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Bij een onderhandeling die vast zit,
moet men ‘out of the box’ denken.
Weg van de gebaande paden en de
vastgeroeste visies. ‘Go to the balco-
ny’, bekijk de situatie van op afstand,
vanaf het balkon.Dan zie je de relati-

viteit vanhetverhaalbeter.Hetdwingtomheton-
denkbare te denken, om echt creatief te zijn.
Latenwe even brainstormen.

De spelregels voor een goede brainstorming
zijn dubbel: ‘no evalution’ en ‘no ownership’. Ie-
dereen rond de tafel moet de grenzen van zijn
denkenaftastenenmagmetde gekste ideeënko-
men. Hoe zot je voorstel ook is, je wordt er niet
om uitgelachen of op afgerekend. En als er een
goed idee is, behoort het tot de groep enkannie-
mand eigendom claimen. Op diemanier komen
er veel ideeënop tafel, vaakknettergekof onhaal-
baar.Maarpreciesdie laatste zijn somsde trigger
voor een ideedatwèl eengoed spoorblijkt te zijn.

Ikhebeven - tegenalle regels in - opmijn een-
tje gebrainstormd en komvoorlopig tot vijf rou-
tes ‘out of the box’. Er is natuurlijk de voor de
hand liggende route van nieuwe verkiezingen,
maar die reken ik even nietmee. Alle routes be-
treffen het proces of de werkwijze, niet de in-
houd. Want als alles is vastgelopen, moet men
eerst proberen dewagenweer op de rails te krij-
gen, alvorens te bepalen in welke richtingmen
zal rijden.

1 EXTERNE
BEMIDDELAAR

Eerder (DeTijd 13 januari) be-
pleitte ik al de aanstelling van een
externebemiddelaar.Hetmoet ie-
mand zijn die niet in het conflict
zit: eenonafhankelijkeenneutrale
derde die boven de verhitte ge-
moederen kan uitstijgen. Hij is
meerzijdig partijdig: empathisch
betrokken bij élk van de partijen.
Zo leert hij de partijen omop een
constructievemaniermet elkaar
tecommuniceren.Hijbegeleidten
faciliteert hun communicatie en
onderhandelingen.Hij tekenteen
procedure uit, en bepaalt hoe,
wanneer enmet wie hij gaat pra-
ten. Uiteindelijk blijven het de
partijen in het conflict die samen de oplossing
moeten vinden. Politici moeten niet vrezen, zij
blijven de keyspelers.

2 HUMOR
MetBelgië als bakermat van het surrealisme,

zouden we kunnen proberen om humor op een
positievemanier te hanteren. Hier ligt een ver-
pletterendeverantwoordelijkheidvoordemedia,
die veel te escalerendberichten over de politieke

situatie enhet conflict. Ineenstu-
diediewij ineenAmerikaans juri-
disch tijdschrift publiceerden,
pleittemijncollegaMartinEuwe-
ma en ikzelf ervoor dat demedia
aanbeidekantenvande taalgrens
gebruik zouden maken van een
modelvoorde-escalatie.Hetposi-
tievegebruikvanhumorkandaar-
bij constructief enwaardevol zijn.

3 INKEER ENVERANT-
WOORDELIJKHEID

Wijzijngetuigevaneenenorm
conflict tussen het eigenbelang
vanpolitici, dieenkelopkorte ter-
mijndenken, enhet algemeenbe-
lang van het volk. Dat algemeen
belang is ons economischen soci-

aalwelzijn, onzewelvaartsstaatwaarmeemennu
al jaren aan het spelen is. Zoals de Amerikaanse
Harvardprofessor RobertMnookin gisteren op-
merkte ineen interview inDeTijd, gunnendepo-
litici niemand van de andere kant nog een oplos-
singvanhetprobleem(‘reactivedevaluation’). Ze
vrezen vanuit puur electoraal eigenbelang voor
hun stemmen. En dus voor hunmacht.

Alspoliticinueenseindelijk tot inkeerzouden
komen, hun verantwoordelijkheid zoudenopne-
men,en focussenopwaarhetechtomgaat, zorgen

voor efficiënt bestuur opdat onze rijkdom niet
verloren gaat, dan zou het rap opgelost zijn. Uit-
eindelijk isdat tochhetbelangdatalleBelgenver-
enigt: dat het land op een verantwoordemanier
wordt bestuurd, zodat wij ons comfortabele le-
ventjeniet verliezen.ZegtDiRuponietbij herha-
lingdathijnietwildatdeFranstaligenverarmen?
Hij is goed bezig, op dezemanier!

4 VOOGDIJ
Een ander spoor is dat de druk vanuit Europa

zwaar wordt opgevoerd.Misschienmoet de Eu-
ropeseUniemaar tot de conclusie komen dat de
speeltijd voorbij is. Ze zou kunnen besluiten dat
deprutsersdiedehoofdstadvanEuropabesturen,
endebelendendepercelenVlaanderenenWallo-
nië, nugenoeg tijdhebbenverloren.Menzouons
land, dat tochmaar de omvangheeft van eenme-
tropool, onder voogdij kunnen plaatsen.

5 GEWELD
Beslist geenaantrekkelijkeoplossingsspoor is

datvanagressieengeweld.Entoch.Wevoelendat
de sfeer grimmigerwordt.Wie er gerust op is dat
wijBelgenpacifistenzijn, dathet conflictnooit in
geweldkaneindigen,moet zichafvragenhoe lang
die vredevolle houding zal blijven duren als het
economisch slechter en slechter gaat.

Nu horen we - gelukkig - nog altijd positieve
berichtenoveronzeeconomische toestand.Maar
voorhoe langnog?Hoe langmoethetdurentotde
gewone burger het nietmeer pikt dat zijn voor-
rechtenenprivilegesvandesocialewelvaartsstaat
teloorgaan?

Waar is een burger toe in staat als er zwaar in
zijn portemonnee wordt gezeten? Ik hou mijn
hart vast voorde tolerantie vanverarmdemondi-
ge burgers die dag na dag hun levensstandaard
zien dalen.

De beste behoeder van de vrede is de bankre-
kening, de economie.Endie staat vandaagophet
spel.

Vijf routes out of the box
voor Belgische impasse

Een niet-begrijpen, bij gebrek aanwan-
hoop. Dat is het gevoel dat ik heb, on-
danksdrie jaarverblijf inBrussel,mijn
professionele interesse voor het poli-
tieke leven in dit koninkrijk en dat ik
regelmatig politicologen ga intervie-

wen. Alsmen zijn leven grotendeels heeft door-
gebracht ineenzogecentraliseerd landalsFrank-
rijk is hetmoeilijk om te begrijpen dat België zo
langstandhoudtzondereenvolwaardigeregering.

Als men uit een land komt waar het volk zo
snel op straat komt, is het ook moeilijk om de
schijnbaregelatenheidvandeBelgen tevattenbij
de langzameagonievanhunfederale staat,netals
hunmet pragmatisme gelardeerd fatalisme te-
genover het risico dat hun land uit elkaar spat.

Ten slotte is het ookmoeilijk temoeten vast-
stellen dat niemand van de onderhandelaars bo-
ven het gewoel uitstijgt omBelgië vooruit te hel-
pennaarde institutionelehervormingdiehetno-
dig heeft.

Deenedagben ikverwonderdoverhetonont-
warbarekluwendatdit landmomenteel is, dean-
deredagben ikverontwaardigd.Nadeverkiezin-
gen van juni 2010 had ik nochtans hoopvolle ge-

dachten: eindelijk stonden twee volledig legitie-
me leiders tegenover elkaar om te discussiëren
over ’s lands toekomst, hield ikmevoor, nadat de
pogingen vanYves Leterme omde onderhande-
lingenvooruit tehelpenpijnlijkmisluktwarenen
HermanVanRompuy voorzichtig beslist had ze
uit te stellen. Ik kreeg ongelijk.

Verrevantoegevingenteaanvaarden,heeft elk
kamp zich vastgeklampt aan zijn eisen, als het
zichalniet radicaler isgaanopstellen.AanVlaam-
se kant heeftmen niet geaarzeld omde fair play
te laten vallen, aanFranstalige kantwerd vlotjes
het status-quo beoefend. In beide gevallenwerd
het gezond verstand opzijgeschoven.

EUROPA
De opiniepeilingen zijn duidelijk. De Belgen

willen een akkoord en uiteindelijk een hervor-
ming.OpeenmomentdatdeFransenendeDuit-
sers vredemet elkaar hebben gesloten, verdient
Belgiëbeterdandezedisputenuit eenander tijd-
perk.Meer nog dan zijn twee grote buren, incar-
neert België voormij hetEuropese ideaal. België
is in de ogen van dewereld ook een formidabele
haard van gastvrijheid en tolerantie, die welis-
waarnietaltijdderijkdomvanzijndiversiteit vol-
doende naarwaarde schat.

Zooptimistisch ikeenhalf jaargeledenwas, zo
ongerust ben ik nu.Want alle factoren komennu
samen omde boel te doen verrotten: te veel on-
derhandelaars rond de tafel, te veel onbekende
factoren, teweinig druk om tot resultaten te ko-
men. Zodanig zelfs dat jemoeilijk kan inzienhoe
de onderhandelingen ooit een akkoord kunnen
opleveren.Maar heeft Belgiëwel een keuze?

Wantdealternatieve scenario’s liggennietdik
gezaaid.Een splitsing? InFrankrijk is dathet ge-
sprekvandedag.Beangstigend isdegedachtedat
een landdat zodichtbij ons ligt, zowelhistorisch
als geografisch, simpelweguit elkaar zoukunnen
vallenvooronzeneus.Onvoorstelbaar, ook.Want
als eenFranse regio zich zou afscheiden, zouden

de Fransen de indruk
hebbendatheneenarm
wordt afgehakt.

Zelf geloof ik niet in
een versplintering van
België. Niet alleen om-
datdaarvoornogmaals -
ennog langere enmoei-
lijkere - discussies zou-
den nodig zijn. Het zou
voor België ook een
deuk in het imago zijn,
eenontkenningvanzijn
geschiedenis, enhet fail-
liet van zijn economie.
Zijn nu al zeer hoge
overheidsschuld bij-
voorbeeld, zou zonder
twijfel aandikken door

hetklimaat vanwantrouwendat zo’n splitsingop
demarkten zou teweegbrengen.

DRANG
En vooral omdat men aan Vlaamse kant een

grotere wilmerkt omde federale staat een deel
vanzijnbevoegdhedenteontnemendaneenheu-
se drang naar onafhankelijkheid.

Opditmomentheefthetuiteenspattenvanhet

koninkrijk dusmeerweg van eennachtmerrie of
een utopie.

Nee, wat België nu besluipt, ismeer een lang-
zamedoodsstrjddaneengewelddadigedood.Het
risico isnetdat erniets gebeurt.Endatmenblijft
zittenmet tweegemeenschappendienaastelkaar
wonen, zoals co-huurders die een appartement
delen. Met twee regio’s die elkaar onvoldoende
verstaanomdeactiva endepassiva vanhet huis-
houdenteverdelen.Met tweemanierenvan leven
die diametraal tegenovergesteld zijn.

Nochtans latendebetogingenvantienduizen-
denmensen door de straten vanBrussel eind ja-
nuari hopen dat het gezond verstand eens zege-
viert.DeovergrotemeerderheidvandeBelgenwil
een regering die regeert en een land dat vooruit-
gaat. Als dat moet gaan via een referendum om
hen ‘neen’ tehorenzeggentegeneensplitsing,or-
ganiseerdaneenreferendum.Enalsdaarvoorde
grondwetmoetwordengewijzigd,wel,wijzighem
dan.

DE WEVER
Restnogdevraag: alsergeenakkoordmogelijk

is, zalVlaanderenzichdanuiteindelijknietkeren
tegenBartDeWever, zijnheldvanvandaag?Voor
hem zijn anderen, vanGuyVerhofstadt tot Yves
Leterme, inopiniepeilingendehemel ingeprezen,
omvervolgensuitdegratievandepubliekeopinie
te vallen.

Dekiezers,meerbepaalddiegenendie teleur-
gesteldwaren indeCD&V,hebbendeVlaamse lei-
der verkozen om een akkoord te vindenmet de
Franstaligen. Een moeilijk akkoord, maar toch
een akkoord. Een mislukking zou evengoed op
zijn conto komen als op dat vanElioDi Rupo.

■ Dit is de tweede aflevering in een reeks van drie waarin
correspondenten van buitenlandse media in België commen-
taar leveren op het feit dat ons land het wereldrecord
regeringsvorming heeft gebroken.

Morgen: Marc Peeperkorn, de correspondent van de Neder-
landse de Volkskrant.

Waarom geen
referendum
over België?
België heeft weinig alternatieven voor deze onderhandelingen. Een splitsing van het

land aan zijn voordeur is voor de ‘gecentraliseerde’ Fransen tegelijk beangstigend en

onvoorstelbaar. Ik geloof niet in dat scenario, en demeerderheid van de Belgenwil dat

blijkbaar ook niet. Maar laat hen dat dan wel duidelijk zeggen in een referendum.

Zo optimistisch
ik een half jaar
geleden was, zo
ongerust ben ik
nu. Alle facto-
ren komen sa-
men om de boel
te verrotten.

COLUMN

PASCAL DELWIT

Alain Verbeke
■ Is gewoon hoogleraar aan

de KULeuven en de univer-
siteit van Tilburg, gastdo-
cent aan Harvard en advo-
caat bij het kantoor Green-
ille in Brussel.

■ Ontleedde met Robert
Mnookin (Harvard) het
Belgische probleem in de
studie ‘Bye Bye Belgium’
(2006).

Meerdanachtmaandennadeverkiezingen is er
dusnog steeds geen federale regering.Erwordtui-
teraardheelwatgepalaverdoverons ‘wereldrecord’
en over de praktische gevolgen van de huidige toe-
stand. Over één gevolg blijft het echter behoorlijk
stil: deanesthesievanhetpolitieke leven. Ineende-
mocratiewordenconflictengepacificeerdenbren-
genpolitiekepartijenze indemaatschappij en inde
parlementaire arena.

De focus op communautaire en institutionele
kwesties sinds 13 juni 2010 - in realiteit al veel lan-
ger - ‘deconstrueert’hetpolitiekedebat inderegio’s
en gemeenschappen en op het federale niveau. De
Vlaamse endeFranstalige partijen onderscheiden
zich onderling maar heel spaarzaam van elkaar,
kwestievanhun ‘gemeenschap’ofhun ‘front’ vooral
niet te verzwakken.Dat is voor een deel logisch en
normaal, maar het debat en het politieke conflict
overanderekwestieswordenwelopzijgeschovenof
opgevoerdvoorpurecommunicatiedoeleinden, als
debehoeftedaar is.Onthullendopdatvlak ishetge-
doe rond de asielzoekers.

Deze toestand is zorgwekkend, wantmisschien
nogmeerdanhetgebrekaaneenregeringofeenak-
koordoverde institutionelekwesties,verwijderthet
de burger van het debat
over de problemen die
zichaandegoegemeen-
te stellen. Net zoals het
trouwensdeburgerver-
vreemdt van de hoofd-
rolspelers, de partijen.
Er horen nochtans es-
sentiële kwesties op de
politiekeagenda:het in-
terprofessioneel ak-
koord,hetbegrotingste-
kort (minder uitgaven,
meer inkomsten?), de
veiligheid, de groeiende
loonkloof, dehoudbaar-
heid vande eerste pijler
voor de pensioenen, en
nog zoveel meer. Deze
thema’s komen nu am-
per indemedia, enhetdebat tussendepolitiekver-
antwoordelijken, hoe scherp soms ook, wordt be-
perkt tot eenpaar domeinen.Dat is de ontkenning
vanhet principe zelf van de democratie en de poli-
tiek, enhetvoedthet ideedateruiteindelijkweinig
of geen keuzes zijn. Temeer omdat ook andere ac-
torenverwachtingenofeisenhebben - ‘Europa’, ‘de
markten’, ‘de ratingbureaus’ - endat je zewelmoet
trotseren, zoals demededeling vanhetPaleis er al-
lusieopmaaktebegindezemaand,metdevraagaan
de premier om ‘de nodige maatregelen te nemen
om in de nabije toekomst te beantwoorden aan de
Europeseeisen inzakebegrotingsbeleidenstructu-
rele hervormingen voor de eerstkomende jaren’.

Metde indicatorenvoorpolitiekeparticipatie in
Europa op een dieptepunt (daling van opkomst bij
verkiezingen,dalingpartijlidmaatschap), isde toe-
stand inBelgiënietvandieaardomdevoorwaarden
van het maatschappelijk debat voor de burger te
verduidelijkenenhemweerte ‘betrekken’ indedis-
cussie over de juiste keuzes.

■ Pascal Delwit is politicoloog aan de Université Libre
de Bruxelles (ULB).
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De huidige
toestand voedt
het idee dat
er uiteindelijk
weinig of geen
keuzes zijn.
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Alexandre Counis
■ Is sinds drie jaar correspondent in

België voor de Franse economische
krant Les Echos.

Ons land zit muurvast. De irritatie over de al jaren woedende stellingenoorlog neemt zienderogen toe. Het Belgische

compromis, waarvoor we overal ter wereld worden bewonderd, is niet meer. Hoe geraken wij uit die coma?


