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‘Ik ben erfelijk belast, zou je

kunnen zeggen’, vertelt Gerolf An
nemans, oudgediende bij Vlaams
Belang en sinds kort ook voorzit
ter van de partij. ‘Mijn grootvader
was postmeester in Antwerpen in
de periode dat er nog tuchtproces
sen in het Frans werden gevoerd
tegen kleine postlieden die geen
Frans verstonden. Zo is hij flamin
gant geworden. Mijn grootvader
en zijn broer, die ook bij de post
werkte, werden bij het begin van
de Tweede Wereldoorlog naar
Frankrijk gestuurd, omdat l’État
belge hen daar wilde inzetten.
Maar er was helemaal geen op
vang. Hij heeft toen een paar we
ken in grachten geleefd, een long
ontsteking opgelopen en is een
paar jaar later overleden. Gevolg:

Deze week praat
De Standaard met
de partijvoorzitters
over de wortels van
hun politieke denken.
Gerolf Annemans wil
met Vlaams Belang
de bladzijde
omdraaien. ‘Ik ben
geen racist. Niet in
mijn pink, niet in
mijn kleine teen.’

van l’État belge moest mijn familie
niets meer hebben.’

Heeft uw familie gecollabo
reerd?

‘De oudste broer van mijn vader
ging naar het oostfront. Door de
repressie na de oorlog kon hij geen
officiële betrekking meer krijgen,
maar dat was in zekere zin zijn ge
luk. Hij werd zakenman en maak
te fortuin. De vier andere kinde
ren, onder wie mijn vader, hadden
met de collaboratie niets te ma
ken, maar werden wel allemaal
hevig flamingant.’

Pas bij u werd het ideologisch?
‘Bij mij werd dat flamingantisme
inderdaad nationalisme. In mijn
studententijd ben ik politiek ac
tief geworden, bij het Katholiek
Vlaams Hoogstudentenverbond.
Dat was puur toeval, hoor. Iemand
van het KVHV maakte mij na onze
kennismaking meteen lid. Ik was

‘Schrijf maar op: ik verontschuldig mij’
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een NSV’er met een KVHVpet op.
De NSV was in die tijd de ideologi
sche motor van het Vlaams Blok,
die de partij bevoorraadde met
mandatarissen.’

Hoe hebt u Vlaams Blokstich
ter Karel Dillen leren kennen?

‘Ik werd als student redacteur van
’t Pallieterke. Ik had een studen
tenrubriek, later een tvrubriek en
ik deed interviews. Zo heb ik Karel
leren kennen: ik zat waar u nu zit.
Na publicatie van het interview
belde Karel me op om eens te pra
ten.’

En u zag dat meteen zitten?
‘Een oudpartijgenoot van mij zei
vroeger weleens bij wijze van bou
tade dat onze politieke carrière is
begonnen als een uit de hand gelo
pen studentengrap. De mensen
die later de ruggengraat van de
partij zouden vormen, waren aan
vankelijk een veredelde studen

‘Ik wil de voorzitter
zijn die zegt dat
wij tegen andere
partijen strijden,
niet tegen mensen,
niet tegen vreem
delingen’

tenclub. Maar Karel steunde ons
volop en zo kwamen wij eind jaren
tachtig in het partijbestuur te
recht. Toen we ook nog verkozen
werden in het parlement, stonden
we daar zelf van te kijken.’

Ging u er meteen vanuit dat u
nooit mee zou besturen?

‘Als student vonden wij partijpoli
tiek vies, uit frustratie over wat de
Volksunie deed en maar bleef

DE PLEK
‘Ik sta aan het koninklijk paleis,
omdat het een symbool is waarin
veel wordt samengevat. Het is een
product van kolonialisme en uitbui
ting, van corruptie en voorbijge
streefdheid. De monarchie in dit land
zou allang ingestort zijn, als ze niet
werd onderhouden met sloten belas
tinggeld. Voor ons als partij is het
eenvoudig: wij willen een onafhanke
lijk Vlaanderen, geen confederalisme.’

‘Schrijf maar op: ik verontschuldig mij’
doen. Wij waren radicalen. De eni
ge die toen in het parlement zat,
was Karel Dillen, als een etalage
van beginselvastheid. Hij was een
soort halfgod voor dat zoemende,
pruttelende, gistende Vlaamsna
tionalisme in en rond Antwerpen
van de vroege jaren tachtig. Wij
waren groupies van Dillen, wij be
lichaamden het verzet tegen de
manier waarop het Vlaamsnatio
nalisme was vernietigd door het
pragmatisme van Hugo Schiltz.’

Zelf werd u opgesloten in een
cordon sanitaire. In een vorig
interview met deze krant zei u
dat u het ‘onverdiend’ vond dat
u een ‘paria’ bent geworden.

‘Er zijn nog altijd politici die mij
geen hand geven. Dat vind ik stui
tend. Er zitten in Vlaams Belang
zoveel lieve, brave mensen die
geen vlieg kwaad doen. Ook als in
tellectueel vind ik die status als

paria erg droef. Wij proberen poli
tieke ideeën in de markt te zetten
en worden als een vod wegge
gooid. En dan heb ik niet eens over
mijzelf, ik wil niet klagen, maar
over die vele Vlaams Belangers die
niet meetellen. Op menselijk vlak
doet dat soms pijn.’

Tot voor kort twitterde u elke
maand een mediatelling, waar
uit telkens bleek hoe weinig uw
partij aan bod komt.Waarom
bent u daarmee gestopt?

‘Mijn voorzitterschap is ook een
signaal aan de media: laten we
praten. Want behalve een cordon
sanitaire is er nog altijd een cor
don mediatique.’

Uw partij zat eind vorig jaar
zelfs in ‘De Kruitfabriek’.

‘Ja, omdat elke partij aan bod
kwam voor de gemeenteraadsver
kiezingen. Voor de rest blijven de
programma’s van Woestijnvis een
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gesloten front. Net zoals de amu
sementsprogramma’s op de VRT.’

U hebt ooit een brief gestuurd
naar Woestijnvisbaas Wouter
Vandenhaute, om uw beklag te
doen over ‘De Pappenheimers’.

‘Ja, er was een vraag gesteld over
de Belfortgroep in Gent, een af
scheuring van de plaatselijke VB
lijst. De presentator zei erbij dat
“het kaf van het kaf werd geschei
den”. Dat vond ik erover. Eerst
doet Woestijnvis jarenlang alsof
wij niet bestaan en dan stellen ze
een vraag waarin wij worden ont
menselijkt. Dat stoorde mij. Wij
zijn ook mensen.’

U weet welke vraag ik nu ga
stellen.

(verrast) ‘Euh, stel ze maar.’
Ze ligt voor de hand.

‘Dat Vlaams Belang hetzelfde
doet?’

Precies. U hebt decennialang
bevolkingsgroepen ontmense
lijkt en beledigd en uitgesloten.

‘Dat betwist ik.’
Het is onbetwistbaar.

‘Het is de klassieke verantwoor
ding van linkse intellectuelen om
ons uit te sluiten, dat wij mensen
discrimineren, tegen mekaar op
zetten en ontmenselijken. Ik vraag
me af waar dat op slaat. Ik ben het
er wel mee eens dat wij onze
migratiestandpunten niet moeten
richten tegen mensen, maar tegen
andere partijen. Wij voeren een
politieke strijd, geen strijd tegen
mensen. Dat is mijn aanbeveling.’

Daarmee impliceert u dat het
vroeger anders was.

‘Ik heb daar persoonlijk altijd op
gelet, en in de mate dat de partij
ooit aanleiding heeft gegeven om
te denken dat wij het op mensen
gemunt hadden, moet ik mij daar
voor verontschuldigen. Het is een
tijd van verontschuldigingen, dus
ik wil dat gerust doen, on the re
cord, schrijf dat maar op. Ik wil de
voorzitter zijn die de bladzijde
omdraait en tegen alle leden van
de partij zegt dat wij tegen andere
partijen strijden, niet tegen men
sen, niet tegen vreemdelingen.’

Dat hebt u wel gedaan.
‘Men moet stilaan toch eens inzien
dat het 70 puntenplan, dat men
destijds als racistisch bestempel
de, ondertussen afgeschaft is. Op
een zeker ogenblik heeft het
Vlaams Blok dat plan gelanceerd
bij wijze van provocatie, om het
taboe op het immigratiethema los
te wrikken. Maar dat plan hebben
wij allang afgezworen. Ik wil be
oordeeld worden op mijn pro
gramma van vandaag. Men moet
mij niet voortdurend zaken uit het
verleden blijven aanwrijven. En
het mag niet de reden zijn waarom
wij in Denderleeuw geen be
stuursakkoord mogen steunen.’

In dat 70 puntenplan werd ge
pleit voor aparte scholen, apar
te sociale zekerheid...

(onderbreekt) ‘En dat is achter
haald. Sommige dingen werden
regeringsbeleid, andere waren on
uitvoerbaar en gaven alleen maar

een richting aan. Het document
was in zijn totaliteit weinig ideolo
gisch. Het was eerder praktisch
van aard, maar als zodanig histo
risch achterhaald.’

U hebt zelf nog een wetsvoor
stel geschreven over die ge
scheiden sociale zekerheid.

‘Dat was een provocatie. Onze kie
zers vroegen daarom, en dan de
den wij dat. Wij waren leerlingto
venaars. Ik probeer geen excuus te
vinden, hoor. Maar het was alle
maal losser dan u denkt. Met die
verontschuldiging van daarnet
zeg ik in één adem ook: wij waren
jong en we wilden wat, wij schre
ven wetsvoorstellen waarvan we
wisten dat ze niet uitvoerbaar wa
ren. Ik heb toen al publiek gezegd
dat die punten voor mij niet te ne
men of te laten waren.’

Is een Vlaamsnationalist nood
zakelijkerwijze rechts?

‘Helemaal niet. Het nationalisme
is een manier om in een politieke
context meer aandacht te vragen
voor identiteit. In Wallonië wor
den die belangen van de Franstali

gen behartigd door de traditionele
partijen. Daarom heb je daar geen
nationalistische partij nodig. De
Franstalige partijen zijn allemaal
nationalistisch, zo u wil. In Vlaan
deren is daar helaas wel een partij
voor nodig. Vandaag al twee. Om
dat de traditionele partijen nooit
in staat waren om het Vlaamse
identiteitsgevoel op een deftige
manier te kanaliseren. In dat op
zicht hebben zij een kans gemist.’

U hebt ook een kans gemist om
uw pleidooi voor identiteit aan
vaardbaar te maken. U moet
dat toch altijd geweten hebben.

‘Op dat vlak waren wij als het ware
mismaakt. Als groupies van Karel
Dillen. De schematiek van Dillen
was eenvoudig: de VU heeft ons
verraden, wij zullen onze princi
pes nooit overboord gooien. Dil
len had een fijne neus voor elke
vorm van verraad aan de princi
pes. Uit die partij komen wij, een
vechtpartij tegen Hugo Schiltz.’

Akkoord, maar u werd algauw
een vechtpartij tegen mensen.

‘De manier waarop wij ons pro
gramma behandelden, was door

drongen van die geest van Dillen.
Niet toegeven, niet afwijken van
de lijn. Als ik dat nu achteraf be
kijk, denk ik dat wij te weinig
flexibel waren om te zien dat de
wereld veranderde.’

Hoe bedoelt u?
‘Wij hadden veel grondiger moe
ten zien dat je ook met een versoe
peling van onze standpunten de
kiezers kon bekoren. Dat verwijt
ik Dillen niet, dat verwijt ik hoog
stens mijzelf. Vasthoudendheid
mag geen verstarring worden. Als
wij één keer een standpunt had
den ingenomen, dan namen we
daar nooit afstand van. Nu heb ik
een probleem met politici die te
snél afstand nemen van hun
standpunten, maar bij ons was het
omgekeerde het geval. Wij wilden
op een andere manier aan politiek
doen.’

Maar u verdedigde het onverde
digbare.

‘Als wij ons ergens vergist hadden
of te ver waren geweest, moesten
wij dat toch allemaal blijven ver
dedigen. My country, right or

wrong. U moet dat ook zien in de
context van het cordon sanitaire,
dat is één tegen allen. Wij moesten
wel solidair zijn, zelfs over stand
punten waarvan we toen al wisten
dat we ze vroeg of laat zouden
moeten verlaten.’

Denkt u dat het cordon ooit
nog kan sneuvelen?

‘Ik vind dat wij de kans moeten
krijgen om te evolueren. Iedereen
mag dat, maar wij blijkbaar niet.
Ik vind dat niet meer eerlijk. Ik
moet toch van een wit blad mogen
beginnen. Geef mij eens een jaar
om te tonen wie ik ben.’

Wie u bent, staat uitvoerig be
schreven in de boeken van
Marc Spruyt, die de mythe dat
u gematigder zou zijn dan Filip
Dewinter, al verschillende keren
heeft ontkracht.

‘Met het nodige knip en plakwerk
heeft Spruyt inderdaad al bewe
zen dat ik een slechterik ben. Ter
wijl zelfs Johan Leman (de eerste
directeur van het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racis
mebestrijding, red.) ooit heeft ge
schreven dat de traditionele par

tijen mij moesten overkopen, wat
ze overigens ooit hebben gepro
beerd. Dat mag ik toch als bewijs
aandragen dat ik het eens op een
andere manier mag proberen?’

Zal dat lukken, met Dewinter?
Hij blijft tekeergaan op Twitter.

‘Als onze tegenstanders nu al naar
een tweet van Dewinter moeten
verwijzen om ons aan te pakken,
dan vind ik dat nogal bedroevend.
Ik ben niet van plan om mijn oude
kameraad en strijdmakker in ie
der interview voortdurend af te
vallen. Hij is een man met veel ver
diensten voor de partij en staat
volledig achter mij als voorzitter.
Maar nu is Annemans aan het
woord. Ik ben nooit betrapt op on
menselijkheden.’

Na de veroordeling van het
Vlaams Blok in 2004 hebt u de
rechters bedreigd.

(blaast) ‘Och, dat was een emotio
neel moment. Die rechters had
den een politieke partij verboden,
wat ik in een beschaafde democra
tie onaanvaardbaar vind. Hun na
men zal ik nooit vergeten, meer
wilde ik toen niet zeggen. Dat was
helemaal niet intimiderend be
doeld. Ach, als ze je ergens op wil
len pakken, vinden ze altijd iets.’

U blijft het verleden minimali
seren. Zo zal dat niet lukken,
die nieuwe bladzijde.

‘Eerlijk gezegd vind ik dat een
beetje bekrompen. In Vlaanderen
blijft een slechterik een slechterik,
blijkbaar. Dat vind ik van een be
droevend intellectueel niveau.
Dat is precies Suske en Wiske. Het
wordt toch tijd voor een volwas
sen debat over onze partij. Wij
hebben onze standpunten over
migratie jaren geleden al aange
past. De tanker die de partij lang
geweest is, heeft jaren geleden,
nog onder het voorzitterschap van
Frank Vanhecke, de bocht al inge
zet. Ik vind dat onze tegenstan
ders zo langzamerhand wel gewel
dig voorspelbaar zijn. Terwijl ik
hen wil verbazen.’

Historicus Lode Wils zei on
langs dat het Vlaamsnationa
lisme zijn wortels heeft in de
collaboratie. Akkoord?

‘Nee, daarmee scheert hij iedereen
over dezelfde kam en dat klopt
niet. Het zogenaamde Belgische
feit is niet alleen een bron van on
vrede en frustratie, het is ook ge
woon een slechte constructie om
in de eenentwintigste eeuw een
moderne staat te besturen. Een
rechtstaat, een sociale zekerheid,
een fiscaliteit dat is veel beter te
organiseren op Vlaams niveau.’

Had Karel Dillen geen bewonde
ring voor collaborateurs?

‘Dillen had met de collaboratie
niets te maken. Hij was tijdens
zijn legerdienst zelfs spion voor de
Engelsen, voor wie hij de brieven
van Duitse krijgsgevangenen
moest nalezen. Karel was een bra
ve huisvader die in de Vlaamse Be
weging terechtkwam.’

Hij vertaalde na de oorlog wel
negationistische lectuur.

‘Dat was zijn 70 puntenplan, zijn
manier om te provoceren. Zo is hij
ook ooit gefotografeerd terwijl hij
op een zangfeest met gestrekte
arm de Vlaamse Leeuw zingt.
Puur om iedereen op stang te ja
gen. Maar vooral uit solidariteit
met de vervolgden. Karel heeft
wel de onrechtvaardigheid van de
repressie aangeklaagd en is altijd
amnestie blijven eisen. Omdat er
veel onrecht was geschied ten aan
zien van onschuldige mensen.’

In 2004 werd tijdens de IJzer
wake nog hulde gebracht aan
VNVleider Staf de Clercq.

‘Dat was geen hulde. Er werden
daar, tot mijn verrassing, portret
ten op het podium gedragen van
de gestorvenen van de beweging.
Historische figuren. Geen punt
voor mij. Vlaams Belang en IJzer
wake zijn ook twee totaal verschil
lende organisaties.’

Denkt u niet dat Vlaams Be
lang, veel meer dan een
Vlaamsnationalistische partij,
in de perceptie van de meeste
mensen een antivreemdelin
genpartij is gebleven?

‘Wij waren jong
en we wilden wat,
wij schreven
wetsvoorstellen
waarvan we wisten
dat ze niet
uitvoerbaar
waren’

‘Ik denk niet
dat een werkgever
zal weigeren om
een bekwame
Marokkaan in
dienst te nemen
als hij die kan
gebruiken’

DE CHECKLIST
Motto
‘Iets ondernemen moet je doen,

zelfs als er niet meteen hoop is,
net zoals je moet volhouden ook
als je niet meteen slaagt.’
(Willem de Zwijger)

Boek
‘De droom van de Ier van Ma
rio Vargas Llosa, omdat het een
van de vele boeken is die iets
vertelt over mijn ideologische
achtergrond als nationalist. Het
is een magistrale roman.’

Denker
‘Uw reclamejongens hebben mij
afgebeeld als Friedrich Nietz
sche, maar ik heb met die filo
soof niets gemeen, behalve mis
schien zijn passionele onstuimig
heid. En ik heb geen favoriete
denkers of doeners, omdat ik
een intellectuele veelvraat ben,
een allesbrander.’
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‘Als voorzitter wil ik dat wij op
nieuw meer dan ooit duidelijk ma
ken dat wij een Vlaamsnationa
listische partij zijn. Niet extremis
tisch, maar radicaal.’

Zult u zich blijven profileren op
antiislamstandpunten?

‘Wij zijn geen partij tegen islamie
ten, en wij willen mensen hun
godsdienst niet afnemen. Wat wij
wel vrezen, is dat de islam niet al
leen een godsdienst is, maar een
maatschappijvisie heeft die niet
compatibel is met de westerse
maatschappijvisie. Als blijkt dat
moslims zich perfect integreren
en hun godsdienst individueel be
leven, dan is er geen probleem.
Maar als blijkt dat sommigen de
islam willen belijden met de sha
ria en alles erop en eraan, kunnen
wij het daar niet mee eens zijn.’

Wat doet u met de achterstel
ling van de allochtone gemeen
schap in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt? Dat probleem
zou u, als Vlaamsnationalist
die zelf het product is van een
emancipatiestrijd, toch na aan
het hart moeten liggen?

‘Ik vind dat onze samenleving te
weinig impulsen heeft uitge
stuurd naar de migrantengemeen
schap om hen duidelijk te maken
dat ze zich moeten aanpassen.’

Discriminatie bestaat nog altijd.
‘Als die cijfers die daarop wijzen
correct zouden zijn, dan denk ik
nog altijd dat het ook een stuk ei
gen verantwoordelijkheid is. Ik
denk niet dat een werkgever zal
weigeren om een bekwame Ma
rokkaan in dienst te nemen als hij
die kan gebruiken. Er is taalach
terstand, er is leerachterstand, en
dat is niet allemaal onze verant
woordelijkheid. Ik wil geen mos
lims stigmatiseren, maar ik heb
het gevoel dat er te weinig inspan
ningen worden gedaan om zich
aan te passen.’

Wat houdt dat in?
‘Wij vinden dat mensen zich moe
ten assimileren: Vlaming worden
onder de Vlamingen. Mijn criteri
um heeft dus niets met ras te ma
ken. Ik ben geen racist, niet in
mijn pink, niet in mijn kleine teen,
niet in de duizenden bladzijden
die ik heb geschreven. Maar ik

vind toch dat er in de allochtone
gemeenschap een paar mensen
zijn die meer moeite mogen doen.
Emanciperen, dat moet je zelf
doen. Ik ben bereid om te erken
nen dat je Vlaming wil worden,
maar dan zou ik zeggen: komaan
gasten, begin eraan! Geef mij de
indruk dat je Vlaming wíl worden.’

Die indruk moet toch niemand
geven? Wie hier geboren is, is
Vlaming.

‘Ik heb het hier niet over een etni
sche definitie. Ik heb het over de
wens van mensen om voorbeeldi
ge burgers te worden. Ik voer een
politieke strijd tegen de partijen
die aan sommige jongeren nog al
tijd de indruk geven dat er geen
probleem is. Er is wel een pro
bleem. Er zijn mensen die beter
deftig Nederlands zouden leren,
of stoppen met drugs dealen. Daar
mogen wij toch op wijzen. Het is
onze historische verdienste dat
wij die problemen als eersten heb
ben aangekaart. In die zin waren
wij maar een onderdeel van een
historisch proces, een belicha
ming van de tijdgeest.’

In een column vergeleek u voor
trekkers van Europa zoals Guy
Verhofstadt onlangs met Napo
leon en naziDuitsland.

‘Waarmee ik natuurlijk niet be
doel dat Verhofstadt een nazi is,
maar wel dat je ook vandaag men
sen hebt die tot iedere prijs het
grote Europa willen doordrukken.
Wij vinden dat de klok moet wor
den teruggedraaid. Tot het ver
drag van Maastricht. Tot dan was
Europa een confederatie, een nut
tige samenwerking op vrijwillige
basis van onafhankelijke staten.
Vandaag werkt men aan de creatie
van een grote Europese eenheids
staat, die almaar verder holt.’

Hoe moet die terugschakeling
concreet gebeuren?

‘De euro wordt opgedoekt. Er kan
voor mijn part een soort neurozo
ne komen, opgebouwd rond de
Bundesbank, met Duitsland, De
nemarken, Nederland en, als het
aan mij ligt, Vlaanderen. Maar de
bevoegdheden van de Europese
Unie moeten worden terugge
schroefd. Ik ga niet akkoord met
diegenen die vinden dat België
moet verdwijnen omdat alle be
voegdheden toch naar Europa
worden overgeheveld.’

Staat België volgend jaar op
het spel?

‘Was het maar waar. Het debat
gaat vandaag over confederalis
me, dus veel meer dan een paar
kleine aanvullingen op de vorige
staatshervorming zal er uiteinde
lijk niet in zitten. De Walen zullen
weer kunnen beslissen wat kan en
wat niet kan. Wat wij daar als
Vlaams Belang tegenover stellen,
is heel eenvoudig: independencia,
de onafhankelijkheid. We hoeven
dat niet ingewikkelder te maken
dan nodig. Het is zoals bij een
echtscheiding: op het moment dat
één van beide partners zegt dat
het gedaan is, is het gedaan. Dan

moet er alleen nog worden onder
handeld over het verleden, niet
meer over de toekomst.’

Is het niet tragisch dat u in
2014 misschien een meerder
heid kunt vormen met de NVA,
maar dat zij dat niet zullen wil
len? U bent verdeeld, ter
Vlaamsnationalistische zijde.

‘Misschien tegen die tijd niet
meer. Aan ons zal het niet liggen.’

Bent u sociaaleconomisch link
ser dan de NVA?

‘Zeker. Wij zijn bijvoorbeeld tegen
de beperking van de werkloosheid
in de tijd. Mensen die een job zoe
ken en niets vinden, sturen wij
niet naar het OCMW. De banken
sector zouden wij ook iets stren
ger hebben aangepakt, die is er
nogal gemakkelijk van afgeko
men. En de besparingswoede
heeft wat ons betreft ook grenzen:
Europa is zich kapot aan het be
sparen. Op die punten zijn wij dui
delijk linkser dan de NVA en lo
pen wij Voka niet achterna.’

Vandaag lijkt kritiek Bart De
Wever alleen maar sterker te
maken. Vroeger gold precies
hetzelfde voor uw partij. Hoe
verklaart u dat?

‘Ik vind de meeste tegenstanders
van Bart De Wever zeer dom. Het
is niet dom om hem te bashen,
maar men basht hem op een dom
me manier. Men moet hem wijzen
op zijn contradicties en zijn ideo
logische pirouettes. Wij werden
vroeger ook op een domme ma
nier gebasht. Daarom waren hon
derd boeken van Marc Spruyt
geen probleem, maar heeft één ie
mand als De Wever onze partij
kunnen verzwakken. Door zich
voor te doen als een softere, aan
vaardbare versie van Vlaams Be
lang. Zo heeft hij haasjeover ge
speeld met ons. Maar dat willen
wij nu doen met hem.’

Bent u het eens met de analyse
dat de NVA vandaag oogst wat
u al die jaren gezaaid hebt?

‘Wij hebben de zwevende kiezer
misschien niet uitgevonden, maar
wij hebben hem wel uit het mar
meren blok van het verzuilde
Vlaanderen gehakt. Wij waren de
eerste partij die zei: laat die zuilen
nu eens los en volg uw buikgevoel.
De VU had vóór ons misschien een
vergelijkbare boodschap, maar
dat werd snel een regimepartij.’

U bent die kiezer wel kwijt.
‘Ja, va ndaag is die kiezer op de
dool geraakt. Nadat hij een paar
jaar stout is geweest door op
Vlaams Belang te stemmen, is hij
nu teruggekeerd naar de regime
partijen. Blijkbaar is de Vlaming
verslaafd aan zijn gematigdheid.
Maar geloof me: we’ll be back.’

‘Als student vonden
we partijpolitiek
vies. Wij waren
radicalen, wij
waren groupies
van Karel Dillen’

Gerolf Annemans: ‘Er zijn nog altijd politici die me geen hand geven. Dat vind ik stuitend.’

MORGEN DEEL 2
Bruno Tobback (SP.A):
‘Wij hebben altijd onze handen
vuilgemaakt’
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