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Europeanen opnieuw verzoenen met de Europese Unie, was Bourgeoisr uitgangspunt gisteren. o Bart

Dewaetebetga

Geert Bourgeois heeft heimwee naar het'Europese ideaal'uit zijnjeugd.
In Brugge klonk hij gisteren meer pro=Europa dan zijnpartij.
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passioneerd pleitbezorgen De minis-
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ter-president wilde de'aanval op het
Europese idea¿l' met een'tegenaan-

BR uccE l'Plus est en oozs.' Op een
steenworp van het Gruuthusemuseum herinnerde Geert Bourgeois gisteren a¿n de stelregel van de bewo-

ner, Lodewijk van Gruuthuse, een
humanist en mecenas uit. de tSde
eeuw. 'Het vat mijn boodschap goed
samen: Europese Unie, Europese
burgers, er zit meer in jullie dan we
kunnen opmerken.'
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lerzoenen'. De Vlaams-nationalist
past daarbij voor institutionele debatten, Europa moet in de eerste
plaats resultaten boeken.

'De Europese integratie is l¡vetsbaar, en naties eisen hun soevereini-

Een huis met vele kamers: het was
lange tijd eenboutade voor de tegen-

teit op om zelf opnieuw sneller

stri.jdige signalen die CD&V de wereld instuurde. Ma¿r als het over Europa gaat, maakt ook de N-VA a¿nspraak op deze titel. De partij, met

Loones enkele ma¿nden geleden.
Het Europarlementslid ziet identi-

ondervoorzitter en Europarlementslid Sander Loones als belangrijkste
spreekbuis, profileert zich als eurokritisch, al verkiest ze het wooid eurorealistisch. De N-VA verkiest een
EuropeseUnie met minder'noten op
haar zang. Dat moet de autonome
macht van de lidstaten bevorderen.
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val' beantwoorden. Hij presenteerde
een genuanceeld verhaal dat de Europeanen opnieuwmet de Unie moet

Tijdens de zomer maakte de N-VA
zich sterk dat ha¿r kritische aanpak
de visietekst over de toekomst van
Europ4 van deVlaamse regeringzou
kleuren. Die tekst raal¡¡te vorige week
met wat vertraging goedgekeurd¡Uit
de teneur valt alvast geen koerswijzi
ging af te leiden. Het btijft in de eerste plaats een regeringsdocument,
geen partijdocument. Maa¡ de manier waarop Bourgeois gisteren zijn
visie in het Europacollege onder-

bouwde, suggereert dat zijn hand

nooit ver weg was.
DeMP afñrmeerde zich als eenge-

en

sterker te kunnen ingrfjpen', schreef

teit als belangrijkste kenmerk voor
de 2lste eeuw.
Bourgeois interpreteert dat identiteitswaagstuk anders.'Hêt Eu-rope-

se burgerschap kan het nationnle
burgerschap of de nationale identiteit niet vervangen.' Hij houdt zich
meteen ver van de sombere gedachten van sommige van zijn partijgenoten die waarschuwen voor een nakend cultureel soumission door het
groeiend aantal moslims.

Solidariteit
Europamoet samenwerken om de
vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. Bourgeois herinnerde aan de
Nobelprijs voor de Vrede die Europa
in2O12 kreeg toegekend. 'Bij de aa¡pak van de vluchtelingencrisis moeten we handelen voþens onze ambities en onze verzuchtingef, zo ver
wees hij na¿r de solidariteitsgedachte die Europa zelf claimt. Hij pJeitte
voor een meer efflciënte aanpak van

Thatcher achterna

het probleem, met scherper bewaak-

| 'l want my
money back.' Margaret Thatcher sprak
deze legendarische
woorden 28 jaar geleden, bij de opening
van het academiejaar
van het Europacollege,
een gespecialiseerd instituut dat diverse
masters in Europese
studies aanbiedt. De
Britse premier trok .
van leer tegen de 'bedilzieke regelneverij'
van de Commissie. De
'nightmare van dq
Europese superstaat'
vergeleek ze met de
Sovjet-Unie. Thatcher
kantte zich tegen het
afschaffen van de bin-

punt ziet hij de kernwaarden van Europa verkruimelen.
In een antwoord op eenwaagvan
een studente toonde hij totaal geen
begrip voor de aanpak van de Hongaarse premierViktor Orban. Die organiseerde het afgelopen weekend
nog een referendum tegen het Europese spreidingsplan voor vluchtelin¡len.'Europa moet daar sterk op rea-
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nengrenzen, en tegen

de oprichting van de

te buitengrenzen en meer solidariteit. Zonder eensgezindheid op dit

geren.'

In

N:VÀkringen wordt

meestal vergoelijkend op Orban gereageerd. Hij sloot met succes zijn
grenzen voor de vluchtelingen. Bourgeois: 'Europa is een gemeenschap
van wa¿rden en principes, een baken
van hoop en verlichting, een voorbeeld voor de wereld.' Europa moet
veel meerzijn dan een interne markt.
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Nieuwkomers

Bourgeois veegde de populisten
van extreemrechts de mantel uit.
'Het is eenvourìig onaanvaa¡dbaar

Bourgeois pleitte
voor een soc¡ale unie
waar¡n soc¡ale
dumping en fiscale
shopping worden
tegengaan

den in Europa het Vlaamse voorbeeld van verplichte inburgeringq'
cursussen zullen volgen, waarbij
wordt ingezet op de Þromotie van de

democratische principes'. De MP zou
zelfs graag zien dat ook EU-burgers
zo'n cursus volgen om de ta¿l van de
woonplaats te leren.
Ook op economisch vlak spoort de
visie van Bourgeois niet altijd met de
standpunten van zijn partij. Zo pleit

hij voor

de verdieping van de Eurohij geen
op de koers van de Europese

pese Monetaire Unie en uitte

kritiek

Centrale Bank. De'MP woeg aandacht voor een sociale unie waarbij
sociale dumping en fiscale shopping
worden tegengegaan Begin ditjaar
verzette de N-VA zich tegen de har-

Europese Centrale
bank. De speech baarde in die tijd heel wat
opzien. Bourgeois'
speech is wellicht niet
hetzelfde lot beschoren. Maar de titel refereerde alvast aan het

dat bepaalde. politici de vele vluchtelingen en migrantenfamilies die een
beter leven in de EU zoeken als zwer-

historische moment: 'l
want my EU back'.(uu4

terminologie is erop gericht om deze
families te ontmenselijken.' Racisme
en discriminatie sta¿n voþens hem
haaks op elke vorm van Europees

monisering van de tarieven voor vennootschapsbelasting, wat fi scale ontwijking juist aanmoedigt.
Eerder wees Frank Vandenbroucke (SP.A) op de loorspelbare

burgerschap.

N-VA-logica'.

meu of als horden lo¡¡alificeren. Deze

'Of we d.at nu willen of niet, de sa-

menstelling van de bevolking zalveranderen. We moeten.met éen gxote
toevloed aan nieuwkomers rekening
houden.'Hij hoopte dat andere lan-

'Haar

nationalisme

sta¿t ha¿ks op Europese samenwer-

king. De partij vervalt in een I zoønt
rnu nwneg bach-nationahsme.' Het
discours van Bourgeois bewijst dat
,de ka¿rten genuanceerder liggen.

