naar 24. De
liberalen daarentegen verliezen vier zetels. Toch komt er opnieuw een
minderheidsregering mét steun van de Volkspartij. Het Deense model
toont dus helemaal niet aan dat, zoals Dedecker schrijft, ‘het wervend
electoraal succes van extreem rechts gestuit werd’.
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‘Het moge duidelijk zijn dat de Deense succesformule als voorbeeld
kan dienen voor ons land,’ becommentarieert het VB-partijblad van
juni 2005. ‘Wanneer rechtse partijen hun verkiezingsbeloften houden
en een streng vreemdelingenbeleid voeren, worden zij daarvoor beloond door de kiezers.’

6. VB-programma
Waar de aanhangers van de verbrandingsstrategie nogal gemakkelijk
aan voorbij gaan, is dit: het VB aan de macht laten deelnemen betekent op zijn minst een deel van het VB-programma uitvoeren.
Prijs. Zelfs in een gemeente als Schoten zal het VB willen scoren. Daar
zal de nationale partijleiding nauwgezet op toekijken: het zullen niet
de lokale VB-raadsleden zijn, van wie de burgemeester zegt ‘dat ze
wel meevallen’, die de partijkoers uitstippelen. Het zou wel eens een
pijnlijk ontwaken kunnen zijn in een Vlaanderen waar het VB de plak
zwaait. Wie gelooft dat we maar eens door de zure appel moeten bijten in de hoop de VB-kiezer op betere gedachten te brengen, moet
beseffen dat we daar als samenleving een zware prijs voor zullen betalen. Met het op conflicten uit zijnde VB aan de macht zullen geweld,
agressiviteit en spanningen alleen maar toenemen. En het zullen niet
alleen balorige migrantenjongeren zijn die daar het slachtoffer van
worden, al komen zij wel als eerste in het vizier.
Niet dat het VB Vlaanderen van de ene op de andere dag zal omvormen tot een neofascistische dictatuur. Dat is een proces van geleidelijkheid, van gewenning ook. ‘Een kikker die je in een pan kokend
water gooit, springt er ogenblikkelijk uit. Wanneer je de kikker in
lauw water stopt, blijft hij zitten, dat vindt hij aangenaam. Breng het
lauwe water aan de kook en de kikker sterft.’ (Dat zei Dewinter op 16
februari 2006 in de Nederlandse editie van Metro. Hij had het natuurlijk niet over de VB-strategie, maar het zou er wel van toepassing op
kunnen zijn.)
Het is ook het verhaal van de wortel en de stok. In de ene hand zal
het VB een grabbelton houden boordevol cadeaus voor wie het welge-
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vallig is – gaande van geboortecheques tot bouwvergunningen. Lees
de propaganda: geen enkele partij stelt zichzelf zo vrijgevig op als het
VB doet. In de andere hand zal het een gummiknuppel, handboeien
en een waterkanon houden. In eerste instantie zal het die gebruiken
tegen die bevolkingsgroepen die het zwakst staan en voor wie de sympathie in Vlaanderen het allerkleinst is.
Burgeroorlog. De toekomst voorspellen kan misschien niet, een
inschatting maken van wat het VB-programma in de huidige maatschappelijke context zou betekenen, kan wel. Een mogelijk scenario
is dit. Het VB zal de migrantengemeenschap doelbewust beginnen
provoceren – en daar is soms weinig voor nodig, weet ook de partij
– tot er relletjes, of erger nog, ontstaan. Die zullen uitmonden in een
staat van beleg die door een groot deel van de publieke opinie – opgelucht dat er eindelijk iets gebeurt – zal worden gesteund. In plaats
van te blussen zal het VB de brand verder aanwakkeren. In sommige
wijken zal er een sfeer van semi-burgeroorlog ontstaan. In heel het
land zal de intellectuele terreur heersen.
Vanzelfsprekend staat een scenario als dit nergens zwart op wit
neergeschreven – het VB zou wel gek zijn dat te doen. (‘Natuurlijk
kunnen we niet al onze wapens op voorhand kenbaar maken,’ antwoordt Filip Dewinter in het partijblad van september 2000 op de
vraag wat de VB-plannen zijn om het vreemdelingenprobleem op te
lossen.) Maar het volstaat naar de antecedenten van de partij te kijken, die bol staan van de bewust gezochte provocaties.
Neem bijvoorbeeld het voorstel om alle islamitische gebedshuizen
te sluiten en te vervangen door één grote moskee gelegen op een afgelegen plaats buiten de woonkernen – een voorstel dat volgens nogal
wat juristen een inbreuk vormt op de godsdienstvrijheid zoals bepaald
in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat voorstel,
dat vandaag in het Vlaams Belang-programma staat, kwam ook voor
in het vermaledijde 70-puntenplan uit 1992. Het vormde er een onderdeel van een uitgekiende strategie om migranten via een eindeloze
reeks pesterijen te marginaliseren en te criminaliseren en uiteindelijk
het land uit te werken.
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Net na dat punt over de moskeesluiting kondigt het VB de oprichting van een speciaal politiecorps aan dat onder het mom van ‘het
herstellen van recht en orde in de gettowijken’ migrantenprotest
hardhandig de kop moet indrukken. Migranten mogen zich verwachten aan ‘systematische identiteitscontroles’ en andere vernederende
pesterijen, die in het verleden al vaker tot relletjes hebben geleid.
Een kleine vonk is voldoende om het kruitvat te
doen ontbranden. Wat zei Filip Dewinter in de
et het VB
Antwerpse gemeenteraad over de moslimbetoaan de
ging tegen de Deense Mohammedcartoons? ‘Bur- macht treden
gemeester Janssens had de betoging moeten ver- wij buiten de
bieden’ (Gazet van Antwerpen, 14 februari 2006).
contouren van
Met het VB aan de macht treden we buiten de wat vandaag
contouren van wat vandaag denkbaar of aanvaard- denkbaar of
baar is. Over de 3.500 betogers die op 15 februari aanvaardbaar is.
2006 mee opstapten met het actiecomité ‘Hoop
Op Papieren’ (voor asielzoekers) schreef Bart Debie, gewezen politiecommissaris en veiligheidsspecialist van het VB: ‘Controleer alle identiteitsdocumenten van de betogers van vandaag. Repatrieer de helft
daarvan en een deel van de asieldossiers zijn meteen afgehandeld.’

M

7. Ondermijningswerk
Stel dat Dedecker toch gelijk heeft, en het VB bij een volgende verkiezing de duimen moet leggen, is dat dan niet het overwegen waard?
Frankrijk. Het probleem is: ook dat zal zijn sporen nalaten. De partij
zal haar mannetjes hebben laten postvatten in de ambtenarij, de veiligheidsdiensten, de culturele sector enzovoort. Er zal geen rem meer
staan op het ondermijningswerk dat zij daar, zelfs vanuit de oppositie,
kunnen verrichten.
Ook dat leren de buitenlandse voorbeelden. In Frankrijk kreeg het
Front National (FN) in 1995 enkele gemeenten in handen: Toulon, Orange, Vitrolles en Marignane. Het Vlaams Belang pakt er graag mee uit dat
onder FN-bestuur de belastingen werden verlaagd en de criminaliteit
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daalde. Maar achter die schone schijn schuilt een andere, bittere realiteit.
Zo werden ambtenaren die het nieuwe gemeentebestuur niet welgevallig waren buitengepest of weggepromoveerd. De vrijgekomen functies werden ingenomen door vriendjes van het FN-apparaat. Alle straathoekwerkers en andere ‘softies’ werden op straat gezet. In de bibliotheek werd een invasie vastgesteld van extreemrechtse boeken en tijdschriften, en verdwenen ‘linkse’, ‘multiculturele’ of ‘immorele’ werken
achter slot en grendel. Migrantenorganisaties, theatergezelschappen
en andere culturele verenigingen die niet van FN-stempel waren werden op droog zaad gezet. Straatnamen werden gewijzigd. In Vitrolles
bijvoorbeeld werd de Avenue Allende (die verwijst naar de in 1973 bij
een staatsgreep om het leven gekomen Chileense president) herdoopt
tot Avenue de Marseille. Zo voltrekt zich een democratische staatsgreep
waarvan de gevolgen niet op een twee drie zijn uit te wissen.
Springplank. Meer nog dan Oostenrijk of Denemarken wordt de Franse casus bestudeerd door het VB. ‘Een nationalistisch gemeentebeleid’
is in 2005 het centrale thema van de zomeruniversiteit van de Vlaams
Belang Jongeren in de Franse Provence. Een bezoekje aan Orange staat
ook op de agenda: in Orange werd FN-burgemeester Jacques Bompard
in maart 2001 met 60% van de stemmen voor een tweede termijn herkozen. Het Vlaams Belang haalt hem op 9 oktober 2005 naar Antwerpen voor een debat tijdens de A-Conventie, het startschot van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. ‘Orange staat model voor
het beleid dat het Vlaams Belang in de Vlaamse steden en gemeenten
wil voeren’, zegt Filip Dewinter.
In een interview met het partijblad van oktober 2005 wijst Bompard erop dat de gemeentepolitiek een springplank moet zijn naar
de nationale politiek. Als burgemeester heeft hij weinig middelen om
bijvoorbeeld een immigratiestop door te voeren. Dus moet de stap
worden gezet richting hogere overheden, die wel die bevoegdheid
hebben. ‘De lokale successen zullen ons leiden naar nationale overwinningen’, zegt Bompard.
Die visie werd eerder al – aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 – verwoord door Frank Creyelman, VB-lijsttrek-
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ker in Mechelen: ‘De doorbraak moet natuurlijk komen op federaal
vlak, ik denk dat iedere Mechelaar dat wel beseft en van ons ook niet
verwacht dat als morgen het VB aan de macht is, er overmorgen nog
slechts vijf vreemdelingen in Mechelen rondlopen.’ Zo komen vanuit
een lokale machtspositie een voor een alle andere echelons in het
vizier.

8. Barst
Sommigen zullen opmerken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen,
dat het VB zich in een coalitie wel zal moeten matigen, en dat dat nog
steeds te verkiezen is boven een alleenheerschappij van de partij.
Coalitiepartner. Daar zou wat voor te zeggen zijn mocht het VB alleen maar uit zijn op een – weliswaar wat hardere, rechtsere – variant
van het huidige beleid. Maar het VB is een ander soort partij, die een
ander soort politiek wil bedrijven dan we hier de voorbije halve eeuw
gewend zijn.
Maar voor het zover is – en ook dat brengt Dedecker niet in rekening – zal het VB een coalitiepartner moeten vinden, een partij
die haar dus aan dat noodzakelijke opstapje naar de macht helpt. In
Vlaanderen komen daar maar twee partijen voor in aanmerking: de
christen-democratische CD&V en de liberale VLD. Beide partijen hebben al te kennen gegeven dat hun programma’s onverzoenbaar zijn
met dat van het wegens racisme veroordeelde VB.
Wat tegenstanders van het cordon wel eens vergeten, is dat in een
coalitie met het VB het wel eens de andere partij kan zijn die zich
verbrandt. VLD noch CD&V zouden zo’n coalitie zonder kleerscheuren overleven. De kans is zelfs reëel dat ze het überhaupt niet overleven. Het zou wel eens niet het VB kunnen zijn dat ten gevolge van
een machtsdeelname aan interne twisten ten onder gaat. In Frankrijk
spatte de liberale UDF (Union des Démocrates Français), in 1978 opgericht door toenmalig president Giscard d’Estaing, in alle richtingen
uiteen nadat bij de regionale verkiezingen van 1998 een koehandel
was afgesloten met het FN.
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Democratie. Wie het pleidooi van Jean-Marie Dedecker leest, moet
wel denken dat je gek moet zijn om het VB niet in het bad te trekken.
De drang om het cordon sanitaire te doorbreken wordt een dwang.
Wie weigert heeft het aan zichzelf te wijten dat het VB alsmaar sterker wordt, luidt het. Die redenering heeft iets onfatsoenlijks. Geen
coalitie met het VB willen aangaan, zelfs al heeft die partij 49,9% van
de stemmen, is ook nog steeds een democratisch recht.
Maar dat het cordon ‘een miljoen kiezers monddood maakt’, zoals vaak wordt beweerd, is complete nonsens. De drie Europese parlementsleden, achttien kamerleden, acht senatoren, tweeëndertig
Vlaamse en zes Brusselse volksvertegenwoordigers van het Vlaams
Belang wordt geen strobreed in de weg gelegd in de uitoefening van
hun parlementair mandaat. Integendeel: ze worden er nog royaal voor
vergoed ook.
Ter herinnering: liefst 95% van zijn inkomsten – en we spreken hier
over een huizenhoge som van 6,2 miljoen euro – ontvangt het VB
via overheidsbijdragen. Maar hoewel de kans daartoe zich reeds voordeed, ontbeert het de andere partijen aan moed daar eindelijk paal en
perk aan te stellen.
In Antwerpen wordt de bonte coalitie zonder het Vlaams Belang
een ‘monstercoalitie’ genoemd. Een coalitie mét het VB is inderdaad
nog wat anders dan een monstercoalitie: het is een draak van een coalitie, een draak met zeven koppen, en elke kop spuwt vuur.
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Het VB op gesprek bij informateur Yves Leterme (Marc Spruyt
– Blokwatch, 18 juni 2004) / Gaat Schoten als eerste voor de
bijl? (Marc Spruyt – Blokwatch, 13 maart 2006) / Zwijgen kan
niet meer: hou het cordon recht! (Marc Spruyt – Blokwatch, 17
maart 2006) / Wie is er nog bang van het Vlaams Belang? (Marc
Spruyt - Paul Verbraeken lezing 2006).
Bewerking: Marc Spruyt
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Bijlage: De democratie moet in de aanval gaan

Er is een ideologie die dit soort gruwel mogelijk maakt.
De oma van de 2-jarige Luna die op 11 mei 2006 werd vermoord.

Moet het verbazen dat succesvolle antwoorden op de opmars van het
VB uitblijven? Na drie decennia Vlaams Blok en Vlaams Belang bestaat
er nog steeds geen alles verklarende – laat staan alom aanvaarde – theorie over de groei van extreem rechts.
Ook VUB-onderzoekster Hilde Coffé verbaast er zich in haar doctoraat over ‘hoe weinig we van het succes van extreem rechts begrijpen’.
Coffé onderzocht waarom extreem rechts in Vlaanderen een succes is
en in Wallonië niet. De resultaten van haar lezenswaardige onderzoek
– overigens het eerste aan een Vlaamse universiteit geschreven doctoraat over naoorlogs extreem rechts – verschenen in 2005 in boekvorm
onder de titel Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië: het verschil. Maar
ook zij stelt vast dat een wetenschappelijke ‘grand theory’ ontbreekt.
Omdat de tijd dringt levert Blokwatch alvast enkele bouwstenen daartoe. Want de democratie moet in de aanval gaan. Uit zelfbehoud.

1. Over het karakter van het VB
Programma en ideologie. Het VB is geen one issue-partij. Ook de uitspraak dat het VB wel ‘de juiste vragen’ stelt, maar geen antwoorden geeft, klopt niet: het VB formuleert namelijk wel oplossingen. Ze
staan neergeschreven in een vrij omvangrijk programmaboek, met
standpunten over talrijke belangrijke en minder belangrijke thema’s,
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alsook in allerhande documenten, brochures en magazines van de
partij. Het is onverstandig het VB niet ernstig te nemen.
Het VB heeft ook een duidelijke
ideologie, wat steeds een pluspunt is
at het VB geen
voor strategie en organisatie. In weantwoorden geeft,
tenschappelijke teksten wordt het VB
klopt niet. Het VB geeft
benoemd als extreem rechts, soms ook
die namelijk wel.
als rechtspopulistisch, maar gezien de
algemeenheid van die begrippen kunnen we beter eerst even bespreken wat deze partij over haar ideologie zélf te kennen geeft.

D

Daarvoor nemen we twee basisteksten waarnaar de media zelden refereren: de nieuwe Beginselverklaring van het Vlaams Belang en de
oude Grondbeginselen van het Vlaams Blok.
In haar nieuwe Beginselverklaring noemt het Vlaams Belang zich
Vlaams-nationalistisch en rechts-nationalistisch. Vlaams-nationalistisch
omdat de partij wil dat (wat zij beschouwt als) ‘de culturele identiteit
en volksgemeenschap’ mede bepalend worden voor de inrichting en
het bestuur van de staat.
En rechts-nationalistisch wil volgens de partij zeggen dat zij ‘de maakbaarheid van de mens ontkent’ en dat zij (wat zij noemt) ‘natuurlijk
gegroeide tradities’ in ere wil houden.
De oude Grondbeginselen waren wat betreft ideologische pijlers duidelijker (en inhoudelijk heus niet zo verschillend van de
nieuwe Beginselverklaring). Daarin stonden drie dingen centraal:
(volks)nationalisme, conservatieve waarden en solidarisme. Daar voegen we, niet zonder reden, populisme aan toe.
Solidarisme. De eerste twee pijlers bleven in de nieuwe Beginselverklaring expliciet bewaard. Solidarisme werd echter ingeruild voor
het woord ‘solidariteit’, wat volgens sommige analisten aantoonde
dat de partij nu alle banden met het fascisme had laten varen. Toch
bleef de geest van het solidarisme bewaard: de partij is nog steeds
van mening dat de belangen van werknemers en werkgevers niet tegenstrijdig zijn en dat beiden moeten samenwerken om de Vlaamse
‘volkseenheid’ hoog te houden. Zo vertelde voorzitter Frank Van-
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hecke aan De Morgen (25 oktober 2005): ‘Werknemers en werkgevers
verhouden zich niet tot elkaar als water en vuur. Hun belangen zijn
niet noodzakelijk tegengesteld of incompatibel. Het VB zal dat aantonen.’
Lectuur van de economische teksten van het VB toont aan dat ‘solidariteit’ een dekmantel is voor een programma dat de eisen en wensen vanuit werkgevershoek als leidraad neemt, en blind en doof blijft
voor de verzuchtingen vanuit werknemershoek.
Het VB lijkt meer dan ooit te kiezen voor een neoliberaal programma: minder belastingen, minder overheid, minder vakbond, meer
flexibiliteit voor werknemers. Zo staat de partij bijvoorbeeld voor een
veertigjarige loopbaan, waarbij eenieder minstens tot 65 jaar moet
werken. Het VB wil de vakbonden verplichten tot rechtspersoonlijkheid en tot een open boekhouding, aparte vakbonden per bedrijf (dus
niet meer per sector of beroepsgroep) en hun rol als uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsvergoedingen stop zetten.
Maar het VB wil dat alles niet omdat vakbonden een hinderpaal vormen voor een neoliberaal beleid. Haar economische plannen zijn voor
haar niet het voornaamste: zij vormen veeleer een tactisch middel om
rechtse en conservatieve elites te paaien op een moment dat de partij
zich klaar maakt om (mee) te gaan regeren.
Rechts-nationalistisch. Men mag zich immers niet vergissen. Het is
niet omdat het VB economisch neoliberaal lijkt te denken, dat het
ook een echt neoliberale partij is. Het is niet
et VB is geen
omdat het VB tegen de vakbonden is, dat het
neoliberale
kan worden vergeleken met sommige libepartij,
hoewel het
rale fracties. Niet omdat het VB de partij van
het werkvolk zou zijn, wel omdat het VB het op economisch vlak
tot zijn missie rekent het ‘eigen volk’ te ver- neoliberaal lijkt.
dedigen tegen alles wat de eenheid en zuiverheid van dat ‘eigen volk’ ondermijnt. De eenheid en homogeniteit
van het Vlaamse volk zijn natuurlijk geen realiteit. Maar in VB-ogen
bestaat er een écht Vlaanderen: de ware Vlaamse etnie en cultuur. Die
meent het VB ook echt te kennen en daaraan moet iedere Vlaming
ook meewerken.

H
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Haar rechts-nationalisme is radicaal en autoritair. Vandaar ook de onverdraagzaamheid en het extremisme. Haar inbeelding van een nu nog
verborgen Vlaamse culturele eenheid en homogeniteit – voor het VB
van groter belang dan politiek-economische realiteiten – maakt dat zij
van iedere Vlaming het naleven van door haar opgestelde plichten eist,
en dat ze zwaar de nadruk legt op persoonlijke verantwoordelijkheid.
Ongelijkheden worden in haar ideologie bijgevolg gerechtvaardigd
op grond van prestatie en nationalistische en/of (cultuur)racistische
argumenten. Haar opvatting van de samenleving is aristocratisch en
organisch: de echte Vlamingen vormen de elite, het individu is aan
het volk en de samenleving ondergeschikt.
Populisme. Die elitaire opvattingen combineert zij, zoals Karel Dillen
het ooit verwoordde, met een populistische toevloed van stemmen:
met dat ingebeelde volk wil zij een rechtstreekse band. Dat wil zeggen
dat zij de wil van haar volk boven alle andere democratische mechanismen stelt.
Dat bevat een dictatoriale dimensie of neigt naar de machtsstaat: beslist de meerderheid dat de mensenrechten moeten worden afgeschaft
of dat racisme moet kunnen, dan noemt zij dat nog steeds vrijheid van
meningsuiting en democratie. Vertegenwoordiging, kiesplicht, rechtsargumentatie, tegensprekelijk debat, organisatie in het middenveld,
dat is allemaal ondergeschikt aan haar zogenaamd rechtstreeks contact met de zogenaamde wil van haar eigen verzonnen volk.
De eenheid en de vitaliteit van dat volk worden in haar ogen ook gemanipuleerd door dominante of geprivilegieerde groepen en minderheden. Dat vormt nog een bron van anti-politiek en vreemdelingenhaat. Vandaar het vaak op een hoop gooien van alle andere partijen,
het fulmineren tegen het multiculturalisme en het failliet verklaren
van de integratiepolitiek. Dat laatste uiteraard niet omdat allochtonen
nog steeds gediscrimineerd worden of omdat het beleid steeds uitging
van een wij-zij denken, maar wel omdat allochtonen zich zogezegd
niet kunnen en/of zouden willen integreren in de eenheid van de door
haar gewenste Vlaamse homogeniteit.
Haar rechts-nationalisme richt zich naast allochtonen ook tegen
Walen, die alle steun moeten worden ontzegd (wat meteen het no-
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dige geld zou opleveren voor ongeveer alle grote kosten die de partij
wil maken). Op die manier maakt zij van zowat alle anderstaligen en
anderskleurigen zondebokken en leert zij haar ‘eigen volk’ naar beneden schoppen.
Uiterst conservatieve waarden. Het VB staat ook voor een omgekeerde mei ’68. Emancipatie is voor haar geen ideaal. Zij gaat ervan uit
dat waarden en normen op een ‘natuurlijke wijze’ zijn gegroeid en zij
vindt alternatieve samenlevingsvormen en levensstijlen, net als abortus, homofilie en euthanasie verschrikkingen.
Samen met de voorgaande elementen doet haar fundamentalisme
de partij verschillen van alle ideologieën die schatplichtig zijn aan de
Franse Revolutie en haar optimisme inzake maatschappelijke verandering, rationaliteit, vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.
Fascisme. Wat het VB ook mag voorstaan op economisch vlak, het totale plaatje van de VB-ideologie leert dat niet alleen links op zijn hoede moet zijn, maar ook alle rechtgeaarde liberalen en democraten van
alle gezindten. Zo ziet men ook in dat het VB op zijn minst schatplichtig blijft aan het fascisme, zoals door Robert
Paxton (in De anatomie van het fascisme, 2005)
e strijd tegen
als volgt gedefinieerd: ‘Fascisme kan gedefinihet VB is altijd
eerd worden als een soort politiek gedrag dat al problematisch
gekenmerkt wordt door een obsessieve zorg geweest.
voor het verval van de gemeenschap, vernedering of slachtofferschap, en door een compenserende cultus van
eenheid, vitaliteit en zuiverheid, waarin een op de massa steunende
partij met toegewijde nationalistische militanten, in een ongemakkelijke maar efficiënte samenwerking met traditionele elites, afstand
doet van democratische vrijheden, en met bevrijdend geweld en zonder ethische of wettelijke beperkingen interne zuivering en externe
expansie nastreeft.’
Het gaat in het geval van het VB niet om een kopie van een of andere historisch fascistische partij, wel om dezelfde grondtoon. Paxton
spreekt ook pas van echt fascisme wanneer dergelijke partijen allianties kunnen smeden met conservatieve elites en de bredere maat-
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schappij aldus aan een meer algemeen proces van fascisering onderhevig wordt.
Men werpt vaak op dat het VB toch niet fascistisch is omdat de partij ook leden en mandatarissen telt die duidelijk niet fascistisch zijn
én omdat toch niet al die kiezers fascisten zijn. Dat zijn zij inderdaad
niet, maar dat is uiteraard een zeer beperkte en wat vreemde manier
om een partij te karakteriseren. Het punt blijft dat de ideologie duidelijke banden te kennen geeft en dat de meest invloedrijke VB-ers zowat allemaal een aangebrand verleden en referentiekader hebben dat
ook van oud naar jong wordt doorgegeven via allerhande vormingsinitiatieven.

2. Het succes van het VB verklaard
Hoe kan deze ideologie inhaken op de culturele en politiek-economische ontwikkelingen van de laatste decennia? En wat verklaart dat
het VB zowel in de armere buurten van de steden als in de rijkere
randgemeenten kon doordringen?
Etnisch nationalisme. Als vorm van etnisch nationalisme vult de ideologie van het VB het emotionele vacuüm op dat moderniseringsprocessen teweegbrengen, in de eerste plaats bij mensen die zich in een
anomische situatie bevinden.
Moderniteit betekent maatschappelijke en levensbeschouwelijke
verscheidenheid en voortdurende verandering van zeden en gewoonten. Toenemende werkloosheid, tot in het extreme doorgedreven flexibiliteit en vergrijzing, veroorzaken nog meer onzekerheid en anomie.
Verscheidenheid en verandering worden dan als een bedreiging ervaren voor de psychologische integriteit.
In die omstandigheden kan het zich lid voelen van een groep soelaas
bieden, vooral wanneer die groep een etnische groep is. Een Vlaming
blijft een Vlaming hoe veramerikaniseerd hij ook moge zijn. Wanneer
men zich identificeert met een etnische groep, dan erft men een cultuurpatroon dat al generaties lang bestaat en dat men zal doorgeven
aan volgende generaties.
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Migratie voegt daar nog een dimensie aan toe. Allochtonen kunnen
ervaren worden als een bedreiging voor de fysieke integriteit, meer
bepaald wanneer zij in concurrentie komen voor dezelfde jobs en
wanneer er een generaliserend verband wordt gelegd tussen allochtonen en criminaliteit. Maar migratie heeft nog een ander gevolg: ze
brengt een dieper gaande culturele verscheidenheid met zich mee.
Een nationalistisch discours kan het dan zo voorstellen dat de aanwezigheid van vreemdelingen een gevaar is voor het voortbestaan van de
etnische groep, zodat allochtonen nu ook nog eens ervaren worden
als een bedreiging voor de nationale integriteit.
Antimigrantenpopulisme. Als vorm van antimigrantenpopulisme
speelt de ideologie van het VB niet alleen in op het gevoel bedreigd
te zijn, maar appelleert het ook aan het gevoel misdeeld te zijn binnen de welvaartsstaat. Het komt tegemoet aan de wensen van wie
vreemdelingen wil discrimineren omdat zij zouden ‘profiteren’ van
de welvaartsstaat. Die vreemdelingen zouden immers niet hebben bijgedragen tot de welvaartsstaat.
Autoritair populisme. Als vorm van autoritair populisme biedt het
VB een alternatief voor het toenemend centrisme van de democratische partijen, die de voorbije decennia steeds meer hun bestaansreden veronachtzaamden en daardoor een legitimiteitscrisis veroorzaken. Hier appelleert het VB aan het gevoel van miskenning en aan het
politieke cynisme, die beide gevoed worden door de tekortkomingen
van het politieke bedrijf.
Centrisme betekent dat een partij ernaar streeft een volkspartij te
zijn. In feite is enkel de CVP/CD&V als ‘standenpartij’ een echte volkspartij, d.w.z. een partij die de groepsbelangen van alle sociale strata
tracht te behartigen. Andere ‘volkspartijen’ dreigen eerder louter representatiepartijen te zijn, niet veel meer dan kiesverenigingen. Wars
van ideologie wenst een representatiepartij het electoraat niet meer
te sensibiliseren voor het grote doel, maar doet zij een rechtstreekse
oproep tot de zwevende kiezers. Ideologie wordt vervangen door persoonlijke stijl en dit wordt nog versterkt door de nieuwe massamedia.
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Centrisme betekent dan ook dat linkse partijen de eisen van economische democratie en sociale hervorming nog amper stellen – wat
van hun klassieke achterban of natuurlijke electoraat een gemakkelijke prooi maakte voor het extreemrechtse populisme. Op dezelfde
manier impliceerde het niet onderhouden van het grote verhaal ook
in andere partijen een verzwakken van de banden met de oorspronkelijke achterban. De ideologische keuzemogelijkheden in de democratie kwamen zo gaandeweg in verdrukking. Het VB speelt dus in
op het politieke cynisme en op gevoelens van bedreigd te zijn, van
miskend te worden en van misdeeld te zijn. Het resultaat is bekend:
een racistische partij is nu de grootste politieke fractie in het Vlaams
parlement.
De geografie van racisme. We moeten bij dat racisme een onderscheid maken tussen drie vormen.
(1) Ten eerste: racisme van de wanhoop bij de kiezers in de stedelijke
achtergestelde buurten (waar ook de migranten wonen) die behoren tot de arbeidersklasse en die, in navolging van het VB, de
migranten stigmatiseren als diegenen die verantwoordelijk zijn
voor hun onzeker bestaan.
(2) Ten tweede: distantiërend racisme bij de kiezers uit de betere buurten in en nabij de steden, die behoren tot de middenklasse. Ze
werken vaak in de steden en kennen migranten slechts in ondergeschikte relaties. Ze koesteren de illusie dat het VB het migrantenprobleem zal oplossen en ze zo niet langer moeten vrezen dat
hun vredige werk- en woonwereld erdoor verstoord zal worden
(zonder dat zij ervoor zullen moeten opdraaien).
(3) Ten derde: puur electoraal racisme bij kiezers in alle delen van Vlaanderen die gewoon ‘baas in eigen land’ willen zijn.
De lagere arbeidersklasse komt tot de ontdekking dat er nog zwakkeren zijn in de maatschappij en puurt daar een machtsgevoel uit. Het
is deze lagere arbeidersklasse die, naast de weinig talrijke die-hard
nationalisten, het natuurlijke electoraat van het VB vormt.
Het zijn de laaggeschoolde arbeiders die geconfronteerd worden
met uitsluiting en met concurrentie van de lagelonenlanden en van
wat men vroeger de gastarbeiders noemde. Zij hebben een (geperver-

b i j l a g e : d e d e m o c r a t i e m o e t i n d e a a n va l g a a n

243

teerd) belang bij het conservatieve autoritaire antwoord op de breuklijn nationale versus kosmopolitische ontwikkeling (sluiten van de
grenzen in plaats van verwelkoming van migranten). En dit natuurlijke electoraat werd en wordt aangevuld met de verongelijkten en al
diegenen die het autoritarisme wel zien zitten.

3. Het VB aan de macht? Een ramp!
Voorbeeldfunctie. Met belangrijke verkiezingen voor de boeg staat
Vlaanderen voor een historische keuze, waarvan de gevolgen tot ver
buiten de langsgrenzen reiken. Het VB, dat een van de sterkste extreemrechtse formaties in Europa is, vervult in de ogen van haar zusterpartijen immers een niet te onderschatten voorbeeldfunctie.
Het VB heeft nu reeds een onwaarschijnlijke invloed op het politieke veld, zowel op de agenda’s van de andere partijen als op het
bredere cultureel-ideologische vlak. Door aan de macht deel te nemen
zal de partij haar invloed nationaal en internationaal nog meer in de
verf kunnen zetten.
Gevaren. De meer bekende gevaren van het VB aan de macht kunnen
hier in vogelvlucht vermeld worden. We noteerden al wat een beleid
met het VB zou inhouden voor werknemers en vakbonden.
De gevolgen voor migranten, in het bijzonder moslims, laten zich
ook gemakkelijk raden, men herleze het 70-puntenplan waarvan Filip Dewinter in de RTBF-documentaire Vlaamse choc van Peter Boeckx
boudweg beweerde het ‘te bewaren voor de toekomst, want verloochenen doen we het nooit’. In zijn 1 mei toespraak van 2005 verzekerde
Dewinter dat hij zal blijven gaan voor een ‘eigen volk eerst-beleid’ op
het vlak van werkgelegenheid.
Het valt ook te voorzien, zeker in de armere stadswijken, dat het
protest van allochtonen tegen een racistisch VB-bestuur wel eens
Franse proporties zou kunnen aannemen.
Voor progressieve organisaties en allerhande kunst- en cultuurverenigingen gaat de subsidiekraan onherroepelijk dicht. En ten aanzien
van de rechten van zowel verdachten als allerhande ‘on-Vlaamse’
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groepen en individuen mogen we ons ook aan een ernstig democratisch deficit verwachten.
Het VB aan de macht zou kortom een aanslag betekenen op wat het
in het dubieuze integratiedebat zélf de ‘Europese waarden’ noemt.
Eens haar rechtspopulisme het beleid bepaalt zullen haar elitaire opvattingen iedereen in het gelid duwen en de horizon zwart kleuren.
Culturele armoede. Er is evenwel ook het volgende gevaar, dat onvoldoende wordt belicht in de media en in de politieke debatten. Zowel geografen als verschillende werkgevers wijzen terecht op het feit
dat de reductie van culturele diversiteit waar het VB voor tekent ook
een ramp zal betekenen op economisch en intellectueel vlak.
Stedelijkheid is in onze contreien de voorwaarde voor economische ontwikkeling in een mondialiserende economie. En de dynamiek van steden is ondenkbaar zonder voortdurende migratie en
culturele uitdagingen. Het VB staat zo helemaal niet voor het ‘Vlaams
belang’, het leidt Vlaanderen ook economisch veeleer recht naar de
afgrond.

4. Een strategie tegen het VB
Vandaag bonkt het VB op de deuren van de macht, en waarschuwen
sommigen binnen de partij net voor de verlokkingen daarvan. Vreemd
dus dat uitgerekend nu het cordon sanitaire onder druk staat, terwijl
net het instandhouden van dat cordon tot de eerste serieuze barsten
binnen de partij zou kunnen leiden. Hoe lang blijft de machtshonger
van de enen nog verzoenbaar met de princiepsvastheid van de anderen? Die vraag bepaalt grotendeels de toekomst van het VB. Maar
de strijd tegen het VB is dan ook altijd al een problematische zaak
geweest.
Lange termijn. Tijdens de electorale opgang van het VB slaagde men
er niet in de problemen (van werkloosheid, stedenbeleid…) waarop
die partij teert en die zij mee veroorzaakte (culturele spanningen, populisme…) substantieel terug te drijven, integendeel. En maatregelen
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die men vandaag zou nemen om die problemen in te dijken of op te
lossen, zullen of kunnen maar echt vruchten afwerpen op langere
termijn. Dat neemt niet weg dat zij dringend nodig zijn.
De strijd op langere termijn mag zich ook niet laten verlammen
door de soms moeilijke coalities die men moet vormen om het VB van
de macht te kunnen afhouden. Ondanks het gedwongen samen besturen en dus moeilijke zoeken naar werkbare compromissen, zouden
politieke partijen ook de taak ter harte kunnen nemen om – omwille
van de democratie – hun ‘grote verhalen’ te herdenken en op te poetsen, hun eigen visie en agenda op te stellen zonder in de lichtbak van
het VB te (blijven) staren.
Met nieuwe aandacht voor de belangen van hun natuurlijke electoraat kunnen partijen de duizenden aan het VB verloren kiezers terugbrengen naar de democratie. Dat men daarbij in discussie met de
kiezer ook de verschillen met het VB expliciet op scherp moet stellen,
is evident.
Middellange termijn. Hier beschikken we vooral over mogelijkheden
in het onderwijs. Het VB is erop uit om bijvoorbeeld multiculturaliteit
in het onderwijs te schrappen. Daar moeten we net het omgekeerde
doen door bijvoorbeeld naast de bestaande levensbeschouwelijke vakken (in alle netten en bijvoorkeur vanaf het kleuteronderwijs) een vak
‘leren filosoferen’ in te voeren.
Studies tonen aan dat zo’n vak, waarin leerlingen uit alle culturele
tradities samen discussiëren over wereldbeschouwelijke en maatschappelijke vraagstukken, zijn vruchten afwerpt voor een democratische vorming in het perspectief van de wereldburger: vrijheid,
gelijkheid, broederlijkheid. Precies op school zouden de huidige en
eerstkomende generaties een plaats en moment moeten hebben om
(verplicht) gedurende enkele uurtjes over de eigen muren heen te kijken.
Dat zou in de strijd om democratie en pluralisme veel meer en sneller resultaat opleveren dan de zoveelste ‘multiculturele activiteit’ of
het zoveelste vak ‘vaardigheden’. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat
dit nog geen realiteit is, gezien daar de politieke verdeeldheid veel
kleiner zou moeten zijn.
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Korte termijn. Hier bevinden zich mogelijkheden in de media en
in het middenveld. De vrijheid van meningsuiting voor wie zich in
Vlaanderen expliciet tégen het VB uitspreekt is na verloop van jaren
in de praktijk sterk ingeperkt. Vandaar onze affiche met de tekst ‘Als
we niet opletten mogen we straks niet meer zeggen dat we tegen extreem-rechts zijn’.
In Wallonië bestaat nog een sterke antifascistische en antiracistische traditie die ook politiek ernstig wordt genomen. In Vlaanderen
moet dringend (terug) het nodige respect worden afgedwongen.
Beeldvorming. Vandaag zien kranten er allang geen graten meer in
om paginagrote foto’s van vriendelijk ogende VB’ers, vrije tribunes of
zelfs advertenties van de partij af te drukken. Zowat elk persbericht
van het VB haalt vandaag bijna ongeschonden de media.
Velen die vandaag jonger dan 35 jaar zijn, hebben de ideologie van
het VB helemaal niet leren kennen noch haar opmars leren begrijpen als een fundamenteel probleem voor de democratie. Moet het dan
verbazen dat het VB vandaag zoveel jongeren aanspreekt of dat haar
pleidooi voor ‘vrijheid van mening’ of ‘politieke incorrectheid’ niet
meteen wordt beantwoord met ‘racisme is geen mening’?
Wat voor de hand ligt: het VB herkennen, beschrijven, analyseren
en bestrijden als een fundamenteel probleem voor de democratie –
voor onze politieke gezondheid zo u wil – moet (terug) de dagelijkse
praktijk worden in het verenigingsleven, de kranten, de televisie, de
vakbonden, …
Blokwatch. Een pluralistisch platform dat zich uitspreekt a) tegen het
VB en b) voor de democratie en de mensenrechten – idealen die door
alle democratische partijen worden gedeeld – dat is wat Blokwatch
Vlaanderen wil aanreiken. Over de partijgrenzen heen, met zowel
academische als journalistieke input, geruggensteund door het middenveld, wil Blokwatch de onderzoeksjournalistieke, ontmaskerende
rol van de media ondersteunen.
Blokwatch voerde een petitie-actie voor het finaliseren van de nodige wetgeving om het VB zijn overheidsdotatie te kunnen ontnemen.
Daarmee dwongen we begin 2005 de politieke partijen om zich scher-
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per af te zetten tegen extreem-rechts, of verzekerden we in ieder geval
een extra mogelijkheid om het VB dwars te zitten.
Ook proberen we de Vlaamse televisie tot meer ontmaskering van
het bruine gevaar aan te zetten. En ondertussen verspreiden we onze
informatie via onze website (na één jaar meer dan drie miljoen keer
bezocht), archiveren en bevorderen we het wetenschappelijk onderzoek over het VB, en geven we lezingen in het hele land voor alle verenigingen die begrijpen wat eigenlijk zou moeten gebeuren.
•
Dit hoofdstuk is gedeeltelijk een bewerking van:
Vragen over de aard van het Vlaams Belang (Mark Saey en Marc
Spruyt – Blokwatch, 30 november 2005).
Bewerking: Marc Spruyt
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Lijst van afkortingen

ABVV
ACLVB
ACV
ACW
Agalev
ARB
CD&V
CM
CVP
ETA
EU
FPÖ
ISPO
KAJ
KAV
KBG
KMO
KWB
KUL
N-VA
NJSV
NSB
NSV
OCMW
PVV
RTBF
SP
SP.A

Algemeen Belgisch Vakverbond
Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden
Algemeen Christelijk Vakverbond
Algemeen Christelijk Werknemersverbond
Anders Gaan Leven
Antwerps Reklameburo
Christen-Democratisch & Vlaams
Christelijke Mutualiteit
Christelijke Volkspartij
Euskadi Ta Askatasuna (Baskenland en Vrijheid)
Europese Unie
Freiheitliche Partei Österreichs
Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek
Katholieke Arbeidersjeugd
Katholieke Arbeidersvrouwen
Katholieke Bond van Gepensioneerden
Kleine en Middelgrote Onderneming
Katholieke Werknemersbeweging
Katholieke Universiteit Leuven
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Nationalistisch Jongstudentenverbond
Nationaal-socialistische Beweging
Nationalistische Studentenvereniging
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
Radio et Télévision Belges Francophones
Socialistische Partij
Socialistische Partij Anders
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SS
TAK
UFSIA
UNIZO
VB
VBJ
VBO
VDAB
Verdinaso
VHO
VLD
VMO
VNJ
VNP
VNV
VOKA
VRT
VTM
VU
VVB
VVBM
VVP
VZW

wa t u m o e t w e t e n o v e r h e t v l a a m s b e l a n g

Schutz-Staffeln (Schutscharen)
Taalaktiekomitee
Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen
Unie van Zelfstandige Ondernemers
Vlaams Belang
Vlaams Belang Jongeren
Verbond van Belgische Ondernemingen
Vlaams Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen
Vrij Historisch Onderzoek
Vlaamse Liberalen en Democraten
Vlaamse Militanten Orde
Vlaams Nationaal Jeugdverbond
Vlaams Nationale Partij
Vlaamsch Nationaal Verbond
Vlaams netwerk van ondernemingen
Vlaamse Radio en Televisie
Vlaamse Televisie Maatschappij
Volksunie
Vlaamse Volksbeweging
Vereniging van Vlaams Belang Mandatarissen
Vlaamse Volkspartij
Vereniging zonder winstoogmerk
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A
Aers, Wilfried
Anciaux, Vic
Annemans, Gerolf
Arckens, Erik
B
Bardèche, Maurice
Beke, Frank
Beliën, Paul
Benoît, Peter
Bin Laden, Osama
Blanpain, Roger
Boeckx, Peter
Bompard, Jacques
Boon, Louis Paul
Borginon, Hendrik
Borms, August
Bouazza, Mohamed
Boussoufa, Mbark
Bracke, Siegfried
Braeckman, Ann
Branckaert, Jürgen
Brasillach, Robert
Broeckx, Ledy
Bultinck, Koen
Buisseret, Xavier
Butz, Arthur
Buysse, Yves
C
Ceder, Jürgen
Claes, Lode
Claeys, Philip
Cochez, Tom
Coddens, Rudy
Coffé, Hilde
Colen, Alexandra
Coninx, Stijn
Conscience, Hendrik

Cocriamont, Patrick
Creyelman, Frank
Custers, Leo
D
Daens, Adolf
Daens, Pieter
Davids, Louis
Debie, Bart
De Bont, Rita
De Clercq, Staf
De Clercq, Stefaan
Dedecker, Jean-Marie
Defossé, Jean-Claude
Degrelle, Léon
De Gucht, Karel
De Jonghe-Meurrens, Lea
De Koe, Foeke
Deleu, Eric
De Lobel, Hilde
Delvo, Edgard
De Man, Filip
Demey, Reddy
Demol, Johan
Depoortere, Ortwin
De Ramirez Reina, Leon-Jose
d’Estaing, Giscard
Dewael, Patrick
Dewinter, Filip
De Winter, Wim
D’Haeseleer, Guy
Dillen, Karel
Dillen, Koen
Dillen, Marijke
Di Rupo, Elio
Drowart, Luna
E
Eichmann, Adolf
Eriksson, Bert
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Fauconnier, Marc
Faurisson, Robert
Féret, Danie
Fortuyn, Pim
Franco
François, Jef
Frank, Anne
Frey, Gerhard
G
Gabriels, Jaak
Geeraerts, Jean
Gerits, Ludo
Goebels, Joseph
Goelen, Emiel
Goeman, Eric
Gollnisch, Brunol
Göring, Herman
Goutry, Luc
Graf, Jürgen
Gramsci, Antonio
Guitry, Sacha
H
Haider, Jörg
Hariche, Faouzia
Hendrickx, Harrie
Herman, Steve
Hermans, Ron
Hitler, Adolf
Hubert, Michel
Hulstaert, Bob
Huybrechts, Pieter
I
Irving, David
J
Jagers, Jan
Janssens, Patrick
Jeanfils, Wouter
K
Kenis, Fernand
Keytsman, Els
Kjaersgaard, Pia
Koç, Songul
L
Laeremans, Bart
Laeremans, Dirk
Laghmiche, Mohamed
Lamine, Luc
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Laplasse, Irma
Leclercq, Philippe
Leman, Johan
Le Pen, Jean-Marie
Leterme, Yves
Leuridan, Jeroom
Librecht, Rob
Lubanksi

M
Maes, Bob
Maes, Wim
Marinower, Claude
Michiels, An
Mölzer, Andreas
Moors, Gust
Morel, Marie-Rose
Morreau, Fabrice
Mortier, Gerard
Mudde, Tim
Mussolini, Benito
N
Neckers, Jan
Neel, Sandy
Neel, Staf
Nève, Mark
Niangadou, Oulemata
Noens, Jörgen
Nols, Roger
Notin, Bernard
P
Paxton, Robert
Penris, Jan
Pfaff, Jean-Marie
Pison, Erland
Platel, Marc
R
Raes, Roeland
Ranson, Frederik
Renders, Jan
Rhumain, Jean
Ricardo, Gil
Robbijns, Leo
Roose, Björn
Rovnyagin, Alexey
Rudolf, Germar
Rushdie, Salman
S
Sauwens, Johan
Schamp, Wim
Schepens, Albert
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Schiltz, Hugo
Schoofs, Bert
Schouppe, Etienne
Slangen, Noël
Spinnewyn, John
Swyngedouw, Marc
T
Tant, Paul
Tastenhoye, Guido
Thielemans, Freddy
Tobback, Louis
Tollenaere, Reimond
Trio, Werner
Truyens, Edwin
V
Van Ackere, Leo
Van Aelst, Peter
Van Boghout, Bert
Van Boxel, Pieter
Van Cauwelaert, Rik
Vande Lanotte, Johan
Van den Boeynants, Paul
Van den Broeck, Jaak
Van den Eynde, Francis
Van der Kelen, Luc
Vandermeersch, Peter
Van dermeersch, Anke
Vander Velpen, Jos
Van Deurzen, Jo
Van Dijck, Wim
Van Gaever, Freddy
Van Grembergen, Paul
Van Grieken, Tom
Van Hauthem, Joris
Vanhecke, Frank
Van Hoeydonck, Paul
Van Nieuwenhuysen, Luk
Van Overmeire, Karim
Van Roy, Louis
Van Rossem, Piet
Van Severen, Joris
Vanslambrouck, Johan
Van Themsche, Frieda
Van Themsche, Hans
Van Wilderode, Anton
Vatlet, Patsy
Verbeke, Siegfried
Verhelst, Hugo
Verhofstadt, Guy
Verhoye, Bert

Vermeulen, Luc
Vermaut, Andy
Verreycken, Rob
Verreycken, Wim
Verreyt, Hans
Verrijken, Miel
Verschaeve, Cyriel
Verstrepen, Jürgen
Vienne, Hilda
Voorhoof, Dirk
W
Walendy, Udo
Walgrave, Stefaan
Weemaes, Maggy
Wienen, Wim
Woeste, Charles
Wymeersch, Frans
Z
Zinzen, Walter
Zündel, Ernst
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Zakenregister

A
Aalst
abortus
ACW
amnestie
antisemitisme
Antwerpen
Antwerps reklameburo
arbeiders
asielzoeker
Auschwitz
B
Baas in eigen land
beginselverklaring
bestuursleden
Borgerhout
C
CD&V
collaborateurs
congres
conservatief
cordon sanitaire
cultuur
cultuurpact
D
democratie
De Morgen
Denemarken
De Standaard
dEUS
Dietsland-Europa
discriminatie
droogleggingswet
E
economisch
Egmontpact

eigen volk
ethisch
1 mei
F
fascisme
Frankrijk
Front National

G
gastarbeid
Gazet van Antwerpen
gemeenteraadsverkiezing
Gentse feesten
geweld
godsdienst
Groen!
grondbeginselen
H
haat
hart voor Antwerpen
Haro
Het Laatste Nieuws
Het Nieuwsblad
Hof van Beroep
Hof van Cassatie
holocaust
homo
Humo
I
ideologie
IJzerwake
illegalen
islam
J
Joden
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journalist

programmaboek

K
Keltisch kruis
kinderbijslag
kiezers
Knack
knelpuntvacature
Kort Manifest
KVS

R
racisme
racismewet
rassen
Revolte
Rex
RTBF

L
La face cachée du Vlaams Blok
liberaal
logo
M
Marokko
media
mensenrecht
metapolitiek
migrant
moskee
moslim
multicultuur
N
naamsverandering
nationaal-socialisme
nationalisme
negationisme
NJSV
Nouvelle Droite
NSV
N-VA
O
ondernemend Vlaanderen
ondernemers
onderwijs
Oostenrijk
Oostfront
opiniedelict
P
Pallieterke
partijbestuur
partijdotaties
partijraad
politie
populisme
proces

S
Schoten
Sint-Maartensfonds
sociaal-economisch
sociale zekerheid
solidarisme
SP.A
speelstraten
Spirit
staking
stemrecht
T
terugkeer
Toneelhuis
Turkije

V
vakbond
VBJ
veiligheid
Verdinaso
verkiezing
VHO
Vlaamse choc
Vlaamse leeuw
VLD
vluchtelingen
VMO
VNJ
VNP
VNV
voetbal
Volksunie
Voorpost
voorzitter
vrije meningsuiting
vrouw
VRT
VTM
VU
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werkgevers
werknemers
werkloos
white power
70-puntenplan
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Politieke satires als wapen

Al sinds mijn jeugdjaren heb ik een fascinatie voor wat er in de jaren
dertig in Duitsland gebeurde. Dat het geboorteland van Bach, Beethoven, Schiller, Goëthe en vele anderen die onze West-Europese cultuur
beïnvloed hebben, in een mum van tijd veranderde in een haard van
racisme en xenofobie, dat zovele Duitsers volgelingen waren geworden van een ideologie van de haat, was voor mij onbegrijpelijk.
De uitleg dat het crisis was, Hitler werk bracht, autobanen liet bouwen en volkswagens liet rijden, voldoet niet. Het waarom van de massale aanhang voor het nazisme ligt dieper. Er bestaan mechanismes
die dit mogelijk maken, die de angst voor de ander benadrukken, de
fysieke verschillen uitvergroten, en constant uitschreeuwen dat de
Europese waarden bedreigd worden, en er maar één oplossing rest:
die van ‘één volk, één natie, één leider’.
Deze mechanismen zijn vandaag opnieuw in opgang in heel Europa, en in het bijzonder in Vlaanderen, één van de rijkste regio’s
van Europa. De VB-leuze Eigen Volk Eerst is een schande. ‘Migranten,
vreemdelingen en Walen buiten’ klinkt zoals het ‘Jüden raus’ van gisteren: het is dezelfde taal als tachtig jaar geleden. Niet voor niets blijft
de harde kern van het VB nauw verbonden met een verleden dat de
Vlaamse kiezers niet zien of niet wensen te zien.
Hoe kon ik als kunstenaar de Vlamingen hun ogen openen voor
het VB ze sluit? Ik heb een grote bewondering voor het Duitse expressionisme en in het bijzonder voor het werk van John Heartfield
(1891-1968), de vader van de politieke fotomontage die via zijn bekende collages het naziregime ontmaskerde (en daarvoor Duitsland
moest ontvluchten). Waarom dan niet dezelfde werkwijze gebruiken
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van toen, maar dan met moderne digitale middelen, én mijn geheime
wapen: humor. Zo zijn de vedeze satires ontstaan.
Het Vlaams Belang vraagt steeds respect voor zijn één miljoen kiezers. Ik vraag respect voor de miljoenen slachtoffers van de verwerpelijke ideologie waarvan het VB een moderne variant is. Eén naam wil
ik daarbij noemen, één van de vele miljoenen: Samuel Weissberg. Verklikt en opgepakt door Belgische gendarmes in 1941. Zijn misdaad?
Buitenlander en van een ander godsdienst te zijn. Na slavenarbeid in
het noorden van Frankrijk is hij ziek vertrokken voor een lange reis
waarvan hij nooit is teruggekomen .
Samuel Weissberg was de vader van mijn moeder, mijn grootvader
dus. Zonder hem zou ik niet bestaan. Zonder hem zou ik dit niet kunnen gemaakt hebben.
Jacques van der Zee (vedeze)
Jacques van der Zee (1952) volgde kunsthumaniora aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten in Antwerpen en Vrije Grafiek, Digitale Beeldvorming aan
de Stedelijke Academie in Oostende. Zijn schilderwerk werd verschillende malen
tentoongesteld, onder meer in New York en Japan, en bekroond.
Toen ze de communisten kwamen halen, heb ik niets gezegd.
Ik was geen communist.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niets gezegd.
Ik was geen vakbondslid.
Toen ze de joden kwamen halen, heb ik niets gezegd.
Ik was geen jood.
Toen ze de katholieken kwamen halen, heb ik niets gezegd.
Ik was geen katholiek.
Toen kwamen ze mij halen, en er was niemand meer om iets te zeggen.
De Duitse dominee Martin Niemöller (1892-1984).
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Steun Blokwatch om de democratie te helpen

‘Als afgevaardigde van een vakbond is het op mijn werk niet altijd
gemakkelijk om racisme en vooroordelen te bestrijden. Als ik dan
op Blokwatch kom, ben ik blij te weten dat er toch gelijkgestemden
zijn.’
‘Proficiat met jullie uitstekende site, het is denk ik de eerste anti-VBsite die niet vervalt in subjectieve of linkse propaganda.’
‘Als lid van het Vlaams Belang vind ik het boeiend te lezen wat tegenstanders van ons denken. Blokwatch vertelt soms meer over de partij
dan wij zelf weten.’

Wat is Blokwatch?
Blokwatch is de nieuwssite over extreem rechts in Vlaanderen. Een
observatorium voor de studie van extreem rechts en de spil achter
verschillende geweldloze anti-VB acties.
Blokwatch situeert zich in het hart van de samenleving en ambieert
een zo breed mogelijk draagvlak tegen extreem rechts. Blokwatch
ontstond in januari 2005 als krachtenbundeling tussen vier aparte
weblogs en gelooft in de kracht van goed onderbouwde ontmaskeringsjournalistiek.
Wie bereikt Blokwatch?
Blokwatch is de meest succesvolle onafhankelijke politieke website
in Vlaanderen. Op één jaar tijd werd Blokwatch meer dan 2,5 miljoen
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keer geconsulteerd door net geen half miljoen bezoekers. Geen website haalt zo vaak het nieuws als Blokwatch.
Blokwatch werkt over de partijgrenzen heen en preekt niet enkel
voor eigen kapel: uit onderzoek blijkt dat een vijfde van de Blokwatchbezoekers VB stemt.
Wie maakt Blokwatch?
Blokwatch wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie van vrijwilligers (studenten, journalisten, academici gespecialiseerd in het
onderzoek naar extreem rechts).
Initiatiefnemer van Blokwatch is Marc Spruyt, auteur van o.m. de
boeken Wat het Vlaams Blok verzwijgt (2000) en Grove Borstels (1995). Blokwatch werd in 2005 laureaat van de Prijs voor de Democratie en ontving de Prix Raymond Aron pour la Démocratie.
Wat biedt Blokwatch?
Meer inzicht en achtergrondinfo over extreem-rechts * een dagelijks
persoverzicht * actuele nieuwsartikels * dossiers * historische documenten * bibliografie * boekbesprekingen * thesisservice voor studenten * cartoons van Paulo * fotomontages van VEDEZE * etc.
Blokwatch komt naar u toe!
Bedreigde Stad: Blokwatch-redacteur Rony Boonen reist het land door
op zoek naar barsten in het cordon sanitaire. Ter plekke legt hij contacten met politieke verantwoordelijken. Zijn reportages verschijnen in de
reeks ‘Bedreigde Stad?’ Hebt u tips? Mail dan: rony@blokwatch.be.
De Ontnuchtering: Blokwatch-redacteur Mark Saey gaat de boer op
met een infoavond over extreem rechts, bedoeld voor alle verenigingen in Vlaanderen. Onder de titel ‘De Ontnuchtering’ zorgen we voor
meer dan een Vlaamse choc… Voor info en reservaties: ontnuchter@
blokwatch.be.
Ook u kan Blokwatch helpen extreem rechts te ontmaskeren:
– Bezorg ons alle VB-propaganda uit uw streek.
– Bezorg ons alle info over de activiteiten van het VB in uw gemeente.
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– Stuur lezersbrieven naar kranten en tijdschriften om info van Blokwatch te verspreiden.
– Stuur E-mails naar al uw contacten om Blokwatch te promoten (tip:
gebruik daarvoor de e-cards op onze website).
– Hebt u zelf een website of weblog, leg dan een link naar Blokwatch
en plaats het weblogs-tegen-racisme logo.
– Werkt u zelf mee aan een tijdschrift, maak Blokwatch dan bij uw
lezers bekend.
– Bestel de gratis Blokwatch-stickers en -affiches.
– Versterk ons team van vrijwillige medewerkers (redacteurs, fotografen, grafici, juristen, etc.).
– Met uw financiële steun kunnen wij Blokwatch verder uitbouwen
tot de referentiesite over extreem rechts in Vlaanderen. Stort een
bedrag naar keuze op rekeningnummer 001-4430409-10 van het 9November-Fonds. Iedere bijdrage is welkom.
Contact:
Postbus 94, 2140 Borgerhout 1
info@blokwatch.be – www.blokwatch.be

