
Boeken 

Gerolf Annemans en Tom van Grieken 
symbo/lseren oud en jong van het Vlaams 
Belong. Is de ruggengraat van VB gebro
ken en rijpt een In Memoriam? 

Het kantoor van de voorzitter is kaal. Gero If 
Annemans verkiest een "clean desk": een 
leeuwenvlag en geen poeha. Sedert 25 mei 
en de 6 procent van Vlaams Belang is hij cri
sismanager. Tom van Grieken is pas verkozen 
in Antwerpen als Vlaams volksvertegenwoor
diger en is voorzitter van de Vlaams Belang 
Jongeren. 

Tom van Grieken: ulk ben 27 en moet poli
tiek nog veel leren. Wat mij echter steeds 
is opgevallen, is dat VB zegt wat de andere 
Vlaamse partijen slechts jaren later afgezwakt 
en schoorvoetend bevestigen. Wie zegt dater 
voor ons geen rol meer is? Wij zijn en blijven 
een ideeenpartij. N-VA, dat is duidelijk gewor
den in de informateursnota van Bart De Wever 
- maar men wist het al door de klemtonen in 
haar verkiezingsprogramma en de uitlatin
gen van de kandidaten tijdens de debatten 
-, laat een aantal belangrijke thema's zoals 
de Vlaamse onafhankelijkheid en zelfs haar 
independentisme light, het confederalisme, 
varen. N-VA wordt een beleidspartij, zoa ls het 
bloedeloze socialisme en de even fletse chris
tendemocratie. N-VA is angstig achter een 
fac;:ade van trots op het bereikte kiesresu ltaat. 
lk heb niet verteerd dat N-VA half mei een ver
bod oplegde aan Ralph Packet, voorzittervan 
de N-VA-jongeren, die akkoord was met mij 
te debatteren in 't Pallieterke. Op bevel niet 
discussieren onder Vlaams-nationalisten, dat 
ruikt naar geleide democratie bij N-VA." 

Gerolf Annemans: "lk zie de contouren van 
een nieuwe operatie-Schiltz, het zich salon
fahig maken en zo het initiatief en de over
winning uit handen geven. Ni ks erger dan het 
participationisme van Vlaamse zogenaamde 
radical en." 

't Pal/leterke: de verjonging is sedert 25 
mei blj VB een nog sterker credo dan bij de 
voorzitterswlsse/ tussen Bruno Va/kenlers 
en Gero/f Annemans? 

Gerolf Annemans: "Filip Dewinter en ik 
hebben na het Egmontpact en de kn ieval van 
de Volksunie de tijdsgeest goed kunnen vat
ten en schreven met Karel Dillen een partij
programma. Het is aan de jonge VB'ers om de 
tijdsgeest van vandaag te grijpen en te verta
len in een politieke visie. Wi l dat zeggen dat 
Gerolf Annemans zijn mandaat in het Euro
pees Parlement neerlegt en Filip Dewinter 
uit het federaal parlement moet verdwijnen? 
Wie dat zegt en denkt, zit ernaast. Wij zul
len onze parlementaire rol spelen, maar de 
macht verschuift in de herfst van 2014 naar 
de jongeren." 

Tom van Grieken: "De tijdsgeest grijpen 
wil in mijn ogen zeggen, de traditionele assen 
van onze politieke orientering moderner for
muleren en verpakken. Het verzet tegen de 
massa-immigratie blijft zeker en vast voor
aan staan, en de strijd voor de Vlaamse onaf
hankelijkheid eveneens. Noteer dat sedert 
25 mei niemand het programma in de dis
cussie gegooid heeft, noch de basis, noch de 
leiding, noch de jongeren. Wij wetten even
min de messen om vadermoorden te plegen." 

't Pallleterke: bij het FN bestaat een open 
conflict tussen dochter Marine en vader 
Jean-Marie le Pen, over papa's antisemi
tische toespelingen. Is Filip Dewinter de 
Jean-Marie le Pen van VB, met zijn woor
den over de verbrulnlng? 

Gerolf Annemans: "lk ben een bewon
deraar van Marine le Pen en de recente inci
denten hebben als voordeel dat iedereen - de 
militanten, de buitenwacht en papa Le Pen -
heeft gehoord en gevoeld dat Marine de chef 
is en dat zij de toon zet. Wat de situatie van 
Filip Dewinter betreft, hij blijft parlementair, 
herhaal ik, en er zal een modus vivendi moe
ten groeien tussen hem en de jonge genera
tie. Marine le Pen heeft de tijdsgeest goed 
begrepen, beter dan wij, en ze handelt daar
mee in overeenstemming. Bij FN wordt even
eens een thema aangepakt dat de Fransen, la 
France, nauw aan het hart ligt, de strijd tus
sen globalisering en nationalisme. De Fransen 
zijn een fier vo lk. Zij geloven in hun waarden 
en norm en. Dat is een thema dat VB als par
tij dient op te pakken omwille van haar soci
ale roeping." 

Tom van Grieken: "Marine le Pen wint 
verkiezingen, maar dat is geen constante. Zij 
scoort wel veel beter dan haar vader, maar 
ook bij FN is er een opeenvolging van val
len, opstaan en weer doorgaan, zoals in het 
bekende lied van Herman van Veen." 

't Pallieterke: het FN kende in 1999 een 
splitslng. Is een scheurlng tussen een 
strekking Dewinter en een strekking /os
van-Dewinter mogelijk? 

Tom van Grieken : "Waarom zou dat bij 
VB gebeuren? Over de inhoud en het kern
programma zijn wij het eens. De verpakking 
kan beter." 

Gerolf Annemans: "Over het programma 
is er geen discussie, wel over verwoordin
gen. lk dring niks op aan de jonge garde bij 
VB die nu nadenkt, met het oog op de voor
zittersverkiezingen van oktober, over de stra
tegie naar 2019. Het zou mij echter verbazen 
als er vanuit de partijgeledingen een, ik noem 
maar wat, partij met de naam Alternatief voor 
Vlaanderen, zou ontstaan." 

Tom van Grieken: "De partij is een middel 
en geen doel. Een radicale partij, een flinke 
partij, die vertrekt van het beginsel what you 
see, is what you get, blijft noodzakelijk. Trou
wens, hoe meer N-VAwater in haar wijn doet, 
ik denk aan de laatste slappekoffietekst van 
informateur De Wever, hoe sterker de terug
slagbeweging naar VB zal zijn bij een vol
gende verkiezing. Oat is zuivere politieke 
rekenkunde." 

't Pal/leterke: jongerenafdellngen van de 
V/aamse partijen klezen traditionee/ voor 
de tegenkanting, de contramine? 

Tom van Grieken: "Aan intern hetze voe
ren, daar doen de tweeduizend leden van 
VBJ niet van mee. Wij verdedigen, na discus
sie, dezelfde standpunten als het VB. Wij zijn 
geen egotrippers die kunstjes opvoeren om 
de media te halen en onszelf te profileren, 
om nadien, zoals bij de establishmentpar
tijen, op een verkiesbare plaats te kruipen en 
te zwijgen. Als er discussie is, dan wordt die 
gevoerd in de partijraad of met de lei ding van 
VB. VBJ netwerkt met gelijkgestemde zielen 

Knokken met vijf 

van FPO en FN in de Young European Alliance 
for Hope. Bekijk onze webstek. In juni hield ik 
een toespraak in Padania voor de Lega Nord. 
Vlaams Belang en VBJ zijn de Vlaamse steun
punten van een Band of Brothers die geen ter
minale patient is." 

't Pal/leterke: zijn jonge mensen geinte
resseerd In de standpunten van VB? 

Tom van Grieken: "Ja, ja. lk begin op 
schooldebatten of bij ontmoetingen met jon
geren trouwens altijd met een test. lk laat de 
aanwezigen gokken bij welke partij ik mili
teer. Ze zijn meestal of zelfs altijd verbaasd 
als zij horen dat ik een VB'er ben, want zij zijn 
gehersenspoeld door de media om te geloven 
dat wij onmodieuze, slecht geklede en onbe
schofte kinkels zijn. Voor kort sprak ik met een 
jonge Marokkaan over ons standpunt over cul
tuur en hij erkende dat zijn en mijn visie dicht 
bij mekaar liggen." 

't Pal/ieterke: het racisme steekt weer 
sterker de kop op, prediken in koor Peter 
Verlinden van VRT, Jan Goossens van KVS 
en Dyab Abou Jahjah van De Standaard. 

Gero If Annemans: "Het krijt van het woo rd 
"negers" was nog niet weggevaagd op de 
voorgevel van Peter Verlinden of de Vlaamse 
antiracismenijverheid schoot in actie. Ditmaal 
om N-VA langs alle zijden te jennen en te 
dwingen tot politiek correcte verklaringen. 
Hoe vaak mo et ik het nog herhalen: het VB is 
geen racistische partij ondanks wat de poli
tiek correcte elite ervan maakt op basis van 
wat in feite nooit meer is dan wat retorisch 
stuntwerk. Van ideologisch racisme is geen 
sprake." 

't Pallieterke: Kristof Calvo van Groen 
noemt Barbara Pas een raciste? 

Gerolf Annemans: "lk vind het dus prima 
dat Barbara niet met zich laat spotten en zich 
geen etiketten, die noch zij noch wij verdie
nen, wi l laten opspelden. Zij heeft een klacht 
tegen Calvo ingediend wegens die publieke 
verklaring. lemand een racist noemen, is een 
misdrijf, zegt de Belgische wet. Wie zo ten 
onrechte bestempeld wordt, heeft de ver
domde plicht zich naar de rechter te rep pen. 
Marine le Pen doet dat reeds een tijd en ze 
rijgt ook journalisten die haar of haar partij 
extreemrechts noemen aan een juridische 
riek." 

Tom van Grieken: "Mijn ervaring is, als de 
tegenstander er niet in slaagt om VB tijdens 
een discussie over vreemdelingen met argu
menten in de hoek te duwen, en dat gebeurt 
altijd, dan rennen de passe-partout-woorden 
racist en racisme uit de stal." 

't Pal/ieterke: Dy ab Abou Jahjah heeft er 
een boek voor over .. . 

Gerolf Annemans: "Die columnist van De 
Standaard is een schepping van de Vlaamse 
media. Je moest het kleffe gekakel horen op 
de radio, dat ik toevallig meemaakte, van 
twee journalisten die naar commentaar hen
gelden van Jahjah bij de match Belgie-Algerije 

Marine le Pen is er niet in geslaagd een volwaardige Europese fractie van EU-kritische 
partijen te vormen en blijft steken op vijf partners, constateert Gero If Anne mans, de nieuwe 
en enige europarlementair van VB: "Svenska Demokratierna, een natuurlijke bondgenoot 
van de eurocritici, is verleid door Nigel Farage van UKIP. Dat zal de vijf niet beletten om door 
te gaan en te opereren als een fractie. De samenwerking strandde op de rat race om frac
ties te vormen. Denk aan de slu ierdans van Aide van Guy Verhofstadt om N-VA aan boord 
te krijgen, wat niet is gelukt. Uiteindelijk was het minder onlogisch dat N-VA aansloot bij 
het ECR van David Cameron. In de jachtpartij zat geen enkele methode. Een FN-mandata
ris werd bijvoorbeeld het hof gemaakt door UKIP van Nigel Farage zodat hij aan zijn frac
tie kon komen. Le Pen en wij hebben afstand genomen van Janusz Korwin-Mikke, van het 
Poolse Congres van Nieuw Rechts, omwille van het opduiken van al te veel antisemitische 
en andere rare uitspraken. Niks is definitief verloren. De fracties kunnen de volgende jaren 
vertimmerd worden. Tot die tijd is mijn motto stand alone, stand strong." 

't Pallieterke: de eurokritlsche verkiezlngsbelofte van VB heeft weinig effect gehad, 
in tegenstelllng tot het succes in Frankrljk, Oostenrljk en Denemarken ... 

Gerolf Annemans: "Het resultaat van de Europese VB-lijst was electoraal nagenoeg 1 
pro cent sterker dan de andere resultaten. En dat is meer dan een statistische eigenaardig
heid, het begint te dagen bij de kiezers dat de Europese Unie minder koosjer is dan zij zich 
voordoet. De eurokritische campagne van VB staat bovendien in haar kinderschoenen. Wij 
zijn pas gestart na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. N-VA zal het uiteraard in alle 
toonaarden ontkennen of verzwijgen, maar onze teksten over Ja Europa, Neen Europese 
Unie, hebben Bart de Wever en zijn partij, die jarenlang de EU meer dan omhelsden, doen 
inzien dat het anders moest, al is het allemaal veel te slap van hun kant." 
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in Brazilie. Zielig. Jahjah is twee jaar terug uit 
Libanon. lk koop graag de bloemlezing van de 
tweets over hetWesten, de soennieten en de 
sjiieten die hij in zijn Libanese tijd de were Id 
in stuurde. In het Midden-Oosten is het niet 
om te harden voor een vader met kinderen, 
laat hij horen. Hij moet ons daarom hier niet 
de les komen spellen en voor apartheid plei
ten. Zij langs de ene zijde, wij, de oorspronke
lijke burgers van dit land, aan de andere zijde. 
Wie sluit hier wie uit?" 

Tom van Grieken: "Dyab Abou Jahjah heeft 
bij de Antwerpse jongeren met een mosli
machtergrond weinig tot geen volgelingen, 
stelde ik tijdens de schooldebatten vast. Onze 
standpunten over veiligheid en massa-immi
gratie warden ook begrepen door moslims 
en moslima's." 

't Pal/ieterke: vreemdelingen bu/ten, 
blijft een mantra van VB? 

Tom van Grieken: "Oat is geen racisme 
maar wel een rationele reactie op de jaarlijkse 
inwijking in Belgie van 70.000 niet-Europese 
immigranten, dus per jaar een Vlaamse pro
vinciestad. Zo'n aantallen ontwrichten de 
samenleving en het is peperduur: denk aan 
de bijkomende schoolklassen, de bijkomende 
zorgbehoeften, de bijkomende beteugeling 
van de criminaliteit. 

Het is sociologisch en historisch bekend dat 
inwijkelingen van de eerste generaties meer 
in de criminele statistieken belanden omwille 
van het verzwinden van hun hoop na een con
frontatie met de werkelijkheid van het land 
van aankomst." 

't Pallleterke: wanneer stoat een a/loch
toon op uw lljsten? 

Gerolf Annemans: "Op 25 mei kon je stem
men op Pieter van Boxel en Sheila Cheung, 
twee VB'ers met een allochtone achtergrond. 
Pieter is van lndonesische afkomst en stak in 
2004 over van N-VA naar VB. Sheila is van Chi
nese afkomst." 

Tom van Grieken: "Men hoeft niet te blij
ven doen alsof VB er enkel is voor de oude 
Vlamingen. Vandaag is iedereen welkom die 
zich uit als Via ming, meewerkt aan een onaf
hankelijk Vlaanderen en de massa-immigra
tie wil beteugelen." 

't Pal/leterke: Vlaanderen brasillanlseert 
in snel tempo? 

Tom van Grieken: "Ja, dat zie ik. lk ben een 
kind van mijn tijd, zoa ls Gero If Annemans en 
Filip Dewinter kinderen van hun tijd zijn. lk 
leef in een multiculturele omgeving wat niet 
belet dat onze wortels, onze geschiedenis 
en onze cultuur relevant blijven en uitgangs
punten zijn voor de toekomst van iedereen 
die hier woont. 

Noem het wat mij betreft Leitkultur, een 
door progressieven gewraakt Duits begrip. 
Over de Vlaamse Leitkultur hoeven wij niet 
schichtig of onnozel te doen, zij heeft een 
waardevolle stamboom en een toekomst." 

't Pallieterke: het republikanisme zit 
reeds long In de genen van het VB, waarom 
dat beklemtonen in een recent boek? 

Gerolf Annemans: "Het was aanwezig, 
maar het leek mij strategisch, toekomstge
richt om de bestaande inzichten stevig neer 
te zetten. Er zaten al aanzetten in het boek De 
Ordelijke Opdeling, maar dit is meer gerijpt. 
De Vlaamse Beweging moet een Republi
keinse Beweging warden en het Vlaams 
Belang is de voorhoede." 

JAN RABBIJN 


