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De Duitse Ursula von der Leyen is de nieuwe 
voorzitter van de Europese Commissie. Niemand van 
ons heeft op haar gestemd en de meeste Nederlanders 
hadden nog nooit van haar gehoord. Toch heeft ze 
nu meer invloed op ons dagelijks leven dan onze 
eigen minister-president, want ruim 60% van alle 
belangrijke politieke beslissingen die gelden voor 
ons land worden niet genomen in Den Haag, maar in 
Brussel.
 
Ursula heeft in al haar toespraken duidelijk gemaakt dat het 
klimaat haar prioriteit heeft. Ze wil dat Europa voor 2050 als 
eerste continent klimaatneutraal is en ze gebruikt daarvoor 
steeds de slogan ‘Groene Deal’. Dat zou goed nieuws moeten 
zijn voor de Nederlandse pulskorvissers, want deze vorm 
van visserij is uitermate ‘groen’ door ruim 50% minder CO2-
uitstoot vanwege het veel lagere brandstofverbruik. Dus 
wachten we af of Ursula nu zal overgaan tot annulering van 
het waanzinnige EU-besluit om deze zeer milieuvriendelijke 
vismethode te verbieden. Maar ik vermoed dat we lang 
kunnen wachten, want dit besluit is genomen onder grote 
druk van de Fransen om de belangen van de Franse vissers 
te beschermen. Maar Ursula wil nog meer: ze zegt openlijk 
te streven naar een ‘Verenigde Staten van Europa’, dus een 
Europese federale Staat. Zij wil een Europees leger, Europese 
belastingen en last but not least, meer bevoegdheden voor 
Brussel. Met name dit laatste is uiteraard koren op de molen 
van Guy Verhofstadt en Angela Merkel, die kort geleden voor 
de zoveelste keer de Europese landen vroegen om meer van 
hun soevereiniteit in te leveren…
 
M&M
Het voorbeeld van het drama voor de Nederlandse 
pulskorvissers gaf al aan dat onze eigen regering niet veel 
meer heeft in te brengen in dit soort zaken, maar ook dat 
de grote landen zoals Frankrijk en Duitsland juist veel in te 
brengen hebben, wellicht meer dan we denken. Toen de 
president van China, Xi Jinping, enkele maanden geleden 
in Parijs was om te overleggen over handelsakkoorden 
tussen China en Europa, werd hij in het Elysée opgewacht 
door Angela Merkel en Emmanuel Macron en niet door Jean 
Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. 
En het was niet Juncker, maar Merkel en Macron (ik noem  

ze wel eens M&M) die de onderhandelingen voerden  
met de Chinese president namens Europa. Ik vond dat 
veelbetekenend, vooral omdat M&M de leiders van Italië 
en Portugal een uitbrander hebben gegeven omdat ze 
zelfstandig handelsafspraken hadden gemaakt met China.  
Ook tijdens de geheimzinnige onderhandelingen en 
stemmingen in Brussel over de nieuwe leidinggevende posities 
in de EU werd al snel duidelijk wie de touwtjes in handen 
hebben. Want veel mensen dachten dat Frans Timmermans 
de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zou 
worden, maar nog voordat de uitslag bekend werd, hoorde 
ik Macron in het journaal zeggen ‘dat Frans Timmermans het 
zeker niet zou worden’. En tot mijn zeer grote verbazing heb 
ik daar later niemand over gehoord! Later werd duidelijk dat 
– vermoedelijk onder druk van M&M – de twee belangrijkste 
functies in Europa gingen naar de Franse Christine Lagarde 
als nieuwe baas van de ECB, de Europese Centrale Bank, 
en de Duitse Ursula von der Leyen, die dus voorzitter van 
de Europese Commissie werd. Leon de Winter schreef in 
De Telegraaf dat Christine Lagarde de grote wens heeft om 
contant geld af te schaffen. En wat stond er als kop boven 
zijn artikel: ‘De duivelse plannen van Christine Lagarde’. 
Leon legt vervolgens perfect uit hoe dit uiteindelijk zal culmi- 
neren in ‘de ultieme totalitaire staat’. Het is mij opgevallen 
dat niet-christenen soms beter dan christenen in de gaten 
hebben dat er demonische krachten aan het werk zijn in 
Europa. En de christelijke politieke partijen hobbelen gewoon 
mee met de EU en de plannen die worden gesmeed in die 
‘Toren van Babel’ in Straatsburg. Als er ooit gebeden moet 
worden voor de politieke leiders van ons land is het nu wel.
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...en dan de toestand in de wereld... 
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