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TOM VAN GRIEKEN:

‘De meeste vluchtelingen
zijn kerels van 25 tot 35
jaar oud. Wat voor
mannen zijn dat, die hun
vrouw en kinderen in
hoge nood achterlaten en
zichzelf als eerste in
veiligheid brengen?’
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H
et Vlaams Belang houdt nog altijd
kantoor hoog in de Madoutoren aan
de Brusselse binnenring, maar de

ruimte is fors gekrompen. Na de verkie-
zingen van vorig jaar moest de partij de
tering naar de nering zetten: het VB viel
in de Kamer terug van 12,6 naar 4,9 pro-
cent. De partij verloor driekwart van
haar parlementsleden en diende het gros
van haar personeel te ontslaan.

Het gevolg is dat het Vlaams Belang
nu wordt geleid door een opvallend
jonge ploeg. Voorzitter Tom Van Grieken
zelf is maar 29 jaar oud. Lex Molenaar
noemde Van Grieken in Gazet van Ant-
werpen ‘Baby Dewinter’, en die bijnaam
kleeft nog altijd aan hem. Maar wat met
de rituele vadermoord? Al bij de Vlaams
Belang Jongeren voerde Tom Van Grie-
ken in 2012 campagne met de slogan ‘De
winter is voorbij’. 

Ook in Brussel blijkt uit kleine details
dat een nieuwe, trendy generatie de
koers bepaalt: als manchetknopen draagt
Tom Van Grieken – echt waar – de opge-
stoken duimen van Facebook: het mon-

diale ‘I Like It’-symbool. Wordt de partij
die ooit berucht werd met haar boks-
handschoenen vandaag geleid door een
 positivo? Of bestaat de nieuwe generatie
VB’ers uit ‘kindsoldaten’, zoals Johan
Sanctorum ze in De Standaard om schreef:
kanonnenvlees voor als straks weer de
echte verkiezingsstrijd losbarst?

Tom Van Grieken: ‘Men zegt wat men
wil. Bij de laatste verkiezingen haalde het
VB amper 5 procent. De jongeren hebben
het nu een jaar voor het zeggen en in de
opiniepeiling van Het Laatste Nieuws en
VTM haalde mijn partij al 10,5 procent.
Ik was er altijd van overtuigd dat het VB
tegen de verkiezingen van 2019 minstens
tien procent zou halen. Wel, we zitten nu
al aan dat cijfer.’ 
Waarin verschilt het Vlaams Belang van

Tom Van Grieken met de partij van Filip

Dewinter en Gerolf Annemans?

TOM VAN GRIEKEN: Ons programma luidt:
‘Tegen het systeem maar niet tegen de
mensen. Radicaal maar niet marginaal.’
Wij VB’ers moeten begrip hebben voor
de vluchtelingen – wie wil geen beter

leven leiden? – maar als partij moeten we
ons keihard verzetten tegen het falende
immigratie- en vluchtelingenbeleid.
Hoe veel empathie hebt u met de vluch-

telingen?

VAN GRIEKEN: Vervolging riskeren
wegens je politieke overtuiging, daar kan
onze partij over meepraten. En natuurlijk
begrijp ik homoseksuelen en vrouwen
die de IS ontvluchten. Maar moeten we
hen allemaal hier in Europa een nieuwe
toekomst geven? Waarom zouden we
vooral solidair moeten zijn met een kleine
voorhoede van vluchtelingen die vijf- tot
achtduizend euro kunnen betalen aan
mensensmokkelaars? Meestal gaat het om
kerels van 25 tot 35 jaar oud. Wat voor
mannen zijn dat, die hun vrouw en kin-
deren in hoge nood achterlaten en zich-
zelf als eerste in veiligheid brengen?
U suggereert dat veel vluchtelingen laf-

aards zijn.

VAN GRIEKEN: Ik stel vast dat we de
grootste inspanningen leveren voor een
bende testosteronbommen die totaal geen
verantwoordelijkheid op zich nemen voor

Tom Van Grieken: de herwonnen ambitie 
van het Vlaams Belang

‘Ons land hoeft niet
één vluchteling meer
op te vangen’
Toen de 29-jarige Tom Van Grieken in oktober 2014 de nieuwe

partijvoorzitter werd, gaf niemand een cent voor zijn pogingen om

het Vlaams Belang te reanimeren. Eén jaar later is niet alleen de

dalende trend in de peilingen gekeerd, ook het discours van de partij

is veranderd. Van Grieken noemt zichzelf een antiglobalist, een

feminist en een antikapitalist. En hij doet niet flauw over zijn

ambitie: ‘Ik wil weer fucking verkiezingen winnen.’
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