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Geachte Heer De Jonge,  
 
U reist dezer dagen Vlaanderen af met een theatershow met de welluidende titel “Cordon 
Sanitaire”.  Een leuke titel die in Vlaanderen garant staat voor heel wat mediapubliciteit.  
Interviews in weekbladen en lovende artikels in kranten zijn uw deel al was het maar omdat u 
zonder genade inhakt op het “racistische en fascistoïde”  Vlaams Belang.  Terwijl u het 
Vlaams Belang verwijt een vijandbeeld te creëren doet u met uw theatershow net hetzelfde.   
U pikt er het Vlaams Belang als gemakkelijk slachtoffer uit waarna het progressieve publiek 
in dichte drommen de zalen van de “Freek De Jonge-theatershow” vult.  Een beetje 
doorzichtig maar wel efficiënt.   
 
In verschillende interviews zegt u geen voorstander te zijn van het cordon sanitaire.  “Laat 
Dewinter maar mee regeren en na twee jaar zijn de Antwerpenaren hem beu”, verkondigt u in 
verschillende interviews.  Wel ja, laten we het eens proberen… Ik durf de uitdaging in ieder 
geval aan.   Anderen zijn er echter niet zo zeker van dat het Vlaams Belang, éénmaal aan de 
macht, het zo slecht zou doen.  Stel u eens voor dat we het goed doen.  Stel u eens voor dat 
Antwerpen veiliger en properder wordt met het Vlaams Belang.  Stel u eens voor dat de 
belastingsdruk en de werkloosheid zou dalen.  U vergelijkt graag en veel met Nederland en 
dat moet u nu juist niet doen.  Het Vlaams Belang is geen LPF-partij… Daarom houdt men 
het cordon sanitaire juist in stand. Men heeft schrik dat éénmaal de dam gebroken er geen 
houden meer aan is.  Men heeft schrik voor het beleidsalternatief van het Vlaams Belang.   
 
In verschillende interviews zegt u dat u hoopt dat een bepaald publiek – de kiezers van het 
Vlaams Belang – niet naar uw show zullen komen kijken. Die Vlaams Belangkiezers zijn in 
uw ogen immers verzuurde en gefrustreerde mensen.  U als zelfverklaard progressief 
intellectueel weet het uiteraard allemaal zoveel beter.  U hebt de wijsheid in pacht en wie niet 
met u is, is tegen u. Weg dus met die Vlaams Belangers: gooi ze de toneelzalen uit! Hou er 
toch mee op, mijnheer De Jonge,  met alles en iedereen die het niet met uw progressief en 
multicultureel wereldbeeld eens is, te verketteren en uit te schelen voor fascist en racist.  
 
Mensen die bezorgd zijn omdat ze ’s avonds de straat niet meer op kunnen; mensen die 
protesteren omdat ze zich niet meer thuis voelen in hun eigen buurt, mensen die niet akkoord 
gaan met het gesjoemel en gefoefel dat de politiek al te dikwijls kenmerkt,  zijn geëngageerde 
burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen en tegen de stroom durven in roeien.   
 
Linkse intellectuelen zoals u, roeien al lang niet meer tegen de stroom in. Ze laten zich 
meedrijven op de golven van het politiek correcte denken.  Antiracisme en multiculturalisme 
zijn er heel bourgeois geworden. Niet op straat, maar in de salons van het establishment wordt 
de diversiteit en de multiculturaliteit geprezen.  De tegendraadse mei ’68 ‘ers zijn blijkbaar 
allemaal meelopers en hielenlikkers van het regime geworden. Spijtig!  U insinueert dat 
indien het Vlaams Belang het ooit in Antwerpen voor het zeggen zou hebben, u wellicht nooit 
nog zou mogen optreden in het Metropool.  U beschikt blijkbaar over een glazen bol, 
mijnheer De Jonge.  Vrije meningsuiting, pluralisme en verdraagzaamheid staan bij mij hoog 
in het vaandel geschreven. Te dikwijls al ben ik – letterlijk – vervolgd, onderuitgehaald en – 



ook fysiek – aangevallen enkel en alleen omwille van mijn mening.  U bent en blijft welkom 
in Antwerpen, meer nog, indien het ooit zo ver komt beloof ik u aanwezig te zijn op de 
openingsvoorstelling van uw eerstvolgende show.  Als ik tenminste welkom ben, natuurlijk.  
Mag ik u er overigens op wijzen dat “broodroof” en “beroepsverbod” eerder thuishoort in het 
progressieve kamp?  Vraag het maar eens aan de “Strangers”.  Deze populaire Antwerpse 
zanggroep werd meer dan 10 jaar lang geboycot en doodgezwegen op radio en tv omdat ze de 
euvele moed hadden om op te treden voor het toenmalige Vlaams Blok.   
 
Het zal u verbazen maar ondanks al het negatieve dat u over het Vlaams Belang en mijn 
persoon weet te vertellen, ben ik een fan van Freek De Jonge.  Met heel veel dingen die u 
vertelt, ben ik het niet eens maar toch vind ik u een goed artiest en een schitterend cabaretier.  
Verwacht van mij dus geen scheldwoorden en beledigingen.  Respect voor ieders overtuiging 
is een belangrijke en fundamentele waarde in onze democratische samenleving.  Toch vind ik 
dat u misbruik maakt van het grote talent waarover u beschikt. U kunt toch wel heel veel beter 
dan het opvoeren van een nummertje Vlaams Belang-pesten?   Uw anti-Vlaams Belang-
kruistocht komt overigens nogal pedant over.  De linkse rakker uit Nederland die de 
Vlamingen in het algemeen en de Antwerpenaar in het bijzonder komt vertellen wat ze 
moeten doen,  denken en stemmen.  Stel u voor, mijnheer De Jonge, dat u een omgekeerd 
effect ressorteert. Stel u voor dat het opgeheven Nederlandse vingertje de Vlamingen de strot 
uitkomt.  Stel u voor dat u, mijnheer De Jonge,  met al dat betweterig Hollands gedoe de 
Vlamingen regelrecht in de armen van het Vlaams Belang jaagt.  Ik zou er van wakker liggen 
’s nachts, u niet?   
 
Met beleefde groeten, 
 
 
 
Filip Dewinter 
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