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Praten met Kurt Moons - voorzitter Pro Flandria

“Ik pleit voor onafhankelijkheid en zie meer medestanders”
Pro Flandria is 15 jaar en het besloten genootschap viert feest in De Warande, een
fraaie plek in het hart van politiek en economisch Brussel. Kurt Moons leidt sedert vijf
jaar de vereniging en combineert zijn ondernemerschap met de liefde voor de Vlaamse
Beweging. Pro Flandria pleit voor Vlaamse onafhankelijkheid, de maatschappelijke
rol van de elite, de ondernemer als rolmodel voor een beter Vlaanderen, de erkenning
van de centrumrechtse grondstroom in Europa en de VS.
de handen over de domheid van het Amerikaanse kiespubliek. Dat houd je toch niet voor
mogelijk, als de kiezers Trump prefereren is
het niet omdat zij achterlijk zijn, wel omdat hij
aanvoelt wat het electoraat zoekt en niet vindt
bij de zittende politieke klasse.”
‘t Pallieterke: Pro Flandria wordt 15 jaar,
wat is zijn doel?

Kurt Moons, ondernemer en sedert vijf jaar
voorzitter van het jarige Pro Flandria, woont
in Dworp, de Vlaamse frontlijn tussen Franstalige buren. ‘t Wordt van jaar tot jaar moeilijker
om de verfransing van Beersel, waar Dworp
onder valt, te keren. Mevrouw Moons is van
Sint-Genesius-Rode, Kurt Moons van Dendermonde, en het echtpaar koos in 1997 bewust
voor een woning op de hoogten van Dworp
om de streek mee Vlaams te houden. Kurt
Moons: “Onder burgemeester Puck Algoet
was de situatie van het nabije Sint-GenesiusRode nog redelijk, haar Vlaamse opvolgers
hebben, voor zover zij belangstelling hadden
voor de Vlamingen in de strijdzone met de
Franstaligen, het tij in ons nadeel doen en
zien keren.”
We zitten tussen de boeken en de lambrisering van Advimo, het thuisbureau van Kurt
Moons en de stek van zijn managementvennootschap. Hij is CEO van Euro Shoe Group
met hoofdkantoor in Beringen, de distributiegroep voor schoenen van de twee takken van
de liberale familie Vanaudenhove, en bouwde
jaren voordien Brantano, van de familie Brantegem, uit van een schoenenketen van 11 winkels tot een van 280 voor zij, door een beslissing van de nieuwe aandeelhouders, Mitiska,
in de etalage werd gezet.
‘t Pallieterke: links huilt tranen over de
triomf van Donald Trump?
Kurt Moons: “Brexit was een verrassing,
Trump is een verrassing, echter het toont
tweemaal de afkeer van de politiek correcten
voor de wil, de oogmerken, de hoop van het
volk. Opgesloten in hun White House, in hun
Downing Street 10, in hun Wetstraat, in hun
politiek correcte kranten en televisiestations
verwaarlozen zij, soms tot aan het verachten
toe, wat er leeft bij de burgers in de dorpsstraten. Wat vandaag electoraal gebeurt, is een
harde waarschuwing aan het adres van politici
en mediamensen dat zij een kloof schiepen
tussen hun objectieven en wat de bevolking
wil. De indoctrinatie gaat ver. In het jeugdprogramma Karrewiet van de VRT werd na de
overwinning van Donald Trump voor de kijkertjes een Amerikaans gezin opgevoerd dat
ach en weeklaagde over de nieuwe Republikeinse president. Dat is progressieve propaganda met belastinggeld van slechte verliezers. Op VTM wrongen Vlaamse partijleiders

Kurt Moons: “In 2000 staken ondernemers
met een radicale Vlaamse houding en een
afkeer voor het cordon sanitaire, dat afgekondigd was tegen het Vlaams Blok/Vlaams
Belang, de koppen bijeen. Die politieke isolering was slecht voor de Vlaamse strijd, tegen
het gezond democratisch handelen, en zij
pikten dat niet. Pro Flandria wil de Vlaamse
kracht mobiliseren en achter de schermen de
Vlaamse zaak vooruit helpen. De vereniging
had en heeft een agenda die centrumrechts
is, zonder valse schaamte over die politieke
en maatschappelijke keuze, en hielp actief
mee aan het verwezenlijken van het manifest,
in 2005, voor een zelfstandig Vlaanderen in
Europa, van de Denkgroep in De Warande. Ik
kwam in aanraking met Pro Flandria in 2008
na mijn tijd bij Brantano. Na die periode zocht
ik ook andere dingen in het leven, zowel de
kunst als de Vlaamse Beweging lokten mij. Pro
Flandria viel in mijn smaak en eerder vroeg
dan laat werd mij gevraagd om voorzitter te
worden.”
‘t Pallieterke: wat heeft Pro Flandria
bereikt?
Kurt Moons: “Wij staan los van de partijpolitiek, echter, wij houden ons bezig met de
politiek van partijen. Samenvattend lobbyen
wij voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen en gelijklopend voor traditionele normen
en waarden. De tegenstanders noemen deze
keuze rechts, en de vereniging sluit perfect
aan, zie naar de uitslag van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, bij een grondstroom
in West-Europa en de VS die respect opbrengt
voor de eigen identiteit, de eigen maatschappelijke tradities, de eigen plaats in een internationaliserende en globaliserende wereld.
Van Pro Flandria zijn enkel de naam van de
voorzitter en de secretaris publiek en de discretie is noodzaak om vrij onder mekaar en
met genodigden van gedachten te wisselen.
Zich openbaar tonen als voorstander van de
Vlaamse onafhankelijkheid is onmogelijk voor
alle Vlamingen van de bovenlaag. Vandaag zijn
wij een netwerk van ondernemers en academici en zijn onze relaties met de politieke partijen meer gediversifieerd dan in het begin. Wij
hebben geen cordon sanitaire rond niemand
of niets en willen een open discussie over de
toekomst van Vlaanderen. Viermaal per jaar
is er een ledenvergadering en een belangrijk
middel om te wegen op de publieke meningsvorming zijn onze colloquia, bijvoorbeeld die
over het onderwijs, de Vlaamse havens, de
economie, bijvoorbeeld met de wereldeconoom Hans-Werner Sinn van het Ifo Instituut
in Munchen, waar buitenstaanders, ook journalisten, welkom en aanwezig zijn. Bereiken
wij ons doel, ik denk het wel, voor de feestavond in De Warande zijn 250 deelnemers,
waaronder 50 van de talrijke sprekers in de
voorbije 15 jaar, ingeschreven om samen te

Wie ‘t schoentje past
Het ommetje langs de topfietsen van Eddy Merckx Cycles was een zijsprong voor Kurt
Moons. Na zijn studies rechten, en aanvullend bedrijfseconomie, aan de KU Leuven,
belandde hij, na een kameraadschappelijk sollicitatiegesprek met de zoon van de aandeelhoudersfamilie van Brantano, in de schoenenbranche van de Lage Landen, eerst bij de
creatie van de familie Brantegem, vandaag bij Euro Shoe Groep van de familie Vanaudenhove. De broers Omer, minister, en Albert, en vandaag hun kinderen, bouwden Euro Shoe
Group uit tot een stevige onderneming. Euro Shoe Group boekt 250 miljoen euro omzet
in 225 Belgische en 125 Nederlandse winkels. Het bedrijf is maatschappelijk minder zichtbaar dan concurrent Torfs, vandaag in handen van Wouter Torfs, een bedrijfsleider met
een flinke aanwezigheid in de media, maar doet niet onder qua omzet en tewerkstelling.

souperen en te smullen van een debat tussen Theodore Dalrymple, Paul Cliteur, Vincent
Reuter, Bart Verhaeghe, gemodereerd door
Jean-Pierre Rondas. Pro Flandria is een levendige wijk van de Vlaamse Beweging.”
‘t Pallieterke: ondernemers zijn de ruggengraat van Pro Flandria. Is dat toeval?
Kurt Moons: “Neen, dat is een bewuste
en historische keuze die wij in stand houden.
Ik ben een bewonderaar van en ijveraar voor
het ondernemerschap in Vlaanderen. Met die
klemtoon sluiten wij aan, zoals in de kunsten
met onze grote schilders en musici van weleer,
bij de bloei van de Zuidelijke Nederlanden.
Onze ondernemers in de lakenindustrie en de
internationale handel in Brugge, Gent, Ronse,
Ieper en Antwerpen waren de kosmopolieten
van hun tijd. De heropbloei van Vlaanderen in
de voorbije generaties werd aangewakkerd
door ondernemers die zich al of niet verenigden rond het VEV, later Voka. Ondernemen is
essentieel voor de welvaart en de toekomst
van een volk en daar heeft Pro Flandria blijvend grote aandacht voor. Voor mij is bovendien essentieel dat ondernemers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen
en dat gebeurt bij Pro Flandria. Elk volk heeft
nood aan een elite, dat woord schrikt mij niet
af, aan mensen waar de burgers naar opkijken, die hen inspireren, hen meetrekken naar
de toekomst. Tot afgrijzen van de grote groep
van politiek correct denkenden willen miljoe-

“Als
onafhankelijke
staat kunnen we
meer betekenen
voor onze
Waalse buren”
nen Amerikanen Donald Trump, evenwel niet
echt mijn idee van ideaal rolmodel, volgen om
Amerika opnieuw “great” te maken. Het project
om Vlaanderen “great” tot “greater” te maken,
is het brood en boter van Pro Flandria.”
‘t Pallieterke: Vlaamse onafhankelijkheid
is onalledaags als thema bij ondernemers…
Kurt Moons: “Dat is niet mijn ervaring, er
zijn te veel Vlaamse bedrijfsleiders die aarzelen om dat publiek te maken, maar de onderstroom naar grote tot grootste politieke autonomie bestaat zeker in die kringen. Je hoeft
geen politicoloog of academicus te zijn om te
weten hoe chaotisch, onsamenhangend, remmend het Belgische beleid is voor de welvaart
van Vlaanderen. Binnen de Europese Unie, en
die is in snelle evolutie, met als één van de
belangrijke verschijnselen de stroming naar
onafhankelijkheid van Schotland en Catalonië, is een onafhankelijk Vlaanderen een uitstekende en democratische keuze. Pro Flandria volgt bijvoorbeeld de discussie in Schotland
en ik heb veel geleerd door het witboek van de
Schotse regering over haar weg naar onafhankelijkheid. De Brexit en een nieuw aangekondigd referendum over onafhankelijkheid zijn
versnellende factoren voor die ontwikkeling.”
‘t Pallieterke: u noemt zich open en bloot
voorstander van de onafhankelijkheid. Dat
handicapt u als ondernemer, toch?
Kurt Moons (vriendelijke lach): “Neen, en
wat zou het? Mij is, met één uitzondering, het
afbellen de avond voordien van een afspraak
over een opdracht voor een Waalse onderneming, nooit een strobreed in de weg gelegd
als ondernemer. Men kent mijn mening, en
die wordt aanvaard. In de ondernemingen die
ik geleid heb of leid, wordt niet gesproken over
mijn politieke en maatschappelijke engagement. Het is namelijk ook mijn overtuiging dat
we als onafhankelijke staat ook meer kunnen
betekenen voor onze Waalse buren. Ik ben van
kindsbeen af, door de invloed van mijn vader

en moeder, Vlaamsgezind, en heb dat jarenlang discreet beleefd. Na de twintig jaar bij
Brantano leek mij de tijd rijp om die houding
openlijk te tonen. Ik denk aan, zonder mij met
die grote bankier te vergelijken, Remi Vermeiren en zijn werk voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Hij was bij KBC jarenlang intern
bekend als flamingant, maar diende tot aan
zijn pensionering daarover terughoudend te
zijn, om commerciële redenen.”
‘t Pallieterke: Pro Flandria is een verwijt
aan Voka, dat minder Vlaams geprofileerd
is als zijn voorganger, het VEV?
Kurt Moons: “Voka heeft een belangrijke
rol als sociale partner en ik vind Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder, die ik ken uit
zijn periode als hoofdredacteur van De Tijd,
een man die een Vlaamse overtuiging uitstraalt. Dus, geen kwaad woord over Voka en
zijn sociaal-maatschappelijk doel. Naast Voka
bestaat er ruimte, en die bezetten wij mee, om
ondernemers politiek actiever te maken. Pro
Flandria is een alternatief tegen de recuperatie van onze mensen door de unitaire krachten bij het VBO, het Hof en het traditionele
establishment.”
‘t Pallieterke: de Vlaamse Beweging is
over haar hoogtepunt, zoekt een tweede,
of is het een derde of vierde adem?
Kurt Moons: “Ik betreur dat een overkoepelende strategie ontbreekt en tracht, met
Pro Flandria, de wirwar van zoveel meningen,
zoveel stromingen binnen die sociologischpolitieke zuil te stroomlijnen. De Vlaamse
politieke partijen, alle partijen en partijchefs,
moeten stoppen met de Vlaamse Beweging
te stigmatiseren, waarom zijn er niet meer
bruggen tussen de actoren van de Wetstraat
en de beweging? Die beweging is een akker
van idealisme en maatschappelijk talent, ook
vandaag.”
‘t Pallieterke: elite is een vies woord?
Kurt Moons: “Niet voor mij, en ik lijd onder
de afwezigheid van straffe politici, straffe
geestelijken, straffe rechters en straffe intellectuelen in Vlaanderen. Naar wie kan je vandaag opkijken, wie kan je bewonderen, navolgen, tot toetssteen nemen. Ik sta voor een
open elite, een elite die nieuwelingen omarmt
en steunt. Ik stam uit een warm gezin met een
vader die leraar talen was en een moeder die
het huishouden bestierde, allebei ingoede
mensen, geen leden van de bovenlaag. Door
mijn studies in Leuven en mijn groei in het
bedrijfsleven heb ik mij kunnen opwerken
tot manager van belangrijke Vlaamse familiale ondernemingen. Ik ben daar niet ijdel om,
geniet van de kansen die ik daardoor kreeg en
wil mijn talent inzetten voor de samenleving
die ik het beste ken en waardeer, de Vlaamse.”

Frans Crols

Nieuwe Vlaamse
Meester
Op de viering van 15 jaar Pro Flandria
wordt de eerste eretitel “Nieuwe Vlaamse
Meester” uitgereikt door minister-president Geert Bourgeois. Prof. dr. Koenraad Debackere, gedelegeerd bestuurder
van KULeuven Research & Development
(LRD), is de eerste laureaat.
De eretitel “Nieuwe Vlaamse Meester” is het eerste initiatief van de coöperatieve vennootschap Flanders Trust,
waarvan Ludwig van den Meersschaut de
oprichter en bezieler is. De eretitel beloont
hedendaags Meesterlijk Vakmanschap van
mensen én bedrijven uit Vlaanderen, vakmanschap dat wereldfaam geniet. Elk jaar
zullen er 5 eretitels worden overhandigd
door een bevoegde Vlaamse minister op
een evenement van verschillende gastheren. Pro Flandria is gastheer voor de
uitreiking van de eerste eretitel “Nieuwe
Vlaamse Meester”. Flanders Trust wil een
partnerschapsnetwerk uitbouwen dat
het authentieke en positieve verhaal van
Vlaanderen brengt in Vlaanderen zelf,
maar ook in de rest van de wereld.

