
N-VA DUFFEL – ontstaan 
 
Kort na federale verkiezingen van 2003 kwamen een 12-tal Vlaams nationalisten samen voor het 

bespreken wanneer en hoe een lokale N-VA-afdeling  kon/moest worden opgericht in Duffel. 
Sommigen (allen ?) van hen waren toen al lid van de N-VA. 
Ik vind niet alle namen terug, wel : Tom Boons, Rita Bellens, Koen Frederickx,  Willem Glorie, Karel 

Soudan,  Geert Aerts uit Lier en ikzelf, lid van de Partijraad.de die toen op verzoek van wijlen Walter 

Luyten uit Berlaar en van Jan Loones uit Oost-Duinkerke,  lid van de partijraad was geworden. (zie 

nota hieronder). 
De eerste sporen die ik van dit initiatief kan terugvinden, zijn vervat in een e-post bericht dat ik op 23 

september 2003 zond aan de verantwoordelijken van het arrondissementele bestuur, voorzitster 

Reinilde Van Moer en secretaris Piet De Zaeger. - als lid van de partijraad maakte ik toen ook deel uit 

van het arrondissementele bestuur. 
Uit die correspondentie blijkt dat die verkennende eerste vergadering plaats had op 22 september 

(want ik schrijf op 23 september aan Reinilde en Piet : 'gisterenavond'). 
Namens die groep verzoek ik dat er een afgevaardigde van het arrondissement zou worden aangeduid 

als officiële getuige van de oprichting die zou doorgaan in het Gildenhuis, op maandag 6 oktober om 

20 uur. 
Ik veronderstel dat de afdeling effectief op die datum werd opgericht, met Karel Soudan als 

(voorlopig) contactpersoon. Koen (die toen voorzitter was van de jeugdraad ?), nam een aantal 

praktische zaken op zich, onder meer de voorbereiding van een n-va aanwezigheid op de jaarmarkt. 
Een brief van mijzelf aan de gekende gewezen  leden van de Volksunie die gedateerd was op 7 

oktober, laat ook veronderstellen dat de afdeling op 6 oktober 2003 werd opgericht, met 

bovengenoemde personen als (voorlopige) bestuurders. 
Later werd een definitief bestuur samengesteld – zie mijn e-gelukwensen “goede vaart” van 7 

december : Geert Aerts, Tom Boons, Rita Bellens, Koen Frederickx en Willem Glorie – na mijn 

tussenkomst bij de hogere partij instanties werd een afwijking verkregen voor Geert, die statutair niet 

in aanmerking kwam als voorzitter gezien hij in Lier woonde. 
Deze gelukwensen werden bijgetreden door de algemeen voorzitter Geert Bourgeois. 
 
graag ten persoonlijke titel, voor de historisch correcte situering : 
ik werd VU-lid van bij het ontstaan in 1954, en sloot mij aan bij de Volksunie-afdeling Menen, en  in 

1971, na mijn vestiging in Duffel, sloot ik mij  aan bij de afdeling in Duffel. In 1977 werd ik lid van 

het OCMW. Omwille van onverenigbaarheid met mijn beroepsopdrachten als directeur van 

Vlamingen in de Wereld, zette ik vanaf 1981 mijn actieve politieke engagementen stop. 
Ik bleef wél  lid van de Volksunie tot de moeilijkheden die ontstonden onder het voorzitterschap van 

 Bert Anciaux, namelijk in 1997 met zijn project 'Idee 21'.  Ik weigerde mijn lidkaart te hernieuwen, 

toen  Mark en Frieda Van Dromme mij deze kwamen aanbieden. 
Van dan af werd ik partijpolitiek dakloos. In 2001 werd beslist om op te houden met de VU. In 

september werd een referendum georganiseerd, waaraan ik niet kon deelnemen omdat ik geen lidkaart 

meer had. Daar had ik spijt van, want er moest gekozen worden : ofwel doorgaan als  Vlaams-

Nationaal met Geert Bourgeois, ofwel Bert Anciaux volgen met zijn Toekomstgroep, ofwel  verder 

gaan met de voorstanders van niet te spitsen, onder de leiding van Johan Sauwens. 
Van aan de zijlijn supporterde ik voor Bourgeois. Hij haalde een relatieve meerderheid van ongeveer 

47 %. 
Samen met Bourgeois waren er 25 medestanders die zijn manifest ondertekenden en die met hem op 

13 oktober 2001  de Nieuw Vlaamse Alliantie stichtten. 
Ik werd een van de eerste leden, en op 2 december 2001 gingen wij in Gent betogen  onder de slogan 

“wij houden woord”. In januari 2002 werd ik lid van de partijraad, op verzoek van wijlen Walter 

Luyten en van Jan Loones uit Oost-Duinkerke. 
 
Guido Dutry - Duffel, 16 september 2013 
 


