
Reuzegom 

Het schandaal van de reuzegom, de zwarte zijde van een klasse die zich de Vlaamse elite 

noemt is geen alleenstaand feit. 

Het zou een analyse fout zijn enkel het racistisch karakter van deze groepering te 

onderstrepen. 

Racisme is zeker aanwezig maar moet gezien worden in het kader van zowel een cultureel 

racisme en een etnisch racisme dat men in bepaalde kringen verborgen hield omdat het 

minder respectabel lijkt. 

het cultureel racisme werd sterk aangemoedigd gedurende het laatste decennium door de 

NVA die er deels in slaagde deze vorm van intolerantie volledig te laten doordringen bij een 

groot deel van de bevolking voornamelijk in Vlaanderen maar niet alleen in deze regio. 

Cultureel racisme tegenover de Franstaligen, de vreemdelingen, de zwakkeren in de 

maatschappij. 

In deze studentenvereniging heerst bovendien een duidelijke tendens tot misogynie. 

Voor vele jongeren was het duidelijk dat ze een vrijgeleide kregen van deze partij en het 

Vlaams belang zoals bij schild en vrienden. 

Het cultureel racisme is gebaseerd op een sociaal darwinisme van de wet van de sterkste. 

het ultraliberalisme versterkt nog deze tendens. 

Het racisme en het antisemitisme zij het in meer verdoken vorm, zijn aanwezig maar ze zijn 

enkel de top van de ice berg van een ideologie die vele aanhangers in de gegoede klasse 

kent. 

Deze ideologie is gebaseerd op de vernedering, intimidatie en terroriseren van de mens wat 

uiteindelijk tot psychische en fysische mishandeling leidt. 

Mishandeling van de mens maar ook van de dieren die gebaseerd is op machtsmisbruik en 

zeer relevant voor ‘psychopathie’. (zie klacht GAIA) 

In de ondernemerswereld is de neodarwinistische tendens duidelijk aanwezig en wordt 

permanent aangemoedigd. 

De wet van de sterkste en het doel heiligt de middelen zijn schering en inslag. 

Il s’agit d’une attitude très particulière de considérer le lien social 

Er werden in bepaalde kringen geen lessen getrokken uit het verleden in het bijzonder uit de 

moorddadige ideologieën en genocide(s) van de XX eeuw (les massacres du XX° siècle) 

men kan zich de vraag stellen hoe in deze sociale klasse die zich geëduceerd waant zulke 

miskenning of onwetendheid bestaat. 

Werd er dan werkelijk geen enkele les getrokken uit te geschiedenis of is dit moedwillig 

georganiseerd (la trahison des élites…)? 



Zeer verontrustend is dat deze jonge mensen verondersteld worden deel uit te maken van 

de leidende financiële en politieke klasse maar ook in de magistratuur, artsen enz…. 

En réduisant le problème reuzegom à un dérapage racial ce qu’il est on passe à côté de 

l’essentiel une idéologie violente sur base de néodarwinisme social ! 
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