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Dedecker weg 
uit parlement, 
maar toch 
gelukkig

DEDECKER EN DEWINTER ÉÉN WEEK NA  

Zijn carrière in het 
parlement zit er wellicht 
voorgoed op, maar wie 
dacht dat Jean-Marie 

Dedecker als een lamgeslagen 
bokser in de touwen hing, zit 
ernaast. “Ik ben gelukkiger 
nu. Ik heb de politiek leren 
relativeren”, zegt hij.

“Politiek is als een 
cokeverslaving”

Jean-Marie 
Dedecker in 

de polders 
vlak bij zijn 

huis. Ook na 
zijn vertrek 

uit het parle-
ment geeft 
hij de strijd 

nog niet op. 
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De kiezer heeft de pitbull van Oost-
ende vorige zondag uit het parle-
ment gejaagd, maar het beest jankt 
er niet om. Berustend heeft hij zich 
in zijn mand genesteld. Dat nieuwe 
nest is een gerenoveerde boerderij 
in de polders van Middelkerke, met 
een adembenemend vergezicht op 
het kanaal en de korenvelden. Hier 
wil Dedecker samen met zijn tweede 
vrouw van de nazomer van zijn leven 
genieten, al is het politieke beest nog 
niet dood. Dedecker werkt aan twee 
ophefmakende boeken. “Een over 
doping en een over de groenes-
troommaffia.” Wedden dat hij 
over enkele maanden weer 
volop controverse uitlokt?

U hebt opvallend 
rustig gereageerd op 
uw verkiezingsne-
derlaag. Hoe komt 
dat?
Jean-Marie De-
decker: Iedereen 
dacht dat ik er ka-
pot van zou zijn. 
Maar als je vijfti-
zen jaar in de po-
litiek zit, weet 
je van waar de 
wind komt. Als 
N-VA 30 procent 
zou halen, wist 
ik dat we eraan 
waren. Het zij 
zo. Ik beschouw 
mezelf als po-
litiek geslaagd. 
We hebben onze 
job gedaan. In de 
controle van de 
regering waren we 
als kleinste fractie 
de besten. Als luis 
in de pels van de de-
mocratie werd ik door 
vriend en vijand ge-
respecteerd. Zelfs An-
dré Flahaut (PS) zei on-
langs: “Ik hoop dat je te-
rugkomt, want we zou-
den je missen”. Toen ik 
mijn eigen partij oprichtte, 
verklaarde iedereen me zot. 
Maar bij de verkiezingen haal-
den we 7,8 procent en vijf verko-
zenen. Dat was een mirakel, hét 
hoogtepunt. Het was het bewijs 
dat mijn buikgevoel juist zat. Ge-

treerd was, omdat de schuldigen er-
mee weg kwamen. Maar ik ben niet 
verbitterd en ik ben te oud voor zelf-
medelijden. 

Kunt u de politiek beter relative-
ren, omdat u privé gelukkiger 
bent?
Ja. Kijk hier eens rond: dat is het pa-
radijs, hè. Ik heb een schone vrouw, 
fantastische kleinkinderen, we wo-
nen mooi. Ik ben op een leeftijd 
waarop je makkelijker relativeert. 
Mijn broer heeft kanker en vecht 
voor z’n leven. Ik heb een kind ver-
loren. Dat helpt je alles in perspec-
tief te plaatsen. Ik heb ook al honderd 
keer gezegd dat ik ermee stop. Poli-
tiek is zoals een cocaïneverslaving: 
je weet dat het de pest is, maar het 
geeft soms zo’n enorme kick. Ik heb 
me vaak afgevraagd waarom ik vier 
uur in de file stond om naar het gelul 
in die commissies te luisteren, over 
het tekort aan wc-papier op de trein 
naar Hasselt.  

En toch wilt u nog niet stoppen. 
Uw partij heeft nog geld om het 
vier jaar uit te zingen. Dat doet den-
ken aan een Monopolyspeler die 
net al zijn hotels heeft verloren en 
zegt: ‘Ik heb nog twee straten, mis-
schien kan ik nog winnen’.
(lacht) Dat is een fantastische ver-
gelijking. En ze klopt. Ik zou kun-
nen zeggen: ‘Fuck it’! Maar je mag 
nooit opgeven. Dat is de aard van 
het beestje. Ik heb op de mat zo vaak 
klop gehad. Ze hebben me ooit hui-
lend afgevoerd met een kruiwagen, 
omdat ik niet meer op mijn benen 
kon staan. Maar Dedecker staat al-
tijd weer recht.

Wat gaat u de komende maan-
den doen?
Binnenkort vertrekken we op cruise 
naar de Middellandse Zee. En ik 
ga met mijn kleinzoon van 15 naar 
Auschwitz en Berlijn. Ik wil hem dat 
stuk van de geschiedenis tonen. Ze 
kennen het verschil tussen de Eer-
ste en de Tweede Wereldoorlog niet 
meer. Ik ben ook al met hem op safa-
ri geweest in Afrika en naar het Va-
ticaan. Daar lachte hij me uit, om-
dat we honderden trappen moesten 
doen en ik dat niet meer zo vlot kon. 
Ik heb verdomme marathons gelo-
pen in de woestijn, maar nu bots ik 
op mijn beperkingen. Vroeger had 
ik een sixpack, nu een sixton. Ik heb 
daarmee moeten leren leven. Na al 
die jaren mag ik toch wat onderuit 
zakken? Maar geestelijk kan ik dat 
nog niet. Ik zit nog vol vuur. Als ik 
naar het nieuws kijk, zou ik nog al-
tijd de tv uit de muur rukken. Als ik 
iets op Twitter post, is het vertrokken. 
Die uitlaatklep heb ik nodig. Daar-
om blijf ik ook schrijven. Maar verder 
heb ik zin in rust. Er hoeft niks meer. 
Ik geniet er nu van om mijn gras af te 
rijden. En ik heb een verrekijker en 
een boekje gekocht om de vogels te 
spotten in de omgeving. Maar als ik 
de bomen begin te omarmen, mogen 
ze me komen halen. (lacht)
RAF LIEKENS

lijk hebben is fijn, gelijk krijgen een 
orgasme. Daarna is het misgelopen. 
Deels door onze eigen schuld, deels 
doordat het systeem zich tegen mij 
keerde, omdat ik een te grote bedrei-
ging was. De N-VA is nu met mijn pro-
gramma en mijn stemmen gaan lo-
pen. Maar ik ben de haas geweest in 
de marathon van De Wever. Ik was 
confederalist en rechtsliberaal. N-VA 
was separatistisch en veeleer links. 
De afgelopen drie jaar hebben ze in-
gezien dat ze met mijn programma 
nog meer zouden halen. Hun feno-
menale succes bewijst mijn gelijk. Dit 
is de grootste politieke omwente-
ling sinds de Tweede Wereld-
oorlog. En al sta ik nu zelf 
niet op het podium: 
ik hoop dat De We-
ver slaagt.

Mars op 
Brussel
“Als men hem 
nu weer op zijn 
bek laat gaan, 
moeten we een 
mars op Brussel 
houden”, zegt 
Dedecker 

beslist. “Wat er leeft onder de bevol-
king kan men niet ongestraft blijven 
negeren. Als ik vandaag jong was, 
ontketende ik de revolutie. We zijn 
van een welvaartstaat naar een af-
hankelijkstaat gegaan. Wie werkt, 
wordt plat belast. Maar in de politiek 
hoor je niks anders dan gezeur over 
armoede. Ik kom uit een gezin dat 
het niet breed had. Op mijn twaalf-
de was ik al jobstudent. Er was geen 
gratis openbaar vervoer. Je deed al-
les met de fiets en om die te kunnen 
betalen, was ik gaan werken bij de 
bakker, vanaf 3u ‘s ochtends. Op mijn 
achttiende was ik strandredder en ’s 
avonds diende ik op in een dancing. 
Wij hadden het ook moeilijk, maar 
we wérkten om rond te komen. Nu 
houden ze allemaal hun hand open. 
Sociale woningen moeten er zijn, 
maar het lijkt alsof iedereen behoef-
tig is. We leven in een pampermaat-
schappij. Dat verklaart ook waarom 
Vande Lanotte zondag heeft gewon-
nen. Hij en John Crombez zijn bij alle 
gepensioneerden langsgegaan om 
te zeggen dat ze hun pensioen zou-
den verliezen als ze voor N-VA of mij 
stemden. De socialistische kiezer is 
geen arbeider meer, maar een steun-
trekker. Mensen zijn bang voor een 
verandering van het systeem, omdat 
ze vrezen om subsidies of uitkerin-
gen te verliezen. 
En van gesjoemel ligt de Vlaming niet 
wakker. In Nederland moet een mi-
nister aftreden, omdat zijn vrouw 
met de dienstwagen lingerie is gaan 
kopen. Bij ons geeft men die vrouw 
gelijk. Dat de schandalen rond Karel 
De Gucht en Vande Lanotte niet wor-
den afgestraft, komt ook door de me-
dia. Een minister valt nooit in het par-
lement. Hij valt door een mep van de 
krant. Kijk naar wat er is gebeurd met 
het boek De keizer van Oostende. Luc 
Rademakers, de baas van het VRT-
nieuws, heeft zijn eigen journalisten 
helpen diskrediteren om de politiek 
ter wille te zijn. Al bewonder ik Van-
de Lanotte wel voor hoe hij dat voor 
elkaar heeft gekregen. Hij heeft een 
paar details opgeblazen tot grote fou-
ten en die heeft hij verspreid onder 
bevriende journalisten. De volgende 
dag gooide de voltallige Wetstraat-
pers dat boek de vuilbak in, zonder 
dat ze er een woord van gelezen had-
den. Knap gespeeld, hè?

Je zou ook kunnen zeggen dat u 
vaak wel getoond heeft dat er rook 
was, maar niet waar het brandde. 
Electrawinds, Dexia, Arco, het ge-
sjoemel van Vande Lanotte in 
 Oostende… Ik kan heel precies zeg-
gen waar het gebrand heeft. Maar je 
komt op een punt waarop je niet ver-
der kunt gaan met de bewijzen, om-
dat alleen justitie die zaken kan on-
derzoeken. Maar justitie doet zijn 
werk niet, want alle rechters zijn 
politiek benoemd. Wat er met Dexia 
en Electrawinds is gebeurd, is on-
begrijpelijk. In elke normale demo-
cratie moeten die mensen de bak in. 
Ik heb hard gestreden om die zaken 
aan het licht te brengen. En er zijn 
momenten waarop ik diep gefrus-

“Ik ben de haas 
geweest in de 

marathon 
van Bart De 

Wever. ”
JEAN-MARIE 
DEDECKER

LDD
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Filip Dewinter 
over zijn eigen 
toekomst en die 
van zijn partij

In het oog van de storm. 
Daar staat Filip Dewinter 
vandaag, en daar voelt hij 
zich het best. Is hij de schuld 

van het verlies dat zijn partij 
zondag leed? Nee, vindt hij. 
Moet het VB nu zachter of juist 
nog harder worden? “Daar ben 
ik nog niet helemaal uit.”

“Die zwartepiet doet me pijn”

Filip 
Dewinter 
thuis in zijn tuin in Ekeren 
(boven). Hij wil nu volop 
werken aan de herbronning 
van Vlaams Belang. FOTO’S 

WIM HENDRIX

Vrijdagochtend, ten huize van 
 Filip Dewinter in Ekeren. Het poli-
tieke dier staat op het punt om met 
zijn vrouw Lutgard te vertrekken 
voor een citytrip naar Maastricht. 
Een cadeautje om zijn afwezigheid 
van de voorbije maanden goed te ma-
ken. Dewinter is opvallend ontspan-
nen en goedgehumeurd. Waar zijn 
de naweeën van de desastreus ver-
lopen verkiezingen?

“Natuurlijk ben ik ontgoocheld 
en gefrustreerd”, zegt hij. “Zeker nu 
partijleden zoals Bart Laeremans mij 
de zwartepiet willen toespelen. Dat 
doet pijn. De politicus die 48 uur na 
de verkiezingen al een perfecte ana-
lyse en alle oplossingen klaar heeft, 
moet nog geboren worden. Nu is 
vooral nederigheid aan de orde. Ik 
ben dan ook geen kandidaat om Ge-
rolf Annemans op te volgen als voor-
zitter. Maar een mes in de rug van 
Dewinter is niet de oplossing voor 
onze problemen. We moeten ver-
nieuwen en verjongen, maar dan wel 
met de steun van onze vaste 
waarden. Je zet niet zo-
maar een hele gene-
ratie bij het huis-
vuil, inclusief hun 
achterban die nog 
veel onstuimiger is. 
En je creëert geen 
nieuwe boegbeel-
den door de oude 
af te serveren. Dat 
hebben mensen als 
Bart Laeremans nog 
niet begrepen.”

Waar hebt u ge-
faald? Bent u in de cam-
pagne te hard geweest of 
juist niet hard genoeg?
Filip Dewinter: Daar ben ik zelf 
nog niet helemaal uit. In een cam-
pagne word je pas gehoord wanneer 
je hard genoeg roept. Ik heb veel kri-
tiek gekregen voor mijn opmerking 
dat niet de vergrijzing, maar de ver-
bruining ons grote probleem is. Maar 
ook voor die tijd stonden we al op 7 
procent in de peilingen. Moeten we 
nu harder of zachter worden? Ik vind 
dat we de inhoud van ons program-
ma moeten behouden. En de stijl, 
die moet worden bepaald door onze 
opvolgers. Dat mogen geen baby-De-
winters zijn. Ze moeten hun stijl zelf 
invullen, zoals Gerolf Annemans en 
ik dat na Karel Dillen ook hebben ge-
daan.

Annemans zegt dat uw genera-
tie niet meer aan zet is, u denkt daar 
anders over. Is het oorlog in het VB?
Nee hoor, onze verstandhouding is in 
de loop der jaren alleen maar verbe-

“De politicus die 
48 uur na de 

verkiezingen al 
een perfecte 

analyse heeft, 
moet nog 
geboren 
worden.”
FILIP DEWINTER

KOPMAN VLAAMS BELANG

“We wisten dat 
we zouden 

verliezen. Het 
ging er alleen 
om hoeveel.”

FILIP DEWINTER
KOPMAN VLAAMS BELANG

terd. Hij is het floret van de partij, ik 
ben het slagzwaard. Hij blijft een be-
langrijke rol spelen in het Europees 
Parlement, ik ga dat doen in de Ka-
mer. Ik zal niet zo dom zijn om mijn 
parlementair mandaat in te leveren, 
net zoals Gerolf dat met zijn Euro-
pees mandaat ook niet zal doen. Er 
komt geen clash. We hebben vanoch-
tend nog uitgebreid met elkaar ge-
beld. En ik doe mijn hoed af voor wat 
hij als voorzitter heeft gepresteerd. 
Zelf zou ik de campagne nog wat as-
sertiever hebben aangepakt op het 
vlak van de migratie, maar dat zijn 
vijgen na Pasen. We wisten dat we 
zouden verliezen, het ging er alleen 
om hoeveel. Nu kunnen we verder. 
Weloverwogen, harmonieus en zon-
der een vadermoord.

In het najaar wordt Barbara Pas 
wellicht het nieuwe boegbeeld van 
uw partij. Wordt uw verhaal zo de 
Vlaamse versie van Jean-Marie Le 
Pen en zijn dochter Marine?
(lacht) Goed geprobeerd, maar dat 
gaat u mij niet horen zeggen. Anders 
weet ik al welke titel er morgen boven 
uw stuk staat. Schrijf maar: die ver-
gelijking vind ik te veel eer. Ik hoop 
wel dat het doorgeven van de fakkel 
ons evenveel succes zal bezorgen als 
het Front National in Frankrijk. Mari-
ne Le Pen is daar de chouchou gewor-
den, omdat de media haar wel zagen 
zitten in hun strijd tegen Sarkozy. Net 
zoals Bart De Wever zijn succes heeft 
kunnen bouwen op de strijd tegen 
het VB, ten koste van links. Maar in 
zijn geval is dat wel de laatste keer.

Bedoelt u nu dat de N-VA de ver-
kiezingen heeft verloren?   
Ik besef dat dit raar klinkt, maar de 
traditionele partijen (CD&V, sp.a en 
Open Vld, red.) hebben bij deze ver-
kiezingen 5% heroverd. E n de N-VA 
heeft verloren in de stad Antwer-
pen, waar op politiek vlak alles be-
gint en eindigt. Geloof me vrij, ik heb 
het zelf ook meegemaakt. Voor 
De Wever is het gemakkelijk-

ste deel van de rit achter de rug. Zijn 
electoraal reservoir is leeg. Hij heeft 
het VB verslagen. Hip hip hoera! De 
verre neef die niet naar het familie-
feest mag komen, moet wel de reke-
ning betalen. Maar De Wever beseft 
heel goed dat de N-VA zondag alleen 
maar heeft bewezen dat ze net stout 
genoeg is om de kiezers van het VB 
en LDD te charmeren en net proper 
genoeg om de traditionele partij-
en te behagen. N-VA werd en wordt 
misbruikt om het VB o nderuit te ha-
len. Als nu zelfs PS-voorzitter Paul 
Magnette het nodig vindt om De We-
ver te bedanken pour avoir écrassé le 
Vlaams Belang, dan weet je genoeg. 
In totaal gaat rechts erop achteruit. 
Het moet pijnlijk zijn voor De Wever 
om te beseffen dat hij heeft gediend 
als de perfecte bliksemafleider voor 
het establishment en voor links. Ik 
wil niet cynisch klinken, maar de 
N-VA zal hetzelfde lot ondergaan 
als het VB: geen officieel, maar een 
virtueel cordon. Nu ze het VB heb-
ben gekanaliseerd, is hun rol uitge-
speeld.

Is er dan niets dat u uzelf verwijt?
Jawel, we hebben de voorbije ja-
ren kansen gemist. Ook ik. De For-
za Flandria, een samenwerking met 
N-VA en LDD... We hebben toe-
gelaten dat er concurrentie 
kwam op rechts. De pup-
py die de N-VA toen was, 
is een bloedhond gewor-
den. Dat neem ik mezelf 
kwalijk. De partij Vlaams 
Belang blijft mijn kind. 
Toen we in 2004 onze 
topscore van 24% haal-
den, wist ik dat het vanaf 
dan alleen nog maar berg-
af kon gaan. Bij de lokale 
verkiezingen van 2006 en 

2012 lag het gewicht helemaal op 
mijn schouders. Na die verkiezingen 
heb ik me telkens afgevraagd hoe we 
de partij moesten vernieuwen. Ik ben 
afgetreden als fractievoorzitter in het 
Vlaams Parlement en heb me geen 
kandidaat gesteld voor het voorzit-
terschap. Maar met vernieuwing op 
zich win je geen verkiezingen. Het is 
hoogstens een instrument om je par-
tij een nieuwe dynamiek te geven. 

Wat is de toekomst voor het VB?
We moeten uitgroeien tot een lean 
and mean fighting machine die zorg-
vuldig haar thema’s selecteert en in 
het offensief gaat. Hoe en wat, daar 
wil ik niet op vooruitlopen. Ik wil 
geen orakel of schoonmoeder zijn. 
We hebben nu vier jaar om onze 
 heropstanding voor te bereiden. In 
Nederland, Frankrijk en Oostenrijk 
liggen de voorbeelden voor het op-
rapen.

Hoe ziet u vanaf nu uw eigen rol?
Ik blijf fractieleider in Antwerpen en 
zal mijn rol spelen in de Kamer. Als er 
mensen zijn die willen dat ik nog een 
stap meer terug zet, dan moeten ze 
maar eens uitleggen wat ze daarmee 
bedoelen.  LEX MOOLENAAR
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