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BART MADDENS GEEFT PHILIPPE VAN PARIJS LIK OP STUK 

Als Philippe Van Parijs pleit tegen afzonderlijke Vlaamse en Franse kieslijsten in Brussel, komt 
dat omdat hij zich blindstaart op de maatschappelijke realiteit in Brussel zelf, merkt BART 
MADDENS op. Van Parijs vergeet in zijn analyse dat Brussel ook de hoofdstad is van 
Vlaanderen, waardoor er wel aparte Nederlandstalige lijsten moeten zijn. 

Alsof Brussel zijn grootheid enkel aan zichzelf te danken heeft 

In zijn opiniestuk 'Weldra het einde van de etnische partijen in Brussel?' (DS 27 mei) pleit Philippe Van 
Parijs ervoor om het verbod op taalgemengde lijsten in Brussel af te schaffen. Ook Brussels minister 
Pascal Smet is daar voorstander van. Het verhaal is bekend: de institutionele tweedeling tussen 
Franstaligen en Nederlandstaligen beantwoordt niet meer aan de maatschappelijke realiteit in Brussel. 
Het wordt steeds meer ervaren als een beknellend keurslijf voor een groeiend aantal burgers en 
politici die zich in de eerste plaats Brusselaar voelen en niet zozeer Vlaming of Franstalige. 

Impliciet gaan Van Parijs en Smet ervan uit dat de tweeledigheid van de Brusselse instellingen is 
uitgedacht om een maatschappelijke realiteit in Brussel te weerspiegelen. Maar dat is natuurlijk niet 
juist. In Brussel heeft er nooit een zwart-wit tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen bestaan. 
Ook in 1989, toen de Brusselwet werd goedgekeurd, bestond er al een grote groep van allochtone 
Brusselaars voor wie de taalopdeling in grote mate irrelevant was. De institutionele tweeledigheid is er 
niet zozeer gekomen omdat er een maatschappelijke tweedeling bestaat in Brussel zelf, maar wel 
omdat Brussel de hoofdstad is van een tweedelig land. 

De voorstanders van taalgemengde lijsten in Brussel willen ons veertig jaar terug katapulteren in de 
tijd. In 1970 kregen de Vlamingen een vetorecht in de Brusselse Agglomeratieraad. Maar doordat 
nogal wat Vlaamse zetels werden bezet door nep-Vlamingen, verkozen op Franstalige lijsten, bleven 
de garanties voor de Vlaamse minderheid dode letter. In 1989 hadden de Vlamingen hun les geleerd 
en eisten ze waterdichte garanties. Eén daarvan was het verbod op taalgemengde lijsten. Dit zorgt 
ervoor dat de Vlamingen in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement deel uitmaken van Vlaamse 
partijen, en dus ook fungeren als politieke arm van die partijen in Brussel. De Vlaamse leden van het 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement vertegenwoordigen in die zin niet enkel de Brusselse Vlamingen, 
maar ook de bredere Vlaamse Gemeenschap die medeaandeelhouder is van de hoofdstad. Het 
systeem zorgt ervoor dat Brussel niet bestuurd kan worden tegen Vlaanderen in. Als dat systeem van 
taalgesplitste lijsten wordt afgeschaft, dan zullen de Nederlandstalige leden van het Brussels 
Parlement, verkozen op taalgemengde lijsten, vooral schatplichtig zijn aan Brusselse partijen die door 
Franstaligen worden gedomineerd. En dan zitten we terug in 1970. 

De nieuwe Brusselaars à la Smet en Van Parijs lijken vooral gefixeerd op de maatschappelijke realiteit 
in Brussel zelf en maken abstractie van de bredere institutionele en communautaire context. Ze 
koesteren hun identiteit als inwoner van een multiculturele stad, en vergeten daarbij al te gemakkelijk 
dat Brussel toevallig ook de hoofdstad is van een communautair verdeeld land. De rest van het land 
mag natuurlijk wel extra middelen ophoesten voor Brussel als hoofdstad, maar hoeft zich voor het 
overige niet teveel te moeien met de manier waarop die worden besteed. 

De constructie van een nieuwe identiteit gaat meestal hand in hand met het creëren van een 
vijandbeeld, en in Brussel is dat niet anders. De vijanden van Brussel, dat zijn de Vlamingen en de 
Walen die hun communautaire twisten opdringen aan de kosmopolitische stad en de Brusselaars in 
een tweeledig keurslijf stoppen. In dat opzicht staan er een aantal verontrustende zaken in het boek 



'Brussel, één stad, één visie' waarmee Pascal Smet naar de kiezer trekt (en dat, toegegeven, ook heel 
wat verfrissende ideeën bevat). Zo staat er in koeien van letters: 'Laat me heel duidelijk zijn: ik zal 
mee de deuren barricaderen wanneer men de kunstcollecties uit onze stad zal weghalen om ze te 
verdelen onder de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap. No way.' Alsof die kunstcollecties 
persoonlijke eigendom zijn van de Brusselaars, en niets te maken hebben met de rol van Brussel als 
hoofdstad van België. Alsof Brussel zijn grootheid enkel aan zichzelf te danken heeft. 

Verder steekt Pascal Smet de draak met een man uit Dendermonde die een klacht heeft ingediend bij 
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht over een drietalige brochure van de KVS (en daarbij overigens 
ook gelijk heeft gekregen). Over de grond van de zaak kun je discussiëren, maar dat de Vlamingen 
van buiten Brussel nog betrokken zijn bij het culturele leven in de hoofdstad en ook nog bekommerd 
zijn om de taaltoestanden daar, valt enkel maar toe te juichen. Maar Smet denkt daar duidelijk anders 
over: 'Je vraagt je af wat een man, die zich stoort aan andere talen naast de eigen taal, in de KVS of 
in Brussel komt zoeken.' Mocht Smet kunnen, hij zou een muur optrekken rond zijn Brussel en lastige 
Vlamingen de toegang tot de stad ontzeggen. 

Die eng-Brusselse visie lijkt wel meer en meer gemeengoed te worden onder de nieuwe Vlaamse 
Brusselaars (de meer ingeburgerde term 'Dansaert-Vlamingen' horen ze daar niet graag en gebruik ik 
dan ook liever niet). Als de Vlamingen in Brussel zich steeds meer Brusselaar en steeds minder 
Vlaming voelen, dan is dat natuurlijk hun goed recht. Daar valt niet veel aan te doen. Daardoor zal de 
druk alsmaar groter worden om de tweeledigheid in de Brusselse instellingen ongedaan te maken en 
het verbod op taalgemengde lijsten af te schaffen. Het onvermijdelijke gevolg is dat Vlaanderen 
steeds minder greep zal hebben op het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (dat 
economisch nochtans onverbrekelijk met de rest van Vlaanderen verbonden is). 

Maar dan moet men ook wel goed beseffen dat op die manier een van de hoekstenen van het 
Belgische institutionele compromis onderuit wordt gehaald. Want als Vlaanderen geen vetorecht meer 
heeft in Brussel, waarom zouden de Franstaligen dan nog een vetorecht moeten hebben in België? Of 
hoe de afschaffing van de 'etnische partijen' in Brussel het einde van België enkel maar dichterbij zal 
brengen. 

Bart Maddens is politicoloog aan de K.U. Leuven. 
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