
Gerolf Annemans wil af van het vertrouwde Vlaams 
Belang-imago  

Toen Gerolf Annemans vorig jaar voorzitter werd van het Vlaams Belang (VB), liet hij 
verstaan dat hij de partij een milder imago wou geven. Niet dat hij de standpunten 
verloochende, maar gedaan met de provocaties waarmee het VB zich op de markt had gezet. 
Onlangs excuseerde hij zich daar zelfs voor. Maar mogen we hem geloven? Dag Allemaal ging 
het hem zelf vragen. 

Als het Vlaams Belang de voorbije jaren met iets het nieuws haalde, was dat doorgaans niet 
met standpunten, maar met kletterende ruzies. Het aloude triumviraat met Frank Vanhecke, 
Filip Dewinter en Gerolf Annemans werd uiteengespeeld nadat de relatie van Vanhecke met 
de VB-diva Marie-Rose Morel aan het licht kwam en Morel haar sympathie uitsprak voor Bart 
De Wever en zijn N-VA. 

Het gekibbel, gecombineerd met de opgang van de N-VA, leverde het Belang een electorale 
oplawaai op. En dus drong een grote schoonmaak zich op. Van de drie was Annemans altijd 
al de meest salonfähige en dus was niemand echt verbaasd toen hij werd verkozen tot 
opvolger van de wat kleurloze Bruno Valkeniers. 

Annemans heeft werk aan de winkel. Hij moet de rangen zien te sluiten en het Vlaams 
Belang heeft nood aan een netter imago. Gedaan om met de botte bijl door de politiek te 
marcheren. In een recent kranteninterview excuseerde hij er zich zelfs voor. 'Maar ik ben niet 
van plan om elk interview af te sluiten met een sorry', waarschuwt hij ons, zeven hoog in de 
partijkantoren aan het Brusselse Madouplein. 'Ik wil mijn imago niet verbinden aan het 
eeuwig op mijn knieën rondkruipen over de Wetstraat.' 

Je wilt af van dat imago van paria? 

Mijn lot is geweest dat ik zogezegd de goede was binnen het VB en al de anderen de slechten. 
Ik heb van het voorzitterschap gebruik gemaakt om te zeggen dat de manier waarop de 
VB'ers zijn bejegend, mij grieft. Ik vind dat als mens niet leuk. 

Want VB'ers zijn ook maar mensen en geen 'mestkevers'? 

Die uitspraak van Karel De Gucht was boosaardig bedoeld. Ik heb mij toen met een ironische 
knipoog getroost met de gedachte dat mestkevers uiterst nuttige diertjes zijn die in de natuur 
een gouden medaille verdienen. Maar inderdaad, dergelijke uitspraak ontmenselijkte ons. 
Iedereen heeft recht op menselijkheid, alleen het VB kennelijk niet. 

Straalt dat ook af op jouw familie? Je hebt drie kinderen. 

Die houd ik bewust uit de media. 

Maar ondervonden ze last van het feit dat hun vader een VB-boegbeeld was? 

(Kijkt in de diepte) Ja. 

Er is naast het cordon sanitaire dus ook een menselijk cordon. Is dat binnen de politiek ook 
zo? Collega's die weigeren je een hand te geven, bijvoorbeeld? 

Ja. Gelukkig gaat het om een kleine minderheid, maar zeker bij de linkse Franstalige partijen 
is het zo, en aan Vlaamse kant bij sp.a en Groen. Je komt in situaties terecht dat iedereen 
iedereen bij het begin van een vergadering de hand schudt, behalve de mijne. 

Wie zijn de uitblinkers op dat vlak? 

Ik ga geen namen noemen, want ik wil niemand met een stempel op het voorhoofd doen 
rondlopen. 



Maar anderen doen dus wel normaal? 

(glimlacht) Tot er een camera in de buurt is. Dan riskeert men het liever niet om een normale 
houding aan te nemen. 

Heb je vrienden bij de andere politieke partijen? 

Vriendschap in de politiek moet je met een korrel zout nemen, maar er zijn inderdaad 
politieke tegenstanders met wie ik een vriendschappelijke vertrouwensband heb. Nee, ik zal 
ook nu geen namen noemen. Van eentje weet men het: Renaat Landuyt van de sp.a. Tijdens 
de tv-uitzendingen van de onderzoekscommissie-Dutroux kon je zien hoe Renaat en ik goed 
met elkaar konden opschieten. Die uitzendingen waren live en dus kon men geen Donald 
Duck-filmpje spelen telkens ik het woord nam. Het positieve aan die uitzendingen was dat de 
mensen konden zien dat er ook bij het VB mensen zijn die een dossier kunnen analyseren en 
naar de waarheid zoeken. 

Nog even over die vrienden. Ze komen er liever niet voor uit? 

Als we op restaurant gaan, doen we dat niet in Brussel, maar in Waals-Brabant. Dat geldt 
trouwens ook voor journalisten die een informeel gesprek willen met mij zonder dat ze met 
mij worden gezien op restaurant. 

Je hebt dan ook het imago tegen. Je excuseerde je laatst voor de oude stijl van het VB. 

Nee hoor, wij waren een soort veredelde studentenclub, een soort Robin Hood die men niet 
kon verleiden met mandaten. Van de Volksunie had men brave meelopers gemaakt, maar 
met ons lukte dat niet. Wij waren politieke cowboys, een virus in het systeem. 

Cowboys die wetsvoorstellen indienden waarvan ze wisten dat ze niet waren uit te voeren. 
Dat zei je ook. 

Correctie: wetsvoorstellen waarvan ik nú zou zeggen dat ze niet meteen uitvoerbaar waren. 
Neem de aparte sociale zekerheid voor vreemdelingen. Die doorvoeren zou inderdaad niet 
eenvoudig zijn, moet ik nu toegeven. 

Het lijkt bijna een bekentenis. 

Jullie werden vaak verweten platte populisten te zijn. 

Gebruik de termen die je wilt. Populisten zijn mensen die hun praatjes aanpassen aan wat de 
mensen graag horen. Dat heb ik nooit gedaan. We zijn zaken gaan zeggen die niemand 
anders dúrfde zeggen. Toen wij begonnen, zaten we in de intellectuele middeleeuwen en dus 
hebben we nu en dan een brutale move moeten doen, hebben we moeten provoceren om de 
publieke opinie wakker te schudden. Toen wij begonnen, was alles taboe. En ik ken geen 
enkel taboe dat in de Wetstraat zo zwaar woog als de immigratie. Dat is nu weg. 

Jij bent tegen een multiculturele samenleving. 

Ik geloof er niet in. Meer dan ooit pleiten wij dus voor assimilatie. Het is een taboebegrip, 
maar ik gebruik het toch maar om duidelijk te maken wat ik bedoel met Vlaming onder de 
Vlamingen worden. 

Assimileren betekent zich aanpassen aan zijn omgeving. 

Ik geloof niet dat er een mogelijkheid is van de islam om zich aan te passen aan het Westen, 
tenzij de islam in versneld tempo de verlichting tegemoet gaat die het katholicisme heeft 
gekend. Als individuele godsdienstbeleving kan ik de islam aanvaarden, maar niet als erkende 
godsdienst. Assimileren betekent voor een stuk het loslaten van al de waarden binnen de 
islam die tegenstrijdig zijn aan die van ons. Als ik de toenemende invloed van de salafisten 
(moslims die de islamitische regels van de sharia willen invoeren, nvdr) zie en hun greep op 
de jongeren, zie ik eerder een tegenovergestelde evolutie. Ik ben dus pessimistisch. 



In jullie waarschuwingen voor het radicale islamisme kregen jullie een bondgenoot uit 
onverdachte hoek: Alain Winants, de baas van de Staatsveiligheid. 

Inderdaad. Hij noemt de salafisten een sluipend gif, de grootste bedreiging voor het land. Dat 
zeggen wij al lang, maar wij werden wel beladen met alle zonden van Israël. Maar zie, nu 
hoort men het van de grote baas van de inlichtingendienst. 

Ja, maar het passeert. Er komt niet echt een politiek debat. 

Taboes, all over the place. Wat men aan geld door de riool heeft gespoeld voor het sturen van 
soldaten naar Mali, is een veelvoud van wat Winants vraagt aan middelen voor zijn strijd 
tegen het radicale islamisme. Waar is het debat over de 8.235 islamitische 
vrouwenbesnijdenissen die hier door artsen zijn uitgevoerd en door de sociale zekerheid zijn 
terugbetaald omdat de meeste ingrepen als curettage op het briefje stonden? Men is potdoof 
voor de waarheid. Onze samenleving is aan het plooien, staat niet meer voor haar eigen 
waarden. We zijn langzaam ons openbaar domein en de belangrijkste van onze waarden - 
onze vrijheid - aan het loslaten. Politici, word a.u.b. wakker! Het zou trouwens allemaal niet 
mogelijk zijn als de pers over dergelijke zaken correct zou berichten. 

Toe maar, de pers heeft het gedaan. 

Ik denk niet dat er waar ook in Europa een pers bestaat die zo in de pas loopt als hier. 
Vergelijk het met de vlotte manier waarop de Nederlandse pers is omgegaan met figuren als 
Wilders en Fortuyn. Die bereikten in enkele maanden tijd waar wij 20 jaar voor nodig hadden. 

Jij wilt het VB profileren met nieuwe thema's. 

Er is in het Vlaanderen van 2012 meer dan de drie V's: Vlaanderen, veiligheid en 
vreemdelingen. 

Europa, bijvoorbeeld. Weg met de euro? 

Ja, zoals die nu is kan die beter verdwijnen. Ik ben een fervent voorstander van Europa, maar 
ik ben tegen de Europese Unie die zowel het zuiden als het noorden verarmt en leidt tot 
onrechtvaardige toestanden 

 


