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POLITIEK 7

CAROLINE GENNEZ BETREURT VERWIJZING ZWART KIND NIET

‘Links moedigt aan, rechts sluit uit’
De politieke toestand zit Caroline Gennez hoog.
Dan wil de SP.A-voorzitter wel eens uithalen. Al
vindt ze zelf van niet.
VA N O N Z E R E DACT E U R

BART BRINCKMAN
BRUSSEL Carl Devos, ooit met

een rode reputatie, twitterde er
niet naast. ‘Links is niet gelijk aan
op rechts slaan’ en ‘Gisteren was
tijdens de 1 mei speech een quote
te horen die tot de minst verstandige uit de recente arbeidersgeschiedenis behoort’. Vooral haar
vraag of ‘scholen voortaan zouden worden beloond als ze een
zwart kindje zouden weigeren’
haalde de politoloog over de hekel. De N-VA kreeg meteen een argument om de mogelijke aanwezigheid van de SP.A in vraag te
stellen.
‘Misschien moet ik hem mijn
speech maar eens sturen’, haalt
Gennez de schouders op. Zij heeft
geen spijt van haar uitlating, zelfs
niet als die snel werd verbasterd
tot het ‘buiten smijten van negertjes’. Gennez: ‘Het paste in een opbouw waarbij ik de arrogantie
van rechts plaats tegenover de
aanmoediging van links’. De onmiddellijke aanleiding vormde

Een prikkelende gedachte van Dalrymple zette De Wever op weg om zelf columnist te worden. © Bart Dewaele

THEODORE DALRYMPLE KRIJGT PRIJS VAN DE VRIJHEID

Slechts een steen in de muur
‘Een ongevaarlijk idee is het niet waard om echt een idee te worden genoemd.’ N-VA-voorzitter Bart
De Wever eerde gisteren zijn ideologische leermeester Theodore Dalrymple.
BART BRINCKMAN
LEUVEN ‘Het belang

van Dalrymple ligt in het blootleggen van
deze ideologische maskerade.’ De
Britse psychiater en neoconservatieve denker kreeg gisteren van
de Vlaamse denktank LIBERA! de
jaarlijkse prijs van de vrijheid. In
zijn laudatio legde De Wever de
fundamenten van zijn engagement bloot door te vertellen hoe
Dalrymple tijdens het Europees
kampioenschap voetbal in België
en Nederland (2000) de academicus een aha-erlebnis bezorgde.
De Wever ergerde zich destijds
blauw aan de ‘alles overheersende ideologie van paars’, de ‘tegenstrijdige combinatie van een moreel relativisme dat sociale onverschilligheid propageert met een
politiek van overheidsinterventie
die steeds meer in het alledaagse
leven penetreert’. Deze ‘ideologische nachtmerrie’ leverde een opmerkelijke (en voor De Wever een
aanstootgevende) verklaring op
voor het waarom dat Britse hooligans in België amok maakten
maar zich in Nederland gedroegen: het gedoogbeleid ten aanzien van drugs. De Britten waren
na hun aankopen in Nederland zo
stoned dat ze niet eens beseften
dat hun ploeg verloren had.
Uitgerekend op dat moment legde Dalrymple in een column de
schuld voor het wangedrag niet
bij een slechte jeugd of het politieoptreden maar bij de hooligans zelf. Meer bepaald bij de sociale conventie dat zelfexpressie

het hoogste goed is, zelfs wanneer
het anderen stoort. Wangedrag
was bovendien een bewijs van authenticiteit, goed gedrag stond
immers gelijk aan het zich schikken naar de samenleving. De
zienswijze leverde De Wever het
bewijs ‘dat een traditioneel liberaal en gematigd conservatief dis-

‘De illusie van het volledig autonome individu, bevrijd van alle
sociale dwang, die eigen morele
regels opstelt naarmate hij voortleeft, leidde niet tot een sociale
harmonie. Het leidde tot een verwoesting van het leven in wat we
de laagste klassen noemen’, vatte
hij samen. ‘De midden en de

cours op een moderne en relevante manier kon worden uitgedragen’. De prikkelende gedachte
zette hem op weg om zelf columnist te worden.
De Wever loofde de wijze waarop
Dalrymple vervolgens het ‘nieuwe morele paradigma van de individuele vrijheid’ bekritiseerde.

INTERVIEW
Professor BOUDEWIJN BOUCKAERT, Vlaams parlementslid LDD:
‘Het is niet omdat De Wever hier met Dalrymple op het podium
mag, dat ik overstap naar de N-VA.’

‘Intellectueel zijn er veel
bruggen tussen ons’
VAN ONZE REDACTRICE

ISABEL ALBERS
BRUSSEL Een denktank

van een LDD’er die de
laudatio voor z’n prijs laat uitspreken door de
voorzitter van een concurrerende partij en bovendien zijn boekje promoot, het gebeurt niet elke
dag. Het is een publiek geheim dat Boudewijn
Bouckaert veel sympathie koestert voor de N-VA
en voorzitter Bart De Wever.
Ruiken we daar een toenadering van LDD tot de
N-VA? Uw partij heeft, om het eufemistisch uit te
drukken, niet de wind in de zeilen.
‘U hoeft in mijn vraag aan Bart De Wever om Theodore Dalrymple te becommentariëren geen partijpolitieke strategie te zien. Ik ben een conservatief-liberaal politicus en op intellectueel politiek
vlak zijn er veel bruggen tussen ons. Maar ik doe
dit niet om partijen met elkaar te verbinden.
‘Wij zorgen er gewoon voor dat de denkende elites

© pn

VA N O N Z E R E DACT E U R

bruggen slaan. En er zijn wel meer banden. Er zijn
in het Europese parlement goede contacten tussen
de N-VA en de conservatieve fractie, waar LDD toe
behoort.’
Maar op enkele overlopende LDD’ers zit N-VA niet
te wachten?
‘Op partijpolitiek vlak liggen de zaken inderdaad
anders. Ik denk niet dat de N-VA nu vragende partij is om een partij over te nemen.’
En uzelf? U bent gepokt en gemazeld in de Vlaamse
Volksbeweging.
‘Ik heb nu geen plannen om een stap te zetten.
Mijn positie in het Vlaams Parlement bemoeilijkt
dat ook. Ik doe mijn werk als oppositielid. Dat betekent dat ik ook kritiek lever op de N-VA. Bijvoorbeeld voor het onderwijsbeleid maakt de N-VA totaal geen verschil. Onderwijs is de speeltuin van de
socialisten en de N-VA laat die zomaar doen. Ook
in sommige andere dossiers zien we dat.’

hoogste klassen daarentegen belijden slechts lippendienst aan de
idee van moreel relativisme, zelf
houden ze vast aan de traditionele waarden die onze samenleving
sedert eeuwen beheersen.’
Natuurlijk willen we allemaal vrij
zijn. Daarvoor hebben we evenwel vrijheid nodig. Die vrijheid is
er niet. Boven al de zogeheten
vrije individuen cirkelt de overheid die ons begeleidt van de wieg
tot in het graf. Hierdoor moeten
we ons slechts om ‘de last van het
leven’ bekommeren. De overheid
beperkt, frustreert, stopt af. ‘Ze
herleidt de samenleving tot een
kudde hersenloze schapen die
wanhopig op zoek zijn naar leiding en bescherming waarbij de
herderlijke staat elk individu zijn
verantwoordelijkheid afneemt.
Hij moet wel het slachtoffer zijn
van de omstandigheden.’ Die rol
van de overheid frustreert ons
dermate dat we ons schikken in
het lot om slechts ‘een steen in de
muur te zijn’.
Volgens De Wever heeft deze maskerade niets met vrijheid te maken. Dat Dalrymple, net als De
Wever, voor zijn conservatief gedachtegoed kritiek oogst, kon
slechts als een eerbetoon worden
geïnterpreteerd. De Wever veegde daarbij even de vloer aan met
Tom Lanoye en Vlaams Belang
die De Wevers gedweep met de ‘asociale’ Dalrymple op de korrel
namen. ‘Als je in Vlaanderen zowel door Lanoye als door het VB
aangevallen wordt, dan zit je wellicht goed.’

de discussie over de responsabilisering van de gewesten inzake het
arbeidsmarktbeleid. De idee was
om Vlaanderen of Wallonië financieel te belonen wanneer ze een
werkzoekende aan het werk krijgen. De N-VA stelde voor om een
gewest te belonen wanneer het
een werkloze schorst.
‘Dat is net het tegenovergestelde.
Links wil individuen aanmoedigen, rechts wil ze uitsluiten. Mijn
verwijzing naar dat zwarte kind
was daarom helemaal geen suggestie van racisme. Ik vond mijn

‘De N-VA
bezondigt zich
aan tweezakkerij’
toespraak erg genuanceerd.
Slechts één keer heb ik verwezen
naar de N-VA. Maar dat is al voldoende om als N-VA-basher te
worden versleten.’

Di Rupo laat niet in kaarten kijken
BRUSSEL Doet hij het, of
doet hij het niet? In de wandelgangen is te horen van wel,
maar zelf houdt Elio Di Rupo
(PS) de lippen voorlopig stijf op
elkaar. Vorige week stelde Bart
De Wever (N-VA) hem voor de
keuze. Zelf het initiatief nemen
na de exit van koninklijk onderhandelaar
Wouter
Beke
(CD&V), of hem aan zet laten
als formateur. Zo niet, dreigde
De Wever, was het ‘game over’.
En toen werd het stil. Officieel
heet het dat Di Rupo niet wil
communiceren voor de missie
van Beke afgelopen is. Vandaag
noemde hij die nog ‘nuttig’ en
‘interessant’. Officieus is te horen dat de PS-voorzitter niet
meteen publiek wil toehappen
om tijd te winnen, en om niet de
indruk te wekken dat De Wever
de onderhandelingen regisseert. Gisterennamiddag zagen
Beke, Di Rupo en De Wever el-

De N-VA vroeg zich meteen luidop af of de twee partijen nog wel
samen konden regeren. Gennez

kaar in de Senaat, om verder te
debatteren over de financieringswet. Morgen zullen werkgroepen een en ander becijferen. In de late namiddag zitten
de drie tenoren opnieuw samen, om over de gezondheidszorg te praten. Vrijdag is er opnieuw een vergadering met
drie, tussendoor is er bilateraal
overleg over Brussel en BHV.
Gisteren liet Di Rupo ook optekenen dat het werk van Beke
‘een goede basis vormt voor de
toekomst.’ Intussen groeit bij
de N-VA de nervositeit. De partij dreigde vorige week de stekker uit de onderhandelingen te
trekken als er na Beke geen formateur aan zet kwam. Maar
half mei wordt het de facto onmogelijk om nog voor de zomer
verkiezingen te organiseren.
Als die deadline verstrijkt, verliest De Wever een belangrijk
drukkingsmiddel. (wvd)

snapt het punt niet goed. Afgelopen maandag slaagde de Vlaamse
regering er zonder al te veel pro-

blemen in om een verdeelsleutel
te vinden voor het vrijgekomen
geld op de begroting. ‘Maar de
N-VA moet leren dat een meningsverschil niet meteen gelijk
staat aan een uiting van haat. Als
bijvoorbeeld Frank Vandenbroucke (SP.A) kritiek levert op
hun Europese ideeën, zeggen ze
meteen dat dit geen niveau heeft.’
De discussie over de mogelijke
deelname van de SP.A aan de federale regering, begrijpt Gennez
evenmin. ‘De N-VA bezondigt zich
aan tweezakkerij. Ze suggereert
dat we niet welkom zijn in de federale regering. Tegelijkertijd
zegt ze wel dat we zelf moeten opstappen. Dat is gewoon contraproductief. We hebben daar gewoon niets aan.’
Gennez ergert zich aan de manier
waarop de N-VA haar ‘bochten camoufleert’. ‘Ik probeer authentiek
te zijn. Als we daardoor in de contramine geraken, dan is dat maar
zo.’ Ze ontkent niet dat er wel wat
ongenoegen sluimert om de ondankbaarheid die de N-VA aan de
dag legt voor het werk dat voormalig onderhandelaar Johan
Vande Lanotte in het zoeken naar
een communautair akkoord heeft
gestoken. ‘Zelf neem ik dat niet op
mijn krachten. Anderen wel.’

PUBLIEKE FINANCIEN

Wallonië armlastiger dan gedacht
Als België volledig zou worden gesplitst, zou Wallonië er nog
bekaaider afkomen dan gedacht. De verhouding tussen ‘betalen
en ontvangen’ blijkt schever te zitten dan eerder berekend.

blij met je keuze
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GUY TEGENBOS
BRUSSEL Dat zijn de twee ma-

nieren waarop men de besluiten
van een nieuwe studie van de
CERPE kan samenvatten, een
‘Waalse manier’ en een ‘Vlaamse’.
De eerste manier leidt tot de
kreet: we hebben meer ‘solidariteit’ nodig in plaats van minder.
De tweede leidt tot de kreet: we
betalen nog meer en krijgen nog
minder terug dan we dachten.
CERPE is een economisch onderzoeksinstituut van de universiteit
van Namen. Het ontwikkelt zich –

In Wallonië geven de
overheden 15 procent
boven hun capaciteit uit

met studies over de financieringswet en over de ‘transfers’ –
tot de evenknie van Vives, het studiecentrum voor regionale economie van Leuvense universiteit.
CERPE berekende dit keer niet de
traditionele ‘transfers’ tussen de
regio’s (de geldstromen veroorzaakt door de federale uitgaven,
de sociale zekerheid en de solidariteitsmechanismen uit de financieringswet),maar het ‘primair
saldo’ voor elk gewest apart, federale en deelstaatuitgaven meegerekend. Dat betekent dat alles wat
in die regio betaald wordt aan
overheden en alles wat ontvangen wordt van hen, opgeteld
wordt, behalve de uitgaven voor
de schuld.
Het primair saldo is over het alge-

meen een goede graadmeter voor
de economische gezondheid van
een overheid of een land.
De federale en deelstaatsaldo’s
hergroeperen per gewest, kan
men ook beschouwen als een budgettaire simulatie van een volledige splitsing van het land.
De primaire saldo’s van de drie regio’s worden erg beïnvloed door
de crisis. In het goede jaar 2006
had Vlaanderen een overschot
van bijna 16 procent, Brussel een
overschot van 15 procent, en Wallonië een tekort van 4,8 procent.
Die cijfers zakken flink door de
crisis. In Vlaanderen zakt het cijfer echter nooit in het rood. Het
diepste punt is 2,3 procent in
2009. In 2010 bedraagt het weer
5 procent. In Brussel wordt het
cijfer negatief op het dieptepunt
van de crisis: 2009. Dan zakt het
tot -2,5 procent. In 2010 is het
weer positief: 2 procent.
In Wallonië was het al negatief
(-4,6) toen het nog goed ging in
2006, en zakt het dan systematisch: -7,1 procent in 2007, -8,8
procent in 2008, -17,5 procent in
2009 om dan iets minder diep te
gaan in 2010: -15,3 procent.
Dat betekent dat daar, schuld niet
inbegrepen, vijftien procent meer
wordt uitgegeven door de overheden dan er aan hen betaald wordt.
Vorige week (DS 28 april) raakten
berekeningen van Vives bekend
die ook de schuld grotendeels op
rekening van Wallonië schrijven
(cijfers 2007).
- ONLINE
www.fundp.ac.be/eco/recherche
www.econ.kuleuven/vives
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