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Nieuw-Vlaamse alliantie
Volle Manen. Voor zes miljoen Vlamingen. Brussel, 2001-2005, verdergezet als 

Nieuw-Vlaams Magazine. Brussel, 2006- (ook online).
Digit@@l journaal, Nieuwsbrief voor bestuursleden en mandatarissen van de nv-a. 

Brussel, 2001- (online).

Spirit
Gazet met Spirit. Brussel, 2001-2008.
Pregopraat. Wij-jongeren met Spirit. Brussel, 2002-2008.
Link. Tijdschrift voor links-liberalisme. Brussel, 2005-2008.

Vlaams belang
Vlaams Belang Magazine. Brussel, 2004- (ook online).
Richtlijn. Brussel, 2004- (kaderblad).
Vrij Vlaanderen. Brussel, 2004- (Vlaams Belang Jongeren).
Breuklijn. Brussel, 2004- (vormingsblad Vlaams Belang Jongeren).

De websites van de huidige Vlaams-nationalistische partijen bevatten natuur-
lijk heel wat publicaties (ledenbladen – zie hierboven –, congresdocumenten, 
persberichten, standpunten, dossiers over actuele problemen, manifesten, enz.) : 
www.nv-a.be, www.vlaamsbelang.org, www.s-lp.be.
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7.2. Historisch overzicht
Reeds na de Eerste Wereldoorlog ontstonden in Franstalig België verschillende 

politieke bewegingen van extreemrechtse inspiratie, zo onder meer de Légion 
Nationale (opgericht in 1922), die zich later omgevormd had tot Parti National 
Belge, een fascistoïde formatie die nooit enig noemenswaardig succes boekte. 
Heel anders zou het gaan met een andere fascistische partij, Rex. In 1935 had 
een ambitieuze jonge publicist, Léon Degrelle, een extreemrechtse afscheuring tot 
stand gebracht binnen de katholieke partij. Die dissidentie werd omgevormd tot 
een zelfstandige politieke partij, die in 1936 een klinkende verkiezingsoverwin-
ning boekte. Rex onderscheidde zich vooral door haar demagogische campagnes 
tegen de “ verrotte parlementaire democratie ”, die ze wilde vervangen door een 
autoritair regime. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was Rex op 
de terugweg, maar tijdens de Duitse bezetting wierp ze zich volop in de collabo-
ratie. Ze verdween dus ook met de ineenstorting van het naziregime in Europa.

Na de Tweede Wereldoorlog stelde Franstalig extreemrechts lange tijd niet 
veel voor. Die politieke stroming werd (en wordt nog steeds) gekenmerkt door 
een hoge graad van verbrokkeling. In de loop van de jaren 1950-1960 ontstonden 
tal van minuscule en uiterst marginale groeperingen, die vaak geen “ partijen ” in 
de strikte zin van het woord waren. Ze verdwenen meestal zeer snel. In de loop 
van de jaren 1970 en 1980 legde Franstalig extreemrechts een nieuw dynamisme 
aan de dag. Toen werden verschillende fascistische formaties opgericht (zoals de 
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Parti des Forces Nouvelles – later Parti des Forces Nationalistes –, ontstaan uit de 
beweging Front de la Jeunesse die was opgericht in 1974 ; de Union Nationale et 
Démocratique ; de Parti Liberal Chrétien, later de Parti de la Liberté du Citoyen ; 
de Luikse partij Agir, opgericht in 1989 ; enz.). Al deze partijtjes stelden echter 
zeer weinig voor. Het Front National (fn) vormde hierop een uitzondering. Deze 
fascistische partij werd opgericht in 1985 door Dr. Daniel Féret en kenmerkte zich 
door een hevig antivreemdelingendiscours, door aanvallen op het zogenaamde 
“ verrotte ” politieke stelsel en door oproepen voor “ orde en gezag ”. In de jaren 
1990 boekte de partij enkele electorale successen, niet alleen op lokaal niveau 
(meer bepaald in Charleroi, La Louvière en in tal van Brusselse gemeenten, waar 
ze in 1994 een tien à vijftien percent van de kiezers wisten te bekoren), maar 
ook op regionaal en federaal niveau. fn-verkozenen zetelden bijvoorbeeld in het 
federale Parlement, in het Waalse parlement en in de Brusselse Hoofdstedelijke 
Raad. Vanaf het midden van de jaren 1990 had die partij echter af te rekenen 
met tal van interne ruzies en dissidenties. Het fn versplinterde in tal van kleine 
partijtjes die elkaar onderling bevechten (naast het fn zelf : Front Nouveau de 
Belgique, Force Nationale, enz.). In 2006 werd Dr. Féret zelf door het Belgische 
gerecht veroordeeld voor aanzet tot rassenhaat. In 1993 en nogmaals in 1998 
tekenden alle Franstalige partijen een charter waarin ze beloofden de extreem-
rechtse partijen politiek te isoleren.

7.3. Archieven
Van Rex kunnen geïnventariseerde archieven geraadpleegd worden op het 

soma :

Masson (H.). Archives Rex et mouvements wallons de collaboration. Brussel, 1981.

Zie ook de online catalogus “ Pallas ” van soma (www.cegesoma.be). De 
papieren van individuen betrokken bij Rex bevatten natuurlijk ook belangrijke 
informatie over deze partij. De meeste daarvan bevinden zich in soma (bijvoor-
beeld Pierre Daye, Charles Gillis de Sart-Tilman, enz.) of in de archieven van 
het Auditoraat-Generaal. We verwijzen hiervoor naar de opsomming in het deel 
betreffende de persoonsarchieven in dit boek (bij soma), alsook naar lijst der 
geraadpleegde archieven in het werk van Martin Conway, geciteerd in de inlei-
dende bibliografie van dit onderdeel. Over de archieven van de huidige Frans-
talige extreemrechtse partijen is niets geweten. De verzameling documenten en 
knipsels over (voornamelijk Vlaams) extreemrechts in België samengebracht 
door Hugo Gijsels, en bewaard op het soma, bevat ook enkele verspreide stukken 
over personen en organisaties van het Franstalige extreemrechtse milieu.

7.4. Publicaties
Rex. Hebdomadaire du mouvement rexiste. Brussel, 1932-1940.

Verscheen oorspronkelijk als bijlage bij het tijdschrift Soirées ; werd zelfstandig 
in januari 1933, dus vooraleer de eigenlijke rexistische beweging ontstond.
Rex. Vlaamsche uitgave. Brussel, 1935-1937 (?).
Rex. Deutsche Ausgabe. Brussel, 1935-1939.
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Le Pays réel. Brussel, 1936-1944.
 Dagblad van Rex.
Europe magazine. Brussel, 1953- (vervolg van Europe-Amérique. Brussel, 1945-).
 Tijdschrift van extreemrechtse strekking, werd vervolgd door :
Nouvel Europe magazine. Brussel, 1969-1982.
Forces nouvelles. Brussel, 1980- ?.
 Orgaan van het Front de la Jeunesse.
Le Front National. Brussel, 1989-1990. Voortgezet door :
Le National. Brussel, 1989-.

Orgaan van het Front National. Vanaf 2005 is deze publicatie ook te raad-
plegen op de website van het fn : www.front-national.org. Deze vrij magere site 
bevat ook het programma van de partij, perscommuniqués, krantenartikels, vlug-
schriften, affiches en een (mager) overzicht van haar parlementaire activiteiten. 
Een volksvertegenwoordiger van het fn, Cocriamont, heeft ook een persoonlijke 
website : www.fn-cocriamont.be.
Le Bastion. Le mensuel de préférence nationale. Front National de Belgique. 

Brussel, 1996-.
 Orgaan van een dissidentie van het Front National (“ tendens-Bastien ”).

De “ tendens-Delacroix ” heeft ook een aparte website (www.fn.be), met tal 
van teksten, communiqués, interviews, enz., alsook online tijdschriften zoals het 
voormelde Bastion (te raadplegen vanaf 2008) ; fn-Sénat-News, drie nummers van 
A droite (2005-) ; een elektronische Newsletter (2007) en links naar de persoon-
lijke websites van enkele leiders van het fn.

8. De Franstalige regionalistische partijen
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