
      Brussel, 31 januari 2013 
 
 
Mondelinge vraag tot de heer E. DI RUPO, Eerste Minister, betreffende de recidive van 
de koning naar aanleiding van zijn nieuwjaarstoespraak voor de “gestelde lichamen” 
 
 
Naar aanleiding van het nieuwe jaar hield de koning zijn traditionele toespraak voor de 
zogenaamde gestelde lichamen. Net zoals een goede maand geleden riep de vorst hiermee 
controverse op en haalde hij ruim de kranten. De hoofdaandacht ging daarbij uit naar de 
koninklijke familiale problemen, maar deze toespraak verdient ook om een andere reden onze 
aandacht. 
 
Nog maar net is de commotie achter de rug over de kersttoespraak waarbij de Vlaamsgezinde 
oppositie vergeleken werd met de populisten van de jaren ’30 en daar komt de heer van 
Saksen Coburg alweer met zijn belerend vingertje om het land te vertellen dat we niet trots 
genoeg zijn. Niet trots genoeg op uw regering, nota bene, die blijkbaar een, ik citeer: 
“reusachtig werk” heeft verricht. Volgens de vorst “moeten de burgers zich rekenschap geven 
van de markante vorderingen die ons land heeft gemaakt” en de man vindt het belangrijk dat 
de bevolking daarover, en ik citeer opnieuw: “belangrijke objectieve beoordelingen 
verneemt.” Waarbij hij blijkbaar zichzelf te kijk zet als objectieve beoordelaar. En hij schrikt 
er blijkbaar niet voor terug om uitdrukkelijk te verwijzen naar de acht partijen die 2/3 van het 
Parlement vertegenwoordigen.  
 
Blijkbaar beschikt de vorst niet over de empathische vermogens om zich te verplaatsen in de 
huid van dat andere derde parlementsleden, die bijna de helft van de Vlamingen 
vertegenwoordigen en die de BHV-hervormingen helemaal geen reusachtig werk vinden.  
 
Blijkbaar is de helft van de Vlamingen quantité négligeable voor de vorst en kan hij dus 
opnieuw, met uw goedvinden, partij kiezen tégen hun vertegenwoordigers. Hij kiest dus, met 
uw steun, andermaal partij en recidiveert in de overtreffende trap. Nooit eerder was de 
toespraak van de vorst zo uitgesproken partijdig en zo lyrisch over het werk van de regering 
als afgelopen dinsdag. Ik kreeg echt plaatsvervangende schaamte toen ik dit schouwspel zag. 
Het gebeurde bovendien weerom in een schabouwelijk Nederlands, dat niets anders was dan 
vertaald Frans.     
 
 
Hoe verklaart u dat het staatshoofd zich anno 2013 tot het land richt in een taaltje dat 
nauwelijks Nederlands kan genoemd worden en dat hij zich dus respectloos gedraagt ten 
aanzien van de meerderheid van de bevolking?  
 
Waarom laat u toe dat het staatshoofd zich verlaagt tot woordvoerder, tot spreekbuis van uw 
regering en beschermt u deze man niet tegen zichzelf?  
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