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de zijnen vergeten dat we in Ant
werpen wel oppositie moeten voe
ren tegen Bart De Wever. Daarbij
moeten we een eigen profiel op
bouwen. Met een zogeheten NVA
plus gaan we het verschil niet ma
ken. En dan is het gemakkelijk om
de zwartepiet aan Filip Dewinter
te geven.’

Ontslagnemend voorzitter Ge
rolf Annemans heeft er wel
oren naar. Hij vindt dat u een
stap achteruit moet. Of denkt
aan een naamsverandering.

‘Zijn analyses blijven beter achter
wege. Ik zal Gerolf niet afvallen.
Hij heeft mijn respect, mijn steun
en mijn solidariteit. In buitenge
woon moeilijke omstandigheden
nam hij de voorzittershamer op.
Chapeau, zelf had ik er geen zin in.
Maar zijn uitspraken vond ik mos
terd na de maaltijd. Laat ons
wachten tot het stof van de neder
laag is neergedwarreld.’
‘Veel van de kritiek heeft alles te
maken met de moeilijke lijstvor
ming. Natuurlijk moeten we aan
een verjonging werken. Maar dat
wordt een en/enverhaal. Die jon
geren hebben ons potentieel no
dig. Wie weet waar we over vier
jaar kunnen staan? Door nu aller
lei rekeningen te vereffenen,
brengt men die vernieuwing in

‘Uiteindelijk maakte Vlaams Be
lang in Vlaanderen mee wat ons al
in 2012 bij de gemeenteraadsver
kiezingen overkwam. Tegen zo’n
NVAvloedgolf was geen kruid
gewassen, zelfs niet met een straf
fe stunt. In die zin geloof ik niet
dat een ander “toekomstproject”
ons had gered, zoals Bart Laere
mans beweert. Met onze radicale
aanpak hebben we juist gescoord.
Vier van de negen parlementsle
den komen uit Antwerpen, met
41.000 voorkeurstemmen haal ik
de helft van alle Belangstemmen.
Daarover kan ik relatief tevreden
zijn.’

Volgens Laeremans voerde u
campagne op de kap van de
partij. Uw taalgebruik joeg de
kiezer op stang.

‘Ach, mijn campagnespeech waar
in ik de verbruining van de sa
menleving een groter probleem
vond dan de vergrijzing, dateert
van zes dagen voor de verkiezin
gen. Een half jaar geleden publi
ceerden jullie een peiling met een
vork tussen de zes en de tien pro
cent. Achteraf bleek ze helemaal
correct te zijn. Kortom, de strijd
was toen al verloren. Zijn kritiek
staat haaks op de feiten.’
‘Natuurlijk kunnen we over stijl
discussiëren. Maar Laeremans en

op links Bart De Wever feliciteert
als de drakendoder van een
rechtsconservatieve partij blijft
cynisch. “Il a écrasé l’extrême
droite”, zei PSvoorzitter Paul
Magnette. Weet u, Vlaams Belang
won altijd ten koste van zijn ideo
logische tegenstanders.’
‘We houden negen gekozenen in
het Vlaams Parlement en in de Ka
mer over. Daar zullen we van ons
laten horen. Intern moeten we
vooral geen ruzie maken. Ik heb
geen zin om mezelf naar het kerk
hof te dragen of om te kiezen voor
euthanasie.’

U dacht tijdens de campagne
dat het ergste achter de rug
was?

‘Mijn buikgevoel heeft me in de
steek gelaten, dat klopt. Wellicht
heb ik me te veel door de Antwerp
se situatie laten leiden, of lagen
mijn verwachtingen te hoog. In de
Scheldestad leek de NVA op de te
rugweg. De cijfers bevestigen dat
ook. De NVA verloor vier procent
in vergelijking met de gemeente
raadsverkiezingen. Het is echter
verontrustend dat het verlies niet
ons maar de traditionele partijen
ten goede kwam. We doen het in
de stad beter dan elders, maar in
vergelijking met 2012 leveren we
weer twee procent in.’

BART BRINCKMAN
ANTWERPEN | De jongste ver

kiezingen bezorgden Vlaams Be
lang een ongeziene pandoering.
De partij houdt nauwelijks elf
mandatarissen over. Gerolf Anne
mans neemt in oktober ontslag als
voorzitter.
Filip Dewinter heeft geen zin in
een mea culpa: ‘De NVA viert, wij
hebben de rekening betaald. De
cijfers ogen indrukwekkend. Maar
eerlijk, ik vind het een pyrrusover
winning. Ideologisch gaat rechts
er niet op vooruit, alleen de inter
ne krachtsverhouding wordt her
verdeeld. De NVA behaalde haar
overwinning ten koste van Vlaams
Belang en Lijst Dedecker. De tra
ditionele partijen winnen meer
dan vier procent. Het establish
ment heeft gewonnen.’

Dat feestje was peperduur.
‘Dat ontken ik niet. Het doet flink
pijn. Wat een geluk dat we op de
valreep nog wat meubelen hebben
gered. We blijven in alle parle
menten vertegenwoordigd: van
Brussel tot in Europa. Het heeft
echt geen haar gescheeld of we
konden helemaal inpakken.’

Jullie doen het toch nog beter
dan Groen in 2003.

‘Ons overlijdensbericht wordt te
snel geschreven. De manier waar

‘Ik heb geen zin om te
kiezen voor euthanasie’

INTERVIEW III FILIP DEWINTER ZIET NOG PERSPECTIEF VOOR VLAAMS BELANG

‘Het establishement gaat de NVA uitroken zoals het dat met
Vlaams Belang ook heeft gedaan.’ Na de electorale dreun zoekt Filip

Dewinter houvast voor de toekomst. ‘Het afslachten van een oud
boegbeeld creëert daarom geen nieuw.’

het gedrang.’
U trekt nooit nog een lijst?

‘Aan dit soort speculaties doe ik
echt niet mee. Niemand is onmis
baar hoor. Ik heb geen zin om
JeanMarie Le Pen te imiteren.
Die trekt op zijn 86ste opnieuw
naar het Europees Parlement.
Maar ik ben amper 51 jaar. Laat
mij gewoon mijn ding doen, in de
Kamer en in de Antwerpse ge
meenteraad. Je creëert geen
nieuw boegbeeld door een oud af
te slachten. Zo’n kopmanschap
vraag kunde, visie, werkkracht en
charisma. Een analyse à la Laere
mans duidt eerder op bloedar
moede en een gebrek aan talent.’

Wie moet Annemans in oktober
opvolgen?

‘In het parlement zitten vier jon
geren: Barbara Pas, Tom Van Grie
ken, Chris Janssens en Barbara
Bonte. Ook elders blijft er nog po
tentieel. Laat die jongeren rustig
met elkaar overleggen. Ik heb
geen zin om dat proces te hypo
thekeren. Als ik een dauphin naar
voor zou schuiven, mag die per
soon meteen inpakken.’

Een federale regeringsdeelname
van de NVA kan uw partij her
lanceren?

‘Helaas, dat zit er niet in. Het esta
blishment zit in een zetel. Zij vor

BRUSSEL | Door de splitsing
van de kieskring BrusselHalle
Vilvoorde gingen er in Vlaams
Brabant heel wat minder stem
men naar Franstalige partijen, zo
berekende de studiedienst van
CD&V. Op de Vlaamse lijst kreeg
de UF, (Union des Francophones)
de enige Franstalige partij, 27 pro
cent minder stemmen dan in 2009
(van 47.319 in 2009 tot 34.741 nu).
In het nieuwe kanton SintGenesi
usRode behaalt de partij nog wel
iets meer dan 41 procent van de
stemmen.
De lijst slaagde erin de Vlaamse

parlementszetel voor Christian
Van Eyken (FDF) te behouden,
maar dat gebeurde slechts zeer
nipt. Het UF sprong met 5,01 pro
cent van de stemmen maar net
over de kiesdrempel heen. En dat
terwijl in 2009 een tweede zetel in
het Vlaams Parlement in zicht
leek.
Op federaal niveau telde de stu
diedienst in HalleVilvoorde maar

Minder Franstalige stemmen in Vlaamse Rand

De appetijt om op Franstaligen
te stemmen, is gedaald,
besluit CD&V uit de
verkiezingsuitslag.

36.619 Franstalige stemmen meer,
terwijl dat er in 2010 nog 80.498
waren. Maar dat komt ook omdat
de Franstaligen in de Vlaamse
Rand door het BHVakkoord het
recht hebben gekregen om op de
populaire Franstalige kandidaten
in de kieskring Brussel te stem
men, wat ze ook in grote getale
hebben gedaan.
‘Het cijfermateriaal toont aan dat
de splitsing van BrusselHalleVil
voorde haar effect niet mist’, rea
geert CD&Vvoorzitter Wouter Be
ke op de cijfers.
Er was kritiek, onder meer van
NVAvoorzitter Bart De Wever,
op het feit dat er nog altijd Frans
talige lijsten konden opkomen in
HalleVilvoorde. ‘Maar er kwa
men minder Franstalige lijsten op
dan vroeger’, zegt Beke. ‘De appe
tijt om op Franstaligen te stem
men is serieus gedaald.’
(san, wwi)

‘De splitsing van
BrusselHalleVil
voorde mist haar
effect niet’
WOUTER BEKE
CD&Vvoorzitter

BHV

BRUSSEL | Er mag de komende
jaren al eens iemand onwel wor
den tijdens een zitting in het par
lement. Er raakten afgelopen zon
dag namelijk niet minder dan ne
gen artsen verkozen. Dat meldt
het huisartsenblad Medisfeer.
De bekendste is ongetwijfeld af
tredend staatssecretaris voor
Asiel en Migratie Maggie De Block
(Open VLD). Verder gaat het om
aftredend senator en toekomstig
Europarlementslid Louis Ide
(NVA), Vlaams parlementslid El
ke Sleurs (NVA) en cardioloog

Jan Vercammen (NVA). Die laat
ste komt in de Kamer terecht, net
als patholooganatoom An Ca
poen (NVA).
Aan Franstalige kant gaat het om
twee kamerfractieleiders die te
rugkeren. Met name voormalig
huisarts Daniël Bacquelaine (MR)
en voormalig nefrologe Catherine
Fonck (CDH).
In het Brussels Parlement zijn de
Franstalige liberalen Alain Dest
exhe en Jacques Brotchi de artsen
met politieke wachtdienst tot
2019. (lob)

Er is een dokter in de Kamer

Aan Vlaamse kant raakten
afgelopen zondag vijf artsen
verkozen, aan Franstalige kant
zijn dat er vier. Maggie De
Block is (jawel) de populairste.

Maggie De Block. © blg
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‘De geschiedenis zal hard oordelen
wanneer Bart De Wever er niet in slaagt
om een federale regering op de been
te brengen’

‘Vroeg of laat heeft de kiezer begrepen dat een stem voor de NVA net zo goed een verloren stem is.’ © Jimmy Kets

men een informeel cordon sani
taire rond de NVA. Ik vrees dat
we samen in de oppositie terecht
komen. Is dat goed voor ons? Na
tuurlijk niet. Maar de geschiede
nis zal hard oordelen wanneer De
Wever er niet in slaagt om zo’n re
gering op de been te brengen.’
‘Juist daarom zie ik nog perspec
tief. Verandering voor vooruit
gang was hun slogan. Hun kiezers
worden teleurgesteld. Ooit gingen
die bij ons lopen omdat we er niet
in slaagden om aan de bak te ko
men. De Wever verweet ons dat

we de sleutel aan de binnenkant
niet opendraaiden, dat we door
ons personeel en onze stijl een ge
loofwaardigheidsprobleem had
den. Wel, hij verzeilt in hetzelfde
schuitje.’
‘Het politiek correct establish
ment gaat de NVA uitroken zoals
het dat ook met ons heeft gedaan.
Vroeg of laat heeft de kiezer begre
pen dat een stem voor de NVA net
zo goed een verloren stem is. Dan
kan de neergang van de NVA wel
eens erg snel gaan, nog sneller
dan de onze.’

‘Je creëert geen nieuw boegbeeld door
een oud af te slachten. Zo’n kopman
schap vraag kunde, visie, werkkracht en
charisma. Een analyse à la Laeremans
duidt eerder op bloedarmoede en
een gebrek aan talent’
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