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OPINIE

ordt 2013het gemakke-
lijkste jaar voorObama?
Dat lijkt tochzo.Nazijn
herverkiezingzit hij op
rozen.Terwijl de
Republikeinennog

steedsniethebbenuitgemaakthoezehunwon-
denbest zouden likken, isObamavanoordeel
dathij eenduidelijkmandaat vandekiezer
heeft gekregen.Debelastingenvoordehoogste
inkomenszullendus stijgen.Besparingenen
belastingenzullendaardoor eenmeergelijke
rol spelen indepogingenomdeAmerikaanse
federalebegroting terug inorde tekrijgen.En
ookophet gebiedvan immigratie lijkenvol-
doendeRepublikeinse enDemocratischeneu-
zen indezelfde richting te staan.Voor tal van
illegale immigranten indeVSduikt daardoorde
hoopvaneenspoedige legaliseringop.Ennade
dramatische schietpartij inConnecticut lijkt er
ookbeweging tekomen indehouding tenaan-
zienvandewapenwetgeving.Tochblijft hethier
onduidelijk of deze eenvoldoendeaantal stem-
menzal opleverenomeenhervormingmogelijk
temaken, zeker inhetAmerikaanseHuis van
AfgevaardigdenwaardeRepublikeinende
meerderheidhebben.
Het economischeplaatje lijkt ookalmee te

zitten.Hethadnatuurlijkbeter gekundmaarde
verwachtingenzijndatdeAmerikaansewerk-
loosheidverder (langzaam)zal dalen terwijl het
economischeherstel zichverder (maarook

langzaam)zal doorzetten.Obamazouhier liefst
nogeenextra stimulansaanwillengevenmaar
ofdebegrotingsonderhandelingenmetde
Republikeinendit zullen toelaten is eenandere
vraag.Het lijkt niet echtwaarschijnlijk.
BovendienkandeVSnogaltijd indezoge-
naamde fiscal cliff terechtkomenals erniet voor
Nieuwjaar eenbegrotingsakkoord tussen
ObamaendeRepublikeinse leiders tot stand
komt.Belastingverhogingenendrastische
besparingen tredendan inwerking.Het effect
daarvanvalt echtermoeilijk in te schatten
gezienhetmeeafhankelijk is vandevraaghoe-
langhet zal durenvooraleer er in2013 een
akkoordkomt.
Almet al valt het plaatje dusbestmeevoor

Obama.Hetmoet eigenlijk ookzo.Vanaf 2014
wordthet immers veelmoeilijker. In
Republikeinse rangenzal deangst voorde
Congresverkiezingenerdandik in zittenendan
vooral voormogelijkeTeaParty-uitdagers inde
voorverkiezingendiedaaraanvoorafgaan.En
vanaf 2015komtObama ineen lameduck-posi-
tie terecht.Washingtonzal dansteedsmeer in
debanzijn vande strijd voor zijnopvolging.

Houdbaarheidsdatum
Tot zoverdebinnenlandsepolitiek.Opbuiten-
landsvlak liggendekaartenanders.Daar is
onvoorspelbaarheid troef. Enhetpatroonvan
deafgelopen jarenzal zichdaarbij onvermin-
derddoorzetten: dat deVSsteedsmindergreep
opdegebeurtenissenheeft. Zo is erhet Iraanse
nucleaire vraagstukendevraagofhet effect van
deeconomische sancties vandeafgelopen
maanden totbijAjatollahKhamenei zal reiken.
Maarofhet antwoorddaaropvoldoendebevre-

digendzal zijn voorWashington, zal niet alleen
daarbepaaldworden.Hetbeperkte Israëlische
geduldmetTeheranheeft zijn eigeneffectenen
daar lijktObamaniet echt eengrote impact op
tehebben.Dieheeft hij al helemaalniet alshet
overdeuitbreidingvannederzettingengaat of
overdePalestijnsekwestie inhet algemeen.
Zo is erookdeverwachtingdatNoord-Korea

zichopnieuwbovenaandepolitiekeagendazal
proberen tewurmen.Dat zagenwedeafgelo-
pen tweewekenal.Met eennieuweZuid-
Koreaansepresident aandeenekant ende
recenteAmerikaanse instemmingmet eenver-
hoogdeZuid-Koreaanse rakettencapaciteit aan
deanderekant is dit eigenlijk onvermijdelijk.
Maar eerderdanWashington, bepaalt Peking
hier grotendeels de spelregels. Ener isAfgha-
nistan.Daar zal 2013 vooral inhet tekenvande
Amerikaanse terugtrekking staan.Obamawil
hierover liefst eenakkoord, ookenvooralmet
meergematigdedelenvandeTaliban.Maarhoe
dit akkoorderookmogeuitzien, de terugtrek-
kingkomter endatweetmen inAfghanistan
natuurlijk ookwel.Depolitiekehoudbaarheids-
datumvandewesterse aanwezigheiddaar ligt
immersal langachterons.Hetplaatst
Washingtonnietmeteen ineengemakkelijke
onderhandelingspositie.Nogmindergemakke-
lijkwordthetmetdeSyrischekwestie.Maarde
zaakdringt zichwel op.Deoorlog zalniet eindi-
genmethet eventuele vertrekvanAssadener is
natuurlijkdevraagvandecontroleoverde che-
mischewapensende rode lijndieObamahier-
over getrokkenheeft.Kortom, 2013 zal voor
Obama tweegezichtenhebben.Opbinnenlands
vlakdienener zichuitgelezenkansenaan.Op
buitenlandsvlak lijkt het echter vooral om
beperkingen te gaan.
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Echte
prioriteiten

Tweehoofdpunten inhet
nieuwsvandaag, enerzijds
nieuwe institutioneleproble-
men: de rol vandekoning,
anderzijdsde toenemende
armoede inVlaanderen.Nuben
ik ergbenieuwdwaardemeeste
aandacht aanzal gegevenwor-
den indevolgendemaanden,
tijdensdevolgendecampagne
voordeverkiezingenenbij de
volgende regeringsvorming. De
eerste reacties, zelfs indeze
kersttijd, zijnniet erghoopge-
vendvoordekwetsbaremen-
sen inonze samenleving.

Kris Demeter, Wijgmaal

De koninklijke
toespraak (1)
VolkomeneensmetHugo
Camps. (DM28/12) Jekanniet
omdewaarheid, die inhet
statement vandekoningzit,
heen. Punt.Oudekoeien laat je
best indegracht. Bart isweer
heelhardzijnCalimerorol aan
het spelen.

Martin Jacobs,
via de website

De koninklijke
toespraak (2)
Wat ik ergmiste indekerst-
boodschapvandekoning ishet
vermeldenvande rampmetde
schoolbus inZwitserland.Er is
eenkansgemist omdegetrof-
fen familiesnogeens eenhart
onderde riemte steken.Dat
zouechter zeeropzijnplaats
geweest zijn.Hethele land
deelde toenmee inhet verdriet,
erwas zelfs eendagvannatio-
nale rouw,Vlamingenen
Walenwareneensgezind in
hunmedeleven.Dekoninghad
beterdatmoment vansamen-
horigheidbenadrukt eneen
boodschapvanvredegebracht
inplaats vaneenboodschap
vanangst.

Suzy Lutsch, Zonhoven

Reis eens
met de Fyra
Donderdag27December.Drie
15-jarigeAmstelveensemeisjes
gaanopbezoek inBrussel. Ze
wachtenopSchiphol opdeFyra
vannegenuur.Rondkwart over
negenwordtomgeroependat
de trein is afgeschaft. Paniek.
Vijfminuten laterwordt aange-
kondigddat ze tochkomt, en
omhalf tien stappenzeop.
Ik arriveeromhalf elf op

Brussel-Zuidomzeop tewach-
ten, aankomsttijd 10.42.De
Railtimewebsite vandeNMBS
vermeldt geenbijzonderheden.
Deaankomstbordenophet sta-
tionvermeldengeenvertraging.
Demeisjeshebbenmeniet
ingelicht, vertrouwenddat ik
het sowiesowel zouhoren.
10.42, opperron21.Geen

trein. Eenkwartier laterbel ik
demeisjes op. Ze latenme
wetendat zenet inMechelen (!)
zijn gestopt.Opperron21wordt
nog steedsniets omgeroepenof
aangegeven, enbeneden, inde
hal, blijkt de treingewoonvan
het schermverdwenenalsof ze
is aangekomen.Railtimegeeft
voorhet eerst informatie: de
trein is afgeschaft.
Even laterword ikweer

gebelddoordemeisjes: hoewel
de intercomindeFyranauwe-
lijks verstaanbaar is, hebbenze
begrependatde treinniet in
Brussel-Zuidmaar inBrussel-
Noordzal eindigen. Ikopzoek
naar een treinomnaardat sta-
tion te gaan.OpZuidheeft ein-
delijk iemandeen initiatief
genomenen is eromgeroepen
datdeFyra (terug)naar
Amsterdamniet vanafZuid
maarvanafNoordvertrekt en
datmendaarmaarheenmoet.
Toeristenvanverschillende
nationaliteiten rennen in
opperste verwarring rond. Ik
help er eenpaar. InNoordaan-
gekomen,wordenzeopnieuw
aanhun lot overgelaten.Een
conducteurdoet ofhij geen
Engels kan, ikhelpmensenuit
te leggenopwelkperronde
Fyra staat.
Demeisjesheb ikwel gevon-

den, eenuur laterdangepland.

John Hontelez, Brussel

Luc Barbé
Een jaar van vluchtwegen en uitwegen

De vraag naar ‘het goede leven’ komt in 2013 prominenter op de agenda

et als devorige jarenzullenwe
ook in2013 een stroomalarm-
signalenoverde toestandvan
onzeplaneet krijgen.Nieuwe
rapporten illustrerendatwede
grenzenvandeplaneetniet res-

pecteren.Deuitstoot aanbroeikasgassenblijft
stijgen, fijn stof blijft eengrootprobleem,debio-
diversiteit gaat op tal vanplaatsenachteruit etc.
Hetneoliberale economischmodelblijft domi-
nant,maarde systeemfoutenwordenmeer
zichtbaar, zowel opeconomisch, ecologischals
sociaal vlak.
Daaropkomen tweeheeluiteenlopende sig-

nalen: de enezoekennaaruitwegen, deandere
naar vluchtwegen.Enerzijds zoekenmensen
hierbij ons enzowatoveral terwereld samen
pistesnaarduurzameuitwegenuit de crisis.
Hoeorganiseer je eenduurzameeconomie?Of
duurzamemobiliteit. Enwatmetduurzame
voedselproductie? Somsgaathet ominitiatie-
venopniveauvaneengezinofwijk. Zekerde
stedelijkedynamiekenzijnheel boeiend.Dat
lijkt eenbijzonder interessantniveau te zijnom
nieuwe, creatieveantwoorden te formulerenen
te implementeren.De stadals laboratoriumvan
uitwegenuit de crisis.
Anderzijdsblijvenmensen, bedrijvenen

overhedenvluchtwegenzoeken.Bedrijven
speurennaaraardolie enaardgasopheel ontoe-
gankelijkeplaatsen: diep indeoceaanbodemof
indeArctischezee.Nieuwe techniekenzoals
frackingwordengebruikt omaardgas tewin-
nen.Deoliepeakwordtdus jaren inde toekomst
opgeschovenenaardgasboomt.Degevolgen
voordeklimaatopwarminghiervanzijn cata-
strofaal,maarbij gebrekaaneen internationale
regelingdraaft de fossiele energiemachinedoor.
Ook inandere sectorenblijft dedrukgroot

omvluchtwegen te creërenomtochmaarhet
bestaandeeconomischmodel tedoenoverle-
ven.Al kwamer sindsdebankencrisis eenpak
reguleringbij, de sectorblijft de volgende jaren
zoekennaar inventievewegenomdie teomzei-
len.Watkan leiden tot een reeks vannieuwe
schandalen.Niet vandeomvangvanDexiaof
Fortis,maar voldoendeompers enpubliek in
repen roer te zetten.Bij elknieuwschandaal
krijgt het concept ‘robuustheid’ vanNicolas
NassimTalebmeer legitimiteit.Moetenweeen

systeemniet zo robuustmakendat, als er toch
eenbelangrijk onderdeel omvalt (eenbank, een
elektriciteitscentrale..) er geen systemischpro-
bleem is?Endus, zeggendevriendenvanTaleb,
moetenwesectorenzoalsdebank- enenergie-
sector structureel omvormen.Een tegenbewe-
gingnaar schaalverkleiningzet in2013haar eer-
ste stappen. Inplaats van ‘small is beautiful’
wordthet ‘small is smart and fare’.
Nieuwemedia spelenhier eenbelangrijke

rol. Zehelpenvluchtwegenveel snellerdan
vroegeronthullen. Eenvakbondsmilitant in
Vietnamneemtmet zijn smartphoneenkele
foto’s van schandalige arbeidsomstandigheden
ineen textielfabriek, post zeop internet ende

dagnadienmoet eenwinkelketenzichverant-
woorden tegenoverdeopinie. Twintigof zelfs
tien jaar geledenwasdat ondenkbaar.Nieuwe
technologieënenmedia zijndusprima instru-
menten tegenhet verhullenvande schadevan
onzeproductie- enconsumptiepatronen.
De spanning tussendeaanhangers vanuit-

wegenendie vanvluchtwegen illustreert een
paradigmaverschuiving.Vandehomo faber
naardehomomondialis.Deeerstewil vooruit-
gangenontwikkeling enwil daarvoormet ratio
en tools zijnomgevingbeheersenenoverwin-
nen.Helaas schathij degevolgenvanzijnhan-
delen in tijd en ruimteniet voldoende in.De
tweedemiktuiteraardookopvooruitgangen
ontwikkeling,maarbeseft dat er grenzenaande
planeet zijn.Voorhemisde centrale vraaghoe
wehier straksopdeze eindigeaardemetnegen
miljardmensenkwalitatief gaan samenleven.
Het gaatdannietmeeralleenommijn levenen
dat vaneenkleinegroep rondmij:mijn familie,
mijn regio,mijn land.Het gaat omalle inwoners
vandezeplaneet.Devraagnaar ‘het goede
leven’ komtdus in2013prominenteropde
agenda, ook inklassieke economischemiddens.
2013wordtdus een jaarwaarinhet inzicht

dat onzeeigenwelvaart enwelzijnonlosmake-
lijk gekoppeld zijn aandie vanalle anderemen-
senopdeplaneet sterkgroeit.Debreuklijn tus-
sendehomo faber endehomomondialiswordt
een rodedraad in tal vandossiers.Waarbij de
eersteweliswaarmeestal deplak zwaait,maar
waarbij de tweededagaandag sterker enzicht-
baarderwordt.

N
Luc Barbé is auteur van twee
boeken over energiebeleid en
kernwapens.
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●Weblijvenmet nieuwe technieken speuren naar aardolie en aardgas,
met catastrofale gevolgen. © Rich Addicks/nyt
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Marc Hooghe
We zijn geobsedeerd door onze eigen navel

We wentelen ons zo graag in zelfbeklag, dat de rest van de wereld van onze radar is verdwenen

et behoort tot denormale taken
vaneenoppositiepartij omkri-
tiek tehebbenopde regeringen
met voorstellen tekomenover
hoehetbeter kan.Er gaan inder-
daadwelwat zakenverkeerd in

ons land, endandenkenwe indeeersteplaats
aande toenemendearmoede.
Juist overdat onderwerp ishet echteropmerke-
lijk stil bij de grootsteVlaamseoppositiepartij,
menhoudthet lieverbij veiligepolemische
onderwerpenzoalshet cultuurbeleid, het
koningshuis, of dedictie vanonzepremier.Het
zijn gemakkelijke symboolthema’s, die zichbij
uitstek lenen tot dagenlangepolemieken inde
krant.Het succes is ookgegarandeerdomdat je
al bij voorbaatweetdat er tochniets zal veran-
deren. ZolangkoningAlbert opde troonzit, zal
erniet veelwijzigenaandegrondwettelijke rol
vanhet staatshoofd: depoliticiwachtengedul-
dig af tot zijn zoonkomtaankloppen.Alsde
armoedeorganisaties schrijvendat ze steeds
meeralleenstaandeoudersopbezoekkrijgen,
danblijft het oorverdovendstil.De strijd tegen
armoede leent zich immersniet totmediage-
niekeoneliners, je scoort er geengemakkelijke
succesjesmee, endaaromlatendepolitici dat
themagewoon liggen.Weblijvendusblindvoor
deechtemaatschappelijkeproblemen.

Er is echternog iets anders aandehandals je
allepolemiekenenpolemiekjes vandeafgelo-
pendagenenwekenbekijkt. Telkensdraait het
omheel lokale thema’s, vanHermanDe
Coninck, overde rol vandeAntwerpsepolitie
bij de Jodenvervolging, tothet subsidiebeleid
vandeVlaamse regering.Wezijn zogeobse-
deerdgewordendooronzeeigennavel, datwe
nauwelijksnogoverde landsgrenzenheenkij-
ken.Dat is omtwee redeneneengemiste kans.

Teneerstebelethet onsomookonzeeigen
problemen inhet juisteperspectief te zien.Het
is pasdooronzeeigen situatie systematisch te
vergelijkenmetwat er inonzebuurlanden
gebeurt, datweookechtde zakenkunnen

begrijpen. Zowerddeafgelopendagen, ook in
dezekrant, uitvoerigbetoogddatdeVlaamse
culturele elitehet contactmetdebevolkingzou
hebbenverloren. Ikbetwijfel dat.

Als jeBelgië vergelijktmetdebuurlanden is
het juist opvallenddatwij eenheel divers en
populair cultuuraanbodhebben.
Tienduizenden leerlingenvolgendeeltijds
kunstonderwijs, denieuwemuseadie er inGent
enAntwerpenbij zijn gekomen, florerenenkrij-
genenormveel bezoekersoverdevloer; con-
certzalen inBruggeenBrussel zijn somsal
maandenopvoorhanduitverkocht.Natuurlijk
zijn er groteongelijkheden inzake cultuurparti-
cipatie,maarals jehet aanbodvaneenderwelk
cultuurcentrumte landebekijkt, danzie je toch
hoediversdat is.Die vormvancultuurspreiding
is veelminderaanwezig inonzebuurlanden.

Ten tweedezorgt dienavelstaarderij ervoor
datweonze internationale verantwoordelijk-
heid vollediguit het oogverliezen.Wegeloven
gemakkelijkdatwe leven ineenondemocra-
tisch land, dat ookopeconomischvlaknaarde
dieperik gaat.DebelastingoponzeAudi-
bedrijfswagengaatmaardehoogte in, dankun-
nenweons tochniet drukmakenoverdekinde-
ren inSyrië, de vrouwen inOost-Congo, of de
situatie inAfghanistan?

Uitblinken in afwezigheid
Het tegenargument isdatons landzoklein isdat
wetochnooit ietskunnenveranderen.Datklopt
echterniet:wezijngeenwereldmacht,maar in
hetverledenheeftBelgiëweldegelijkeenverschil
gemaakt.OmtebeginnenbijOost-Congo:de inter-
nationalegemeenschapkijktnogaltijdeerstnaar
België,omvervolgensvast testellendatmenin
Brusselbezig ismetanderedingenende
Congolesebevolkingvolledigaanhaar lotover-
laat.Deopenbriefvantwintigprominenten,
waarindezeweekwerdopgeroepenomeindelijk
iets tedoenaandesituatie inCongo,wasvolledig
eenFrans initiatief, endeBelgenblonkenuitdoor
afwezigheid.

Deafgelopentwintig jaarheeftBelgiëweldege-
lijkeenbelangrijkerolgespeeld,ondermeer inde
strijd tegende landmijnen,degenocidewet, ende
strijd tegendemensenhandel.Dankzijgeduldig
diplomatiekwerkheeftons land ineenaantalvan

diedossiersookhetverschilgemaakt. In 1997
werdhet internationaleverdrag tegende landmij-
nenmee inons landonderhandeld, endaar
mogenwetrotsopzijn.

Als jenukijktnaardeagendavanBuitenlandse
Zaken,danvaltvooraldevolstrekte leegteop.Er is
nietechteendossiermeerwaarons landzichop
wil toeleggen,enduseenverschil zoukunnen
maken.

De wereld wacht niet
Dekomendedecenniazalons landnogverder
veranderen,enhetpolitiekezwaartepuntzalzich
geleidelijkverdernaarderegio’sverplaatsen.Op

zich ishetnormaaldatweons indieomstandig-
hedenafvragenwathetbetekentomburger tezijn
vaneendergelijk federaal land.
Maarde fundamentelevergissing isdatweden-
kendatderestvandewereldwelevenstilstaat, en
geduldigstaat tewachtentotwijditblijkbaar
uiterstbelangrijkeprobleemhebbenopgelost.Dat
kloptnatuurlijkniet:deeconomischeenpolitieke
transformatiesgaanverder ineenrazendsnel
tempo,enhetenigeresultaat isdatweonszelfvol-
strektovertolligmaken.Vergrijzing,globalisering,
klimaat, armoede,dedemocratische legitimiteit
vanEuropaenanderewereldwijdeproblemen
wordensteedsbelangrijker, enhet iseenvergis-
singomaandekant teblijvenstaan.

Als je kijkt
naar de
agenda van
Buitenlandse
Zaken, dan
valt vooral
de volstrekte
leegte op

● Eenmoeder zorgt voor haar ziek kindmet cholera in een ziekenhuis in Goma.
Tijd omook hun leed opnieuw tot onze problemen te rekenen. © WALTER ASTRADA/Afp

o,daarzijnwesnelklaarmee.
KevinAbsillishoudternatuur-
lijk eenverborgenagendaop
na. Eigenlijk ishij inhetgeheim
eenN-VA’erdiemetzijnessay-
reeksprogressievezieltjespro-

beert tewinnenvoorhetVlaams-nationalisme.
Etiketteren, afserverenenwegzetten. Datwasde
teneurvannogalwat reactiesophetkerstessay
datKevinAbsillis inDeMorgenpubliceerde.

Vierafleveringen langsteldehij de “morele
zelfgenoegzaamheid”vansommige linkse
spraakmakersaandekaak inhunverzet tegen
elkevormvanVlaamse identiteitsvorming. De
spiegeldieonswerdvoorgehouden, toondeeen
ongemakkelijkbeeld.Absilliswistdathijmet
zijn tekst eendubbel risico liep:uitgestotenwor-
dendoor linksengerecupereerdwordendoor
rechts. Zogebeurde, endat isbestdroevig,
omdathetonsonvermogen illustreertomnog
beschaafdmetelkaarvanmening teverschillen.

“Vlaams-nationalistenbeschouwiknueen-
maalalspolitieke tegenstandersmeteenhistori-
scheagendadienietdemijne is”, schreefStefan
Hertmanshiergisteren. “Het zaldusaltijd zij
tegenwijblijven (...).Hetdoel vanhetopheffen
vandewij-zijtegenstelling lijkt te zijn: dat ‘wij’
onzemondmoetenhouden.”Datwasnochtans
hetpuntniet. Eenbotsingvanmeningenhoudt
eendemocratie in leven.Datde traditionele
Vlaamsepartijenopelkaars schootgekropen
zijn inhet consensuelecentrumvandepolitiek,
verklaart grotendeelshunneergangenhunhan-
dicap tegenoverdeconflicterendeN-VA.

Problematischaanhetwij-zijdenken ishet
exclusieveenmorelekarakterervan: alleenwij
zijndegoeden.HetwezegoedeVlamingenof
goedewereldburgers.Dat superioriteitsgevoel
beëindigt elkdebatnogvoorhetbegonnen is.

Vanwij-zijdenkenkomtenkelgescheld.Over
marxistenofover jarendertigpopulisme. Het is
deverdienstevanKevinAbsillisdathij de
wederzijdsheidvandiegevoelensuitvoerig
beschrevenheeft.

Terechtwerpen critici op dat in het essay
onvoldoende is ingegaan opde talrijke provo-
caties en beledigingen vanwegeN-VA-voorzit-
ter BartDeWever. DatmagAbsillis niet ten
kwade geduidworden, omdat het net zijn
opdrachtwas omde andere kant te belichten,
maar de vaststelling klopt natuurlijkwel. De
polemiserende figuur vanBartDeWever
speelt een cruciale rol in het verruwen vanhet
debat. Zijn retorische compromisloosheid
leverde hemeen grote aanhang op – reden
waaromhij de tegenstellingen liever uitdiept
dan ze te ontzenuwen.Dus noemthij demedia
(waarin hijzelf zowat omde andere dag een
interviewof een opiniestuk geplaatst krijgt)
‘links’, de cultuursector ‘idioot’ enWallonië
verslaafd aan subsidies ‘zoals een junkie’.

Identitaire schaamte
InDekruitfabrieknoemdeDeWeverzijnproject
voorVlaanderen tochweer ‘inclusief’, datwil
zeggenmet respect voorallegezindheden.Mooi,
maar indepraktijkmoetdaarnogaltijddeeer-
ste illustratie vanblijken.DeWever, omheteven
bij dekunsten tehouden,hoeftpersoonlijkgeen
fan tewordenvanLucTuymans, SelahSueof
AnneTeresadeKeersmaeker.Maarwiealspoli-
tiek leider trotswil zijnophet inclusieveen
diverseVlaanderenvanvandaag,magookbest
wel eens–al ishetmaareenkeer–zijnbewon-
deringuitenvoorde internationale toppositie
vanveleVlaamsekunstenaars inallemogelijke
disciplines.

Helaas. Liever schrijfthij ineenvoorzijn
doenondermaatsenhaastigbijeengeplukt essay
inDeStandaarddatkunstenaarsaanBelgiëver-
hangenzijnomdatze levenbij gratie vande
bestaandeBelgischepolitieke structuur (watniet
eensklopt,wantzij die subsidieskrijgen,ontvan-

gendievandeVlaamseoverheid).Zogaathet
telkensweer. DeWeverprovoceert, of repliceert
gretigopandermansprovocaties.

Hetomgekeerdegeldtook. Er lijktopnieuw
een identitaire schaamteovereengrootdeel van
cultureel spraakmakendVlaanderengevallen te
zijn.Plotswordt ‘Vlaamse’ cultuurweerverengd
tot vendelzwaaienencantusgezang.Klinkthet
gebruikvanhetwoord ‘Vlaams’ ansichal ver-
dachtdonkerbruin.Maarwaarommogenwe
pakwegMichaelR.Roskamniet zonderpoli-
tieke recuperatiebedoelingenVlaamsnoemen?
OfBerlindeDeBruyckere? OfdEUS?Dooreen
onverenigbaarheid tecreëren tussen ‘Belgisch’
en ‘Vlaams’, onttrek jeveelkleuraandeveelvor-
migeVlaamsesamenlevingvanvandaag. En je
bevestigt er juistde tegenstellingmeedieDe
Weverzograagdoordrukt: datwieBelgischwil
zijn,niet voorVlaanderenkanzijn.

ZoalsKevinAbsillis overtuigendaantoonde is
depudeurop linksvoorhetVlaamsedeel van
onze identiteit langnietnieuw. Sindsdeop-
komstvandeN-VAiszewelopnieuwverhevigd.
InvolleVB-bloeikoneenvorigegeneratiepro-
gressievepolitici zichongegeneerdVlaamsnoe-
men. NudeN-VAisopgestaan ligtdatblijkbaar
moeilijker. OmdatdeDeWever in tegenstelling
tot extremistDewinterhet schrikbeeldvaneen
rechts(economisch)emeerderheid inVlaan-
deren tastbaarmaakt?Maar jekanniet tegelijk
klagenoverde ideologischedominantievande
N-VAinVlaanderenen jeverongelijkt afkeren
vanelkengagement indiegemeenschap.

Wieveranderingwenst,heeft ineendemo-
cratie slechts eenuitweg: gahetdebataan.Voor
zijn tegenstandersbiedthet economischepro-
grammavandeN-VAstofgenoegvooreen
scherpmaar inhoudelijkdebat.Maardanmoe-
tenwe– links, rechts enallenuancesdaartussen
–het eerstweermetelkaareensdurvenworden
overhet feit datwehetniet eenszijnmetelkaar.
Endatdatgeenmoreleappreciatie is.Metwaan-
beeldenoverblaffende leidersensubsidiever-
slaafdekunstjunkieskomenweerniet. Indeze
ruwe tijden isnuancehetnieuwezwart.
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Met waanbeelden
over blaffende
leiders en
subsidie-
verslaafde
kunstjunkies
komen we
er niet

Bart
Eeckhout
Wie
organiseert
nog ons
menings-
verschil?

De staat van ons
intellectuele klimaat.
Wie kritiek oppert
op de N-VA is een
bolsjewiek. Wie de
Vlaamse pudeur in
vraag stelt, is een
crypto-separatist
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