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Pol VDD: lijsttrekker tegen de zin van de N-VA-top
Vlaams parlementslid Ann Soete, ‘leading lady’ van de Brugse NVA, voelt zich weggepest en wil “als vrouw niet op een lijst staan
met iemand met de reputatie van Van Den Driessche”. Een dieptepunt in een tweestrijd die de Brugse afdeling al vijf jaar verdeelt.
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touw en bewaken ze de nationale lijn. Dat ze
daarbij soms schools moeten terechtwijzen,
zorgt voor wrijvingen. Velen ergeren zich
aan de persoonlijke aanvallen van Soete. Zo
gaat midden 2016 zelfs een van de fractieleden na de gemeenteraad zijn excuses aanbieden aan schepen Hilde Decleer (CD&V)
voor de manier waarop zijn fractieleider tekeer is gegaan.
Ook nationaal zijn er twee kampen: N-VAvoorzitter Bart De Wever steunt Pol Van
Den Driessche, Ann Soete wordt verdedigd
door Vlaams minister-president Geert Bourgeois – die haar in 2012 binnenhaalde – en
ondervoorzitter Sander Loones. Niemand
duwt zijn mening door, al is de algemene
teneur op het hoofdkwartier : Ann Soete op
1, Pol VDD op 2.

Na een gespreksavond met Theo Francken
en Rudi Vranckx, een organisatie van N-VA
Brugge begin mei 2016, geeft Ann Soete
bloemen aan de twee sprekers. Moderator
Pol Van Den Driessche slaat ze over. Een
partijgenote loopt snel het podium op om
hem een fles wijn uit haar kelder te geven.
Het is kenschetsend voor de breuk in de
Brugse N-VA, een tweespalt die al in de
aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen
in 2012 was gestart. Insiders: “Het was en is
de droom van Pol Van Den Driessche om
burgemeester van Brugge te worden. Hij
stond in 2012 alleen voor doel, maar werd
zijn benen afgestampt toen hij wilde scoren.
En kort na zijn gedwongen vertrek werd hij
aangesteld als lokaal campagneleider om de
droom van iemand ánders te helpen verwe***
Op 8 maart 2016 wordt een nieuw lokaal
zenlijken… Bovendien: als zijn opvolgster
bestuur bij N-VA Brugge verkozen, geAnn Soete het goed zou doen, zou hij allicht
naamd de Grootgeen nieuwe kans in
Brugse Raad. Nu ja,
2018 meer krijgen. Hij
verkozen.
Insider:
moest het goed doen,
“Er kwam een medemaar ook niet té goed.”
deling van ‘Brussel’
Ann Soete en Pol Van
Den Driessche zijn te- “Een gezwel moet je snel dat er al een overeenkomst was. De stemgenpolen. Zij voert de
wegsnijden. De partij
ming was puur voor
feministische strijd, hij
de show.” Het kampwerd op de korrel geno- liet het woekeren…”
Van Den Driessche
men voor grensovermerkt op dat er veel
schrijdend gedrag teAnn Soete-gezinde
genover vrouwen. Zij
figuren in het nieuwe bestuur zitten, maar
begeeft zich in de Brugse bourgeoisie, hij
maakt er geen zaak van.
wijst er graag op dat hij opgroeide in de
De partijtop houdt intussen een geheim kievolksere Sint-Katarinawijk in Assebroek. Zij
zersonderzoek.
supportert voor Club Brugge, hij was woordN-VA polst onder meer naar wie de beste
voerder van Cercle. Het enige wat ze delen
lijsttrekker zou zijn. Met cijfers in de hand
is de ambitie om N-VA-lijsttrekker in Brughopen ze een van beiden te kunnen overtuige te worden. Soete vindt dat ze beloond
gen een stap terug te zetten. Een discrete
mag worden voor de resultaten van de afgeenquête, ware het niet dat ook Ignace Minlopen tien jaar. Van Den Driessche is dan
ne – de echtgenoot van Ann Soete – opgeweer uit op een herkansing, gesterkt door
beld wordt… Pol Van Den Driessche krijgt
22.438 voorkeursstemmen als lijstduwer op
eveneens lucht van de rondvraag en bedenkt
de N-VA-Kamerlijst in 2014.
een tactiek om als weinig zichtbare senator
toch in de kijker te lopen. De ex-journalist
***
31 januari 2016, brouwerij De Halve Maan,
lost het ene na het andere mediagenieke
Brugge. “Wij gaan in 2018 voor de burgevoorstel. De Memorial Van Damme naar het
meesterssjerp”, speecht ondervoorzitter
Jan Breydelstadion halen, een tennistornooi
Sander Loones op de nieuwjaarsreceptie.
op de Markt, de paus naar Brugge...
Met die woorden opent hij niet enkel de race
***
naar de gemeenteraadsverkiezingen in
2018, maar ook de strijd om het lijsttrekkerDe poll, door het uitlekken al ongeloofwaarschap tussen fractieleidster Ann Soete en
dig geworden, levert geen sluitend antwoord
Pol Van Den Driessche. Vanaf die middag
op. De onduidelijkheid verlamt de Brugse
kiest iedereen een kant.
N-VA en de druk neemt toe. Zeker als alle
Pol VDD kan rekenen op de steun van de
andere partijen hun lijsttrekkers bekend
mensen die hij had aangetrokken voor de
maken. De media bellen wekelijks naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Ann
NV-A-kopstukken, maar die houden de lipSoete vormt een tandem met Paul Desenpen stijf op elkaar. Bang voor die ene uitder, bekend van Electrawinds. Als meest erschuiver die hen de koppositie zou kosten.
varen politieke pionnen nemen zij het voor“Er moet snel actie komen, anders zullen we

‘Geert’ maar met ‘meneer de minister-president’. “Ik ben geen dweil!” klinkt het wanneer ze de deur achter zich dichtslaat. Ze
rijdt naar huis en overweegt om ermee te
kappen. Na een week maakt Ann Soete op 1
december bekend dat ze “doorgaat met politiek, trouw blijft aan de N-VA maar nog niet
beslist heeft om op de lijst van 2018 te
staan”. Van Den Driessche moet het nieuws
vernemen via de media. Intussen weigert
Ann Soete de tweede plaats en haalt ze haar
neus op voor de brainstormsessies en huisbezoeken die PVDD organiseert. Tegen ingewijden zegt ze: “Het is nog lang tot 2018.”

***

“Wij stemden vóór Pol, maar Ann Soete zag
de uitslag als een stemming tégen haar”,
zegt een partijbron. “Ze kon de beslissing
niet verteren.” Enkele dagen voor de gemeenteraad van april dient Ann Soete haar
ontslag in als fractieleider. Ze wacht niet tot
er een opvolger verkozen is, nochtans de
afspraak binnen de partij. Daardoor zit N-VA
zonder leider op het budgetdebat. De tweespalt wordt ook zichtbaar in die gemeenteraad: de aanhangers van Pol nemen plaats
op de eerste rij, die van Ann op de tweede.
“Het enige wat Pol Van Den Driessche als
Vlaams-nationalist al gesplitst heeft, is zijn
***
eigen partij in Brugge”, tweet gemeenteWoensdag 23 oktober 2016, Huize Welleco- raadswatcher Niels Vermeulen. Wanneer
me, Sint-Andries. Voorzitter Dirk Barbier raadslid Geert van Tieghem haar wil opvolverwelkomt iedereen op de geheime stem- gen, worden de raadsleden op 8 mei samenming, inclusief minister-president Geert geroepen om dat te bekrachtigen. Een forBourgeois, ondervoorzitter Sander Loones maliteit, denken velen. Maar de fractie rond
en Kamerleden An Capoen en Daphné Du- Ann Soete onthoudt zich. Er is geen meermery. “Al die nationaderheid en de beslisle figuren kwamen
sing moet naar de
pushen voor Ann SoeGroot-Brugse Raad.
te. Vooral uit eigenbeVoor velen de tegenlang. Stel dat Pol burwerking te veel…
gemeester wordt, dan De geheime stemming
Wanneer Ann Soete
zou hij in 2019 iena lang inspreken en
eindigde op 23-7
mands toppositie ineen rustperiode aknemen. Plots werd voor Van Den Driessche
koord wil gaan met de
ons duidelijk waarom
tweede plaats op de
er in maart zoveel
lijst, eist de clan-VDD
Ann-gezinden in het
een stemming. Ze
nieuwe bestuur waren geposteerd…”
voelt de tegenstand, ook omdat de positie
Paul Desender probeert de stemming nog van ‘leading lady’ van de partij vacant staat.
uit te stellen wegens vermeende procedure- Ze wil niet voor de tweede keer weggestemd
fouten, maar Geert Bourgeois – die de pen worden en neemt de vlucht vooruit. Op 24
vast had tijdens het schrijven van de statuten mei, enkelen uren voor een nieuwe Groot– schudt van neen. Pol Van Den Driessche Brugse Raad, kondigt ze aan dat ze in 2018
en Ann Soete krijgen elk nog een moment niet op de N-VA-lijst zal staan.
om de kiezers toe te spreken. “Waarom?
***
Iedereen kent me toch al?” houdt Ann Soete
het heel kort. Pol Van Den Driessche neemt Dat ze intussen voor N-VA blijft zetelen, is
wel uitgebreid het woord. Daarna moeten ze een blok aan het been van de partij. Sommide zaal verlaten, tot na de stemming. Geert gen stellen voor om haar uit de partij te
Bourgeois wijst iedereen op het belang om zetten, maar dat zou te lang duren én Soete
na de stemming als één partij naar buiten te munitie geven. N-VA Brugge is gegijzeld.
treden, Sander Loones somt de plus- en Tot 31 augustus. Ann Soete zegt haar lidminpunten van Soete en Van Den Driessche maatschap met onmiddellijke ingang op en
op. Wanneer hij blijft hameren op ‘de losse gaat door als onafhankelijke. Voor N-VA en
pollekes’ van PVDD onderbreken enkelen Pol Van Den Driessche een godsgeschenk.
Hij heeft nog iets meer dan een jaar om het
hem:“Stop met kloppen op die nagel!”
De 30 stemgerechtigden moeten één van de beeld van een gespleten partij bij te stellen.
twee namen aankruisen op een papiertje. Waar de toekomst van Ann Soete ligt –
Het stemverloop is geheim, maar uit be- CD&V, Open VLD of een nieuwe partij – is
trouwbare bronnen weten we dat het eindig- nog onduidelijk, maar haar ambitie is dat
de op 23-7 in het voordeel van Van Den wel: een bepalende rol spelen in de strijd om
Driessche. De lokale afdeling gaat lijnrecht het burgemeesterschap in Brugge.
in tegen de partijtop.
Na het aanhoren van de uitslag schiet Ann Een uitgebreide versie van de reconstrucSoete in een furie. Ze voelt zich te weinig tie, vanaf het aftreden van Pol Van Den
gesteund door de nationale top. Geert Bour- Driessche in 2012 tot het recente ontslag
geois wordt niet meer aangesproken met van Ann Soete lees je op www.kw.be
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EEN RECONSTRUCTIE

als een verdeelde partij naar buiten komen”,
beseft de partij. Maar hoe hard er ook geprobeerd wordt en hoeveel keer de partijtop ook
naar Brugge komt om te onderhandelen,
geen van beiden wil wijken. Ann Soete hapt
niet toe wanneer ze het door haar begeerde
ambt van schepen van Lokale Economie
wordt gegarandeerd. De partij stelt Ann Soete als lijsttrekker en Pol Van Den Driessche
als lijstduwer voor, met het burgemeesterschap voor wie het meeste stemmen haalt.
VDD twijfelt, maar weigert wanneer hij
hoort dat het in het Vlaams Parlement al de
ronde doet dat de keuze op Soete is gevallen.
Meermaals staat het punt ‘Ann-Pol’ op de
agenda van de Groot-Brugse Raad, maar telkens wordt het overgeslagen. Op zaterdag 8
oktober wordt de raad bijeengeroepen voor
de definitieve beslissing (nog steeds: Ann op
1, Pol op 2), maar eenmaal ter plaatse krijgen ze het bericht: “De nationale begroting
krijgt nu voorrang. Iedereen mag naar
huis.” De leden beginnen te morren over het
getalm. “Als je een gezwel hebt, moet je dat
meteen wegsnijden. Nu heeft de partij het
laten woekeren…” Omdat de situatie muurvast zit, blijft er niets anders over dan de
statuten erbij te nemen. Die stellen dat het
lokale bestuur moet stemmen.

