
‘Ook wij beschouwden onszelf niet altijd als één natie. Voor de
Burgeroorlog sprak iedereen over “die” Verenigde Staten, pas na
de oorlog veranderde dat in “de” Verenigde Staten.’

PAUL KRUGMAN, verklaart op zijn blog op de site van de The New York Times het mentaliteitsverschil
tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten in het licht van de huidige Europese crisis.

V E R D I E N T

een schaarse, kostbare en harde
deugd. Vooral de eerste jaren
huisarrest waren hard, toen ze ge-
scheiden was van haar nog jonge
kinderen, geïsoleerd en nog niet
innerlijk bevrijd door de discipli-
ne van de boeddhistische medita-
tie. Maar, zoals ze het zelf met een
bijna Victoriaans understate-
ment uitdrukt: ‘Ik heb een koppig
trekje’.
Zo kom ik bij het derde en minder
vaak belichte kenmerk van haar
leven en werk: de vermenging van
oost en west. In haar Nobel-lezing
gebruikte ze bijvoorbeeld veel ou-
derwetse, literaire, bijna Angli-
caans aandoende Engelse uit-
drukkingen, maar ging ze ook
diep in op de zes grote dukha –
vrij te vertalen als vormen van lij-
den – van het boeddhisme en hun
implicaties op het persoonlijke le-
ven en de politiek. Bij haar staan
die twee tradities niet naast el-
kaar – laat staan tegenover elkaar
– maar gaan ze volledig in elkaar
op. In zijn toespraak in het Latijn,
de historische taal van het Wes-
ten, stelde de publieke orator van
de universiteit van Oxford haar
tijdens de uitreiking van het ere-
doctoraat voor als een ‘ster van
het oosten’ (‘praesento stellam

orientalem’). Maar in haar eigen
persoonlijke en aangrijpende ant-
woord zei ze dat goede universi-
teiten ‘eerbied leren voor het bes-
te van de menselijke beschaving,
dat uit alle delen van de wereld
komt’.
Die boodschap heeft een bijzon-
dere betekenis, nu een relatief in
verval rakend Westen moet leren
leven met een krachtig herrijzend
Oosten. Rudyard Kipling, een van
haar favoriete Engelse auteurs,
schreef de beroemde woorden
‘maar er is geen Oosten en geen
Westen... wanneer twee sterke
mannen oog in oog staan met el-
kaar’. In het geval van Aung San
Suu Kyi moeten we dat verande-
ren in ‘en er is zowel een Oosten
als een Westen wanneer een ster-
ke vrouw oog in oog staat met de
generaals en met de wereld’.

De etnische
lappendeken van
Myanmar doet
Joegoslavië
eenvoudig lijken

Er was een tijd, nog niet eens zolang
geleden, dat het parlement in dit land
iets te zeggen had. Als je bijvoorbeeld
kijkt naar de parlementaire behande-
ling van de abortuswet in 1990, dan
leidde zowat elke stemming in een
commissie tot krantencommentaren
en demonstraties voor of tegen. Onze
vrouwenbeweging had dan ook twin-
tig jaar lang gestreden voor een libera-
lisering van abortus. 
In het parlement voltrok zich deze
week een al even belangrijke histori-
sche omwenteling: er werd gestemd
over de splitsing van Brussel-Halle-
Vilvoorde. De Vlaamse beweging heeft
er vijftig jaar voor gestreden, en nu ligt
de overwinning binnen handbereik.
Het contrast met 1990 kan echter niet
groter zijn: het parlement werkt rustig
verder in volstrekte onverschilligheid.
In Gooik zijn nog geen vreugdevuren
ontstoken, en de Vlaamse beweging
verstuurt geen zegebulletins. Ook de
meerderheid speelt het nog altijd en
sourdine: een klauwaert als Eric Van
Rompuy mag dan stellen dat dit een
overwinning is na 33 jaar Vlaamse
strijd, maar wat belet zijn partij dan
om ook met die overwinning uit te
pakken en meer zelfs, om ze zelfbe-
wust te claimen als haar overwinning?
De grootste Vlaams-nationalistische
partij blonk tijdens het debat zelfs uit
door volstrekte afwezigheid, en een
toeristisch busreisje was opeens be-
langrijker dan deze historische over-
winning in de Vlaamse ontvoogdings-
strijd bijwonen. Je zou warempel ver-
geten dat BHV een van de meest hard-
nekkige problemen in de Belgische
politiek was, waarop heel wat eminen-
te staatslieden hun tanden hebben
stukgebeten.

Ironie

Hoe kunnen we die oorverdovende
stilte verklaren? Drie elementen spe-
len daarin mee. Ten eerste ging het ini-
tiatief in 1990 nog uit van het parle-
ment zelf, en was de uitslag van de
stemming dus onzeker. Er werd daar-
om reikhalzend uitgekeken naar het
resultaat. Voor wat BHV betreft, daar-
entegen, staat alles in het regeerak-
koord. De vertegenwoordigers van het
volk moeten niet veel meer doen dan

dit akkoord uitvoeren. Tijdens de lan-
ge regeringsonderhandelingen van
2010-2011 nam het parlement een aan-
tal keer een eigen initiatief in de hoop
dat dit zou leiden tot een nieuw
machtsevenwicht tussen uitvoerende
en wetgevende macht. Die hoop is nu
opnieuw vervlogen, waardoor we te-
rugkeren naar de oude verhoudingen:
de regering deelt de lakens uit en het
parlement neemt als een veredelde no-
taris akte van die beslissingen.
Ten tweede werd in 1990 een compro-
mis bereikt binnen de vrouwenbewe-
ging. De meest radicale organisaties
wilden toen een stuk verder gaan,
maar ze kozen uiteindelijk voor een
pragmatische opstelling. Het bereikte
akkoord liet abortus alleen toe in geval
van een noodsituatie. Dat compromis
werd uiteindelijk door iedereen aan-
vaard. In het geval van BHV is die com-
promisvorming niet geslaagd, de radi-
cale vleugel steunt het huidige voor-
stel niet. Het feit dat alleen de inwo-
ners van de zes faciliteitengemeenten
nu nog kunnen opteren voor een stem
op een Brusselse kandidaat, werd
blijkbaar onvoldoende geacht. De iro-
nie wil zelfs dat de enige twee partijen
die in de commissie tegen gestemd
hebben, namelijk N-VA en Vlaams Be-
lang, net het dichtst staan bij de
Vlaamse beweging. Het is een beetje
alsof alle vrouwelijke parlementsle-
den destijds tegen de liberalisering
van abortus zouden hebben gestemd.

Op televisie had senator Bart De We-
ver (N-VA) het zelfs in weinig eerbiedi-
ge termen over Hugo Schiltz, die toch
een enorme historische verdienste
heeft voor de Vlaamse ontvoogdings-
strijd.
Maar de derde reden is de meest fun-
damentele, en ook de meest zorgwek-
kende voor het functioneren van de
democratie. In 1990 was de inzet dui-
delijk en de abortuswet heeft een ech-
te impact gehad op onze samenleving.
Uit studies van onder meer de Wereld-
gezondheidsorganisatie blijkt dat Bel-
gië een van de laagste abortuscijfers
ter wereld heeft en dat de ingreep bij
ons in goede medische omstandighe-
den verloopt. De abortuswet van 1990
had, en heeft nog steeds, een belangrij-
ke invloed op het dagelijkse leven van
heel veel mensen. 
Nu de splitsing van BHV opeens dicht-
bij lijkt, groeit het besef dat de maatre-
gel er niet toe zal leiden dat de Fransta-

lige villabewoners uit Sint-Ulriks-Ka-
pelle massaal hun biezen zullen pak-
ken, omdat ze niet meer op hun
geliefkoosde politicus uit Ukkel kun-
nen stemmen. De enige slachtoffers
van de splitsing zijn voorlopig de Brus-
selse Vlamingen, die hun kansen op
politieke vertegenwoordiging in rook
zien opgaan. Nu de stemmen uit Brus-
sel en Halle-Vilvoorde niet meer sa-
mengeteld worden, zal blijken dat er te
weinig Nederlandstaligen in de hoofd-
stad wonen om zeker te zijn van een
zetel. Dat effect werd meer dan tien
jaar geleden al voorspeld, en het is dan
ook wat vreemd dat CD&V-voorzitter
Wouter Beke nu pas met het voorstel
komt voor het vormen van een Vlaam-
se Concentratie in Brussel. Aangezien
dat idee voor een dergelijke eenheids-
lijst al onmiddellijk afgeschoten werd,
zullen de Brusselse Vlamingen het
voortaan wellicht zonder politieke
macht moeten stellen. Ook de gevol-
gen van de splitsing van het gerechte-
lijk arrondissement blijven relatief be-
perkt: als twee Franstalige inwoners
van Sint-Ulriks-Kapelle met elkaar op
de vuist gaan, hebben ze nog altijd het
recht om in het Frans berecht te wor-
den. Ook hier wil de ironie dat de
Vlaamse beweging, na de zaak-Couc-
ke-Goethals in 1860, zelf heeft geijverd
voor het recht om steeds in de eigen
taal berecht te worden.

Nieuw speeltje

De splitsing van BHV zal dus niet lei-
den tot een betere levenskwaliteit,
noch in Brussel, noch in Vlaams-Bra-
bant. Voor de vele problemen van de
hoofdstad vormt deze splitsing ook
geen stap in de richting van een oplos-
sing. En dat is juist het zorgwekkende:
waarom zijn er regeringen gevallen en
politieke carrières gebroken voor wat
blijkbaar louter een symbooldossier
is? We staan met zijn allen voor bijna
70 miljard euro in het krijt door de
speculatieve avonturen van de Dexia-
top, maar daar zal nooit een regering
over vallen. Onze politici zijn blijkbaar
vooral goed in mediagenieke symbool-
kwesties opkloppen, zoals de opwin-
ding over een gevaarlijke dorpsgek uit
Boom. De echte problemen van het
land, die wel een duidelijke invloed
hebben op onze levenskwaliteit, wor-
den intussen ongemoeid gelaten. En
het is zoals met verwende kinderen:
als het ene speeltje begint te vervelen,
jengelen ze gewoon voor een ander
stuk speelgoed. BHV is nu goed en wel
opgelost, en dus niet langer geschikt
als speelgoed. Benieuwd wat het vol-
gende symbooldossier wordt waar-
rond zo nodig allerlei emoties moeten
worden opgeklopt. De komende ge-
meenteraadsverkiezingen zijn belang-
rijk voor de levenskwaliteit in onze
steden en gemeenten de komende zes
jaar. Het zou spijtig zijn als we ook het
functioneren van dat bestuursniveau
zouden opofferen aan de electorale
waan van de dag.

BHV is gesplitst. Et alors?

MARC HOOGHE
Wie? Gewoon hoogle-
raar politieke weten-
schappen (KULeu-
ven).

Wat? De splitsing van BHV zal in de
praktijk niet veel veranderen.
Waarom? De Franstaligen zullen heus niet
verhuizen, omdat ze niet meer op hun
favoriete burgemeester kunnen stemmen.
Alleen de Brusselse Vlamingen zullen de
gevolgen van de splitsing voelen. 

We staan voor 70
miljard in het krijt
door de avonturen
van Dexia, maar
daar zal nooit een
regering over vallen

In het parlement kabbelt het debat over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde rustig
verder. Vijftig jaar lang hebben de Vlamingen ervoor gestreden en zijn er regeringen over
gevallen. Maar nu de splitsing bijna rond is, kraait er geen haan meer naar. BHV was toch
vooral much ado about nothing, schrijft MARC HOOGHE. 
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