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OPINIE

dinsdag 14 juni 2011

Omdat Brussel ons Jeruzalem is
Is de Belgische natie een anachronistisch verzinsel?

Moet België zich schuldig voelen omdat het nog bestaat, vraagt PHILIPPE VAN PARIJS zich
af. Daar bestaan ogenschijnlijk een aantal redenen voor. Dat we geen gemeenschappelijke
taal hebben en daardoor geen natiestaat zijn, bijvoorbeeld. Maar dat ziet hij niet als de enig
zaligmakende vereiste.

Een jaar na de verkiezingen zit België nog altijd zonder regering. Waarom? In de grond omdat het
niet heeft gekund wat Frankrijk wel kon - zich tot een natie omvormen dankzij de verspreiding van
een gemeenschappelijke taal - en omdat de grote overwinnaars van de jongste verkiezingen (de
Vlaams-nationalisten van de N-VA) met het Franse republikeinse credo instemmen: zonder natie
geen bloeiende democratie en geen leefbare interpersoonlijke solidariteit, en zonder
gemeenschappelijke taal geen natie.

Toch had België zijn best gedaan. Tot in 1898 was het Frans zijn enige officiële taal. De verspreiding
ervan via het onderwijs en de dienstplicht maakte, samen met de uitroeiing van de Vlaamse en de
Waalse dialecten, net als in Frankrijk deel uit van het nationale project. Maar de Vlaamse Beweging
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heeft die onderneming de grond in geboord: eerst door voor het Nederlands hetzelfde formele respect
te verkrijgen als voor het Frans, vervolgens door het in het noorden van het land effectief te
beschermen, en ten slotte door een doeltreffend Nederlandstalig onderwijs en dynamische media te
ontwikkelen waaraan de Vlaamse bevolking vandaag het leeuwendeel van haar informatie en haar
cultuur dankt.

Het resultaat is een steeds bredere taalkloof. Hoewel alle Vlaamse kinderen al in het basisonderwijs
Frans leren, drukt de Vlaamse elite zich van jaar tot jaar minder vlot in het Frans uit, en nu vlotter in
het Engels dan in het Frans. Bovendien vragen de Vlamingen, die tenslotte 50 procent talrijker en 15
procent rijker zijn dan de Franstalige Belgen, zich - terecht - af waarom zij zich moeten inspannen
om de taal van de minderheid te leren, in plaats van omgekeerd. Aan Franstalige kant is de
inspanning voor het Nederlands groter dan ooit, maar ze blijft bescheiden. In Wallonië wordt alleen
in de middenschool Nederlands aangeleerd. De helft van de kinderen leert het pas als tweede
vreemde taal, na het Engels, en een kleine minderheid leert het helemaal niet. Slechts 14 procent van
de Walen zegt het Nederlands op een meer dan elementaire manier te beheersen, terwijl dat 51
procent van de Vlamingen is voor het Frans.

Bij gebrek aan een gedeelde taal lijkt de Belgische natie dus uiterst denkbeeldig, het Belgische volk
een verzinsel en het België van vandaag een flagrante inbreuk op de doctrine die de Vlaams-
nationalisten met de Franse republikeinen delen: een anachronistisch overblijfsel van het meertalige
Rijk van de Habsburgers, een historische blunder die gedoemd is om te verdampen, een monster dat
zich hoort schuldig te voelen dat het bestaat.

Twee procent grondgebied

En toch zal België blijven bestaan. Het zal zich niet in twee delen en zelfs niet in drie. Waarom?
Omdat Vlaanderen en Wallonië niet mét Brussel uit België kunnen stappen en het niet zonder willen
doen.

Brussel is een beetje ons Jeruzalem. Gelukkig voor ons hebben Salomon, Jezus of Mohammed er
nooit rondgelopen en zouden heel weinig mensen bereid zijn om hun leven te geven voor de
verovering van de stad van Manneken Pis. Maar toch: Brussel is een symbool waarop onze beide
etnieën heilige aanspraken menen te hebben. De Vlamingen omdat het in het hart van hun gewest
ligt en de kleine man in Brussel eeuwenlang Vlaams heeft gesproken. De Walen omdat Brussel in het
Frans een hoofdstad is geworden en het bijgevolg vandaag de taal is die de Brusselaars het best
kennen. Brussel loslaten zou voor beide kampen een ondraaglijke vernedering zijn.

Maar Brussel is ook veel meer dan ons Jeruzalem. De Brusselse metropool - het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en zijn tentakels in Vlaams- en Waals-Brabant - produceert immers op twee
procent van het nationale grondgebied een derde van het Belgisch bruto binnenlands product. Als de
twee andere gewesten Brussel loslaten, verliezen ze de controle over het hart van hun economische
dynamiek. En in hun denken - dat niet altijd overeenkomt met hun woorden - zijn de Vlaamse en
Waalse politici niet idioter dan u en ik.

Die twee redenen verklaren waarom België niet zal uiteenvallen. En zoveel te beter. Zoals elke
instelling is de Belgische staat slechts een instrument dat mag verdwijnen als het niet meer nodig is.
Maar het Brussels Gewest zal zich nooit tot zijn hinterland uitbreiden en dus zal België essentieel
blijven voor een minimaal efficiënt bestuur - van de mobiliteit tot de fiscaliteit - van een over drie



14/06/11 08:42De Standaard Online - Omdat Brussel ons Jeruzalem is

Page 3 sur 8http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=9E3B7AA6

REACTIES
AANRADEN  3 BEWAAR CORRIGEER PRINT E-MAIL SHARE E-KRANT

gewesten verdeelde metropool. België wordt pas overbodig als Europa in staat is om de fakkel over te
nemen en in het bijzonder de verdelende functies te verzekeren die nu door de Belgische staat
worden verzorgd. Maar die dag is nog ver weg en zal dat blijven zolang België zelf niet beter zal
hebben bewezen dat je voor een gezonde democratie en een sterke solidariteit geen natie nodig hebt.

Federale sokkel

Ons natieloos landje heeft dus geen enkele reden om zich schuldig te voelen over zijn eigen bestaan.
Maar wel alle redenen om zich in te spannen om Europa deze dienst te bewijzen. Dat kan het doen
door te innoveren, te experimenteren en zich ingrijpend te hervormen: vier gewesten van sterk
verschillende omvang met veel grotere bevoegdheden; voor drie van die gewesten een eigen openbare
taal (Nederlands, Frans, Duits) en voor het hoofdstedelijk gewest een drietalig regime (Frans,
Nederlands, Engels); een eenvoudige, stevige federale sokkel die het grootste deel van de
interpersoonlijke solidariteit verzekert; en een kiesstelsel dat ervoor zorgt dat diegenen die de
federatie willen besturen electoraal verantwoordelijk zijn voor de hele bevolking.

België staat voor een moeilijke maar belangrijke taak. De huidige crisis moet het aansporen om die
taak aan te pakken. Zal het lukken? Dat zal afhangen van de moed en de intelligentie van de mensen
die aan het roer staan, en vooral van hun vermogen om te erkennen dat democratie en solidariteit
ongetwijfeld vlotter kunnen werken in een natiestaat, maar dat die ook moeten kunnen werken en
steeds noodzakelijker zullen worden in entiteiten die geen natiestaat zijn en het nooit zullen worden.

Een Franse versie van deze bijdrage verschijnt vandaag in het Franse dagblad 'Libération'.

PHILIPPE VAN PARIJSWie? Hoogleraar aan de UCL, Hoover leerstoel sociale en economische
ethiek, gasthoogleraar aan de KULeuven. Wat? De huidige verantwoordelijken moeten juist in de
huidige constellatie stappen zetten om te innoveren en te hervormen. Waarom? Zolang Europa een
aantal functies niet overneemt, zal België niet zo gauw uiteenvallen.

ALLE 10 REACTIES

Op 14 juni 2011 omstreeks 08u18, zei Johan De Cauwer, Perk:

Aan de ene kant de reden van de tegenstellingen: het toelaten van het Nederlands omwille van de verderfelijke
Vlaamse beweging. Aan de andere kant het prijzen van de inspanning die geleverd werd om deze taal uit te roeien.
Daarna het zelfgenoegzaam constateren dat het in Brussel wel gelukt is. En tot slot het sarren dat Brussel zo belangrijk
is dat Vlaanderen best in de pas loopt. Een verzoenende tekst, maar dan wel op zijn Frans. En typisch, waarschijnlijk
beseft Van Parijs niet eens waarom Vlamingen zich er aan zouden kunnen ergeren. Nederlands spreken volstaat dus
niet om gevoeligheden te begrijpen.

Aanraden - 2 stemmen

Reageer op dit bericht

Verwittig moderator

Op 14 juni 2011 omstreeks 08u03, zei Erik C., Kalmthout:

Het is toch weer even slikken bij het lezen van dit artikel. Niet dat Van Parys ongelijk heeft. Wat hij beschrijft is een
harde waarheid: België is aaneengegroeid met het product van de Belgische natiestaat: Brussel. Die stad symboliseert
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