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Sinds enige jaren is de heropening van
de Brusselse scholen aanleiding tot poli
tiek gekissebis. Minister Guy Vanhengel
(Open VLD), binnen de Vlaamse Ge
meenschapscommissie bevoegd voor on
derwijs, vindt dat er minstens dertig
scholen moeten bijkomen. Dit jaar zijn
bijna 2.000 kinderen niet terechtgeko
men in de school die hun ouders verko
zen. En sommige Vlaamse families heb
ben door het plaatstekort weinig andere
keuze dan hun kind naar het Franstalig
onderwijs sturen. Door de bevolkingsex
plosie in Brussel zal die situatie de vol
gende jaren alleen maar erger worden.
Vanhengel vindt dan ook dat de Vlaamse
regering een extra investering moet
doen.
Vlaams minister van Onderwijs en Brus
selaar Pascal Smet (SP.A) kent de toe
komstige uitdagingen ook wel, maar hij
wijst erop dat het Vlaams onderwijs in
Brussel slachtoffer is van zijn succes.

Zeer veel Franstalige ouders sturen hun
kinderen graag naar een Vlaamse school,
omdat vooral het taalonderwijs er veel
beter is. Die toestroom moet nu maar
eens ophouden, vindt Smet, en de Franse
Gemeenschap moet haar verantwoorde
lijkheden opnemen. Met andere woor
den: liever minder anderstaligen in
Vlaamse scholen, dan is er meer plaats
voor Nederlandstalige kinderen. Of nog
anders gezegd: nietVlaamse kinderen
moeten maar naar het Franstalige net.
Het is merkwaardig en vooral jammer
hoe weinig de traditionele Vlaamse be
wegers reageren op die politieke keuze
van de Vlaamse regering en minister
Smet. Want jarenlang is er geklaagd over
de langzame ontnederlandsing van de
hoofdstad van Vlaanderen. Het Fransta
lige onderwijs is dé motor bij uitstek ge
weest van de verfransing van Brussel:
wie erin terechtkwam, leerde geen ande
re taal dan het Frans en vervreemdde

van het Nederlands. Zo heeft het niet
veel gescheeld of het ‘Vlaams’ was ver
dwenen uit Brussel. Arrogante franskil
jons konden zonder veel tegenspraak
stellen dat Brussel een Franstalige stad
geworden was.
Maar niets is eeuwig. Bestaande even
wichten zijn gedoemd om te verdwijnen.
In Brussel spreekt meer dan de helft van
de inwoners thuis een andere taal dan
het Frans of het Nederlands. Het Frans is
niet meer dan een ruim verspreide lin
gua franca, die in bepaalde wijken van
Brussel onder druk van het Engels komt
te staan.

Rancuneuze reconquista

Het imago van Vlaanderen en de Neder
landse taal en cultuur bij anderstalige
Brusselaars is in niets meer te vergelij
ken met de naoorlogse jaren. FDFvoor
zitter Olivier Maingain is een karikatuur
van zichzelf geworden, die enkel nog

stemmen van malcontente franskiljons
verzamelt. De meerderheid van de Brus
selaars heeft al lang begrepen dat de toe
komst aan de meertaligen is. Net daarom
zijn het Vlaams onderwijs en Nederland
se taalcursussen zo populair.
Dat is de context waarin er zich een enor
me historische kans aandient om de po
sitie van het Nederlands in Brussel aan
zienlijk te versterken. Door het aanbod
in Vlaamse scholen sterk te verhogen,
zullen nog meer anderstaligen hun kin
deren er inschrijven. Op vrij korte ter
mijn zal dit leiden tot een meertalige
Brusselse jeugd, voor wie het Neder
lands een natuurlijk gegeven is in Brus
sel. Het gaat er niet om Brussel te willen
‘vervlaamsen’, als een rancuneuze recon
quista. Maar het gaat wel om een Vlaam
se ambitie voor Brussel. We willen toch
dat steeds meer mensen profiteren van
onze taal en cultuur?
Er komen 200.000 nieuwe Brusselaars
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vend, of je die nu gekregen hebt door loting
of door verkiezingen. Bovendien is de vraag
hoe ver je tegenwoordig nog geraakt met
dat soort amateurpolitici. Onze bewind
voerders moeten onderhandelen met de
Europese Unie, met bedrijfsleiders, vak
bondsbazen, Franse grootbanken en andere
gehaaide types. Dan kun je maar beter be
slagen op het ijs komen.

Wie koos voor Olli?

Als de diagnose van Van Reybrouck correct
is, dan moet je sleutelen aan het mechanis

groot dat je daar racisten, groenen, libera
len en separatisten zult aantreffen. Het hele
spelletje waarbij je tussen al die verschil
lende groepen een moeizaam compromis
moet zien te vinden, begint dan gewoon
weer van voor af aan. Of die mensen nu ver
kozen zijn, dan wel uitgeloot, zal daar niet
veel aan veranderen.

Als je zijn werk nauwkeurig leest, dan merk
je dat Van Reybrouck niet noodzakelijk iets
heeft tegen verkiezingen, maar wel tegen de
professionalisering van de politiek. Verko
zen politici denken aan de eigen carrière en
de eigen belangen. Politiek is niet langer
een roeping, maar een beroep geworden.
Het is de teloorgang van het ‘Cincinnatus
model’, naar een Romeinse consul die in
460 voor Christus alle macht in de schoot
geworpen kreeg om Rome te redden, en
daarna vredevol terugkeerde naar zijn
boerderij om zijn land te beploegen. Van
Reybrouck hoopt dat zijn systeem van lo
ting ertoe zal leiden dat we terugkeren naar
dat type politicus, dat zich niet vastklampt
aan de macht. Maar macht is altijd versla

kwaliteit in onze steden. We kunnen dat be
treuren, maar het is beter dat we weten dat
zo’n gevoel aanwezig is.

De wet van Condorcet

Verkiezingen vormen nog altijd de best mo
gelijke manier om een probleem op te los
sen waar elke grootschalige democratie
mee worstelt. We zijn met zo’n 11 miljoen
Belgen, en in principe hebben we allemaal
een verschillende opvatting over hoe onze
samenleving er zou moeten uitzien. De
kunst van de politiek bestaat erin dat je die
11 miljoen meningen probeert te reduceren
tot één regeerprogramma. Meer dan twee
eeuwen geleden toonde de Franse filosoof
en wiskundige Nicolas de Condorcet al aan
dat verkiezingen daar een ideaal instru
ment voor zijn: hoe meer mensen deelne
men aan een besluitvormingsproces, hoe
kleiner de kans dat men tot een foutieve uit
komst komt. Het is overigens ook door de
wet van Condorcet dat onze assisenjury’s
nog altijd twaalf leden hebben, omdat de
kans op vergissingen dan kleiner is dan als
slechts drie mensen een oordeel zouden vel
len.
Het ironische is overigens dat Van Rey
brouck zelf de wet van Condorcet toepast
als hij pleit voor een loting, in plaats van
verkiezingen. Er is inderdaad niets ver
keerd met een loting, en dat systeem is in
veel politieke systemen eeuwenlang toege
past. Maar ook loting berust op de wet van
de grote aantallen. Als je op volstrekt wille
keurige wijze 150 Belgen uitloot om in de
Kamer te gaan zetelen, dan is de kans heel
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Liever een rood
potlood dan lotjetrek

Europees commissaris
Olli Rehn heeft in ons
land meer macht dan
Di Rupo en De Wever
samen. Maar door wie
werd Rehn verkozen?

De 150 zitjes in de Kamer per lottrekking verdelen, garandeert niet dat compromissen minder moeizaam tot stand komen. © Marc Herremans

Schrijver David Van Reybrouck houdt in een binnenkort te verschijnen boek een pleidooi tegen verkiezingen. MARC HOOGHE
blijft een vurige fan van verkiezingen, maar vindt wel dat het hoog tijd is voor een aantal bijsturingen. Als de macht verschoven is
naar Europa, moet ook het kiessysteem aangepast worden.

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar politieke
wetenschappen (KU Leuven).
Wat? Verkiezingen vervangen
door loting lost het probleem
van de ‘democratische ver
moeidheid’ niet op.

De diagnose van David Van Reybrouck is
grotendeels juist. In veel Europese landen
zien we symptomen van wat hij een ‘demo
cratisch vermoeidheidssyndroom’ noemt.
In landen zonder opkomstplicht gaan er
steeds minder mensen stemmen, omdat ze
het gevoel hebben dat het er toch allemaal
niet toe doet. Verkiezingen worden meer en
meer gebruikt om ongenoegen tot uiting te
brengen, en er wordt niet echt gezocht naar
een ernstig alternatief. De manier waarop
het prettig gestoorde fenomeen Beppe Gril
lo eerder dit jaar een kwart van de Italiaan
se kiezers wist te bekoren, spreekt boekde
len.
De oplossing die Van Reybrouck voorstelt,
verkiezingen afschaffen en vervangen door
loting, komt er echter op neer dat je de ther
mometer weggooit, zodat je niet meer weet
of de patiënt nu ziek is of niet. Ondanks alle
gebreken zijn vrije en eerlijke verkiezingen
nog altijd de beste graadmeter voor wie wil
weten wat de bevolking echt wil. Als één op
de acht kiezers op een racistische partij
stemt, dan weten we ten minste dat deze
mensen zich zorgen maken over de levens
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maar na nauwelijks twee dagen on
derhandelen met John McCain hing
al een regime change in de lucht. Een
toegift van Obama om de Republi
keinse haviken in het Congres te lij
men. Het is de zekerste manier om
van Syrië een Irakbis of Afghanistan
ter te maken en de radicale islam een
nieuw oefenterrein, inclusief gesofis
ticeerde wapens, te schenken. Als As
sad valt, is Hezbollah een belangrijke
beschermheer kwijt en wordt de ver
leiding van Israël onweerstaanbaar
groot om in ZuidLibanon de boel de
finitief op te ruimen en de sjiitische as
(ZuidLibanon, Syrië, Iran) een up
percut toe te dienen. Meer is er niet
nodig om de hele regio in de fik te zet
ten.

De manier waarop Obama in de Syri
sche brij roerde, had veel weg van
knoeiwerk. Als hij er de volgende uren
zou in slagen om het met Poetin op
een akkoord te gooien, zal het knoei
werk in geen tijd tot geniale diploma
tie herdoopt worden. Dan komt er im
mers uitzicht op overleg en een poli
tiek vergelijk. Zowel International
Crisis Group als Human Rights Watch
betwijfelt het nut van een militaire
operatie, omdat ze vrezen dat de be
volking er alleen maar slechter zal bij
varen en de hele regio de vernieling in
gaat. Nu al is de Syrische burgeroor
log buiten de grenzen getreden, ver
kommeren twee miljoen Syriërs in
vluchtelingenkampen en staat Liba
non aan de rand van de afgrond. Ge
geven die enorme risico’s is het onver
antwoord om kruisraketten op Da
mascus los te laten. Als de geloofwaar
digheid van een Amerikaanse presi
dent alleen nog met bommen over
eind blijft en het perspectief van een
veiliger wereld wordt gehypothe
keerd, is de keuze gemakkelijk. Een
keuze voor het minste kwaad, niet
echt heroïsch of bevlogen, wel ver
standig. En Europa in dit alles? Totaal
irrelevant, want verdeeld en onbewo
gen. Zelfs over de opname van 10.000
vluchtelingen – voor de hele Unie – is
er geen eensgezindheid.

De manier waarop
Obama in de
Syrische brij roerde,
had veel weg
van knoeiwerk

Het was du jamais vu: een Ameri
kaanse president die voor een militai
re strafexpeditie de opinie van het
Congres vroeg. Bij de familie Bush
was het nooit waar geweest en ook
Bill Clinton dacht er zo over toen hij
de bommen op Belgrado liet neerko
men. Obama consulteert wel en de
ommezwaai heeft weinig of niets met
temperament of constitutionele fijn
gevoeligheid te maken. De oorzaken
liggen dieper. De imperiale groot
macht, die jarenlang nauwelijks werd
tegengesproken, heeft het steeds
moeilijker om de anderen van haar
gelijk te overtuigen. Als ze er zelfs niet
in slaagt om het Verenigd Koninkrijk,
nog een voormalig imperium, en al
een halve eeuw een hondstrouwe
bondgenoot van Washington, in de
pas te doen lopen, lijkt het erop dat de
PostAmerican World heel nabij is.
Er was de laatste dagen veel te doen
over de ‘rode lijn’ van Obama. ‘Hoe is
het in vredesnaam mogelijk’, zo
schreef Ian Buruma in deze krant, ‘dat
de president zo verstrikt geraakte in
zijn eigen retoriek?’ Hij zou nu de ge
vangene van zijn eigen woorden zijn
en niets anders meer kunnen dan de
trekker overhalen. De geloofwaardig
heid van de VS staat op het spel. Was
het vroeger anders? Na 1945 was de
tekentafel van de wereldorde een klu
wen van Amerikaanse red lines. Het
IMF, de Wereldbank, het sanctuarium
Berlijn, de Navo, het Marshallplan, de
EGKS en de rakettencrisis in Cuba, de
oorlogen in Irak, telkens spraken de
VS het beslissende machtswoord en
trokken Amerikaanse presidenten lij
nen die niet overschreden mochten
worden. Obama herhaalt slechts wat
anderen hem voordeden. In tegenstel
ling tot vroeger heeft hij de hefbomen
en de geloofwaardigheid niet meer –
hij betaalt nog altijd voor de leugens
van George W. Bush en Donald Rums
feld – om zijn bondgenoten te discipli
neren. Zo ontstaat een machtsvacu
um, waar Assad, Poetin, China, maar
evengoed Israël, hun voordeel mee
doen.
Volgens Rik Coolsaet, ook in deze
krant, is de rode lijn van Obama diep
menselijk gemotiveerd. Met evenveel
reden kun je stellen dat Obama’s uit
spraak van extreem cynisme getuigt.
Aan de andere kant van de rode lijn
zijn alle slachtpartijen toegestaan.
Voor zover ze tenminste met conven
tioneel wapentuig worden uitge
voerd. En zo gebeurde tot dusver.
Slechts een fractie van de 100.000 Sy
rische doden werd door gasaanvallen
vermoord. Niets is riskanter dan een
politieke daad, a fortiori een oorlog,
op zijn intenties beoordelen. Niet de
goede bedoelingen of de verheven
doelstellingen tellen, wel het resul
taat en de gevolgen. Eerst leek het er
op dat Obama genoegen zou nemen
met een cosmetische represaille,
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staatshervorming gegarandeerd onder
druk komen.
De Vlaamse regering investeert al enorm
veel in het Brusselse onderwijs. Toch
moet die inspanning nog groter worden:
nu dient zich een enorme kans aan om
binnen de veranderende taalverhoudin
gen het Nederlands aan belang te doen
toenemen. Het sop is de kool meer dan
waard, want de inzet is de grootste stad
van het land, de enige stad die internati
onale uitstraling heeft. Nu blijven zwe
ren bij machtsverhoudingen uit het ver
leden is zoveel als zeggen dat Vlaande
ren Brussel misschien niet loslaat, maar
ook niet echt meer omarmt.

bij tegen 2020. Als we anderstaligen aan
moedigen om hun heil te zoeken in het
Franstalige onderwijs, zal door die spec
taculaire bevolkingstoename het aan
deel van de Nederlandstaligen in de
Brusselse bevolking afnemen. De gega
randeerde vertegenwoordiging van de
Vlamingen in het Brussels parlement en
de regering zal tijdens een volgende

Luckas Vander Taelen
Vlaams parlementslid (Groen).

Als we anderstaligen
aanmoedigen om hun
heil te zoeken in het
Franstalige onderwijs,
zal het aandeel van de
Nederlandstaligen in
Brussel afnemen

Rupo en Bart De Wever samen. Maar door
wie werd Olli Rehn verkozen? Hoe weet
Herman Van Rompuy wat de Europeanen
echt willen? Als de Europese Unie steeds
meer macht naar zich toetrekt, is het nor
maal dat de Europeanen ook zelf mogen be
slissen wie er aan het roer staat. De politie
ke macht heeft zich verplaatst, en het wordt
tijd dat de verkiezingen dat ook doen. We
hebben dus geen nood aan minder verkie
zingen, maar juist meer. Of toch in elk geval
aan verkiezingen die echt een verschil kun
nen maken.

me van de verkiezingen, eerder dan het in
strument zelf weg te gooien. Om te vermij
den dat politici zich vastklampen aan de
macht, moeten anticumulatiemaatregelen
verscherpt worden. Het is niet normaal dat
de burgemeester van de grootste stad van
het land ook voorzitter is van de grootste
partij van het land, en daarbovenop een
wedde ontvangt als Vlaams parlementslid.
Maar ten tweede moet je ook maken dat
verkiezingen echt weer een verschil kunnen
maken. Europees commissaris Olli Rehn
heeft in ons land meer macht dan Elio Di
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CORRECTIES & AANVULLINGEN

Auteursvereniging. De voorzitter
van de VAV is niet langer Erik Vla
minck (DS 4 september) maar het duo
Marc Reugebrink en Patrick De
Rynck.
Pijpfitter. Dat het zevende jaar las
serpijpfitter nergens in WestVlaan
deren wordt aangeboden (DS 4 sep

tember) klopt niet. De school Groen
hove in Waregem heeft het in zijn
pakket.
Arabisch. De Marokkaanse keten
van ontbijtbars waarvan vandaag
sprake in dS Weekblad heet niet ‘Sha
rif ’ maar ‘Charif ’.


