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W at kan er in
godsnaam
nog worden
verzonnen,
nu de rege-
ringsonder-

handelingen voor de elfendertigste keer
in een totale impasse zitten? Iemand nog
een ideetje? Verkiezingen misschien, dan
toch? De verzamelde klasse van politico-
logen heeft ook het gouden antwoord
niet in pacht. Maar over één ding zijn ze
het allemaal eens: een nieuwe stembus-
gang brengt ons geen stap verder. ‘Je hebt
veertig dagen nodig om die te organise-
ren, en daarna begint het hele onderhan-
delingscircus opnieuw’, zegt politicoloog
Marc Hooghe in zijn kantoor aan de KU-
Leuven. ‘Het is hemeltergend te zien hoe
politici rustig de tijd nemen om de ene
formule na de andere uit te proberen.
Alsof we alle tijd van de wereld hebben.
Die hebben we niet. We kunnen het ons
niet permitteren nog
eens maanden te ver-
liezen. Bovendien is de
kans groter dat de toon
aan beide kanten van
de taalgrens verhardt,
en dat de impasse daar-
door nog groter wordt.’

Heeft dat niet het
voordeel van de
duidelijkheid?
Een verkiezing
draait waarschijn-
lijk uit op een refe-
rendum voor of te-
gen België. Als
partijen als de
N-VA of CD&V sterker worden, heb
je een mandaat om door te gaan
met de ontrafeling van België.
Marc Hooghe: ‘En heeft de N-VA dat

mandaat met 28 procent van de Vlaamse
stemmen dan nu niet? Een nieuwe score
zal weinig verschil maken. Stel dat de
partij terugzakt naar 20 procent. Zullen
de anderen hen dan plots kunnen nege-
ren? Natuurlijk niet! En als ze 40 procent
haalt, is dat misschien wel een duidelijke
motie van vertrouwen. Maar wat is de
N-VA daarmee, als ze dat niet kan verzil-
veren aan de onderhandelingstafel?’

‘Kijk, ik snap ergens wel de zenuwach-
tigheid van de Franstaligen. De N-VA
heeft haar dossiers niet goed voorbereid.
Eerst spreken ze af met PS-voorman Elio
Di Rupo dat ze niet aan de financierings-
wet willen raken - wat heel dom was,
want iedereen weet dat daar de kern van
het probleem ligt. Achteraf komen ze
daarop terug. Eerst vinden ze de splitsing
van de kinderbijslag belangrijk, even la-
ter weer niet. Ook hun verhaal over de

split rate in de belastingen hing econo-
misch met haken en ogen aan elkaar. Je
moet dan ook niet verrast zijn als je die
buit niet binnenhaalt.’

‘Dat is mijn grootste verwijt aan hen:
je legt alles lam, maar je hebt je huiswerk
niet goed gemaakt. Mij kan het in feite
niet schelen of het nu Vlaanderen of Bel-
gië wordt. Ik ben daarin vrij neutraal,
omdat ik ervan overtuigd ben dat we op
termijn allemaal vooral Europeanen zul-
len zijn. Dus als Vlaanderen de beste op-
tie is: goed. Maar zeg mij wel hoe. Geef
me je blauwdruk. Ik heb daar tot nu toe
geen enkele serieuze poging toe gezien.’

Maar hebben ze dan op zijn minst
niet principieel gelijk dat regiona-
lisering op veel domeinen leidt tot
efficiënter bestuur?
Hooghe: ‘Dat zal zeker zo zijn voor

bepaalde zaken, zoals de activering van
de arbeidsmarkt. Maar ik zie niet echt
hoe een splitsing van justitie de recht-
banken beter zal doen werken. Ook de
scenario’s voor een nieuwe financierings-

wet die tot nog toe op tafel lagen, maak-
ten ons belastingstelsel er niet meteen
transparanter op. Trouwens, het zou niet
slecht zijn om duidelijk te maken wat de
echte agenda achter die regionalisering
is. Was de split rate nodig om de progres-
siviteit van de belastingen te verminde-
ren op regionaal niveau? Zeg dat dan.
Daar zit een zeer rechtse agenda achter,
waar de N-VA niet eerlijk over is. Het mag
duidelijk zijn dat niet alle Vlaamse par-
tijen daar achter zullen staan.’

Als verkiezingen geen optie zijn,
hoe geraken we dan wel uit de
impasse?
Hooghe: ‘Er zijn vier opties. Ofwel

proberen we een rondje met de liberalen
- al zal dat niets uithalen, maar dan is die
mogelijkheid tenminste uit onze gedach-
ten. Of we vormen een regering die door
de N-VA gedoogd wordt. Dat zien de
meeste Vlaamse partijen niet zitten, dus
hoogstwaarschijnlijk belanden de zeven
onderhandelaars op een dag weer samen
om de tafel. Een en ander wordt mogelijk

versneld door externe druk. Duidelijke
signalen van de Europese Commissie bij-
voorbeeld. Of, wat steeds waarschijnlij-
ker lijkt, de dreiging van de financiële
markten. Als het ratingbureau Standard
& Poor’s na nog eens vier maanden im-
passe de rating voor België verlaagt, dan
zit het spel op de wagen. Maar geef toe, je
mag er toch niet aan denken dat zoiets
gebeurt terwijl wij volop in een verkie-
zingscampagne zitten.’

Vindt u het vreemd dat die mani-
feste dreiging voorlopig geen in-
druk maakt?
Hooghe: ‘Ja. Zelfs de werkgeversorga-

nisaties VBO en Voka, die altijd een direc-
te lijn hadden met het politieke esta-
blishment, lijken geen impact meer te
hebben. Dat wijst op een zekere over-
moed. De N-VA heeft onverhoopt gigan-
tisch gewonnen en wil dat verzilveren,
want die kans komt misschien nooit
meer terug. Tekenend vind ik de uit-
spraak van Siegfried Bracke, die zei dat de
partij in 2007 meteen had getekend voor
wat nu op tafel ligt. Als het toen goed was,
waarom dan nu niet meer?’

Het is opmerkelijk hoe iedereen nu
ook weer naar CD&V kijkt. Gaan
zij voor staatsmanschap en laten
ze de N-VA los, of krijgt de Vlaams-
nationale vleugel de overhand? De
partij staat voor een verscheuren-
de keuze.
Hooghe: ‘Ik denk dat CD&V-voorzit-

ter Wouter Beke eerst zal proberen zo
lang mogelijk het been stijf te houden.
Maar als er echt geen uitweg meer is, kan
ik niet geloven dat die partij het land te
grabbel zal gooien aan speculanten. Daar
heeft noch premier Yves Leterme, noch
Vlaams minister-president Kris Peeters
belang bij. Er wordt nu gespeculeerd over
een noodregering-Leterme II. Maar ei-
genlijk zit die er al. Er zit een regering die
de zaken onder controle probeert te hou-
den. Het zal er voor hen op aankomen
N-VA-voorzitter Bart De Wever mee in
het bad te nemen. Door de N-VA de be-
groting voor 2011 mee te laten stemmen,
bijvoorbeeld.’

Is het probleem niet dat zoiets bij
Bart De Wever niet pakt? In tegen-
stelling tot vroeger zit je hier met
een partij die mordicus voet bij
stuk houdt. Een partij die zich niet
onder druk in een scenario zal la-
ten leiden dat haar niet zint.
Hooghe: ‘Onverzettelijkheid is alleen

mogelijk wanneer je de volstrekte meer-
derheid hebt. In ons stelsel moet je tot
nader order altijd compromissen sluiten.
En ik ken geen enkele partij - op het
Vlaams Belang na - die zich voorgoed bui-
ten de macht heeft gezet. Maar de switch
van zweeppartij naar beleidspartij is niet

gemakkelijk. Zoiets heeft tijd nodig. Ik
zou trouwens nog wel eens willen zien of
De Wever, als de druk van de markten
echt te groot wordt, het op zijn geweten
wil hebben dat de Belgische economie
naar de knoppen gaat.’

U hebt het nu vooral over de N-VA
gehad. Maar is de verantwoorde-
lijkheid van de PS voor de misluk-
king niet even groot? Di Rupo wei-
gert te springen. Hij zou onder-
hand toch moeten weten dat de
Franstaligen de communautaire
crisis deze keer echt niet meer zul-
len kunnen uitzweten.
Hooghe: ‘Dat klopt. Maar anderzijds:

Di Rupo is ook geen vragende partij. Hij
hoeft dus geen voorstellen te doen. Het
zijn de Vlamingen die de Franstaligen
een staatshervorming willen verkopen.

Wel, dan moeten zij met argumenten ko-
men om hen te overtuigen. Ik ben er niet
van overtuigd dat de Franstaligen mani-
fest van slechte wil zijn. Een half jaar ge-
leden leek het erop dat Di Rupo wilde be-
wegen. Maar de sfeer is totaal verziekt.
Dat heeft voor een groot stuk te maken
met de Vlaamse wispelturigheid. Hoe wil
je dat zij vertrouwen hebben in ons, als
wij plots de onmogelijke eis om de RVA te
splitsen op tafel gooien? Zo bouw je geen
klimaat op dat nodig is om hen tot wat
dan ook te bewegen.’

En toch hebben veel Vlamingen de
indruk dat de Franstaligen alles
blokkeren. Wordt de Vlaamse kie-
zer daardoor niet nog radicaler?
Hooghe: ‘Vlamingen zijn de afgelo-

pen jaren niet nationalistischer gewor-
den. Slechts 10 procent van de Vlaamse
kiezers zijn diehard nationalisten die de
onafhankelijkheid van Vlaanderen wil-
len. Dat cijfer blijft al decennia stabiel,
dat wijst ook recent onderzoek weer uit.
Wel is het zo dat de grote communautaire
blokkeringen leiden tot een opflakkering
van Vlaamsgezindheid bij de kiezer.
Wanneer mensen het communautaire
gehannes beu zijn, wordt hun Vlaamse
reflex groter. In de jaren 60 hebben we
dat ook gezien. Maar het is echt niet meer
dan een tijdelijke golfbeweging die op
termijn weer wegebt. Zelfs de meeste
N-VA-kiezers hebben weinig op met
zoiets als dé Vlaamse identiteit. Die kun-
nen ze niet eens benoemen, in tegenstel-
ling tot de Schotten of de Basken. Dat-
zelfde geldt trouwens voor de Belgische
identiteitsbeleving. Eigenlijk is zowel de
Belgische als de Vlaamse natievorming
mislukt. Dat is nog het grootste drama.
We zijn nooit verder geraakt dan onze
middeleeuwse identiteit, Limburger,
Bruggeling of Antwerpenaar.’

Maar als de Belgische constructie
zo kunstmatig is, waarom is het
dan zo moeilijk ze los te laten? Ob-
jectief heeft de Vlaming gekozen
voor het regionale bestuursniveau,
zeker nu steeds meer vastloopt op
het federale niveau.
Hooghe: ‘We moeten splitsen omdat

de Belgische constructie failliet is. Dat
bekende N-VA-mantra is vooral een holle
slogan. België is absoluut geen failed
state, zoals Congo of Somalië, wat de
N-VA ook mag beweren. Voor levenskwa-
liteit staan we op de tiende plaats in de
wereld. Alle sociale, economische en de-
mocratische parameters wijzen uit dat
het federale België een performant wer-
kende staat is. We komen in de meeste
ranglijstjes net na de Scandinavische lan-
den, die tot de absolute wereldtop gere-
kend worden. We leggen onze problemen
zo graag communautair uit, maar in an-
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Zal Bart De Wever
onze economie

Je mag er toch
niet aan denken dat
S&P de rating voor
België verlaagt
terwijl we volop in
verkiezingen zitten.

V olgens politico-
loog Carl Devos
zal nog moeten

blijken of nieuwe verkiezin-
gen de verhoopte verlossing
brengen. Niet alleen heb-
ben de Vlaamse partijen die
optie tijdens de laatste ses-
sie met bemiddelaar Johan
Vande Lanotte expliciet aan
de kant geschoven als ‘te
mijden’, bovendien wordt
het een haast onmogelijke
taak er achteraf om de on-
derhandelingstafel de ‘wil
van het volk’ uit te destilleren.

‘Stel nog dat de verkiezingscampagne
één groot debat voor of tegen België
wordt - wat geen garantie is, want ver-
kiezingen gaan altijd over van alles - dan
nog kan je daar voor de interpretatie van
de uitslag achteraf weinig mee aan. Wat
betekent het concreet als de N-VA meer
stemmen haalt? Kan je daaruit afleiden
dat al die kiezers gewonnen zijn voor een
splitsing van de RVA? Dat ze vinden dat

in Brussel twee taalrollen
moeten ontstaan voor de
gezondheidszorg? Dat is
technische materie waar de
gemiddelde Belg weinig
van begrijpt en vaak ook
geen mening over heeft.’

‘De polariserende slo-
gans die je onvermijdelijk
krijgt in de campagne, bie-
den achteraf geen ant-
woord op de vraag hoe je
die staatshervorming nu
precies gaat aanpakken.
Uiteindelijk moet dat toch

weer om de onderhandelingstafel ge-
beuren. Een nieuw signaal van de kiezer
- ook al is het nog sterker dan het vorige
- zal niet de langverwachte deus ex ma-
china zijn.’

Het enige voordeel volgens Devos is,
‘hoe belachelijk dat ook mag klinken’,
dat de optie verkiezingen wegvalt na
nieuwe verkiezingen. ‘En dat je dan dus
echt gedwongen bent met elkaar om de
tafel te zitten tot er een oplossing is.’ IR

‘Verkiezingen zijn
geen deus ex machina’
CARL DEVOS (Universiteit Gent)

. © BELGA

te grabbel gooien
aan speculanten?

‘Nee, dit is geen regimecrisis. Dat zou het pas zijn als 100.000 Vlamingen op straat
komen om de onafhankelijkheid op te eisen en alle instellingen in dit land lam
liggen.’ Zover is het nog lang niet, zegt de Leuvense politicoloog MARC HOOGHE.
Maar de markten liggen op de loer en de tijd dringt. ‘De Vlamingen moeten hun
huiswerk maken en eens duidelijk zeggen wat ze nu echt willen.’
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dere landen vallen ook regeringen. Ne-
derland stuurde de regering-Balkenende
de laan uit door een conflict over de mi-
litaire aanwezigheid in Afghanistan.’

Een zware discussie over het bui-
tenlandbeleid is nog wat anders
dan dossiers als de vergrijzing,
pensioenen, arbeidsmarkt en mi-
gratie. België is ongeschikt om nog
oplossingen te vinden voor de gro-
te thema’s van deze tijd.
Hooghe: ‘Opnieuw. Doen we het dan

zo veel slechter dan onze buurlanden?
Na een lange reeks zware protesten en
betogingen heeft de Franse president Ni-
colas Sarkozy de pensioenleeftijd in zijn
land kunnen optrekken. Maar het ak-
koord daarover moet wel nog uitgevoerd
worden, hè. Bovendien vraag ik me af of
dé grote beloofde
beleidsschok in een
aantal domeinen wel
mogelijk is. Wat zal er
gebeuren als de Vlaam-
se kiezer de gevolgen
ziet van zijn stemge-
drag? Radicale veran-
dering zit gewoon niet
in onze genen. We zijn
een volk van kleine
stapjes en geschipper,
van ‘muddling through’
zoals dat in de politieke
wetenschappen heet.
Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië
hebben die traditie van de radicale om-
mezwaai wel. Wij horen eerder bij de
kleine consensuslanden, zoals Denemar-
ken en Zweden. Het is bijna onmogelijk
te bewijzen welke van beide modellen so-
ciaaleconomisch het meest performant
is.’

Toch gelooft een groeiend deel van
de Belgen dat het samen niet meer
zal lukken. Vindt u de scenario’s
voor de splitsing van ons land ge-
loofwaardig?
Hooghe: ‘Dat lijkt me een bijzonder

moeilijke zaak. De drie gewesten zijn met
handen en voeten aan elkaar gebonden.
Zal Vlaanderen Wallonië eenzijdig kun-
nen opleggen 40 procent van de staats-
schuld op zich te nemen? Ja, het Vlaams
Parlement kan de onafhankelijkheid uit-
roepen. Ja, het Waals Parlement kan dan
misschien een uur later volgen. Maar wat
dan? Hoe ga je dan om de tafel zitten met
elkaar?’

Onderhandelen over de splitsing
heeft wel het voordeel van de dui-
delijkheid. Bovendien vertrek je
vanuit een totaal andere logica, die
van de rationele boedelscheiding.
Hooghe: ‘Theoretisch is het mis-

schien mogelijk België te ontbinden.
Maar die redenering houdt alleen steek
zolang het een echtscheiding onder
vrienden wordt. Helaas zie ik dat niet ge-
beuren. Een van de partners, de Fransta-
lige, wil niet scheiden. Beide landsdelen
zijn zo met elkaar verweven dat ze over
ontelbaar veel mogelijkheden beschik-
ken om wraak op elkaar te nemen. Daar-
bij gaat het over veel meer dan Brussel.
Wat met het federale patrimonium? Wat
met bedrijven die vestigingen hebben zo-
wel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië?
Wat met de regeling over belangrijke ver-
keersaders die door beide landsdelen lo-
pen? Dat wordt dikke miserie. Bovendien
zal het ons allemaal zo verschrikkelijk
veel geld kosten. We zijn Zuid-Soedan
niet, hè. Door het gebrek aan economi-
sche infrastructuur kon het zuiden van

Soedan zich nog onafhankelijk verklaren
van het noorden. De sociaaleconomische
fundamenten onder het Belgische huis
zitten toch wat dieper in de grond.’

Volgens uw collega Luc Huyse is er
geen reden tot paniek, laat staan
dat er sprake zou zijn van een regi-
mecrisis. Dat soort diepgaande
communautaire crises hebben we
vroeger ook al meegemaakt.
Hooghe: ‘In de jaren 30 ging het om

een echte regimecrisis, met massale sta-
kingen en betogingen. Geen enkele in-
stelling werkte nog een beetje normaal.
De situatie vandaag is totaal anders. De
meeste instellingen, zelfs op federaal ni-
veau, functioneren normaal en de amb-
tenaren doen hun werk. Ook de bedrij-
ven merken amper iets van de politieke
crisis. De vaststelling dat alles om zeep
zou zijn, is een loopje nemen met de wer-
kelijkheid. Het is een virtueel conflict in
de Wetstraat dat nog minder volk lokt
dan de grote politieke crisissen van de
voorbije decennia. De dag dat 100.000
Vlamingen tijdens een betoging in Brus-
sel de Vlaamse onafhankelijkheid opei-
sen, pas dan mogen we spreken van een
nieuwe regimecrisis. Maar partijen als
het Vlaams Belang krijgen nauwelijks
een paar honderd man op straat.’

‘N ieuwe verkie-
zingen moe-
ten zogezegd

uitklaren dat de N-VA en de
PS echt wel tot elkaar ver-
oordeeld zijn. Maar hoeveel
signalen van de kiezer heb-
ben ze nog nodig om dat te
beseffen? Ik ben er steeds
meer van overtuigd dat het
niet om nieuwe verkiezin-
gen gaat, maar om een nieu-
we constellatie van de on-
derhandelingen. De liberale
familie erbij halen, zal niets
fundamenteels veranderen. Dat besef-
fen de liberalen stilaan ook. Als de PS
overweegt de MR mee in het bad te
sleuren, dan is dat alleen om de Frans-
talige liberalen hun maagdelijkheid te
doen opgeven in het licht van nieuwe
verkiezingen. Met een echte oplossing
voor de impasse heeft het niets te ma-
ken. De onderhandelaars zullen moe-
ten kiezen: of de PS eruit, of de N-VA.
Maar door hun electorale positie valt

dat bijna niet te recht-
vaardigen.’

‘Door de communau-
taire focus vergeten we
wel eens hoe diep de
N-VA en de PS ook soci-
aal-economisch verschil-
len. De voorbije maanden
hebben de onderhande-
laars niet eens gesproken
over de besparingsopera-
tie die nodig is. In de me-
dia praat De Wever voort-
durend over de noodzaak
van een staatshervor-

ming door de gigantische sociaalecono-
mische uitdagingen die op ons af ko-
men. Dat is de essentie van de zaak,
maar bij de onderhandelingen is het nog
niet één keer ter sprake gekomen. Net
omdat het tot een nieuwe blokkering
zou leiden. Met een verrottingsstrategie
heeft het weinig te maken. Tussen de
N-VA en de PS is het sowieso bijzonder
moeilijk akkoorden te sluiten, zelfs al
willen ze allebei heel graag.’ DB

‘Kiezen tussen
regering met N-VA of PS’
DAVE SINARDET (Universiteit Antwerpen)

RV

‘N ieuwe ver-
kiezingen
kunnen al-

leen nog dienen als ultie-
me noodgreep. Dat mo-
ment is nog niet geko-
men, hoe diepgaand de
blokkering ook is. Bij de
onderhandelingen zijn
nog niet alle mogelijk-
heden uitgeprobeerd. Er
is te lang vastgehouden
aan de formule met zeve-
nen. Dat spoor is inder-
daad dood, maar er val-
len ook nog andere sporen af te tasten.
Kijk naar Nederland, waar de onder-
handelingen ook lang hebben ge-
duurd. Formateur Mark Rutte heeft
voortdurend geswitcht tussen moge-
lijke partners tot ze een werkende
coalitieformule hadden gevonden.’

‘Overigens zijn de meeste partijen
bang van nieuwe verkiezingen. De
meer belgicistische krachten zijn als
de dood dat ze uitdraaien op een soort

referendum over het
voortbestaan van België.
De Vlaamsgezinde partij-
en behaalden bij de vori-
ge verkiezingen een his-
torisch resultaat, met
44 procent van de Vlaam-
se stemmen. De kans be-
staat dat ze opnieuw een
flink deel van die bonus
moeten inleveren.’

‘Bij de federale verkie-
zingen in 2010 is de N-VA
bewust vaag gebleven
over Belgiës toekomst.

Worden nieuwe verkiezingen een re-
ferendum over België, dan zal Bart De
Wever zich duidelijker moeten uit-
spreken. Bovendien zou de kiezer wel
eens kunnen oordelen dat zijn mis-
lukking even erg is als die van Leterme
in 2007. Bij de verkiezingen van vorig
jaar vroeg De Wever een duidelijk sig-
naal van de kiezer. Hij heeft dat gekre-
gen, maar kon toch geen staatshervor-
ming doordrukken.’ DB

‘Eerst andere formules voor
regeringscoalities aftasten’
BART MADDENS (KULeuven)

RV

‘Ik hecht weinig
geloof aan de he-
lende kracht van

verkiezingen. Tussen het
noorden en het zuiden van
het land gaapt een diepe
ideologische kloof. Verkie-
zingen zullen dat niet
verhelpen, tenzij grote
stemmenverschuivingen
Franstaligen en Vlamin-
gen dwingen naar elkaar
toe te groeien. Maar de
peilingen laten niet met-
een het beste verhopen.’

‘Daarnaast zouden verkiezingen de
vooruitgang van de afgelopen onder-
handelingen opnieuw tenietdoen. We
mogen niet vergeten dat bemiddelaar
Johan Vande Lanotte toch grote stap-
pen vooruit heeft gezet. Over de finan-
cieringswet is een compromis niet meer
zo heel ver weg, bijvoorbeeld.’

‘De Franstalige onderhandelaars
zijn er trouwens ook nog altijd min of
meer van overtuigd dat verder onder-

handelen met zevenen de
enige uitweg biedt. Ze ho-
pen nog altijd dat CD&V de
N-VA op een bepaald mo-
ment zal lossen. Ik ben
daar iets minder van over-
tuigd. De Franstalige on-
derhandelaars beseffen
nog te weinig dat CD&V
geen staatsdragende partij
meer is. De partij zit in een
identiteitscrisis, en zolang
dat zo is, moet van CD&V
niets worden verwacht. Al-
leen gelooft Elio Di Rupo

iets anders, wat mee verklaart waarom
hij niet eens moeite doet te bewegen in
zijn onderhandelingspositie. Behalve
Ecolo zeggen de PS, het cdH en ook de
MR dat de N-VA incontournable is voor
de vorming van een regering, maar ei-
genlijk menen ze dat niet. Het liefst wil-
len ze de N-VA ergens onderweg dum-
pen. Heimelijk hopen ze dat CD&V ei-
eren voor zijn geld kiest en voor een
regering zonder de N-VA gaat.’ DB

‘De ideologische kloof
zal even diep blijven’
PIERRE VERCAUTEREN (Université de Mons)

Hebben nieuwe verkiezingen zin ?

Marc Hooghe: ‘Mij kan het niet schelen of het België of Vlaanderen wordt. Als Vlaanderen de beste optie is: goed. Maar zegt mij dan hoe. Ik mis een blauwdruk.’ © EMY ELLEBOOG

Mijn grootste verwijt
aan de N-VA:
je legt alles lam, maar
je hebt je huiswerk
niet gemaakt.
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