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Beste leerlingen, 

Beste begeleiders, 

Beste aanwezigen, 

 

De voorzitter van de Kamer kon er deze morgen niet bij zijn en daarom werd 

mij gevraagd om even in zijn huid te kruipen. Weet niet of het gelukt is, maar ik 

verwelkom jullie met veel plezier, hoewel ik noch zijn chauffeur, noch zijn 

speechschrijver meekreeg. 

Weet je, toen ik gisterenavond voor het klavier van mijn computer zat om dit 

welkomstwoordje voor te bereiden, schoot het door mijn hoofd: die jonge 

kerels hier, jullie allemaal, hebben het verdorie al verder gebracht dan ik!  

Inderdaad, zelf was ik al op heel jonge leeftijd actief in de politiek. Toen ik 17-

18 jaar was. Maar ik heb toen nooit de kans gehad om deel uit te maken van 

een scholierenparlement of iets dergelijks en om dan hier de slotzitting te 

kunnen bijwonen. De stappen die jullie hebben gezet in de politiek zijn al groter 

dan toen ik op jullie leeftijd de stap zette. 

Dat is 25 jaar geleden. En wie goed kan rekenen en de actualiteit heeft gevolgd 

weet dat het toen 5 jaar na de kernramp in Tsjernobyl was. Jullie waren toen 

nog niet geboren. Tsjernobyl was iets vergeleken met Fukushima. Met dat 

verschil dat de radioactieve wolken over België kwamen drijven.  

30 jaar geleden hadden we nog geen Sabine Hagedoren of Frank Deboosere of 

Jill Peeters om het uit te leggen of ons te waarschuwen maar de mythische 

weerman Armand Pien die wellicht niet alles heeft gezegd wat hij toen wist. 

Maar dit ter zijde.  

Vandaag is het een speciale dag voor jullie. Jullie mogen vandaag jullie zegje 

doen in het parlement. In DE Kamer. Dat is een voorrecht. Een eer. Een unieke 

belevenis.  

En het wordt zeker ook een heuse ervaring. Jullie kunnen vandaag in discussie 

gaan met politici en experten. Dat kan niet iedereen zeggen. Geniet dan ook 



van deze dag. Het is voor sommigen misschien de eerste en enige keer dat je in 

dit halfrond kan zitten en in het parlement in debat gaan met elkaar. 

 

Maar ik wil jullie ook bedanken en feliciteren met jullie engagement, met jullie 

goesting om aan dit mooie project deel te nemen.  

Over politiek wordt soms vrij negatief gesproken. Mensen denken dan aan 

ruziemakende parlementsleden of ministers. Ministers die eens durven liegen 

of een glaasje te veel op hebben. Dat blijft bij. En dat is jammer. 

Politiek is geen vies woord. Het is ongelooflijk belangrijk. Er zijn landen waar er 

betoogd wordt om parlementsleden te mogen verkiezen, waar democratie niet 

bestaat. Er vallen soms zelfs doden. Of landen waar presidenten blijven zitten, 

voor het leven, en elk protest in de kiem wordt gesmoord. 

Dat is hier niet het geval. In België hebben we om de zoveel jaar verkiezingen, 

voor de parlementen. Nu om de vijf jaar (maar dat verandert soms wel eens). 

Parlementsleden kunnen wetsvoorstellen indienen. Het is niet makkelijk om 

het gestemd te krijgen, maar het kan.  

Parlementsleden kunnen ministers ondervragen, dat is de controletaak van het 

parlement. En als een minister niet de waarheid vertelt, dan weten jullie 

ondertussen wat er kan gebeuren. Zie wat er is gebeurd met minister Galant 

twee weken geleden. 

 

Maar we moeten wel elke dag knokken om onze rechten. Parlementsleden 

krijgen dit niet kado. Het is hard werk om eigen wetsvoorstellen gestemd te 

krijgen of om voorstellen van de regering te kunnen wijzigen. De regering heeft 

veel macht.  

Daarom is een sterk parlement nodig.  

Daarom zijn er sterke parlementsleden nodig.  

Vandaag, maar ook morgen. 

 

En morgen kan dat een van jullie zijn. Dat kan. Ik zie al enkele oogjes blinken. 

Voor wie het voelt kriebelen, doe het. Zet de stap. Spring.  



Politiek is belangrijk en je kan zoveel leren. En bovenal, het is een heel mooie 

opdracht. Een prachtige taak!  

En wie weet dat er over 25 jaar, als KRAS hier opnieuw neerstrijkt, iemand van 

jullie op mijn plaats zal staan om een pak gemotiveerde jonge talenten toe te 

spreken.  

Het was alvast een eer voor mij om dat te kunnen doen vandaag. 

 

Welkom in de Kamer 

Welkom in het hart van de Belgische democratie 

Welkom in jullie parlement voor één dag 

 

Ik wens jullie een fijne en boeiende dag! 

 


