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D E  V R A AG  NA A R  H E T  E C H T E  P L A N  B
Ook na de Panorama-uitzending van afgelopen zondag is de mist zeker nog niet opgetrokken. Is het splitsen van België nu echt
mogelijk, vraagt MARC HOOGHE zich af. Of gaat het hier om niet veel meer dan een zet in de onderhandelingen? Waarom kan
dat dan niet met zoveel woorden gezegd worden?

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU Leuven.
Wat? Schermen met een plan B is vooral een retorische truc
om druk te zetten op de onderhandelingen.
Waarom? Zelfs de voorstanders van separatisme doen geen
moeite om aan te tonen dat splitsen een realistische optie is.

Het doet langzamerhand denken aan het roemruchte
charter van Quaregnon. In 1894 stelde de Belgische
Werkliedenpartij dat alle productiemiddelen onmiddel-
lijk moesten genationaliseerd worden. De socialistische
partijen van dit land hielden die oproep tot 1979 in hun
programma. Iedereen wist al lang dat de toenmalige BSP
zeker niet van plan was alle banken en verzekerings-
maatschappijen tot staatseigendom te maken na een ver-
kiezingsoverwinning, maar uit een zekere nostalgie en
gemakzucht bleef die verwijzing naar Quaregnon ge-
woon in het programma staan.
Blijkbaar geldt nu eenzelfde vorm van retoriek voor de
splitsing van België. Ook die eis staat prominent in het
N-VA-programma, maar tegelijk krijgen we voortdurend
de boodschap ingelepeld dat het helemaal niet zo be-
doeld is, en dat de partij heus wel haar best zal doen om
de huidige onderhandelingen te laten slagen. De onaf-
hankelijkheid van Vlaanderen is enkel een droom voor
de verre toekomst, als België eenmaal ‘verdampt’ zal zijn.
Maar er is één belangrijk verschil. Quaregnon was een
stuk erfgoed uit de 19de eeuw, en het is voor een partij
niet zo evident om een dergelijke erfenis zomaar van zich
af te schudden. De gemakkelijkste oplossing is dan die
historische bepaling in het programma te laten staan;
papier is tenslotte geduldig. De eis tot separatisme wordt
echter niet bedekt door een dergelijk historisch stoflaag-
je — de N-VA is nog geen decennium oud. We mogen er
dus van uitgaan dat de partij ook echt achter haar pro-
gramma staat en niet gebukt gaat onder een erfenis uit
een ver verleden.

Dubbelzinnigheid van N-VA

Er is nog een ander onderscheid. Het charter van Quareg-
non was in al zijn radicaliteit volstrekt duidelijk: de mar-
xisten wilden een omverwerping van de bestaande bur-
gerlijke orde en de heersende klassen dienden dan ook te
sidderen voor de macht van de verenigde arbeidersklas-
se. De N-VA pakt het een stuk subtieler en daardoor ook
dubbelzinniger aan. Het partijprogramma wordt samen-
gevat als: ‘De N-VA wil van Vlaanderen een lidstaat in Eu-
ropa maken.’ De Europese Unie heeft enkel en alleen soe-
vereine landen als lidstaat, en dus staat hier, maar niet
met zoveel woorden: ‘Vlaanderen moet een soeverein
land worden.’ De Europese Unie fungeert hier als een re-
torisch brugje om die hete aardappel te omzeilen. Het is
bijzonder vreemd dat de partij dat niet met zoveel woor-
den zegt: over het algemeen zijn politieke partijen juist
erg duidelijk over hun belangrijkste programmapunten,
omdat ze op die manier kiezers willen overtuigen. De N-
VA daarentegen last een nietszeggende passage over de
Europese Unie in, blijkbaar om niet te moeten zeggen
waar het eigenlijk over gaat. Meer dan een eeuw geleden
had Alfred Douglas het al over the love that dare not spe-
ak its name, in een subtiele allusie naar zijn relatie met
Oscar Wilde. Ook nu lijkt het meer en meer alsof we te
maken hebben met een separatisme that dare not speak
its name, maar zich verschuilt achter een doelbewust op-
getrokken rookgordijn.
Ook in de reacties op Panorama over plan B valt die dub-
belzinnigheid op, en de partij ontwijkt op een slinkse wij-

ze het eigenlijke debat. In de documentaire kregen we elf
van de meest prominente academici in België aan het
woord, en stuk voor stuk uitten ze gegronde twijfels over
de haalbaarheid van het belangrijkste programmapunt
van de partij. De intellectuele eerlijkheid gebiedt dan dat
je ofwel goede tegenargumenten formuleert tegen deze
wetenschappers, of je programma aanpast zodat het rea-
listisch wordt. Bart De Wever kiest echter voor de vlucht
vooruit door boudweg te verklaren dat de verkiezingen
zijn plan B zijn. Een mooie oneliner, die wel de aandacht
afleidt van het eigenlijke debat, en het vreemde is dat De
Wever daar ook nog zeer gemakkelijk mee wegkomt.

Rookgordijn

De vraag luidt waarom die fata morgana van een onaf-
hankelijk Vlaanderen zo hardnekkig blijft terugkomen.
De eerste veronderstelling is dat een aantal partijen dat
echt meent, maar in dat geval zou je verwachten dat ze
een legertje bollebozen aan het werk zetten om dat alle-
maal eens flink na te rekenen en aan te tonen dat de plan-
nen haalbaar zijn. Ook op socialistische studiediensten
werd er destijds veel rekenwerk verzet om na te gaan wat
de gevolgen zouden zijn van een nationalisatie van de
grote Belgische holdings. De partijen die pleiten voor
Vlaamse onafhankelijkheid leggen een dergelijke ijver

niet aan de dag. Dat sterkt alleen maar het vermoeden
dat de plannen voor een Vlaamse onafhankelijkheid
vooral een retorische bedoeling hebben. Zolang je maar
laat uitschijnen dat je heus nog wel een plan B in de
mouw hebt zitten, is dat een goed argument om het been
stijf te houden over plan A. Het roemruchte splitsings-
scenario is dan in werkelijkheid niet veel meer dan de
kreet ‘hou me tegen of ik bega een ongeluk’. Hopend dat
de tegenstrever in de onderhandelingen die kreet ernstig
neemt en zich erdoor onder druk laat zetten.
Die strategie lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk en
de PS heeft zichzelf ook een paar dagen in de luren laten
leggen door dan maar zelf een plan B uit te dokteren. Het
is echter ook een bijzonder riskante onderhandelings-
strategie. De tegenstander weet immers ook dat het hier
om een partijtje blufpoker op hoog niveau gaat, en dat de
ballon gemakkelijk kan doorgeprikt worden. Het voort-
durend schermen met een plan B (nu eens onafhankelijk-
heid, dan weer verkiezingen) blijft dan ook als een
zwaard van Damocles boven de onderhandelingen han-
gen.

Québec als voorbeeld

Velen hopen nu dat de politieke crisis waarmee ons land
sinds 2007 kampt, zal uitmonden in een diepgaande, zes-
de staatshervorming, zodat we ons daarna weer op de
economische problemen kunnen concentreren. Als men
zich blijft verstoppen achter een rookgordijn, dan dreigt
het risico dat de onderhandelingen mismeesterd worden
en uiteindelijk tot niets leiden. Dat gebeurde ook in Ca-
nada, waar tussen 1982 en 1990 voortdurend werd over-
legd over een apart statuut voor Québec. Daar overspeel-
den de onderhandelaars hun troeven, waardoor er uit-
eindelijk niets veranderde en iedereen genoegen moest
nemen met het status-quo. Ook voor ons land is dat een
reële mogelijkheid. Dat zou wel eens de ultieme ironie
van de geschiedenis kunnen worden: als je maar vaak ge-
noeg dreigt met een verrottingsstrategie, is het nettore-
sultaat misschien dat je met lege handen terug naar huis
keert.

Is splitsen nu mogelijk of niet?

Het N-VA-programma spreekt enkel omfloerst over Vlaamse onafhankelijkheid, met een verwijzing naar Europa. © Jimmy Kets

Het splitsingsscenario
is niet veel meer dan
de kreet ‘hou me
tegen of ik bega een
ongeluk’

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen
en hoe ze in de media gebracht werden.

Sorry, maar dat is quatsch, quatsch en nog eens
quatsch. (Bart De Wever, De Ochtend, maandag)
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de journa-
listiek een fijn beroep is. Welnu dat klopt niet, en wel
hierom: je wordt constant beledigd.
Neem nu Lisbeth Imbo: zij staat elke morgen voor
vijf uur op om haar werk te doen, zij is zo vriendelijk
om Bart De Wever uit te nodigen die, als enige, zijn
licht mag laten schijnen over de tv-uitzending van en
door en met en met en met Ivan De Vadder (Plan B) –
en dan krijgt zij zo’n vernietigend antwoord op een
overigens doodnormale vraag. ‘Quatsch! Quatsch!
Quatsch zeg ik u!’
Dat Imbo daarna haar kop hete koffie niet over de
heer De Wever heeft uitgekapt – onbegrijpelijk.

Ik had liever naar De Pappenheimers gekeken, dan
konden we nog eens lachen. (Marc Van de Loover-
bosch, De Ochtend, maandag)
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de journa-
listiek een fijn beroep is. Welnu dat klopt niet, en wel
hierom: je wordt constant beledigd.
Neem nu Ivan De Vadder. Ivan maakte het ultieme
programma over de toekomst van België, hij inter-
viewde de fine fleur van onze wetenschappers, hij
verpakte het in een dynamisch tv-programma met
zichzelf nu en dan in beeld. En wat zegt zijn collega
Marc Van de Looverbosch dan op de radio? ‘Ik had
liever naar iets anders gekeken.’ Diezelfde Van de
Looverbosch is voorzitter van de journalistenbond.
Hij is de verdediger bij uitstek van journalisten en
hun werk. En wat zegt hij voor het miljoenenpubliek
van Radio1? ‘Ik had liever naar iets anders gekeken,
maar ik moest voor mijn werk naar Plan B kijken, dat
moeilijke programma.’
Dat Ivan De Vadder daarna zijn kop hete koffie niet
over de heer Van de Looverbosch heeft uitgekapt –
onbegrijpelijk.

Gaandeweg groeide het vertrouwen in de fotograaf.
(Lesley-Ann Poppe, Het Nieuwsblad, dinsdag)
Er zijn nog steeds mensen die denken dat de journa-
listiek een fijn beroep is. Welnu dat klopt niet. Foto-
graaf, dat moet u worden.
Neem Lesley-Ann Poppe, de Komen eten-kandidate
die dankzij haar boezem beroemd is geworden. Ze
heeft enkele suggestieve foto’s laten maken en heeft
daar nu spijt van. Hoe dat kwam? ‘Het zou een linge-
rieshoot worden’, zegt ze. Maar gaandeweg ‘groeide
het vertrouwen in de fotograaf ’. Het bovenstukje
ging uit en de hobbykok ging aan de slag met de
slagroomspuit.
Vertrouw nooit een journalist, zeker niet die met een
fototoestel.

‘We weten het zéker: híer zit hij.’ (Dag Allemaal)
Roger Vangheluwe zit in Adegem, deelgemeente van
Maldegem. Dag Allemaal is er zeker van. Er zijn be-
wijzen genoeg. Zo is er een anonieme bron die het
weet van de buurtbewoners én van iemand die al
eens in de buurt komt van Adegem. Er is zelfs sprake
van iemand die Vangheluwe zou gezien hebben.
Weet ook dat Adegem een katholiek nest is, dat de
burgemeester een CD&V’er is, dat de opvolger van
Vangheluwe, bisschop De Kesel, er zijn roots heeft.
En het ultieme bewijs volgens het artikel: ‘Op een
ander stuk van de wijk woont de zus van Vanghelu-
wes vroegere meid. Dat is toch iets te toevallig.’
En dan zijn er mensen die beweren dat de onder-
zoeksjournalistiek in Vlaanderen verleden tijd is.

S C O O P

BA RT  D O B B E L A E R E

Het eindverslag van de Rondetafels van de Intercultu-
raliteit, dat enkele dagen geleden publiek is gemaakt, is
inmiddels met veel commotie onthaald. Vertegenwoordi-
gers van uiteenlopende levensbeschouwelijke en religi-
euze stromingen hebben maandenlang nagedacht over
de problemen die het samenleven van personen van ver-
schillende culturen in dit land met zich brengt en hebben
geprobeerd de discussie te stimuleren door een aantal
oplossingen te suggereren. Dat de reacties zo hevig zijn,
toont aan hoe de ‘interculturaliteit’ als thema de opinies
verdeelt.
We hebben begrip voor de bezorgdheid van vele lezers.
Ongeziene migratiecijfers halen dagelijks de actualiteit.
Onze solidariteitsmechanismen worden daardoor over-
bevraagd. Het ongenoegen over een ondoorzichtig regu-
larisatiebeleid is groot. In het rapport zeggen we dat dit
de slaagkansen van een intercultureel samenlevingspro-
ject zwaar hypothekeert. Maar een falend migratiebeleid
mag geen alibi zijn om het debat over integratie uit de
weg te gaan.

Participatie

Terecht is geschreven dat die integratie moet verlopen
volgens de basisregels van onze samenleving. Daar gaat
ook het eindverslag vanuit. Een eerste basisregel is die
van de non-discriminatie en de maximale participatie-
kansen voor al wie legaal in dit land verblijft. De vaststel-
ling dat mannen en vrouwen met een andere etnisch-cul-
turele achtergrond ook vandaag nog af te rekenen heb-
ben met een schrijnende sociaaleconomische achterstel-
ling, is onbetwistbaar. Vaak is die te wijten aan een taal-
en onderwijsachterstand. Dat velen uit die minderheids-
groepen hier hun verantwoordelijkheid wensen op te ne-
men, blijkt onder meer uit het feit dat in alle Vlaamse
steden de vraag naar taallessen het aanbod overstijgt. In
het verslag worden verschillende voorstellen gedaan om
het onderwijsaanbod nog te verruimen en om ouders, die
ook hun plichten moeten opnemen, daarbij te betrekken.
Helaas volstaat het taal- en onderwijsbeleid niet altijd
om reële gelijkheid te bewerkstelligen. Uit een studie die
in 2008 in opdracht van de Koning Boudewijn Stichting
is uitgevoerd, blijkt dat Belgen van vreemde herkomst
met een diploma van het hoger onderwijs op zak, twee-
maal meer kans hebben om in de werkloosheid te komen
dan autochtone Belgen, de Turken en de Marokkanen
zelfs zes maal meer. In het eindverslag wordt dan ook ge-
pleit voor een consequent anti-discriminatiebeleid en,
waar nodig, ook voor bijkomende maatregelen, zoals tij-
delijke quota of ‘redelijke aanpassingen’. In het verleden
zijn ze onontbeerlijk gebleken ter versterking van de po-
sitie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de politiek.
Door ze nu onbespreekbaar te maken in het debat over de
interculturele samenleving, zoals sommigen dat wensen,
dreigen we de effectieve participatiekansen van bedoelde
doelgroepen op de lange baan te schuiven.

Hoofddoek

Een tweede basisregel is dat de integratie moet gebeuren
met respect voor ieders identiteit. Het eindverslag pleit
ervoor om de door de Grondwet gewaarborgde vrijheid

van godsdienst en levensbeschouwing daarbij als uit-
gangspunt te nemen. Al na de godsdienstoorlogen in de
16de eeuw heeft het Westen ervoor geopteerd om deze
vrijheden ten grondslag te leggen aan het vreedzaam sa-
menleven van gelovigen en niet-gelovigen in eenzelfde
staat. Sinds de Verlichting zijn ook de scheiding van kerk
en staat en de neutraliteit van de overheid tot de funda-
menten van ons rechtsbestel gaan behoren. Ze werden
wel steeds op een functionele wijze ingevuld. Het verslag
doet niet anders dan dit in herinnering brengen en verta-
len in concrete voorstellen, meer bepaald in verband met
het dragen van de islamitische hoofddoek door leerlin-
gen en ambtenaren. Uiteraard bepleit het eindverslag
niet ‘dat de hoofddoek zo breed mogelijk verspreid moet
worden’ (Mia Doornaert in haar column DS 22 novem-
ber), maar wel dat iemand vrijwillig zijn geloofsovertui-
ging tot uiting moet kunnen brengen, zolang dat niet de
neutraliteit van de openbare dienstverlening en evenmin
de rechten van anderen in het gedrang brengt. Om de
vrijwilligheid te waarborgen, suggereert het eindverslag
uiterlijke tekenen van overtuigingen slechts toe te laten
vanaf het vierde jaar van het middelbaar onderwijs. Om
de neutraliteit van de openbare dienst te verzekeren,
wordt voorgesteld om dergelijke tekenen in de uitoefe-
ning van elke gezagsfunctie te verbieden.

Mix van vrije dagen

Ook de wijziging voor de betaalde verlofdagen is veel ge-
nuanceerder dan in de eerste, soms oververhitte com-
mentaren werd aangegeven. Het voorstel is om de huidi-
ge wet met tien vrije dagen te vervangen door een sys-
teem waarin vijf daarvan in ieder geval worden behou-
den, twee ‘vlottend’ worden en drie, in overleg tussen de
sociale partners, als ‘gemeenschappelijke dagen’ op-

nieuw zouden worden ingevuld. Vlottende dagen wor-
den door de werknemer gekozen in functie van de eigen –
religieuze of andere – voorkeur. Voor katholieken hoeft
er niet veel te veranderen. Zij kunnen nog steeds opteren
voor paasmaandag of pinkstermaandag, zo zij dit wen-
sen. Andersgelovigen of ongelovigen kunnen – steeds in
samenspraak met hun werkgever, opdat de dienstverle-
ning verzekerd blijft – voor twee andere betaalde vrije
dagen opteren. De exclusieve die de christelijke agenda
hier tot vandaag geniet, ontzegt aan werknemers voor
wie de geloofskalender met andere dagen rekent, het
recht op inhaaldagen. Vanuit het neutraliteitsbeginsel
bekeken, is dat niet echt rechtvaardig te noemen. Het
voorstel om, in overleg met de sociale partners, nog drie
bijkomende, gemeenschappelijke dagen te bepalen gaat
uit van de mooie idee – maar wat de enen mooi vinden, is
voor de anderen naïef – dat vrije dagen er ook zijn om
samen iets te herdenken of te vieren. Het voorstel is een
uitnodiging om na te denken over dagen waarop mensen
van verschillende achtergronden op symbolische wijze –
op een rustdag die voor elkeen betekenisvol kan zijn –
samenleving kunnen vormen.
Wie de tijd neemt om het eindverslag van de Rondetafels
van de Interculturaliteit rustig te lezen, zal merken dat
het niet getekend is door ‘westers waarderelativisme’
(Mia Doornaert in diezelfde column), maar dat het juist
vanuit die waarden – non-discriminatie, scheiding van
kerk en staat, neutraliteit van de overheid en vrijheid van
godsdienst en levensbeschouwing – een invulling geeft
aan een pluriforme samenleving die poogt eenieder te in-
tegreren, met respect voor de eigen identiteit.

Integratie, met respect
voor identiteit
De opzet van de Rondetafels van de Interculturaliteit was dat ze discussie zou uitlokken, zegt MARIE-CLAIRE
FOBLETS, niet dat de inhoud van het verslag vertekend zou worden weergegeven. Enkele punten op de i.

MARIE-CLAIRE FOBLETS
Wie? Co-voorzitster van het verslagcomité van de Rondetafels
van de Interculturaliteit.
Wat? Het is jammer dat het verslag gelezen wordt als een
knieval voor de ‘andere’ cultuur.
Waarom? Het verslag is juist vanuit westerse waarden ge-
schreven.

Een falend migratiebeleid
mag geen alibi zijn om 
het debat over integratie 
uit de weg te gaan
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CORRECTIES & AANVULLINGEN
AON-Hewitt zal de resultaten van zijn pensioenon-
derzoek (DS 23 november) niet publiceren op zijn web-
site, zoals verkeerdelijk werd aangekondigd.
Gezinsbond. De voorzitter van de Gezinsbond heet
Roger Pauly, niet Walter Pauli (DS 24 november).


