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Inleiding 

“N-VA ethisch conservatiever dan de rest,” was er op dinsdag 19 maart 2019 te lezen op de 

voorpagina van het dagblad De Morgen.1 Die conclusie trekt de krant uit de resultaten van een 

bevraging aan de verschillende Vlaamse partijen. De Stemwijzer, zoals de bevraging genoemd 

werd, ging over onderwerpen als holebirechten, seksuele gezondheid en gelijkheid tussen 

mannen en vrouwen. De belangenorganisaties Sensoa, Çavaria en de Vrouwenraad hebben de 

vragenlijst opgesteld in de aanloop van de verkiezingen van 2019. De bevolking had ook de 

kans om de vragen zelf te beantwoorden en kon dan zien met welke partij zijn/haar 

standpunten het best overeenkwamen. De Morgen berichtte dat de antwoorden van de 

Vlaams-nationalistische partij N-VA sterk overeenkwamen met die van het meer radicale 

Vlaams Belang. In het voorpagina-artikel komt ook professor politieke wetenschappen Dave 

Sinardet (VUB) aan het woord, die de mee aan de test gewerkt heeft. Hij zegt onder andere dat 

het beleid dat N-VA heeft gevoerd inzake genderkwesties niet echt als behoudsgezind 

omschreven kan worden. “Maar er blijft een conservatieve strekking in de partij bestaan,” stelt 

hij, “Deze enquête suggereert wel dat die aan invloed wint.”2 

Toch beweert de N-VA, met name ondervoorzitter Lorin Parys, dat De Morgen aan foute 

framing doet. In het artikel zelf wordt hij al even aan het woord gelaten, maar die avond is hij 

ook te gast in het duidingsprogramma De Afspraak op Canvas en de volgende dag verschijnt 

er een opiniestuk van Parys in De Morgen. Parys’ argumentatie komt sterk overeen in de 

verschillende media en kan samengevat worden in enkele krachtlijnen. Als eerste en 

belangrijkste argument verwijst Parys naar het N-VA-beleid in de praktijk, waar hij naar eigen 

zeggen wel trots op kan zijn. Hij haalt daarbij verschillende voorbeelden aan, zoals Liesbeth 

Homans die mee gezorgd heeft voor de ontwikkeling van lesmateriaal over (homo)seksualiteit 

voor de kleuter- en de lagere school, of Elke Sleurs en Jan Jambon die maatregelen hebben 

uitgewerkt waardoor de politie beter kan optreden in gevallen van gendergerelateerd geweld.  

Als een ander argument dat moet ontkrachten dat een conservatieve strekking in de partij aan 

invloed wint, verwijst hij naar het feit dat hij zelf – als ondervoorzitter van de N-VA – met een 

man getrouwd is. Ook andere hoge partijleden behoren zelf tot de LGBTQ+-gemeenschap. 

Parys verwijst bijvoorbeeld naar Piet De Bruyn, die in 2018 de Çavaria-award won, onder 

andere voor zijn inspanningen voor de rechten van intersekse personen. Parys argumenteert 

ook dat de N-VA het wel vaak eens was met de essentie van de stellingen, maar dat er in de 

vraagstelling sprake was van een verplichting, waar ze het niet mee eens zijn. Hij haalt 

bijvoorbeeld de stelling aan dat in elke kleuterklas gewerkt moet worden rond seksualiteit. 

Zoals reeds aangehaald verwijst Parys naar Homans’ beleid om zulke thema’s gemakkelijker 

                                                             
1 Fernand Van Damme, “N-VA ethisch conservatiever dan de rest,” De Morgen, 19.3.2019. 
2 Fernand Van Damme, “N-VA ethisch conservatiever dan de rest.” 
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aan bod te laten komen in het kleuteronderwijs. Maar toch is de N-VA niet akkoord gegaan 

met deze stelling, omdat ze vindt dat scholen zelf de vrijheid moeten hebben om zulke thema’s 

te behandelen op het ritme van de kinderen.3 “En dan is het heel vreemd om de krant open te 

doen en een kop te zien die zegt: “Jullie zijn een ethisch conservatieve partij en we steken u in 

één zak met het Vlaams Belang, wat dat betreft.” Dat klopt volgens mij helemaal niet,” besluit 

Parys in De Afspraak.4 

Dit recente nieuwsbericht en de snelle reactie van de N-VA daarop, tonen aan dat er nog steeds 

geen consensus is met betrekking tot het verband tussen Vlaams-nationalistische partijen en 

genderkwesties. Het is een verband dat reeds door verschillende historici onderzocht is, maar 

dus nog steeds actueel blijft. Opvallend aan dat historisch onderzoek is het feit dat het zich 

bijna uitsluitend heeft beziggehouden met de periode van het interbellum en de Tweede 

Wereldoorlog. Wat vooral blijkt uit dat onderzoek, is het feit dat het beeld van het 

vrouwonvriendelijke Vlaams-nationalisme enigszins genuanceerd moet worden. 

Verschillende historici, zoals Anne Kohlbacher en Maarten Van Ginderachter, hebben 

benadrukt dat er geen sprake was van één homogeen Vlaams-nationalistisch vrouwbeeld.5 Ze 

wijzen op interne verschillen en tegenstrijdigheden in het Vlaams-nationalistisch discours. 

Maar hoewel er soms van afgeweken werd, blijkt toch dat de norm een conservatief beeld van 

de vrouw aan de haard was. 

Eén van de weinige werken dat de aandacht op een andere periode legt, is dat van Veerle 

Vanden Daelen uit 2002. Haar focus ligt op het einde van de 20ste eeuw, waar ze onderzoek 

doet naar de vrouwbeelden in het discours van het Vlaams Blok. Zij concludeert in de eerste 

plaats dat het standpunt van die partij geëvolueerd is doorheen de tijd. Waar het discours 

tijdens de jaren 1980 volgens haar nog gekenmerkt wordt door het ideaal van de vrouw aan 

de haard, ziet zij tijdens de jaren 1990 een evolutie naar een minder vrouwonvriendelijk 

discours. Wel werpt het Vlaams Blok zich dan op als de verdediger van het traditionele gezin 

en keert zich sterk tegen alle groepen en ontwikkelingen die niet in de klassieke denkschema’s 

passen. Vanden Daelen houdt in haar werk vooral een pleidooi tegen het zwart-witdenken dat 

vaak heerst met betrekking tot het Vlaams-nationalisme en vrouwvriendelijkheid.6 Ze wil in 

                                                             
3 De Afspraak (vrt nws voor Canvas, 19 maart 2019); Lorin Parys, “Homo’s zijn niet per definitie 
links,” De Morgen, 20.3.2019. 
4 De Afspraak (vrt nws voor Canvas, 19.3.2019). 
5 Anne Kohlbacher, “Vrouwenbeelden in de Nieuwe Orde : een vergelijkende analyse van 
vrouwentijdschriften (1930-1944)” (licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1996); 
Maarten Van Ginderachter, “‘Dragen en baren willen we’ of ‘Wij zijn zelf mans genoeg’? De 
ambivalente verhouding tussen vrouwen en Vlaams-Nationalisme tijdens het Interbellum,” Revue 
belge de philologie et d’histoire 80, nr. 2 (2002): 531-61. 
6 Veerle Vanden Daelen, Vrouwbeelden in het Vlaams Blok (Gent: RUG-Centrum voor genderstudies, 
2002), 46-8. 
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de eerste plaats duidelijk maken dat de gendergerelateerde standpunten van het Vlaams Blok 

in hun bredere nationalistische ideologie moeten worden gezien. 

Mijn masterscriptie zal in zekere zin inpikken waar de studie van Vanden Daelen is gestopt. Ik 

zal onderzoeken hoe het Vlaams-nationalistisch discours intussen is geëvolueerd. In 

tegenstelling tot Vanden Daelen zal ik mij niet beperken tot één partij, maar zal ik de 

discoursen van enerzijds het Vlaams Belang, de opvolger van het Vlaams Blok en anderzijds 

de Nieuw-Vlaamse Alliantie met elkaar vergelijken. Ik zal onderzoeken hoe de omgang van 

beide partijen met gendergerelateerde thema’s met elkaar overeenkomen of van elkaar 

verschillen. Ik verwacht dat het Vlaams Belang over het algemeen heel wat conservatiever is 

dan de N-VA, maar de analyse zal uitwijzen of en op welke manieren dat ook tot uiting komt 

in het discours. 

Beide partijen zijn ontstaan aan het begin van de 21ste eeuw, waardoor ze op het vlak van 

gender in een heel andere context ageren dan het 20ste-eeuwse Vlaams-nationalisme. Zelfs in 

vergelijking met de recente context van het Vlaams Blok zijn er enkele belangrijke 

ontwikkelingen gebeurd. Ten eerste is dat het geval met betrekking tot genderissues zelf. 

Vanden Daelen heeft het weliswaar al op de standpunten van het Vlaams Blok met betrekking 

van bijvoorbeeld abortus en holebi’s, maar het is opvallend dat zulke onderwerpen in de 21ste 

eeuw veel meer aanvaard zijn. De antidiscriminatiewet en de mogelijkheid voor personen van 

hetzelfde geslacht om te huwen in België sinds 2003 is hier een illustratie van. Ook de 

maatschappelijke emancipatie in België is pas in dit millennium echt op gang gekomen. In mijn 

onderzoek wordt ook niet enkel gefocust op vrouwvriendelijkheid van de partijen, maar ook 

bijvoorbeeld op standpunten met betrekking tot LGBTQ+. 

Een tweede belangrijk kantelpunt van het nieuwe millennium, zijn de aanslagen van 11 

september 2001. Binnen de genderstudies wordt hier veel aandacht aan besteed, aangezien 

dit als sleutelmoment wordt gezien voor de ontwikkeling van femo- en homonationalisme. 

Met deze termen doelen genderwetenschappers op de neiging van westerse nationalistische 

actoren om zichzelf progressief op te stellen met betrekking tot respectievelijk 

vrouwenrechten en holebirechten. Volgens de theorieën van het femo- en homonationalisme 

wordt dit echter in de eerste plaats gedaan met als doel een xenofoob wij-zijgevoel te creëren 

en te versterken. Zo plaatsen ze zichzelf op moreel en ethisch vlak namelijk boven niet-

westerse groepen, waarbij in het bijzonder meestal wordt gedoeld op moslims.7 Met mijn 

onderzoek ga ik na of de noties van femo- en homonationalisme ook van toepassing zijn op de 

cases van het Vlaams Belang en de N-VA. 

                                                             
7 Sara R. Farris, In the name of women’s rights: the rise of femonationalism (Durham: Duke University 
Press, 2017); Jasbir K. Puar, Terrorist assemblages: homonationalism in queer times (Durham: Duke 
University Press, 2017). 
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Bij mijn onderzoek pas ik de methode van de discoursanalyse toe. Daarbij zal ik gebruikmaken 

van het kader van Norman Fairclough en zijn Critical Discourse Analysis (CDA). Een sterk punt 

van Faircloughs methode is het feit dat de geanalyseerde teksten steeds in hun discursieve en 

in hun sociale/historische context geïnterpreteerd worden.8 Hoewel Faircloughs werk in de 

eerste plaats gericht is op het geschreven woord, zal ik waar mogelijk ook foto’s en 

afbeeldingen in mijn analyse betrekken. Mijn discoursanalyse is onderverdeeld in een aantal 

brede thema’s. Ten eerste heb ik onderzocht hoe er al dan niet aandacht wordt besteed aan de 

gelijkheid van man en vrouw. Daarna bespreek ik welke plaats het gezin inneemt in de 

discoursen van de twee partijen. Ten derde zal aandacht schenken aan de houding tegenover 

groepen en praktijken die afwijken van de traditionele gender- en samenlevingspatronen. 

Daarbij gaat het zowel over kwesties in verband met LGBTQ+ als over onderwerpen als 

abortus en contraceptie. Ten slotte ga ik apart in op de link tussen enerzijds gender en 

anderzijds migranten en niet-westerlingen in het Vlaams-nationalistisch discours. 

Tijdens mijn onderzoek heb ik gebruik gemaakt van verschillende soorten bronnen. Het 

grootste deel van mijn bronnencorpus bestaat uit de ledenbladen van de N-VA en het Vlaams 

Belang. Ik heb telkens de volledige loop van de bladen bij mijn analyse betrokken, vanaf het 

eerste nummer bij het ontstaan van de partijen tot en met het laatste nummer van 2018. Voor 

de N-VA gaat het om het blad Volle Manen voor de periode 2001-2005 en het blad Nieuw-

Vlaams Magazine voor de periode 2006-2018. Het Vlaams Belang heeft van bij het ontstaan in 

2004 tot nu het blad Vlaams Belang Magazine uitgegeven. Verder wordt mijn bronnencorpus 

aangevuld door de beginselverklaringen van beide partijen en door partijprogramma’s die 

tijdens de behandelde periode opgesteld zijn. 

Om deze inleiding af te sluiten, licht ik het verdere verloop van deze scriptie toe. Eerst zal ik 

enkele theoretische beschouwingen bespreken, met betrekking tot nationalisme, gender en 

de relatie tussen de twee (hoofdstuk 1). Daarna ga ik wat dieper in op mijn bronnencorpus en 

mijn methodologie (hoofdstuk 2). Voor ik overga naar mijn eigenlijke analyse, zal ik dan de 

historiografische en historische context bespreken. Daarbij zal ik ten eerste aandacht 

besteden aan het eerder onderzoek over het verband tussen gender en het Vlaams-

nationalisme. Ten tweede zal ik een bondige geschiedenis van de Nieuw-Vlaamse Alliantie en 

het Vlaams Belang voorzien (hoofdstuk 3).  

De volgende vier hoofdstukken zullen verschillende aspecten van mijn discoursanalyse 

belichten. Ten eerste zal ik het hebben over de gelijkheid van man en vrouw. Die kan op 

verschillende manieren aan bod komen, van standpunten over pariteitsquota tot het gebruik 

van bepaalde voornaamwoorden. Dit hoofdstuk zal ook een kleinschalige kwantitatieve 

component hebben, waarbij wordt nagegaan hoe vaak mannen en vrouwen aan het woord 

komen in bepaalde rubrieken (hoofdstuk 4). Ten tweede zal ik ingaan op de standpunten over 

gezinspolitiek van beide partijen. Ik zal onderzoeken in welke mate er wordt vastgehouden 

                                                             
8 Norman Fairclough, Discourse and social change (Cambridge: Polity Press, 1992). 
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aan het ideaal van het traditioneel gezin van een moeder, een vader en een aantal kinderen. 

Ook zal nagegaan worden of en hoe die gezinspolitiek binnen een breder demografisch 

denkbeeld past (hoofdstuk 5). Daarna zal ik focussen op enkele groepen en praktijken die niet 

binnen dat traditionele denkkader passen. De discoursen over holebi’s, transgenders en 

dergelijke zullen hier de revue passeren, maar ook kwesties als abortus, soa’s en ongewenste 

zwangerschap (hoofdstuk 6). Ten slotte zal ik de aandacht vestigen op de plaats van migranten 

en niet-westerse culturen in de Vlaams-nationalistische discoursen met betrekking tot 

gender. Zoals zal blijken focust het discours hieromtrent in de eerste plaats op moslims. In dit 

hoofdstuk zal ook de relevantie van de concepten femo- en homonationalisme onderzocht 

worden (hoofdstuk 7). Het is belangrijk dat deze hoofdstukken met verschillende thema’s tot 

stand zijn gekomen door een kunstmatige opdeling van het discours. In werkelijkheid hangen 

al deze aspecten met elkaar samen en vormen een onderdeel van het totale discours van de 

partijen. Tijdens de bespreking van de analyse zal ook duidelijk zijn dat de verschillende 

thema’s met elkaar in contact komen en overlappen. Doorgaans zijn deze laatste hoofdstukken 

ook voorzien van een deelbesluit, met de belangrijkste bevindingen voor dat thema. In de 

algemene slotconclusie zullen de belangrijkste conclusies met betrekking tot de verschillende 

thema’s nog eens uiteengezet worden. 
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Hoofdstuk 1: Theoretisch kader 

In dit eerste hoofdstuk vestig ik de aandacht op theoretische beschouwingen die van belang 

zijn voor mijn analyse. Eerst bespreek ik het begrip nationalisme. Aangezien de historiografie 

over dit onderwerp bijzonder uitgebreid is, is het onvermijdelijk dat het hier gaat om een 

selectie van literatuur waarvan de invalshoek het meest relevant is voor mijn eigen 

onderzoek. Vervolgens heb ik het over gendergeschiedenis en de voornaamste concepten uit 

die discipline. Ten slotte toon ik aan hoe de aspecten gender en nationalisme in de 

historiografie reeds met elkaar in verband gebracht zijn. 

1.1. Nationalisme 

Het voornaamste gemeenschappelijke kenmerk tussen de N-VA en het Vlaams Belang is 

wellicht het Vlaams-nationalisme. Nationalisme is een element van fundamenteel belang in de 

geschiedenis, waarover al enorm veel geschreven is door historici. Aangezien het niet mogelijk 

is dit onderwerp in al zijn facetten en invalshoeken te bespreken, heb ik ervoor gekozen vooral 

aandacht te hebben voor werken die ook aandacht hebben voor communicatie en discours. 

Deze werken in het bijzonder zijn van grote waarde voor mijn onderzoek, aangezien ik het 

heb over het discours dat nationalistische partijen hanteren in bepaalde 

communicatiemiddelen. In de historiografie is er veel aandacht gehecht aan de factoren 

discours en communicatie voor de totstandkoming van een nationale identiteit. 

1.1.1. Communicatiemiddelen als factor bij natievorming 

Wellicht is de politicoloog en historicus Benedict Anderson de persoon die het hedendaagse 

denken over naties het meest heeft beïnvloed. In zijn werk Imagined communities uit 1983 

definieert hij de natie als een verbeelde politieke gemeenschap.9 Onder ‘verbeeld’ moeten we 

niet verstaan dat die nationale gemeenschap volgens Anderson niet bestaat. De auteur 

verwerpt namelijk expliciet een eerdere formulering van Ernest Gellner, die wel op die manier 

geïnterpreteerd kan worden: 

“Nationalism is not the awakening of nations to self-consiousness: it invents nations 

where they do not exist.”10 

We moeten Anderson dus op een andere manier interpreteren. De nationale gemeenschap 

bestaat wel degelijk, maar enkel omdat de leden van die gemeenschap – hoewel ze elkaar vaak 

niet persoonlijk kennen – elkaar erkennen als leden van eenzelfde gemeenschap. Anderson 

                                                             
9 Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism 
(Londen: Verso, 2006). 
10 Ernest Gellner, Thought and change (Londen: Weidenfeld and Nicholson, 1964). 
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voegt hieraan toe dat naties verbeeld worden als ten eerste begrensd – en dus niet oneindig – 

en ten tweede soeverein.11 

Volgens Anderson is nationalisme niet van alle tijden, maar heeft het een geschiedenis en een 

oorsprong. Op dat vlak speelt communicatie een belangrijke rol in zijn theorie. De auteur 

besteedt hier veel belang aan de 18de-eeuwse ontwikkeling van de boekdrukkunst en de 

krant. Deze media kunnen volgens hem op een bijzondere manier gezien worden als de eerste 

voorbeelden van moderne massaproductie. Door dit ‘printkapitalisme’ kon een grote groep 

mensen dezelfde zaken lezen in dezelfde (volks)taal en zo kon er volgens Anderson een soort 

gemeenschapsgevoel ontstaan. Talen werden nu immers vastgelegd en konden op die manier 

mensen verbinden met elkaar.12 Dat gebeurde vaak in de eerste plaats bij de geletterde klasse, 

de bourgeoisie, en pas later werden zulke nationalistische gevoelens verder verspreid naar de 

massa. In de 19de eeuw begonnen ook machthebbers de waarde van nationale identificatie en 

een nationale taal in te zien en te gebruiken als een bron van legitimatie voor hun macht. Op 

die manier ontstonden vormen van wat Anderson ‘officieel nationalisme’ noemt.13 

Het concept van verbeelde gemeenschappen is sindsdien zeer invloedrijk geweest binnen de 

geschiedschrijving, maar ook daarbuiten. Andersons inzichten zijn al toegepast op tal van 

(historische) cases. De Nederlandse verzamelbundel onder redactie van Marcel Broersma en 

Joop Koopmans is hier een duidelijk voorbeeld van.14 Dat werk is tot stand gebracht na een 

colloquium met Andersons werk als rode draad. In de behandelde cases worden zowel de 

aspecten ‘gemeenschap’ als ‘communicatie en media’ breed ingevuld. De 

communicatiemiddelen die worden behandeld variëren van brieven tot sportevenementen en 

internetfora, en ze spelen een rol bij zowel nationale gemeenschappen als familiebanden en 

alles daar tussenin. Communicatievormen die niet aan bod komt in het werk van Broersma en 

Koopmans zijn verkiezingsprogramma’s en ledenbladen van politieke partijen. Ook die spelen 

natuurlijk een fundamentele rol in het creëren en in stand houden van een nationale 

gemeenschap. In het geval van nationalistische partijen als het Vlaams Belang en de N-VA is 

dat vrij evident. Maar het wordt gemakkelijker over het hoofd gezien dat ook partijen die niet 

gestoeld zijn op een nationalistische ideologie, een rol spelen bij natievorming. Ook partijen 

als Open VLD en sp.a richten zich immers specifiek tot de ‘Vlaamse gemeenschap’.  

Het is hier op zijn plaats de aandacht even te vestigen op het verschil tussen nationalisme en 

natievorming. Dit onderscheid speelt bijvoorbeeld een grote rol in de theorievorming van de 

Tsjechische historicus Miroslav Hroch, wiens ideeën op de Vlaamse casus zijn toegepast door 

                                                             
11 Anderson, Imagined communities, 5-7. 
12 Anderson, Imagined communities, 24-5, 34-6, 44-5. 
13 Anderson, Imagined communities, 75-80, 85-6. 
14 Marcel Jeroen Broersma en Joop W. Koopmans, eds. Identiteitspolitiek: media en de constructie van 
gemeenschapsgevoel (Hilversum: Verloren, 2010). 
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Bruno De Wever, Frans-Jos Verdoodt en Antoon Vrints.15 Hroch maakt het onderscheid tussen 

kleine en grote naties. Het Vlaanderen van de negentiende eeuw is een voorbeeld van een 

kleine natie. Dat heeft niet zozeer te maken met een laag bevolkingsaantal, maar wel met een 

ondergeschikte positie. De dominante positie wordt in deze casus bekleed door het 

(Franstalige) België. Onder bepaalde omstandigheden kan een natie volgens Hroch ophouden 

klein te zijn. De groepen die bijdragen aan het natievormingsproces, noemt hij patriotten. Zij 

verschillen van nationalisten in de zin dat ze genoegen nemen met een bepaalde mate van 

autonomie voor de kleine natie binnen de grote natie. Nationalisten streven daarentegen naar 

een volledige staatkundige autonomie, wat in deze casus neerkomt op een Vlaamse 

afscheuring van België. Er wordt ook gewezen op een interessante paradox, namelijk dat het 

nationalisme een hinderpaal kan worden voor de natievorming.16 Het flamingantische project 

werd bijvoorbeeld in diskrediet gebracht na de Vlaams-nationalistische collaboratie tijdens 

de wereldoorlogen.17 Het is dus duidelijk dat tegenwoordig alle Vlaamse partijen bijdragen 

aan de Vlaamse natievorming; niet alleen het Vlaams Belang en N-VA. 

Ook de Britse filosoof en sociaal antropoloog Ernest Gellner besteedt aandacht aan de rol van 

taal en communicatie in de ontwikkeling van het nationalisme. Hij publiceerde zijn Nations 

and nationalism in hetzelfde jaar waarin ook Andersons magnum opus verscheen. Net als 

Anderson gelooft ook Gellner dat het niet altijd mogelijk is geweest te spreken over 

nationalisme. Volgens hem kan dat pas sinds de industriële periode, wanneer staten een 

essentieel onderdeel werden van de wereldorde. Daarnaast wijst Gellner op het verschil 

tussen natie en staat – en op het feit dat beiden niet onlosmakelijk verbonden zijn. Een natie 

heeft zeker twee essentiële kenmerken. Ten eerste is er sprake van een gedeelde cultuur, wat 

onder meer betekent dat een bepaalde groep een specifieke manier van communiceren heeft. 

Ten tweede is het ook noodzakelijk dat leden elkaar erkennen als groepsgenoten en er sprake 

is van een onderlinge solidariteit en loyaliteit.18 

In pre-industriële tijden vielen politieke en culturele grenzen nog niet samen, waardoor er 

nog geen voedingsbodem was voor nationalisme zoals we het kennen. Een ander belangrijk 

kenmerk van de pre-industriële periode ziet Gellner in de taal. Toen vormden de taal van de 

jacht, de taal van de keuken, de rituele taal enzovoort verschillende autonome systemen. In de 

industriële periode daarentegen begon alle taal te verwijzen naar één coherente wereld. Er 

was ook geen sprake meer van kleine gemeenschappen waarin iedereen elkaar kende. 

Daarom was het noodzakelijk dat communicatie explicieter en preciezer werd, aangezien er 

minder gesteund kon worden op een specifieke gedeelde context.19 Daardoor werden er ook 

                                                             
15 Bruno De Wever, Frans-Jos Verdoodt, en Antoon Vrints, “De Vlaamse patriotten en de 
natievorming. Hoe de Vlaamse natie ophield ‘klein’ te zijn,” Wetenschappelijke Tijdingen 74, nr. 4 
(2015): 217–48. 
16 De Wever, Verdoodt, en Vrints, “De Vlaamse patriotten en de natievorming,” 219-22. 
17 De Wever, Verdoodt, en Vrints, “De Vlaamse patriotten en de natievorming,” 233-42. 
18 Ernest Gellner, Nations and Nationalism (Oxford: Blackwell, 1983), 4-7. 
19 Gellner, Nations and Nationalism, 12-4, 21, 33. 
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gestandaardiseerde linguïstische schriften en media ontwikkeld, en groeide het belang van 

het onderwijssysteem. In de industriële periode was enkel nog de staat – en niet meer de kerk 

– sterk genoeg om taal, educatie en cultuur te controleren. Zo werden staat en cultuur 

fundamenteel met elkaar verbonden.20 

1.1.2. Discours en het in stand houden van de natie 

Ook wanneer er in een bepaalde gemeenschap reeds sprake is van een zekere mate van 

natievorming, blijft communicatie van belang. De communicatiemiddelen van machthebbers 

bereiken doorgaans vooral het eigen machtsgebied. Inwoners worden er (onbewust) dagelijks 

aan herinnerd dat ze in een bepaalde natie wonen. Ook deze dynamieken hebben reeds 

aandacht gekregen van historici, sociologen en politicologen. 

Hoewel de werken van Anderson en Gellner wellicht invloedrijker geweest zijn, heeft Karl W. 

Deutsch al in 1966 de verwevenheid van de natie en communicatie uitgelicht. Deze Praagse 

sociaal en politiek wetenschapper klaagde in zijn Nationalism and social communication aan 

dat er tot dan toe te weinig aandacht besteed was aan de eigenlijke bronnen van 

nationalistische ideeën en acties.21 Als basisbouwsteen voor zijn theorie richtte Deutsch zich 

tot het concept macht, dat volgens hem in belangrijke mate bepaald door sociale 

communicatie. Door de dynamieken van sociale communicatie ontstaan immers netwerken of 

clusters met een eigen interne sociale structuur. Wie veel macht heeft in cluster A, heeft 

volgens Deutsch’ logica minder macht in cluster B. Het bestaan van zulke clusters 

veronderstelt dus al een zekere mate van natievorming. Vaak komen die clusters overeen met 

soevereine staten, maar dat is niet altijd het geval, zoals ook de casus van Vlaanderen en de 

Vlaams-nationalistische partijen aantoont.22 In Deutsch’ werk wordt ook het begrip ‘etnische 

complementariteit’ geïntroduceerd, waarmee de auteur doelt op het feit dat communicatie 

tussen leden van eenzelfde volk onderling doorgaans gemakkelijker gaat dan communicatie 

met buitenstaanders, vooral wanneer er een taalverschil is. Het bereik en de efficiëntie van de 

sociale communicatie van een volk bepaalt de mate van integratie, of hoe ver een bepaalde 

collectiviteit staat in hun natievorming.23 Al in de jaren ’60 van de vorige eeuw is dus reeds 

een verband gelegd tussen de natie en communicatie. 

Een recentere invalshoek op naties en communicatie wordt aangeboden door de Brit Michael 

Billig in zijn werk Banal nationalism uit 1995. Billig heeft het in dat werk in de eerste plaats 

niet over nationalisme stricto sensu, maar over het bredere concept natievorming, dat ook van 

toepassing is op reeds gevestigde natiestaten. Natievorming vindt volgens hem dus ook plaats 

wanneer niet betwist wordt dat het om een natiestaat gaat, of wanneer er geen sprake is van 

                                                             
20 Gellner, Nations and Nationalism, 35-8. 
21 Karl W. Deutsch, Nationalism and social communication. An inquiry into the foundations of 
nationality (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1966), 16. 
22 Deutsch, Nationalism and social communication, 75-80. 
23 Deutsch, Nationalism and social communication, 96-9. 
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een crisis. De auteur spreekt in zulke gevallen van ‘banaal nationalisme’. Daarbij mogen we 

‘banaal’ niet interpreteren als onbelangrijk of onschuldig, maar eerder als alledaags. Volgens 

Billig worden burgers er in gevestigde natiestaten – doorgaans zonder dat ze zich daar bewust 

van zijn – continu aan herinnerd dat ze in een bepaalde natie leven. De auteur noemt dit 

fenomeen ‘flagging’ en hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan alledaagse discoursen van politici en 

aan culturele producten, maar ook aan de inhoud en zelfs de opbouw van kranten.24 Ook Ruth 

Wodak et al. hebben in 1999 onderzocht hoe het discours van politici impliciet de constructie 

en instandhouding van de natie kunnen ondersteunen. Zij zijn met de methode van de Critical 

Discourse Analysis nagegaan hoe Oostenrijkse politici de nationale identiteit construeerden 

en vergeleken dit met het taalgebruik van burgers in een private setting.25 

Ook in de context van de programma’s en ledenbladen van de N-VA en het Vlaams Belang is 

banaal nationalisme een interessant concept. Niet in elke rubriek uit de bladen wordt immers 

expliciet opgeroepen tot de Vlaamse onafhankelijkheid. Toch blijkt uit het discours dat er 

voortdurend wordt uitgegaan van de Vlaamse natie. Een kritische discoursanalyse kan ons 

dus ook leren welke genderidealen de partijen in het vaandel willen dragen bij hun constructie 

van de Vlaamse natie. Nationalisme en gender zijn dus in belangrijke mate met elkaar 

verbonden. Toch is gebleken dat de belangrijke theorieën van Anderson, Gellner en dergelijke 

hier weinig tot geen belang aan schijnen te hechten. Om het concept gender verder te 

verduidelijken, ga ik in het volgende deel eerst in op enkele theoretische beschouwingen 

binnen de gendergeschiedenis. In het laatste deel van dit hoofdstuk bespreek ik dan enkele 

werken die nationalisme en gender wél met elkaar in contact hebben gebracht. 

1.2. Gendergeschiedenis 

1.2.1. Herstory 

De historiografische aandacht voor gender is pas relatief recent tot stand gekomen. De 

oorsprong van de gendergeschiedenis ligt in de vrouwengeschiedenis. Hoewel er al vroeger 

voorbeelden van te vinden zijn, begint de bloei van de vrouwengeschiedenis pas in de jaren 

1960 en 1970. Die vroegere voorbeelden zijn schaars en belichten voornamelijk 

uitzonderlijke vrouwen, zoals adellijke of heilige personen. Vrouwen – en dan vooral ‘de 

gewone vrouw’ – waren dus lange tijd slechts een marginaal onderwerp binnen de 

academische geschiedschrijving. Pas vanaf de jaren 1960 begon hier geleidelijk verandering 

in te komen. Steeds meer werd ook aan vrouwen historische agency toegekend. Deze 

ontwikkeling gebeurde onder invloed van de tweede feministische golf.26 De eerste 

feministische golf, die begint vanaf de late negentiende eeuw, legde de nadruk vooral op 

vrouwenrechten in verband met onderwijs, arbeid en kiesrecht. Bij de tweede feministische 

                                                             
24 Michael Billig, Banal nationalism (Londen: Sage, 1995), 5-8. 
25 Ruth Wodak et al., The Discursive Construction of National Identity (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2005). 
26 Sonya O. Rose, What is gender history? (Cambridge: Polity, 2010), 3-5. 
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golf kwamen die onderwerpen ook aan bod, maar was de focus veel breder en speelde 

seksuele bevrijding een fundamentele rol. Een onderdeel hiervan was ook het schrijven van 

geschiedenis over, door en voor vrouwen, waarvoor de term ‘Herstory’ werd 

geïntroduceerd.27 

In de ontwikkeling van de vrouwengeschiedenis onderscheidt de Duits-Amerikaanse historica 

Gerda Lerner een aantal fases. Het is belangrijk op te merken dat Lerners opdeling zeer 

veralgemenend en ideaaltypisch is. In werkelijkheid verschilde de ontwikkeling van de 

vrouwengeschiedenis sterk tussen verschillende landen. Toch is Lerners werk zeker 

bruikbaar om de belangrijkste algemene trends binnen die ontwikkelingen te onderscheiden. 

In een eerste fase was het vooral de bedoeling om de vrouw “zichtbaar” te maken in de 

geschiedenis. Dat gebeurde in eerste instantie door compensatory history te schrijven. Er leek 

genoegen genomen te worden met het uitlichten van enkele uitzonderlijke of afwijkende 

vrouwen, om een tegenwicht te bieden aan de mannelijke overrepresentatie. Aan de 

geschiedenis van de Grote Mannen werden nu dus enkele Grote Vrouwen toegevoegd, maar 

het leven van de gewone vrouw bleef voorlopig nog een marginaal onderwerp. Een variant op 

deze benadering was de contributions history, waarbij gezocht werd naar de vrouwelijke 

bijdrage aan belangrijke historische gebeurtenissen en ontwikkelingen, zoals het 

abolitionisme en de Franse Revolutie.28 

De invloed van het feminisme liet zich volgens Lerner blijken vanaf wanneer vrouwenhistorici 

zich ook begonnen bezig te houden met oppression history. Er werd toen afgestapt van de 

androcentrische denkkaders en historici onderzochten hoe vrouwen in de loop van de 

geschiedenis onderdrukt werden door de ongelijke machtsverhoudingen van het 

patriarchaat. In navolging van Mary Ritter Beard, feministisch historica tijdens de eerste 

feministische golf, stelt Lerner echter dat deze geschiedenis van eeuwig slachtofferschap in 

mannelijke normkaders slechts een beperkte waarde heeft voor historici. Aan het eind van 

haar werk uit 1975 stelt Lerner daarom voor de focus te verschuiven naar een 

geschiedschrijving van een women’s culture, met aandacht voor vrouwelijke belevingen en 

rituelen en voor vrouwelijk bewustzijn.29 Zo zette ze de aanzet tot het in kaart brengen van de 

vrouwelijke sfeer. 

1.2.2. Gender als analysecategorie 

De volgende jaren kwam het hele Herstory-project echter onder druk te staan. Steeds meer 

werden historici zich bewust van verschillende tekortkomingen ervan. Een eerste probleem 

was simpelweg de schaarsheid van historische bronnen die de agency van vrouwen belichtten. 

                                                             
27 Julie Des Jardins, “Women’s and gender history,” in The Oxford History of Historical Writing 
(Oxford: Oxford University Press, 2011), V: 142-3. 
28 Gerda Lerner, “Placing women in history: definitions and challenges,” Feminist Studies 3, nr. 1-2 
(1975): 5-6. 
29 Lerner, “Placing women in history,” 6, 13. 
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Ten tweede zorgde de werkwijze van vrouwenhistorici ervoor dat hun onderwerpen uit hun 

context gelicht werden, waardoor ze moeilijk te begrijpen waren. Als we vrouwen louter in 

hun eigen sfeer bestuderen, zoals Lerners voorstel door sommigen geïnterpreteerd werd, 

verliezen we de relationele dimensie tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid uit het oog. Ten 

derde bleek het ook moeilijk om een theoretische basis te vinden om genderhiërarchieën 

doorheen de geschiedenis te verklaren. Met concepten als het patriarchaat en de scheiding 

tussen publieke en private sferen werden wel pogingen gedaan, maar die stelden niet iedereen 

volledig tevreden. Zulke concepten werden vaak naar voren geschoven als verklarende 

factoren, maar meestal blijft het onduidelijk hoe het patriarchaat of de gedifferentieerde 

sferen zélf tot stand gekomen zijn. Een laatste fundamenteel probleem dat toen duidelijk 

werd, was het feit dat vrouwen nu eenmaal van elkaar verschilden, naargelang de tijd en plaats 

waarin ze leefden. Dat maakte het onmogelijk om één ‘vrouwengeschiedenis’ te schrijven. 

Historici werden aangespoord meer aandacht te hebben voor intersectionaliteiten. Dit 

concept verwijst naar het feit dat genderverschillen steeds bestaan in combinatie met andere 

onderscheiden, bijvoorbeeld op het vlak van klasse, ras, religie en seksuele geaardheid.30 Zoals 

later zal blijken, spelen intersectionaliteiten ook een belangrijke rol in het genderdiscours van 

de N-VA en het Vlaams Belang. Sociale klasse, maar vooral ook etniciteit zijn heel belangrijke 

factoren in hun gendergerelateerd taalgebruik. 

In 1986 schreef Joan W. Scott een zeer invloedrijk artikel waarin ze een alternatieve 

benadering uiteenzette. Het primaire uitgangspunt was niet langer de vrouw zelf, maar wel 

de analysecategorie gender. Met deze term, die oorspronkelijk uit de grammatica afkomstig 

is, doelt ze specifiek op het sociale en relationele aspect van mannelijkheid en vrouwelijkheid. 

Geslacht of sekse duidt daarentegen op de louter lichamelijke en biologische component.31 

Scotts eigen definitie van gender is tweeledig: 

“Gender is a constitutive element of social relationships based on perceived differences 

between the sexes, and gender is a primary way of signifying relationships of power.”32 

In haar artikel schreef Scott verder dat gender vier samenhangende elementen omvat. Ten 

eerste gaat het om symbolen in de cultuur, die verschillende en vaak tegenstrijdige 

representaties oproepen. In de christelijke cultuur zijn Eva en Maria bijvoorbeeld belangrijke 

symbolen van vrouwelijkheid. Hierbij horen ook mythes, die genderverschillen in verband 

brengen met dichotomieën als licht en donker of zuiverheid en verontreiniging. Bij de 

bespreking van de historiografische context zal blijken dat ook in de geschiedenis van het 

Vlaams-nationalisme enkele symboolvrouwen van groot belang zijn geweest. Ten tweede gaat 

het om normatieve concepten die bepaalde interpretaties en betekenissen van de genoemde 

symbolen naar voor schuiven, dikwijls als een vaststaande tegenstelling. Dit gebeurt onder 
                                                             
30 Des Jardins, “Women’s and gender history,” V: 144-7; Rose, What is gender history, 11-12. 
31 Joan W. Scott, “Gender: a useful category of historical analysis,” The American Historical Review 91, 
nr. 5 (1986): 1053-4. 
32 Scott, “Gender,” 1067. 
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andere door religieuze of politieke doctrines, maar wordt doorgaans voorgesteld als het 

product van sociale consensus. Uit de discoursanalyse blijkt dat ook het Vlaams Belang en de 

N-VA vaak verwijzen naar een hoger raamwerk van normen en waarden. Sociale instituties en 

organisaties vormen het derde aspect van genderrelaties. Familiebanden, maar ook de 

arbeidsmarkt en onderwijs zijn hier voorbeelden van. Het vierde en laatste onderdeel is de 

subjectieve identiteit van het individu zelf. Al deze verbonden elementen vormen volgens 

Scott een belangrijk speelveld waar machtsstrijden worden gevoerd.33 

Het concept gender is sindsdien een belangrijke categorie geworden in de historiografie. 

Onderwerpen als klasse en ras werden opnieuw bestudeerd, dit keer rekening houdend met 

gender. Ook kwam er meer aandacht voor nuance en werden ook bijvoorbeeld homo- en 

transseksualiteit thema’s in de historiografie. De invloed van sociaal-constructivisten als 

Foucault werd prominenter.34 Dat is bijvoorbeeld het geval in het werk van Judith Butler. Zij 

radicaliseert het onderscheid tussen geslacht en gender en stelt zich bijvoorbeeld de vraag of 

de constructie van ‘vrouwen’ altijd moet samengaan met een vrouwenlichaam. Er is volgens 

haar zelfs geen reden om ervan uit te gaan dat er slechts twee genders zijn. Butler heeft met 

haar werk een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Queer Theory.35  

Binnen de gendergeschiedenis ontstond onenigheid over de vraag of mannelijkheid in de 

geschiedenis ook systematisch onderzocht diende te worden. Tegenstanders vonden dat dit 

gewoon een (vermomde) stap terug is naar negentiende-eeuwse androcentrische 

geschiedschrijving. Voorstanders wijzen op het belang voor het feminisme om zo volledig 

mogelijk machtsmechanismen bloot te leggen. Toch vonden genderhistorici het belangrijk dat 

ook de man als een gegenderd wezen werd gezien, dat in relatie tot de vrouw gedefinieerd 

moet worden. Net als vrouwelijkheid wordt ook mannelijkheid volgens hen sociaal/cultureel 

geconstrueerd en kan het dus niet gezien worden als een ‘natuurlijke’ of ‘normale’ staat. Zij 

zijn van mening dat dit zeker gepaard kan gaan met de erkenning van ongelijke 

machtsverhoudingen tussen verschillende genders.36 

1.3. Nationalisme en gender 

1.3.1. Gender & Nation, een sleutelwerk 

Uit de voorgaande delen bleek al dat historici de studies van gender en van nationalisme lane 

tijd moeizaam met elkaar in contact brachten. Pas in 1997 schreef Nira Yuval-Davis het 

sleutelwerk Gender & Nation. Zij wou de aandacht vestigen op de wederzijdse invloed tussen 

genderrelaties en nationalistische projecten en processen. Daarvoor was er tot dan toe 

                                                             
33 Scott, “Gender,” 1067-9. 
34 Des Jardins, “Women’s and gender history,” V: 152-3. 
35 Judith Butler, Gender trouble: feminism and the subversion of identity (New York: Routledge, 1990), 
6. 
36 Des Jardins, “Women’s and gender history,” V: 153; Rose, What is gender history, 11-4, 56-9.  
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immers te weinig aandacht in de grote werken van Gellner, Anderson en dergelijke. Volgens 

Yuval-Davis zagen zij onvoldoende in dat het in belangrijke mate de vrouwen waren, die 

zorgden voor de reproductie van de natie, zowel op biologisch als op cultureel en symbolisch 

vlak. Yuval-Davis vindt duidelijk aansluiting bij de latere tradities van de gendergeschiedenis, 

aangezien ze vrouwelijkheid en mannelijkheid benadert als sociale en relationele categorieën. 

Toch valt het zeker niet te ontkennen dat Yuval Davis in haar werk meer aandacht besteedt 

aan vrouwen dan aan mannen, hoewel ze in haar inleiding zegt dat beide groepen van belang 

zijn voor haar werk.37 Ze voegt hier ook een citaat aan toe van Erik Cohen, die haar sociologie 

doceerde aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem:  

“Talking about women without talking about men, is like clapping with one hand 

only.”38  

Zoals wel vaker het geval is bij genderhistorici, klapt Yuval-Davis misschien wel met twee 

handen, maar ze gebruikt haar ene hand duidelijk wat energieker dan het andere. 

Yuval-Davis benadert de link tussen gender en de natie vanuit verschillende invalshoeken. 

Ten eerste gaat ze in op de functie van vrouwen als biologische reproducenten van de natie. 

In abstracte termen bepaalt reproductie de ‘natuurlijke’ rol van vrouwen. Dat heeft 

belangrijke implicaties voor hun sociale positionering binnen (de vorming van) een nationale 

gemeenschap. Yuval-Davis wijst ook op het feit dat er doorheen de geschiedenis veel belang 

werd (en wordt) besteed aan afkomst en zelfs aan bloedzuiverheid. Naties kunnen op 

verschillende manieren omgaan met dit belang van reproductie. Soms is het van belang om de 

natie zo snel mogelijk te doen groeien door natuurlijke reproductie, eventueel aangevuld met 

immigratie. Voor andere naties is daarentegen van belang om de bevolkingsaangroei te 

beperken vanuit een malthusiaans oogpunt. Het is ook mogelijk dat niet zozeer de kwantiteit, 

maar wel de kwaliteit belangrijk wordt geacht. Vanuit een eugenetische motivatie kan er dan 

aan selectieve reproductie worden gedaan. Zulke nationale belangen komen echter lang niet 

altijd overeen met de individuele belangen van vrouwen. Vrouw zijn kan dus gepaard gaan 

met bepaalde specifieke normen die vanuit de natie worden opgelegd.39 

Ten tweede gaat Yuval-Davis in op de bijzondere positie van vrouwen wat betreft het culturele 

aspect. De figuur van de vrouw – of specifiek de moeder – speelt vaak een belangrijke rol als 

symbool of representatie van de identiteit van de natie. Het kan ook gaan over een bepaald 

aspect van die identiteit, zoals eer. Yuval-Davis haalt zelf onder andere het voorbeeld van 

‘Mother Russia’ aan, maar ook in de Vlaamse contexten zijn er verschillende voorbeelden, 

waarop ik later dieper op zal ingaan. Hoewel ze deze belangrijke symbolische rol spelen, 

                                                             
37 Nira Yuval-Davis, Gender & nation (Londen: Sage Publications, 1997), 1-2. 
38 Yuval-Davis, Gender & nation, 1. 
39 Yuval-Davis, Gender & nation, 26-7. 
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worden vrouwen toch vaak uitgesloten van het collectieve ‘wij’ en worden ze als een soort 

‘andere’ gezien.40  

Ten derde wordt de kwestie van lidmaatschap van de natie behandeld, die gepaard gaat met 

bepaalde rechten en plichten. Die worden (deels) bepaald door de groep waartoe iemand 

behoort wat betreft gender, maar ook bijvoorbeeld door het ras en de sociale klasse van een 

individu. In literatuur wordt vaak gesproken over het onderscheid tussen een publieke en een 

private sfeer, die respectievelijk toebehoren aan de man en aan de vrouw. Volgens Yuval-Davis 

is het misschien beter om tussen het politieke en het huiselijke een derde sfeer te 

onderscheiden, de civil society, want die geeft ook vrouwen een kans in de publieke sfeer op 

te treden.41 Het feit dat Yuval-Davis het nog steeds heeft over mannelijke en vrouwelijke 

sferen is interessant wanneer het in combinatie wordt gezien met het eerder besproken werk 

van Gerda Lerner. In die periode werd het idee van mannelijke en vrouwelijke sferen door 

sommigen al als achterhaald gezien, maar blijkbaar leven zulke vroegere benaderingen ook 

recent nog steeds door in de historiografie. 

Deze drie onderwerpen – het biologisch-demografisch element, het symbolisch-culturele 

aspect en de kwestie van lidmaatschap – zijn ook van belang voor een analyse van het Vlaams 

Belang- en N-VA-discours. Zoals zal blijken kan het taalgebruik van de partijen vaak onder 

minstens één van deze categorieën worden thuisgebracht. Verder heeft Yuval-Davis het nog 

over gender in de militaire context en over internationale en transversale vrouwenpolitiek.42 

Die thema’s zijn echter minder van belang voor dit onderzoek en ik ga er dan ook niet dieper 

op in. 

1.3.2. Gender en extreemrechts: het Koonz-Bockdebat 

In het verleden heeft de meer radicale strekking van het Vlaams-nationalisme gedweept met 

autoritaire ideeën zoals die toen bestonden in nazi-Duitsland. Daarom is het interessant even 

in te gaan op het historisch debat met betrekking tot gender in nazistische/fascistische 

samenlevingen. De publicatie van Mothers in the fatherland, een boek van de Amerikaanse 

historica Claudia Koonz, heeft dit debat op gang gebracht. Het was haar bedoeling om de 

vrouwen in een nazistische context zichtbaar te maken in de geschiedschrijving. In de geest 

van de vroegere fase van de vrouwengeschiedenis onderzocht ze hun agency en ontdekte zo 

dat vrouwen vaak een veel belangrijkere rol gespeeld hadden in nazi-Duitsland dan toen dan 

toe vermoed werd. Door het belang dat nazi’s besteedden aan de familie en de moederfiguur, 

                                                             
40 Yuval-Davis, Gender & nation, 45-7. 
41 Yuval-Davis, Gender & nation, 80-1, 91. 
42 Yuval-Davis, Gender & nation, 93-4, 117. 
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was het voor vrouwen mogelijk een zekere mate van macht en invloed op te eisen, vooral op 

het sociale vlak.43 

Lang niet iedereen binnen de feministische kringen was tevreden met Koonz’ bevindingen. In 

plaats van emancipatorisch te werken, schilderde haar werk Duitse vrouwen af als 

medeplichtig aan de misdaden van het nazirijk.44 De bekendste critica is wellicht de Duitse 

historica Gisela Bock. Volgens haar kunnen we het naziregime niet kenmerken als 

maternalistisch, maar integendeel als patriarchaal en antifeministisch.45 Deze twee 

standpunten zouden lang tegenover elkaar blijven bestaan. In 2003 zou onder redactie van 

Kevin Passmore het boek Women, gender and fascism in Europe verschijnen. Zoals al blijkt uit 

de titel, is de geografische blik van dit werk ruimer dan enkel Duitsland. Daardoor is het 

mogelijk een algemener en iets genuanceerder beeld te schetsen. In de verschillende 

hoofdstukken van het boek, wordt telkens een ander land als casus behandeld. Zowel landen 

uit West- als uit Oost-Europa passeren de revue, maar helaas behandelt Passmore de 

Belgische of Vlaamse casus niet.46 Gezien de verschillende politieke en historische contexten 

is het riskant om de bevindingen van Koonz of van Bock zomaar over te nemen voor het 

Vlaanderen tijdens de Wereldoorlogen en het interbellum. Bij de bespreking van de 

historiografische context zal ik dieper ingaan op het onderzoek dat al gebeurd is naar de 

Vlaams-nationalistische genderopvattingen van die periode. 

1.3.3. Homo- en femonationalisme  

Om dit theoretisch hoofdstuk af te sluiten, ga ik nog in op twee concepten uit de genderstudies, 

namelijk homonationalisme en femonationalisme. Deze termen zijn respectievelijk 

geïntroduceerd door Jasbir K. Puar, verbonden aan de Ruther University in New Jersey, en 

door Sara R. Farris, verbonden aan het Goldsmiths College in Londen. Aan het begin van haar 

boek In the name of women’s rights, citeert Farris de Nederlandse populistische PVV-politicus 

Geert Wilders: 

“Islam […] expels Jews end gays and flushes decades of women’s rights down the 

toilet.”47 

                                                             
43 Claudia Koonz, Mothers in the Fatherland: Women, the Family and Nazi Politics (Londen: Methuen, 
1988). 
44 Kevin Passmore, ed. Women, Gender and Fascism in Europe, 1919 - 45 (Manchester: Manchester 
University Press, 2003). 
45 Gisela Bock, “Die Frauen und der Nationalsozialismus. Bemerkungen zu einem Buch van Claudia 
Koonz,” Geschichte und Gesellschaft 15 (1989): 563-79; Gisela Bock, “Racism and sexism in Nazi 
Germany: Motherhood, compulsory sterilization, and the state,” in The „Final Solution“, ed. Michael 
Robert Marrus (Berlijn: De Gruyter Saur, 1989). 
46 Passmore, Women, Gender and Fascism in Europe. 
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Dit citaat maakt onmiddellijk duidelijk wat bedoeld wordt met beide termen. Het gaat om de 

recente neiging van rechtse politieke strekkingen in het westen om zich te profileren als 

beschermers van vrouwen- en LGBTQ+-rechten. Volgens Puar en Farris doen die actoren dat 

echter louter uit nationalistische overwegingen; om niet-westerlingen – en vaak in het 

bijzonder de moslimgemeenschap – in een slecht daglicht te plaatsen.48 Deze concepten tonen 

goed aan hoe het belang van intersectionaliteiten intussen is ingeburgerd in de genderstudies. 

De interactie tussen gender en etniciteit is hier de primaire focus. 

Farris ziet in femonationalisme een opvallend en belangrijk verschil tussen hedendaagse 

nationalistische partijen en hun (fascistische) voorgangers. Hoewel het 20ste-eeuwse 

nationalisme zich doorgaans afkeerde van gendergelijkheid en zeker van LGBTQ+-rechten, 

zien we de verdediging van zulke principes tegenwoordig vaker opduiken in nationalistische 

en vaak xenofobe retoriek. Farris gebruikt de term femonationalisme als een afkorting voor 

“feminist and femocratic nationalism”. Ze definieert die als de combinatie van enerzijds de 

exploitatie van feministische thema’s door nationalistische en neoliberale anti-

islamcampagnes en anderzijds de participatie van bepaalde feministische actoren in de 

stigmatisering van moslimmannen.49 Homonationalisme wordt door Jasbir K. Puar op een 

gelijkaardige manier gedefinieerd. Zij heeft het over een annexatie van homoseksueel jargon, 

gepaard met een segregatie en uitsluiting van “raciale anderen” buiten de national imaginary. 

Ook uit deze definitie blijkt de grote invloed van Benedict Anderson en zijn werk over 

verbeelde gemeenschappen. Puar noemt het ook een westers seksueel exceptionalisme, dat 

ze vooral terugziet in de Verenigde Staten.50 Beide auteurs beweren dus dat femo- of 

homonationalisme steeds in de eerste plaats gezien moet worden als een middel om de 

nationalistische agenda te ondersteunen en niet als een oprechte verdediging van vrouwen- 

of LGBTQ+-rechten. Farris beweert namelijk dat in de praktijk concreet beleid in verband met 

genderrechten doorgaans uitblijft.51 

Puars werk focust over het algemeen in sterke mate op de Verenigde Staten, hoewel ook de 

Arabische wereld en andere gebieden met een moslimmeerderheid veel aandacht krijgen. In 

het boek worden ook verschillende cases uitgebreid behandeld, die echter zeer specifiek zijn 

voor de Amerikaanse context en daardoor ook minder interessant voor dit onderzoek. In dat 

opzicht is Farris’ boek over femonationalisme relevanter. Haar onderzoek focust op drie 

verschillende nationale contexten in Europa, namelijk die van Nederland, Frankrijk en Italië. 

Daarbij behandelt ze telkens de nationalistische partijen (respectievelijk de Partij Voor de 

Vrijheid, het Front National en de Lega Nord), maar ook verschillende feministische actoren 

en elementen uit de neoliberale inburgeringsbeleiden. Beide auteurs hebben bij hun 

onderzoek gebruik gemaakt van een zeer heterogeen bronnencorpus; van nationalistische 
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(nieuws-)bladen, verkiezingsmateriaal en parlementaire discussies tot beeldmateriaal, 

participantenobservaties en eigen interviews.52 

Puar brengt de opkomst van het homonationalisme in verband met de aanslagen van 11 

september 2001 en de War on Terror als reactie daarop. Sindsdien vond er volgens haar een 

intensifiëring plaats van een xenofoob wij-zijdenken, waarbij onder andere de onderdrukking 

van de vrouw en de LGBTQ+-gemeenschap in moslimlanden veel aandacht krijgt. Ook Farris 

ziet sinds 9/11 in nationalistische milieus het opkomende idee dat moslimvrouwen bevrijd 

moeten worden uit hun onderdrukkende leefomgeving.53 Zij maakt hierbij de belangrijke 

opmerking dat haar kritische analyse van de westerse framing van de moslimvrouw als 

slachtoffer niet gezien mag worden als een ontkenning van genderongelijkheden en 

onderdrukking in bepaalde moslimlanden.54 Deze disclaimer is uiteraard evenzeer van 

toepassing op mijn eigen onderzoek. 

Farris ziet ook een economische verklaring voor de opkomst van het femonationalisme in de 

neoliberale politieke economie. Volgens Farris worden moslimvrouwen gemakkelijker 

toegelaten tot de westerse arbeidsmarkt, omdat zij daar vooral tewerkgesteld worden in de 

zorg- of huishoudeconomie. Dit zijn functies die minder bedreigd worden in tijden van crisis. 

De deelname van moslimmannen aan de westerse economie wordt daarentegen vooral 

benaderd als een culturele en sociale bedreiging en als welvaartseparasitisme.55 Puar besteedt 

minder aandacht aan de economische factor, maar wijst toch ook op de belangrijke rol van de 

LGBTQ+-gemeenschap als consumenten in het neoliberaal economisch stelsel.56 

In welke mate zijn de concepten van het femonationalisme en het homonationalisme ook van 

toepassing op het discours van de N-VA en op dat van het Vlaams Belang? Op die vraag zal ik 

een antwoord proberen te bieden aan het einde van mijn discoursanalyse. In het volgende 

hoofdstuk stel ik het bronnencorpus voor waarop ik mijn onderzoek gebaseerd heb. 

Daarnaast heb ik het in dat hoofdstuk ook over de methodologie die ik heb toegepast bij het 

analyseren van die bronnen. 
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Hoofdstuk 2. Bronnen en methodologie 

2.1. Bronnen 

Mijn onderzoek is een analyse van het discours dat de Vlaams-nationalistische partijen N-VA 

en Vlaams Belang hanteren in een aantal van hun communicatiekanalen. De twee 

voornaamste kanalen die ik bij mijn analyse betrokken heb, zijn de verkiezingsprogramma’s 

en de ledenbladen van beide partijen. Wat de verkiezingsprogramma’s betreft heb ik enkel de 

algemene programma’s bestudeerd en niet die met een specifieke lokale focus. Een derde bron 

die ik voor beide partijen geraadpleegd heb zijn de beginselverklaringen, die op de 

respectievelijke websites van de partijen te vinden zijn.57 Die verklaringen bevatten weinig 

gendergerelateerd discours dat bruikbaar is voor mijn analyse. Ze zijn echter wel nuttig 

geweest om de partijen in het algemeen te kaderen in hun historische context. Daarop ga ik 

later in, aan het einde van het derde hoofdstuk. In dit deel stel ik eerst kort de 

verkiezingsprogramma’s voor die ik als bron heb gebruikt en daarna de ledenbladen. 

Voor ik dat doe, wil ik echter graag verantwoorden waarom ik voor deze bronnen van discours 

heb gekozen en niet voor andere. Een eerste reden is het feit dat ook eerder onderzoek naar 

gender in het Vlaams-nationalistisch discours tijdens het interbellum en de Wereldoorlogen 

vooral met partijbladen werkt. Door gelijkaardige bronnen te gebruiken is een vergelijking 

met het onderzoek naar die periode eenvoudiger. Ten tweede zijn het ook bronnen die het 

toelaten om ontwikkelingen in de tijd te zien. Verkiezingsprogramma’s duiken om de paar jaar 

op en kunnen zo aangeven hoe het denken over genderkwesties geëvolueerd is. De 

ledenbladen verschijnen dan weer aan een veel hogere frequentie en kunnen dus nog beter 

subtiele dynamieken in verband met evoluerende visies op gender aan het licht brengen. Toch 

is het ook mogelijk dat er doorheen mijn onderzoek discrepanties duidelijk worden tussen de 

programma’s en de bladen. Dat kan liggen aan de verschillende doelpublieken die de twee 

communicatievormen hebben. Ledenbladen zijn gericht op personen die doorgaans al 

overtuigd zijn van het gedachtegoed van een partij. Verkiezingsprogramma’s zijn ook deels op 

die groep gericht, maar hebben vooral als functie om zo veel mogelijk (nieuwe) mensen te 

overtuigen. Het is dus mogelijk dat er ook met betrekking tot gender verschillende registers 

gebruikt worden om verschillende doelgroepen te bereiken. 

Een belangrijke reden voor de focus op partijbladen en dergelijke bij historisch onderzoek 

naar Vlaams-nationalistisch discours tijdens het interbellum en de Wereldoorlogen, is het 

gebrek aan andere mogelijkheden. Intussen is (politieke) communicatie veel meer veelzijdig 

geworden dan dat toen het geval was. Onder andere facebookposts en twitterberichten zijn 

nieuwe vormen van communicatie die ook een belangrijk deel kunnen uitmaken van politiek 

discours. Een bijkomend kenmerk is dat politici op sociale media veel meer de mogelijkheid 
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hebben om hun eigen stempel te drukken op hun communicatie en op die manier een eigen 

insteek kunnen geven aan de partijlijn. Weliswaar komen individuele politici ook aan het 

woord in de ledenbladen, maar door de volledige redacties die zulke bladen vormgeven en 

sturen, is het aannemelijk dat de partijlijn veel sterker doorgedreven en gecontroleerd kan 

worden in de bladen dan via een individueel sociale media-account. Er zijn ook andere 

verschillen tussen het discours op sociale media en in klassiekere communicatievormen. Het 

taalgebruik kan sterk verschillen, bijvoorbeeld door een beperkt aantal tekens in een bericht 

of door de mogelijkheid om emoticons toe te voegen. Daarnaast is het op sociale media veel 

gemakkelijker voor lezers om op politiek discours te reageren. 

Hoewel sociale media dus zeker een interessante aanvulling kunnen zijn op dit onderzoek, is 

het niet mogelijk om in het kader van dit onderzoek die belangrijke bron aan discours ook te 

betrekken. Om toch duidelijk te maken hoe sociale media nuance kunnen toevoegen aan dit 

onderzoek, zal ik hier verwijzen naar één casus. Eind augustus 2018 plaatste Theo Francken 

van N-VA – toen staatssecretaris voor Asiel en Migratie – onderstaand bericht op Facebook, 

dat hij vrij snel ook terug verwijderde (zie figuur 1). Hoewel uit de inleiding al bleek dat de N-

VA zich minstens wil voordien als een ethisch progressieve partij, wijkt Francken hier 

duidelijk af van die lijn. Francken uit zich hier duidelijk negatief tegenover mannen die zich 

niet gedragen als “de gewone man”, wat hem veel kritiek opleverde van onder andere de 

holebi- en transgendervereniging Çavaria.  

 

Figuur 1: Theo Francken, verwijderde tweet over mannelijkheid. “De Wever: ‘Francken moet geen excuses aanbieden aan 
holebigemeenschap’,” De Morgen, 27.8.2018, geraadpleegd 25.4.2019, https://www.demorgen.be. 
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Het is zeer opvallend dat partijvoorzitter Bart De Wever van mening was dat Francken zich 

niet hoefde te verontschuldigen voor zijn opinie, maar hij benadrukte wel duidelijk dat 

Franckens mening niet overeenstemt met het partijstandpunt.58 Ook toenmalig 

staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir verduidelijkte toen op Twitter het N-VA-

standpunt: 

“Iemands seksuele identiteit is een individuele vrijheid die je op eigen manier beleeft 

en waar niemand anders zaken mee heeft. Blijf vooral het ondergoed kopen waar je 

goed in zit.”59 

Deze casus toont duidelijk aan dat de individuele standpunten van een individu kunnen 

afwijken van de officiële partijlijn. Dat is een belangrijke nuance waar rekening mee moet 

worden gehouden bij de interpretatie van dit onderzoek. In ledenbladen en vooral 

verkiezingsprogramma’s is er namelijk minder ruimte voor zulke afwijkende standpunten en 

die zullen dan ook onderbelicht blijven in mijn onderzoek. Toch zijn er ook in ledenbladen 

mogelijkheden voor discours dat niet volledig strookt met de partijlijn, zoals in opiniestukken 

of in boekbeprekingen. 

2.1.1. Verkiezingsprogramma’s 

Ik heb geprobeerd alle verkiezingsprogramma’s te verzamelen sinds het ontstaan van beide 

partijen tot en met 2018. Voor de N-VA betekent dat sinds 2001 en voor het Vlaams Belang 

sinds 2004. Van de N-VA heb ik de programma’s gebruikt voor de federale verkiezingen van 

2003; de Vlaamse en Europese verkiezingen van 2004; de federale verkiezingen van 2007; de 

Vlaamse, Brusselse en Europese verkiezingen van 2009; de federale verkiezingen van 2010 

en de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 2014. Van het Vlaams Belang heb ik de 

programma’s gebruikt voor de Vlaamse verkiezingen van 2009; de federale verkiezingen van 

2010; de lokale verkiezingen van 2012; de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 

2014 en de lokale verkiezingen van 2018. Er zitten enkele lacunes in dit corpus. Voor het 

Vlaams Belang heb ik bijvoorbeeld de programma’s van de eerste levensjaren van de partij 

niet kunnen opsporen. Voor de N-VA ontbreken dan weer telkens de programma’s van de 

lokale verkiezingen. Het is echter mogelijk dat die programma’s gewoon niet bestaan, en dat 

N-VA voor de lokale verkiezingen bijvoorbeeld uitsluitend met gemeente- of 

provinciespecifieke programma’s heeft gewerkt. Zulke specifieke programma’s heb ik niet 

opgenomen in mijn analyse. In combinatie met de partijbladen (en de beginselverklaringen) 

voldoen de gevonden programma’s wel om bepaalde conclusies te trekken in dit onderzoek. 
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De recentste programma’s heb ik voor beide partijen online kunnen vinden. Voor de N-VA zijn 

dat die vanaf 2009 en voor het Vlaams Belang die vanaf 2014.60 De oudere programma’s heb 

ik kunnen raadplegen dankzij het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams 

Nationalisme (ADVN).61 De programma’s variëren van omvang en vorm. Wat dat vormelijke 

aspect betreft wil ik er enkel de nadruk op leggen dat een aantal van de programma’s van 

beide partijen ook voorzien zijn van foto’s. Dat is van belang aangezien een deel van mijn 

onderzoek bestaat uit een beeldanalyse. Zeker niet alle afbeeldingen zijn relevant voor een 

gendergericht onderzoek. Eigenlijk geldt over het algemeen dat er relatief weinig aandacht 

wordt besteed aan genderkwesties in de programma’s. In de ledenbladen daarentegen komt 

dat onderwerp regelmatiger voor. 

2.1.2. Ledenbladen 

Ook voor de ledenbladen heb ik de volledige loop vanaf het ontstaan van de partijen tot en 

met december 2018 betrokken in mijn onderzoek, met uitzondering van een klein aantal 

ontbrekende nummers. Sinds het ontstaan van de N-VA eind 2001 tot en met december 2005 

was Volle Manen het partijmagazine. Dat blad bestond echter al sinds het begin van 2001, toen 

het nog toebehoorde aan de Volksunie. Vanaf 2006 werd Volle Manen vervangen door het 

Nieuw-Vlaams Magazine, dat tot op vandaag als ledenblad van de N-VA dienstdoet. Het Vlaams 

Belang doet het al sinds haar geboorte uit het Vlaams Blok met hetzelfde blad, het Vlaams 

Belang Magazine. Doorgaans verschijnen de bladen van zowel N-VA als Vlaams Belang 

maandelijks, met uitzondering van één of twee maanden in het jaar. Er zijn echter periodes 

geweest waarin een blad enige tijd minder frequent verscheen. De recentste jaargangen van 

de ledenbladen zijn telkens online te vinden; het Nieuw-Vlaams Magazine vanaf 2012 en het 

Vlaams Belang Magazine vanaf 2010.62 Voor de oudere jaargangen heb ik weer beroep gedaan 

op de collectie van het ADVN.63 

De inhoud en de vorm van de verschillende bladen is in de loop der jaren geëvolueerd. Volle 

Manen telde aanvankelijk nog geen twintig pagina’s, maar het was wel rijkelijk voorzien van 

foto’s. Op de voorpagina zien we naast het logo van de partij en de gegevens van het blad 

steeds de kern van enkele hoofdpunten uit dat nummer. Ook staan er enkele afbeeldingen op 

de cover, waaronder telkens een mannelijke leeuw met zijn volle manen, waaraan het 

magazine zijn naam dankt. De eerste pagina’s zijn doorgaans gereserveerd voor een “mijlpaal” 

uit de Vlaamse geschiedenis, een aantal recente citaten uit de pers, de rubriek “Uitgelicht” en 

een korte tekst van de hand van de partijvoorzitter of een ander kopstuk. Andere vaste of 

                                                             
60 "Programma," Vlaams Belang, geraadpleegd 3.3.2019, http://www.vlaamsbelang.org; 
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tegelmatig terugkerende rubrieken zijn een opiniestuk van Maurits van Liedekerke, de 

voorstelling van één van de partijleden, een gastopiniestuk en aankondigingen voor 

evenementen en dergelijke. In verschillende rubrieken krijgt de lezer ook nieuws “Uit de 

parlementen”, van “Op de barrikaden” of uit het buitenland in de rubriek “Verrekijker”. Volle 

Manen bevat ook reclame-advertenties, net als de andere bladen die ik zal bespreken. Vanaf 

oktober 2002 verandert de vorm om financiële redenen.64 Vanaf dan krijgt Volle Manen de 

vorm van een dun krantje. De vaste rubrieken blijven wel ongeveer dezelfde. In de loop van 

2003 wordt de frequentie van de uitgave van het krantje beperkt tot nog slechts vijf keer per 

jaar. Daarnaast wordt het formaat verkleind (waardoor enkele rubrieken moeten sneuvelen) 

en worden enkel nog zwarte en gele inkt gebruikt. Vanaf mei 2004 is er blijkbaar genoeg geld 

om Volle Manen terug van alle kleuren te voorzien. 

Vanaf 2005 investeert de N-VA opnieuw meer in haar ledenblad. Volle Manen wordt dan 

vervangen door het Nieuw-Vlaams Magazine, dat qua formaat en afwerking terugkeert naar 

de beginjaren van haar voorganger en negen keer per jaar verschijnt. De inhoud van het blad 

heeft toen ook een update gekregen. Op de eerste pagina’s staan nu een inhoudstafel; een 

cartoon; een stukje van de voorzitter en enkele heel korte rubriekjes, zoals een “Cijfer van de 

maand” en een citaat uit de pers. Verder volgt er nieuws over de mandatarissen en 

parlementsleden van de N-VA. Naast de oude buitenlandrubriek, is er nu ook een vast stukje 

over Europa en de Europese Unie. Ook is er ruimte gecreëerd om in de rubriek “Breedbeeld” 

een bepaald onderwerp over verschillende pagina’s uitgebreid te behandelen. De 

geschiedenisrubriek, de voorstelling van een partijlid, het opiniestuk van Maurits van 

Liedekerke en de aankondigingen zijn weer aanwezig. Ze worden aangevuld met een rubriek 

over de “Jonge leeuwen” van Jong N-VA en de rubriek “Meerwaarde”, waar steeds een 

culturele aanbeveling te lezen is.  

In de volgende jaren worden er nog regelmatig kleine aanpassingen gedaan, zoals de 

optrekking van het aantal pagina tot twintig en de invoering van de rubriek “Op stap met…”, 

waarbij een N-VA’er voor een bepaalde tijd gevolgd wordt. Pas in 2010 krijgt de N-VA nog eens 

een iets grootschaligere update op vlak van lay-out, inhoud en aantal pagina’s. In de rubriek 

“5 vragen aan” krijgt de lezer de kans om bepaalde N-VA’ers wat beter te leren kennen en in 

“Buitenwacht” komt een specialist (die niet noodzakelijk banden heeft met de N-VA) aan het 

woord over een bepaald onderwerp. Sindsdien zijn er nog enkele rubrieken toegevoegd en 

weggevallen, maar van grootschalige veranderingen is voorlopig geen sprake meer. 

Ook het Vlaams Belang Magazine heeft doorheen zijn levensloop al verschillende formele en 

inhoudelijke veranderingen gekend. Bij haar oprichting in december 2014, telde het blad maar 

liefst 32 bladzijden. Op de cover staan de naam en andere gegevens van het blad en enkele 

hoofdpunten uit het nummer in kwestie. De cover toont ook steeds één grote foto. Naast 

enkele losse stukjes, worden de eerste pagina’s gevuld met een vaste bijdrage van de 
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hoofdredacteur Philip Claeys en één van de toenmalige partijvoorzitter Frank Vanhecke. 

Verder bevatten de beginpagina’s een aantal citaten uit de pers en de rubriek “Vrije tribune”, 

waarbij een gastcommentator (uit de partij) aan het woord komt. Verderop in het Vlaams 

Belang Magazine komen nog meer vaste of regelmatig terugkerende rubrieken, zoals een 

vraaggesprek, buitenlandrubrieken, nog meer perscitaten, een historische rubriek en een 

boekbespreking. Ook krijgt de jongerenafdeling extra aandacht, net als telkens één bekend of 

minder bekend partijlid. Andere bijdragen in het blad worden niet onder een vaste rubriek 

thuisgebracht, maar er wordt wel altijd duidelijk gemaakt met welk breder thema de bijdrage 

te maken heeft, zoals “Belastingen”, “Islam” en “Brussel-Halle-Vilvoorde”.65 Net als bij de N-

VA wordt ook het Vlaams Belang-ledenblad gebruikt om evenementen aan te kondigen en is 

er plaats voorzien voor de sponsors. 

In de volgende jaren paste het Vlaams Belang de lay-out van haar blad licht aan en in 2009 

werd het aantal pagina’s eerst even beperkt tot vijftien en daarna weer geleidelijk 

opgetrokken. Door die aanvankelijke beperking van het aantal pagina’s sneuvelden vooral de 

bijdragen over het buitenland. In die periode kwamen ook genderkwesties opvallend minder 

aan bod. In 2010 zou het blad een fundamentele update krijgen op vormelijk en inhoudelijk 

vlak. De omvang van het blad nam toen ook toe tot ruim vijftig bladzijden. Nieuwe 

toevoegingen zijn onder andere een uitgebreide inhoudstafel, een analyse van een bepaalde 

politieke ontwikkeling, de vaste rubriek “Actua kort”, nieuws “Uit de parlementen”, de rubriek 

“Vlaams Belang in actie”, een opiniestuk en de zusterrubrieken “Neen” en “Ja”, waarin de twee 

kanten van een discussie worden afgewogen. Aan het einde van het blad krijgt ook het 

amusement van de lezer aandacht, met een denkpuzzel en een cartoon. Sinds 2010 heeft het 

blad geen fundamentele wijzigingen meer gekend. De lay-out is wel nog wat aangepast en het 

aantal pagina’s is teruggeschroefd tot ongeveer dertig. 

Uit het bovenstaande blijkt dat ledenbladen vrij dynamische bronnen zijn, zowel op formeel 

als op inhoudelijk vlak. We moeten er rekening mee houden dat ook het discours in verband 

met gender aan evoluties onderhevig kan zijn doorheen de tijd. Wanneer een magazine meer 

pagina’s heeft, is er ook meer ruimte om eventueel genderkwesties aan bod te laten komen. 

Daarnaast kan ook in eenzelfde nummer sprake zijn van uiteenlopende en misschien zelfs 

tegenstrijdige voorbeelden van gendergerelateerd discours. Verschillende mensen met 

potentieel verschillende meningen schrijven immers mee aan zo’n ledenblad. Doorgaans 

lijken de verschillende auteurs zich wel aan eenzelfde lijn te houden. De colofons tonen aan 

dat, hoewel dit aandeel evolueert doorheen de tijd, er bij de ledenbladen van beide partijen 

altijd een mannelijk overwicht in de redactie is. Bepaalde rubrieken, zoals een opiniestuk, een 

interview of een boekbespreking laten echter toe om meer een individueel standpunt aan het 

woord te laten. 
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2.2. Methodologie 

In dit onderdeel leg ik uit wat mijn gehanteerde methode inhoudt, waarbij ik zowel aandacht 

heb voor de theoretische aspecten als voor de manier waarop ik die in de praktijk toepas. Eerst 

bespreek ik wat een discoursanalyse inhoudt en hoe ik specifiek gebruik heb gemaakt van 

Norman Faircloughs methode van de Critical Discourse Analysis (CDA). Ik heb voor zijn 

methode gekozen omdat hij veel aandacht besteedt aan de contexten waarin teksten en 

andere vormen van discours bestaan. Daarna ga ik dieper in op mijn werkwijze met 

betrekking tot het beeld als historische bron. Met de vele foto’s in mijn bronnencorpus moet 

op een specifieke manier mee omgegaan worden. Ten slotte geef ik nog wat praktische uitleg 

met betrekking tot de manier waarop ik mijn onderzoeksresultaten heb opgedeeld. 

2.2.1. Discours als historische bron 

Eerst en vooral is het belangrijk duidelijk te maken wat ik versta onder het begrip ‘discours’. 

Als vertrekpunt daarbij is de definitie van Ruth Wodak en Michael Meyer zeer geschikt:  

“Discourse means anything from a historical monument, a lieu de mémoire, a policy, a 

political strategy, narratives in a restricted or broad sense of the term, text, talk, a 

speech, topic-related conversations, to language per se. We find notions such as racist 

discourse, gendered discourse... [...] thus stretching the meaning of discourse from a 

genre to a register or style, from a building to a political program.”66 

Discours is dus meer dan louter tekst of taal in de strikte zin van het woord. Het gaat om een 

verzameling van uiteenlopende manieren van sociale actie en interactie. Norman Fairclough 

beschrijft een dialectische relatie tussen discours en de sociale structuur. Aan de ene kant 

wordt discours gevormd, bepaald en beperkt door de sociale structuur waarin het bestaat. 

Aan de andere kant ziet Fairclough discours als sociaal constitutief, waaronder hij 

verschillende dingen verstaat. Ten eerste geeft discours vorm aan sociale identiteiten en 

subjectposities (zoals een nationale identiteit). Ten tweede zorgt discours voor het vormen 

van sociale relaties tussen mensen (zoals relaties gestoeld op een gedeelde nationaliteit). Ten 

slotte worden ook kennis- en geloofssystemen (zoals het nationalisme) tot stand gebracht 

door discours.67 

Als taalkundige heeft Norman Fairclough sinds de jaren 1980 en 1990 gewerkt aan de 

ontwikkeling van de CDA. Toen had hij opgemerkt dat wetenschappers uit verschillende 

disciplines stilaan het belang van taalanalyse begonnen in te zien voor de studie van sociale 

veranderingen. Volgens Fairclough bestond er tot dan toe echter nog geen methode die aan 

beide van zijn twee fundamentele eisen voldeed, namelijk theoretische adequatie en 

praktische toepasbaarheid. Hij streefde ernaar een synthese te bewerkstelligen van 
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elementen uit zowel de linguïstische taalanalyse als uit sociale en politieke theorieën. 

Fairclough ging dus op zoek naar de bruikbare punten en de tekortkomingen van heel wat 

benaderingen van discours, zoals bijvoorbeeld die van Michel Foucault. Op die manier heeft 

Fairclough een methode ontwikkeld die zowel theoretisch adequaat is als toepasbaar in de 

praktijk.68 

Daarbij benadert Fairclough discours op drie niveaus: 

“Any discursive ‘event’ (i.e. any instance of discourse) is seen as being simultaneously 

a piece of tekst, an instance of discursive practice, and an instance of social practice.”69 

Het eerste niveau is dus de talige tekst op zich, waarbij ‘tekst’ weer breder geïnterpeteerd 

moet worden dan in de enge, klassiek linguïstische zin van het woord. Op dat niveau kunnen 

we op een formele taalanalytische manier onderzoeken wat er in de tekst staat en hoe dat 

gebeurt. Het gehanteerde vocabularium speelt daarbij een eerste belangrijke rol. Welke 

woorden worden waarom gekozen? Welke connotaties roepen die woorden op en waar wordt 

er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld eufemismen, understatements en hyperbolen? Ook de 

grammaticale structuur is van belang. Welke invloed hebben passieve/actieve en 

positieve/negatieve zinnen op de lezing van de tekst? Op welke manier manipuleren bepaalde 

voornaamwoorden de tekst? Is er sprake van stijlfiguren? Ten slotte is de tekstuele structuur 

een belangrijke factor op dit eerste niveau. Hoe staan de hoofd- en bijzinnen in verbinding met 

elkaar? Hoe is de tekst op grotere schaal opgebouwd en op welke manier heeft dat gevolgen 

voor de interpretatie?70 Al deze vragen vormen slechts een fractie van de mogelijke elementen 

waarop gelet kan worden bij een discoursanalyse. Het is niet mogelijk een volledig exhaustief 

overzicht te geven van alle aandachtspunten, dus heb ik slechts enkele van de meest 

belangrijke opgesomd. 

Op het tweede niveau wordt de tekst in een discursieve context geplaatst en als een sociaal 

interactieproces benaderd. De analyse verschuift hier dus van de formele eigenschappen naar 

de processen van tekstproductie, -distributie en -consumptie.71 Daarbij is een fundamentele 

factor natuurlijk het medium in kwestie, in mijn geval in de eerste plaats ledenbladen en 

verkiezingsprogramma’s. Deze discursieve context heb ik al geschetst bij de voorstelling van 

mijn bronnen in het vorige onderdeel (2.1.), maar ik zal de belangrijkste aspecten nog eens 

kort belichten. Met betrekking tot de productie van de tekst is het belangrijk dat beide 

bronnen zorgvuldig opgesteld zijn om bij de partijlijn aan te sluiten. In de ledenbladen is er 

echter meer ruimte voor afwijkende individuele perspectieven, zoals in interviews en 

opiniestukken. Het is de verantwoordelijkheid van de redacties om te bepalen voor welke 
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meningen en discoursen er plaats is in hun blad. De distributie van ledenbladen en 

programma’s is erg verschillend. Programma’s verschijnen in de aanloop naar verkiezingen, 

om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om voor de partij in kwestie te stemmen. 

Ledenbladen hebben daarentegen als primaire functie om bepaalde vormen van nieuws te 

brengen aan de partijleden, hoewel er ook ruimte is voor bijvoorbeeld een amuserende 

functie. De consumptiecontext hangt hier sterk mee samen. Voor verkiezingsprogramma’s is 

het doelpubliek veel ruimer dan enkel de personen die al lid zijn, terwijl de ledenbladen wel 

in de eerste plaats voor die specifieke groep bedoeld zijn. 

Het laatste niveau is de ruimere sociale context waarin de tekst bestaat, en die ook een 

belangrijke verklarende factor is voor het discours.72 Machtsstrijden, -verhoudingen en 

heersende ideologieën maken hier een belangrijk deel van uit. Enkele belangrijke aspecten 

van de sociale context voor deze casus zijn al aan bod gekomen. De evolutie van het denken 

over genderkwesties is een belangrijk aspect, net als de impact van de 9/11-aanslagen op 

westerse nationalistische discours. Een element dat nog niet behandeld is, maar hier ook 

zeker niet mag ontbreken, is de ontwikkeling van (de genderstandpunten binnen) het Vlaams-

nationalisme. Daar zal ik in het derde hoofdstuk dieper op ingaan.  

Een belangrijke opmerking met betrekking tot de discoursanalyse is hier op zijn plaats. Het is 

intussen duidelijk dat een wezenlijk kenmerk van discours bestaat uit de veelheid aan 

mogelijke interpretaties. Dat heeft ook gevolgen voor deze methodologie. Bij mijn analyse lees 

en interpreteer ik de bronnen op een welbepaalde manier, die onder andere gestuurd is door 

mijn onderzoeksvragen. Deze interpretatie is echter lang niet altijd de (enige) juiste, en waar 

nodig zal ik ook proberen oog te hebben voor verschillende mogelijke interpretaties. Ik wil 

echter duidelijk stellen dat het nooit mijn bedoeling is hierin volledig te zijn. Wel is het mijn 

doelstelling om kritisch te onderzoeken wat het discours van de N-VA en het Vlaams Belang 

ons kunnen leren met betrekking tot hun genderstandpunten. Nu ik Faircloughs CDA-methode 

en haar drie dimensies heb toegelicht, ga ik verder in op de specifieke methodologie die de 

analyse van beelden als historische bron vereist. 

2.2.2. Beeld als historische bron 

“The relationship between contemporary historians […] and visual sources can still 

be called problematic, or even blurred. Because of the lack of a proper visual theory 

and methodology, the potential of iconographical sources still is rarely fully 

exploited.”73 
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In dit citaat wijzen historicus Joeri Januarius en archeologe Nelleke Teughels op een 

belangrijke tekortkoming van veel historici. Het potentieel van beelden als historische bron 

wordt door historici zelden naar waarde geschat. Wanneer beelden wél een plaats krijgen in 

historiografische literatuur, gaat het vaak gewoon om een illustratie bij de tekst, waar verder 

niet op wordt ingegaan. Dat is doorgaans niet voldoende. Het is nodig om kritisch om te gaan 

met de inhoud en de geschiedenis van beelden. Hoewel mijn onderzoek in eerste instantie 

gericht is op de tekstuele aspecten van de bronnen, behandel ik ook beelden als een 

volwaardig onderdeel van mijn bronnencorpus. Zij kunnen informatie bevatten die het 

tekstuele discours versterken, nuanceren of tegenspreken. Beelden kunnen zelfs een grotere 

overtuigingskracht hebben dan woorden, zoals ook de historicus Gie van den Berghe schrijft.74 

Pas vrij recent is er bij historici meer aandacht gekomen voor de waarde van iconografie. Zo 

kunnen we stellen dat er intussen een soort leidraad tot stand is gekomen, die kan dienen als 

generiek analysemodel voor beelden. Die kan de historicus gebruiken om stapsgewijs de 

verschillende betekenisniveaus van foto’s of andere beelden te onderzoeken.75 

Als eerste schrijft het analysemodel een pre-iconografische interpretatie voor. De historicus 

probeert te achterhalen waar en wanneer de foto gemaakt is, wie of wat erop is afgebeeld. De 

onderlinge samenhangen tussen mensen en voorwerpen en wat er verder te zien is op de foto 

worden onderzocht. In dit stadium beperkt de historicus zich tot hypothetische en neutrale 

stellingen. De beelden die later aan bod zullen komen zijn al geselecteerd op basis van de 

informatie die zij bevatten in verband met genderverhoudingen. 

Vervolgens wordt het beeld in zijn heuristische context geplaatst. Op bepaalde aspecten, zoals 

de vindplaats, de opdrachtgever, kijker en gebruiker zal ik niet diep ingaan. Die zaken hangen 

samen met de gedeelde discursieve context en komen dus voor alle beelden sterk overeen. 

Waar ik wel aandacht aan zal besteden indien dat relevant is, zijn de bijschriften en de 

flankerende tekst. Een deel van de betekenis van foto’s in ledenbladen of 

verkiezingsprogramma’s hangt immers samen met de tekst waar die afbeelding werd 

bijgeplaatst. De tekst die een foto begeleidt, speelt een fundamentele rol bij de 

betekenisgeving van het beeld in kwestie.76 Gie van den Berghe verwoordt het als volgt: 

“Niet de foto illustreert de tekst; het is de tekst die het beeld illustreert, belicht en 

verklaart. Door hun zowel overtuigend als meerduidig karakter kunnen foto’s op zeer 

verschillende wijze geïnterpreteerd en gebruikt worden. In functie daarvan worden ze 
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op betekenis toegesneden, bijschriften herschreven, wat irrelevant lijkt weggelaten en 

soms iets toegevoegd.”77 

Een ander aspect van de heuristische context, dat ik niet systematisch zal behandelen, is de 

oorspronkelijke maker van de beelden. Dat is in dit geval niet omdat dat aspect minder 

relevant is, maar wel omdat het in het kader van dit onderzoek haalbaar is om dat telkens te 

onderzoeken. Om toch het belang van de oorsprong van beelden aan te tonen, wil ik hier op 

één casus ingaan. Het beeld in kwestie komt niet uit één van de ledenbladen of 

verkiezingsprogramma, maar werd wel gebruikt in een digitale campagne van N-VA tegen het 

VN-migratiepact (zie figuur 2). 

 
Figuur 2: Foto van gesluierde moslima's, als deel van een N-VA-campagne tegen het VN-migratiepact. Jeroen Van 

Horenbeek, “N-VA trekt staart in na kritiek op ‘degoutante’ campagne,” De Morgen, 4.12.2018, geraadpleegd 3.4.2019, 
https://www.demorgen.be. 

Bovenstaand beeld werd eind 2018 op de N-VA website geplaatst en op sociale media gepost. 

De N-VA klaagt aan dat het migratiepact zou focussen op het behoud van de eigen cultuur van 

immigranten. Als illustratie van die eigen cultuur zien we op de foto een groep gesluierde 

vrouwen. Wat hier vooral interessant is, is de ontstaansgeschiedenis van die foto. Het beeld 

bleek namelijk al eerder opgedoken te zijn op een Duitse extreemrechtse blog. De kopstukken 

van verschillende andere partijen veroordeelden de campagne en de strategie van N-VA al 

snel. Volgens N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann kwam het beeld uit een fotodatabank 

en was de N-VA er niet van op de hoogte dat het beeld al door de extreemrechtse blog gebruikt 

was. De campagne werd offline gehaald en de N-VA gaf toe dat de toon van de beelden 

verkeerd was. Deze recente casus toont aan dat het van belang kan zijn waar bepaalde beelden 
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al gebruikt zijn en of andere actoren ook toegang hebben tot het gebruik ervan. Ook in de 

ledenbladen staan dikwijls foto’s waarvan de auteursrechten niet bij de N-VA zelf berusten. In 

het kader van dit onderzoek is het echter niet mogelijk voor elke aangehaalde foto na te gaan 

in welke milieus die nog gebruikt is.78 

Als derde zet het generiek beeldanalysemodel de stap naar het iconografische 

interpretatieniveau. Aan de verschillende beeldelementen en hun samenhang wordt nu een 

beschrijvende betekenis toegekend. Ze worden in een historisch-culturele context geplaatst. 

Deze derde fase gaat niet verder dan het denotatief herkennen van de tekens in het beeld. Pas 

als vierde stap, het iconologische interpretatieniveau wordt de vraag gesteeld naar de 

connotaties van de beeldelementen en naar de onderliggende betekenis van het beeld. 

Eventueel kan hier ook de vraag gesteld worden of er sprake is van intertekstualiteit of 

interpicturaliteit. Daarmee wordt gedoeld op verwijzingen naar of invloeden van andere 

teksten en beelden. Als vijfde en laatste stap kan de historicus oog hebben voor de tijdscontext 

van de foto. Is er sprake van continuïteit of verandering wanneer het beeld in verband wordt 

gebracht met andere beelden?  

Bij mijn analyse van de relevante beelden bieden de vijf stappen van dit analysemodel een 

houvast. De beelden die ik later in mijn analyse zal toelichten, heb ik telkens aan die vragen 

onderworpen. Ik zal in deze scriptie echter niet expliciet op elk aspect ingaan. Op die manier 

vermijd ik het onnodig behandelen van irrelevante details. Wel zal ik telkens die aspecten 

bespreken die voor de interpretatie en verklaring van elk beeld van belang zijn. 

2.2.3. Concrete toepassing 

Om mijn onderzoek op een overzichtelijke manier voor te stellen, is het noodzakelijk de 

resultaten onder te verdelen in een aantal clusters. Elk van die clusters zal ik behandelen in 

een apart hoofdstuk. Voor de samenstelling van de verschillende clusters ben ik vertrokken 

vanuit zowel het bronnencorpus als het eerdere onderzoek van andere historici. De aspecten 

waaraan andere historici veel aandacht hebben geschonken, gaven mij een eerste idee van 

mijn eigen onderverdeling. Tijdens het proces van het raadplegen van de bronnen werd 

daarna duidelijk welke thema’s uiteindelijk toch niet relevant bleken voor mijn eigen casus en 

welke het net verdienden om afzonderlijk diepgaand behandeld te worden. Op die manier heb 

ik uiteindelijk vier clusters samengesteld, die in de vier laatste hoofdstukken aan bod zullen 

komen. Het is belangrijk op te merken dat die clusters tot op zekere hoogte arbitrair zijn 

opgebouwd. In werkelijkheid zijn de grenzen veel minder rigide dan deze opdeling doet 

uitschijnen. 

Als eerste ga ik in het vierde hoofdstuk in op het discours van de N-VA en het Vlaams Belang 

met betrekking tot de relaties tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. Een deel van dit 

                                                             
78 Jeroen Van Horenbeek, “N-VA trekt staart in na kritiek op ‘degoutante’ campagne,” De Morgen, 
4.12.2018, geraadpleegd 3.4.2019, https://www.demorgen.be. 
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hoofdstuk bestaat uit een kwantitatief luik, waarbij ik naga hoe vaak mannen en vrouwen 

vertegenwoordigd worden in bepaalde relevante rubrieken. Verder stel ik nog enkele vragen 

die eerder kwalitatief zijn van aard. De standpunten met betrekking tot gendergelijkheid en -

neutraliteit zullen hier aan bod komen. Veerle Vanden Daelen heeft al aangetoond dat het 

Vlaams Blok zeer negatief stond tegenover genderquota in de politiek en op de arbeidsmarkt. 

Het is interessant om na te gaan of het discours van het Vlaams Belang en de N-VA intussen 

geëvolueerd is op dat vlak. 

Het vijfde hoofdstuk gaat over de plaats van het gezin in Vlaams-nationalistische discoursen. 

Onder andere Claudia Koonz heeft al gewezen op het grote belang van het gezin voor 

nationalistische partijen. Dat hangt samen met Yuval-Davis’ stelling dat één van de primaire 

functies van vrouwen binnen de natie bestaat uit reproductie. Ook in Vanden Daelens werk 

werd veel aandacht besteed aan de waarde van het traditionele gezin, wat ook voor de casus 

van het Vlaams Blok samenhing met de demografische belangen van het Vlaamse volk. 

Gezinsvormen die afwijken van het traditionele model krijgen ook aandacht. Een aspect dat 

niet echt ter sprake is gekomen in de geraadpleegde literatuur, maar wel vaak in de 

ledenbladen en verkiezingsprogramma’s opdook, is de kwestie van gezinshereniging bij 

migranten. Eerder werk doet vermoeden dat de N-VA en het Vlaams Belang veel waarde 

hechten aan Vlaamse gezinnen, maar hoe staat dat in verhouding met hun standpunten 

tegenover migrantengezinnen? 

In het zesde hoofdstuk komen groepen en praktijken aan bod die niet binnen de traditionele 

denkkaders met betrekking tot gender passen. Ik heb het aan de ene kant over personen uit 

de LGBTQ+-gemeenschap en aan de andere kant over seksualiteit en ethische kwesties als 

abortus en contraceptie. Uit het onderzoek van Vanden Daelen bleek dat het Vlaams Blok erg 

kritisch was tegenover personen en praktijken die niet pasten binnen het traditionele model 

van een gehuwd heterokoppel met hun kinderen. Hoe is het Vlaams-nationalistisch discours 

hierover geëvolueerd? 

Het zevende hoofdstuk behandelt ten slotte het N-VA- en Vlaams Belang-discours over 

migranten en niet-westerse groepen en over de manier waarop die groepen omgaan met 

genderkwesties. De standpunten met betrekking tot boerka’s, hoofddoeken en dergelijke 

zullen hier een belangrijke plaats innemen. Maar ook op een meer algemeen niveau is het zeer 

interessant een analyse te maken van de Vlaams-nationalistische visies over migranten en 

genderrelaties. Dit is een aspect dat in eerder historiografisch werk over het Vlaams-

nationalisme nog maar weinig aandacht heeft gekregen, maar het is van fundamenteel belang 

om na te gaan in welke mate de concepten homo- en femonationalisme ook van toepassing 

zijn in Vlaanderen. Als blijkt dat de N-VA en/of het Vlaams Belang erg kritisch zijn tegenover 

de gendergebruiken van niet-westerlingen, maar zich in de vorige hoofdstukken zelf niet 

vrouw- of holebivriendelijk hebben betoond, kunnen we inderdaad van femo- en/of 

homonationalisme spreken. 
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In elk van deze hoofdstukken vergelijk ik de discoursen van de N-VA en het Vlaams Belang 

met elkaar. Ik probeer ook telkens oog te hebben voor historische evoluties, zowel op korte 

als op langere termijn. Waar dat mogelijk en relevant is, kijk ik ook naar overeenkomsten en 

verschillen met betrekking tot welke informatie we kunnen halen uit de tekst en uit de 

beelden. Ik zal ook de vergelijking maken tussen de ledenbladen en de partijprogramma’s 

waar dat relevant is. Volgens de methode van de CDA zal ik trachten de interessante aspecten 

uit het discours ook te interpreteren en te verklaren door ze in hun discursieve en sociale 

context te plaatsen. 
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Hoofdstuk 3. Historiografische en historische context 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste deel bespreek ik enkele historische werken 

die de relatie tussen het Vlaams-nationalisme en gender behandelen. Een belangrijk deel 

daarvan heeft als primaire doelstelling het zichtbaar maken van de Vlaams-nationalistische 

vrouw in de geschiedenis. Hoewel die werken zeker een historiografische waarde hebben, zijn 

ze in het kader van dit onderzoek minder relevant. Ik zal meer aandacht besteden aan het 

historiografisch onderzoek naar de genderbeelden binnen het Vlaams-nationalisme. Het 

grootste deel daarvan gaat over de periode van het interbellum en de twee Wereldoorlogen. 

Veerle Vanden Daelens studie over het Vlaams Blok vormt hierop een uitzondering en 

verdient om die reden een uitgebreidere bespreking. Het tweede deel van dit hoofdstuk 

bestaat uit een bondige geschiedenis van de N-VA en het Vlaams Belang. 

3.1. Gender en het Vlaams-nationalisme 

3.1.1. Het zichtbaar maken van de Vlaams-nationalistische vrouw 

“Het onderzoek naar de verhouding tussen de V.B. [Vlaamse Beweging] en de 

vrouwen(beweging) is nog niet ver gevorderd. Traditionele overzichten van de 

geschiedenis van de V.B. en de vrouwenbeweging vertrekken van een 

onderzoekscategorie, respectievelijk ‘Vlaamsgezind/Vlaams-nationalistisch’ en 

‘vrouw’. De historici van de V.B. bleven – en blijven – over het algemeen blind voor de 

rol van de vrouwen in de V.B. en de houding van de V.B. tegenover de 

vrouwen(emancipatie). […] Andersom was de V.B. tot nu toe zo goed als afwezig als 

onderzoeksthema in de vrouwengeschiedenis.”79 

Met deze woorden vatte historica Nele Bracke in 1998 haar bijdrage aan in de Nieuwe 

Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB). Zij verzorgde toen het lemma “Vrouw” en gaf 

daarin een overzicht van het onderzoek dat tot dan toe gedaan was naar de relatie tussen 

vrouwen en de Vlaamse Beweging. Bracke kwam tot de conclusie dat dit onderwerp tot dan 

toe nog maar weinig aandacht had gekregen. 

Hoewel de gendergeschiedenis op dat moment al deels van het project van Herstory was 

afgestapt, is het duidelijk dat die evolutie nog niet was doorgedrongen tot alle takken van de 

geschiedschrijving. Als primaire doelstelling wil Brackes lemma belichten welke bijdragen 

vrouwen(-verenigingen) hebben geleverd aan de Vlaamse strijd. Gerda Lerners kader zou dit 

werk wellicht typeren als compensatory of contributions history met als doel de vrouw 

zichtbaar te maken in de geschiedenis. Toch is Brackes lemma niet volledig onder die noemer 

te plaatsen, want is er ook aandacht voor de Vlaams-nationalistische beeldvorming rond 

                                                             
79 Nele Bracke, “Vrouw,” in Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, eds. Bruno De Wever, 
Gaston Durnez en Reginald De Schryver (Tielt: Lannoo, 1998), 3604-05. 
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vrouwen. Eerder heb ik al aangehaald hoe ook Yuval-Davis veel belang toekent aan de 

symbolische rol van de vrouw in een nationale context. Aan het eind van haar lemma gaat 

Bracke namelijk in op het beeld van de ideale Vlaamse vrouw. Volgens de Vlaams-

nationalistische ideologie moest de vrouw zich spiegelen aan vier voorbeeldvrouwen. Ten 

eerste is er het beeld van de zorgzame moeder Maria, die bereid is haar leven te geven voor 

haar zoon en zijn hogere doel. Ten tweede is er Nele, die haar geliefde Tijl Uilenspiegel steunde 

in zijn strijd tegen de vreemde bezetter. Een derde symbool is de Dietse vrouw Gudrun die 

Vlaanderen trouw is en lief heeft. Een laatste sleutelfiguur is Sint-Lutgardis van Tongeren, die 

met goddelijke hulp trouw bleef aan de Vlaamse taal en geen Frans kon leren.80  

Toch is Brackes benadering van de vrouw nogal achterhaald. Veel van de eerder besproken 

kritiek op de vroegere vorm van vrouwengeschiedenis, is immers ook van toepassing op haar 

lemma. Het probleem ligt al deels bij het feit dat de vrouw überhaupt een apart lemma krijgt 

in de NEVB. Enerzijds worden de vrouwen op die manier uit hun relationele context met 

mannelijkheid gelicht. Zoals reeds besproken is, is die relationele dimensie van fundamenteel 

belang binnen de recentere stroming van de gendergeschiedenis. Anderzijds worden Vlaams-

nationalistische vrouwen op die manier over eenzelfde kam geschoren en is er onvoldoende 

aandacht voor de variatie en heterogeniteit binnen die groep. Sinds het lemma uit 1998 is er 

al aanvullend onderzoek gedaan naar vrouwen of gender binnen het Vlaams-nationalisme. 

Zoals reeds vermeld spitsen die werken zich vooral toe op de periode van de Wereldoorlogen 

en het interbellum. Veel van die werken passen nog in de oude traditie van het zichtbaar 

maken van de vrouw, maar een aantal ervan bestudeert ook de beeldvorming en het discours. 

In enkele werken worden zelfs ook mannen bestudeerd of wordt het concept gender op een 

andere manier breder ingevuld dan louter vrouwengeschiedenis. Van die verschillende 

werken zal ik nu een overzicht geven. 

Eerst wil ik het hebben over de publicaties die nog passen in de oudere tradities van 

compensatory en contributions history. Verschillende auteurs hebben één of meerdere 

uitzonderlijke vrouwen behandeld die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis 

van de Vlaamse Beweging. Ik geef hier slechts enkele voorbeelden van die werken.81 Een 

eerste voorbeeld is Maarten Van Ginderachter, die in Wetenschappelijke Tijdingen, het 

tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging, een artikel schreef over “de 

                                                             
80 Bracke, “Vrouw,” 3626. 
81 Enkele werken die ik niet bespreek: Alain Debbaut, Ongebonden best: Nelly Maes, vrouw en Vlaams 
(Kalmthout: Pelckmans, 2013); Raf Declercq en Jos Rondas, 21 Juni 1945: Maria Huygens 
terechtgesteld in Leuven (Kortrijk: Groeninghe, 2003); Raf Declercq en Jos Rondas, 9 februari 1946. 
Lucrèce Vanbillemont terechtgesteld in Brugge (Kortrijk: Groeninghe, 2001); John Rijpens, Sacha 
Ivanov: Vlaamse pulp à la carte (Antwerpen: De Vries-Brouwers, 2006); Frans Van Campenhout, 
Vrouwen in de Vlaamse beweging (Kortrijk: Groeninghe, 2005); Frans Van Campenhout, Zij zullen de 
tinnen kronen. Bekende en minder bekende vrouwen in de Vlaamse beweging (Kortrijk: Groeninghe, 
2007). 
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ongekroonde koningin van Vlaanderen”, Rosa de Guchtenaere.82 De Vlaamsgezinde schrijfster 

en mecenas Marie Elisabeth Belpaire is reeds het onderwerp geweest van verschillende 

publicaties.83 Een aantal historici hebben het individuele niveau overstegen en focussen op 

Vlaams-nationalistische vrouwen- en meisjesorganisaties. Zo heeft Séverine Jans voor 

Wetenschappelijke Tijdingen een tweedelig artikel geschreven over de Dietse Meisjesscharen 

en Lode Wils één over de Katholieke Vlaamse Landsbond.84 Een andere groep die reeds het 

onderwerp van historisch onderzoek geweest zijn, zijn de vrouwen die tijdens de naoorlogse 

repressie gestraft zijn voor hun sentimentele collaboratie.85 De werken over die bestraffing 

kunnen eventueel geplaatst worden in de traditie die Gerda Lerner oppression history 

genoemd heeft. 

3.1.2. Vlaams-nationalistische genderbeelden tijdens de Wereldoorlogen en het interbellum  

Verschillende andere werken onderzoeken welke positie de gewone Vlaamse vrouw inneemt 

in de Vlaams-nationalistische ideologie, onder andere door het heersende discours te 

analyseren. De licentiaatsverhandeling van Anne Kohlbacher uit 1996 over vrouwbeelden in 

de Nieuwe Orde is hier een vroeg voorbeeld van. In de eerste plaats wil Kohlbacher nagaan in 

hoeverre het discours van ‘de vrouw aan de haard’ typisch is voor het Vlaams-nationalisme in 

de periode 1930-1944. Zij gebruikte daarbij als bron vier vrouwentijdschriften van de 

Vlaamse beweging uit die periode: Gudrun, Nele, Vrouw en Volk en ten slotte Vrouwenleven. 

Het is geen toeval dat twee van deze tijdschriften vernoemd zijn naar de belangrijke culturele 

symbolen die Bracke onderscheiden heeft. Om na te gaan of de ‘vrouw aan de haard’ niet 

gewoon een ideaal was dat algemeen gold in die tijd, heeft ze ook de vergelijking gemaakt met 

een katholiek en een socialistisch vrouwenblad uit dezelfde periode. Na een voorstelling van 

alle bladen en de bijbehorende organisaties, gaat ze na hoe die zich tot elkaar verhielden met 

betrekking tot een aantal onderwerpen. De besproken thema’s zijn vrouwen en partijpolitiek; 

                                                             
82 Maarten Van Ginderachter, “‘De ongekroonde koningin van Vlaanderen’. Rosa de Guchtenaere 
herdacht (1875-1942),” Wetenschappelijke Tijdingen 60, nr. 2 (2001): 96-113. 
83 Aline Dereere en Helga Van Beeck, Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948). Beelden uit een leven 
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bronnen van zijn eigen aard’ Deel II,” Wetenschappelijke Tijdingen 61, nr. 3 (2002): 131-50. 
85 Machteld De Metsenaere en Sophie Bollen, “Schandelijke liefde. Sentimentele collaboratie en haar 
bestraffing in België na de Tweede Wereldoorlog,” Wetenschappelijke Tijdingen 66, nr. 3 (2007): 228-
59; Monika Diederichs, Wie geschoren wordt moet stil zitten. De omgang van Nederlandse meisjes met 
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de (ideale) moeder; vrouwen en arbeid en ten slotte het sekseverschil en de gevolgen ervan. 

Een laatste hoofdstuk behandelt kort enkele extra thema’s.86 

De belangrijkste conclusie die Kohlbacher trekt, is wellicht dat er in het Vlaams-nationalisme 

van het interbellum en de Tweede Wereldoorlog geen sprake was van één enkel vrouwbeeld. 

Ze onderscheidt verschillende visies, die ook kunnen evolueren. Gudrun was zeer conservatief 

ingesteld, maar Kohlbacher maakt duidelijk dat dat ook gold voor het niet-nationalistische 

katholieke blad Vrouwenbeweging. Andere tijdschriften als Nele en Vrouw en Volk hadden over 

het algemeen een progressievere kijk op de vrouw. Zo mochten vrouwen volgens hen 

bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden wel buitenshuis werken. Zulke standpunten zijn 

natuurlijk moeilijk verenigbaar met een streng ‘vrouw aan de haard’-discours. Toch hadden 

ook deze bladen duidelijk conservatieve trekken, zoals de mening dat een vrouw in de eerste 

plaats steeds een moeder en echtgenote bleef. Kohlbacher heeft er ook aandacht voor dat de 

verschillende auteurs die in eenzelfde blad schrijven, soms uiteenlopende meningen hebben. 

Een verschillende maatschappelijke context kon een standpunt ook sterk beïnvloeden.87 

Verscheidenheid, dynamiek en interne tegenstrijdigheden zijn ook de conclusies die naar 

boven komen in Maarten Van Ginderachters artikel over vrouwen en het Vlaams-nationalisme 

tijdens het interbellum. Met een veelzijdiger bronnencorpus concludeert hij net als 

Kohlbacher dat het eenzijdige idee van het vrouwonvriendelijke Vlaams-nationalisme 

genuanceerd moet worden. Hij duidt daarbij in de eerste plaats op het verschil tussen retoriek 

en praktijk. Ondanks het conservatieve discours van de Vlaams-nationalistische 

vrouwenbeweging, heeft die volgens hem in zekere mate wel degelijk geleid tot emancipatie. 

In de eerste plaats gebeurde dat doordat er ‘sluipwegen’ werden voorzien tussen de private 

en de publieke sfeer. In de tweede plaats duidt Van Ginderachter op een gevoel van 

eigenwaarde, dat de vrouwen kregen vanuit de verschillende organisaties. Ten derde zette de 

Vlaams-nationalistische vrouwenbeweging zich in voor hoger vrouwenonderwijs.88 Van 

Ginderachter steunt echter ook in zijn voorstelling van ‘de praktijk’ in belangrijke mate op 

discours. Daarom vraag ik me af of het wel mogelijk is altijd een scherp onderscheid te maken 

tussen retoriek en praktijk, zoals Van Ginderachter dat tracht te doen. Daarnaast is het ook 

opvallend dat zowel Kohlbacher als Van Ginderachter vertrekken vanuit de inmiddels 

bekritiseerde premisse dat er twee van elkaar gescheiden sferen bestaan, waarin mensen 

ageren. Ook is het duidelijk dat de focus in hun werken zo goed als uitsluitend op vrouwen 

ligt, waardoor de relationele component van het concept gender onvoldoende aandacht krijgt. 

In het werk van Marnix Beyen krijgt de mannelijke beeldvorming meer aandacht. Hij bracht 

in 1998 het boek Held voor alle werk uit, over de figuur Tijl Uilenspiegel en hoe die doorheen 

de jaren een belangrijk symbool werd in Vlaanderen. Uit de vertelling van Charles de Coster 
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werd geleidelijk een propagandamiddel gedistilleerd door de Vlaamse beweging, maar ook 

door heel wat andere groepen in België en daarbuiten. In Beyens originele werk komt het 

aspect gender nog niet zo expliciet naar voren. Zijn bijdrage in het boek Het lichaam (m/v) van 

Kaat Wils, gaat echter dieper in op dat aspect. Aanvankelijk was Uilenspiegel een schalkse 

vagebond. In de Vlaams-nationalistische beeldvorming evolueerde hij echter tot een 

mannelijkere, krachtige held en werd hij in belangrijke mate gepolitiseerd en ontdaan van zijn 

humor. Ook Tijls vriendin, Nele, werd ingeburgerd in het Vlaams-nationalisme, zoals 

bijvoorbeeld de naam van het tijdschrift van de Vlaamsch Nationaal Vrouwenverbond 

aantoont. Door Neles rol in De Costers werk, gebeurde haar appropriatie vlotter dan die van 

Tijl. Zij was immers al een vrij mystiek figuur met een duidelijke seksuele moraal en ze trad 

weinig op de voorgrond. Ook haar minder antiklerikale karakter speelde in haar voordeel voor 

de Vlaamse beweging. Daarbij kreeg Nele de contradictorische rollen van maagd en moeder 

toebedeeld, die ze deelde met Onze-Lieve-Vrouw. De Vlamingen werden aangespoord te leven 

zoals hun voorbeelden, Tijl en Nele. Anderzijds werden Tijl en Nele in de Vlaamse 

beeldvorming precies op die manier vormgegeven, opdat ze goede voorbeelden werden voor 

de Vlamingen. Lamme Goedzak, de dikke, sympathieke vriend van Tijl, kreeg echter een 

minder dankbare plaats in het Vlaams-nationalistische discours. Vooral zijn gebrek aan 

mannelijkheid werd immers benadrukt en geassocieerd met het verval van Vlaanderen. Maar 

er was hoop, want Lammes mannelijkheid kon ontwaken, zoals ook Vlaanderen zou 

wederopstaan.89 

In 2013-2014 analyseerde Lith Lefranc voor haar masterproef het discours van Vlaams-

nationalisten op de IJzerbedevaarten voor de periode 1920-1944. Daarbij nam ze zich voor 

aandacht te besteden aan constructies van zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid.90 Zoals uit 

haar onderzoek blijkt, was het discours echter in belangrijke mate op mannen gericht en 

kregen vrouwen minder aandacht bij deze herdenkingsplechtigheden van de Eerste 

Wereldoorlog. Lefranc benadert het discours van deze herinneringscultuur vanuit drie 

perspectieven. In het eerste van de drie laatste hoofdstukken benadert de auteur gender op 

de meest voor de hand liggende manier. Ze wil namelijk nagaan welke verschillende rollen 

mannen en vrouwen kregen in het cultureel geheugen van de Vlaams-nationalisten. Daardoor 

worden immers ook de waarden en normen van deze groep duidelijk. Lefranc concludeert in 

dit hoofdstuk dat er enkele duidelijke fundamentele kenmerken van mannelijkheid opvallen, 

zoals religiositeit, nederigheid en broederliefde. Er is wel sprake van nuanceverschillen 

binnen het beeld van mannelijkheid. Doorheen de tijd onderscheidt de auteur ook een vrij 
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90 Lith Lefranc, “‘Wilskrachtige mannen en medelijdende vrouwen’ : Een discoursanalyse van Vlaams-
nationalistische genderconstructies in herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog op de 
IJzerbedevaarten (1920-1944)” (masterproef, Universiteit Gent, 2014). 
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intens masculiniseringsproces. In het herdenkingsdiscours komen ook vrouwen aan bod, 

maar die staan steeds in functie van mannen.91 

Het volgende hoofdstuk gaat over enkele elementen die in het herdenkingsdiscours impliciet 

gegenderd worden; namelijk de natie zelf, de nationale ruimte waarop aanspraak wordt 

gemaakt en het heldenlichaam. Het belangrijkste besluit van dit onderdeel is dat mannen met 

betrekking tot elk van die elementen duidelijk als een individu worden beschouwd. In 

vergelijking met dit mannelijk particularisme, spelen vrouwen een meer universele en 

symbolische rol. Daarnaast merkt Lefranc op dat de natie vaak in familiale termen als 

vaderland en moederland wordt verbeeld.92 In het laatste hoofdstuk worden de 

IJzerbedevaarten ten slotte benaderd als een sociale (massa-)praktijk, als een performance. 

Daarbij gebruikt Lefranc een theatermetafoor.93 

3.1.3. Het genderdiscours van het Vlaams Blok 

De auteurs die in dit hoofdstuk al aan bod gekomen zijn, hebben er zo goed als allemaal voor 

gekozen zich uitsluitend bezig te houden met de periode van de Wereldoorlogen en het 

interbellum. Het werk van Veerle Vanden Daelen is een belangrijke uitzondering op die regel. 

Zij schreef in 2002 het rapport Vrouwbeelden in het Vlaams Blok voor het Centrum voor 

Genderstudies van de UGent. Daarin heeft Veerle Vanden Daelen het over de beeldvorming 

van de Vlaams-nationalistische partij die bestond van 1978 tot 2004. Hoewel haar casus dus 

later gesitueerd moet worden, vertoont het onderzoek toch heel wat gelijkenissen met de 

eerder besproken werken van Kohlbacher en Van Ginderachter. In eerdere literatuur werd 

het Vlaams Blok afgeschilderd als een vrouwonvriendelijke partij, die een vooroorlogs ‘vrouw 

aan de haard’-discours zou hanteren. Vanden Daelen wil nagaan of dat terecht is, met behulp 

van primaire bronnen, vooral (propagandistische) teksten en beelden van het Vlaams Blok.94 

In feite wil ze dus net als Kohlbacher en Van Ginderachter nuance toevoegen aan het 

vrouwonvriendelijke aura dat rond het Vlaams-nationalisme hangt, maar dan in de context 

van een halve eeuw later. Ook op Vanden Daelens werk is de kritiek van toepassing dat ze zich 

bijna uitsluitend bezighoudt met vrouwelijkheid, hoewel in haar werk ook de Vlaams Blok-

standpunten in verband met holebi’s en dergelijke aan bod komen. 

In haar eerste hoofdstuk wijst Vanden Daelen, net als Yuval-Davis heeft gedaan, op het belang 

van geboortepolitiek voor een natie. Bij het Vlaams Blok is de geboorte- en gezinspolitiek 

volgens haar opgebouwd rond het centrale idee van denataliteit. Uit vrees door “de Arabieren” 

verdrongen te worden en uit te sterven, wil het Vlaams Blok de tendens van een dalend Vlaams 

bevolkingsaantal omkeren. Daarnaast hopen ze op die manier ook te reageren op de 

vergrijzing, die dreigt te leiden tot een onhoudbare wanverhouding tussen actieve en passieve 
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burgers. Om dat doel te bereiken stelt het Vlaams Blok verschillende politieke en financiële 

maatregelen voor. De partij zet zich echter sterk af tegen zowel het aantrekken van 

vreemdelingen als het inschakelen van potentiële jonge moeders op de arbeidsmarkt. Tot het 

midden van de jaren 1980 verdedigt het Vlaams Belang expliciet de stelling dat de 

belangrijkste taak van vrouwen bestaat uit het baren en opvoeden van kinderen. In de loop 

van de jaren 1980 krijgt het discours van de meeste partijleden een minder misogyn karakter. 

Zo wordt de vrouw bijvoorbeeld niet meer automatisch gezien als de thuiswerkende ouder.95 

Het tweede hoofdstuk van Vanden Daelens rapport is gewijd aan het gezin, dat voor het 

Vlaams Blok de hoeksteen van de maatschappij is. Het huwelijk en het stichten van het gezin 

wordt beschouwd als een sociale verantwoordelijkheid en een volksplicht. Ook de opvoeding 

is een belangrijke plicht van de ouders, die daarbij de Vlaamse cultuur en idealen moeten 

doorgeven aan de volgende generatie Vlamingen. Aanvankelijk krijgt de moeder de grootste 

taak in de opvoeding in het Vlaams Bolk-discours, maar ook dit standpunt kent een evolutie 

in de jaren 1990. Staatstussenkomst in het gezin wordt afgewezen en ook het onderwijs wordt 

– hoewel het een complementaire functie vervult bij de opvoeding – gewantrouwd, door het 

linkse klimaat dat daar in die periode heerst. Ook alternatieve samenlevingsvormen en de 

kwestie van abortus krijgen in dit hoofdstuk aandacht van Vanden Daelen. Het Vlaams Blok 

positioneert zich consequent tegen homoseksualiteit, aangezien relaties van die aard niet 

demografisch productief zijn en niet passen binnen de Vlaamse cultuur en traditie. Om 

gelijkaardige redenen worden ook bewust ongehuwde moeders, latrelaties en dergelijke 

bekritiseerd, net als huwelijken met vreemdelingen.96 Ook abortus is een element waar het 

Vlaams Blok zich fel tegen gekant heeft, wat volgens Vanden Daelen opnieuw binnen het kader 

van de nationalistische ideologie geïnterpreteerd moet worden. Geboorteplanning en adoptie 

kunnen onder bepaalde omstandigheden wel door de beugel, op voorwaarde dat die ideologie 

niet in het gedrang gebracht wordt.97 

Vanden Daelens laatste hoofdstuk behandelt de Vlaams Blok-standpunten met betrekking tot 

vrouwenemancipatie. Net als onder andere Van Ginderachter dat heeft gedaan voor het 

vroegere Vlaams-nationalisme, wil Vanden Daelen aantonen dat het hier niet gaat om één 

homogene visie. Ze ziet vooral een generatiekloof, een nieuwe garde die binnen de partij 

opkomt in de jaren 1990 en een minder conservatieve stem vertolkt. Toch blijft het Vlaams 

Blok zich afzetten tegen emancipatorische vrouwenbewegingen, die bijvoorbeeld streven 

naar quota en andere vormen van een gelijke kansenbeleid. Het Vlaams Blok is naar eigen 

zeggen voor wettelijke gelijkheid, maar tegen positieve discriminatie. Vanden Daelen wijst 

ook al op bepaalde delen van het Vlaams Blok-standpunt met betrekking tot migranten en 

vrouwenemancipatie, die Farris pas in 2017 zou benoemen als femonationalisme. Anderzijds 

wijst Vanden Daelen ook op een opvallende overeenkomst tussen het Vlaams Blok en 
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moslimfundamentalisten, namelijk een afwijzing van de “uitwassen” van de moderniteit.98 In 

een aantal appendices gaat Vanden Daelens rapport nog kort in op de aanwezigheid van 

vrouwen binnen de partij, op het vaak terugkerende beeld van de vrouw als slachtoffer en op 

de biografieën van enkele vooraanstaande partijleden.99 

Het is in de eerste plaats op dit rapport van Veerle Vanden Daelen dat mijn eigen onderzoek 

verderbouwt. De behandelde periode in haar werk loopt tot de recentste eeuwwisseling, 

ongeveer het moment waar ik mijn onderzoek laat aanvatten. Ik heb onderzoek gedaan naar 

het Vlaams Belang, de partij die in 2004 de fakkel overnam nadat het Vlaams Blok ontbonden 

werd. Maar ik behandel ook de iets oudere Nieuw-Vlaamse Alliantie, die zich sinds 2001 ook 

inzet voor de Vlaamse zaak. Voor ik bespreek hoe gender past binnen de discoursen van beide 

partijen, geef ik nu nog een bondig historisch overzicht van die twee Vlaams-nationalistische 

partijen. 

3.2. De Nieuw-Vlaamse Alliantie en het Vlaams Belang 

Om de Nieuw-Vlaamse Alliantie en het Vlaams Belang historisch te kaderen, is het volgens mij 

nodig om op zijn minst terug te blikken naar 1954, toen de partij Volksunie (VU) werd 

opgericht. Deze nieuwe Vlaams-nationalistische partij pleitte onder andere voor amnestie 

voor de Vlaamse collaborateurs. De VU zette zich ook met succes in voor het federalisme, wat 

in de jaren 1960 leidde tot de invoering van de taalgrens en aan de basis ligt van een hele reeks 

staatshervormingen in dit land. Na de smet van de collaboratie op haar blazoen, kwam de 

Vlaamse zaak terug krachtig op de agenda. Toch ging de VU volgens sommigen in de partij niet 

ver genoeg, zeker niet nadat onder leiding van onder andere Hugo Schiltz en Nelly Maes 

gekozen werd voor een meer gematigde koers. Die critici richtten in 1978 het Vlaams Blok op, 

dat dankzij haar radicaal antivreemdelingendiscours een belangrijke politieke speler werd in 

de jaren 1990.100 

Toen de algemene strijd tegen het unitaire België geleidelijk zijn vruchten begon af te werpen, 

kwamen binnen de VU interne tegenstellingen bloot te liggen. Dat had al geleid tot de 

afscheuring van het Vlaams Blok, maar daar stopte het niet bij. Binnen de VU werd de eerder 

behandelde spanning tussen natievormers en nationalisten steeds meer onontkoombaar. Op 

13 oktober viel de Volksunie uiteen na een intern referendum, waaruit zowel de links-liberale 

partij Spirit als de anti-Belgische en conservatieve Nieuw-Vlaamse Alliantie ontstonden.101 

Aangezien de groep ‘Vlaams-Nationaal’ onder leiding van Geert Bourgeois bij het referendum 

                                                             
98 Vanden Daelen, Vrouwbeelden in het Vlaams Blok, 33-43. 
99 Vanden Daelen, Vrouwbeelden in het Vlaams Blok, 49-62. 
100 Ico Maly, N-VA: analyse van een politieke ideologie (Berchem: EPO, 2012), 145-47; Nick 
Vandecasteele, “Kwalitatief empirisch onderzoek naar de positie van Vlaams Belang en N-VA t.o.v. de 
Europese integratie” (masterproef, Universiteit Gent, 2013), 18. 
101 Maly, N-VA, 149; Vandecasteele, “Kwalitatief empirisch onderzoek,” 20.  



 

41 
 

de meeste stemmen binnenhaalde, nam de N-VA de VU-structuren over.102 Ook uit de 

beginselverklaring van N-VA blijkt dat de partij wil voortbouwen op het VU-werk om vorm te 

geven aan een humanitair nationalisme voor de 21ste eeuw. In dit toekomstgericht document 

zet de nieuwe partij zijn uitganspunten uiteen: “vrij en verantwoordelijk, complexloos Vlaams 

en open op de wereld, ongebonden en consequent”.103 Over genderkwesties staat niets in de 

beginselverklaring van de N-VA, met uitzondering van een verwijzing naar het belang van een 

toekomstgericht Vlaams onderwijs- en gezinsbeleid. 

Intussen had het racistische karakter van het Vlaams Blok ertoe geleid dat de andere partijen 

er in 1989 een cordon sanitaire rond oprichtten, waardoor samenwerking onmogelijk werd. 

Dat maakte het voor het Vlaams Blok echter mogelijk om ongegeneerd kritiek te leveren op 

de gevestigde partijen. Op electoraal vlak werd de partij niet afgestraft voor haar xenofoob 

discours. In 2000 dienden het Centrum voor Gelijkheid van Kansen Racismebestrijding en de 

Liga voor Mensenrechten een klacht wegens racisme in tegen drie vzw’s van het Vlaams Blok. 

Het proces dat daarop volgde – en volgens het Vlaams Blok een politieke afrekening was – 

resulteerde in april 2004 uiteindelijk tot een veroordeling, die later door het Hof van Cassatie 

bevestigd werd.  

Daarop ontbond de partij zich in november 2004 en werd in de plaats daarvan het Vlaams 

Belang gesticht. Behalve de naam veranderde er echter weinig.104 In vergelijking met de N-VA 

is de beginselverklaring van het Vlaams Belang veel meer gericht op het verleden, met eisen 

als de terugkeer van ontstolen gebieden en amnestie voor collaborateurs en met veel aandacht 

voor tradities, waarden en normen. Ook de Vlaamse natie en haar taal blijven strijdpunten, 

net als het verwerpen van de multiculturele samenleving. Dat laatste doen ze naar eigen 

zeggen onder andere om het principe van de gelijkwaardigheid van man en vrouw te 

beschermen. Met betrekking tot gender staat er verder te lezen dat de eerste en belangrijkste 

kern van de samenleving het traditionele gezin is, waarmee expliciet gedoeld wordt op het 

huwelijk tussen man en vrouw. Dit wordt in de beginselverklaring ook in verband gebracht 

met het “zorgwekkende verschijnsel van de denataliteit.”105 

Het is ook interessant even in te gaan op de evolutie van het (electorale) succes van de N-VA 

en het Vlaams Belang. Voor de N-VA kwam dat succes niet meteen op gang. Bij de federale 

verkiezingen van 2003 werd Geert Bourgeois het enige federaal parlementslid en in de senaat 

haalde zijn partij de kiesdrempel niet. In 2004 vormt de N-VA een kartel met CD&V om zo de 

paarsgroene macht te breken bij de Brusselse, Europese, maar vooral Vlaamse verkiezingen. 

Zo slaagt de N-VA erin voor het eerst deel te nemen aan de Vlaamse regering, waardoor 
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Bourgeois minister wordt en als partijvoorzitter vervangen wordt door Bart De Wever. 

Tijdens diezelfde verkiezingen van 2004 is het Vlaams Blok, zoals reeds vermeld, verwikkeld 

in een rechtszaak, maar desondanks (of misschien precies daardoor) wint de partij heel wat 

stemmen voor zij omgevormd wordt tot het Vlaams Belang. Door het cordon sanitaire maakt 

de partij echter geen kans om toe te treden tot de regering. Ook bij de lokale verkiezingen van 

2006 zetten zowel de N-VA als het Vlaams Belang een goed resultaat neer.106 

Voor het Vlaams Belang lijkt het succes een keerpunt te bereiken bij de federale verkiezingen 

van 2007. In procent gaat de partij er weliswaar licht op vooruit, maar toch verliest ze een 

zeten in de Kamer. Het lukt de N-VA – nog steeds in een kartel met CD&V – wel om haar succes 

in 2007 aan te houden en een groot aantal kiezers aan te trekken. De federale 

regeringsvorming verloopt echter zeer moeizaam en uiteindelijk wordt onder leiding van 

Open VLD’er Guy Verhofstadt een interimregering gevolgd, waar de N-VA geen deel van 

uitmaakt. Ook de volgende regering van Yves Leterme slaagt er niet in een staatshervorming 

tot een goed einde te brengen, waarop de N-VA in 2008 haar steun aan de federale regering 

opzegt. De CD&V volgt haar hierin echter niet, wat een einde van het kartel op federaal en 

Vlaams niveau betekent. In 2009 slaagt de N-VA er volledig op eigen kracht in een grote 

overwinning te behalen en toe te treden tot de Vlaamse regering. In 2010 wordt het Vlaams 

Belang de grootste partij van het land, maar na uitzonderlijk lange federale 

regeringsonderhandelingen slaagt de partij er toch niet in deel te nemen aan de uiteindelijk 

gevormde regering. Voor het Vlaams Belang blijven de tegenslagen intussen aanhouden, waar 

ook een voorzitterswissel van Frank Vanhecke naar Bruno Valkeniers geen verandering in 

brengt.107 

In 2014 vinden er opnieuw Vlaamse en federale verkiezingen plaats, waarbij de N-VA het zeer 

goed doet. Geert Bourgeois komt aan het hoofd te staan van de Vlaamse regering en ook op 

federaal niveau neemt de partij deel aan de centrumrechtse regering onder Charles Michel 

van de MR. Op Vlaams en federaal niveau blijft het Vlaams Belang te zwakke resultaten 

neerzetten, maar in bepaalde steden en gemeenten weet de partij toch nog vrij veel kiezers te 

overtuigen. Bij de recentste lokale verkiezingen van 2018 heeft het Vlaams Belang weer wat 

aan aanhang gewonnen, terwijl de N-VA over het algemeen kiezers verloren heeft. Mogelijke 

verklaringen voor die eerste sporen van een potentiële Vlaams Belang-heropleving zijn de 

verjongingsoperatie vanaf 2014, waarbij Tom Van Grieken het voorzitterschap overnam, 

maar ook de algemene opkomst van extreemrechtse partijen in Europa. Zeer recent is de 

situatie voor de N-VA ook nog geëvolueerd. In december 2018 laaide in de federale regering 
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een conflict op met betrekking tot het migratiepact van de Verenigde Naties, wat ertoe geleid 

heeft dat de N-VA uit de federale regering is opgestapt.108 
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Hoofdstuk 4. Vlaamse mannen en vrouwen 

In zijn meest primitieve vorm slaat gender op het onderscheid tussen mannen en vrouwen, 

hoewel de term intussen een veel meer omvattende invulling heeft gekregen. Dit hoofdstuk 

focust op dat elementair onderscheid. Onder andere door rekening te houden met 

vertegenwoordiging en algemeen taalgebruik binnen de Vlaams-nationalistische discoursen, 

onderzoek ik hoe die dichotomie in deze context een plaats krijgt. Ook op een meer inhoudelijk 

niveau komt het man-vrouwonderscheid aan bod. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 

plaats van vrouwen in de politiek en in arbeid. De standpunten met betrekking tot 

genderquota zijn hier een belangrijke factor, net als de imagebuilding die beide partijen als 

vrouwvriendelijk moet voorstellen. 

4.1. Genderneutraliteit en gendergelijkheid 

Kwantitatief: gendervertegenwoordiging 

Eerder heb ik er al op gewezen dat de redacties van de bladen van beide partijen altijd 

gekenmerkt zijn door een mannelijk overwicht. Ook de vaste opinieschrijvers zijn doorgaans 

mannen. Van 2004 tot 2015 heeft het Vlaams Belang ook de gewoonte om een gastauteur een 

opiniestuk te laten schrijven. Maar op een handvol na worden die ook allemaal door een 

mannenhand geschreven. Er zijn echter in beide bladen nog een aantal rubrieken die de kans 

bieden om iemand van buiten de vaste redactie aan het woord te laten. Een belangrijk deel 

van de inhoud van de bladen bestaat uit interviews. In de interviews die meer dan één pagina 

in beslag nemen komen in de N-VA-bladen bijna drie keer zoveel mannen aan het woord als 

vrouwen. In Vlaams Belang Magazine zijn dat vijf à zes mannen per vrouw. Voor deze telling 

bij de interviews heb ik ervoor gekozen enkel interviews van meer dan één bladzijde in acht 

te nemen. Bij kortere interviews is het niet altijd duidelijk is of zij als volwaardige rubriek 

gelden of slechts als aanhangsel bij een ander artikel. Het is duidelijk dat de N-VA en vooral 

het Vlaams Belang in hun interviews en opiniestukken het woord vaker aan een man geven. 

Beide partijen hebben doorheen de jaren ook verschillende rubrieken gehad waarbij een 

bepaald partijlid in de schijnwerpers geplaatst wordt. Bij het Vlaams Belang beperkt dit zich 

tot twee rubrieken van korte levensduur, waarbij telkens ongeveer twee mannen voor elke 

drie vrouwen aan bod gekomen zijn.109 De N-VA hechtte meer waarde aan rubrieken van die 

soort. In een aantal daarvan – “Op stap met …” en “Dorpsstraat” – is er een groot mannelijk 

overwicht, terwijl de verhouding in “5 vragen aan …” evenwichtig is en in “Vragen(v)uur” en 

het langst lopende “Lidmaat” net méér vrouwen aan bod komen. Verder verschijnt er vanaf 

2010 ook de rubriek “Buitenwacht” in het Nieuw Vlaams Magazine, waarin telkens een expert 

van buiten de partij duiding komt geven bij een bepaald onderwerp. Het is opvallend dat de 

N-VA voor die expertise in drie kwart van de gevallen bij een man te rade gaat. Ten slotte 
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hebben beide partijen ook rubrieken waarbij citaten uit de pers, en later ook uit Twitter, met 

de lezer worden gedeeld. Die citaten zijn voor het overgrote deel afkomstig van mannen. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet enkel bij de N-VA en het Vlaams Belang. Verschillende 

onderzoeken uit 2000, de periode van het ontstaan van beide partijen, hebben aangetoond dat 

vrouwen over het algemeen minder gerepresenteerd worden in de media.110 Ten eerste wil 

dat zeggen dat er voor de partijbladen gewoon minder mogelijkheden zijn om vrouwelijke 

uitspraken uit de pers te citeren. Een tweede en belangrijkere consequentie is dat 

kwantitatieve argumenten op zich onvoldoende zijn om de Vlaams-nationalistische partijen 

te beschuldigen van vrouwonvriendelijkheid. Dat oordeel geldt namelijk evenzeer voor de 

(nieuws-)media in het algemeen. 

Kwalitatief: genderneutraliteit en -gelijkheid 

Zelfs zonder het discours aan een inhoudelijke analyse te onderwerpen, kan het louter 

grammaticale aspect informatie geven over gender in het discours van de partijen. Zo 

hanteren de N-VA en het Vlaams Belang over het algemeen geen genderneutraal taalgebruik 

in hun publicaties. Enkel in het N-VA-programma van 2007 wordt op deze kwestie expliciet 

ingegaan: 

“De N-VA denkt over mens en maatschappij op een genderneutrale wijze. Overal waar 

hij staat, moet ook zij worden gelezen en elke haar staat evenzeer voor hem.”111 

In andere programma’s, beginselverklaringen of partijbladen heb ik geen gelijkaardige 

disclaimers gevonden. Nochtans zouden die ook elders gepast zijn. Soms wordt naar woorden 

als “burger” en “kiezer” bijvoorbeeld verwezen met enkel een mannelijk voornaamwoord, 

terwijl die groepen in werkelijkheid natuurlijk ook bestaan uit vrouwen en andere personen 

die zich niet als man identificeren.112 Ook woorden als brandweerlui en brandweerman 

kunnen door elkaar gebruikt worden.113 Dat kan erop wijzen dat de partijen (onbewust) het 

mannelijke nog steeds als de norm beschouwen en het vrouwelijke als ondergeschikt. 

Bepaalde uitdrukkingen krijgen wél een genderneutrale aanpassing van beide partijen; zo 
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Gent, 2000); Magda Michielsens, Frieda Saeys, en Sonja Spee, Beeldvorming m/v: diversiteit en 
emancipatie : impulsproject “Grenzen van de mediale constructie van gender” (Diepenbeek: Limburgs 
Universitair Centrum, 2000). 
111 N-VA, Voor een sterker Vlaanderen. Programma federale verkiezingen 2007 (Brussel: Bart De 
Wever, 2007), 2. 
112 N-VA, Afrit Vlaanderen Uitrit crisis. Verkiezingsprogramma 7 juni 2009 (Brussel: N-VA, 2009), 21; 
N-VA, Nu durven veranderen. Verkiezingsprogramma 13 juni 2010 (Brussel: N-VA, 2010), 52, 54. Er 
zijn nog talrijke soortgelijke voorbeelden. 
113 Vlaams Belang, Kies veilig. Verkiezingsprogramma zondag 14 oktober 2012 (Brussel: Filip 
Dewinter, 2012). 
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spreken zowel de N-VA als het Vlaams Belang over “iets aan de man/vrouw brengen”.114 Dat 

gebeurt echter niet overal op een consequente manier. Op zich kunnen we uit zulke 

inconsequenties niet besluiten dat de Vlaams-nationalistische partijen vrouwonvriendelijk 

zijn, aangezien dit probleem zich ook voordoet in veel andere (niet-nationalistische) soorten 

discours. 

Wanneer we meer gaan kijken naar de inhoudelijke betekenis van de partijdiscoursen, komen 

er wel duidelijkere standpunten naar voren in verband met de gelijkheid van man en vrouw. 

Een zin uit het verkiezingsprogramma van Vlaams Belang uit 2009 is hier opmerkelijk: 

“Het Vlaams Belang pleit duidelijk en ondubbelzinnig voor een gelijkwaardigheid van 

man en vrouw […]”115 

De keuze voor het woord “gelijkwaardigheid” in plaats van “gelijkheid” is hier niet onschuldig. 

Tijdens het interbellum werd namelijk dezelfde woordkeuze gemaakt, wat volgens Maarten 

Van Ginderachter past binnen het toen heersende differentiedenken. Dat steunde op het idee 

dat mannen en vrouwen lichamelijk en geestelijk van elkaar verschillen en dat ze in het leven 

verschillende taken te vervullen hebben, die elk op hun manier bijdragen aan het welzijn van 

de samenleving.116 Nog steeds zijn er sporen van dat differentiedenken te vinden in het 

discours van het Vlaams Belang. In een boekbespreking van het boek Manliness van Harvey C. 

Mansfield komen die ideeën het meest expliciet naar voren: 

“Het weerleggen van de linkse leugen dat mannen en vrouwen gelijk zijn, leidt vaak tot 

beschuldigingen van seksisme. […] Het gelijk maken van man en vrouw is met 

uitzondering van de multiculturele illusie, de obsessie bij uitstek van het politiek 

correcte establishment. 

De hoogdagen van het radicale feminisme (in essentie een aanval op het gezin) zijn 

echter voorbij en vandaag erkennen ook (socio-)biologen en sociologen dat mannen en 

vrouwen nu eenmaal niet gelijk zijn: mannen zijn abstracter in hun denken en 

agressiever in hun gedrag terwijl vrouwen eerder contextueel denken en bemiddelend 

in hun gedrag zijn. De ‘sekse-neutrale’ samenleving moet niets hebben van 

mannelijkheid maar kan er ook niet van af geraken. Dat is het onderwerp van een nieuw 

provocatief boek van Harvey Mansfield […]”117 

Met een uitgebreide bespreking van Mansfields werk verspreidt het Vlaams Belang zijn 

gedachtegoed bij haar lezers, zonder dat ze zelf eenduidig stelling hoeft te nemen. Toch is het 
                                                             
114 “Voor ronduit N-VA,” Volle Manen, 1, nr. 11 (2001): 10; “VVB roept op: Vlag mee tijdens De 
Ronde,” Vlaams Belang Magazine, 12, nr. 2 (2015): 20. 
115 Vlaams Belang, VL eerst! Programma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 (Brussel: Vlaams Belang, 
2009), 25. 
116 Van Ginderachter, “‘Dragen en baren willen we,’” 538. 
117 “Mannelijkheid,” Vlaams Belang Magazine, 3, nr. 6 (2006): 29. 
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duidelijk dat het Vlaams Belang het differentiedenken op zijn minst plausibel wil maken, door 

het een wetenschappelijke onderbouwing te geven. Anderzijds worden de verdedigers van de 

gelijkheid van man en vrouw duidelijk beschreven als linkse leugenaars, als radicale 

feministen die de aanval inzetten tegen mannelijkheid en tegen het gezin. 

Ook elders sijpelt het differentiedenken door in het Vlaams Belang-discours. In 2018 werd 

Vlaams Parlementslid voor Vlaams Belang Anke Van dermeersch geïnterviewd voor haar 

partijblad naar aanleiding van de verschijning van haar boek A.N.K.E. #PolitiekIncorrect. Over 

de afbeeldingen in haar boek zegt Van dermeersch het volgende:  

“Inderdaad, foto’s zijn sprekend. En ik ben nu eenmaal een voormalige Miss België. In 

het boek zitten ook heel wat privéfoto’s en ongepubliceerde foto’s. Zowel vrouwen als 

mannen zullen het boek dus waarderen (lacht). En ik hoop natuurlijk dat veel meisjes 

en jonge vrouwen mijn boek lezen, want zeker voor hen is het leerrijk.”118 

Terwijl meisjes en vrouwen iets kunnen leren uit het boek, zouden mannen in de eerste plaats 

geïnteresseerd zijn in de privéfoto’s en dus in Van dermeersch’ persoonlijke uiterlijk. Zelfs al 

gaat het hier om een grapje van Van dermeersch, dan nog is het het differentiedenken nog 

steeds duidelijk een onderdeel van het discours van Vlaams Belang. Een ander aspect van het 

differentiedenken dat verschillende keren aan bod komt is het idee dat vrouwen emotioneler 

en zwakker zijn dan mannen. Op die manier kunnen zij gemakkelijker een slachtofferrol 

aangemeten krijgen, zoals Vanden Daelen ook al ondervonden had in het discours van het 

Vlaams Blok.119  

Op het tekstuele niveau in het discours van de N-VA is een soortgelijk differentiedenken niet 

opvallend aanwezig, hoewel de partij in haar beginjaren ook spreekt over de verschillende 

invalshoeken die mannen en vrouwen kunnen bieden aan de samenleving.120 Ook in de 

beeldkeuze toont de N-VA soms sporen van een stereotiep differentiedenken, meer bepaald 

op de foto’s die op de cover van het verkiezingsprogramma van 2014 staan (zie figuur 3). Die 

foto’s tonen verschillende mannen en vrouwen die met hun vingers de letter V vormen, een 

deel van de N-VA-campagne. De beroepen die de afgebeelde personen uitoefenen zijn echter 

opvallend stereotiep; mannen beoefenen zware beroepen als bouwvakker en bakker, terwijl 

de vrouwen zich bezighouden met zorg en creativiteit. De leraren worden vertegenwoordigd 

door beide geslachten. Door hier enkel normbevestigende beroepen af te beelden, lijkt N-VA 

ook vast te houden aan het idee dat verschillende taken geschikt zijn voor de verschillende 

geslachten. 

                                                             
118 “Nieuw boek Anke Van dermeersch: 'A.N.K.E. #PolitiekIncorrect',” Vlaams Belang Magazine, 15 nr. 
5 (2018): 19. 
119 Catalunya Lliure,” Vlaams Belang Magazine, 14 nr. 11 (2017): 7. 
120 “Kom uit je kot,” Volle Manen, 3, nr. 5 (2003): 4. 
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Figuur 3: Afbeeldingen op het N-VA-programma van 2014 bevestigen genderstereotiepen. N-VA, Verandering voor 
vooruitgang. Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 (Brussel: Bart De Wever, 

2014), cover. 

Toch zijn er ook beelden die het tegendeel aantonen. Het belangrijkste beeld van de N-VA-

campagne van 2007 is een vrouw die push-ups doet (zie figuur 4). Hoewel het 

differentiedenken kracht eerder zou associëren met mannelijkheid, doet N-VA hier het 

omgekeerde. Een ander interessant element bij de betekenisgeving van dit beeld, is de link 

met de slogan “Voor een sterker Vlaanderen”. De vrouw lijkt hier symbool te staan voor dat 

sterke Vlaanderen, wat goed past binnen het idee van Yuval-Davis, die ook al wees op de 

belangrijke symboolwaarde van vrouwen voor de natie. Het is zeer opvallend dat het hier om 

een heel ander symbool gaat dan het zedige en passieve ideaal van Nele in de Vlaams-

nationalistische beeldvorming van het interbellum en de Wereldoorlogen. 
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Figuur 4: Een sterke vrouw als symbool voor Vlaanderen. N-VA, Voor een sterker Vlaanderen. Programma federale 
verkiezingen 2007 (Brussel: Bart De Wever, 2007), 1. 

Ook het Vlaams Belang durft al eens gendernormen te doorbreken in haar gebruikte foto’s. Zo 

verschijnt er in het verkiezingsprogramma van 2018 een foto van een vrouwelijke 

politieagent, een beroep dat volgens het differentiedenken wellicht eerder aan mannen 

toebehoort (zie figuur 5). Mogelijk wijkt deze foto af van het gewone discours van het Vlaams 

Belang omdat de partij zich in een verkiezingsperiode extra vrouwvriendelijk wil voordoen 

om zo een groter kiespubliek te bereiken. 
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Figuur 5: Vrouwelijke politieagente. Vlaams Belang, Eerst onze mensen. Verkiezingsprogramma lokale en 
provincieraadsverkiezingen zondag 14 oktober 2018 (Brussel: Tom Van Grieken, 2018), 29. 

Kwalitatief: Feminisme 

Uit de bespreking van Harvey Mansfields boek door het Vlaams Belang, bleek al dat de partij 

geen voorstander is van feministische standpunten. Ook elders is dat standpunt duidelijk 

aanwezig, onder andere opnieuw in de vorm van een boekbespreking. In januari 2005 

bespreekt het Vlaams Belang Magazine een boek van Erika Raven met de veelzeggende titel 

Het kreng: 

“Het Kreng is een moderne, zelfstandige en hardwerkende vrouw die het geschopt 

heeft tot superfeministe. Ze onderscheidt zich van andere carrièrevrouwen door haar 

houding. “Maak carrière, heb kinderen, werk je te pletter, ga ten onder aan een slecht 

geweten omdat je niets te gronde kunt doen en verwijt een ander de gevolgen van jouw 
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keuze. En geef nooit op. Val nog liever dood dan te zeggen dat je verkeerd bezig bent.” 

Het Kreng bespeelt haar medemens en heeft slechts één doel: de hoogste trap van de 

maatschappelijke ladder bereiken. Raven beschrijft in dit boek hoe het Kreng zoveel 

macht heeft kunnen verwerven, en hoever die macht wel reikt. Ze brengt ook een hulde 

aan de nieuwe opstandige vrouw: de thuisblijfmoeder.”121 

Hier wordt kritiek geuit tegenover één specifieke soort feministen, namelijk de vrouwen die 

proberen opvoeding en carrière met elkaar te combineren. Zulke vrouwen krijgen het verwijt 

een slecht geweten te hebben en worden herleid tot een scheldwoord. Het is opvallend dat het 

alternatief, de “thuisblijfmoeder”, wordt beschreven als de nieuwe opstandige vrouw. De 

auteur – en onrechtstreeks ook het Vlaams Belang – eigenen zich zo feministisch discours toe 

om hun eigen norm voor vrouwen te propageren. Zulke expliciete uitspattingen tegen het 

feminisme kenmerken echter vooral het Vlaams Belang-discours uit de beginjaren van de 

partij. Later is hier minder sprake van, of alleszins minder openlijk. 

Het Vlaams Belang maakt zelf wel gebruik van de Internationale Vrouwendag om kritiek te 

uiten op vormen van vrouwelijkheid die niet binnen hun ideologie passen. Dat deden ze in 

2010 bijvoorbeeld door op die dag standbeelden te voorzien van sluiers om zo onder andere 

genderverhoudingen binnen de islam aan te klagen, een idee dat ze al in 2008 hadden 

opgepikt uit de rest van Europa: 

“Deze actie wilde de aandacht vestigen op de sluimerende islamisering van Europa. Een 

origineel initiatief om mee uit te pakken op de vrouwendag, dunkt ons. Al zullen 

‘feministes’ van het slag van Spirit-voorzitster Bettina Geysen – die het opnemen voor 

de vestimentaire dwangbuis van de hoofddoek – daar wellicht anders over 

denken…”122 

“Met deze actie wilde [Vlaams Belang Jongeren] benadrukken dat onze Westerse 

samenleving gebaseerd is op gelijkheid tussen man en vrouw. Dit in tegenstelling tot 

de islamitische samenleving waarin onder andere het dragen van een hoofddoek een 

duidelijk teken is van de onderdrukking van de vrouw.”123 

Op de houding van de Vlaams-nationalistische partijen tegenover hoofddoeken en gender in 

niet-westerse samenlevingen heb ik het later nog (zie hoofdstuk 7). Nu wil ik op twee andere 

aspecten van deze citaten de nadruk leggen. Ten eerste is het opvallend dat wanneer de 

westerse waarden in contrast worden geplaatst met de islam, het Vlaams Belang zichzelf wél 

profileert als een verdediger van de gelijkheid (in plaats van gelijkwaardigheid) van man en 

vrouw. Ten tweede wil het Vlaams Belang mensen als Bettina Geysen als hypocrieten 

neerzetten, door het woord “feministes” tussen aanhalingstekens te plaatsen. Wanneer het 

                                                             
121 “Het kreng,” Vlaams Belang Magazine, 2, nr.1 (2005): 29. 
122 “Vrouwendag versluierd,” Vlaams Belang Magazine, 5, nr. 4 (2008): 4. 
123 “VBJ sluiert standbeeld,” Vlaams Belang Magazine, 7, nr. 4 (2010): 24. 
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Vlaams Belang de kans heeft zichzelf af te zetten tegen een tegenstander (andere partijen of 

de islam) valt het op dat zij zichzelf profileren als voorvechters van gendergelijkheid, terwijl 

het discours doorgaans een andere indruk geeft. 

De N-VA heeft een heel ander standpunt met betrekking tot feminisme en vrouwenrechten. 

Ook voor deze partij doet de Internationale Vrouwendag vaak dienst om het eigen standpunt 

in de verf te zetten, hoewel dat hier niet gebeurt door zich af te zetten tegen een tegenstander: 

““Als een rode draad doorheen de aanbevelingen loopt het recht op zelfbeschikking en 

zelfontplooiing. “Waar het voor mij en mijn fractie écht om gaat,” verklaart senator Piet 

De Bruyn, “is om de vrijheid van iedereen om zichzelf te zijn en om vanuit die vrijheid 

eigen keuzes te kunnen maken. Zonder dat je daar als vrouw een prijs voor moet 

betalen die hoger is dan wanneer je diezelfde keuze als man had gemaakt. Daarom gaat 

het streven naar gelijkheid voor ons altijd en overal hand in hand met het streven naar 

vrijheid.””124 

Zowel de moederpartij als haar jongerenafdeling organiseren in die periode evenementen 

voor vrouwen.125 Een jaarlijkse traditie van de N-VA sinds 2008 is om ter ere van 

Internationale Vrouwendag een Vlaamse Madam van het jaar (VlaM) te verkiezen. Een 

“sterke” vrouw” die zich op een bijzondere manier heeft bijgedragen aan de maatschappij 

wordt dan in de schijnwerpers geplaatst.126 De aandacht komt dan dus steeds op een 

uitzonderlijke vrouw te liggen, wat doet terugdenken aan de vroegere fasen van de 

vrouwengeschiedenis zoals die zijn beschreven door Gerda Lerner. Toch reikt de ambitie van 

de N-VA verder dan louter het aanwijzen van voorbeeldvrouwen. Meer bepaald in de 

contexten van politiek en arbeid probeert de partij het ook op te nemen voor de rechten van 

de gewone vrouw. 

4.2. Gelijke kansen in de politiek en op de arbeidsmarkt 

Gelijke kansen zijn een belangrijk thema in het N-VA-discours. In het verkiezingsprogramma 

van 2007 wordt hier duidelijk een punt van gemaakt: 

“Ook wat betreft de gelijkheid van vrouwen en mannen, is het doel nog niet bereikt. 

Vrouwen worden nog te vaak geconfronteerd met plafonds die (te) moeilijk 

doorbroken kunnen worden.”127 

                                                             
124 “Senaat in de bres voor vrouwenrechten,” Nieuw-Vlaams Magazine, 10, nr. 3 (2015): 4. 
125 “Vlaanderen in vrouwenhanden,” Nieuw-Vlaams Magazine, 1, nr. 3 (2006): 13; “Kom uit je kot,” 
Volle Manen, 3, nr. 5 (2003): 4. 
126 “Jennie Vanlerberghe Vlaamse Madam 2009,” Nieuw-Vlaams Magazine, 4, nr. 3 (2009): 3. 
127 N-VA, Voor een sterker Vlaanderen, 46. 
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Het is opvallend dat N-VA hier gebruikmaakt van de metafoor van een plafond dat doorbroken 

moet worden. Die metafoor is een typisch onderdeel van het feministisch discours, dat 

aanklaagt dat het vaak gemakkelijker is voor mannen om carrière te maken dan voor vrouwen. 

De N-VA speelt hier dus duidelijk in op de bekende eisen van het feministisch discours. In het 

programma volgen ook enkele beleidspunten die de gendergelijkheid moeten beschermen, 

maar het discours van de N-VA blijft hierover vrij abstract: 

“Gelijkheid van mannen en vrouwen moet een permanente doelstelling zijn die 
doorheen de verschillende beleidsdomeinen loopt. 

Het bereiken van voorgaande doelstelling wordt gerealiseerd door het hanteren van 

een gender mainstreamingbeleid. Hiermee worden bestaande ongelijkheden 

weggewerkt en nieuwe ongelijkheden voorkomen.” 

De N-VA erkent hier dus dat er ongelijkheden bestaan en dat het mogelijk is dat die nog 

uitgediept worden. De partij stelt een “gender mainstreamingbeleid” voor om die 

ongelijkheden op grote schaal en op lange termijn weg te werken. Voorlopig blijft het echter 

bij vage voornemens en communiceert de partij niet duidelijk hoe ze dit in de praktijk wil 

brengen. 

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt 

Elders is de N-VA duidelijker over zijn concrete standpunten om de gelijkheid van man en 

vrouw te waarborgen. Een eerste belangrijke focus daarbij is tewerkstelling: 

“In het streven naar evenredige participatie van vrouwen en mannen op de 

arbeidsmarkt versoepelen we de combinatie arbeid-zorg. Dat kan bijdragen tot een 

grotere welvaart voor heel de samenleving.”128 

Het moeilijke evenwicht tussen gezin en carrière komt in hoofdstuk 5 ook nog aan bod. Wat 

in dit citaat uit het verkiezingsprogramma van 2014 nu al interessant is, is het feit dat 

maatregelen om dat evenwicht te vergemakkelijken niet enkel gelinkt worden aan 

gendergelijkheid. De N-VA wijst ook op de positieve effecten voor de economie en dus voor de 

algemene welvaart van de samenleving. Gendermotieven worden zo gecombineerd met 

economische motieven om zo veel mogelijk mensen aan te spreken met het N-VA-programma. 

Het is opvallend dat discours in verband met gendergelijkheid op de arbeidsmarkt vooral 

kenmerkend is voor de verkiezingsprogramma’s. In de partijbladen komt dit thema 

nauwelijks aan bod. Mogelijk wordt er vooral ingespeeld op dit onderwerp om in de 

verkiezingsperiode zo veel mogelijk kiezers aan te trekken. 

                                                             
128 N-VA, Verandering voor vooruitgang. Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese 
verkiezingen 25 mei 2014 (Brussel: Bart De Wever, 2014), 40. 
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Op één geval waar gendergelijkheid op de arbeidsmarkt behandeld wordt in het Nieuw-

Vlaams Magazine wil ik wel dieper ingaan, omdat het een genuanceerder beeld weergeeft van 

het N-VA standpunt. Het gaat om een stuk over een stemming in de Kamer voor een 

wetsvoorstel om de loonkloof tussen man en vrouw te dichten, als symbolisch gebaar op de 

Internationale Vrouwendag. In het stuk verduidelijkt de N-VA waarom ze zich bij de stemming 

onthouden heeft: 

““Niet omdat wij niet vinden dat mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen, niet 

hetzelfde moeten verdienen”, verduidelijkt N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde. 

“Maar wél omdat een wetsvoorstel alleen geen einde zal maken aan de loonkloof.” […] 

Ook nadat dit wetsvoorstel goedgekeurd is, zullen de loonverschillen dus blijven 

bestaan. “Gelijk werk moet gelijk verloond worden, daar blijven wij bij. Maar de 

historische strijd voor gendergelijkheid verdient beter dan een alleenstaand en 

symbolisch wetsvoorstel op een symbolische dag. Echte gendergelijkheid vereist een 

mentaliteitswijziging”, concludeert Van Eetvelde.””129 

De N-VA beweert in feite wel akkoord te gaan met het voorstel, maar heeft zich toch 

onthouden omdat een wetsvoorstel op een symbolische dag volgens de partij onvoldoende is. 

Eerst moet er sprake zijn van een fundamentele mentaliteitsverandering, aldus de partij. Op 

basis van deze bijdrage in het partijblad lijkt de N-VA een onduidelijk signaal te sturen. De 

gewenste mentaliteitswijziging kan immers moeilijk tot stand gebracht worden vanuit de 

politiek, tenzij met behulp van wetswijzigingen. Wanneer die kans zich dan voordoet, grijpt 

de N-VA die niet. Daarnaast is het ook opvallend dat de partij afkeurt dat de wet symbolisch 

op de Internationale Vrouwendag gestemd wordt. Eerder is echter gebleken dat de N-VA ook 

gebruikmaakt van die dag om symbolische evenementen te organiseren en verdienstelijke 

vrouwen te eren. 

In de geraadpleegde bronnen besteedt het Vlaams Belang veel minder aandacht aan 

gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Wanneer dat wel gebeurt, is dat soms op een haast 

spottende manier. Dat is het geval in een interview met Jonas Naeyaert, hoofdredacteur van 

het rechts-conservatieve online nieuwsmedium SCEPTR: 

“[Vlaams Belang Magazine:] Ik speel even de linkse journalist: uw medewerkersteam 

ziet er vooral mannelijk en blank uit.”130 

Door zich letterlijk de rol van een linkse journalist aan te meten, creëert de interviewer de 

indruk dat de kwestie er eigenlijk niet toe doet. Enkel ‘de linksen’ houden zich met zaken als 

de vertegenwoordiging van vrouwen en niet-blanken op de werkvloer. 

                                                             
129 “Gelijk loon voor gelijk werk,” Nieuw-Vlaams Magazine, 7, nr. 3 (2012): 5. 
130 “Wij willen nieuws zo objectief mogelijk brengen,” Vlaams Belang Magazine, 14, nr. 2 (2017): 17. 
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Gelijke kansen in de politiek 

Om de overgang te maken naar de Vlaams-nationalistische standpunten met betrekking tot 

gendergelijkheid in de politiek, biedt Jonas Naeyaerts antwoord op bovenstaande vraag een 

interessante insteek: 

“Dat klopt. Wij staan niet weigerachtig tegenover andere medewerkers, maar wij 

merken dat de interesse bij een aantal groepen beduidend lager is. SCEPTR.net is een 

medium dat nieuws verslaat over politiek, en om een aantal redenen is het engagement 

van vrouwen blijkbaar lager. Dat zie je ook in elke politieke partij en hun 

jongerenorganisaties.”131 

Dit citaat toont aan dat – zelfs nog in 2018 – binnen rechtse kringen de indruk leeft dat 

vrouwen minder geëngageerd zijn op politiek vlak. Hoewel daarvoor geen duidelijke 

verklaring wordt gegeven, grijpt het Vlaams Belang dit argument aan als verdediging voor de 

vrouwelijke ondervertegenwoordiging binnen haar partij. In mei 2012 doet het Vlaams 

Belang een oproep aan haar vrouwelijke leden om zich verkiesbaar te stellen, opdat de 

partijlijsten voldoen aan de eis van een evenredige representatie mannen en vrouwen. Hoewel 

de partij vrouwen ook als “zeer gegeerd” omschrijft, is het vooral het element van noodzaak 

dat naar duidelijk aanwezig is in de oproep.132 Toch is het opvallend dat wanneer het Vlaams 

Belang haar vrouwelijke leden aan het woord laat over gender, zij hun partij verdedigen en 

beweren dat ze voldoende kansen hebben gekregen om aan politiek te doen. Het is echter niet 

zeker of Angie Bosmans en Nathalie Behiels in hun interview representatief zijn voor alle 

Vlaams-Belang-vrouwen: 

[Bosmans:] “Politiek is vaak een mannenwereldje, maar ik heb zeker niet het gevoel 

dat we daartegen moeten opboksen. Vrouwen die aan politiek willen doen, krijgen daar 

zeker voldoende kansen toe. […]” 

[Behiels:] “Het Vlaams Belang heeft een zeer uitgebreid sociaal programma waarbij de 

noden van de Vlaamse vrouw op de voorgrond worden geplaatst. Wie zulke uitspraken 

doet, zou beter het partijprogramma er eens bijnemen. Als vrouw binnen het Vlaams 

Belang heb ik op dat gebied nog nooit enige negatieve ervaring gehad, integendeel.”133 

Binnen de N-VA zijn er wel duidelijk stemmen die ongelijke kansen voor man en vrouw zien 

binnen de politiek. Al in 2003 geeft partijbestuurslid Hedwig Verbeke haar kijk op deze 

kwestie: 

                                                             
131 “ Wij willen nieuws zo objectief mogelijk brengen,” Vlaams Belang Magazine, 14, nr. 2 (2017): 17. 
132 “Vrouwen, grijp uw kans!” Vlaams Belang Magazine, 9, nr. 5 (2012): 37. 
133 “Jonge vrouwen in de gemeentepolitiek,” Vlaams Belang Magazine, 9, nr. 7-8 (2012): 24-25. 



 

56 
 

“De ongelijkheid man/vrouw is een hardnekkige [sic] kwaad. Vrouwen hebben het bv. 

nog steeds moeilijker dan mannen om door te dringen in de politiek, en zeker om door 

te dringen naar de top, naar het beslissingsniveau.”134 

N-VA-lid Kathleen De Wolf legt in 2002 daarentegen de verantwoordelijkheid in de eerste 

plaats nog bij de vrouw zelf: 

“Er wordt onnoemend veel geklaagd over het geringer aantal vrouwen die politiek 

actief zijn. Dit los je maar op door er zelf in te stappen.”135 

Later lijkt het discours van de N-VA wel eenduidiger te worden en belicht de partij in haar 

blad regelmatig de inspanningen die ze doet om de vrouwenrepresentatie in de politiek te 

verbeteren. In maart 2009 stelt toenmalig Europees Parlementslid Frieda Brepoels dat elke 

verkiezing moet worden aangegrepen om gendergelijkheid te promoten. Daarbij benadrukt 

ze zowel de rol van het kiessysteem als de verantwoordelijkheid van de politieke partijen zelf. 

Hetzelfde artikel verwijst ook naar een peiling die heeft aangetoond dat vrouwen werkelijk 

belang hechten aan hun representatie binnen de politiek.136 Ook wanneer enkele N-VA-leden 

het initiatief Vrouwen In Actie (V.I.A.) opstarten, besteedt het Nieuw-Vlaams Magazine in 

2012 verschillende keren aandacht aan hun inspanningen om meer actieve vrouwelijke leden 

aan te werven.137 Ook specifieke initiatieven van lokale N-VA-afdelingen kunnen een plaats 

krijgen in het partijblad. Door bijvoorbeeld de werkwijze van Oud-Turnhout gedetailleerd 

weer te geven, kunnen andere lokale afdelingen geïnspireerd worden om op dezelfde manier 

te werk te gaan: 

“We gingen in eerste instantie na welke vrouwen er op dit moment al lid zijn van de N-

VA. Wie konden we aanspreken? Wie is er gekend bij het bestuur? Welke andere goede 

profielen zijn er nog te vinden? Zo stelden we een lijst op van te contacteren dames. En 

die werden vervolgens persoonlijk en individueel aangesproken door een bestuurslid 

dat ze al kenden vanuit bijvoorbeeld de vrienden kring of het verenigingsleven. Dit om 

de drempel zo laag mogelijk te maken. […] Op die manier bracht het bestuur een zestal 

vrouwen samen op een infoavond specifiek voor vrouwen.”138 

Er is echter een specifieke methode om meer vrouwen in de politiek of op de werkvloer te 

krijgen, waar zowel de N-VA als het Vlaams Belang zich altijd resoluut van afgekeerd hebben. 

Genderquota worden door beide partijen beschouwd als “positieve discriminatie”. Het woord 

“discriminatie” heeft een erg zware negatieve connotatie, dus het is duidelijk welke boodschap 
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de partijen willen geven met die woordkeuze. Het is echter opvallend dat het Vlaams Belang 

wel voorstander is van quota voor gehandicapten, wat net zo goed als positieve discriminatie 

beschouwd kan worden.139 Het standpunt van de N-VA over genderquota is misschien wel het 

best verwoord door Marijke Samyn, nadat zij in 2002 verkozen werd om in het partijbestuur 

te stappen: 

“Toen ik de partijraadsleden vroeg om niet voor mij te stemmen omdat ik een vrouw 

ben, drukte ik mijn huiver uit t.o.v. de zogenaamde positieve discriminatie. De 

betekenis van het begrip discriminatie, n.l. ‘onderscheid maken op basis van niet 

terzake doende kenmerken’, maakt het mij moeilijk om te geloven dat discriminatie 

ooit positief zou kunnen zijn. De bedoelingen zullen wel goed zijn, de resultaten zijn 

dat heel wat minder.”140 

Volgens de N-VA mag geslacht dus geen bepalende factor zijn om voor een bepaalde functie 

gekozen te worden. In 2018 toont N-VA-voorzitter Bart De Wever dat het partijstandpunt 

sinds 2002 nog steeds hetzelfde is: 

“Dan gaat men zich altijd afvragen of die mensen zijn gekozen vanwege de positieve 

discriminatie in plaats van voor hun kwaliteiten.”141 

Hoewel beide partijen duidelijk tegenstander zijn van genderquota, verschilt hun discours 

hierrond sterk. De bovenstaande citaten tonen aan dat de N-VA niet zozeer twijfelen aan de 

goede intenties van quota, maar wel aan de praktische resultaten ervan in het belang van de 

vrouw. Het Vlaams Belang gebruikt duidelijk scherpere en minder begripvolle taal; ze noemen 

het “politiekcorrecte onzin, betuttelend en bovendien contraproductief” en vinden dat er 

belangrijkere zaken zijn dan “neuten over het geslacht” van bepaalde functiebekleders.142 

In tegenstelling tot het Vlaams Belang, toont de N-VA zich wel expliciet voorstander van 

alternatieve manieren om de vrouwelijke representatie te verbeteren. Als minister van Gelijke 

Kansen zette Liesbeth Homans bijvoorbeeld in op “ambitieuze, maar haalbare streefcijfers” 

voor vrouwen in het top- en middenkader. Daarbij benadrukte ze zeer expliciet dat het om 

streefcijfers ging en niet om quota die “positieve discriminatie en uitsluiting” in de hand 

zouden werken.143 In 2006 beschrijft het Nieuw-Vlaams Magazine ook hoe toenmalig Vlaams 

minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois zijn steentje heeft bijgedragen: 
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“Door een interne reorganisatie binnen de Vlaamse overheid kwamen 32 topfuncties 

vrij. Bourgeois liet deze kans niet liggen. Zijn ambitie is minstens één vrouw per drie 

topfuncties bij de Vlaamse overheid. Daarom riep hij vrouwen op zich kandidaat te 

stellen. Via een mediacampagne, door duizenden brieven naar vrouwelijke 

ambtenaren en als ultieme verleider een elektronische postkaart. Een positieve actie 

dus, géén positieve discriminatie.”144 

Naast het feit dat opnieuw wordt benadrukt dat het niet om positieve discriminatie gaat, valt 

hier het motief van verleiding op. Dat motief wordt nog versterkt door de titel van de bijdrage: 

“Minister Bourgeois zkt. vrouw(en). Door de oproep te herleiden tot een soort verleidingsdans 

van Bourgeois om vrouwen aan te trekken, verliest het een deel van zijn emancipatorisch 

potentieel. Anderzijds kan ook geargumenteerd worden dat het gaat om een humoristische 

insteek om zo veel mogelijk vrouwelijke ontvangers enthousiast te maken. Dat neemt niet weg 

dat het nog steeds gaat om het in stand houden van genderstereotiepen.  

Ook kleinschalige ingrepen, zoals het gebruik van een bepaalde foto, kunnen aantonen dat de 

N-VA moeite doet om meer vrouwelijke leden aan te trekken. Zo duikt onderstaande foto 

doorheen de jaren verschillende keren op in het Nieuw-Vlaams Magazine (zie figuur 6). Op het 

beeld staat een jonge vrouw met een lidkaart van de N-VA. De foto wordt telkens gebruikt als 

illustratie wanneer het blad aankondigt dat de partij nieuwe leden wil werven. Hoewel de 

flankerende tekst daar niet altijd op ingaat, krijgt de lezer door het beeld toch impliciet de 

boodschap dat ook vrouwelijke leden meer dan welkom zijn. 

 

Figuur 6: Jonge vrouw met N-VA-lidkaart. Nieuw-Vlaams Magazine, 3, nr. 6 (2008): 12. 
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Ondanks hun afkeer van genderquota, profileren beide partijen zich duidelijk als 

vrouwvriendelijk. De N-VA benadrukt daarbij zeer regelmatig de relatief goede vrouwelijke 

vertegenwoordiging in (lokale afdelingen van) de partij, vaak gestaafd met cijfermateriaal.145 

Soms maakt de N-VA ook zelf de vergelijking met andere partijen. Zo zet ze niet enkel haar 

eigen vrouwvriendelijkheid in de verf, maar worden politieke tegenstanders ook slechter 

voorgesteld op vlak van vrouwenrepresentatie.146 De N-VA laat echter ook de nodige ruimte 

voor autokritiek. In december 2006 komt in de rubriek “Lidmaat” bijvoorbeeld Hedwig 

Verbeke aan bod, die zegt dat ze graag “een meer evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en 

mannen op alle niveaus van de N-VA” wil zien.147 Elders belicht de partij weliswaar de 

provincie met de grootste vrouwenrepresentatie bij de verkozen N-VA’ers, maar evenzeer de 

“minst ‘vrouwvriendelijke’” provincie (toen respectievelijk Antwerpen en Oost-

Vlaanderen).148 Toch is de N-VA intussen zelfzeker genoeg om in 2017 een erg opvallende 

claim te maken: 

 “Sterke vrouwen, daar heeft de N-VA een patent op.”149 

In haar partijblad pronkt ook het Vlaams Belang zo nu en dan met de vrouwelijke 

vertegenwoordiging op haar lijsten, hoewel in het blad niet met cijfermateriaal aangetoond 

wordt of dat wel terecht is.150 Ook wanneer een vrouw een belangrijke post binnenhaalt, 

brengt het Vlaams Belang Magazine dat graag in de schijnwerpers. Wanneer Barbara Pas in 

2009 aan het hoofd van de jongerenafdeling komt te staan en wanneer Anke Van dermeersch 

twee jaar later fractievoorzitter in de Senaat wordt, verschijnt in het partijblad telkens een 

interview met de vrouw in kwestie. In die interviews wordt dan ook telkens expliciet het 

geslacht van de respondent ter sprake gebracht.151 

Hoewel het Vlaams Belang dus graag een vrouwvriendelijk imago wil creëren, is het opvallend 

dat ze in haar discours dikwijls in het defensief wordt gedwongen: 

“Het is mogelijk dat onze partij minder vrouwelijke kiezers aantrekt, maar dat is dan 

vooral te wijten aan het beeld dat politieke tegenstanders en sommige media van het 
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Vlaams Belang ophangen. Denk maar aan de ‘vrouw aan de haard’-leugens die 

jarenlang gretig werden verspreid. Wie onbevangen kennis neemt van onze 

standpunten, kan vaststellen dat het Vlaams Belang hoegenaamd geen 

vrouwonvriendelijke partij is, wel integendeel. Ons partijprogramma besteedt 

uitgebreid aandacht aan de combinatie werk en gezin, de prijs van kinderopvang, 

onderwijs, de bijna onbetaalbare verzorging van onze ouderen in rusthuizen, het 

stijgende druggebruik bij onze kinderen en verkeersveiligheid. Als enigen kanten wij 

ons tegen de hoofddoek – symbool van onderdrukking – en tegen gescheiden 

zwemuren voor moslimmeisjes. Die standpunten staan in schril contrast mat de 

programma’s van pakweg Groen en SP.A, die nochtans als bijzonder vrouwvriendelijk 

worden bestempeld.”152 

Er zijn nog verschillende andere voorbeelden waar het Vlaams Belang zich gedwongen ziet in 

te gaan tegen beschuldigingen van vrouwonvriendelijkheid.153 De opvallendste elementen 

van het verdedigingsdiscours komen echter allemaal voor in bovenstaand citaat. Het imago 

van de ‘vrouw aan de haard’-partij kleeft duidelijk nog steeds aan de partij, wat niet echt het 

geval is voor de eveneens Vlaams-nationalistische N-VA. Het Vlaams Belang wuift zulke 

beschuldigingen af als leugens van hun politieke tegenstanders. Op haar beurt insinueert het 

Vlaams Belang dan weer dat partijen als Groen en sp.a zélf vrouwonvriendelijk zijn, door zich 

bijvoorbeeld niet tegen de hoofddoek te kanten. Vlaams Belang somt in bovenstaand citaat 

ook enkele van haar programmapunten op als verdediging, maar die zijn weinig overtuigend. 

Enkele daarvan gaan specifiek over de rol van de vrouw in het gezin, waardoor ze in 

belangrijke mate weer tot moeder herleid wordt. Andere genoemde programmapunten, zoals 

ouderenzorg en druggebruik hebben simpelweg weinig tot niets met gender of 

vrouwenrechten te maken. De rest van dit hoofdstuk wekt ook de indruk dat de inspanningen 

van het Vlaams Belang voor vrouwenrechten van relatief weinig ambitie getuigen. Het 

discours van de N-VA vertoont een grotere wilskracht op dat vlak. 

4.3. Deelbesluit 

Ik ben dit hoofdstuk begonnen met een kort kwantitatief luik. Daaruit bleek dat in de ledenbladen van 

zowel de N-VA als het Vlaams Belang meer mannen aan het woord kwamen dan vrouwen. Dit volstaat 

echter niet om te stellen dat het Vlaams-nationalisme een vrouwonvriendelijke ideologie is. Een 

mannelijk overwicht is immers geen uitzondering in de media en kan dus niet beschouwd worden als 

een typisch element van het Vlaams-nationalistisch discours. Hetzelfde geldt voor het gebrek aan een 

genderneutrale grammatica in het discours van de partijen. Ook dat is tegenwoordig nog eerder de 
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regel dan de uitzondering. Om interessante conclusies te trekken was het dus nodig de inhoudelijke 

betekenis van het discours te onderzoeken. 

Het differentiedenken, dat het Vlaams-nationalistisch discours van tijdens het interbellum kenmerkte, 

is nog steeds aanwezig in publicaties van het Vlaams Belang. Dat uit zich onder andere in het gebruik 

van de term “gelijkwaardigheid” tussen beide geslachten. De N-VA spreekt daarentegen doorgaans 

over gelijkheid tussen man en vrouw. Hoewel het differentiedenken dus niet prominent aanwezig is in 

het tekstuele aspect van het N-VA-discours, zijn bepaalde gebruikte foto’s wel degelijk 

genderstereotiep. Zowel de N-VA als het Vlaams Belang maken zo nu en dan echter ook gebruik van 

beelden die genderstereotypen doorbreken. 

Het discours over het feminisme verschilt sterk tussen beide partijen. Het Vlaams Belang staat zeer 

negatief tegenover die stroming en verspreidt bijvoorbeeld discours dat feministes als “krengen” 

omschrijft. Daarentegen verhoudt de N-VA zich duidelijk op een positievere manier tegenover het 

feminisme. De partij neemt zelfs bepaalde typische aspecten van het feministisch discours over, zoals 

de metafoor van het plafond dat doorbroken moet worden. Zowel de N-VA als het Vlaams Belang 

grijpen symbolische dagen als de Internationale Vrouwendag aan om zichzelf te profileren als 

vrouwvriendelijke partijen. Het Vlaams Belang doet dat echter doorgaans om zich af te zetten van 

bepaalde vormen van vrouwelijkheid die niet binnen hun ideaal passen, zoals hoofddoekdragende 

moslima’s. Tegenover (politieke) groepen die de hoofddoek aanvaarden in de Vlaamse samenleving, 

profileert het Vlaams Belang zich superieur op het vlak van vrouwenrechten. 

Ook met betrekking tot het discours rond gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn er opvallende 

verschillen tussen beide partijen. In haar discours stelt de N-VA gelijke vrouwenrechten op de 

arbeidsmarkt niet alleen voor als positief voor de vrouwen in kwestie, maar ook voor de economie en 

bijgevolg voor de samenleving in het algemeen. Economische argumenten spelen dus ook een rol in de 

gendergerelateerde standpunten van de N-VA. Dit discours zich bij de N-VA vooral tot de 

verkiezingsperiodes. In het ledenblad besteedt de partij doorgaans veel minder aandacht aan 

vrouwenrechten op de arbeidsmarkt. Het Vlaams Belang lijkt hier altijd minder belang aan te hechten. 

Wanneer de aandacht er dan wel eens op valt, is dat doorgaans op een spottende manier. 

Gelijke kansen voor vrouwen krijgen van beide partijen heel wat meer aandacht als het om politiek 

gaat. Een belangrijke overeenkomst is het verwerpen van genderquota, die als “positieve 

discriminatie” worden gezien. Volgens het Vlaams Belang tonen vrouwen nu eenmaal minder 

engagement op politiek vlak en is het verloren moeite om te proberen dat onevenwicht te herstellen. 

De N-VA toont echter wel bereidheid om op alternatieve manieren meer vrouwen aan te trekken in de 

politiek, hoewel die soms pogingen soms gestoeld zijn op stereotypen. Ondersteund door 

cijfermateriaal kan de N-VA zichzelf dan ook voorstellen als een voortrekker wat betreft 

vrouwenrepresentativiteit in de partij. Hoewel het Vlaams Belang zich ook op die manier wil 

profileren, is het opvallend dat haar discours veel meer defensief van aard is. De partij lijdt duidelijk 

nog onder het imago van vrouwonvriendelijkheid. 

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat dat imago zeker niet volledig ongegrond is, hoezeer het Vlaams 

Belang het tegendeel ook wil doen uitschijnen. In vergelijking met de N-VA laten de inspanningen van 

het Vlaams Belang wat vrouwenrepresentativiteit betreft te wensen over, zelfs al is de N-VA ook geen 

voorstander van quota. Het discours van het Vlaams Belang is ook veel negatiever getint tegenover het 
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feminisme. Hoewel de partij zeker niet meer expliciet een ‘vrouw aan de haard’-discours hanteert, 

tonen deze elementen in combinatie met het voortlevende differentiedenken aan dat de erfenis van 

het 20ste-eeuws Vlaams-nationalisme nog voelbaar is. De N-VA toont daarentegen aan dat het wel 

degelijk mogelijk is om (minstens gedeeltelijk) te ontkomen uit de associatie tussen Vlaams-

nationalisme en vrouwonvriendelijkheid. 
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Hoofdstuk 5. Het gezin 

5.1. De gezinspartijen 

Veel van de werken over gender en (Vlaams-)nationalisme hebben al gewezen op de 

belangrijke rol van het gezin binnen de nationalistische ideologie. Ook bij de N-VA en het 

Vlaams Belang krijgt het gezin altijd een fundamentele plaats in het discours toegewezen. Al 

in haar beginselverklaring noemt het Vlaams Belang het traditionele gezin “de eerste en 

belangrijkste kern van de samenleving”.154 Later blijft die boodschap sterk aanwezig en wordt 

er verder ingespeeld op de metafoor van het gezin en de samenleving als afspiegelingen van 

elkaar: 

“Het gezin vormt voor het Vlaams Belang immers de hoeksteen van de samenleving. 

Als kleine maatschappelijke kern biedt het gezin een vorm van zekerheid, duidelijkheid 

en geborgenheid van de gezinsleden. Het gezin is de elementaire vorm van “samen-

leven”.”155 

Ook voor de N-VA begint een goede samenleving bij een sterk en warm gezin, zoals blijkt uit 

het verkiezingsprogramma van 2014: 

“Samenhorigheid krijgt in de eerste plaats gestalte in het gezin, in welke samenstelling 

ook. Sterke en warme gezinnen waarin mensen voor elkaar verantwoordelijkheid 

nemen en liefde en wederzijdse steun vinden, vormen de basis van onze 

samenleving.”156 

Beide partijen en hun leden stellen zichzelf ook expliciet voor als (lid van) dé gezinspartij van 

Vlaanderen, die het meest opkomt voor de belangen en waarden van Vlaamse gezinnen.157 De 

N-VA omschrijft zichzelf in 2012 zelfs als de moederkloek van de Vlaamse Rand, terwijl het 

Vlaams Belang de belangen van het Vlaamse gezin als één van de ontstaansredenen van de 

partij beschouwt.158 Een belangrijke manier om hun imago’s van gezinspartijen te versterken, 

is de organisatie van evenementen voor hun leden met het hele gezin. Zulke gezins- en 

familiedagen worden altijd met veel bravoure aangekondigd en achteraf vaak voorzien van 
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een terugblik in de partijbladen.159 Een bijkomend mogelijk motief van de gezinsdagen, die 

doorgaans in pretparken en dergelijke doorgaan, is dat op die manier de kinderen van leden 

al van jongs af aan gebonden worden aan de partij. Dat kan het voortbestaan van de partijen 

en hun ideologieën ten goede komen. De aankondigingen zetten ook duidelijk in op het 

aanspreken van kinderen, door bijvoorbeeld allerlei Studio 100-personages prominent af te 

beelden, die de kinderen van de partijleden wellicht herkennen (zie figuur 7 en 8). In het 

partijblad van de N-VA wordt daarnaast ook bericht over partijacties naar aanleiding van 

Vaderdag en Moederdag. Daarbij is het wel opvallend dat de N-VA zich houdt aan de 

traditionele gegenderde geschenken op die dagen. In 2016 werden moeders letterlijk in de 

bloemetjes gezet, terwijl de vaders een sleutelhanger kregen.160 Het is mogelijk dat het Vlaams 

Belang gelijkaardige organisaties organiseert op die dagen, maar daar heb ik geen sporen van 

kunnen vinden in de ledenbladen. 

 

Figuur 7: Studio 100-personages op een 
aankondiging van een N-VA-familiedag. Nieuw-

Vlaams Magazine, 13, nr. 5 (2018): 25. 

                                                             
159 “Programmacongres & gezinsnamiddag,” Nieuw-Vlaams Magazine, 4, nr. 2 (2009): 15; “Kom naar 
Wachtebeke en feest met ons mee!,” Nieuw-Vlaams Magazine, 12, nr. 5 (2017): 25; “Gezinsdag: Eén 
grote familie!,” Vlaams Belang Magazine, 4, nr. 3 (2007): 26, 2018; “Gezinsdag Zaterdag 1 september,” 
Vlaams Belang Magazine, 15, nr. 7-8 (2018): 17. 
160 “Bloemen voor de liefste mama,” Nieuw-Vlaams Magazine, 11, nr. 5 (2016): 24; “Voor de beste 
papa!,” Nieuw-Vlaams Magazine, 11, nr. 6 (2016): 24. 

 

Figuur 8: Studio 100-personages op een 
aankondiging van een Vlaams Belang-gezinsdag. 
Vlaams Belang Magazine, 15, nr. 7-8 (2018): 17.  
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Ook in rubrieken als “Wie is hij/zij” in het Vlaams Belang Magazine en “Lidmaat” in Volle 

Manen en het Nieuw-Vlaams Magazine ontbreekt de aandacht voor het gezin niet. Van het 

partijlid dat belicht wordt, geven de bladen telkens enkele elementaire kenmerken, waar de 

gezinssituatie er één van is. Mogelijk kunnen we dat interpreteren als een overtuiging van 

beide partijen dat de identiteit van een individu voor een deel bepaald wordt door zijn of haar 

gezin. Het ledenblad van de N-VA beeldt af en toe ook het partijlid in kwestie af mét zijn of 

haar kinderen. Zeker niet alleen de moederrol wordt op die manier belicht, want ook mannen 

worden zo nu en dan afgebeeld met hun kroost (zie figuur 9). Eén van de vrouwelijke N-VA-

leden, Iefke Hendrickx, gaat in 2009 op een interessante manier in op haar relatie met haar 

(geadopteerde) kinderen: 

“De liefde die we voor hen voelen, is grenzeloos. Ik vergelijk het soms met een leeuwin 

die haar welp verdedigt.”161 

Dit citaat is opvallend omdat het symbool van het Vlaams-nationalisme, de leeuw, hier 

vervrouwelijkt wordt, wat zeer zeldzaam is in het Vlaams-nationalistisch discours. Daarnaast 

ligt de nadruk duidelijk op de moederrol van de leeuwin, terwijl de Vlaamse Leeuw nooit echt 

als een vaderfiguur wordt verbeeld. Natuurlijk is het ook mogelijk dat Hendrickx niet de 

intentie had om een verwijzing naar het Vlaams-nationalisme te maken, en dat dat verband 

louter op toeval berust. 

 

Figuur 9: Mannelijk N-VA-lid met zijn kinderen in de rubriek "Lidmaat." Nieuw-Vlaams Magazine, 4, nr. 10 (2009): 20. 

Uit de bronnen blijkt ook dat het niet bij loze woorden blijft, maar dat zowel het Vlaams Belang 

als de N-VA pogingen doen om hun gezinsvriendelijk discours ook in beleid om te zetten. Ook 

algemene thema’s als energie en koopkracht worden vaak in de eerste plaats benaderd op 

maat van het gezin.162 Het evenwicht tussen werk en gezin is een aspect dat veel aandacht 

                                                             
161 “Iefke Hendrickx,” Nieuw-Vlaams Magazine, 4, nr. 2 (2009): 20. 
162 “Regering dreigt energie onbetaalbaar te maken,” Vlaams Belang Magazine, 14, nr. 3 (2017): 6; “De 
denkfout van BDW,” Vlaams Belang Magazine, 14, nr. 10 (2017): 7. 
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krijgt in de Vlaams-nationale discoursen, maar opvallend meer in dat van de N-VA.163 Verder 

beschrijft de N-VA haar gezinsbeleid verschillende keren als toekomstgericht.164 Maar ook in 

het discours van het Vlaams Belang is een toekomstgericht perspectief aanwezig: 

“De overheid moet via de juiste stimulansen en eerlijke beeldvorming het gezin 

promoten als hoeksteen van de samenleving, omwille van de morele extra waarde voor 

de toekomst die het oplevert. Het gezin is en blijft de harde kern van kennis- en 

waardenoverdracht naar de volgende generatie.”165 

Demografie 

Die aandacht voor de volgende Vlaamse generaties brengt ons bij een volgend element in het 

discours van het Vlaams Belang en de N-VA, namelijk demografie. Veerle Vanden Daelen heeft 

al aangetoond dat de aandacht voor het gezin bij het Vlaams Blok gelinkt was aan 

demografische bekommernis van denataliteit. Zoals eerder al besproken vreesden de Vlaams 

Blokkers dat een dalend geboorteaantal en een toenemende immigratie zouden zorgen voor 

een overrompeling en op termijn een vervanging van de Vlamingen door 

(moslim)immigranten. Uit de verkiezingsprogramma’s en het partijblad is gebleken dat 

demografie nog steeds een plaats heeft binnen het discours van het Vlaams Belang. Die erfenis 

van het Vlaams Blok wordt zelfs al duidelijk in de beginselverklaring van het Belang: 

“De eerste en belangrijkste kern van de samenleving is het traditionele gezin, waarvan 

de waarde maatschappelijk erkend en gewaarborgd wordt door het huwelijk tussen 

man en vrouw. De politiek zal dan ook een centrale maatschappelijke rol moeten 

toekennen en een bescherming moeten bieden aan gezinnen met kinderen, in plaats 

van te pogen de rol ervan over te nemen. Alleen van daaruit kunnen oplossingen 

gevonden worden voor het zorgwekkende verschijnsel van de denataliteit.”166 

Ook in het verkiezingsprogramma van 2009 gaat het Vlaams Belang in op de dreiging van 

denataliteit. Met behulp van statistische gegevens wordt het probleem geschetst: 

“Een bijzonder ernstig probleem is het dalende geboortecijfer dat Vlaanderen ver 

onder het vervangingsniveau plaatst. Om dit vervangingsniveau te bereiken moet 

                                                             
163 Vlaams Belang, Eerst onze mensen, 51; “Barbara Bonte,” Vlaams Belang Magazine, 11, nr. 12, 
(2014): 16-17; N-VA, 18 redenen voor zes miljoen Vlamingen. Verkiezingsprogramma 18 mei 2003 
(Brussel: N-VA, 2003), 15; N-VA, Verandering voor vooruitgang, 10; “Werkbaar en wendbaar werk 
voor iedereen,” Nieuw-Vlaams Magazine, 10, nr. 9 (2015): 9. 
164 N-VA, 18 redenen voor zes miljoen Vlamingen. Verkiezingsprogramma 18 mei 2003 (Brussel: N-VA, 
2003), 15; “Een Nieuw-Vlaamse Alliantie voor zes miljoen Vlamingen,” Volle Manen, 1, nr. 10 (2001): 
8. 
165 Vlaams Belang, Vlamingen 1st. Verkiezingsprogramma 2010 (Brussel: Bruno Valkeniers, 2010), 37. 
166 “Beginselverklaring," Vlaams Belang, geraadpleegd 29.10.2018, http://www.vlaamsbelang.org. 
Eigen cursivering. 
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iedere vrouw gemiddeld 2,1 kinderen hebben. Vlaamse vrouwen hebben vandaag 

gemiddeld 1,76 kinderen. Maar ook de groep actieven wordt steeds kleiner. Dit gaat op 

korte termijn leiden tot gigantische problemen rond de betaalbaarheid van de 

pensioenen en de ziektekosten.”167 

Denataliteit wordt in dit geval niet in verband gebracht met immigratie of islamisering, maar 

wel met vergrijzing. Op dat vlak is dit citaat echter een uitzondering. Vaak wordt die link wel 

gemaakt en om dat discours kracht bij te zetten, doet het Vlaams Belang beroep op de ideeën 

van mensen als de Amerikaanse professor-emeritus Bernard Lewis. Volgens het Vlaams 

Belang Magazine ziet hij demografie als de moeder van de politiek en beweert hij dat het 

Europa’s lot is geïslamiseerd te worden.168 Het Vlaams Belang beschrijft de islamisering van 

Europa ook als een “demografische tijdbom”, waardoor de link met terrorisme snel gelegd 

is.169 Ook op andere manieren dramatiseert de partij haar discours over demografie, 

bijvoorbeeld door de metafoor van een stroom migranten te gebruiken, door te beweren dat 

er op bepaalde Antwerpse tramlijnen meer vrouwen met dan zonder hoofddoek zitten of door 

uit te roepen: “Help, we worden vervangen!”170 Het discours van Vlaams Belang met 

betrekking tot immigratie is uitzonderlijk veelzijdig, maar quasi altijd negatief. 

Gekoppeld aan immigratie en islamisering ziet het Vlaams Belang ook ontnederlandsing als 

een groot gevaar voor de Vlaamse demografie. Het discours rond deze “ontnederlandsing” 

focust op twee plaatsen: 

“Niet enkel de Vlaamse rand, ook onze steden ontnederlandsen in snel tempo. Daar zijn 

het echter niet de Franstaligen die demografisch in opmars zijn, maar wel de niet-

Europese allochtonen.”171 

De nadruk ligt in de meeste gevallen duidelijk op de Vlaamse Rand. Het Vlaams Belang 

beschrijft die regio als het slachtoffer van “verBrusseling” en zelfs “denationalisering”.172 De 

partij stoffeert dat discours doorgaans ook met demografisch cijfermateriaal, bijvoorbeeld 

van toenmalig Vlaams Belang-senator Bart Laeremans: 

“In 2015 zal Brussel ruim 1,2 miljoen inwoners tellen en in 2030 zal dit verder oplopen 

tot meer dan 1,5 miljoen. Die bevolkingsgroei is uitsluitend het gevolg van de nieuwe 

immigratie en het geboorteoverschot bij migrantengezinnen. Het spreekt voor zich dat 

de hyperimmigratie tot een verdere daling van het aantal Nederlandstaligen in Brussel 

                                                             
167 Vlaams Belang, VL eerst, 23. 
168 “Onthutsende cijfers,” Vlaams Belang Magazine, 3, nr. 9 (2006): 11. 
169 “Terwijl Europa sliep,” Vlaams Belang Magazine, 3, nr. 10 (2006): 17. 
170 “Eigen volk slachtoffer regularisatiebeleid,” Vlaams Belang Magazine, 6, nr. 10 (2009): 11; “Vrije 
meningsuiting overwint,” Vlaams Belang Magazine, 8, nr. 7-8 (2011): 26; “Help, we worden 
vervangen!,” Vlaams Belang Magazine, 12, nr. 11 (2015): 9. 
171 “Demografische situatie loopt uit de hand,” Vlaams Belang Magazine, 10, nr. 10 (2013): 10. 
172 “Hoe lang blijft de Rand nog 'Vlaams'?,” Vlaams Belang Magazine, 13, nr. 9 (2016): 8. 
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zal leiden, terwijl Vlaams-Brabant nog meer dan vandaag te lijden krijgt onder de 

verBrusseling.”173 

Hier wordt duidelijk dat de scheiding die het Vlaams Belang in het vorig citaat maakte, tussen 

een Franstalige opmars in de Vlaamse Rand en een allochtone in de steden, zeker niet altijd zo 

strikt werd voorgesteld. De Vlamingen zijn wel altijd het slachtoffer, maar of dat nu door een 

Franstalige of allochtone opmars ligt, lijkt inwisselbaar in het discours. Daarnaast stuurt het 

Vlaams Belang duidelijk de interpretatie van hun cijfers, bijvoorbeeld met het woord “lijden” 

en het prefix in “hyperimmigratie”. Hetzelfde gebeurt ook bij verwijzingen naar cijfers van 

Kind en Gezin, die de partij als “ronduit dramatisch” beschrijft.174 In 2012 gaan de 

doemscenario’s zelfs zo ver dat het Belang het nodig vond een “overlevingsplan” op te stellen. 

Datzelfde artikel toont ook aan hoe de partij in zijn discours claimt te spreken in naam van de 

Vlaamse Randbewoners zelf. Op die manier legitimeert de partij niet alleen haar eigen 

discours, maar door beroep te doen op de theorie van Benedict Anderson kunnen we ook 

stellen dat ze de verbeelde gemeenschap van de Vlamingen (in de Vlaamse Rand): 

“De recentste cijfers tonen aan wat de inwoners in de Rand al lang wisten: de Vlaamse 

gemeenschap wordt sociaal verdrongen en geraakt hoe langer hoe meer 

geminoriseerd. De immigratietsunami dijkt over de grenzen van Brussel en rijkt tot zijn 

verre buitengebied.”175 

Hoewel het niet voor de hand ligt om demografie uit te beelden, gebruikt het Vlaams Belang 

af en toe toch foto’s om haar discours hieromtrent te versterken. Bij een artikel over de 

ontnederlandsing van de Vlaamse Rand, plaatst de partij onderstaand beeld (zie figuur 10). 

De foto beeldt een zwangere vrouw af, met een man die naar alle waarschijnlijkheid haar 

partner en de vader van het kind is. Door te focussen op de buik van de zwangere vrouw, 

benadrukt het beeld de vruchtbaarheid van de groepen die de Vlaamse taal/cultuur 

verdringen. Hoewel het artikel waarbij de foto geplaatst is, specifiek over de verdringing van 

de Vlaamse taal gaat, is dat niet het geval voor de foto zelf. Enkel het bijschrift legt het verband 

met taal, aangezien het ook niet evident is het concept taal uit te beelden. Huidskleur is 

gemakkelijker visueel weer te geven en wellicht om die reden heeft het Vlaams Belang een 

koppel met een donkere huidskleur afgebeeld. Dat toont opnieuw aan dat de partij taal, 

huidskleur, cultuur… door elkaar gebruikt om het verstikkende en vervangende gevaar van 

niet-Vlamingen duidelijk te maken. 

                                                             
173 “Demografie,” Vlaams Belang Magazine, 8; nr. 5 (2011): 5. 
174 “Hoe lang blijft de Rand nog 'Vlaams'?,” Vlaams Belang Magazine, 13, nr. 9 (2016): 8. 
175 “Vlaams Belang stelt 'overlevingsplan' voor,” Vlaams Belang Magazine, 9, nr. 6 (2012): 26. Eigen 
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Figuur 10: Zwanger koppel met een donkere huidskleur, als illustratie bij een artikel over ontnederlandsing. Vlaams Belang 
Magazine, 14, nr. 9 (2017): 10. 

Demografie is een element dat ook opduikt in het discours van de N-VA, maar dan op een veel 

kleinere schaal. Daarnaast beperkt het zich ook grotendeels tot de verkiezingsprogramma’s. 

In de partijbladen lijkt demografie van veel minder belang. De kwestie van denataliteit wordt 

door de N-VA veel minder dramatisch voorgesteld: 

“Na een jarenlange daling zien we de laatste vijf jaar opnieuw een toename van het 

aantal geboortes. Toch blijft het geboortecijfer per vrouw laag.”176 

                                                             
176 N-VA, Afrit Vlaanderen Uitrit crisis, 28. 
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In het N-VA-discours worden immigratie en “verBrusseling” niet als de grootste 

demografische gevaren gezien. De partij wijst daarentegen wel verschillende keren op de 

gevolgen van de vergrijzing.177 Net als in het discours van het Vlaams Belang speelt ook bij de 

N-VA de stadsvlucht een rol in het discours. Maar de N-VA ziet het algemeen fenomeen van 

stadsvlucht op zich als een probleem. Het wordt niet in verband gebracht met een soort 

verdringing van de Vlamingen door Franstaligen en allochtonen.178 

5.2. Verschillende gezinsvormen 

Beide partijen profileren zich als de beschermers van het Vlaamse gezinnen, maar om welke 

gezinnen gaat het precies? Op dat vlak verschillen de discoursen van de N-VA en Vlaams 

Belang sterk van elkaar. Bij het Vlaams Belang focust het discours meestal op wat de partij 

“het traditionele gezin” noemt. Wanneer die partij het heeft over het gezin als hoeksteen van 

de samenleving, lijkt ze vooral te doelen op het gezin in zijn traditionele vorm.179 Indirect valt 

uit het discours in Vlaams Belang Magazine ook af te leiden wat de partij precies verstaat 

onder dat “traditionele gezin”. De affiche waarnaar het tweede citaat verwijst, geef ik 

hieronder weer (zie figuur 11): 

“Een doorsnee gezin van vier Vlamingen betaalt dit jaar voor Griekenland dus liefst 

1084 euro…”180 

“met een opvallende affiche- en foldercampagne wil het Vlaams Belang zich opnieuw 

en meer dan ooit profileren als de sociale volkspartij. Als de verdediger van het modale 

Vlaamse gezin, van de kleine man in financieel en economisch moeilijke tijden. Op de 

affiche prijkt zo’n modaal gezin - vader, moeder en drie kinderen - met 

koeienmaskers.”181 

Voor het Vlaams Belang bestaat het traditionele, modale of doorsnee gezin – het gezin waar 

de partij zich in de eerste plaats voor wil inzetten – uit een vader, een moeder en enkele 

kinderen. Idealiter zijn vader en moeder ook getrouwd, want het Vlaams Belang neemt het in 

haar discours duidelijk op voor het huwelijk. Maatregelen die dit instituut niet ten goede 

komen, noemt het Vlaams Belang discriminerend.182 De gezinspolitiek van het Vlaams Belang 

komt dus in belangrijke mate overeen met die van het Vlaams Blok, zoals die door Veerle 

Vanden Daelen beschreven is. Jonge gezinnen krijgen extra veel aandacht van de partij. Dat 

                                                             
177 N-VA, 18 redenen voor zes miljoen Vlamingen, 15; N-VA, 21 voorstellen voor het Vlaanderen van de 
21ste eeuw. Verkiezingsprogramma 13 juni 2004 (Brussel: N-VA, 2004), 10. 
178 N-VA, Afrit Vlaanderen Uitrit crisis, 50, 53, 63. 
179 “Eerste 'Goed GezinD' geslaagd,” Vlaams Belang Magazine, 8, nr. 1 (2011): 26; "Verslag Goed 
GezinD," Vlaams Belang Magazine, 9, nr. 1 (2012): 28-29. 
180 “Peperdure euroramp,” Vlaams Belang Magazine, 8, nr. 9 (2011): 20. 
181 “Genoeg gemolken,” Vlaams Belang Magazine, 10, nr. 6 (2013): 10. 
182 “Huwelijkstaks nog steeds niet afgeschaft,” Vlaams Belang Magazine, 2, nr. 3 (2005): 11; "Vlaams 
Belang kiest voor Vlaamse gezinnen," Vlaams Belang Magazine, 14, nr. 11 (2017). 
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blijkt vooral uit het evenement ‘Goed GezinD’, een dag ter ere van het jonge gezin, die in 2010 

voor het eerst georganiseerd is door Vlaams Belang Jongeren.183 Toch bekommert het Vlaams 

Belang zich soms ook om gezinnen die niet direct aan het traditionele ideaal voldoen. Zo wijst 

de partij op de financiële kwetsbaarheid van eenoudergezinnen.184 Het Vlaams Blok was nog 

zeer kritisch tegenover bewust alleenstaande moeders en dergelijke. Ofwel is het Vlaams 

Belang op dat vlak dus progressiever geworden, ofwel slaat “eenoudergezinnen” vooral op 

gescheiden ouders en weduwes/weduwnaars. Het discours van het Vlaams Belang in de 

geraadpleegde bronnen gaat hier te weinig op in om een eenduidige conclusie te trekken. 

 

Figuur 11: "Modaal gezin" met koeienmaskers op een Vlaams Belang-campagneposter. Vlaams Belang Magazine, 10, nr. 6 
(2013): 10. 

In het discours van de N-VA krijgt het gezin een veel bredere invulling: 

“Het beleid moet aandacht hebben voor de veranderende gezinsrealiteit: een stijgend 

aantal nieuw samen gestelde gezinnen, eenoudergezinnen, ouders met een gelijk 

geslacht, … De nog bestaande discriminaties moeten verdwijnen.”185 

                                                             
183 “Goed GezinD,” Vlaams Belang Magazine, 7, nr. 11 (2010): 21; “Eerste 'Goed GezinD' geslaagd,” 
Vlaams Belang Magazine, 8, nr. 1 (2011): 26. 
184 “Taxshift wordt taxlift,” Vlaams Belang Magazine, 12, nr. 9 (2018): 9. 
185 “Plan V is realistisch, eerlijk en hoopgevend,” Nieuw-Vlaams Magazine, 9, nr. 4 (2014): 10. 
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“De N-VA wil werk maken van een gezonde combinatie tussen arbeid en gezin, en dit 

voor diverse gezinssituaties, zoals alleenstaande ouders, tweeverdieners met jonge of 

oudere kinderen, nieuw samengestelde gezinnen, enz.”186 

Terwijl het Vlaams Belang vooral vasthoudt aan het traditionele gezin, toont de N-VA zich 

bereid tot aanpassingen om ook oog te hebben voor de belangen van andere samenstellingen 

en zelfs voor homoseksuele gezinshoofden. N-VA’s tolerantie van verschillende gezinsvormen 

is al aanwezig van bij het begin van haar bestaan; al in 2003 (en mogelijk zelfs eerder) wil de 

partij adopties vergemakkelijken.187 De sympathieke houding tegenover adopterende ouders 

uit zich ook in het feit dat de N-VA later naar hen verwijst met het woord “wensouders”, wat 

een zeer positieve connotatie heeft.188 Net als het Vlaams Belang heeft de N-VA ook oog voor 

jonge gezinnen en eenoudergezinnen, die de partij omschrijft als kwetsbare groepen die een 

steuntje in de rug verdienen.189 Hoewel het tekstuele discours van de N-VA oog heeft voor 

uiteenlopende gezinsvormen, is het opvallend dat de partij vooral jonge traditionele gezinnen 

afbeeldt. Op gebruikte foto’s zijn doorgaans een moeder, een vader, enkele kinderen en 

eventueel een hond of twee te zien (zie figuur 12 en 13). De blije gezichten en de idyllische 

omgeving op de foto’s kunnen de interpretatie versterken dat dit de ideaalsituatie is. 

 

Figuur 12: Een gezin wandelt in de natuur. N-VA, 
Verandering voor vooruitgang. Verkiezingsprogramma 

Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 
(Brussel: Bart De Wever, 2014), 18. 

 

Figuur 13: Een jong gezin zit in de natuur. Nieuw-Vlaams 
Magazine, 5, nr. 5 (2010): 6. 

 

 

                                                             
186 N-VA, Verandering voor vooruitgang, 10. 
187 N-VA, 18 redenen voor zes miljoen Vlamingen, 6. 
188 N-VA, Afrit Vlaanderen Uitrit crisis, 29. 
189 “Vlaamse kindpremie is steuntje in de rug,” Nieuw-Vlaams Magazine,6, nr. 8 (2011): 4; 
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Migrantengezinnen 

Hoewel beide Vlaams-nationalistische partijen zich opwerpen als de beschermengelen van 

het gezin, is er een groep gezinnen die duidelijk niet onder die bescherming valt. 

Migrantengezinnen kunnen niet rekenen op een sympathiek discours van de N-VA en het 

Vlaams Belang. Wanneer zij wel ter sprake komen, is dat doorgaans wanneer de partijen 

wijzen op de kwestie van gezinshereniging en soortgelijke als problematisch beschouwde 

praktijken. In het verkiezingsprogramma van 2007 is het discours van de N-VA hierover nog 

gematigd:  

“Niemand betwist het recht om het kerngezin te herenigen of te vormen, maar 

gezinshereniging kan en mag geen structureel migratiekanaal worden dat aan iedere 

controle ontsnapt.”190 

De rechten van het kerngezin lijken voorlopig nog hoog in het vaandel gedragen te worden, 

ook al gaat het om migranten. De opmerking is hier wel op zijn plaats dat het kerngezin een 

typisch westers kenmerk is; het is dus goed mogelijk dat bepaalde migranten in hun cultuur 

eerder belang hechten aan de extended family. Met dat cultureel verschil houdt de N-VA hier 

geen rekening. Verder lijkt de N-VA in haar programma van 2007 nog een waarschuwend 

discours te hanteren: Voorlopig is de gezinshereniging nog geen structureel migratiekanaal 

geworden. Het is nog niet te laat. 

Later zien zowel de N-VA als het Vlaams Belang gezinshereniging duidelijk wel als een 

structureel migratiekanaal, en zelfs als hét kanaal bij uitstek. Uit het discours in de N-VA-

ledenbladen blijkt in klare taal dat de partij er eigenlijk al langer zo over dacht: 

 “Gezinshereniging is een structureel migratiekanaal geworden.”191 

Het is mogelijk dat de N-VA in het verkiezingsprogramma van 2007 nog voorzichtige taal 

gebruikte om niet te veel potentiële kiezers tegen de borst te stuiten. In die periode vormde 

de N-VA ook nog een kartel met de CD&V, wat misschien ook kan verklaren waarom het N-

VA-discours in die campagne meer gematigd was dan gewoonlijk. Hoe dan ook is het 

opvallend dat zowel de N-VA als het Vlaams Belang na die beginperiode consequent strenge 

taal gebruiken tegenover gezinshereniging en die praktijk aan zo veel mogelijk voorwaarden 
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74 
 

te verbinden.192 Vooral de N-VA stelt zijn standpunt ook voor als het belang en de wens van 

álle Vlamingen.193 

Later beginnen de discoursen van de N-VA en het Vlaams Belang over gezinshereniging meer 

uit elkaar te lopen. Dat heeft alles te maken met het feit dat de N-VA de kans heeft gekregen 

deel te nemen aan verschillende regeringen en op die manier heeft kunnen wegen op het 

beleid inzake migratie. Het N-VA-discours rond gezinshereniging staat dan vooral in het teken 

van de verwezenlijkingen van de partij op dat vlak om de eraan verbonden voorwaarden te 

verstrengen.194 In 2011 wordt de wetgeving rond asiel en migratie zelfs uitgeroepen tot “dé 

beleidsdaad” van de eerste tien N-VA-jaren.195 Het Vlaams Belang gaat echter niet mee in het 

N-VA-discours van verbetering en blijft kritiek hebben op “het belangrijkste 

immigratiekanaal” en het beleid errond.196 

De woorden “gezinshereniging” en “gezinsvorming” zijn vrij neutraal, maar de N-VA en het 

Vlaamsbelang gebruiken ook andere verwante begrippen, die een zekere negatieve context 

hebben. Zo is “schijnhuwelijken” een veel voorkomende term, maar het prefix “schijn-“ wordt 

ook toegevoegd aan woorden als “relatie”, “samenwoonst”, “erkenning” en “scheiding”.197 Met 

dat voorvoegsel insinueren de partijen dat immigranten doelbewust misbruik maken van de 

Vlaamse gezinswaarden om met zo veel mogelijk naar ons land te migreren. Het Vlaams 

Belang gebruikt daarbovenop nog woorden als “importbruid” en “verblijfsbaby’s”, die vooral 

lijken te wijzen op een eerder passieve rol van vrouwen in zulke situaties. Het zijn dus in de 

eerste plaats de mannen die verantwoordelijk worden geacht voor het misbruik van de 

Vlaamse gezinswaarden. Om de boodschap van een structureel probleem krachtig over te 

brengen, maakt het Vlaams Belang ook hier gebruik van stroom- en lawinemetaforen.198 Of in 

de woorden van Vlaams-Belang fractievoorzitter Chris Janssens: 

                                                             
192 “Vlaanderen zet in op inburgering,” Nieuw-Vlaams Magazine, 4, nr. 8 (2009): 8; “België is het land 
van malk en honing,” Nieuw-Vlaams Magazine, 6, nr. 1 (2011): 6-9; “Geen oplossingen?,” Vlaams 
Belang Magazine, 7, nr. 4 (2010): 7. 
193 “Wat na de nieuwe regularisatiegolf?,” Nieuw-Vlaams Magazine, 4, nr. 8 (2009): 4-5; “Dit is het 
moment voor verandering,” Nieuw-Vlaams Magazine, 5, nr. 5 (2010): 6. 
194 “Bart De Wever: "25 mei is van historisch belang",” Nieuw-Vlaams Magazine, 9, nr. 5 (2014): 7. 
195 “10 jaar N-VA,” Nieuw-Vlaams Magazine, 6, nr. 10 (2011): 19. 
196 “België blijft land zonder grenzen,” Vlaams Belang Magazine, 15, nr. 9 (2018): 8. 
197 “Verplicht inburgeren voor Vlaanderen geen taboe meer,” Nieuw-Vlaams Magazine, 1, nr. 2 
(2006): 8; “Recordaantal schijnrelaties onderzocht,” Nieuw-Vlaams Magazine, 10, nr. 1 (2015): 6; 
“Schijn bedriegt,” Nieuw-Vlaams Magazine, 10, nr. 4 (2015): 6; “Massale misbruiken,” Vlaams Belang 
Magazine, 8, nr. 10 (2011): 13. 
198 “Blijvende instroom,” Vlaams Belang Magazine, 4, nr. 2 (2007): 19; “Topmagistraten kraken 
immigratiebeleid,” Vlaams Belang Magazine, 8, nr. 10 (2011): 31. 



 

75 
 

“Zonder een totale rem op de huwelijksmigratie en gezinshereniging is het qua 

integratie dweilen met de kraan open.”199 

5.3. Deelbesluit 

Zowel de N-VA als het Vlaams Belang profileren zichzelf als dé Vlaamse gezinspartij. Hun 

discoursen plaatsen het gezin centraal in de samenleving en beschouwen samenleving en 

gezin als afspiegelingen van elkaar. De gezinsdagen van beide partijen zijn belangrijke 

momenten om hun gezinspolitiek in de verf te zetten. Ook bijdragen in de partijbladen die niet 

direct over het gezin gaan, maar bijvoorbeeld over energie of koopkracht, worden in de eerste 

plaats op maat van het gezin geschreven. Bij de voorstelling van hun leden in bepaalde 

rubrieken, vormt de gezinssituatie ook een belangrijk deel van de individuele identiteit. 

Die gezinspolitiek past in een breder demografisch kader, vooral bij het Vlaams Belang. Op dat 

vlak lijkt de partij sterk op haar voorganger, het Vlaams Blok. Nu wordt echter niet meer enkel 

islamisering, maar ook ontnederlandsing en verfransing, aangewezen als de grote 

boosdoener. De partij houdt die factoren in een dramatisch discours verantwoordelijk voor 

de verdringing en vervanging van de Vlamingen. Taal, cultuur en huidskleur worden in de 

teksten en beelden van het Vlaams Belang op een inconsequente manier door elkaar gebruikt 

om de bedreiging van Vlaanderen zo krachtig mogelijk te laten doordringen. Ook de N-VA 

erkent demografische problemen in Vlaanderen, maar hanteert een veel minder dramatisch 

discours. Daarnaast verklaart de N-VA die ontwikkelingen in de eerste plaats door te wijzen 

op vergrijzing en stadsvlucht, in plaats van een ‘Vlamingen tegen de rest’-discours te 

gebruiken. 

Hoewel beide partijen beweren dat ze de belangen van het gezin hoog in het vaandel houden, 

is uit het discours gebleken dat dat niet voor allebei hetzelfde betekent. Het Vlaams Belang 

richt zich op wat ze ‘het traditionele gezin’ noemt. Het discours toont aan dat de partij daarmee 

in de eerste plaats doelt op heteroseksuele, gehuwde koppels met een aantal kinderen. Jonge 

gezinnen krijgen daarbij extra aandacht, wellicht door hun demografisch potentieel. Toch 

krijgt bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van eenoudergezinnen ook aandacht van het Vlaams 

Belang. Afhankelijk van hoe ‘eenoudergezinnen’ geïnterpreteerd wordt, wijkt de partij op dit 

vlak af van het Vlaams Blok, die zich erg negatief opstelde tegenover bewust alleenstaande 

moeders en dergelijke. De N-VA interpreteert het gezin op een andere manier. Haar discours 

rond gezinspolitiek reikt veel verder dan enkel het traditionele gezin. Ook eenoudergezinnen 

en koppels die willen adopteren krijgen hier duidelijk een plaats in. Zelfs de belangen van 

homoseksuele ouders wil de partij beschermen, een schril contrast met het vroegere discours 

van het Vlaams Blok. Desondanks is het opvallend dat de N-VA er vooral voor kiest om op 
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afbeeldingen het traditionele gezin te tonen. Dat doet vermoeden dat de partij zulke gezinnen 

tot op zekere hoogte nog steeds als de normale toestand beschouwt. 

Voor beide partijen is het zo dat migrantengezinnen op een zeer verschillende manier 

benaderd worden in het discours. De focus ligt daarbij in de eerste plaats op gezinshereniging, 

schijnhuwelijken en dergelijke. De Vlaams-nationalistische partijen stellen zulke praktijken 

voor als misbruiken van de Vlaamse gezinswaarden, als structureel migratiekanaal naar ons 

land. Vooral woorden als schijnhuwelijk, schijnsamenwoonst en schijnerkenning lijken te 

wijzen op een kwaadwillige manipulatie van het Vlaamse gezins- en migratiebeleid. Het N-VA-

discours evolueert sterk op dit vlak. Aanvankelijk lijkt het discours te radicaliseren, maar 

wanneer de partij de kans krijgt om zelf deel te nemen aan het beleid, ligt de nadruk vooral op 

de successen daarvan. Het Vlaams Belang blijft daarentegen over de hele lijn negatief.  

Dit tweede deel van mijn discoursanalyse heeft in de eerste plaats aangetoond dat, hoewel 

beide partijen duidelijk gezien willen worden als de verdedigers van de gezinsbelangen, zeker 

niet alle gezinnen onder die bescherming vallen. Het Vlaams Belang richt zich in de eerste 

plaats nog steeds op het traditionele Vlaamse gezin, net als het Vlaams Blok dat deed. De N-

VA heeft oog voor een veel breder en uiteenlopender palet aan gezinsvormen, maar zelfs haar 

gezinspolitiek reikt niet tot de belangen van migrantengezinnen. 
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Hoofdstuk 6. LGBTQ+ en seksualiteit 

Veerle Vanden Daelen heeft aangetoond dat het Vlaams Blok homoseksualiteit in al zijn 

vormen veroordeelde. Het huwelijk was immers in de eerste plaats bedoeld om kinderen op 

de wereld te zetten en zo het voortbestaan van de natie te garanderen. Intussen lijkt er een 

evolutie te hebben plaatsgevonden in de Vlaams-nationalistische ideologie. Zoals in de 

inleiding al is aangehaald, profileert de N-VA zich intussen helemaal niet als ethisch 

conservatief. In dit hoofdstuk zal ik nagaan of uit het N-VA-discours blijkt dat er inderdaad op 

een positievere manier over de LGBTQ+-gemeenschap wordt geschreven in de partijbladen 

en verkiezingsprogramma’s. Ook zal ik onderzoeken in welke mate en op welke manier het 

discours van het Vlaams Belang rond dit thema geëvolueerd is. Vermoedelijk weegt de erfenis 

van het ethisch conservatisme zwaarder door op deze partij dan op de N-VA. 

Ook seksualiteit in het algemeen stond voor het Vlaams-nationalisme traditioneel in het teken 

van de volksplicht om zich voort te planten. Niet alleen alternatieve samenlevingsvormen 

werden om die reden bekritiseerd. Abortus is voor het Vlaams Blok ook onder alle 

omstandigheden verwerpelijk. Onder bepaalde voorwaarden konden koppels wel aan 

geboorteplanning doen, op voorwaarde dat ze hun volksplicht op dan op een later moment 

vervulden. In andere omstandigheden werd ook anticonceptie streng afgewezen. In het 

tweede deel van dit hoofdstuk ga ik na hoe de discoursen van het Vlaams Belang en de N-VA 

over seksualiteit en ethische kwesties zich tot elkaar en tot het vroegere Vlaams-nationalisme 

verhouden. 

6.1. LGBTQ+ en het Vlaams-nationalisme 

Homoseksualiteit 

Eerst zal ik het hebben over homoseksualiteit, omdat de discoursen van het Vlaams Belang en 

de N-VA zich grotendeels tot dat aspect van de LGBTQ+-gemeenschap beperken. Later 

verruim ik mijn blik en komen ook de andere invullingen van die gemeenschap aan bod. 

Aanvankelijk is het Vlaams Belang-discours tegenover homoseksualiteit gewoon een 

verderzetting van de ideologie van het Vlaams Blok. De toon wordt al gezet in de 

beginselverklaring uit 2004: 

“De eerste en belangrijkste kern van de samenleving is het traditionele gezin, waarvan 

de waarde maatschappelijk erkend en gewaarborgd wordt door het huwelijk tussen 

man en vrouw.”200 

Hoewel homoseksualiteit hier niet expliciet als negatief wordt benaderd, is het duidelijk dat 

het Vlaams Belang heteroseksuele relaties als de norm ziet. In haar ledenblad is de partij heel 
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wat directer. Al in het allereerste nummer neemt het blad het op voor de Italiaan Rocco 

Buttiglione, die eind 2004 afgewezen werd als Europees Commissaris door zijn 

discriminerende en homofobe uitspraken: 

“Buttiglione had immers gesteld dat hij, als katholiek, homoseksualiteit weliswaar een 

‘zonde’ vindt, maar dat dit geen gevolgen heeft voor zijn beleid, daar hij 

homoseksualiteit niet als een misdrijf beschouwt. De Italiaan was daarbij zeer duidelijk 

dat hij homoseksuelen geenszins wil discrimineren. Verder stelde hij dat het huwelijk 

bedoeld is om een vrouw kinderen te laten krijgen die daarbij dan kan rekenen op de 

steun van de man. Zoals te verwachten huilden socialisten, groenen en liberalen dat 

Buttiglione een homohater is, dat hij alle vrouwen naar de haard wil sturen en dat hij 

de ‘moderne’ rechten en vrijheden in Europa zou terugschroeven.”201 

Niet alleen spreekt het Vlaams Belang Buttiglione’s uitspraken goed, ze stelt haar politieke 

tegenstanders ook voor als een stelletje huilebalken die met onredelijke verwijten strooien. 

Elders beschrijft de partij de paarse regering als “de waterdrager van de grootste fanatici uit 

de homolobby” en homo’s en lesbiennes als mogelijk “de meest geliefde troetelkinderen van 

paars”.202 Bovendien insinueren de aanhalingstekens rond het woord “moderne” dat het 

Vlaams Belang van mening is dat homo’s nog steeds geen plaats horen te hebben in de 

maatschappij.  

Verder is het opvallend dat Buttiglione van mening is dat het huwelijk louter dient om 

kinderen op de wereld te zetten. In het vorige hoofdstuk is al gebleken dat het Vlaams Belang 

(in navolging van het Vlaams Blok) gelijkaardige ideeën heeft. Het is ook vanuit die ideologie 

dat we het Vlaams Belang-standpunt over holebi-adoptie moeten begrijpen. Dat standpunt 

gaat gepaard met een discours in termen van noden, rechten en plichten; volgens de partij 

heeft een opgroeiend kind nood aan zowel een “vaderlijke schouderklop” als een “moederlijke 

knuffel”. Adoptiekinderen hebben dus het recht op één vader en één moeder.203 Dat is niet de 

enige manier waarop het Vlaams Belang een legalistisch discours, in termen van rechten en 

plichten, koppelt aan holebi-adoptie. Naast het toekennen van rechten aan adoptiekinderen, 

ontkent de partij ook bepaalde rechten aan koppels van hetzelfde geslacht: 
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“Het Vlaams Belang gaat ook bewust in tegen de politiek-correcte stelling dat homo- en 

lesbienneparen ‘recht’ zouden hebben op kinderen en dat de staat regelingen moet 

treffen om aan dat ‘recht’ tegemoet te komen. Er bestaat geen recht op kinderen.”204 

In één van de perscitaten in het Vlaams Belang Magazine koppelt de Vlaamse filosoof, essayist 

en columnist Gerard Bodifée het adoptierecht voor holebi’s aan bepaalde plichten voor andere 

actoren: 

“De onwijze Belgische wet die homokoppels het recht geeft kinderen te adopteren, 

geeft andere landen de plicht geen adoptiekinderen meer aan België te leveren.”205 

In haar beginjaren bericht het Vlaams Belang dus consequent negatief over holebi’s. 

Verschillende keren worden zelfs bepaalde cases uitgelicht, die de heteroseksuele bevolking 

voorstellen als het slachtoffer van discriminatie door homoseksuelen en hun 

medestanders.206 Het meest extreme voorbeeld is wellicht dat de partij homoseksualiteit in 

verband brengt met pedofilie, naar aanleiding van de inverdenkingstelling van een gezicht van 

de kinderzender Ketnet voor het bezit van kinderporno. Hoewel de partij niet expliciet stelling 

neemt, schrijft ze wel dat het verband overwogen moet worden. Maar ook zonder een 

expliciete stellingname kan het partijblad haar lezers zo een homofoob standpunt aanpraten: 

“Dat Gernay homoseksueel is, was bekend. Maar dat hij ook een trouwe bezoeker is van 

betaalsites van illegale porno, was dat niet. […] Heeft de VRT door het jarenlang 

koesteren van homoseksuelen het klimaat geschapen waarin een werknemer kan 

afglijden naar pedofilie en kinderporno? Je zal ons dat niet horen beweren. Dat zou 

trouwens maar al te gek zijn. Maar is het u ook opgevallen dat niemand die vragen 

stelt?”207 

Rond 2007 lijkt het discours van het Vlaams Belang over homoseksualiteit minder eenduidig 

negatief te worden. Zo wordt homofoob geweld verschillende keren afgekeurd. Daarbij is het 

echter van belang dat het Vlaams Belang Magazine zo goed als altijd bericht over homofoob 

geweld als de daders niet van westerse origine en vaak moslim zijn, waarop dan telkens de 

nadruk wordt gelegd.208 Wanneer een Turkse medewerkster van het Centrum voor Gelijkheid 

van Kansen en voor Racismebestrijding in 2012 een beledigende uitspraak tegenover homo’s 

deed, kon het Vlaams Belang de kans natuurlijk niet laten liggen om in één artikel de Turkse 
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gemeenschap én bovendien het CGKR te viseren.209 In 2012 schrijft Johan Sanctorum een 

opiniestuk waarin holebi’s worden genoemd als één van de vele uiteenlopende groepen die 

de partij herbergt.210 Het partijblad laat in die periode ook minstens één keer een homo zelf 

aan het woord, die in dit geval net als het Vlaams Belang vindt dat holebi’s geen 

voorkeursbehandeling mogen krijgen als slachtoffers van geweld.211 Zo insinueert het Vlaams 

Belang dat de holebi-gemeenschap hun partijstandpunten verdedigen, zonder echter duidelijk 

te maken hoe representatief de mening van dat individu is. 

Vanaf haar ontstaan is de N-VA in haar discours vrij consequent positief over 

homoseksualiteit. Toch is het opvallend dat dit thema pas veel aandacht kreeg vanaf circa 

2011. De bescherming van homo’s is een thema dat sindsdien regelmatig opduikt in het 

Nieuw-Vlaams Magazine, maar ook in verschillende partijprogramma’s. Bescherming tegen 

homofoob geweld in België en daarbuiten, maar ook tegen bijvoorbeeld aids.212 In een 

zeldzaam geval haalt holebibescherming zelfs de voorpagina van het ledenblad. Het is zeer 

opvallend dat Piet De Bruyn, zelf homoseksueel, binnen de partij als de expert met betrekking 

tot homorechten wordt gezien. Hij komt in een groot deel van de artikels over zulke thema’s 

aan het woord. De rubriek “Lidmaat” geeft zo nu en dan ook het woord aan andere 

homoseksuele leden, hoewel hun geaardheid daarin nauwelijks ter sprake komt.213 Zowel via 

de vermelding van de gezinssituatie van die leden, als in meer uitgebreide artikels, maakt de 

N-VA duidelijk dat zij helemaal geen problemen ziet in het ouderschap van holebikoppels.214 

Net als bij het vrouwgerelateerde discours is het opvallend dat het N-VA-standpunt over 

holebi’s meer aandacht krijgt rond speciale dagen, zoals de Internationale Dag tegen 

Homofobie.215 

LGBTQ+ breed geïnterpreteerd 

Maar onder de noemer LGBTQ+ vallen meer personen meer dan enkel homo’s en lesbiennes. 

In het discours van het Vlaams Belang komen andere variaties echter nauwelijks aan bod. 

Wanneer dat wel gebeurt, gebruikt de partij een spottend discours.216 Een recent voorbeeld 

dateert van mei 2018, als reactie op een voorstel van het Brussels Parlement om op de 

volledige verkiezingslijsten man en vrouw telkens te laten afwisselen. Volgens het Vlaams 
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Belang doet het parlement hiermee een gooi naar de titel van “Grootste Politiek-Correcte 

Kwezel van het Jaar” en de partij doet al spottend een voorstel dat veel verder gaat: 

“Wat met iemand die zich de ene dag man voelt, de volgende dag vrouw, en nog een 

andere dag geen van beiden? Of alle twee? Moet die dan op de lijst als man of als vrouw? 

En mogen we die dan wel in zo’n eng hokje duwen? Los van het gendervraagstuk is er 

ook de kwestie van andere pariteit op de lijsten. Wat met een pariteit tussen validen en 

mindervaliden? Waar blijft de gegarandeerde vertegenwoordiging op de lijsten voor 

veganisten, roodharigen, linkshandigen? Neen, het valt niet mee om politiek-correct te 

zijn!”217 

Vlaams Belang maakt gebruik van een hyperbool gebruik om zo mensen die zich niet 

eenduidig als man of vrouw identificeren, gelijk te stellen aan bijvoorbeeld roodharigen en 

linkshandigen. Op die manier banaliseert de partij genderkwesties volledig. Ook de titel van 

deze bijdrage, “Man/vrouw/twijfelgeval” getuigt van weinig begrip en respect voor die 

bevolkingsgroep. 

Het is opvallend dat wanneer het Vlaams Belang LGBTQ+-discriminerend discours hanteert, 

de partij dat altijd op een manier doet die het mogelijk maakt kritiek vrij eenvoudig af te 

weren. In het bovenstaande voorbeeld kan de partij de spottende kritiek voorstellen als een 

vorm van humor, die niet serieus genomen moet worden. Een andere mogelijkheid is om het 

discours te verwerken in een boekbespreking. Op die manier kan de verantwoordelijkheid 

worden doorgeschoven naar de auteur van het boek, maar dat neemt niet weg dat het Vlaams 

Belang instaat voor de verspreiding van dat discours via haar partijblad. In een boek over de 

teloorgang van de westerse beschaving beschrijft Theodore Darlymple bijvoorbeeld de 

LGBTQ+-gemeenschap in één adem met seksueel misbruik en huiselijk geweld, op een manier 

die het Vlaams Belang “trefzeker” noemt: 

“Met dezelfde trefzekerheid schetst Darlymple een ontluisterend portret van nieuw-

samengestelde en uit elkaar vallende gezinnen, van seksueel misbruik, 

tienerzwangerschappen en huiselijk geweld. Alles moest en moet kunnen. “Het feitelijk 

opheffen van het wettelijke verschil tussen huwelijk en samenwonen gaat gepaard met 

de eis dat homoseksuele paren mogen trouwen en dezelfde wettelijke rechten van het 

huwelijk krijgen. En terwijl het voor gehuwde maar kinderloze ouders steeds lastiger 

is geworden om een kind te adopteren, hebben homoseksuele paren dit recht nu wel”… 

[…] 
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“De grenzen tussen de seksen zijn in het niets opgelost, nu mannen met chirurgische 

middelen vrouwen worden en vrouwen mannen, terwijl de roep om tolerantie en 

begrip steeds luider en dwingender worden”, merkt Darlymple op.”218 

De N-VA heeft vaker oog voor de LGBTQ+-gemeenschap in de ruime zin, en ook tegenover die 

mensen is het discours duidelijk sympathieker dan dat van het Vlaams Belang. Verschillende 

keren komt transfobie ter sprake in combinatie met homofobie, maar soms brengt de N-VA 

transrechten ook in de schijnwerpers, onafhankelijk van holebirechten. De partij ziet 

transgenders als een “bijzonder kwetsbare groep”.219 Om haar solidariteit met de LGBTQ+-

gemeenschap nog maar in de verf te zetten, neemt er al sinds 2003 in mei een N-VA-delegatie 

deel aan de Pride Parade te Brussel. Dat evenement ter ere van de Internationele Dag tegen 

Homofobie en Transfobie krijgt vanaf 2012 ook telkens uitgebreid de aandacht in het Nieuw-

Vlaams Magazine.220 In 2014 werd vooraf zelfs aangekondigd hoe de N-VA’ers hun deelname 

praktisch zouden organiseren, om zo veel mogelijk geïnteresseerde leden aan te sporen aan 

het evenement mee te doen.221 Wanneer België in 2018 op de tweede plaats komt te staan op 

de Rainbow Index, die landen rangschikt volgens hun inspanningen voor LGBTQ+-rechten, 

speelt de N-VA daar ook op in. In het ledenblad ligt de nadruk sterk op de rol die de N-VA op 

dat vlak heeft gespeeld, en dan vooral de toenmalige Staatssecretaris voor Gelijke Kansen 

Zuhal Demir (N-VA).222 

                                                             
218 “Beschaving of wat er van over is,” Vlaams Belang Magazine, 3, nr. 4 (2006): 29. 
219 N-VA, Verandering voor vooruitgang, 40; “Wetgeving voor transgenders aan verbetering toe,” 
Nieuw-Vlaams Magazine, 10, nr. 1 (2015): 6; “Staatssecretaris Elke Sleurs,” Nieuw-Vlaams Magazine, 
11, nr. 6 (2016): 2. 
220 “Homohaat is onaanvaardbaar,” Nieuw-Vlaams Magazine, 7, nr. 5 (2012): 2; “Roze Zaterdag: 
Respect voor alle mensen,” Nieuw-Vlaams Magazine, 7, nr. 5 (2012): 18. 
221 “Anders durven denken en doen,” Nieuw-Vlaams Magazine, 8, nr. 4 (2013): 20. 
222 “Zilver op de Rainbow Index,” Nieuw-Vaams Magazine, 11, nr. 5 (2016): 6. 
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Figuur 14: N-VA-delegatie met regenboogvlaggen op de Pride te Brussel in 2018. Nieuw-Vlaams Magazine, 13, nr. 5 (2018): 
25. 

 

Ik wil ook even stilstaan bij de beelden die beide partijen gebruiken met betrekking tot 

LGBTQ+. Zowel de N-VA als het Vlaams Belang beeldt die groep zeer weinig af, hoewel vooral 

de N-VA dat steeds meer wel begint te doen. De manier waarop zulke personen worden 

afgebeeld, is erg verschillend. De foto’s die de N-VA gebruikt bij bijdragen over de Pride, tonen 

vaak prominent de regenboogvlag (zie figuur 14). Door dit symbool te gebruiken, profileert 

de partij zich duidelijk als een medestander van de LGBTQ+-gemeenschap. Het bijschrift van 

deze foto verwijst ook naar een groep Franstalige actievoerders. Hoewel zij enkel de N-VA-

wagen aanvielen, stelt het bijschrift hen voor als onverdraagzaam tegenover de volledige 

holebigemeenschap. Ook LGBTQ+-personen zelf, beeldt de partij positief af, bijvoorbeeld 

liefdevol kussend (zie figuur 15). Dat contrasteert sterk met beelden van het Vlaams Belang. 

Heel zelden beeldt ook die partij de regenboogvlag af, maar de LGBTQ+-persoon die wordt 

afgebeeld is alleen en ongelukkig, met afgedekt gezicht (figuur 16). Het is ook weinig 

verrassend dat het Vlaams Belang die foto plaatste bij een artikel over homofoob geweld. Waar 

de N-VA een koppel toont dat elkaar openlijk kust, kiest het Vlaams Belang voor een beeld van 

een LGBTQ+-persoon die zich verbergt.
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Figuur 15: Kussend LGBTQ+-koppel met 
regenboogvlag rond zich. Nieuw-Vlaams Magazine, 

13, nr. 5 (2018): 6. 

 

Figuur 16: Regenboogfilter over een persoon met afgedekt 
gezicht. Vlaams Belang Magazine, 15, nr. 6 (2018): 5.

Om dit deel over LGBTQ+ af te sluiten, is het nog interessant even stil te staan bij het gebruik 

van die term zelf door het Vlaams Belang en de N-VA. “LGBT” en afleidingen daarvan kunnen 

tegenwoordig beschouwd worden als de meest officiële benaming van die groep. Toch valt het 

op dat de Vlaams-nationalistische partijen de term amper in hun mond nemen. Bij het Vlaams 

Belang ontbreekt de term volledig in het discours. In het Vlaams-Nationaal Magazine van de 

N-VA duikt de benaming wel op, maar zeer zelden. Een eerste keer gebeurt dat in 2013, 

wanneer in de rubriek buitenwacht een vertegenwoordiger van Çavaria het woord krijgt en 

spreekt over “LGBT’s”.223 Hoewel het van veel goede wil getuigt dat de N-VA de expertise van 

Çavaria een plaats geeft in haar blad, kunnen we dit gebruik van de term dus bezwaarlijk 

toeschrijven aan de partij zelf. De term wordt in de vorm van “LGBTI’s” voor de tweede en 

(voorlopig) laatste keer gebruikt door N-VA-lid en zelf homo Piet De Bruyn in mei 2017, 

helemaal vanachter in het nummer.224 Hoewel hierboven is aangetoond dat het discours van 

de N-VA wel LGBTQ+-vriendelijk is, wordt die groep hier – en ook al eerder in het partijblad – 

nog steeds expliciet omschreven als “(een beetje) anders”.225 Dat is een zeer belangrijke 

nuance op het LGBTQ+-vriendelijke discours van de partij. 

6.2. Seksualiteit en ethische kwesties 

De partijstandpunten over LGBTQ+ zijn vaak gekoppeld aan de standpunten over seksualiteit 

in het algemeen en de daaraan verbonden ethische vraagstukken. Zeker in het Vlaams Belang-

discours worden alle aspecten van seksuele progressiviteit soms op één hoop gegooid om te 

verklaren wat er misloopt in de westerse maatschappij: 
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“De scheiding van kerk en staat mag dan al een pijler zijn van onze democratie, maar 

het terugdringen van het geloof heeft hier en daar toch ook wel het beeld opgeleverd 

van een stuurloze, waardeloze en losgeslagen maatschappij. Het druggebruik, de 

overconsumptie van seks, abortus, euthanasie en het homo-huwelijk bevestigen 

moslims in hun visie van het verdorven Westen en een goddeloze maatschappij.”226 

Het Vlaams Belang beroept zich hier op de tanende christelijke waarden om allerlei verdorven 

nieuwe praktijken en ideeën te veroordelen. De partij beklaagt ook dat zij nog zowat de enige 

stem is die een seksueel en ethisch conservatief standpunt durven in te nemen. In dat opzicht 

neemt ze zelfs de zware term censuur in de mond en spreekt ze van “de liquidatie van de vrije 

pers”: 

“Inhoudelijk is er dikwijls nauwelijks nog verschil tussen GvA, Het Belang van Limburg, 

De Standaard en De Morgen. Die stalinistische eensgezindheid beperkt zich niet tot 

islam, ‘antiracisme’ en immigratie. Ook inzake thema’s als abortus, homoseksualiteit, 

geslachtsveranderingen, feminisme, abortus en cannabis zitten al die kranten ongeveer 

op dezelfde lijn en hanteren zij dezelfde censuur- en zelfcensuurmaatregelen.”227 

Het censuurargument is erg paradoxaal, aangezien het Vlaams Belang seksualiteit in bepaalde 

contexten zelf wil censureren. Zo protesteert hoofdredacteur Filip De Man in het Vlaams 

Belang Magazine van november 2017 krachtig tegen seksuele voorlichting bij jonge tieners. 

Hoewel de puberteit dan al voor sommigen begint, blijft Filip De Man consequent en 

nadrukkelijk spreken over “kinderen” om te benadrukken dat ze nog niet rijp zijn voor 

seksuele voorlichting. Daarnaast interpreteert hij die voorlichting ook zeer hyperbolisch en 

stelt de situatie voor alsof de tieners “leren beffen, pijpen of hoe homo’s en lesbiennes te werk 

gaan” en gedwongen worden “standjes-voor-gevorderden” aangeleerd te krijgen.228 Het 

discours van de N-VA rond seksuele voorlichting is helemaal verschillend. In haar 

verkiezingsprogramma van 2009 doet de partij zelf het voorstel om een vak ‘maatschappelijke 

oriëntatie in te voeren, waarbij ook “sensibilisatie inzake SOA’s, veilig vrijen, holebi’s” aan bod 

komen.229 De partij gaat in haar discours duidelijk veel zakelijker om met seksualiteit dan het 

Vlaams Belang. 

De discoursen rond abortus verschillen op een erg gelijkaardige manier van elkaar. Bij het 

Vlaams Belang is het discours emotioneler en bevat het opnieuw legalistische argumenten. De 

partij spreekt over “het ongeboren kind” alsof het al vanaf de conceptie een lid is van de 

samenleving, wiens rechten beschermd moeten worden. In 2012 maakt de partij hier zelfs een 

uitgebreid programmapunt van: 

                                                             
226 “De bondgenoten van de islam,” Vlaams Belang Magazine, 2, nr. 3 (2005): 19. 
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229 N-VA, Afrit Vlaanderen Uitrit crisis, 39. 
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“Het recht op leven is een fundamenteel mensenrecht dat volstrekt geëerbiedigd moet 

worden vanaf het moment van de conceptie tot aan de dood. Het Vlaams Belang wil ook 

naar aanleiding van deze gemeenteraadsverkiezingen het recht op leven van de 

allerzwaksten in onze samenleving – het ongeboren kind – centraal stellen. De federale 

parlementen zijn uiteraard bevoegd inzake de ethische thema’s, maar alle politici van 

welk beleidsniveau ook, moeten het recht op leven voor iedereen, ook de ongeboren 

kinderen, als een absolute prioriteit beschouwen. Steden en gemeenten moeten werk 

maken van hulpverleningsinitiatieven voor onvoorzien zwangere meisje en vrouwen. 

Met dergelijke initiatieven kan men op het lokale niveau de kwalijke invloeden van de 

federale abortuswet enigszins tenietdoen.”230 

In de programma’s en ledenbladen van de N-VA blijft het opmerkelijk stil over abortus. Het 

onderwerp wordt af en toe wel vermeld, maar er worden niet echt uitgesproken standpunten 

ingenomen. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de partij tevreden is met de wettelijke 

regeling van abortus uit 1990, en dus niet meer streeft naar een uitbreiding, noch naar een 

inperking van dat recht. De N-VA beweert wel dat ethische dossiers als abortus door de partij 

op de voet gevolgd worden.231 In tegenstelling tot het Vlaams Blok-discours, brengen de 

geraadpleegde bronnen van zowel de N-VA als het Vlaams Belang abortus niet in verband met 

de Vlaamse demografie. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat die relatie impliciet nog gelegd 

wordt, maar niet geëxpliciteerd wordt in de programma’s of ledenbladen.  

Het discours van het Vlaams Belang rond ongewenste zwangerschappen beperkt zich tot het 

thema van abortus. De N-VA maakt in haar partijblad echter duidelijk dat ze op verschillende 

manieren pogingen wil doen om het probleem aan te pakken. Naast abortus wijst de partij op 

het belang van voorbehoedsmiddelen, die onder andere het probleem van 

tienerzwangerschappen kunnen terugdringen. Vooral de jongerenorganisatie Jong N-VA 

houdt zich verder nog bezig met tienerzwangerschappen, bijvoorbeeld via 

sensibilisatiecampagnes en het streven naar betere begeleiding voor minderjarige ouders.232 

Verder wil de N-VA het in 2012 ook mogelijk maken voor ongewenst zwangere vrouwen om 

discreet te bevallen, waardoor hun identiteit niet meer moet worden vastgelegd op de 

geboorteakte.233 

Ten slotte verschillen de discoursen van beide partijen ook op het vlak van seksueel 

overdraagbare aandoeningen sterk van elkaar. In het Vlaams Belang-partijblad krijgen soa’s 
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als aids amper aandacht. Wanneer dat wel gebeurt, wordt het voorgesteld als een probleem 

van niet-westerse landen, dat vooral te wijten is aan de cultuur aldaar: 

“Aids is in Afrika vooral het gevolg van een losse seksuele moraal, waarin meerdere 

sekspartners tegelijkertijd de norm is. Het terugdringen van de wijdverspreide 

promiscuïteit is nochtans de beste manier om verspreiding van het hiv-virus tegen te 

gaan. Maar die simpele en heikele boodschap mag of wil de VN in Afrika niet 

verkondigen. Of hoe de politieke correctheid mensenlevens kan kosten…”234 

Het Vlaams Belang lijkt immigratie te beschouwen als de enige manier waarop aids in 

Vlaanderen geïntroduceerd kan worden.235 De N-VA daarentegen bespreekt aids als een 

probleem dat weliswaar zware gevolgen heeft in Afrika, maar zeker ook aanwezig is in 

Vlaanderen. Weliswaar erkent ook de N-VA de belangrijke rol van Afrikaanse migranten (en 

van de holebigemeenschap), maar het probleem wordt zeker niet uitsluitend tot die groepen 

gereduceerd.236 Bovendien krijgen ook andere soa’s dan aids aandacht in het N-VA-discours, 

wat niet het geval is bij het Vlaams Belang.237 

6.3. Deelbesluit 

Dit hoofdstuk heeft aangetoond dat de discoursen van de N-VA en het Vlaams Belang met 

betrekking tot LGBTQ+, seksualiteit en ethische kwesties erg verschillend zijn. Met betrekking 

tot homoseksualiteit kwam het Vlaams Belang-discours aanvankelijk sterk overeen met dat 

van het Vlaams Blok. Heteroseksualiteit werd nog steeds als de norm gezien, aangezien enkel 

die relaties kunnen instaan voor het biologisch verderzetten van het Vlaamse volk. Holebi-

adoptie blijkt een belangrijk strijdpunt voor de partij in haar beginjaren. Daarbij gebruikte ze 

een legalistisch discours; volgens de partij hebben kinderen het recht op een vader én een 

moeder. Anderzijds ontkennen ze het recht op kinderen voor holebi-ouders. Vanaf 2007 wijkt 

het Vlaams Belang-discours echter af van dat van haar voorganger. De belangrijkste uiting van 

die evolutie is het feit dat de partij het vanaf dan regelmatig opneemt voor homo’s die het 

slachtoffer zijn van geweld. Het is echter onmiskenbaar dat het Vlaams Belang homofoob 

geweld enkel voorstelt als een probleem veroorzaakt door niet-westerse groepen. Die 

selectiviteit wordt in het volgende hoofdstuk verder behandeld. 

In tegenstelling tot het Vlaams Belang heeft de N-VA altijd vrij consequent een positief 

discours gehanteerd tegenover LGBTQ+. De discoursanalyse heeft duidelijk gemaakt dat de 

partij inspanningen doet om de stem van die groep te laten horen, onder andere via haar eigen 

homoseksuele leden. Ook de Pride krijgt sinds een aantal jaren telkens een prominente plaats 
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Magazine, 2, nr. 2 (2007): 5. 
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in het Nieuw-Vlaams Magazine. De N-VA erkent in haar discours ook dat de LGBTQ+-

gemeenschap niet uitsluitend uit homo’s bestaat; ook transgenders en dergelijke krijgen 

aandacht in het discours. In Vlaams Belang-publicaties komen die groepen zo goed als nooit 

aan bod. In de zeldzame gevallen dat dat wel gebeurt, hanteert die partij een spottend en 

banaliserend discours. 

Ook met betrekking tot seksualiteit en de ethische kwesties die ermee in verband staan, 

gebruikt de N-VA een veel progressiever discours dan het Vlaams Belang. Zulke thema’s 

worden om te beginnen al veel minder behandeld in het Vlaams Belang-discours. Seksuele 

sensibilisatie bij jonge tieners wil de partij met haar dramatiserend discours vermijden of 

minstens uitstellen, terwijl de N-VA net meer wil inzetten op dat vlak. Ook soa’s komen slechts 

zeer zelden voor in het Vlaams Belang-discours, terwijl de N-VA dit wel duidelijk als een 

probleem erkent dat om sensibilisatie en dergelijke vraagt. Wanneer het Vlaams Belang het 

wel over aids heeft, stelt de partij dit voor als een niet-westers probleem, dat enkel naar 

Vlaanderen geïmporteerd wordt door de immigratie van Afrikanen.  

In verband met abortus is de situatie omgekeerd en is het de N-VA die relatief weinig discours 

produceert. Een mogelijke verklaring kan liggen in het feit dat de N-VA tevreden is met de 

huidige regelgeving, maar die conclusie is niet met zekerheid te trekken. Het Vlaams Belang is 

wel duidelijk in haar standpunt dat abortus vermeden moet worden, aangezien volgens haar 

een schending is voor het recht op leven van de allerzwaksten in de samenleving; ongeboren 

kinderen. Opnieuw gebruikt het Vlaams Belang dus een discours in termen van rechten en 

plichten. Over het algemeen heeft dit hoofdstuk gewezen op een continuïteit tussen het 

discours van het Vlaams Blok en dat van het Vlaams Belang, hoewel bijvoorbeeld het 

standpunt op homoseksualiteit duidelijk geëvolueerd is. De N-VA hanteert op elk vlak een 

progressiever discours, hoewel hier zeker enige nuance op zijn plaats is. In het discours wordt 

LGBTQ+ namelijk nog steeds omschreven als “anders”. 
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Hoofdstuk 7. Gender in verschillende culturen 

In de voorbije hoofdstukken lag de focus vooral op discoursen over gender in de Vlaamse 

samenleving en cultuur. Dit hoofdstuk daarentegen zal gaan over de vraag hoe de N-VA en het 

Vlaams Belang in hun discours aandacht besteden aan gender binnen niet-westerse culturen. 

Daarbij heb ik het zowel over toestanden buiten Europa, voornamelijk in de Arabische wereld, 

als over de cultuur van mensen die van buiten Europa naar België gemigreerd zijn. Dit deel 

van het discours kan zeker niet over het hoofd gezien worden, omdat een heel groot deel van 

de gendergerelateerde discoursen ook in meerdere of mindere mate betrekking heeft op niet-

westerse culturen. Dat geldt vooral voor het Vlaams Belang. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk analyseer ik het discours van de N-VA en het Vlaams 

Belang over dit thema. Aangezien in die context de partijen zo goed als altijd focussen op de 

islam, spreekt het voor zich dat ook in mijn analyse de nadruk daarop ligt. Vooral via 

buitenlandrubrieken in de verschillende partijbladen komen genderverhoudingen in 

islamitische landen in de schijnwerpers te staan. Het grootste deel van het discours gaat 

echter over migranten en allochtonen binnen de Vlaamse samenleving, die zich al dan niet 

volgens de Vlaamse waarden en normen gedragen. Daarbij speelt vrouw- en LGBTQ+-

vriendelijkheid natuurlijk een grote rol, maar ook hoofddoeken en gelijkaardige 

kledingstukken krijgen heel veel aandacht in het discours. Ook gendersegregatie is een thema 

dat regelmatig opduikt in de Vlaams-nationalistische discoursen over de islam. 

Het tweede deel van dit laatste hoofdstuk zal de vraag behandelen of we in Vlaanderen kunnen 

spreken van femonationalisme en homonationalisme. Om daarover een besluit te kunnen 

maken, zal ik ook steunen op de deelbesluiten die uit de vorige hoofdstukken getrokken zijn. 

Aangezien dit tweede deel al een concluderende functie heeft, volgt er in dit hoofdstuk geen 

afzonderlijk deelbesluit. 

7.1. Gender en de islam 

Gender buiten Europa 

In hun buitenlandrubrieken veroordelen zowel de N-VA als het Vlaams Belang regelmatig 

praktijken die de rechten van vrouwen en/of homo’s schenden. In het Nieuw-Vlaams Magazine 

ligt de nadruk daarbij echter regelmatig op initiatieven van N-VA-leden om zulke 

wantoestanden tegen te gaan.238 In 2009 roept de partij Jennie Vanlerberghe uit tot Vlaamse 

Madam van dat jaar voor haar inzet voor vrouwenrechten in Afghanistan.239 Soms belicht de 

N-VA ook cases waar niet-westerse vrouwen zelf in opstand komen tegen discriminerende 

regels, zonder directe inmenging van westerse initiatieven. Zo haalt het partijblad in een 
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recent nummer aan hoe Iraanse vrouwen uit protest hun hoofddoek aftrokken.240 Dit 

voorbeeld toont ook aan dat de N-VA in recentere jaren meer de nadruk lijkt te leggen op de 

rol van de islam in vrouwen- en holebidiscriminatie. Een ander voorbeeld van deze trend is 

een interview uit 2015 met Darya Safai, een Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste die in 

2018 ook lid zou worden van de partij. In dat interviewt legt zij een direct verband tussen de 

Iraanse vrouwenrechten, de islam, terrorisme en vluchtelingen: 

“De strijd voor gelijke rechten tast het islamisme in zijn kern aan en zal die extreme 

ideologie met haar seksistische machocultuur op termijn ten val brengen. Dan pas kan 

zich ook in die islamlanden een vreedzame samenleving ontwikkelen. […] 

Europa grenst aan de wereld van de islam. Elke vorm van onstandvastigheid in die 

conflictrijke regio heeft vroeg of laat ook gevolgen voor ons. Had de internationale 

gemeenschap drie jaar geleden al haar verantwoordelijkheid opgenomen, dan was er 

nu misschien geen IS en zouden de extremisten misschien ook niet afzakken naar 

Europa. Om nog maar te zwijgen van de miljoenen vluchtelingen.”241 

Zo lijkt het N-VA-discours in recente jaren steeds meer op het discours dat het Vlaams Belang 

al van in het begin hanteert. Al van bij haar ontstaan beschreef die partij de islam als de 

oorzaak van vrouwen- en holebidiscriminatie, en ze is dat consequent blijven doen: 

“In Europa zijn we gehecht aan de gelijkwaardigheid van man en vrouw; de islam 

erkent die gelijkwaardigheid niet. Vrouwen erven minder dan mannen. De getuigenis 

van een vrouw in de rechtbank weegt in islamitische landen minder zwaar door dan de 

getuigenis van een man, enzovoort.”242 

“Anke Van dermeersch wees in haar redevoering op het feit dat vrouwen de eerste 

slachtoffers zijn van de islamisering. “Naast de oorlogsdaden die ons dagelijks bereiken 

over IS, Al-Nusra, Boko Haram en Al Qaida zijn het vooral vrouwen die de tragische 

gevolgen van de islam ondergaan. Steniging, slavernij, foltering, verkrachting, genitale 

verminking en levenslange discriminatie zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen 

hoe de islam zich verhoudt tot vrouwen,” aldus Van dermeersch.”243 

Het Vlaams Belang stelt de islam dus voor als essentieel verbonden met 

vrouwendiscriminatie. Om dat discours krachtig over te brengen, somt de partij (in 

bovenstaand geval gerepresenteerd door Anke Van dermeersch) allerlei uitingen op van die 

discriminatie, zonder echter duidelijk te maken hoe uitzonderlijk die praktijken zijn ten 

opzichte van elkaar. De partij benadrukt ook vaak de meest gruwelijke aspecten in haar 

                                                             
240 “Iran, een Arabische lente met een Perzische toets?,” Nieuw-Vlaams Magazine, 13, nr. 1 (2018): 19. 
241 “Darya Safai: "Zwijgen is medeplichtig zijn",” Nieuw-Vlaams Magazine, 10, nr. 8 (2015): 21. 
242 “Geen Europees land,” Vlaams Belang Magazine, 1, nr. 1 (2004): 19. 
243 “Op de bres tegen islamrepressie,” Vlaams Belang Magazine, 11, nr. 12 (2014): 22. 



 

91 
 

discours. In onderstaand citaat gebeurt dat voor de toestand in Pakistan. Bovendien verwijst 

het Vlaams Belang hier in haar discours naar instituten als familie en politie, om er zeker geen 

twijfel over te laten bestaan dat het om structureel en geïnstitutionaliseerd geweld gaat: 

“Nog altijd worden in Pakistan vrouwen levend verbrand of met zwavelzuur overgoten 

als zij ervan verdacht worden de “eer” van de familie in het gedrag te hebben gebracht. 

Of gewoon als zij een gearrangeerd huwelijk weigeren. Nog altijd worden vrouwen 

gearresteerd en in voorarrest gehouden als zij klacht indienen wegens verkrachting. 

De daders blijven intussen wel op vrije voeten. En nog altijd worden de meeste 

vrouwen die in Pakistaanse gevangenissen belanden, verkracht door politiemannen of 

cipiers.”244 

Naast religie ziet het Vlaams Belang ook geschiedenis als een belangrijk onderdeel van een 

cultuur. Door in haar historische rubrieken terug te blikken op gegenderd geweld door niet-

westerse groepen, verstevigt het Vlaams Belang haar standpunt dat discriminatie 

onlosmakelijk verbonden is met de culturen van die groepen.245 In die historische rubrieken 

is het ook opvallend dat het Vlaams Belang de nadruk legt op het homoseksueel karakter van 

seksueel geweld bij bijvoorbeeld de Ottomanen. Mogelijk doet de partij dat om 

homoseksualiteit als iets barbaars voor te stellen: 

“Als de Ottomanen een christelijk gebied veroverden, verkrachtten zij niet alleen 

systematisch vrouwen en meisjes – dat was al verschrikkelijk genoeg – maar ook 

jongens. Dat versterkte in alle landen van Oost-Europa de haat tegen de verdorven en 

wrede Turken. Ook hun weerzinwekkende gewoonte om een deel van hun mannelijke 

slaven te castreren, leidde tot nog meer haat.”246 

Het zou overdreven zijn te stellen dat het Vlaams Belang uitsluitend islamitische 

gemeenschappen viseert in haar discours. In een terugblik op de Congolese 

onafhankelijkheidsstrijd, vestigt de partij de aandacht onder andere op de blanke vrouwen en 

meisjes die toen door de zwarte, veelal christelijke, bevolking verkracht zijn. Het is echter 

opvallend dat het Vlaams Belang hier zelf geen aandacht lijkt te besteden aan de religie van de 

Congolezen, terwijl ze dat bij islamitische samenlevingen wel doet.247 

De N-VA en inburgering 

Het grootste deel van het gendergerelateerd discours behandelt de interactie tussen de 

Vlaamse cultuur en niet-westerse culturen, zoals die hierboven aan bod gekomen zijn. Via 

migratie komen die verschillende culturen in contact, maar vaak ook in conflict, met elkaar. 
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Daar gaat een groot deel van de aandacht in de Vlaams-nationalistische discoursen naartoe. 

Op dat vlak hamert het N-VA-discours sterk in op inburgering. Al vanaf het ontstaan van de 

partij vormt inburgering en belangrijk programmapunt. Volgens het programma van 2003 

moet een nieuwkomer om Vlaming te worden “volwaardig deelnemen aan onze publieke 

cultuur (onze wetten, regels en instellingen)”.248 Hoewel het programma hier niet duidelijk 

maakt wat er precies onder die regels verstaan wordt, scheppen latere programma’s – zoals 

dat van 2014 – meer duidelijkheid. Onder andere respect voor alle geslachten en seksuele 

geaardheden is een belangrijk criterium: 

“Van nieuwkomers vragen we niet om aan de grens hun identiteit af te leggen of hun 

geloof op te geven. We vragen hen wel om onze publieke cultuur te delen, onze taal te 

leren en de basisregels van onze samenleving te respecteren en na te leven. Respect 

voor de identiteit van elke mens, ongeacht afkomst, religie, huidskleur, geslacht en 

seksuele geaardheid zijn daarbij cruciaal. Het zijn immers deze grondwaarden die 

burgerschap definiëren en iedere Vlaming dezelfde kansen bieden.”249 

Om haar discours van inburgering kracht bij te zetten, pronkt de N-VA regelmatig met 

bepaalde leden die als voorbeeld moeten dienen voor een goede inburgering. Voorbeelden 

zijn Linda Mbungu en Nadia Sminate, respectievelijk van Congolese en Marokkaanse afkomst 

(zie figuur 17). Bijdragen over inburgering kunnen in het Nieuw-Vlaams Magazine ook 

voorzien woorden van illustraties die geen N-VA-leden tonen (zie figuur 18). Figuren 17 en 18 

hebben een belangrijke overeenkomst, die ook representatief is voor bijna elk gelijksoortig 

beeld in het N-VA-blad. De partij kiest zo goed als altijd voor vrouwen om een goede 

inburgering uit te beelden. Niet-westerse mannen komen erg weinig voor in N-VA-beelden. 

Dat komt tot op zekere hoogte overeen met een punt dat Sara Farris maakt in haar werk over 

femonationalisme. Ze stelt dat westerse inburgeringsprogramma’s eerder op vrouwen gericht 

zijn, omdat zij niet als een bedreiging worden gezien, in tegenstelling tot niet-westerse 

mannen. De overeenkomst met Farris’ werk is echter niet absoluut, aangezien de N-VA ook 

zelden negatieve beelden van niet-westerse mannen verspreidt. 
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Figuur 17: Linda Mbungu en Nadia Sminate, twee vrouwelijke N-VA-leden als voorbeelden van succesvolle inburgering, 
houden een spandoek omhoog. Nieuw-Vlaams Magazine, 2, nr. 5 (2007): 4. 

 

Figuur 18: Meisjes van niet-westerse origine leren de Nederlandse taal om in te burgeren in de Vlaamse cultuur. Nieuw-
Vlaams Magazine, 8, nr. 1 (2013): 10. 
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De N-VA veroordeelt in haar discours praktijken die niet passen binnen de Vlaamse 

gendergerelateerde waarden en normen, zoals het uithuwelijken van jonge meisjes.250 De 

meeste aandacht gaat van bij het begin al naar hoofddoeken en andere versluierende 

kledingstukken. In 2007 stelt de partij bijvoorbeeld dat binnen de dienstverlening de 

neutraliteit bewaard moet blijven en dat om die reden hoofddoeken daar niet thuishoren.251 

In vergelijking met het Vlaams Belang is dat standpunt zeer gematigd. Ook op andere 

manieren toont de N-VA zich gematigd in haar discours. Op een trefdag van Jong N-VA over 

vrouwenrechten in 2009, was bijvoorbeeld ook Baas Over Eigen Hoofd (BOEH) aanwezig, een 

organisatie die opkomt voor het recht een hoofddoek te dragen. Hoewel de N-VA zelf niet 

akkoord gaat met die visie, toont ze zich dus toch bereid in dialoog te gaan met andere 

meningen. De jongerenafdeling van het Vlaams Belang protesteerde luidkeels bij de ingang 

van dit evenement, wat een goed beeld geeft van de verschillende ingesteldheid van beide 

partijen.252 

Het discours van de N-VA laat ook ruimte bestaan voor nuance. Zo stelt Bilal Benyaich, een 

politicoloog van Marokkaanse origine, in de rubriek “Buitenwacht” duidelijk dat polygamie, 

integrale sluiers en niqaabs typische kenmerken zijn voor radicale strekkingen binnen de 

islam. In België is die groep wordt die groep niet als representatief gezien voor de 

moslimgemeenschap.253 Een ander voorbeeld is een artikel over homofoob geweld, waarin 

Piet De Bruyn stelt dat zo’n geweld voor de N-VA altijd onaanvaardbaar is. Hij erkent expliciet 

dat niet enkel allochtonen, maar ook autochtonen verantwoordelijk zijn voor homofoob 

geweld.254 

Toch komt er al vroeg ook radicaler discours over hoofddoeken en dergelijke voor in het 

Vlaams Belang Magazine. Voorlopig beperkt dat zich echter grotendeels tot citaten uit de pers: 

“Ik vind dat we onze westerse waarden veel beter moeten verdedigen. De sluier 

bijvoorbeeld, ik kan het standpunt van de vrouwenbeweging, die zo lang voor 

ontvoogding gevochten heeft, maar niet begrijpen. Nu is men vóór, terwijl de sluier in 

veel gevallen niet ontvoogdend is.”255 

“[…] Als er één maatschappelijk fenomeen is dat de laatste twintig jaar nadrukkelijk 

‘focust op onze verschillen’, dan is het wel de hoofddoek.”256 
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In deze perscitaten – respectievelijk van oud-VRT-journalist Dirk Tieleman en filosoof Etienne 

Vermeersch – komt een discours aan bod dat in die periode eerder uitzonderlijk is in het 

Vlaams Belang Magazine. Rond 2013-2015 vindt er echter een evolutie plaats binnen het N-

VA-discours, waardoor zo’n discours steeds gangbaarder wordt. Het discours lijkt meer op te 

schuiven in de richting van dat van het Vlaams Belang. Ik zal nu eerst het discours van die 

partij bespreken, waarna ik verder inga op deze evolutie van het N-VA-discours. 

Het Vlaams Belang en onverzoenbaarheid 

Terwijl de N-VA wel streeft naar een overname van de Vlaamse publieke cultuur, maar in de 

private sfeer nog vrijheid laat voor de cultuur van mensen met een migratieachtergrond, 

hanteert het Vlaams Belang van in het begin eerder een ‘alles of niets-discours’. Al in haar 

beginselverklaring maakt de partij duidelijk dat om “de multiculturele vergissing” ongedaan 

te maken onder andere de gelijkwaardigheid van man en vrouw beschermd moet worden: 

“In Vlaanderen moet aan vreemdelingen en inwijkelingen duidelijk gemaakt worden 

dat zij in de eerste plaats onze wetten moeten respecteren en vervolgens dat zij zich 

moeten aanpassen aan onze cultuur, onze normen en waarden, onze leefgewoonten en 

aan belangrijke traditionele principes van de beschaving, die zich op het Europees 

grondgebied heeft ontwikkeld, zoals ondermeer de scheiding van kerk en staat, de 

democratie, de vrije meningsuiting en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.”257 

Zoals al eerder vermeld werd, heeft het Vlaams Belang bijna uitsluitend aandacht voor verbaal 

of fysiek geweld tegen vrouwen en homo’s als de dader van niet-westerse origine is. Wanneer 

andere partijen tegenwerpen dat ook Vlamingen zich hier schuldig aan maken, lacht het 

Vlaams Belang de argumenten van haar politieke tegenstanders weg of beschuldigd hen van 

hypocrisie: 

““Zowat alle Franstalige partijen, maar uiteraard ook de SP.A en Groen, verketterden 

[toenmalig Brussels CD&V-staatssecretaris voor Gelijkekansenbeleid] Grouwels 

omwille van haar uitspraken. Door er op te wijzen dat allochtone mannen nu eenmaal 

niet direct de meest hoffelijke en vrouwvriendelijke mensen in Brussel zijn, zou 

Grouwels de Marokkaanse gemeenschap stigmatiseren. Ongehoord, vond Groen, want 

er zijn ook Vlaamse bouwvakkers die al wel eens naar een mooi meisje durven fluiten. 

Tja daar hebben we nu niet van terug natuurlijk…”258 

“In de grootsteden is het in mekaar rammen van homo’s een groeiend fenomeen. Een 

fenomeen waaraan vooral allochtone jongeren zich bezondigen. Toch heeft minister 

van Binnenlandse Zaken Dewael (VLD) beslist om het homofobe karakter van geweld 
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niet te registreren. Want “dat is discriminerend”… Merkwaardig toch. Want welk 

signaal geeft de overheid? Dat fysiek geweld tegen homo’s toegestaan is? Of wil de 

overheid niet onder ogen zien dat allochtonen niet altijd ‘slachtoffer’ zijn, maar vaak 

ook dader?”259 

Bij haar veroordelingen van allochtoon geweld tegenover vrouwen en homo’s, probeert het 

Vlaams Belang dus ook zo veel mogelijk haar politieke tegenstanders buitenspel te zetten. 

Daarnaast valt het in bovenstaande citaten op dat de partij verschillende stijlfiguren gebruikt 

om het geweld te beschrijven. In het eerste citaat maakt de partij duidelijk gebruik van een 

understatement (“niet direct de meest hoffelijke en vrouwvriendelijke mensen”) om zo te 

insinueren dat Grouwels’ uitlatingen wel meevallen. In het tweede citaat wordt het geweld 

dysfemistisch omschreven als “in mekaar rammen”, om het net zo erg mogelijk voor te stellen. 

In een interview met schrijver en filosoof Wim Van Rooy spreekt hij de N-VA tegen en stelt dat 

vrouwen- en homodiscriminatie niet te beperken is tot “een kleine minderheid extremisten”: 

“De islam is één grote onrechtvaardigheid, ten opzichte van vrouwen, ten opzichte van 

homo’s en ongelovigen.”260 

Verschillende vormen van vrouwendiscriminatie in de islam krijgen extra veel aandacht in het 

Vlaams Belang-discours. Een eerste vorm is weinig verrassend de hoofddoek en verwante 

kledingstukken als boerka’s en niqaabs. Het Vlaams Belang wil zulke kledij in alle 

omstandigheden verbieden. Om een dergelijk verbod te propageren, geeft de partij in haar 

discours verschillende negatieve betekenissen aan de hoofddoek. Drie betekenisgevingen zijn 

erg aan elkaar verwant en komen het vaakst voor in het Vlaams Belang-discours. Ten eerste 

is dat de hoofddoek als symbool van de islam, ten tweede als een symbool van vrouwelijke 

onderdanigheid en onderdrukking en ten derde als een symbool van de verwerping van de 

westerse samenleving en haar waarden. 261 Ook andere kledingstukken als de boerka en de 

niqaab krijgen zulke betekenissen.262 Deze verwante betekenisgevingen worden vaak door 

elkaar of in combinatie met elkaar gebruikt.263 Bij nader inzien zitten er echter ook 

tegenstrijdigheden in dit discours, waarbij de verschillende betekenissen worden beschreven 

als elkaar uitsluitend: 

“Hoofddoekjes zijn allesbehalve strikt religieuze symbolen, maar dragen integendeel 

het ongelijkwaardig sociaal verkeer van mannen en vrouwen in de islamwereld uit.”264 
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Bovendien worden deze vaakst voorkomende betekenissen nog aangevuld met minder 

frequente argumenten, die zorgen voor een nog minder consequent discours. Hoewel het anti-

hoofddoekendiscours doorgaans enkel de islam viseert, plaatst het Vlaams Belang dit af en toe 

in het bredere ideaal van neutraliteit. Het verbieden van hoofddoeken is dan plots geen 

onderdeel meer van de strijd tegen islamisering, maar louter een consequente toepassing van 

het neutraliteitsprincipe.265 Elders citeert het Vlaams Belang Magazine Phyllis Chesler, die een 

radicalere betekenis geeft aan gesluierde vrouwen dan louter een islamitisch symbool. Zij 

trekt een direct verband naar terrorisme: 

“Volg de vrouwen die boerka’s dragen: ze zullen je zonder uitzondering leiden naar de 

mannelijke islamitische terroristen (of potentiële terroristen) in hun familie.”266 

In haar betekenisgeving van hoofddoeken, herhaalt het Vlaams Belang verschillende keren dat 

de hoofddoek meer is dan “een ‘sexy’ en verleidelijk kledingstuk”. De partij lijkt er dus van uit 

te gaan dat de enige verdediging voor de hoofddoek bestaat uit een argument dat het 

kledingstuk en de drager seksualiseert.267 

Hoofddoeken en dergelijke zijn ook elementen die voortdurend opduiken in afbeeldingen in 

het Vlaams Belang Magazine. Terwijl de N-VA vooral vrouwelijke nieuwkomers op een 

positieve manier afbeeldt als voorbeelden van inburgering, heeft het Vlaams Belang een heel 

andere beeldcultuur. Hoofddoeken, boerka’s en niqaabs duiken talrijke keren op. Bijschriften 

kunnen verder inzetten op de vrouwonvriendelijke betekenis van zulke islamitische 

kledingstukken (zie figuur 19). Niet alleen moslima’s worden afgebeeld met boerka’s en 

dergelijke aan. Soms toont het Vlaams Belang ook westerse vrouwen in zulke kledij, om het 

cultuurcontrast in de verf te zetten of om te waarschuwen voor de islamisering van de 

westerse maatschappij. De coverafbeelding van het novembernummer van 2005 is bijzonder 

interessant in dat opzicht (zie figuur 20). De foto toont een vermoedelijk westerse vrouw, die 

een boerka draagt met het motief va de vlag van Europa erop. Het bijschrift toont aan dat de 

vrouw symbool staat voor Europa, getroffen door de islamisering. Dit past deels in het idee 

van Nira Yuval-Davis dat naties vaak symbolisch belichaamd worden door vrouwen. Hier gaat 

het niet om een natie, maar om Europa en bij uitbreiding de hele westerse wereld, in strijd 

met de islam. 
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Figuur 19: Vrouw in boerka, als illustratie voor de vrouwendiscriminatie in de islam. Vlaams Belang Magazine, 6, nr. 5-6 
(2009): 8. 

 

Figuur 20: Vrouw onder een boerka met het motief van de vlag van Europa. Vlaams Belang Magazine, 2, nr. 11 (2005): 1. 



 

99 
 

Een ander opmerkelijk verschil tussen de islamgerelateerde beeldcultuur van de N-VA en het 

Vlaams Belang is het afbeelden van mannen. In tegenstelling tot de N-VA beeldt het Vlaams 

Belang ook geregeld mannelijke moslims af, hoewel vrouwen nog steeds de meerderheid 

vormen. Terwijl de partij vrouwen passief afbeeldt, als gevangenen onder hun boerka’s, toont 

het Vlaams Belang mannelijke moslims op een actieve, vaak agressieve manier (zie figuur 21). 

Dat past zeer goed binnen Farris’ theorie van het femonationalisme. Mannen vormen het 

islamitische gevaar, terwijl vrouwen bevrijd moeten worden uit hun onderdrukkende 

samenleving. 

 

Figuur 21: Demonstrerende moslims. De precieze context is niet bekend. Vlaams Belang Magazine, 4, nr. 9 (2007): 11. 

Naast kledij als hoofddoeken en dergelijke, is ook segregatie tussen man en vrouw een thema 

dat regelmatig opduikt in het anti-islamdiscours van het Vlaams Belang. In haar 

verkiezingsprogramma van 2012 verwijst de partij hiernaar met de erg beladen termen 

“gescheiden zwemmen en andere islamitische sekseapartheidseisen”.268 Het invoeren van 

aparte zwemuren voor vrouwen is een casus die doorheen haar hele geschiedenis als 

symbooldossier geldt voor het Vlaams Belang.269 De partij grijpt echter ook andere specifieke 
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gebeurtenissen aan om de islam te beschuldigen van segregatie. Een interessant voorbeeld is 

een bijdrage in Vlaams Belang Magazine over Nederlandse ziekenhuizen waar moslims eisen 

dat hun vrouwelijke familieleden enkel behandeld worden door vrouwen. De woordkeuze van 

het Vlaams Belang stelt de moslima’s duidelijk voor als passieve onderdrukten, zelfs als 

gevangenen binnen de moslimcultuur: 

“Volgens radioloog Flor Sanders worden ziekenhuizen steeds vaker geconfronteerd 

met “gesluierde moslimdames” begeleid door “hun mannelijke cipiers” (echtgenoten, 

broers, vaders, zoons) die op hoge toon eisen dat hun vrouwelijk familielid uitsluitend 

door een vrouwelijk personeelslid wordt onderzocht en behandeld. Een fenomeen dat 

zich overigens ook bij ons in toenemende mate schijnt voor te doen.”270 

De verschuiving van het N-VA-discours 

Zoals reeds aangehaald werd, evolueert het discours van de N-VA vanaf de jaren 2013-2015. 

Voordien was het N-VA-discours vrij gematigd en genuanceerd, met af en toe een radicale 

stem. Na deze evolutie is het discours van de partij echter consequent negatief tegenover de 

relatie tussen gender en mensen met een migratieachtergrond. Zo lijkt er een verschuiving 

plaats te vinden in de richting van het Vlaams Belang-discours. Waar de N-VA vroeger een 

discours hanteerde dat zeer veel vertrouwen toonde in het potentieel van inburgering, toont 

onderstaand citaat van N-VA-Kamerlid Koen Metsu dat dat optimisme in 2015 geminderd is. 

In een interview over radicalisering lijkt Metsu’s discours een erkenning van het 

tekortschieten van het inburgeringsbeleid: 

“Onze gemeenschap is gebouwd op waarden en normen zoals vrije meningsuiting, de 

scheiding van kerk en staat en de evenwichtige verhouding tussen man en vrouw. Maar 

helaas evolueerde niet iedereen in onze gemeenschap mee in dit gedachtegoed. En die 

groep probeert nu met geweld afwijkende waarden op te dringen.”271 

Bepaalde N-VA-leden gaan in hun discours – in navolging van het Vlaams Belang – de nadruk 

leggen op de meest gruwelijke elementen om zo de islam te veroordelen. Dat doet 

bijvoorbeeld Hendrik Vuye (die toen nog fractievoorzitter voor de N-VA in de Kamer van 

volksvertegenwoordigers was, maar die fractie intussen heeft verlaten). Zijn discours speelt 

ook in op het idee van een strijd tussen culturen; zo beschrijft hij de islam als een bedreiging 

voor “onze democratie”, waartegen we ons moeten “verdedigen”: 

“Onze democratie heeft de plicht zich te verdedigen tegen hen die folteren, die mensen 

de keel oversnijden, die mensen levend verbranden, die vrouwen verkopen als 

                                                             
270 “Islamisten en naïvisten,” Vlaams Belang Magazine, 4, nr. 10 (2018): 11. 
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seksslavinnen en die homo’s van de daken werpen. Tegen die mensen moet de 

democratie duidelijk stellen: tot hier en niet verder.”272 

Net als bij het Vlaams Belang zijn enerzijds segregatie tussen de geslachten en anderzijds 

kledingstukken als hoofddoeken, de onderwerpen die het meest aan bod komen in het 

islamkritische discours met betrekking tot gender. Doorgaans blijft het discours wel duidelijk 

verschillend van dat ven het Vlaams Belang. Zo klopt het inderdaad dat hoofddoeken enkel in 

een negatieve context aan bod komen, terwijl de partij zich vroeger openstelde om 

bijvoorbeeld naar de tegenargumenten van BOEH! te luisteren. Maar er zijn duidelijke 

verschillen met het Vlaams Belang, zoals het feit dat het N-VA-discours zich beperkt tot 

hoofddoeken op school of in overheidsfuncties. Wat moslima’s in een private context dragen, 

lijkt van minder belang voor de N-VA. De argumentatie van de partij bestaat dan ook meestal 

uit het neutraliteitsprincipe, dat hoofddoeken in bepaalde contexten uitsluit.273 Hoewel de 

betekenisgeving van hoofddoeken bij de N-VA dus heel wat consequenter is dan bij het Vlaams 

Belang, laten rubrieken als “Buitenwacht” toch ook meer afwijkende standpunten toe. Zo ziet 

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, de hoofddoek duidelijk als een symbool 

van de onderdrukking van een vrouw. Op die manier wil hij een duidelijk onderscheid maken 

tussen de hoofddoek en het joodse keppeltje, hoewel het in beide gevallen ook om religieuze 

symbolen gaat: 

“Betreurenswaardig is wel dat de grote migratie van de voorbije decennia politici vaak 

ertoe aanzet om maatregelen te nemen waarbij wij ‘collateral damage’ oplopen. Als er 

problemen zijn met de hoofddoek omdat dit vrouwen onderdrukt, dan moet je zeker 

de moed hebben om dat te benoemen. Maar mijn keppeltje staat niet symbool voor de 

onderdrukking van de joodse man. En ook de koosjere slacht verschilt bijvoorbeeld 

wezenlijk van de halalslacht.”274 

Wat kan deze omslag in het N-VA-discours verklaren? Het antwoord kan liggen in 

verschillende evoluties die rond 2013-2015 plaatsvonden. De belangrijkste verklaring is 

wellicht de vluchtelingencrisis die Europa in die periode trof, in combinatie met een 

opflakkering van moslimfundamentalistisch terrorisme. De grote toename van het aantal 

migranten dat België binnenkwam kan verklaren waarom de N-VA zich toen strenger begon 

op te stellen. Ook elders in Europa is er de laatste jaren een verrechtsing van het discours en 

het beleid waar te nemen. Electorale overwegingen kunnen ook een rol gespeeld hebben, 

aangezien vooral het Vlaams Belang en haar radicale discours van deze situatie konden 
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nr. 2 (2015): 15. 
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274 “Michael Freilich: "Een spanning tussen mijn joodse en Vlaamse identiteit is me vreemd,” Nieuw-
Vlaams Magazine, 12, nr. 8 (2018): 21. 



 

102 
 

profiteren. Met een minder sympathiek discours kon de N-VA trachten zo weinig mogelijk 

kiezers aan het Vlaams Belang te verliezen. Het strengere discours van de N-VA over de relatie 

tussen genderwaarden en niet-westerse culturen moet in die context gezien worden. De vraag 

die nog rest is of we dat discours als femo- en homonationalistisch kunnen omschrijven. 

7.2. Femo- en homonationalisme in de Vlaamse context 

In haar discours legt het Vlaams Belang veel nadruk op het verband tussen niet-westerse 

culturen – in het bijzonder de islam – en de discriminatie van vrouwen en homo’s. Hoewel het 

N-VA-discours tijdens het grootste deel van haar voorlopige levensloop heel wat gematigder 

en genuanceerder was, lijkt ook deze partij sinds 2013-2015 negatiever over de 

genderwaarden bij migranten en niet-westerse groepen te berichten. Meestal gaat de N-VA 

nog niet zo ver als het Vlaams Belang, maar toch valt een radicalisering van het discours niet 

te ontkennen. Die evolutie kan waarschijnlijk in de eerste plaats gelinkt worden aan de recente 

vluchtelingencrisis en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen. Is dit islamkritische discours 

van beide partijen, waarbij de nadruk gelegd wordt op genderwaarden, te vatten onder de 

noemers femonationalisme en homonationalisme? 

Het is mogelijk enkele overeenkomstige kenmerken te onderscheiden in de uitwerking van de 

concepten femonationalisme en homonationalisme, respectievelijk door Sara R. Farris en 

Jadbir K. Puar. Ten eerste vertrekken beide concepten vanuit het bestaan van een westerse 

nationalistische actor, die kritiek uit op de genderverhoudingen en -waarden van een niet-

westerse cultuur, en zichzelf in dat discours als moreel superieur profileert. Dit hoofdstuk 

heeft aangetoond dat het Vlaams Belang zeker aan die beschrijving voldoet. Religie en 

geschiedenis worden als de fundamenten gezien van vrouwen- en homodiscriminatie binnen 

(in de eerste plaats) de islam. Geweld tegenover vrouwen en homo’s, bepaalde islamitische 

kledij en segregatie tussen mannen en vrouwen zijn voor de partij de belangrijkste uitingen 

hiervan. In de gebruikte beelden toont het Vlaams Belang islamitische vrouwen doorgaans als 

passief en onderdrukt, terwijl mannelijke moslims als actief, dominant en agressief worden 

voorgesteld. Anderzijds benadrukt de partij het belang van de gelijkwaardigheid van man en 

vrouw in de Vlaamse samenleving. Dat principe schuift de partij naar voren als één van de 

voorwaarden om als Vlaming beschouwd te worden. 

De N-VA voldoet minder eenduidig aan die eerste voorwaarde. Lange tijd was het discours van 

de partij genuanceerder en toonde ze zich bijvoorbeeld bereid te luisteren naar argumenten 

pro hoofddoek. De rechten van vrouwen en LGBTQ+ werden wel voorgesteld als belangrijke 

Vlaamse principes, maar in haar discours leek de partij geen onverzoenbaarheid te zien tussen 

islamitische nieuwkomers en die rechten. Onder invloed van de recente migratiecrisis lijkt het 

N-VA-discours echter te radicaliseren en steeds duidelijker te voldoen aan dat eerste kenmerk 

van een femo- en homonationalistische actor. Ook de foto’s die de partij gebruikt, sluiten 

daarop aan. In tegenstelling tot het Vlaams Belang toont de N-VA weliswaar zelden negatieve 

gendergerelateerde beelden van de islam, toch valt het op dat in de positieve beelden van 
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inburgerende of ingeburgerde nieuwkomers, de partij bijna uitsluitend vrouwen afbeeldt. Zo 

wordt de indruk gewekt dat de partij de inburgering van mannen als problematischer ziet.  

Er is echter een tweede fundamenteel criterium dat Farris’ femonationalisme en Puars 

homonationalisme gemeen hebben. Om onder die noemers te vallen, volstaat het niet om 

vrouwonvriendelijke praktijken en denkbeelden van niet-westerse groepen te veroordelen. 

Daarnaast moet ook blijken dat de nationalistische actor in werkelijkheid weinig blijkt te 

geven om vrouwen- en LGBTQ+-rechten, maar daar louter gebruik van maakt om een 

nationalistisch en xenofoob denkbeeld te propageren. Met behulp van de conclusies uit de 

vorige hoofdstukken is het mogelijk af te toetsen of dat het geval is voor de N-VA en het Vlaams 

Belang. Dat doe ik eerst voor het concept homonationalisme en daarna voor het concept 

femonationalisme. 

De conclusie over het homonationalistisch karakter van de N-VA en het Vlaams Belang is 

namelijk gemakkelijker te trekken. Uit hoofdstuk 6 is gebleken dat het Vlaams Belang 

homofoob geweld in Vlaanderen enkel toeschrijft aan mensen van niet-westerse origine. 

Standpunten van politieke tegenstanders die ook wijzen op homofoob geweld door Vlamingen 

zonder migratieachtergrond, lacht het Vlaams Belang weg of stelt ze voor als hypocriet. De 

discoursanalyse lijkt het zelfs mogelijk te maken vast te stellen wanneer de partij een 

homonationalistisch discours begon aan te nemen. In de beginjaren van de partij was het 

LGBTQ+-gerelateerd discours immers nog consequent negatief, in navolging van het Vlaams 

Blok. Pas rond 2007 begint de partij homofoob geweld af te keuren, maar enkel wanneer het 

begaan wordt door mensen van niet-westerse origine. Vanaf die periode lijkt het dus 

geoorloofd het Vlaams Belang-discours onder de noemer van het homonationalisme te 

plaatsen. 

De N-VA wijst daarentegen expliciet op het feit dat homofoob geweld niet enkel een probleem 

is van personen van niet-westerse origine, zoals de discoursanalyse heeft uitgewezen. 

Bovendien gaat het LGBTQ+-gerelateerd discours van de N-VA heel wat verder dan enkel 

verwijzingen naar homofoob geweld. De partij toont zich bereid inspanningen te doen om de 

rechten en belangen van die kwetsbare groep op verschillende manieren te beschermen. Door 

de LGBTQ+-representatie binnen de partij en hun deelname aan de Pride, kan de N-VA ook 

veel geloofwaardiger dan het Vlaams Belang aantonen dat de partij werkelijk begaan is met 

die groep. Toch viel het in de discoursanalyse op dat de partij, ondanks al haar inspanningen, 

LGBTQ+ nog steeds als ‘anders’ omschrijft. Desondanks geeft het discours in het algemeen 

duidelijk de indruk dat we het N-VA-discours zeer moeilijk als homonationalistisch kunnen 

omschrijven. 

Met betrekking tot femonationalisme zijn de conclusies iets minder eenduidig te trekken. Zo 

beperkt de aandacht voor vrouwenrechten zich in het Vlaams Belang-discours niet uitsluitend 

tot bijdragen over migranten en de islam. Toch is het opvallend dat het Vlaams Belang hierbij 

ten eerste heel wat minder ambitieus is dan de N-VA en ten tweede de vrouw vooral beperkt 
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tot haar moederrol. Die focus op het (potentiële) moederschap past binnen de demografische 

ideeën van de partij, die op hun beurt in het kader staan van het overkoepelende nationalisme. 

Bijdragen in het Vlaams Belang Magazine rond de Internationale Vrouwendag maken 

duidelijk dat de islam voor de partij een prioriteit is als het op vrouwenrechten aankomt. Het 

Vlaams Belang-discours vertoont dus minstens duidelijke kenmerken van femonationalisme. 

Ook voor de N-VA is de conclusie over femonationalisme iets genuanceerder dan die over 

homonationalisme. Hoewel hoofdstuk 4 heeft aangetoond dat het N-VA-discours over het 

algemeen wel vrouwvriendelijk was, wees de analyse op enkele nuances. De 

onderrepresentatie van vrouwelijke stemmen in het partijblad viel bijvoorbeeld op. Die 

gebrekkige vertegenwoordiging is weliswaar vrij algemeen in Vlaamse media, maar toch laat 

de N-VA in veel van haar rubrieken de kans liggen om met die traditie te breken. Een ander 

opvallend aspect binnen het N-VA discours is het bekritiseren van genderquota. In haar 

argumentatie hiervoor toont de partij echter dat ze onder andere de belangen van de vrouwen 

zelf in overweging neemt bij het innemen van dit standpunt. Daarnaast blijkt de N-VA op 

andere manieren ook succesvol de vrouwelijke representatie in haar partij te verbeteren. Ook 

het femonationalisme blijkt dus niet echt toepasbaar op de N-VA 
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Besluit 

Is de N-VA ethisch conservatiever dan de rest, zoals De Morgen op 19 maart 2019 op haar 

voorpagina beweerde? Mijn discoursanalyse heeft aangetoond dat N-VA-ondervoorzitter 

Lorin Parys zeker een punt had, toen hij die krantenkop in twijfel trok. In tegenstelling tot wat 

De Morgen deed uitschijnen, zijn er grote verschillen tussen de gendergerelateerde discoursen 

van de N-VA en het Vlaams Belang. Het discours van het Vlaams Belang is heel wat 

conservatiever en minder vrouwvriendelijk dan dat van de N-VA. Op basis van dit onderzoek 

is het echter moeilijk uit te maken hoe progressief de N-VA is in vergelijking met de niet-

nationalistische Vlaamse partijen. Het is immers mogelijk dat de partij enkel een progressieve 

indruk maakt in vergelijking met het Vlaams Belang-discours, maar nog steeds conservatiever 

is dan andere partijen. Een gendergerichte discoursanalyse van die andere Vlaamse partijen 

kan hierover meer duidelijkheid scheppen in de toekomst. 

Bij mijn onderzoek heb ik Norman Faicloughs methodologisch kader toegepast, de Critical 

Discourse Analysis. Die is opgebouwd op drie niveaus, die in de loop van deze tekst ook aan 

bod gekomen zijn. Het meest ruime niveau is de sociale/historische context waarin de tekst 

bestaat en die als verklarende factor kan dienen. In het derde hoofdstuk is die context 

behandeld. Zoals is gebleken, komen vele delen van het Vlaams Belang-discours in belangrijke 

mate overeen met eerdere Vlaams-nationalistische actoren, in het bijzonder natuurlijk met 

het Vlaams Blok. Nog steeds staat het gendergerelateerd discours van het Vlaams Belang voor 

een groot deel ten dienste van haar nationalistische ideologie. De nadruk op het demografisch 

en biologisch voortbestaan van de natie beïnvloedt het discours nog steeds sterk. 

De N-VA wijkt echter sterk af van het Vlaams-nationalisme van de vorige eeuw op het vlak van 

gender. De voorbije decennia zijn de verschillende facetten van LGBTQ+ steeds meer aanvaard 

binnen de maatschappij. Veel meer dan het Vlaams Belang lijkt de N-VA mee te zijn gegaan in 

die evolutie. In zekere zin is het logisch dat het N-VA-discours sterk verschilt van wat Veerle 

Vanden Daelen geschreven heeft over het Vlaams Blok. In tegenstelling tot het Vlaams Belang 

is de N-VA immers niet uit die partij en haar erg seksueel conservatief discours ontstaan, maar 

wel rechtstreeks uit de Volksunie. Het genderdiscours van de Volksunie is tot nog toe niet aan 

een historische studie onderworpen. Als dat in de toekomst wel gebeurt, zal dat een extra 

historische dimensie toevoegen, waardoor het progressieve discours van de N-VA op het vlak 

van gender beter begrepen en verklaard kan worden. 

Een ander kenmerk van de sociale context waarin de discoursen van de N-VA en het Vlaams 

Belang bestaan, is de opkomst van femonationalisme en homonationalisme. Deze termen, 

geïntroduceerd door respectievelijk Sara R. Farris en Jaspir K. Puar, slaan op de neiging van 

hedendaagse westerse nationalistische actoren om zich onterecht progressief voor te doen op 

het vlak van gender om zo xenofobe ideeën te propageren. In het laatste hoofdstuk heb ik 

geprobeerd de vraag te beantwoorden of femo- en homonationalisme ook kenmerken zijn van 

het discours van de Vlaams-nationalistische partijen. De discoursen blijken het eenduidigst 
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met betrekking tot homonationalisme. Het Vlaams Belang-discours voldoet goed aan die 

kenmerken, terwijl dat bij de N-VA niet zo is. Het besluit wat betreft femonationalisme 

behoefde wat meer nuance, maar ook daar bleek vooral het Vlaams Belang onder die noemer 

geplaatst te kunnen worden. 

Het tweede niveau van Faircloughs analysemodel is de discursieve context van de tekst. Die is 

in het tweede hoofdstuk aan bod gekomen. Bij mijn onderzoek lag de focus volledig op 

verkiezingsprogramma’s en partijbladen, en in minder mate de beginselverklaringen van de 

N-VA en het Vlaams Belang. Hoewel het meestal mogelijk was een rode draad te trekken 

doorheen de verschillende bronnen van eenzelfde partij, bleek uit de analyse dat er soms ook 

sprake is van verschillen. Zo besteedt de N-VA in haar verkiezingsprogramma’s erg veel 

aandacht aan gelijke rechten op de arbeidsmarkt, terwijl dat onderwerp in het ledenblad 

relatief weinig aan bod komt. De verschillende doelpublieken van die verschillende 

bronsoorten kunnen een verklaring bieden. 

Bovendien zijn verkiezingsprogramma’s en partijbladen zeker niet de enige bronnen van 

discours die de partijen produceren. Het is zeer goed mogelijk dat de N-VA en het Vlaams 

Belang bijvoorbeeld in een parlementaire context of op een ledencongres discoursen hanteren 

die andere accenten leggen of de conclusies van mijn onderzoek nuanceren. Er zijn dus zeker 

nog mogelijkheden voor verder onderzoek om de (gendergerelateerde) discoursen van de 

Vlaams-nationalistische partijen nog beter in kaart te brengen. In verder onderzoek is het ook 

zeker mogelijk meer aandacht te hebben voor individuele standpunten van N-VA- en Vlaams 

Belangleden. Door mijn eigen bronnenkeuze is de heterogeniteit binnen de partijen mogelijk 

te weinig belicht. Een aanvullend onderzoek naar het discours van partijleden op 

verschillende sociale media kan op dit vlak zeker welkom zijn. 

Faircloughs kleinste schaal is het niveau van de tekst zelf. Tijdens mijn analyse heb ik zowel 

woorden als beelden onderzocht als volwaardige delen van het bronnencorpus. Dat is zeker 

een verrijking gebleken. In bepaalde gevallen voegen de gekozen beelden nuances toe die in 

de tekst zelf niet aanwezig zijn. Bepaalde symbolische of abstracte concepten uit het Vlaams-

nationalistisch discours, zoals de islamisering van Europa of de demografische dreiging van 

niet-Vlamingen, kunnen op die manier ook krachtiger voorgesteld worden.  

Over het algemeen is hier de opmerking op zijn plaats dat bij dit onderzoek enige selectiviteit 

onvermijdelijk was. Het was niet mogelijk om elk stuk tekst en elk beeld dat enige informatie 

geeft over gender in de Vlaams-nationalistische ideologieën, te betrekken in deze bespreking 

van mijn onderzoek. Ik heb echter mijn best gedaan de belangrijkste trends duidelijk weer te 

geven, met aandacht voor nuances, evoluties en tegenstrijdigheden waar dat nodig was. Op 

die manier heb ik een nieuwe bijdrage geleverd aan het onderzoek naar het raakvlak tussen 

gender en (Vlaams-)nationalisme; een onderzoeksveld dat, zoals uit dit besluit is gebleken, 

nog veel mogelijkheden biedt voor verdere ontginning. 
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