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Rassemblement Wallonie-France
en Wallonie dAbord scoren ovef
de taalgrens in de peiling van De
Morgen en vtm. Ttvee radicale
partiitjes die'rood Wallonië'
stormenderhandwillen
veroveren.'DePSgaat
binnenkort ten onder, net zoals
CD&VinVtaanderen.'

"Dertig procent lijkt me geen onhaalbare
score'. Laurent Brogaiet kom snel to fàe
pornt De voorzitter van Rassemblement
Wallonie-France (RWF), een partij die
Wallonië wil afsplitsen van België en bij
Frankrijk voegen, spreekt met uitgesffe-
ken gezicht. Hij lijkt geen grappenmaker,
eerder iemand die al wakker ligtvan zijn
'toekomstige taak'. "Hetkan snel gaan, kijk
naar de N-VA. In recordtempo van dwerg
tot reus. De klassieke machtspartij CD&V
ging tegelijk ten onder. OokWalen zien stil-
aan in dat PS, MR en cdH alleen het status-
quo verdedigen. Een goeie duw van ons,,
en hun bastion valt."

.Brogniet straalt zelfvertrouwen uit.
Wellichtzit de nieuwste peiling daarvoor
iets tussen. Daarin boekt zijn RrvVF mooie
terreinwinst in Wallonië. De partij stijgt
van een marginale 1,6 bij de federale ver-
kiezingen in juni 2010 naar 3,4 procent nu.
De kiesdrempel komt stilaan in zicht voor
de'rattachistische' partij die deelnam aan
elke stembusslag sinds 1999. "En je moet
weten dat RrvVF altijd beter scoort bi echte
verkiezingen", claimt Brogniet. ".Er komt
zeker een procent bij. In Wallonië is het
nog politiek incorrect om openlijk te zeg-
gen dat België vefledenfiftts'.zêloer in de
media. Die proberen ons standpunt te
negeren, maar België is gewoon een stu$e
geschiedenis. Fini, op naar het volgende:
Wallonië bij Frankrijk voegen."

De plannen liggen klaar'voor de eerste
onderhandelingsronde. Al gaat het niet
over'plan B', een onafttankelijkWallonië,
maar eerder over'plan F'. Walloniëwordt
daarin een Franse regio, metvijf departe-
menten. De grenzen daarvan blijven langs
de lijnen van de provincies, want geffok-
ken door de toekomstige broodheer'vlak
na de Franse Revolutie. Een moeilijkere
kwestie is de hoofdstad Brussel. Alhoewel,
voor Brogniet en ziin collega's is het simpel:
laat de Brusselaars zelf beslissen waar ze
willen aansluiten via een referendum.

Rest dus alleen de waag, wanneer? "Pin
me nietvast", vervolgt Brogniel "Het einde
van België is zeker. N-VA zal de verkiezin-
gen winnen in2012 en in 2014. Ik begrijp
ook hun standpunt. België is uitgeleefd.
Afwachten of de PS dat ooit zal inzien. De
socialisten zijn vergroeid met de Belgische

macht. Kijk maar naar de regering-Di
Rupo. Onze premier doet geen enkele grote
hervorming, omdat hij weet dat het land
dan uiteenvalt. In Frankrijk zouden ze
trouwens niets meer betekenen. Weg post-
jes en uitgebreide partijfinanciering."

Parasieten
Ook Wallonie d'abord profiteert als kleine
partij van de moeilijltreden bij de Waalse
regeringspartners. Het geesteskind van
voormalig FN-senator Francis Detraux
haalt 3,l procentvan de stemmen binnen
dankzij hun luid verzet tegen PS én het
Maams-nationalisme van N-VA Ze ziinhet
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O Laurent Brogniet van Rassemblement Wallonie-France: 'België is gewoon een stukje geschiedenis,
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