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Het stof gaat weer liggen, nu alle partijen het eens zijn met de handelswijze van bemiddelaar Vande
Lanotte. Dat was ook nodig, zegt MARC HOOGHE, na het kinderachtige schouwspel van de afgelopen
dagen.

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar politieke wetenschappen aan de
KU Leuven
Wat? Het debat moet op een redelijke manier
gevoerd worden, zonder scheldpartijen en kinder-
lijke uithalen.
Waarom? De inzet is te belangrijk om het over te
laten aan radicale schreeuwers.

Vanmiddag wordt in de Kamer opnieuw een
slecht stukje toneel opgevoerd door het
Vlaams Belang en de N-VA. De overige Vlaam-
se partijen zullen het spektakel stoïcijns on-
dergaan en hopen dat het vlug herfstvakantie
wordt. Intussen becijfert bemiddelaar Johan
Vande Lanotte ver weg van de camera’s alle
mogelijke modellen voor een nieuwe financie-
ringswet. Zijn motto lijkt nu te zijn: pour vivre
heureux, vivons cachés, en dat is ook de beste
werkwijze. Het publieke debat is de afgelopen
week inderdaad flink ontspoord en dat is niet
echt van aard om een oplossing dichterbij te
brengen. Zoals Albert Verwey bijna honderd
jaar geleden al schreef: ‘Weinig of geen talent
hebben en luid schreeuwen is waarlijk niet iets
bijzonders.’ Er zit inderdaad een zeer onrust-
wekkende dynamiek in het openbare debat: de
luidste en meest radicale stemmen eisen de
meeste aandacht op en vergiftigen het debat.
Als de Europese president, Herman Van Rom-
puy, op de hem kenmerkende bedachtzame en
subtiele wijze laat weten dat de Europese Unie
helemaal niet zit te wachten op een mogelijk
onafhankelijk Vlaams Gewest, verdwijnt die
waarschuwing stilletjes op de achtergrond.
Kinderlijke verwijten, daarentegen, krijgen al-
le mogelijke weerklank. Soms vraag je je wa-
rempel af waarom strijdende Vlamingen soms
zo grof moeten zijn. De verrottingsstrategie
blijkt in die zin te werken dat ook het normale
en geciviliseerde publieke debat onmogelijk
wordt gemaakt.

Intellectueel oneerlijk?

N-VA-voorzitter De Wever heeft vanzelfspre-
kend gelijk: het is zijn historische verdienste
dat hij voor het eerst een becijferd voorstel op
papier heeft gezet, zodat we kunnen nagaan
wat de financiële gevolgen kunnen zijn van de
huidige onderhandelingen. Maar wie kaatst,
kan de bal terug verwachten, en daar lijkt het
schoentje te knellen. Bart De Wever reageerde
vergramd op het feit dat een aantal economen
en deskundigen zelf de rekenmachine bij de
hand hebben genomen om het allemaal eens
keurig na te rekenen. Hij beschuldigde de des-
kundigen ervan ‘op een intellectueel oneerlij-
ke wijze’ te reageren, wat toch een zeer zware
aanklacht is (DS 26 oktober). Maar waarom
moest er zo zwaar gechargeerd worden als re-
actie op wat toch niet meer is dan een normale
kritische reflectie? In zijn aanval laat De We-
ver bovendien onbedoeld in zijn kaarten kij-
ken. Zo verwijt hij de Leuvense econoom An-
dré Decoster dat die zich ‘beperkt tot een pro-
jectie van de huidige progressiviteit op dit
nieuwe fiscaal systeem’. Blijkbaar is het dus
helemaal niet de bedoeling dat het nieuwe be-
lastingsysteem progressief blijft. De verbor-
gen agenda is kennelijk dat de progressiviteit
wordt afgebouwd, met andere woorden dat de
lage inkomens meer belastingen zullen beta-

len en dat de hoge inkomens allerlei vrijstel-
lingen zullen genieten. Als die verborgen
agenda er niet is, heeft professor Decoster im-
mers perfect gelijk met zijn assumptie dat ook
in de toekomst de hoogste inkomens (en dat
zijn tot spijt van wie het benijdt, de Vlaamse)
meer belastingen zullen moeten betalen.

Buiten de ivoren toren

Het incident toont ook aan dat het voor acade-
mici niet altijd even comfortabel is zich tussen
hamer en aambeeld te bevinden. Aan de ene
kant krijgen we constant het verwijt dat we
ons opsluiten in een ivoren toren en dat we en-
kel nog schrijven in internationale tijdschrif-
ten ‘die toch niemand leest’. Maar als we ons
dan wel in het maatschappelijk debat begeven,
krijgen we opnieuw verwijten naar onze kop
geslingerd, tot zelfs dreigementen met brood-
roof toe. Peter De Roover gaf daar gisteren in
deze krant een fraai staaltje van weg, met de
aanklacht dat ook sociologen als Luc Huyse –
die eerder waarschuwde voor ondoordachte
stappen in de staatshervorming – er niets van
snappen.
De Roover heeft één ding zeer goed opge-
merkt: de laatste tijd horen we opvallend veel
stemmen van economen, sociologen en politi-
cologen die ervoor waarschuwen dat het con-
flict beter niet verder escaleert. Maar om juist
aan Huyse te verwijten dat hij zonder enige

feitenkennis maar wat bazelt, dat is het toch
wel zeer bruin bakken. Huyse is al zowat veer-
tig jaar de peetvader van de sociale weten-
schappen in ons land, en in het buitenland
wordt hij geregeld gevraagd als expert inzake
conflictbeheersing en verzoening. De eerste
wetenschappelijke publicatie van Luc Huyse
dateert al van voor de geboorte van De Roover.
Uiteraard kan ook zo’n monument zich vergis-
sen, maar het kan toch geen kwaad eens rustig
te luisteren naar iemand met een dergelijke
staat van dienst — mijn ervaring is dat je daar
altijd iets van kunt leren.
De Roover gaat nog een stapje verder door aan
de Vlaamse universiteiten te verwijten dat ze
de scenario’s voor een onafhankelijkheid van
het Vlaamse Gewest nog niet hebben uitge-
werkt. Nou moe? Het is helemaal niet de taak
van een universiteit om het werk van een druk-
kingsgroep over te nemen. Als zijn organisatie
een Vlaamse onafhankelijkheid wil, dan moet
ze dat voorstel maar zelf uitwerken. Ik zou
zelfs meer zeggen: het is een heuse schande
dat De Roover en de zijnen nu al zo lang
schreeuwen dat Vlaanderen onafhankelijk
moet worden, maar dat ze blijkbaar nog geen
vijf minuten intellectuele moed hebben ge-
vonden om eens zorgvuldig na te rekenen hoe-
veel ons dat allemaal gaat kosten. Universitei-
ten doen op een onafhankelijke en integere
wijze aan wetenschappelijk onderzoek, en het
is niet onze job om naar de pijpen van politici
en drukkingsgroepen te dansen. Maar als De
Roover ooit zijn zin krijgt, dan kunnen we die
academische onafhankelijkheid in Vlaande-
ren blijkbaar ook meteen onder de zoden stop-
pen.
De uitdagingen voor ons land zijn bijzonder
groot: het gaat om ons werk, de begroting, en
onze pensioenen. Een doordachte staatsher-
vorming kan ervoor zorgen dat we die proble-
men beter het hoofd kunnen bieden. Is het te
veel gevraagd dergelijke ernstige zaken op een
ernstige manier te bespreken? Niemand heeft
er belang bij dat het debat verder verruwt en
gereduceerd wordt tot een scheldpartij. In
1891 klaagde Lodewijk van Deyssel al over de
Vlamingen met de beruchte kreet: ‘ju, ju, wat
een grof volkje’. Meer dan eeuw later wordt het
tijd dat we die grofheid achter ons laten.

Wat een grof volkje

Een radicale flamingant op de IJzerwake van 2006. © Ezequiel Scagnetti

Als De Roover
ooit zijn zin
krijgt, kunnen we
de academische
onafhankelijkheid
hier meteen onder
de zoden stoppen

‘De Brusselse 
begroting wordt
een Sisyphus-
arbeid.’

De Brusselse minister van
Begroting, JEAN-LUC VANRAES
(Open VLD), verkiest Griekse
verwijzingen boven Latijnse
spreuken, omdat ‘de Romeinen
voor de Grieken toch maar
barbaren waren’. 
De hedendaagse Grieken noemt
hij dan weer geen goede
voorbeelden voor zijn beleid 
(in Le Soir).
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Handelaars bereikbaar! Overal waar wegen
openliggen of grote infrastructuurwerken aan de
gang zijn, duiken de bordjes op. Wie moeite wil
doen, zo luidt de geruststellende boodschap, ge-
raakt wel bij zijn vertrouwde bakker.
In Leuven worden lokale handelaars dezer dagen
uitgespeeld tegen een team van archeologen, die
worden afgeschilderd als boemannen, die de bin-
nenstad lam leggen en winkels naar het faillisse-
ment zouden voeren.
Al een drietal weken voert burgemeester Louis
Tobback een persoonlijke kruistocht tegen de op-
gravingen onder het Fochplein, waar onder meer
een ondergrondse fietsenstalling moet komen.
De archeologische werken zullen geen 75 maar 95
dagen duren, wat een streep is door de planning
van het stadsbestuur.
Uit vooronderzoek was gebleken dat de site ar-
cheologisch waardevol is. Daarna begonnen de ei-
genlijke opgravingswerken, maar door een ver-
keerde interpretatie van de plannen – volgens het
archeologische team door onjuiste informatie
vanwege het stadsbestuur – hebben die vertra-
ging opgelopen. Behalve op de plaats van de fiet-
senstalling zal er ook gegraven worden waar de
trappenpartij komt.

Nut van archeologie

Tobback schermt met economische argumenten:
de verkeerschaos in de binnenstad, de ramp voor
de plaatselijke handel, de kostprijs (‘voor 500.000
euro zetten wij in Leuven drie sociale woningen’).
In één beweging trekt hij ook het nut van archeo-
logie in twijfel. Hij vindt dat de Vlaamse overheid
dit soort onderzoek niet meer mag opleggen aan
steden en gemeenten.
De gegevens wijzen uit dat er onder het plein
waardevolle middeleeuwse kelders liggen. Er
zouden ook Romeinse restanten kunnen opdui-
ken. Wat ook de mysterieuze geheimen van het
Fochplein zijn: onder elke middeleeuwse stad
gaat een schat aan informatie schuil. Infrastruc-
tuurwerken bieden een uitgelezen kans om die in-
formatie te achterhalen omdat ze diverse bouwla-
gen blootleggen. Zonder archeologische begelei-
ding aan de graafwerken beginnen, zou beteke-
nen dat belangrijk bodemarchief vernietigd
wordt.

Geheimen van
het Fochplein

WA A R O M A R C H E O L O G I E  O P E N BA R E
W E R K E N  M AG  V E RT R AG E N

G E E RT  VA N  D E R
S P E E T E N
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● Leuven voert kruistocht tegen
archeologie

● Opgravingen in stadshart altijd relevant
● Meeste steden zijn er fier over

Net zoals we het zichtbare erfgoed koesteren, moe-
ten we ook het erfgoed beschermen dat zich in de
bodem bevindt. Het Verdrag van Malta, door de
Europese lidstaten ondertekend in 1992 en on-
langs door Vlaanderen geratificeerd, legt daarvan
de regels vast. Het basisprincipe luidt dat de bouw-
heer zorgplicht heeft en ook voor de kosten daar-
van instaat. Dat die soms buitensporig kunnen
zijn, is de wetgever niet ontgaan. Minister Geert
Bourgeois (N-VA) heeft een nieuw decreet in de
maak dat een archeologisch fonds creëert. Daar-
mee kunnen extra kosten bij belangrijke vondsten
gefinancierd worden.
Instanties die bouwvergunningen afleveren, advi-
seren al langer dan vandaag een vooronderzoek.
Zo is archeologie ook steeds meer een proactieve
bezigheid geworden. Opgravingen kunnen veel
beter in de planning en het bouwproces geïnte-
greerd worden.

Eeuwenoud springlevend

De harde kritiek van Tobback en zijn schepencolle-
ge wekt verbazing voor een stad die als motto voert
‘Leuven, eeuwenoud springlevend’. Lokale politici
wrijven zich doorgaans in de handen als er nieuwe
informatie boven water komt over de vroegste
roots van hun stad. Ze pakken ermee uit en zetten
er een brede informatiecampagne over op.

Zo noemde de Mechelse burgemeester Bart So-
mers (Open VLD) de recente opgravingen onder
het voormalige Sint-Romboutskerkhof ‘een verrij-
king van de stadsgeschiedenis’, omdat ze inzicht
kunnen verschaffen in erfelijk materiaal uit de ze-
ventiende eeuw. Prompt liet Somers zich tot peter
uitroepen van een van de 18.000 bovengehaalde
skeletten. Met de peter- en meteractie, maar ook
met rondleidingen en filmpjes wil Mechelen de
plaatselijke archeologie populair maken bij een
breder publiek. Met succes.
De uit de hand gelopen discussie in Leuven, die ar-
cheologie verwart met hobbyisme, is dan ook een
gemiste kans om de Leuvenaar meer te betrekken
bij de historische rijkdommen van zijn stad.

Geert Van der Speeten maakt deel uit van de redactie
cultuur.

- ONLINE
www.standaard.be/analyse

‘We zijn op het punt aanbeland waarop sommi-
gen zeggen: “Als je het niet met me eens bent,
heb je geen respect voor me.”’

De manier waarop ‘respect’ tegenwoordig geïnterpreteerd wordt, maakt de vrije
discussie er volgens SALMAN RUSHDIE niet gemakkelijker op (in Knack).

Ik zit nog maar pas in de Senaat, en toch heb ik het
gevoel dat ik er vroeger ook al zat. In mijn school-
tijd. Want veel herinnert mij aan toen. Als de voor-
zitter het halfrond betreedt, veren alle senatoren
eerbiedig recht. Voelen zij eerbied? Gaat er wat door
hen heen wanneer zij hun lichaam rechten? Mis-
schien ervaren zij helemaal niets, is er slechts het
ritueel. Zo was het vroeger ook. Sommige leraren
eisten dat wij rechtstonden wanneer zij de klas bin-
nenkwamen. Leerlingen verstaan de kunst om dat
op volstrekt reglementaire manier hoogst respect-
loos te doen. Want leraren die luidkeels respect vra-

gen, bekennen dat ze er geen genieten.
En natuurlijk is er, net als op school, de traagheid. Wie er een
hectische levensstijl op nahoudt, moet in het parlement zijn
tempo aanpassen. Kalm blijven. In commissievergaderingen
rust uitstralen, aandacht veinzen ook als het niet interessant is,
wachten. Hoe vaak keek ik in mijn schooltijd niet naar de wol-
ken, hunkerend naar de vrijheid? Het parlement lijkt op een
vliegtuig dat je na een hitsige race net hebt gehaald, en waarin
plotseling alle last van je afvalt. Eindelijk zit je. Ten onrechte
adem je nog altijd vlugger. Want de stewardess is een en al lank-
moedigheid. Haast sterft.
In 1995 schreef Milan Kundera zijn roman La lenteur. Overi-
gens niet zijn beste, zijn tweede in het Frans. Kundera prijst de
traagheid. Zij zorgt voor geheugen en herinnering. De snel-
heidsgraad is rechtstreeks evenredig met de intensiteit der ver-
getelheid. Wie vlug leeft, vergeet. Wie traag leeft, onthoudt.
Denkt Kundera.

Heeft hij gelijk? Dat valt te betwijfelen. De auteur houdt minder
van traagheid dan van een rijk en intens leven. Traagheid is
voor hem een middel om tot de diepten van het bestaan door te
dringen, voorbij het oppervlak. Maar Kundera beschouwt het
verband tussen traagheid en diepgang al te gemakkelijk als
vanzelfsprekend. Traagheid kan net zo goed op berusting wij-
zen, op een diepgeworteld onvermogen om echt te denken en te
leven.
Politieke traagheid is van een nog andere orde. Oorspronkelijk
was ze ideologisch. Een parlementslid dat langzaam en volgens
vaste rituelen de problemen van het land behandelt, geeft de
indruk alles onder controle te hebben. Waardig schrijdend
door de gangen waarin lange tapijten het geluid dempen, ont-
wikkelt hij een superieur gevoel voor maat en evenwicht, dat
hem voor geestelijke onrust behoedt. Zoals de adel in lang ver-
vlogen tijden neerkeek op de drukte die het gewone volk maak-
te. Traagheid straalt rust uit. Gevaarlijk! Je kunt best rust uit-
stralen, en de dingen niet onder controle hebben. De Franse
adel hoefde maar te wachten op de revolutie van 1789 om dat
aan den lijve te ondervinden.
Politieke traagheid, vandaag in België, is anders. Zij wijst er
niet op dat alles onder controle is. Zij wijst er eerder op dat er
niet zo heel veel meer is om onder controle te houden. Wij heb-
ben geen nieuwe regering omdat wij ze niet nodig hebben. Den-
ken wij toch, want anders was ze er al. Waarom denken wij haar
niet nodig te hebben? Er is Vlaanderen. Er is Europa. Er is de
euro. België heeft te weinig macht om echt ten onder te kunnen
gaan. Of die stelling klopt, is maar de vraag. Op de financiële
markten is speculatie tegen ons land altijd mogelijk. Maar toch:
nu nog niet, denken we.
De betrekkelijke irrelevantie van het Belgische niveau leidt tot
de verheerlijking van andere deugden dan vroeger. Toen dralen
tot de devaluatie van de Belgische frank kon leiden, waren com-
promissen nobel en moedig. Wie geen compromis sloot, ver-
loor. Vandaag is het andersom. Wie wel een compromis sluit,
verliest. Het compromis is alleen maar zinvol wanneer het ge-
voel bestaat dat een oplossing nodig is. Niet plooien dus. Dat is
vandaag de boodschap.
En toch: wie niet plooit, stuurt niet alleen zijn gesprekspartner
wandelen. Hij verliest ook het recht om zelf van mening te ver-
anderen. Is dat laatste een gemis? Ziedaar een heikele kwestie,
waarover godgeleerden zich te pletter hebben gedacht. Als God
volmaakt is, is hij onveranderlijk, want verandert hij wel, dan
verliest hij zijn volmaaktheid. Anderzijds, hoe kun je volmaakt
zijn als je niet kunt veranderen? Want als er iets is dat je niet
kunt, ben je niet volmaakt.
Gelijk hebben is gemakkelijk, zegt men. Gelijk halen is moeilijk.
Maar ook altijd gelijk hebben is lastig. Misschien bent u wel
met zo iemand getrouwd. Sterkte dan. Hou vol. Niet plooien.
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