
Vormingsblad van de vlaams belang jongeren

economie

op bezoek bij occupy antwerp 
het einde van dexia 

de kroatische onafhankelijkheidsoorlog (1991-1995) 



Vormingsblad van de vlaams belang jongeren

ECONOMIE

OP BEZOEK BIJ OCCUPY ANTWERP �
HET EINDE VAN DEXIA �

DE KROATISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG (1991-1995) �

Voorzitter VBJ

Beste VBJ’er,

Jongeren vormen de toekomst. Intellectuele en prakti-
sche vorming van onze jongeren is dan ook een basis-
opdracht van  de Vlaams Belang Jongeren (VBJ). Met 
een vormingsblad zoals Breuklijn willen we bijdragen 
tot zelfvorming van onze jonge kaders. Naast de vele 
gespreksavonden organiseert VBJ jaarlijks ook een 
intensieve winteracademie en een zomeruniversiteit. 
Aangezien deze traditionele vormingsweek dit jaar 
doorging in Knin, vindt u in deze Breuklijn de histori-
sche achtergrond van de onafhankelijksheidsoorlog die 
in de jaren 1990 in Kroatië plaatsvond.

In de huidige, slechte economische toestanden, met 
een Europese schuldencrisis, een bankcrisis en een Bel-
gische crisis, lag het hoofdthema van deze editie van 
ons vormingsblad, ‘Economie’, voor de hand. De al-
lerjongste VBJ’ers maken zich misschien (nog) niet veel 
geldzorgen omdat de rekeningen toch door de ouders 
worden betaald, maar voor jonge mensen die werk zoe-
ken, die beginnen te werken en een eerste belastingbrief  
ontvangen of voor jonge gezinnen die een betaalbare 
woning zoeken, ... ligt dat al heel anders. 

Zullen er voor onze generatie nog pensioenen zijn? 
Welke gevolgen gaan wij ondervinden van de ettelijke 
miljarden die momenteel worden versluisd naar allerlei 
Europese noodfondsen en bankwaarborgen? Jongeren, 
die van nature kritisch zijn, denken er wel degelijk die-
per over na.Wij bieden graag meer achtergrondinfor-
matie en een forum voor andere visies.

Veel leesplezier!
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“In de Raad van Bestuur van Dexia Bank zaten grote referentieaandeelhouders zoals Arco 
en de Gemeentelijke Holding. Zij proberen nu de regels van het spel aan te passen om als 
aandeelhouder opnieuw vruchten te kunnen plukken van een doorstart terwijl de belasting-
betaler wel het puin moet ruimen.

In elk geval is het zo dat hun bestuurders het verschil niet gemaakt hebben. (...) Als de 
burgemeesters van steden en gemeenten als Antwerpen, Roeselare, Zaventem, Oostende, 
Bilzen, Bree  en Bevekom niet de expertise hadden om te weten dat Dexia Bank België zich 
de voorbije jaren op glad ijs begaf, dan is de vraag uiteraard wat ze dan zaten te doen in de 
Raden van Bestuur van Dexia Bank België en de Gemeentelijke Holding.”.

Ivan Van de Cloot,
hoofdeconoom van het Itinera Instituut, in een opiniestuk in De Morgen - 11.10.2011

Lees meer op blz. 18-20
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rechts-
nationalisme
als derde weg
de rechtsnationale visie op economie
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Dit essay is geschreven om de 
economische visie van rechtse 
volksnationalisten, hierna ge-
woonweg rechtsnationalisten 

genoemd, uit te leggen. Om uit te kun-
nen leggen waarom bepaalde standpun-
ten worden ingenomen, is het eerst nodig 
om bepaalde termen uit te leggen en in 
hun context te plaatsen. Het eerste deel 
van dit essay behandelt kort de vraag wat 
rechtsnationalisme is. Aangezien de kern 
van dit essay draait om de economische 
verhoudingen die rechtsnationalisten 
wensen te zien, ga ik niet te diep ingaan 
op de definitie van rechtsnationalisme. 
Het tweede deel behandelt de economi-
sche ordening die men vandaag de dag 
kent en de rechtsnationale kritiek hierop. 
Tenslotte bespreken wij enkele oplossin-
gen die hiervoor geponeerd kunnen wor-
den door rechtsnationalisten.

wat is rechtsnationalisme?

Sommigen zullen vragen waarom het no-
dig zou zijn om überhaupt de vraag te stel-
len wat rechtsnationalisme is. De reden is 
simpel: omdat het rechtsnationalisme meer 
dan ooit aan thema’s gekoppeld wordt die 
er niet eigen aan zijn zoals: globalisme, 
racisme, etnocentrisme, een vrije-markt-
beleid, neoconservatisme en privatisering 
van overheidsbedrijven. Zoals beschreven 
in mijn boek “N³: Nationalisme als Derde 
Weg” vertrekken rechtsnationalisten vanuit 
de notie van een volk. In tegenstelling tot 
neoconservatieven of pure anti-islambewe-
gingen zonder inhoud vertrekken wij vanuit 
bepaalde etnoculturele feiten die wij aan-
vaarden, louter omdat ze er zijn. Rechtsna-
tionalisten kunnen bepaalde evoluties dan 
wel afkeuren en het liefst ombuigen, maar 
aanvaarden nog wel steeds het bestaan en 

rechtsnationalisme als derde weg

Door economische arbeid vervolmaakt de 
mens zichzelf niet enkel op het vlak van per-
soonlijke invulling, maar draagt hij ook bij 
aan de collectieve materiële vooruitgang van 
de volksgemeenschap.
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de impact ervan. De definitie van een volk 
kunnen we tweeledig bekijken. Eerst van-
uit de vier S’en van Wilhelm Riehl. Hij zag 
een volk als een gemeenschap van mensen 
die Siedlung (grondgebied), Sitte (gemeen-
schappelijke geschiedenis), Sprache (taal) 
en Stamm (etnie) deelt. Hieraan koppelen 
we vervolgens de definitie van de verbeelde 
gemeenschap van Benedict Anderson. De 
verbeelde gemeenschap van Anderson geeft 
het psychologische denkkader weer waarin 
de mens een volk plaatst om het te kunnen 
vatten. Door onze drang om dingen roos-

kleuriger te willen zien dan ze zijn, wordt 
deze verbeelde gemeenschap in onze geest 
bijna een utopie. Het toont ook aan hoe men 
fanatiek en tot in de dood kan strijden, wan-
neer deze verbeelde gemeenschap in gevaar 
komt door oorlog. Een nationalist strijdt 
immers niet omdat hij datgene haat wat te-

genover hem staat, maar omdat hij datgene 
liefheeft dat achter hem ligt.

Voor rechtsnationalisten is de bescherming 
van die overkoepelende gemeenschap, 
welke wij een volksgemeenschap of volk 
noemen, dan ook prioritair. De bescher-
ming hiervan gebeurt, kort gezegd, door 
het voldoen aan de primaire en secundai-
re behoeften van de gemeenschap. Door 
economische arbeid vervolmaakt de mens 
zichzelf niet enkel op het vlak van persoon-
lijke invulling, maar draagt hij ook bij aan 

de collectieve materiële vooruitgang van de 
volksgemeenschap. Wanneer men in vroege 
tijden sprak over economie dan sprak men 
in de eerste plaats over de eigen autarkische 
(zelfvoorzienende) gemeenschap. Onder-
tussen is de economie op een heel andere 
manier gestructureerd.

rechtsnationalisme als derde weg

Vlaamse garnalen die gepeld worden in 
Vlaanderen... het behoort momenteel tot 
een ver verleden.
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globalisme

Momenteel is onze 
economie op een 
globaal niveau ge-
structureerd. Het 
merendeel van de 
producten die wij 
dagdagelijks ge-
bruiken, werd niet 
geproduceerd door 
de arbeid van onze 
volksgemeenschap. 
Deze komen soms 
van zeer ver. Zo 
worden de garna-
len die voor onze 
kust worden gevangen, naar Marokko of 
Thailand gestuurd om gepeld te worden en 
vervolgens worden zij teruggestuurd naar 
hier. Dit proces ontneemt ons eigen volk 
arbeidsmogelijkheden en zorgt ervoor dat 
industriële infrastructuur, de “harde” kracht 
van onze economie, buiten de controle van 
onze volksgemeenschap komt te liggen. 
Ondanks het feit dat de Europese volksge-
meenschappen de technologie ontwikkel-
den en ervoor betaald hebben, wordt deze 
technologie door Westerse ondernemers 
buiten onze Europese cultuurruimte ge-
bracht om de kosten te dekken. Dat dit zo 
is, komt doordat er een driedelige onderver-
deling is in de globale ordening van onze 
economie. De nationale staten, in de mate 
dat zij nog enige controle hebben over de 
economie in hun landen, kunnen onderver-
deeld worden in drie categorieën:

1. landen in de kern (cat1);
2. landen in de semi-periferie (cat2);
3. landen in de periferie (cat3).

West- en Centraal-Europa bevinden zich 
momenteel in cat1, waarbij dit vooral zo 
is doordat zij de financiële en logistieke 
knooppunten zijn van de wereldeconomie. 
Onze harde industriële kracht is immers 
grotendeels naar de cat2-landen vertrok-
ken. In cat2 vinden we onder andere Oost-
Europa en de BRIC-landen (Brazilië, Rus-
land, Indië en China). Zij profiteren van 
een snelle ontwikkeling door een groot ar-
beidersreservoir en lage loonkosten, waar-
door grote bedrijven uit cat1 besluiten hun 
industriële capaciteit naar daar te verhuizen 
om vervolgens hun producten te verkopen 
in cat1-landen. Uiteraard aan een véél ho-
gere prijs dan de productie- en transport-
kosten zouden kunnen verantwoorden.

Van de twee heeft cat1 de hoogste levens-
standaard, al vergroot de kloof tussen arm 
en rijk wel snel. In cat2 is deze kloof echter 
veel meer uitgesproken, maar nog niet zo 
erg als in cat3-landen. Zowel cat1 als cat2 
profiteren van de lage grondstofprijzen in 

rechtsnationalisme als derde weg

Meer en meer Westerse landen profiteren van 
de goedkope grondstofprijzen in landen die 
zich ver buiten de Westerse grenzen bevinden.
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de cat3-landen, waartoe de meeste Afri-
kaanse landen behoren. Dit zijn de landen 
van de periferie die vooral leven van de 
goedkope export van ruwe grondstoffen. 
Cat1 en cat2 overleven met andere woorden 
economisch enkel door de goedkope leve-
ring van grondstoffen uit cat3. Los van het 
feit dat dit systeem de facto overleeft door 
een vorm van net-geen-slavernij, zorgt dit 
ook voor de enorme zwakte in het systeem.

Bij problemen in de cat1-landen, begint 
het gehele systeem in te storten. Dit heb-
ben wij mogen ervaren bij de eerste crisis 
aan het begin van de 21ste eeuw, een crisis 
die de laatste jaren nog meer van zich zal 
laten horen. Mocht het systeem helemaal 
instorten, dan zullen de cat1-landen echter 
nog dieper vallen dan de cat3-landen. Cat2 
heeft immers de harde industriële macht, 
cat3 de grondstoffen en cat1 enkel de finan-
ciële macht die met één enkele crisis kan 
verdwijnen.

antiglobalisme

Marxisten en sommige sociaal-liberalen 
gaan hier tegen in, en terecht, maar kiezen 
voor een verkeerde oplossing. Zij wensen 
een ‘eerlijk’ globalisme, waarbij grote su-
pranationale organisaties en overheden de 
economie een socialere kant uitsturen. Ze 
noemen het andersglobalisme, maar kiezen 
de facto de richting van de Nieuwe Wereld-
Orde waarbij de nationale onafhankelijk-
heid van staten uiteindelijk zal verdwijnen 
ten voordele van één grote wereldregering, 
ondersteund door organisaties als het Inter-
nationaal Monetair Fonds, de NAVO en de 
Wereldhandelsorganisatie. Deze organisa-
ties zijn de drie grote agenten van de glo-
balisering. De eerste en de laatste van de 
drie promoten een politiek van vrijhandel. 
Wensen staten daar niet in te volgen, dan 
wordt de NAVO met drogredenen ingezet. 
Voorbeeld is het Libië van Khadaffi dat 

rechtsnationalisme als derde weg

Het IMF en de WHO promo-
ten een politiek van vrijhan-
del. Wensen staten daar niet 
in te volgen, dan wordt de 
NAVO met drogredenen in-
gezet. Voorbeeld is het Libië 
van Khadaffi dat zijn geld te-
rug op goud wou baseren en 
ervoor koos om beperkende 
maatregelen ten nadele van 
grote oliebedrijven door te 
voeren. 
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zijn geld terug op goud 
wou baseren en ervoor 
koos om beperkende 
maatregelen ten nadele 
van grote oliebedrijven 
door te voeren. 

Rechtsnationalisten 
stellen zich hiertegen-
over resoluut op en 
zijn overtuigde anti-
globalisten. Sommige 
noemen zich rechtsli-
beralen en stellen dat 
er toch nog een andere 
vorm van andersgloba-
lisme kan zijn, waarbij 
de globale verbindingen kunnen blijven, 
maar er beperkingen kunnen worden inge-
bouwd om de onafhankelijkheid van staten 
te garanderen.

Om te beginnen zijn de termen ‘rechtslibe-
ralen’ of ‘sociaal-liberalen’of ...’-liberalen’ 
onzin, aangezien het enige dat telt de term 
‘liberaal’ is. Als rechtsnationalisten ver-
werpen wij het liberalisme en marxisme. 
Wij kiezen resoluut voor de derde weg: het 
solidarisme. Wat zich in verband met de 
globalistische problematiek uit als antiglo-
balisme. Enerzijds omdat wij merken dat 
wij door het globalisme een culturele een-
heidsworst door onze strot geduwd krijgen 
(kijk maar naar de Amerikaanse producten 
van Starbucks of de minaretten van McDo-
nalds). Anderzijds omdat wij boven alles 
geloven in een collectieve emancipatie via 
nationale lijnen. Elk volk heeft zijn eigen 
tempo van ontwikkeling en wij hebben niet 
het recht volkeren tot bepaalde keuzes te 
dwingen. Daarenboven zijn wij van mening 

dat het niet mogelijk is om over ‘eerlijke’ 
vrije handel te spreken op globaal vlak.

De schaalverschillen, bijvoorbeeld, zijn 
veel te groot. Zo is het Chinese reservoir 
van arbeiders immens veel keren groter dan 
dat van welk Europees land dan ook. Maar 
ook de culturele verschillen zijn vaak enorm 
groot: het collectivistische Oost-Azië te-
genover het meer individualistische Wes-
ten. En de grote bedrijven maken hiervan 
alleen maar misbruik door het trekken van 
scheve vergelijkingen: zo verwijten zij de 
Europeanen dat zij niet wensen te werken 
aan loonnormen uit China of Oost-Europa, 
terwijl dit voor de meeste Europeanen zou 
betekenen dat zij amper kunnen overleven.

Het globalisme is een systeem dat rechts-
nationalisten ten zeerste verwerpen en kan 
ook slechts twee kanten uit: of het stort in 
en wij bereiden ons daarop voor door zoveel 
mogelijk industriële macht terug naar onze 
eigen gebieden te brengen, of het komt in 

rechtsnationalisme als derde weg

De schaalverschillen zijn veel te groot, zo is 
het Chinese reservoir van arbeiders immens 
veel keren groter dan welk Europees land ook.
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een grote crisis terecht en men richt steeds 
meer supranationale organisaties en - staten 
op tot men aan een wereldregering komt. 
Wij verkiezen dan toch wel de eerste optie.

solidarisme als antwoord

Waar wij op internationaal vlak het globa-
lisme verwerpen en resoluut kiezen voor 
een antiglobalistisch beleid, is het ook no-
dig om op nationaal vlak een alternatief 
klaar te hebben. Rechtsnationalisten kiezen 
dan ook voor een solidaristisch systeem, 
gestoeld op een corporatistische ordening. 
Dit houdt onder andere een bescherming 
van de arbeidsmarkt in. Momenteel ervaren 

we dan wel een verhuizing van industriële 
capaciteit van cat1-landen naar cat2- en 
sommige cat3-landen, qua mensenaantallen 
is dit omgekeerd. Daar zien we, ondanks 
grote werkloosheid in cat1-gebieden, grote 
migratiestromen naar deze landen vanuit 
cat2- en vooral cat3-gebieden. Dit heeft 
uiteraard alles te maken met de zeer onge-
lijke verdeling van rijkdom tussen kern en 

periferie, gekoppeld aan een los migratie-
beleid. Leden van het grootkapitaal halen 
immers graag leden van vreemde volkeren 
naar hier. Deze mensen komen uit een cul-
tuur zonder syndicale geschiedenis. Zij zijn 
vreemd aan de maatschappijen waarin ze 
belanden, zodat ze minder mondig zijn op 
het vlak van verdediging van sociale rech-
ten. Met alle problemen van dien natuurlijk. 
Rechtsnationalisten pleiten dan ook voor 
zeer sterke beperkingen op het vlak van mi-
gratie om de etnische conflicten, die we nu 
reeds kunnen zien in grote steden, preven-
tief tegen te houden. Tevens zorgt dit voor 
de bescherming van de arbeidsplaatsen van 
onze eigen mensen.

Onze corporatistische instelling zorgt er 
voor dat wij op syndicaal vlak militante na-
tionaal-syndicalisten zijn. Arbeiders dienen 
zich ten volste in te zetten voor hun bedrijf, 
maar mogen niet zoals vandaag de dag on-
realistische eisen qua opleiding en flexibi-
liteit opgelegd krijgen. Wij geloven niet in 
de slagzin “De baas is een smeerlap”, maar 
ook niet in “De syndicalist is een luiaard”. 

rechtsnationalisme als derde weg

Wij geloven niet in de slagzin “De baas is een smeerlap”, maar ook niet in “De syndicalist 
is een luiaard”. Als corporatisten geloven wij sterk in collectief sociaal overleg en verwerpen 
wij pogingen om werknemers contracten individueel te moeten laten onderhandelen.
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Als corporatisten geloven wij sterk in col-
lectief sociaal overleg en verwerpen wij 
pogingen om werknemers te verplichten 
contracten individueel te 
onderhandelen. Organen 
als de Paritaire Comité’s 
en de Nationale Arbeids-
Raad juichen wij dan ook 
ten zeerste toe en deze 
dienen zo snel mogelijk 
verhuisd te worden van 
Belgisch federaal niveau 
naar Nederlands-Vlaams 
federaal niveau als eerste 
opstap om de hereniging te 
bekomen.

Wij zijn niet zo dwaas om feiten als klassen-
strijd of tegengestelde belangen te ontken-
nen. Uiteraard hebben meerdere groepen in 
de maatschappij, die immers heterogeen is, 
uiteenlopende belangen. In de hedendaagse 
neoliberale globalistische context worden 
door de druk op werknemers en de kleine 
middenstand de mogelijkheden tot klassen-
strijd enkel maar gevoed. Solidaristen zijn 
dan ook voor de bescherming van de werk-
nemers en de eigen KMO’s om het sociaal 
overleg tussen leden van de eigen volksge-
meenschap te houden.

Rechtsnationalisten geloven in het ac-
tief ingrijpen van de staat in de economie 
en zijn niet vies van wetten om bepaalde 
multinationals de toegang tot onze markt 
te ontzeggen. Wanneer multinationals im-
mers met hun bedrijf ook een bepaalde 
levensstijl promoten die ingaat tegen onze 
cultuur dienen wij in te grijpen. Zo kun-
nen wij pleiten voor Starbuckswetten waar 
bedrijven als Starbucks, Burger King en 

McDonalds onderhevig worden aan BTW-
tarieven van 40% of hoger, terwijl de klei-
ne middenstand een grote verlaging moet 

krijgen. Hieraan gekoppeld geloven wij in 
een voelbare verlaging van de belasting op 
arbeid, maar compenseren we dit wel met 
hogere consumptiebelastingen. Niet op alle 
producten, aangezien wij dan inflatie zou-
den aanwakkeren, maar wel op een manier 
waarop wij proberen consumptiepatronen 
te veranderen. Denken we maar aan hogere 
belastingen op junkfood, sterke drank en 
tabak om de consumptie daarvan te vermin-
deren.

Daarbij komt ook dat wij niet geloven in 
de neoliberale mantra van privatisering 
en uitverkoop van de staat. Het is een feit 
dat staatsbedrijven dringend gedepoliti-
seerd dienen te worden en er kan voor een 
minderheid ook een private participatie in 
genomen worden. Op geen enkel moment 
mogen we echter deze bedrijven uit handen 
geven. Het stemmen van een equivalent van 
de Duitse BMW-wetten, die ervoor zor-
gen dat de Duitse staat altijd een meerder-
heid van stemmen heeft in het bestuur, kan 
zorgen voor de blijvende verankering van 
staatsbedrijven in onze gemeenschap. Te-

rechtsnationalisme als derde weg
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vens kunnen we ervoor pleiten dat wanneer 
grote bedrijven zich hier komen vestigen dit 
vanaf een bepaald investeringsbedrag dient 
te gebeuren in joint ventures met bedrijven 
van eigen grond.

conclusie

Als rechtsnationalisten aanvaarden wij het 
bestaan van volkeren, zoals wij die herken-
nen in de gecombineerde definities van Riehl  
en Anderson. Deze volksgemeenschappen 
bestaan uit individuen die door arbeid zich-
zelf vervolmaken als creatief wezen. In de 
huidige globale ordening waarbij arbeid en 
kapitaal op globaal vlak verdeeld zijn oor-
delen wij dat er te grote onevenwichten zijn 
ontstaan. Onevenwichten die zeer snel in 
het nadeel van de Europese volkeren kun-
nen spelen. Als volksnationalisten uit de 
Europese cultuurruimte ligt onze prioriteit 
daar. Wij geloven in de promotie van onze 
eigen KMO’s, het behoud, mét sanering, 
van staatsbedrijven en het weren van mul-

tinationals. Rechtsnationalisten geloven in 
het behoud van de economische macht in de 
handen van de volksgemeenschap en haar 
vertegenwoordigers. Niet enkel in handen 
van de vertegenwoordigers, maar ook door 
leden van de volksgemeenschap zelf via (de 
eerder vermelde) verplichte joint ventures.

Maakt dit ons tot socialisten? Nee. Wij 
geloven niet in de doelstellingen van de 
klassenstrijd, die ervoor zou moeten zor-
gen dat de werkgevers vernietigd worden. 
Als rechtsnationalisten passen wij voor 
verscheurende burgeroorlogen, die onze 
volksgemeenschap uiteen zouden rukken. 
Wij kiezen voor de Derde Weg, waar niet 
één bevolkingsgroep meer is dan de andere, 
maar waar de volksgemeenschap als collec-
tief, waarin het individu zich ten volste kan 
ontplooien, voorop staat.

Yves Pernet
Hoofdredacteur RechtsActueel.eu
www.rechtsactueel.eu

rechtsnationalisme als derde weg

Het nationalisme is 
niet zomaar een ideo-

logie als de anderen.

Nationalisme is een 
ideologische uiting, en 
bundeling, van primaire 
gevoelens van de mens. 
Europeanen gaan op 

zoek naar hun identiteit 
door de confrontatie met grote gemeen-
schappen migranten. Tegelijkertijd worden 
zij geconfronteerd met een economische en 
financiële crisis. 
Vanuit de media en andere kanalen wordt 
foutief gesuggereerd dat dit verschillende 

discussies zijn met verschillende oplossin-
gen. Niets is minder waar. In dit boek, ei-
genlijk een studie van het nationalisme in de 
actuele context, gaat Yves Pernet in op de 
beperkingen en fouten van het systeem.
Dit boek wenst niet enkel te informeren, 
maar is ook een pamflet in die mate dat het 
een discussie op gang wenst te brengen.
Het nationalisme kan een alternatief schen-
ken aan de miljoenen Europeanen die het 
gevoel hebben dat zij leven in een stervend 
continent. Het boek wenst dit debat mee in 
gang te zetten.

Nationalisme als Derde Weg - Yves Pernet
10 euro - www.rechtsactueel.eu
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Boekbesprekingen

De ‘cygnus 
atratus’, be-
ter bekend 
als de ‘zwarte 

zwaan’, is de afgelopen jaren in de 
financieel-economische wereld een echt 
begrip geworden. Voornaamste oorzaak 
van de stijgende belangstelling voor deze 
sierlijke, zwarte vogels is hun metaforische 
betekenis in het gelijknamige boek van de 
Libanees-Amerikaanse auteur, wetenschap-
per, professor en beurshandelaar Nassim 
Nicholas Taleb. Het boek werd gepubli-
ceerd in 2007 en er werden tot op heden 
wereldwijd meer dan 3 miljoen exemplaren 
van verkocht. Het boek stond 17 weken in 
de New York Times Bestseller List en is 
vertaald in 31 verschillende talen. 

‘De Zwarte Zwaan’ is bij het grote publiek 
vooral bekend omdat Taleb in het boek 
een voorspelling maakte van de economi-
sche malaise en de bankencrisis van 2008. 
Hij kreeg daarvoor destijds van collega-
economen (die hij zelf beschouwt als een 
zootje oplichters en pseudo-intellectuelen) 
een storm van kritiek over zich heen. Later 
moesten zij echter toch hun mening enigs-
zins herzien…  

Over de titel van het boek is goed nage-
dacht. Zwarte zwanen waren lange tijd 

onbekend in het Westen en kwamen voor-
namelijk in Australië, Tasmanië en Nieuw-
Zeeland voor. Heel lang werd bij ons dus 
aangenomen dat alle zwanen per definitie 
wit waren, tot men eensklaps in het ocea-
nisch gebied op zwarte dieren stootte. Wan-
neer we deze geschiedenis extrapoleren 
naar ons dagelijks leven, kunnen wij van-
daag de dag evenzeer vele witte zwanen 
observeren, terwijl we toch op onze hoede 
moeten zijn wanneer we alle zwanen als wit 
bestempelen; het opduiken van één zwarte 
zwaan kan een algemeen aanvaarde theorie 
snel aan diggelen gooien!

Als metafoor zijn de Zwarte Zwanen van 
Taleb dus toevallige gebeurtenissen die een 
ingrijpende impact hebben op onze wereld, 
onze samenleving, ons leven. Ze zijn onvoor-
spelbaar maar ze kunnen een maatschappij, 
omgeving of persoon volledig veranderen. 
Zwarte Zwanen zijn aldus verantwoordelijk 
voor bijna alle grote, belangrijke gebeurte-
nissen in de privé, het zakenleven, de poli-
tiek, de geschiedenis etc. We zien Zwarte 
Zwanen jammer genoeg vrijwel altijd pas 
achteraf aangezien de mens detaillistisch is 
ingesteld in plaats van gericht te zijn op al-
gemeenheden. Mensen richten zich dus in 
eerste instantie op wat ze al weten en staan 
niet stil bij wat ze niet weten. Nadat Zwarte 
Zwanen zich hebben voorgedaan en nadat 

de zwarte zwaan
de impact van het hoogst onwaarschijnlijke

nassim nicholas taleb
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de mens ze heeft herkend, proberen we op 
allerlei manieren deze Zwarte Zwanen aan-
nemelijk en voorspelbaar te maken. Toch 
is Taleb van mening dat je voordeel kunt 
behalen met Zwarte Zwanen. Hij lanceert 
in zijn boek dan ook een oproep tot rela-
tivering (gaande tot zelfs het negeren) van 
voorspellingen en advies.

Ook vandaag de dag is het begrip ‘Zwarte 
Zwaan’ meer dan actueel; de ene Zwarte 
Zwaan volgt de andere op. De economische 
crisis; de bankencrisis; de schuldencrisis in 
Griekenland, Spanje, Ierland... maar ook 

in de Verenigde Staten; de opstanden in de 
Arabische wereld; de immigratie-tsunami; 
de opmars van de islam in het Westen; de 
val van het Khadaffi-regime in Libië... en 
misschien wordt de volgende Zwarte Zwaan 
wel de val van de euro. Het is in elk geval 
iets waarmee we ernstig rekening moeten 
houden. Het is aan ons om de Zwarte Zwa-
nen onder de witte op te merken en er tijdig 
op te anticiperen. Niet ‘zien wat we willen 
zien’ is de boodschap, maar wel ‘zien wat 
we werkelijk zien’!

Barbara Bonte

als de dollar valt
alles over de kredietcrisis

willem middelkoop

Willem Mid-
delkoop, schrij-
ver van “Als 
de dollar valt. 
Alles over de 
kredietcrisis” 

heeft zichzelf 
overtroffen met dit boek.

Wanneer men het formaat ziet, zou men 
eerder spreken van een boekje. Leest men 
er echter in, dan ziet men dat het de term 
“boek” meer dan waardig is. Het infor-
meert de lezer niet alleen over wat er zou 
gebeuren wanneer de dollar als dominante 
munt zou wegvallen, een proces dat volop 

bezig is, maar informeert ook over de hui-
dige structuren. De rol van smeerlappen van 
bankiers als de Rotschildts, de mensen die 
de echte macht hebben in de centrale ban-
ken, de reden waarom de VSA niet meer 
publiceert hoeveel geld ze drukken, etc... 
Allemaal komt het kort, maar tegelijkertijd 
zeer in detail, aan bod in dit boek.

Een zeer goede inleiding voor wie het eco-
nomische gebeuren gans nieuw is, een diep-
gaandere verkenning voor mensen die reeds 
vertrouwd zijn met de basis van de econo-
mische wetmatigdheden.

Yves Pernet
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De Vlaams-
Waalse ver-
h o u d i n g e n 
worden al 
decennialang 
getekend door 

ui teenlopende 
visies op sociaal-economische kwesties.

Hoewel heel de communautaire saga in de 
19de eeuw begonnen is met een taalconflict, 
dateert ook de vervlechting van de culturele 
tweestrijd in België en het sociaal-econo-
mische debat van veel vroeger dan door-
gaans wordt gesuggereerd.

In Vlaanderen ontkiemde de idee van een 
specifiek Vlaamse economie met eigen 
kenmerken en belangen al aan het einde van 
de 19de eeuw. Dat ging gepaard met klach-
ten over de ‘kolonisatie’ door de Franstali-
gen van Vlaanderen, transfers van welvaart, 
ongelijke behandeling en de eis van meer 
Vlaamse greep op het beleid.

In dit boek brengt de auteur het verhaal van 
een Vlaamse Beweging die vooral vanaf 
het interbellum haar eigen sociaal-econo-
mische agenda volop uitspeelde en zo mee 
aan de basis lag van een nieuwe dimensie 
in het politieke en sociaal-economische le-
ven van België. Ook de wetenschappelijke 
wereld onderging hiervan de invloed, om-
dat de ontwikkeling van een eigen Vlaamse 

sociale en economische wetenschap hand in 
hand ging met de sociaal-economische be-
wustwording in het Noorden van het land.

De auteur toont daarbij niet minder aan 
hoe economisch nationalisme in de eerste 
plaats neerkwam op nationalisme met eco-
nomische middelen en hoe de ideologische 
versplintering van de Vlaamse Beweging 
toenam naarmate de sociaal-economische 
zijde van die stroming groeide.

Dit uitvoerige historische relaas situeert 
zich op het kruispunt van politieke, soci-
aal-economische en cultuurgeschiedenis. 
Het snijdt een nog grotendeels ongekend 
hoofdstuk uit het communautaire verleden 
van België aan en kan leiden tot een beter 
begrip van de actuele situatie.

Het boek is een enorme turf om te door-
worstelen, maar eens het einde bereikt ben 
je een pak wijzer aangaande de sociaal-
economische knelpunten die een gezonde 
Vlaamse maatschappij in de weg staan. Een 
absolute aanrader!

greep naar de markt
de sociaal-economische agenda van de vlaamse beweging 

en haar ideologische versplintering tijdens het interbellum

olivier boehme

De Zwarte Zwaan Nieuwezijds
402 blz. - €24,90

Als de Dollar Valt Nieuw Amsterdam
189 blz. - €17,50

Greep Naar De Markt Lannoo Campus
1000 blz. - €39,95



16 het einde van dexia

Op zondag 9 oktober werd de 
Dexia-groep ontmanteld. De 
belastingbetaler werd eige-
naar van de rendabele brok-

ken, Dexia Bank België (met de bancaire 
activiteiten, de Belgische verzekeringsac-
tiviteiten, Dexia Lease, Dexia Autolease, 
Dexia Real Estate en Crefius). De aan-
deelhouder blijft zitten met de Bad Bank 
(de moeilijk verkoopbare Italiaanse, 
Spaanse en Duitse activa en het grootste 
deel van de historische portefeuille met 
uitdovende obligaties van overheden en 
banken, hypotheekleningen en rommel-
kredieten zoals gestructureerde kredie-
ten en herverpakte FSA-kredieten)

De hele Dexia-affaire toont aan dat het 
banksysteem en de bankpraktijken in Bel-

gië, met o.m. de doorgedreven politieke 
verwevenheid, neerkomen op een reëel en 
totaal wanbeheer waarvan alle negatieve 
gevolgen en vuiligheid met het mes op de 
keel worden doorgeschoven naar de niets-
vermoedende belastingbetaler.

belastingbetaler is de dupe

De ontmanteling en opsplitsing van de 
Dexia-groep heeft enorme gevolgen voor de 
belastingbetaler. Het is duidelijk dat de Bel-
gische en dus in de eerste plaats Vlaamse 
belastingbetalers opdraaien voor de groot-
heidswaanzin en de hebzucht van bankiers 
à la Dehaene. 

Vlaanderen verliest tot 94% op zijn inves-
tering van 500 miljoen euro in Dexia. De 

Het einde van dexia
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Vlaamse waarborg aan de Gemeentelijke 
Holding - 450 miljoen euro - zal meer dan 
waarschijnlijk opgevraagd worden. 

Om de ‘bad bank’ levensvatbaar te houden 
is een waarborg van maar liefst 90 miljard 
euro nodig. Ondank het feit dat het gros 
van de probleemportefeuille in Frankrijk 
is ontstaan, staat België met 60,5% in voor 
het grootste deel van de waarborg. Indien 
het verkeerd afloopt met de bad bank moet 
de overheid 54 miljard euro ophoesten of 
ongeveer 5.300 euro per Belg. De gegeven 
garantie voor België komt ongeveer over-
een met 15% 
van het BBP, 
voor Frankrijk 
bedraagt de 
verhouding een 
schamele 2% 
terwijl de toxi-
sche producten 
en de histori-
sche obliga-
tieportefeuille 
vooral een erfe-
nis zijn van de 
Franse poot van 
de groep. De Fransen waren niet bereid om 
zich verder te engageren omdat zij hun kre-
dietscore van AAA niet op het spel wilden 
zetten. De Belgische overheid heeft zich al-
weer laten rollen door de Franse staat...

De belastingbetaler wordt nog op andere 
manieren getroffen. De federale regering 
betaalt 4 miljard euro voor de rendabele 
Dexia Bank België. Daarvoor moet de Bel-
gische overheid leningen aangaan met 160 
miljoen euro extra rentelast en een mogelij-
ke verlaging van de kredietwaardigheid tot 

gevolg. Via de aankoop van Dexia-aandelen 
in 2008 - aan 9,9 euro per aandeel - door de 
verschillende Belgische overheden wordt 
de belastingbetaler trouwens meegesleurd 
met de beleggers, de grootste slachtoffers 
van de val van Dexia. Van hun inleg zal 
slechts een fractie overblijven. 

gemeentelijke holding

Na de val van Dexia, door het wanbeleid van 
politiek benoemde bestuursraden, sleept 
de ook al politiek geleide Gemeentelijke 
Holding een schuldenberg van 1,6 miljard 

euro mee. De 
Gemeentelijke 
Holding was 
met ongeveer 
600 belangheb-
bende steden, 
gemeenten en 
provincies en 
met 14,1% de 
grootste Bel-
gische aan-
deelhouder in 
Dexia. De Hol-
ding, een vehi-

kel dat opgericht werd omdat de gemeenten 
niet mochten participeren in een beursge-
noteerd bedrijf, stevent nu af op een veref-
fening. Bij het ter perse gaan van dit blad 
was daarbij sprake van een verdeling van 
de verliezen over de belastingbetalers: 132 
miljoen euro via de federale overheid en 
bijna 1 miljard euro via de Gewesten.

Iedere bijzondere maatregel voor de Ge-
meentelijke Holding brengt het probleem 
van de discriminatie van aandeelhouders op 
tafel. Ook het ACW krijgt een voorkeurs-
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behandeling. Leterme werpt zijn partijge-
noten van ARCO, de financiële arm van het 
ACW, een levenslijn toe onder de vorm van 
een overheidswaarborg maar laat de kleine 
aandeelhouder in de kou staan. Een gelij-
ke behandeling van alle aandeelhouders is 
nochtans noodzakelijk om een goede beurs-
werking te garanderen en de rechten van ie-
dere aandeelhouder te respecteren.

verpletterende
verantwoordelijkheid

De banken en de financiële wereld lieten 
de samenleving 
via de staatsbe-
grotingen eerst 
opdraaien voor 
de gevolgen 
van hun bank-
crisis. Nu zet 
die financiële 
wereld de sta-
ten onder druk 
omdat die daar-
door zichzelf 
onder de schul-
den hebben be-
dolven...

In 2008 had Dexia reeds een reddingsope-
ratie nodig omdat het een portefeuille had 
opgebouwd van te riskante Amerikaanse 
activa, de CDO’s of verpakte hypotheek-
leningen. Om uit de problemen te geraken 
nam het bestuur nieuwe risico’s. Door ris-
kante staatsobligaties te kopen van landen 
als Griekenland heeft het Dexia blootge-
steld aan alles risico’s van die failliete lan-
den. Dit is gevaarlijk speculeren met het 
geld van de gewone burger. Het bestuur van 

Dexia - vorig jaar nog beloond met riante 
bonussen - draagt in deze dan ook een ver-
pletterende verantwoordelijkheid. 

Het Vlaams Belang heeft, terecht, als eerste 
in het Vlaams parlement en in het federaal 
parlement om een parlementaire onder-
zoekscommissie gevraagd om deze zaak uit 
te spitten. Alleen nog maar uit respect voor 
de belastingbetaler is dit broodnodig. Bij 
het ter perse gaan van dit blad was er van 
een onderzoekscommissie nog steeds geen 
sprake. De traditionele partijen hebben met 
hun vertegenwoordigers in de raden van 

bestuur immers 
allemaal boter 
op het hoofd 
en houden de 
potjes liever 
gedekt. Hun 
‘banksters’ mo-
gen ongestraft 
een desastreus 
beleid voor 
Dexia voeren 
en de gigan-
tische kosten 
van hun groot-

heidswaanzin en wanbeheer doorschuiven 
naar de belastingbetaler doorschuiven. Ze 
strijken er nog grote, onverdiende, bonus-
sen voor op ook.

Het ontslag van Dehaene is dan ook op 
zijn plaats. De andere bestuurders zouden 
hem moeten volgen. Dehaene en co moeten 
minstens de royale bonussen van de jongste 
drie jaar terugstorten en zich verantwoor-
den voor de beleggers!

Barbara Pas

het einde van dexia

Overgenomen uit ‘t Pallieterke
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Vlaams Belang Jongeren
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Maten S-M-L-XL-XXL
€ 10,00

Sticker
"VBJ houdt van Haram"

€ 0,50 Tafelvlag
€ 5

VBJ-pin
€ 1,50
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de occupy-
beweging

in vlaanderen

Op 22 oktober vond op de 
Groenplaats in Antwerpen 
de bijeenkomst ‘Occupy 
Antwerp’ plaats. Enkele na-

tionalisten, die net zoals extreem-links, 
het blind kapitalisme allerminst zien 
zitten, trokken die bewuste dag naar de 
Koekenstad om deze Occupybeweging 
eens van naderbij te bekijken. Het drie-
tal dacht bij aankomst echter aangeko-
men te zijn bij het startpunt van de jaar-
lijkse anti-NSV-betoging.

De drie nationalisten waren op voorhand 
echter al een beetje gewaarschuwd, aan-
gezien de Facebookpagina van ‘Occupy 
Antwerp’ verwees naar de Oost-Vlaamse 
webstek van Indymedia.org. Die webstek 
wordt immers vooral volgezeverd door ex-
treem-linkse krakers en anarchisten die niet 
terugdeinzen voor geweld. Het volk dat op 
Occupy Antwerp aanwezig was, was er dan 
ook naar.

Bij aankomst werden de rode vlaggen al van 
ver gespot. Een groot spandoek hing achter 
het standbeeld van Rubens, wiens sokkel 
werd volgeplakt met slogans die even idea-
listisch als hol klonken. Zo werd onder an-

dere het vredesgebed van Ghandi opgehan-
gen, wat nogal vreemd lijkt, aangezien het 
hier gaat over een financieel-economisch 
systeem dat op instorten staat. Moraliteit is 
fijn en al, maar zal de financiële crisis geen 
stap verder helpen.

Honger leidde het trio vervolgens richting 
de tent van Geneeskunde voor het Volk, een 
organisatie die het voordeel van de twij-
fel krijgt voor hun werking, ondanks het 
extreem-linkse karakter. Onderweg naar 
het tentje van de PVDA werd een gepen-
sioneerde hippie gepasseerd, enkele regen-
boogvlaggen en wat mensen die de elemen-
taire regels van basishygiëne niet machtig 
bleken te zijn.

Het volk dat de PVDA mee had gebracht 
bleek veel minder karikaturaal dan de rest 
van de ‘pleinbezetters’. Tijdens het drinken 
van hun soep (vermoedelijk(!) tomatensoep 
met goulash-vlees) viel het nationalistisch 
oog echter op een spandoek die de meeste 
actieve nationalisten al een paar keer op het 
politieke front hadden gezien. De LSP/ALS 
was namelijk ook aanwezig met diezelfde 
revolutionairen, die toevallig reeds jaren-
lang ongeveer in dezelfde omgeving rond-
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hangen als wij, nationalisten. Ieder aan zijn 
kant van het front weliswaar. Hadden hun 
protagonisten zich even omgedraaid, zij 
hadden waarschijnlijk raar opgekeken.

Ook werd nog een lid van de Vlaams-Soci-
alistische Beweging aangesproken dat zich 
blijkbaar ook zat te verbazen over de dress-
code (en lichaamsgeur?) van sommige van 
de aanwezigen. “We waren het eens dat de 
crisis inherent is aan het kapitalisme en 
de vrije markt, maar dat dit soort mensen 
niet verder geraken dan een karikaturale 
‘antifastische’ strijd en aldus nooit een 
bedreiging voor het systeem zouden zijn,” 
aldus onze drie vrienden.

Tijdens het doorgaan werden zij nog even 
aan een stuk (redelijk oudbakken) brood 
geholpen, hen vriendelijk aangeboden door 

enkele overtuigde veganistische anarchis-
ten.

Conclusie? Deze Occupy-bijeenkomst was 
een allegaartje van extreem-links, met en-
kele verdwaalde mensen die niet wisten 
waar ze eigenlijk beland waren en die niet 
verder geraakten dan de traditionele onzin. 
‘Jobs, geen racisme!’ is een leuke slogan 
voor links. Het zal echter niets oplossen aan 
de systeemcrisis. “Don’t mind the calories, 
eat the rich” moet een festijn zijn voor kan-
nibalistisch links, maar is ook niet echt een 
oplossing. Kortom: veel extreem-links ge-
doe, geen oplossingen voor de crisis en de 
specifieke cannabisgeur zal ook niet direct 
zorgen voor een heldere analyse.

Nationalisten, waar blijven jullie? Van links 
zal het niet komen, het is aan ons!
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De Kroatische
onafhankelijkheidsoorlog
1991-1995

Op 5 augustus viert KrOatië jaarlijKs de dag 
van de Overwinning. Op die dag werd in 1995 
het laatste stuK dOOr serviërs bezet grOnd-
gebied - de stad Knin in de streeK Krajina - 
dOOr het KrOatische leger bevrijd.

rOb verreycKen bliKt terug Op deze OOrlOg

de kroatische onafhankelijkheidsoorlog
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Naar de onafhankelijkheid

In 1989 viel de Berlijnse muur en daarna 
het IJzeren gordijn, dat sedert de Tweede 
Wereldoorlog Oost-Europa in de greep van 
de socialistische dictaturen hield. Twee 
mensen hadden daarin een grote verdienste:  
de Amerikaanse president Ronald Reagan 
en paus Johannes Paulus. De eerste had de 
USSR op de knieën gekregen met de 
plaatsing van kernwapens - ook bij 
ons (ondanks de door Moskou ge-
sponsorde ‘vredesbewe-
ging’), de 
t w e e d e 
had voor-
al Polen 
ges t eund 
en gesterkt 
in zijn anti-
social is t ische 
verzet wat leidde tot 
de succesvolle verzets-
beweging rond de vrije 
vakbond ‘Solidariteit’ (Soli-
darnosc).

De val van het communisme 
in Oost-Europa zorgde ervoor 
dat ook in de socialistische dictatuur 
Joegoslavië dingen mogelijk werden   
die voordien onmogelijk leken.   Er 
werden voor het eerst vrije verkiezingen 
gehouden in Kroatië in april en mei 1990. 
Het werd een grote overwinning voor de 
Kroatische democratische unie (HDZ) van 
Franjo Tudman (1922-1999).

Tudman vocht tijdens de Tweede Wereld-
oorlog (1941-1945) aan de zijde van Tito’s 

partizanen en werd lid van de Joegoslavi-
sche Communistische Partij (JCP). Na de 
oorlog maakte Tudman carrière binnen het 
Joegoslavische Volksleger (JNA). In 1960 
werd hij daarin de jongste generaal.

In 1961 verliet Tudman het leger, naar eigen 
zeggen vanwege het grote aantal Servische 
officieren. Tudman richtte het Instituut voor 

de Geschiedenis van de Arbeidersbe-
weging op en werd daarvan de eer-

ste voorzitter, wat hij tot 1967 zou 
blijven.

Vanaf het 
einde van 
de jaren 
1960 be-

kritiseerde 
Tudman het com- munistische 
establishment in Joegoslavië. Als gevolg 

hiervan werd hij uit de Joegoslavische 
Communistenbond (opvolger van de 

Joegoslavische Communistische 
Partij) gezet.

In 1971 speelde Tudman 
een belangrijke rol in 

de Kroatische Len-
te en werd hij, na 

de onderdruk-
king hier- van, veroordeeld 

tot twee jaar gevangenisstraf.

Tudmans partij, Hrvatska Demokratska Za-
jednica (HDZ of Kroatische Democratische 
Unie), won de eerste post-communistische 
parlementsverkiezingen in 1990. Daarop-
volgend werd Tudman president van Kroa-
tië dat toen nog een deelstaat van Joegosla-
vië was.

de kroatische onafhankelijkheidsoorlog
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Een jaar later (1991) verklaarde hij Kroa-
tië onafhankelijk.

Tudman werd twee maal herkozen en bleef 
aan de macht tot aan zijn dood, eind 1999. 
Hij ligt begraven op de Mirogoj-begraaf-
plaats in Zagreb. Veel straten, pleinen en 
kunstwerken in Kroatië en in de door Kroa-
ten bevolkte delen van Bosnië en Herzego-
vina dragen Tudmans naam, waaronder de 
moderne Franjo Tudmanbrug in Dubrovnik.

Op 19 mei 1991 werd in Kroatië een refe-
rendum ge-
houden over 
o n a f h a n -
kel i jkheid .  
94% stemde 
voor.   Op 25 
juni 1991 
was het de 
grote dag: de 
onafhanke-
lijkheid werd 
uitgeroepen 
door Kroatië 
en Slovenië.

Zoals in zoveel landen eerder vreedzaam 
bewezen was, had de socialistische dicta-
tuur Joegoslavië aldus op een vreedzame 
manier kunnen beëindigd zijn. Maar twee 
factoren zorgden ervoor dat dit niet gebeur-
de.

De Serviërs in Kroatië zelf, zowat 10% 
van de bevolking, weigerden het nieuwe 
legitieme Kroatische gezag te erkennen en 
te aanvaarden. Zij woonden vooral in het 
zuidoosten van Kroatië, in de Krajina-regio 
rond de stad Knin.

De Servische regering in Belgrado bleef 
bovendien zichzelf vanuit een socialis-
tisch-communistische overtuiging kop-
pig beschouwen als regering van een een-
heidsstaat ‘Joegoslavië’, aanvaardde de 
democratische beslissingen van de vol-
keren van Slovenië en Kroatië dus niet en 
probeerde met geweld de gang van de ge-
schiedenis te stoppen.

De eerste fase van de onafhankelijkheid 
werd de Tiendaagse oorlog in Slovenië. De 
tweede fase was de Kroatische onafhan-

kelijkheids-
oorlog. De 
derde fase 
zou de oor-
log in Bosnië 
worden. De 
drie oorlogen 
liepen uit op 
een zware 
S e r v i s c h e 
n e d e r l a a g , 
ten koste van 
veel bloed-
vergieten.

‘Servische republiek‘ en

bombardementen op

Kroatische steden

De start van deze oorlog wordt nogal eens 
gesitueerd op 19 mei 1991 (referendum in 
Kroatië over onafhankelijkheid) of 25 juni 
1991 (onafhankelijkheidsverklaring), maar 
de vijandelijkheden op het terrein waren ei-
genlijk al eerder begonnen.

de kroatische onafhankelijkheidsoorlog
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Al in augustus 1990 hadden gewapende 
Servische milities in het zuidoosten van 
Kroatië, in het gebied ‘de Krajina’, bomen 
omgehakt om de toeristische wegen naar de 
Dalmatische kust te versperren, een actie 
die Kroatië veel schade berokkende. In de-
cember 1990 hadden de (gedeeltelijk) door 
Serviërs bewoonde gebieden in Krajina 
zichzelf uitgeroepen tot eigen ‘republiek’, 
met als hoofdstad Knin. Kroatische ambte-
naren en politiemensen werden bedreigd en 
verdreven.

Nadat de 10-daagse Sloveense veldtocht in 
juni 1991 door het Joegoslavische leger ver-
loren was, besloot het Joegoslavische leger 
vanuit Belgrado voluit de kaart te trekken 
van een groot-Servië. Daarvoor zouden au-
tonome gebieden als Kosovo ingelijfd wor-
den, maar ook de gebieden in Kroatië waar 
veel Serviërs woonden. Vanaf dat ogenblik 

gold de regel dat ‘Servië overal is waar Ser-
viërs wonen’ - een stelling die ook door de 
Franstaligen ten aanzien van de Vlaamse 
rand rond Brussel wordt gehanteerd...

In het van oudsher Kroatische gebied Kra-
jina, met als hoofdstad Knin, woonden 
470.000 mensen, waaronder 246.000 Ser-
ven, 168.000 Kroaten en 56.000 mensen 
van een andere etniciteit. Het gebied riep 
zichzelf uit tot Servische republiek; die 
republiek ging later ook door Serviërs ver-
overde gebieden in het Oosten van Kroatië 
besturen. Omdat het Kroatische leger nog 
volop in oprichting was, was het militair 
niet opgewassen tegen de Servische mili-
ties, gesteund door het Joegoslavisch leger 
(JNA). Een derde van het grondgebied Kro-
atië kwam zo onder Servisch gezag.

De verovering van Kroatisch gebied ging 
gepaard met etnische zuiveringen, waarbij 
het de bedoeling was zoveel mogelijk Kroa-
ten te verjagen. Daartoe werden bombarde-
menten uitgevoerd op de steden Dubrovnik, 
Šibenik, Zadar, Karlovac, Sisak, Slavonski 
Brod, Osijek, Vinkovci en Vukovar.  Een 
half miljoen Kroaten sloeg op de vlucht, en 
moest overal elders in het land opgevangen 
worden. Vanuit Vlaanderen werden in deze 
periode door nationalisten hulpkonvooien 
georganiseerd, eerst door NSV, daarna ook 
door VBJ.

Tegelijk gingen Serviërs zich te buiten aan 
wreedheden. Op 1 augustus werden in Dalj 
11 burgers en 28 politieagenten omgebracht 
door de ‘Tijgers’ van Arkan. In totaal zou-
den in deze regio tussen 1991 en 1992 meer 
dan 135 Kroaten vermoord worden, het 
hoogste aantal slachtoffers na Vukovar.

de kroatische onafhankelijkheidsoorlog
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De slag om Vukovar

In augustus 1991 begonnen de Serviërs de 
omsingeling van de strategisch gelegen stad 
Vukovar. Door het taaie verzet van de Kro-
aten tegen de overmacht zou de belegering 
duren tot november, en uitgroeien tot een 
symbool van Kroatisch verzet.

Vukovar was voor de oorlog gemengd ge-
bied met 44% Kroaten, 37% Serviërs en 
zowat 20% anderen. Nadat eerst de omlig-
gende dorpen met moord en terreur ‘gezui-
verd’ waren van Kroaten, werd de stad om-
singeld door bijna 50.000 man van het JNA 
en Servische milities. Maar zowat 2000 
Kroatische verdedigers groeven zich in en 
waren vastbesloten 
om niet te wijken. Het 
ging niet om reguliere 
militairen, maar om 
vrijwilligers (o.a. van 
de bikkelharde HOS-
militie), bewapende 
burgers en troepen van 
de Kroatische natio-
nale garde. Ze werden 
echter bijzonder kun-
dig georganiseerd door 
de stafchef Branko Borkovic: rond de stad 
werden mijnen gelegd, zwaar verstevigde 
sleutelposten, sluipschutters en mobiele an-
titankploegen.

De eerste beschietingen zorgden ervoor 
dat slechts zowat 20.000 bewoners in de 
stad bleven - plus de vastberaden verdedi-
gers.   Vanaf augustus werden de bombar-
dementen intens en verwoestend. De stad 
werd kompleet aan puin geschoten; alleen 
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de zwaar gehavende watertoren bleef over-
eind en werd een symbool van de slag om 
de stad.

Een reactie op de aanvallen was dat Kroa-
tische troepen Joegoslavische federale ka-
zernes omsingelden in Kroatië. De operatie 
werd uitgevoerd door politie, burgers en 
milities in september 1991 en kreeg later de 
naam ‘de slag om de kazernes’. Het werd 
een succes voor de Kroaten, grote hoeveel-
heden wapens werden buitgemaakt.

Maar in Vukovar mislukte de aanval op 
de lokale kazerne en de Serviërs openden 
meteen een offensief. Het doel: Vukovar 
veroveren, en daarna oprukken naar Za-
greb. Op 19 september vertrok een enorme 
kolonne van wel 10 km lang vol tanks en 
pantservoertuigen richting Vukovar. Onder-
weg werden enkele dorpen gezuiverd van 
Kroaten, en vooruitgeschoven Kroatische 
posten verjaagd. Rond 30 september was de 
omsingeling van de stad kompleet.

Het JNA ondernam een formidabele poging 
om Vukovar te veroveren met de inzet van 

honderden tanks en pantser-
wagens. De Kroaten gingen 
hen echter te lijf met onwaar-
schijnlijke moed en kunde: 
de tanks werden vastgezet 
in straten door de eerste en 
de laatste tank uit te schake-
len, en vervolgens werden de 
voertuigen bestookt vanop da-
ken en vanuit keldergaten. Op 
die manier konden de tanks 
hun lopen niet hoog of laag 
genoeg richten om effectief te 
zijn. Sommige straten werden 

herdoopt tot ‘tankkerkhof’, en bij één actie 
werden wel 100 pantservoertuigen tegelijk 
verwoest... Absolute held van het verhaal is 
de Kroatische generaal Marco Babic. Hij 
heeft eigenhandig mee 14 tanks vernietigd.

Vanaf half oktober begon de gefrustreerde 
JNA de stad nog intensiever in puin te schie-
ten. Het zeer bedrijvige hospitaal werd ge-
bombardeerd door de luchtmacht. Ironisch 
genoeg werkten deze bombardementen in 
het voordeel van de verdedigers: zoals eer-
der al in Stalingrad gebleken was, bieden 
verbrijzelde muren betere dekkingsmoge-
lijkheden voor verdedigers dan intacte - en 
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ze belemmeren het gebruik van tanks. Elke 
JNA-aanval werd dan ook met succes terug-
geslagen.

Einde oktober nam Servië maatregelen. 
De Servische paramilitairen werden ge-
integreerd in het JNA, en de soldaten 
vervangen door gemotiveerde Servische 
vrijwilligers.  Op 30 oktober werd een ge-
coördineerde aanval opgezet waarbij de 
Servische paramilitairen de ondersteuning 
kregen van tanks. Deze aanval slaagde. De 
Kroaten werden teruggedrongen, maar zet-
ten de strijd verbeten verder. Op 18 novem-
ber moesten de laatste Kroaten zich overge-
ven. Zowat 1100 Kroatische strijders waren 
gesneuveld, samen met 2000 burgers. Aan 
Servische kant sneuvelden zo’n 1000 sol-
daten.

De massamoord van Vukovar

Daarmee was de tragedie van Vukovar ech-
ter niet afgelopen. Meteen na de val van 
Vukovar noteerden Britse journalisten dat 
zingende Servische eenheden aankondig-
den dat ze ‘Kroaten gingen slachten’. Dat 
werd uitgevoerd met de massale executie 
van soldaten en burgers, maar vooral met 
het uitmoorden van het hospitaal van Vuko-
var. 260 gewonden werden daar wegge-

haald, naar een veld gevoerd en afgemaakt.  
Deze massamoord van Vukovar zou de we-
reld rondgaan. (Eén van de verdachten van 
deze massamoord werd aangehouden in 
Servië in juli 2011.) Een groot monument 
in Vukovar herinnert aan de tragedie.

En zo staken de Serviërs de vinger in hun 
eigen oog. De verovering van Vukovar was 
dan wel een militaire overwinning, het 
bleek om meer dan één reden het begin van 
het einde.

De Servische misdaden zorgden voor in-
ternationale verontwaardiging en steun 
voor Kroatië. Vele landen, zeker Duitsland, 
lieten wapenhandel en -smokkel met het 
land toe waardoor het zich snel goed kon 
bewapenen. In december 1991 erkenden 
verschillende Europese landen Kroatië als 
onafhankelijke staat. Januari 1992 volgde 
de erkenning door de EU.
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In de tegenaanval

De drie maanden vertraging in Vukavor 
hadden ervoor gezorgd dat de rest van Kro-
atië nu volledig gemobiliseerd was en klaar 
voor een strijd tot de laatste man. Op 5 ok-
tober hield president Franjo Tudman een 
toespraak waarin hij de ‘totale Kroatische 
mobilisatie’ tegen ‘het Groot-servische im-
perialisme’ afkondigde.

Naarmate het jaar naar zijn einde 
liep gingen de Kroaten voluit in 
het tegenoffensief. Een offen-
sief van het JNA nabij Pacrac 
werd tot staan gebracht en grote 
gebieden werden heroverd. Het 
JNA en Servische paramilitairen 
moesten overal terugtrekken.

Op 14 november 1991 ging Kro-
atië het gevecht aan met een 
aantal oorlogsschepen die zijn 
havens blokkeerden. Ze werden 
bestookt, beschadigd of tot zinken gebracht 
en ook hier moest het JNA dus bakzeil ha-
len; het leger kon voortaan enkel actief zijn 
in het zuiden van de Adriatische zee. De 
confrontatie werd bekend als de slag om de 
Dalmatische kanalen. Een schip werd deels 
tot zinken gebracht, daarna opgepikt door 
Kroaten en opnieuw in de vaart gebracht 
als Kroatisch schip. ( Een Kroaat vertelde 
me begin jaren ’90 dat hij betrokken was bij 
een geheime groep die in een marinebasis 
een geïmproviseerde torpedo had gebouwd 
voor deze aanval. Veel later las ik dat een 
Joegoslavisch schip inderdaad met zo’n 
zelfgebouwd tuig deels tot zinken werd ge-
bracht.)

Tijdens november en december 1991 werd 
er overal bikkelhard gevochten met winst 
voor de Kroaten op alle fronten. Tijdens de 
tweede helft van 1991 stierven naar schat-
ting 10.000 mensen, terwijl tienduizenden 
aan beide kanten op de vlucht moesten voor 
de oorlog.

In dezelfde periode begonnen vredesbe-
sprekingen onder leiding van de Verenigde 
Naties, hetgeen leidde tot een staakt-het-

vuren begin 1992. Een VN-vredesmacht, 
UNPROFOR, werd in Kroatië gestatio-
neerd om toe te zien op het bestand. In 
grote lijnen werd vastgelegd dat de interne 
grenzen, zoals ze destijds binnen het fe-
derale Joegoslavië waren vastgelegd, niet 
konden gewijzigd worden tenzij dat vrijwil-
lig gebeurde. Bijgevolg begon het JNA zich 
geleidelijk aan terug te trekken uit Kroatië, 
voor een groot deel richting Bosnië, waar 
(terecht) een nieuw grootschalig conflict 
verwacht werd.

De door de Serviërs veroverde gebieden in 
Kroatië bleven echter stevig in handen van 
de Servische milities en de door niemand 
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erkende ‘Servische republiek Krajina’. Nog 
steeds bleef een derde van Kroatië dus be-
zet. Nog steeds werden Kroaten daar op de 
vlucht gejaagd richting Kroatië.

In de loop van 1992 voerde Kroatië een 
aantal beperkte en succesvolle militaire ac-
ties uit, om de JNA tot verdere terugtrek-
king te dwingen en bv. de omsingeling van 
Dubrovnik te breken.

In 1993 voerde het Kroatische leger twee 
geslaagde offensieven uit. Met operatie 
Maslenica werd ten koste van 110 gesneu-
velde Kroatische soldaten en 490 Servische 
gesneuvelden de landverbinding tussen Za-
greb en de stad Zadar heroverd. Tussen 9 
en 17 september werd gevochten in opera-
tie Medac Pocket nabij de stad Gospic, om 
een Servische enclave van waaruit de stad 
beschoten werd te elimineren. De opflak-
kering van de strijd zorgde ervoor dat de 
Veiligheidsraad van de VN in oktober 1993 
bevestigde dat de door Serviërs bezette ge-
bieden deel uitmaakten van Kroatië, een 
stevige politieke opsteker voor de Kroaten.

In 1994 bleef het Kroatische front relatief 
rustig maar verplaatste het zwaartepunt 

zich naar Bosnië-Herzegovina. Nadat Kro-
aten en Bosnische moslims aanvankelijk 
met elkaar gevochten hadden, vormden ze 
een alliantie die de strijd aanging tegen het 
Servische deel van Bosnië. Het Kroatische 
leger ontwikkelde steeds effectievere strijd-
machten die doorheen Bosnië steeds dichter 
oprukten richting Knin, de hoofdstad van 
de ‘Servische republiek’.

1995 werd het jaar van de Kroatische over-
winning. Onder steeds zwaardere inter-
nationale druk liet Servië de steun aan de 
Servische republiek Krajina geleidelijk 
aan varen. In mei 1995 voerde het Kroati-
sche leger met succes operatie Flash uit in 
West-Slavonië, in de buurt van de stad Pa-
crac, waarbij grote gebieden opnieuw onder 
Kroatisch gezag werden gebracht. (De ge-
bieden werden nauwelijks enkele maanden 
later bezocht door de Zomeruniversiteit van 
de Vlaams Belang Jongeren in 1995).

Operatie Storm en
de bevrijding van Knin

In juli 1995 kwam het tot een climax in de 
Bosnische oorlog, waar zogezegd ‘veilige 
enclaves’ overrompeld werden door Ser-
vische milities die vervolgens de massa-
moord van Srebrenica uitvoerden. Kroatië 
besloot dat de enclave van Bihac in geen ge-
val mocht vallen, en besloot in het offensief 
te gaan. Op 4 augustus 1995 begon Operatie 
Storm, met 100.000 Kroatische soldaten het 
grootste landoffensief in Europa sinds de 
Tweede Wereldoorlog. De operatie was een 
volledig succes en al op 8 augustus waren 
alle doelstellingen bereikt.
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Wat er vervolgens in Krajina gebeurde is 
omstreden. Tienduizenden Serviërs ont-
vluchtten de streek, volgens de enen onder 
dwang, volgens anderen omdat zij (terecht) 
de wraak vreesden van de terugkerende 
Kroaten die zij eerder zelf verdreven had-
den. Vast staat dat vervolgens 85.000 eer-
der verdreven Kroaten zich opnieuw in de 
streek vestigden.

De oorlog werd symbolisch beëindigd met 
een aangrijpende ceremonie op 5 augustus, 
waarbij de Kroatische vlag opnieuw gehe-
sen werd boven Knin, in aanwezigheid van 
president Tudman en alle Kroatische gene-
raals. Eén van hen was Ante Gotovina. Ge-
boren in 1955 had die zich onderscheiden 
als soldaat van het Franse Vreemdelingen-
legioen, o.a. bij de acties in Zaïre (Kolwe-
zi), en hij had zich bij het uitbreken van de 
onafhankelijkheidsoorlog naar zijn geboor-
teland gerept om zijn militaire ervaring ten 
dienste te stellen van het jonge Kroatische 
leger, en zijn militaire kwaliteiten zorgden 
ervoor dat hij snel een belangrijke rol speel-
de.

Gotovina werd later vervolgd en veroor-
deeld in Den Haag voor ‘Operatie Storm’, 
vooral voor de dood van 150 Serviërs. Kro-

atië zelf heeft - zoals het hoort - tientallen 
individuele soldaten veroordeeld voor mis-
drijven gepleegd in oorlogstijd; vele Kro-
aten weigeren dan ook te aanvaarden dat 
Gotovina als bevelvoerend generaal zelf 
fouten zou begaan hebben, en voor vele 
Kroaten blijft hij een held.

5 augustus is sindsdien in Kroatië de dag 
van de overwinning en van de veteranen.   
Het enige stuk Kroatië dat na operatie Storm 
nog bezet was, was de streek van Oost- 
Slavonië rond Vukovar. Tudman dreigde 
met militaire actie en verplaatste troepen in 
die richting. Uiteindelijk werd afgesproken 
dat de Serviërs de streek vrijwillig zouden 
overdragen. In 1998 kwam Vukovar terug 
onder Kroatisch gezag, waardoor de bevrij-
ding van het volledige grondgebied een feit 
was.

President Franjo Tudjman mocht het dus 
nog meemaken dat Kroatië vrij en herenigd 
was. Als om een hoofdstuk af te sluiten 
overleed hij in 1999 op 77-jarige leeftijd. ♦
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