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Wat valt er te vieren op 21 juli? 
 
De regering-Leterme is (voorlopig?) gered en het 
land wordt weer bestuurd. De festiviteiten van 
volgende maandag kunnen dus gewoon doorgaan 
zoals gepland. Maar nog nooit is zoveel 
gespeculeerd over het 'einde van België' als de 
afgelopen week.  MARC HOOGHE  bekijkt het met 
een historische bril. 
 

Die uitvaart komt later wel eens een keer 
 

Het wordt dit jaar een nationale feestdag in mineur: de 
politieke crisis van de afgelopen week vormt niet echt een illustratie van de Belgische wapenspreuk 
'Eendracht maakt macht'. Elk jaar opnieuw lijkt er wat minder enthousiasme voor de Nationale 
Feestdag en zijn er minder mensen die er nog in geloven. Het vormt een scherp contrast met de 
quatorze juillet van vorige week, toen president Sarkozy er iedereen nog eens probeerde van te 
overtuigen dat Parijs wel degelijk het centrum van de wereld is.De Belgische vieringen, 
daarentegen, herinneren ons aan de sfeer in de roman De Buddenbrooks. Verval van een familie 
van Thomas Mann: elke nieuwe generatie doet het iets minder goed dan de vorige en op het eind 
van de hele saga moet men vaststellen dat het voormalige familie-imperium, waar men zo trots op 
was, helemaal is verdampt.De Belgische staat kampt inderdaad met een gebrek aan daadkracht: 
doordat zowat elke groep met een veto kan zwaaien, bevinden we ons nu al meer dan een jaar in 
een politieke patstelling. Maar om daarom te zeggen dat het federale model zijn limieten heeft 
bereikt, lijkt toch een brug te ver. In de praktijk zien we dat die limieten telkens opnieuw een 
beetje opgerekt kunnen worden en misschien ligt daarin wel de overlevingskracht van het 
Belgische staatsbestel.Bijna een eeuw geleden voorspelde de West-Vlaamse activist René De 
Clercq: 'Er ligt een staat te sterven () ik zal op de uitvaart zijn.' De man heeft het echter niet meer 
meegemaakt: hij stierf in 1932 in ballingschap in Nederland. Ondanks de gestegen 
leeftijdsverwachting zal ook de huidige generatie separatisten die uitvaart, waar ze blijkbaar zo 
hevig naar verlangen, niet meer meemaken. België haalt heus nog wel het jaar 2084.Ten dele is 
dat een gevolg van inertie. De levensstandaard en de levenskwaliteit in ons land liggen zo hoog dat 
slechts weinig landgenoten bereid zijn dat allemaal op te geven om zich in puberale nationalistische 
avonturen te storten, zeker niet in de huidige economische omstandigheden. Maar het heeft er 
evenzeer mee te maken dat ook de separatisten niet goed lijken te weten hoe we precies een einde 
zouden kunnen maken aan het bestaan van België. Het schrijven van een Vlaamse 'proeve van 
grondwet' is relatief eenvoudig, maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en een 
heleboel praktische bezwaren. Om er maar een paar te noemen: de verdeling van de staatsschuld 
en de pensioenlast, het verwerven van het lidmaatschap van de Europese Unie, de bescherming 
van de nationale minderheden, het splitsen van de financiële, economische en sociale architectuur 
van dit land, en zo zijn er nog wel een paar akkefietjes.Het grootste probleem blijft natuurlijk de 
toekomst van Brussel - het belangrijkste economische en culturele centrum van ons land en voor 
heel veel landgenoten een bron van inkomsten, beroepsprestige en welvaart. Het zou de 
separatisten sieren als ze eindelijk eens met een realistisch scenario zouden komen over de 
toekomst van Brussel. Het grenst aan demagogie als men telkens herhaalt dat dit het belangrijkste 
programmapunt is van een partij, maar vervolgens mist spuit over de manier waarop dat punt kan 
worden uitgevoerd. Het programma van het Vlaams Belang is nog het duidelijkst over Brussel: 'In 
een onafhankelijk Vlaanderen blijft Brussel onze hoofdstad () De Brusselse Franstaligen zijn in een 
onafhankelijk Vlaanderen volwaardige Vlaamse staatsburgers'. Deze partij pleit dus voor een 
Anschluss van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij Vlaanderen, allicht zeer tegen de wil in van 
het overgrote deel van de Brusselaars. Als Vlaanderen de paria van Europa wil worden, dan is dat 
precies wat we moeten doen: een dergelijke bezetting is onaanvaardbaar voor de internationale 
gemeenschap. In theorie zijn we dan misschien wel voor meer Vlaamse autonomie, maar als de 
prijs die we daarvoor moeten betalen neerkomt op het verlies van Brussel, dan hoeft het blijkbaar 
niet meer.Er zijn echter ook positieve argumenten om voor het Belgische samenlevingsmodel te 
kiezen. Door onze geografische ligging, pal op de grens van het Latijnse en het Germaanse 
cultuurgebied, zullen we altijd geconfronteerd blijven met culturele verschillen. Het Belgisch model 
blijkt dan toch niet zo slecht om wat eenheid te brengen in die verscheidenheid. Mijn studenten 
kijken altijd wat vreemd op als ik België het meest succesvolle politieke systeem ter wereld noem. 
Toegegeven: dit jaar was dat ook een beetje als provocatie bedoeld. Maar als we ervan uit gaan 
dat politiek de voorwaarden moet scheppen voor het vreedzaam samenleven van burgers die het 
niet noodzakelijk met elkaar eens zijn, dan doet België dat helemaal niet slecht. Het politieke 
schouwspel van het afgelopen jaar was inderdaad niet al te verheffend, maar er is geen enkel 



ander land ter wereld dat er zo goed in slaagt telkens opnieuw een oplossing te vinden voor 
fundamentele conflicten, zonder ook maar één druppel bloedvergieten. Die kunst hebben we in het 
Europa van de 21ste eeuw meer dan ooit nodig.Bij debatten valt het me op dat als je kritische 
kanttekeningen durft plaatsen bij het streven naar Vlaamse onafhankelijkheid, dat vaak gezien 
wordt als een uiting van belgicisme. Dat hoeft echter niet zo te zijn: de grenzen van België zijn in 
de periode 1830-1839 relatief willekeurig ontstaan en die grenzen zullen ergens in de 22ste eeuw 
ook wel weer verdwijnen. Tegen dan leven we waarschijnlijk in een Verenigde Staten van Europa. 
Als je ziet welke enorme impact het Europese eenwordingsproces de afgelopen vijftig jaar heeft 
gehad op ons dagelijks leven, dan heb je niet veel verbeelding nodig om in te schatten wat er 
gebeurt als we dit proces nog een eeuw volhouden. België heeft altijd een prominente rol gespeeld 
in dat Europese eenwordingsproces. De grote Belgische betrokkenheid is een gevolg van het feit 
dat de Europese Unie net dezelfde problemen kent als België, maar dan nog eens 27 keer 
uitvergroot. Ook binnen de Europese Unie moeten de meest diverse culturen met elkaar verzoend 
worden, wat leidt tot eindeloze compromissen en nachtelijke zittingen, pacificatiemechanismen die 
we hier maar al te goed kennen. Het wordt dan ook tijd dat we de befaamde spreuk van August 
Vermeylen omdraaien tot: 'Laten we nu maar Belg blijven, om later Europeër te worden.' Een 
bruusk einde van het samenlevingsmodel ontneemt ons immers elk recht van spreken in het 
Europese debat: als we niet eens orde op zaken kunnen stellen in het eigen huishouden, wat 
kunnen we dan nog vertellen aan de overige Europese lidstaten?Dat is het grote risico van de 
huidige escalatie: als we er niet in slagen dit op een beschaafde en constructieve wijze op te 
lossen, verliezen we ons Europees eerstgeboorterecht. De drie gewesten in dit land zullen de 
komende decennia steeds meer bevoegdheden naar zich toe trekken, en eigenlijk is niemand daar 
tegen. De vraag is echter hoe dat proces zal verlopen. Uit de studies van Luc Huyse en anderen 
blijkt immers dat de heropbouw van een samenleving na een scherp conflict decennialang kan 
aanslepen. Een agressieve en traumatiserende boedelscheiding zal dan ook voor lange tijd een 
stempel drukken op de Vlaamse cultuur. Een eerste mogelijk scenario is dat de grotere autonomie 
voor de regio's met veel geschreeuw en tromgeroffel wordt veroverd, waarbij we ons afzetten 
tegen onze buren. Het resultaat is dan we ons dan nog meer in onszelf zullen keren en ons het 
onbegrepen kleine broertje zullen voelen. We worden dan een kleine verzuurde natie en we kunnen 
ons blijven wentelen in het grote onrecht dat ons ooit is aangedaan. Vergelijk het met de Serviërs 
die nog altijd dwepen met hun grote nederlaag op Kosovo Polje in 1389. Het scenario van een 
harde en zelfgenoegzame, in zichzelf gekeerde Vlaamse samenleving werd 15 jaar geleden al 
krachtig veroordeeld door Jozef Deleu in zijn boek De pleinvrees der kanunniken. Een dergelijk 
rampscenario is het afgelopen jaar echter steeds nadrukkelijker op de voorgrond getreden.De 
alternatieve mogelijkheid is dat het proces geleidelijk verloopt en in goed en respectvol overleg 
met de buren. Vlaanderen zal altijd een grensregio blijven, die aangeschurkt ligt tegen het grote 
Franse cultuurgebied. De Vlaamse cultuur heeft altijd die invloeden in zich opgenomen, en grote 
Vlaamse auteurs als Maurice Maeterlinck of Emile Verhaeren schreven in het Frans. Het huidige 
streven naar een taalzuiver territorium staat haaks op die traditie van openheid en culturele 
dialoog. Vlaanderen zelf heeft er dan ook geen enkel belang bij onze Franstalige landgenoten te 
schofferen en uit te sluiten. Het enige resultaat zal dan zijn dat we evolueren naar een parochiale 
cultuur die systematisch alle 'vreemde' invloeden probeert te bannen. Voor wie gewonnen is voor 
een open, tolerante en internationaal georiënteerde Vlaamse cultuur, blijft er op 21 juli dus nog wel 
een reden om feest te vieren. Die uitvaart komt later wel een keer. Marc Hooghe is politicoloog aan 
de KU Leuven  
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