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Dit jaar herdenken we 1914 als een catastrofaal kantelpunt in de Europese en mondiale 
geschiedenis. Voor de Vlaamse Beweging roept het jaartal ook nog iets anders op: het is het 
moment waarop zij, tot dan een patriottistisch gezinde taal- en burgerrechtenbeweging, 
besefte dat Vlaanderen wellicht in België niet thuis hoort. Ook een kantelpunt dus. 
Doorheen die verschrikkelijke Groote Oorlog ontkiemde een incivieke beweging die België 
niet meer erkent als het land waarvoor jonge mensen moeten sterven als vliegen. Met de 
IJzertoren als baken, een monument dat we ons nadien weer lieten ontfutselen. 
Vanaf die prille 20ste eeuw begint dan een lange zoektocht naar een vaderland, haast een 
bijbelse exodus, een lange zoektocht met vallen en opstaan, soms met zware blutsen en 
builen, eigen aan wat zich het “Vlaams-nationalisme” is gaan noemen. Een zoektocht naar 
onszelf, ons collectief lot, onze plaats in de geschiedenis. 
 
In dit boek wil Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans zich bezinnen over deze blutsen 
en builen. Hij legt de lat hoog en bedankt voor een doordeweeks verkiezingspamflet in deze 
electorale tijden. Veeleer werd het een speelse maar ook diepgravende meditatie rond wat hij 
“het verdriet van Vlaanderen” noemt: het onbehagen en ressentiment van dit volk tegen heel 
het Belgische institutionele kluwen,- een burgerlijk ongenoegen dat zelfs veel breder is dan 
het Vlaams-nationalisme sensu stricto. 
Maar tegelijk ook de lafheid, de berusting en de koudwatervrees, die maakt dat we steeds 
maar weer rondjes draaien in het Belgische labyrint en van staatshervorming naar 
staatshervorming sukkelen.  
De regentenklasse die Vlaanderen momenteel bestuurt, lijkt, veeleer dan zich van de 
Belgische ziekte te ontdoen, er mee in weg te zinken. Vlaanderen zakt weg in de 
zelfgenoegzaamheid. De fut is eruit, lang voor het autonomieproces - dat maar een 
aaneenrijging van Belgische compromissen bleek - werd voltooid. Ook nu ontaardt de 
eindeloze discussie over het “confederalisme” tot een debat over het engelengeslacht, een 
debat dat ons veel kostbare tijd doet verliezen. 
 
Gerolf Annemans nodigt uit om dit pad van de lethargie te verlaten. Maar tegelijk ook dat van 
het klaagzangflamingantisme, de eeuwige verongelijktheid, de Calimero-complexen en de 
underdogattitudes. Vandaar de titel: “Van loopgraven naar republiek”.  
De Vlaming - en daarmee bedoelt de schrijver werkelijk alle Vlamingen -, heeft recht op een 
eigen natie, maar hij moet die ook verdienen. De republiek, hét sleutelwoord in dit boek, is 
dan ook niet zomaar een staatsvorm, moderner en democratischer dan de monarchie, maar 
tegelijk een toekomstperspectief van links tot rechts, een droom over Vlaanderen als een 
betere plek. 
Geen bedompt conservatief-katholiek bastion of godbetert een éénpartijstaat, zoals onze 
tegenstanders het graag voorstellen, maar een Res Publica in de ware zin van het woord, 
binnen de Europese ruimte, een land waarin men thuiskomt, verbonden door cultuurwaarden 
waaraan niet zomaar getornd wordt en dan pas met plaats voor ‘diversiteit’. 
Het gaat zelfs niet alleen over transfers of de aversie van een zogenaamde PS-staat. Het gaat 
over nestwarmte, het plezier van een eigen huishouden te beheren, de fierheid op een eigen 
cultuur die – eindelijk - ook een nationale dimensie mag hebben. 
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“Plus est en vous” is het Franse motto waarmee Gerolf Annemans de Vlamingen uit de 
loopgraven wil halen én uit het Belgische niemandsland. We hebben een verleden, we hebben 
een rijke hedendaagse cultuur, maar om een politieke toekomst te maken hebben we vooral 
zelfvertrouwen nodig, datgene wat bijvoorbeeld de Catalanen een vuist doet maken tegen het 
centrale gezag in Madrid. 
Daarin ziet de Vlaams Belang-voorzitter een missie voor zijn partij: niet de grootste en de 
sterkste willen zijn, niet de snelle gooi naar de macht door veel water in de wijn te doen, maar 
wel de partij die nagels met koppen slaat en het echte onafhankelijkheidsverhaal weet te 
“verkopen”.  
 
Genetisch voorbestemd als zweeppartij, moet het Vlaams Belang nu voor hem transformeren 
tot een echte smaakmaker die het publiek kan injecteren met een verhaal over politieke 
zelfbeschikking en het opwaarderen van de democratie. 
Gerolf Annemans doet daarbij aan de linkerzijde, van syndicale beweging tot cultuursector, 
een stout voorstel: verlaat het Belgische paradigma en durf republikeins te denken. Zie de 
Vlaamse republiek als een 21ste eeuwse uitdaging, niet als een spookbeeld dat de 
“progressieve” krachten telkens weer terug drijft naar het aloude Belgische status-quo. 
 
Het is misschien voorbarig om van “een politiek testament” te spreken want de Vlaams 
Belang-voorzitter acht zijn rol binnen de Vlaamse beweging en binnen de partij niet 
uitgespeeld. Toch presenteert dit boek zich als een ijkpunt, ver voorbij de verkiezingen en de 
politieke waan van de dag. Als een terugblik en een vooruitblik, waarin strategische, 
ideologische en filosofische overwegingen één geheel vormen met het levenspad van de 
auteur. 
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