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Inleiding  

35 jaar geleden verliet ik België om aan de universiteit van Yale mijn doctoraat te halen. 

Sindsdien gaat het elk jaar verder bergafwaarts met ons land. België kan misschien vervelen, 

maar laat niemand onverschillig. Mijn roots en dus mijn link met het land zijn de volgende: ik 

ben Vlaming, Franstalig (dus tweetalig) en Europeaan. Ik verbleef 15 jaar in de Verenigde 

Staten, eerst als doctoraalstudent, daarna als hoogleraar management aan de universiteiten van 

Harvard en Yale. Na die 15 jaar liet ik de Verenigde Staten voor wat ze waren en trok ik naar 

Frankrijk. In 1988 startte ik bij INSEAD in Fontainebleau, om de Europese gedachte en hun 

ambitie om de concurrentie aan te gaan met de beste Amerikaanse scholen. 

In deze tekst wil ik twee visies delen omtrent het besturen van België. Mijn visie is gebaseerd op 

de managementprincipes die ik regelmatig onderwijs aan INSEAD en andere universiteiten 

(zoals het ULB en het UCL). Deze principes hebben vooral betrekking op projectmanagement. 

Ik bekijk hier dus het project “België” en zijn bestuurders. Een goed principe maakt veel 

duidelijk, en ik zal trachten aantonen dat beide principes het slechte functioneren van het land 

verklaren, maar dat ze ook fundamentele visies inhouden voor de toekomst van het land. In die 

zin heeft deze tekst een politiek doel – in de nobele zin van de “res publica” – zonder daarom 

hier een beroep te doen op de tools van de politieke analyse.  

Twee principes voor een goed teammanagement 

Het eerste principe gaat over de natuurlijke grootte van de “projectteams”. Dit principe, dat ik 

hier het principe GROOTTE zal noemen, baseert zich op een weliswaar weinig bekend maar 

niettemin nuttig resultaat van bestuurswetenschappen. Het tweede principe dat ik hier 

bespreek, en dat ik het DRPI-principe zal noemen, komt uit de theorie van “Doelen-Rollen-

Processen-Individuen”, en is net zo belangrijk voor het goede beheer van de projectteams. Deze 

theorie beschrijft de factoren die de prestaties van een projectteam bevorderen of belemmeren.  

De conclusies die volgen uit deze twee principes GROOTTE en DRPI, zijn klaar en duidelijk 

en zetten aan tot nadenken over de toekomst van ons land. Ik licht even de principes toe voor 

ik ze elk in detail bespreek. De eerste conclusie die volgt uit het principe GROOTTE is dat het 

project “België” geen kans van slagen heeft zolang het steunt op twee gemeenschappen. Volgens 

het principe van de natuurlijke grootte van de teams zijn namelijk drie bestanddelen nodig om 

een stabiel team te hebben. Het onmiddellijk logische gevolg is dus dat een politiek van 

“communautarisering met twee” onvermijdelijk leidt tot een breuk terwijl we ons met een 

ander beleid niet in de lamentabele toestand van vandaag zouden bevinden. 
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Uiteraard is er meer voor nodig om België goed te besturen dan wat commentaar op het 

minimum vereiste aantal deelnemers van een team. Het is niet genoeg voldoende spelers te 

hebben binnen het team, het team op zich moet ook nog goed functioneren. Dat is dan weer 

het onderwerp van het DRPI-principe dat de voorwaarden beschrijft die nodig zijn om 

succesvol te zijn: i) een gemeenschappelijk DOEL; ii) duidelijk omschreven afgebakende en 

complementerende ROLLEN; iii) goede PROCESSEN inzake communicatie, besluitvorming, 

uitvoering en evaluatie; en tot slot, iv) INDIVIDUEN die volledig achter het project staan, en 

er alles aan doen om het te doen slagen. Op zich al een mooi programma, maar er is meer. Dit 

principe geeft ook de volgorde aan waarin aan de criteria moet worden voldaan: alles valt of 

staat met het gemeenschappelijk doel, van hieruit worden de dingen georganiseerd. Het heeft 

geen zin rollen toe te kennen aan individuen in een team als dat team zijn schouders niet wil 

zetten onder eenzelfde doel. Dan maken ze het gemeenschappelijk doel ondergeschikt aan 

eigenbelang. Dit leidt onverbiddelijk tot het uiteenvallen van het team. Tot slot moeten ook de 

manier van overleggen en samenwerken – de processen dus – gestuurd worden door mensen 

die verantwoordelijk zijn voor de goede werking van diezelfde processen, een kwestie van goed 

bestuur met andere woorden. De processen kunnen slechts aangepast en geoptimaliseerd 

worden als de rol van eenieder goed omschreven is, en als de individuen achter hetzelfde doel 

staan. Is dat niet geval, dan leidt dit tot belangenconflicten, botsen de diverse rollen, en blijft er 

op termijn van het doel niet veel meer over. 

Tenslotte moeten we ook even stilstaan bij de individuele bijdrage van elk van de leden van het 

team, die uiteindelijk het project uitvoeren en voor het welslagen ervan moeten zorgen. En ook 

hier schept dit principe orde in de geesten van de managers: in de hiërarchie DRPI komt de “I” 

op de laatste plaats! Dit betekent het volgende: om het project tot een goed einde te brengen, 

moeten de individuen gestuurd worden, want zij geven gestalte aan het project en voeren het 

uit. Door deze individuele sturing mag het doel niet in het gedrang komen, net zo min als de 

rollen en de vitale processen van het team. Dit is net het drama van de fantastische 

voetbalploeg Real Madrid waar enkele spelers de term “galácticos” toegedicht kregen en minder 

hard moesten trainer. De I kwam voor de DRP en ze deden hiermee de ploeg de das om.  Er 

blijft niet veel meer over van de ploeg omdat bij het besturen van het geheel geen rekening 

werd gehouden met het DRPI. Als een lid van een team de processen of rollen wil aanpassen, 

kan dit enkel wanneer het voltallige team het hiermee eens is en begrijpt waarom de 

voorgestelde wijzigingen de kans op succes verhogen.  

Het team komt dus op de eerste plaats wat management betreft, zelfs – en dit is de 

fundamentele dualiteit van teams – al zijn het nog steeds de individuen die het resultaat van 
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het team bepalen. Een teamleider of coach moet een positieve context creëren (het drieluik 

DRP) zodat de individuen (de laatste letter van het acroniem DRPI) zichzelf overtreffen ten 

gunste van het team en zichzelf. De coach moet hen dus doen inzien dat de vreugde en trots 

van de leden ondergeschikt zijn aan het doel van het team.  Om het gemeenschappelijk doel te 

realiseren moeten de individuen zichzelf overtreffen, niet door elk hun eigen doel na te jagen, 

maar door zich in te zetten voor het gemeenschappelijk doel.  

Wat betekent dit voor België? 

De eerste conclusie die hieruit volgt voor België, is dat de situatie waarin het land momenteel 

verkeert niet het resultaat is van toeval, maar wel het gevolg is van het slechte bestuur aan de 

top van het land. 

Ten eerste heeft de Belgische staat nu al sedert enkele decennia geen echte regeringsploeg 

waarvan een grote meerderheid leden een expliciet en uitgesproken Belgisch project dragen. 

Het land kan een paar jaar overleven zonder uitgesproken project maar niet gedurende 

tientallen jaren. De politici dragen hierin een grote verantwoordelijkheid, samen met de 

bevolking die hen verkiest: we hebben de politiek en de politici die we verdienen. Het is dus 

hoog tijd om niet alleen de Belgische instellingen te herbekijken (dit op de tweede plaats) maar 

eerst en vooral het Belgische project ernstig onder de loep te leggen. Dit is de eerste grote 

vaststelling, en zonder enige twijfel de belangrijkste.  

Een tweede gevolg is dat het zonder deze formulering erg moeilijk, zelfs onmogelijk is, om het 

project “België” te besturen. Mensen worden benoemd voor bepaalde rollen, maar zonder 

gemeenschappelijk, duidelijk omschreven nationaal doel, laten de politici het project zoals het 

is in een steeds veranderende wereld, of streven ze eerder hun eigen doelen na (regionaal, 

communautair, persoonlijk…).  In beide gevallen wordt bij gebrek aan een degelijk 

management aan de top het cynisme groter. De nationale mandaten worden niet opgenomen 

door degenen die benoemd zijn en het einde van het project “België” nadert steeds sneller. 

Het doel (D) komt op de eerste plaats en dan pas volgen de andere elementen (D voor P, R en 

I): als de staat geen doelstelling heeft, zijn er ook geen team van staatsmensen om dit te 

verwezenlijken. Er is geregeld sprake van de “hervorming van de instellingen” of de herziening 

van de nationale rollen en processen. Dat is echter pas aan de orde nadat een 

gemeenschappelijk doel is afgesproken.  

Het kan echter nog strenger en betreurenswaardiger: het zou goed kunnen dat degenen die 

vandaag de rol van “hoofd van het nationaal project” op zich nemen heel tevreden zijn met 

deze situatie waarin ze hun persoonlijke belangen kunnen nastreven, of de communautaire 

belangen in de eerste plaats naar voor kunnen schuiven. De communautaire doelen zijn 

belangrijker geworden dan het federale doel: de top geeft niet langer “gestalte” aan het 
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nationaal project. De processen van het project “België” (het parlement, de verschillende 

regeringen en administraties, de nationale instanties…) worden niet langer bestuurd door 

verantwoorde en verantwoordelijke mensen, maar door individuen van wie het merendeel met 

ernstige belangenconflicten zit. De individuen – regeringsleiders maar ook Belgische burgers – 

geloven niet meer in het project, niet omdat het project niet de moeite loont maar wel omdat 

het niet langer gedefinieerd is. In dergelijke omstandigheden, kan het project niet langer 

bestuurd worden. Ik zie niet meer wie aan de top het project “België” nog werkelijk leidt. Het 

resultaat is onafwendbaar: zonder bestuur in de hoogste regerende instanties, kan er geen 

Belgisch project zijn, geen bijhorende groep. Het land staat stil bij gebrek aan bestuur, en niet 

omdat stilstand onvermijdelijk is. Sommigen willen misschien niets liever, anderen volgen een 

dynamiek die hun petje ver te boven gaat.  

Het derde gevolg betreft de grootte van de Belgische componenten. Het principe GROOTTE 

zegt dat het communautair model met twee het probleem is binnen het Belgisch team. In 

werkelijkheid is het Belgisch team met10 provincies en 3 regio’s structureel sterker. Brussel was 

sinds een lange tijd de plaats van de Belgische bemiddeling, en de Brusselse regio en politici 

hebben dikwijls die rol op zich genomen.  Brussel is dus niet noodzakelijk de kern van het 

“Belgisch probleem”, en heeft in het verleden dikwijls de oplossing geleverd. Brussel regelt en 

beheert eigenlijk heel veel vragen die zonder de actieve tussenkomst van Brussel – haar 

regerende instanties en politici - echte problemen zouden worden, net zoals dat voor Europa 

ook het geval is. Het onmiddellijke gevolg, volgens dit principe, van de communautarisering 

van België, is een verzwakking van het land. Met 2 is er geen bemiddeling meer tussen de 

blijkbaar tegenovergestelde standpunten, maar moet deze plaatsruimen voor een versterking 

van de positie van elke partij en het diabolisch afbeelden van de andere partij. Na een tijdje 

neemt het emotionele de bovenhand op de objectieve realiteit.  De besluiten worden steeds 

slechter en de situatie steeds negatiever. Op termijn wordt de situatie onhoudbaar, niet omdat 

ze dit van meet af aan al was – er moesten nu eenmaal besluiten worden genomen. Een gebrek 

aan beslissingen, slechte beslissingen die nadien niet bijgestuurd worden en een algemeen 

slecht bestuur van het collectieve en het nationale maken de situatie steeds moeilijker.  

Het is uiteraard eenvoudig – of “simplistisch” volgens sommigen - om het verval van het project 

“België” samen te vatten in die ene analyse. Een van de fundamentele principes van 

management is echter de bevestiging dat alles tot het management behoort, dat een project niet 

tijdig kan worden uitgevoerd – en vooral niet binnen de woelige context die we momenteel 

kennen – zonder goed bestuur. De kwaliteit van het bestuur zorgt op termijn voor het slagen of 

falen van het project, zoals Pasteur het zo mooi samenvatte: “het geluk is met de geest die is 

voorbereid”. Men kan geluk hebben, maar in woelige tijden wordt de kwaliteit van het 

management genadeloos blootgelegd.  
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De top van België mist een bekwaam management team. Door een belangenconflict enerzijds, 

en door een gebrek aan kennis inzake management anderzijds. Wat niet betekent dat ze leken 

zijn in andere materie, zoals communautaire of regionale.   

Om het project “België” in leven te houden, zal de manier waarop het bestuurd wordt grondig 

moeten veranderen. De kracht van de hier aangehaalde principes ligt in de snelle, eenvoudige 

en relevante diagnose die ermee kan worden gesteld. De toestand wordt verklaard en 

voorstellen tot wijzigingen gegenereerd. Sommigen zullen zeggen dat het al te laat is. In 

managementkringen echter noemen we dit een “turn-around”.  
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De natuurlijke grootte van een team   

Het principe  “5 + of – 2” 

Het principe dat we GROOTTE hebben genoemd is automatisch van toepassing op de 

samenstellende delen van om het even welk team. Het is een van de belangrijke resultaten van 

de bestuurswetenschappen die bevestigt dat de “natuurlijke” grootte van een team voldoet aan 

de regel “5 + of – 2”: een team telt dus tussen 3 en 7 leden. 

De kwalificatie “natuurlijk” is hier belangrijk : het resultaat zegt namelijk dat een groep van 3 

tot 7 personen spontaan uitgroeit tot een team. Zet 8 mensen rond de tafel en je merkt meteen 

dat ze bijna nooit alle 8 aan hetzelfde gesprek deelnemen. Zit er aan het hoofd van de tafel een 

goede gespreksleider, met links en rechts van hem telkens drie mensen, dan kan er zich een 

collectief gesprek ontspinnen. 

Het is bovendien moeilijk om een hele avond “het gesprek gaande te houden” wanneer je maar 

met 2 bent, tenzij je gepassioneerd bent (van jezelf of van je gespreksgenoot). De kans is echter 

groter dat je in herhaling valt, dezelfde onderwerpen aankaart. Wanneer een derde persoon 

zich bij deze twee voegt, zal het gesprek meteen een nieuwe wending nemen, worden nieuwe 

onderwerpen besproken. Als een van deze drie personen beslist om niet langer deel te nemen 

aan het gesprek, vervalt het gesprek weer in de voorgaande situatie van 2 personen. Om een 

gesprek vlot en dynamisch te houden, moet elk van de 3 gesprekspartners zijn “rol” blijven 

spelen.  

In dat opzicht is voetbal interessant want het wordt met 11 mensen gespeeld en de trainer moet 

al zijn talenten aanwenden om een (h)echte ploeg te vormen en te vermijden dat er subploegjes 

ontstaan. De natuurlijke subploeg binnen het voetbal is de verdediging want de doelman en de 

4 verdedigers delen eenzelfde doel: de netten vrijhouden. Hetzelfde geldt echter niet voor een 

aanvaller, die vaker alleen speelt en die vooral “zijn” goal wil scoren: hier ligt net het 

belangenconflict dat een aanvaller ervaart, hij moet leren dat het collectief op de eerste plaats 

komt en moet dus de bal aan een andere aanvaller afgeven als die beter geplaatst is om te 

scoren. De aanvaller moet leren dat hij “ondergeschikt” is aan de ploeg. Dat is niet 

vanzelfsprekend. Voor de invaller op de bank is dit nog erger: als zijn ploeg verliest, wordt de 

kans groter dat hij de volgende keer door de trainer wordt opgesteld. Het is bijgevolg menselijk 

dat de invaller niet helemaal wenst dat zijn ploeg wint want dat zou betekenen dat hij nog een 

tijdje op de bank kan zitten. Het is interessant om zien dat de invaller niet enkel de plaats 

overneemt van de speler die hij vervangt, maar dat hij ook de gevoelens van deze laatste als het 

ware overneemt. Het is dus een structureel probleem en niet een persoonlijk: het fenomeen is 

eigen aan de “bank”, ongeacht welke speler op die bank zit (ook al gaan sommigen beter om 

met “op het bankje zitten” dan anderen). 
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Het tweede principe dat we gebruiken in onze managementanalyse van België is gebaseerd op 

de theorie DRPI. Deze theorie geeft aan welke weg een groep spelers moet volgen om een echt 

team te worden. Zoals in de inleiding reeds aangehaald, is het ontstaan van een echte 

teamspirit bij een groep van meer dan 7 mensen geen natuurlijk verworven proces. Wanneer 

het principe DRPI niet wordt gerespecteerd – zelfs in teams van minder dan 7 mensen – zal dit 

een negatief effect hebben op de gewenste teamspirit en dus ook op de resultaten. Een team 

wordt gevormd door instructie, door coachen, door structuur aan te brengen, of door regels 

(zoals de regel van de H. Benedictus het leven in de kloosters bepaalt). De theorie DRPI is een 

mogelijk spoor.  
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Emotionele aspecten van een relatie met 2 

De meesten onder ons hebben, wat volledig natuurlijk is, de neiging onszelf beter te vinden 

dan anderen ons vinden. Dankzij dit gevoel kunnen we leven: als we met onze fouten 

geconfronteerd worden, worden we onleefbaar, te meer daar we veel heftiger reageren op wat 

niet gaat dan op wat wel goed gaat. Wanneer we “slecht” denken over onszelf, worden we 

depressief, het lichaam neemt het dan van de slecht werkende hersenen over en brengt rust. 

Een probleem waar koppels mee geconfronteerd worden, is dat ze hun fouten op de andere 

projecteren. Wie zichzelf goed managet, denkt objectiever na, wat dan weer impliceert dat we 

ons bewuster worden van onze verantwoordelijkheid tegenover de “andere” in de betreffende 

crisissituatie. Bovendien beseffen we beter welke oplossingen we zelf kunnen aanbrengen in 

plaats van te wachten tot de andere het doet.  

Een 3e partij kan bemiddelen tussen twee individuen die elkaar niet langer begrijpen. Tijdens 

een reis van enkele weken raakte ik verwikkeld in een zware discussie met mijn reisgezel. 7 

dagen lang hebben we geen woord tegen elkaar gezegd. We zijn pas weer tegen elkaar beginnen 

spreken toen een gemeenschappelijke vriend ons in het midden van onze tocht vervoegde. Zijn 

komst heeft letterlijk onze reis gered en tot op vandaag weet ik niet of we uit de impasse waren 

geraakt zonder de komst van deze gemeenschappelijke vriend. Let wel, als deze 3e persoon 

binnen ons team te snel en te krachtig het standpunt van een van ons tweeën had gevolgd, zou 

de confrontatie wellicht verder hebben geduurd maar dan in de vorm van twee tegen een. De 

juiste grootte van de groep alleen is niet voldoende, er is ook een zeker bemiddelingstalent 

vereist. 

De groep van 3 is structureel kwetsbaar: van zodra een lid van de groep ontbreekt of zijn rol 

niet meer echt speelt, komt de verstandhouding binnen de groep in het gedrang. Overstappen 

van 3 naar 2 personen kan op korte termijn de communicatie vereenvoudigen. De tijd zal de 

alliantie echter testen en wellicht verzwakken, tot zelfs verbreken. Een reeks van toevalligheden 

zal de breuk voorafgaan en bespoedigen. Een duidelijk teken aan de wand is wanneer elke 

beslissing moeilijk tot onmogelijk wordt, en elk probleem het volgende nog problematischer 

maakt.  

Toepassing op de staten 

Het begrip “natuurlijke grootte” is de voorbije jaren en decennia meer dan eens geïllustreerd 

op landenniveau. Tsjechen en Slovaken gingen uiteen meteen na het afhaken van het 3e lid van 

hun “team” – Rusland – dat hun relatie temperde. Franstalig en Engelstalig Canada komen 

niet zo goed overeen. De komst van een 3e partij – recent de VS en het gevaar van een 

“Amerikaanse invasie”; vroeger Engeland en haar Commonwealth – hield hen samen. Later is 

Canada lid geworden van NAFTA dat uit 3 landen bestaat (de VS, Mexico en Canada zelf). De 
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afsplitsing van Pakistan van India is ook een mooi, zij het brutaal, voorbeeld van deze stelling. 

Dezelfde logica laat veronderstellen dat de Koerdische autonomie het “samen-leven” van 

soennitische en sjiitische Irakezen op slag structureel bemoeilijkt heeft. 

Als het aantal actoren meteen wordt gerespecteerd, kunnen emotionele conflicten vermeden 

worden, of op zijn minst toch minder fel worden. Wanneer je met twee bent, wordt een 

conflict snel persoonlijk, gericht tegen de “andere”. Een verschil in mening wordt snel ervaren 

als een verschil in persoon.  Eerst is er een gedeeltelijke, zelfs onbewuste verpersoonlijking van 

het verschil, maar nadien ontaardt dit in een verschil tussen personen. De situatie wordt een 

moeilijk te ontwarren kluwen, het emotionele neemt de bovenhand op het rationele, de andere 

wordt de vijand, terwijl er in eerste instantie enkel sprake was van een meningsverschil. Met 

twee is het dus erg belangrijk om elk relationeel conflict meteen op te lossen want anders zou 

het wel eens snel kunnen ontaarden in een twist tussen personen in plaats van tussen 

meningen.  

Ik haal hier even een afschuwelijk voorbeeld aan, namelijk dat van de logica van de uitsluiting 

die de nazi’s toepasten. Een meerderheid pakte telkens een minderheid aan met als doel deze  

te elimineren. Iedere keer bestond het idee erin een confrontatie aan te gaan met twee, waarbij 

de geviseerde groep, de minderheid, eerst werd verduiveld om dan geëlimineerd te worden. 

Elke keer herhaalden ze dit met een andere minderheid. Aan het einde van de rit waren alle 

verschillen geëlimineerd en was het standpunt van de nazi meerderheid het enige dat overbleef 

en dat aan iedereen werd opgelegd. Bij de opkomst van het nazisme hadden de Duitsers sneller 

aan de Zwitserse sterkte moeten denken: wij verdedigen elk kanton want wij, de verenigde 

kantons, willen verder blijven bestaan, in onze verschillen. Wanneer een van ons wordt 

aangevallen, zullen wij die verdedigen want als wij dat niet doen, bestaat het risico dat wij bij 

een volgende keer verdwijnen. Het Duitse refrein eindigt met de zin “en tot slot, schreeuwde ik 

om me te verdedigen, maar er was niemand meer die me hoorde”. De Zwitserse kantons bieden 

met hun confederale ploeg een gelukkig contrast op tegen dit refrein. Het heeft enkele eeuwen 

geduurd voor het kantonale team zich organiseerde, maar vandaag is het een voldongen feit: 

democratie en respect zijn in Zwitserland levendig, zelfs voorbeeldig.  

Samengevat, een goed team bestaat uit minstens 3, is niet te groot, en bestaat uit leden die hun 

rol spelen, vaak een volgende rol, soms een leidende rol, soms bemiddelaar, soms trainer of 

advocaat van andere. Binnen een groepsspel met drie worden de relaties en zelfs de rollen 

regelmatig aangepast. Een groep van 3 is gevarieerder, rijker, stabieler en creatiever dan een 

groep van 2. Op voorwaarde uiteraard dat de verschillen gemanaged kunnen worden en dat de 

complementariteit gevaloriseerd wordt.  
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De natuurlijke grootte van het team “België” 

De Belgische geschiedenis is vaak met 3 gemaakt 

Komen we dan tot België en zijn twee onderdelen, Vlaanderen en Wallonië. Op gevaar af wat 

summier te zijn, kunnen we stellen dat België tot aan de Tweede Wereldoorlog verenigd was, 

waarbij de “derde” telkens een vreemde bedreigende macht was.  

Bij de onafhankelijkheid moesten de Belgen zich trouwens eerst verenigen tegen de 

Nederlanders die maar al te graag het verloren België wilden inlijven. Bij de onderhandelingen 

rond onze onafhankelijkheid, die slechts slaagden dankzij een krachtige tussenkomst van 

Frankrijk en de welwillendheid van de Engelsen, gingen het Groot-Hertogdom Luxemburg en 

een groot deel van Limburg inderdaad naar Willem I. Met de Frans-Pruisische oorlog van 1870 

werd de dreiging Duits, eerst geleid door Bismarck, later door Hitler. De Nederlanders en de 

Duitsers hebben, meer dan honderd jaar, de Belgische vereniging letterlijk geforceerd (zoals de 

USSR dit eerder deed voor Tsjecho-Slovakije), elk land in successie nam de rol van 3e partij in 

het “team” op zich.   Anderen zeggen dat de katholieke kerk - en dan vooral haar Belgische 

bisschoppen - de derde partij was in die België bij elkaar hield.  Nog anderen zeggen dat de 

vrijmetselaars die rol ook hebben gespeeld.  Wat er ook van waar is, ons argument hier is dat 

de 2 Belgische communauteiten het toekomstige België zelf niet kunnen definiëren, en dat in 

alle waarschijnlijkheid, deze 2 groepen – alleen gelaten – België zullen vernietigen.   

Na de Tweede Wereldoorlog was er niet langer een buitenlandse dreiging en de Belgen raakten 

verscheurd. Met de koningskwestie stonden onze 2 gemeenschappen voor het eerst in de 

geschiedenis van het koninkrijk zo fel en zo emotioneel tegenover elkaar. Het land splitste in 

twee, de Vlamingen waren grotendeels voor de terugkeer van de koning, de Walen waren 

resoluut tegen. Het land was verdeeld, de koning van wie de belangrijkste rol erin bestaat de 

eenheid van het land te bewaren, kon zijn rol niet waarmaken. Wellicht maakte hij een kapitale 

fout: hij verdeelde België over zijn persoon. De kroon verloor daardoor haar nationale morele 

autoriteit en het land verviel in een logica van confrontaties, waar het tot op vandaag niet 

uitgekomen is.  

Waarom de Belgische unie moeilijk is met 2 

Eerder, toen we het over de minimumgrootte van een team hadden, stelden we al dat een team 

van 2 moeilijk en zeker niet natuurlijk is. De Belgische communautarisering “met 2” leidt het 

project “België” in een impasse, vooral – en dit is het punt dat ik hier wil maken – als er geen 

rekening mee wordt gehouden, het niet verdedigd of niet uitdrukkelijk vermeld wordt. 

Communautarisering “met 2” is mogelijk, maar is niet natuurlijk en zal altijd kwetsbaar blijven, 

zoals we eerder al aangetoond hebben.       
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Het principe GROOTTE onderstreept hoe delicaat de vorming van een duurzame ploeg is 

vanaf twee aparte ploegen, vooral wanneer ze erg verschillen en onevenwichtig zijn. Als er 

verschillen zijn, zijn er ook moeilijkheden en is goed bestuur een absolute vereiste. Aangezien 

er ook een onevenwichtigheid is (demografisch en economisch), meent de grotere groep dat het 

hier geen compromissen moet sluiten, dat de gulheid van de sterkere nu lang genoeg geduurd 

heeft, dat de grotere partij hoe dan ook over een democratische meerderheid beschikt, dat de 

discussie al lang genoeg aansleept, dat het genoeg is geweest en dat de (Vlaamse) meerderheid 

“enkel nog” haar wetten moet stellen.  

Op niveau van de Belgische ploeg is dergelijke taal onredelijk: het zou verbazen mocht de 

Waalse kant zich tevreden stellen met een positie waarin het zich als nationale minderheid 

moet plooien naar de wetten van een meerderheid die zich steeds minder met hen identificeert 

en geen gelegenheid voorbij laat gaan om hen dat te zeggen. Het is duidelijk dat het debat bijna 

louter emotioneel is, zoals we hierboven hebben aangetoond. Dat er geen dialoog meer is, is 

tragisch: er zijn verschillen tussen de partijen, zoveel is duidelijk. Het belangrijkste is echter om 

op een intelligente manier en op nationaal niveau met deze verschillen om te gaan. Dit leidt tot 

een duidelijke vaststelling: het Belgisch project moet opnieuw geformuleerd worden opdat 

Wallonië en Vlaanderen zich er verder voor willen inzetten.  

En het is net daar dat het schoentje wringt: we moeten toegeven dat er de laatste jaren, of 

misschien zelfs de laatste decennia, niet veel stemmen zijn opgegaan om het nationaal project 

uit te tekenen en op aantrekkelijke wijze voor zijn samenstellende delen te doen evolueren. 

Voor we konden overgaan tot een communautair model met twee, had het Belgisch project op 

structurele en continue wijze naar voor moeten worden gebracht. Men had moeten nagaan hoe 

een communautarisering met 2 het Belgisch project had kunnen dienen of niet had kunnen 

dienen. En bepalen welk Belgisch project bovendien. Zonder deze discussie over het toekomstig 

Belgisch project is het tegenovergestelde gebeurd: het communautair model is ingevoerd ten 

koste van België omdat niemand zich voldoende bekommerd heeft over het project “België”. 

Het is fair te veronderstellen dat sommigen er niets wilden over zeggen omdat ze zo verlangen 

naar het einde van België, terwijl anderen niets zeiden omdat ze wilden dat alles bij het oude 

bleef (nieuwe structuren zonder daarbij de oude veel te veranderen). Nog anderen – misschien 

wel de meerderheid – hebben niet begrepen dat de communautarisering het Belgisch project 

zou vernietigen, alleen al omdat het project zou worden vergeten. Tweede grote fout, bij het 

zoeken naar een oplossing voor de drang naar emancipatie van de Vlaamse regio en het gebruik 

van de Vlaamse taal binnen deze regio en het land, had men het over België moeten hebben en 

de noodzaak van een nieuw Belgisch project.  

Zwijgen is toestemmen. Uiteindelijk gingen weinig stemmen op om een Belgisch project voor 

te stellen, laat staan te verdedigen. Net zo min er stemmen op gingen voor een actualisering van 

de formulering ervan in positieve zin en niet exclusief in negatieve zin. De Brusselse regio 
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verzette zich uiteraard tegen de wensen van de Vlaamse gemeenschap om deze regio te 

integreren in Vlaanderen. Het Brussels protest werd door beide andere regio’s vaak ervaren als 

egoïstisch en vervelend. De regio’s begrepen echter niet dat de Brusselse wanhoop de voorbode 

was van een nationale wanhoop.  

België stemt in met een relatie met 2, geen liefdevolle relatie nee, eerder een relatie gekenmerkt 

door een gebrek aan respect en een steeds kleiner wordende liefde. Vlaanderen rijst eindelijk 

op… uit de assen van België. Zonder staatshoofd, zelfs zonder koning want die werd na de 

koningskwestie aan de kant geschoven door politici die in steeds grotere getale niets meer 

wilden weten van een laatste Belgische stem, en zeker niet van een autoriteit, en nog minder 

van een nationaal geweten. Men had voor zulk een verloren Belgische volk een nieuwe Mozes 

moeten vinden ...  

En nochtans. De toekomst van België is ongelooflijk rijk. Er is zoveel te bespreken, de 

keuzemogelijkheden zijn zo uitgebreid. Jammer genoeg is het encefalogram emotioneel ofwel 

leeg, ofwel opgejut tegen elke notie van België. We vragen ons zelfs af of deze discussie – we 

zouden het hier moeten hebben over de Staten-Generaal – er ooit kan komen. Deze discussie is 

nochtans van levensbelang: bij een decentralisering moet worden besproken wat er centraal 

moet gebeuren en wat het centrale gedeelte en de nieuwe structuren voor elkaar kunnen 

betekenen. Voor deze organisatorische vragen aan bod kunnen komen, moet eerst en vooral 

het doel van de organisatie bepaald worden, want de rollen en de processen hangen er van af. 

Het is dus van cruciaal belang om vandaag een nieuw project te bepalen voor de toekomst van 

het land, een project waar alle partijen zich in kunnen vinden. Van cruciaal belang omdat er 

tekens zijn dat het al te laat is. Met een goed inzicht van waar we komen en naar waar we willen 

gaan. Want we herhalen nog eens, België moet nieuwe uitdagingen bepalen voor deze regio’s – 

wat trouwens redelijk goed verloopt – maar moet ook en tegelijkertijd een nieuw, modern en 

enthousiast project bepalen voor zichzelf, gezien de veranderingen in en rond het land. Dit is 

verre van een nationale ramp. België staat vandaag op een historisch punt, er zijn zoveel 

mogelijkheden. Het grootste drama zou zijn dat het land geen van deze grijpt en deze discussie 

overlaat aan diegenen die het land liever zien verdwijnen. Om belangenconflicten te vermijden, 

is een duidelijke regel nodig: dit debat over de toekomst van België moet gevoerd worden door 

hen die de toekomst van de regio’s en de gemeenschappen bepalen, maar dit nationaal debat 

mag niet uitsluitend gevoerd worden in functie van regionale en communautaire agenda’s. Zeer 

zeker niet. Ik stel voor dat dit debat niet gegijzeld wordt door de “regionalisten” of 

“communautaristen” maar dat het integendeel gevoerd wordt door een groep mensen die, 

gedreven door een nationaal gevoel, een motiverend, liefst visionair project willen formuleren 

voor het België van morgen. In de rest van mijn commentaar wil ik aantonen dat dergelijke 

projecten voor België, voor zijn regio’s, bestaan.  
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Scenario’s voor een nieuw Belgische project 

Een Vlaamse motor, van het noorden van Frankrijk tot Nederlands Limburg 

Laten we het eerst eens over Vlaanderen hebben, vandaag de economische en politieke motor 

in de situatie die ons bezighoudt. Eerst en vooral mag in Vlaanderen de taalkwestie geen punt 

meer zijn. Iedereen is het erover eens dat de Vlaamse taal en cultuur in België thuishoren en 

een fundamenteel, rijk en vormgevend deel uitmaken van het land. Lange tijd was dat streven 

het kernpunt van een terechte Vlaamse zaak. Maar alleen sterke culturen kunnen zich 

openstellen voor andere. Vlaanderen vreesde, niet geheel onterecht, dat zijn cultuur dreigde te 

verzwakken in België, dat teveel personen het de plek zouden ontnemen waar het recht op had. 

Om deze angst te overwinnen moesten de Vlaamse roots verstevigd worden, en ik zou er zelfs 

aan toevoegen, de Belgische roots (dit laatste is mijn inziens – en in de traditie van “ieder voor 

zich” van Jules Destrée – onvolledig en onvoldoende gebeurd). Vandaag kan Vlaanderen 

terecht zeggen dat het die strijd gewonnen heeft. En omdat elk einde ook een nieuw begin 

inluidt, moet Vlaanderen zich nu focussen op een nieuwe vraag: “what’s next?”. 

De Vlaamse taal is verankerd in Vlaanderen, en dus in België. Het streven om het Vlaams en 

Vlaanderen sterke roots te geven is niet in tegenspraak met een toenaderingsproject. De 

Vlaamse verankering zou net nieuwe toenaderingen moeten creëren voor Vlaanderen en 

België. Ik zou durven stellen dat de strijd van de Vlaamse taal in Vlaanderen gewonnen is, 

maar dat de strijd voor de Vlaamse taal in België nog niet op bevredigende wijze is gewonnen. 

Deze tweede strijd is inderdaad een aanval op het gedachtegoed van Jules Destrée. Er moet dus 

een einde komen aan deze discussie. 

Een tweede strijd die vandaag aangevat kan worden is die van de rol van de Franse taal en 

cultuur in Vlaanderen. Het gevaar bestaat nu dat deze strijd leidt tot de ontkenning van de 

Franse taal, tot zelfs de verbanning ervan. Voor mij is het gevaar van een heel andere orde: de 

rijkdom van Vlaanderen ligt net in het feit dat het een streek is van paradoxen en 

tegenstellingen! Als Vlaanderen zich te sterk verankert, riskeert het zich te isoleren en verzwakt 

te raken terwijl het net de bedoeling was om sterker te worden. Dit argument gaat op voor 

beide gemeenschappen: het is net de aanwezigheid van de andere gemeenschap die elke 

Belgische gemeenschap verrijkt. Als de gemeenschappen zich isoleren, verarmen ze en neemt 

hun belang af. Om de eigen cultuur naar waarde te schatten, moet men deze vergelijken met 

andere culturen. In het multiculturele België maakt dit deel uit van het dagelijks bestaan. Door 

met andere sterke culturen (zoals de Franse en de Nederlandse) te worden geconfronteerd, is de 

Vlaamse cultuur in feite verplicht om zich te verdedigen en zijn territorium af te bakenen.  
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Elke multiculturele Vlaming zal zijn cultuur rijker en genuanceerder voorstellen dan wanneer 

hij zijn geboortestreek nooit had verlaten. Een schitterend voorbeeld van deze stelling ligt in de 

rijkdom van het Belgische expressionisme.   

Er staat echter meer op het spel voor het Vlaanderen vandaag. Door zich te verzetten tegen de 

Franse taal, verankert Vlaanderen zich in zijn kleinste proportie: het noorden van België. 

Eigenlijk is dit “tegennatuurlijk”, “tegen de roots in”. Historisch gezien bevinden grote delen 

van Vlaanderen zich immers in Frankrijk. Veel pagina’s uit de Vlaamse geschiedenis  zijn niet 

enkel in het Frans geschreven maar gaan ook over een gebied dat nu bij Frankrijk hoort. Men 

moet in feite, zoals Paul Van Nevel zo mooi doet, praten over “de Vlaanderen” (in het 

meervoud) die de Europese muziekwereld domineerden van het einde van de 14e eeuw tot het 

begin van de 16e eeuw. Hij creëerde wat we vandaag kennen als Frans-Vlaamse polyfonie maar 

wat we eigenlijk simpelweg Vlaamse polyfonie zouden moeten noemen naar analogie met de 

schilderkunst. Lille (Rijsel) is een Vlaamse stad, net zoals Arras (Atrecht) en Dunkerque 

(Duinkerken).  Artois (Artesië) en Picardië zijn grondgebieden die we als Vlaams kunnen 

bestempelen, ook al lijkt dat vandaag wat vreemd.  

Zo kan Vlaanderen de spil en de economische (en dus politieke) motor zijn van een regio die 

niet alleen ook het noorden van Frankrijk en Wallonië omvat, maar ook Nederlands-Limburg 

en Nederland. De Fransen herontdekken Brussel, grotendeels om interne fiscale redenen, maar 

ook dankzij het Belgische fiscaal regime dat erg gunstig is voor de inkomsten van de hoofdstad. 

De Fransen die naar ons land komen stellen het hier opvallend goed en voeren snel zaken in 

en vanuit België. Behalve deze Franse migratiebeweging is er momenteel niets anders wat er 

voor zou kunnen zorgen dat Vlaanderen de leiding neemt over dit gebied dat we de Vlaamse 

Lage Landen zouden kunnen noemen. De reden hiervoor ligt grotendeels bij de Vlamingen zelf 

die naar mijn mening nog te zeer gericht zijn op een communautaire overwinning in Brussel 

om zich in een andere strijd te gooien. Er speelt echter nog een tweede reden, die ook in de 

Brabançonne wordt vermeld: laat ons na eeuwen van slavernij (wat letterlijk fout is), eindelijk 

vrij zijn! Met andere woorden, de Vlamingen (en de Belgen) willen het thuis goed hebben maar 

hebben absoluut niet de intentie andere invloedsgebieden te veroveren. Nu de wereld zo 

onzeker en dreigend is, is het uiteindelijk begrijpelijk en natuurlijk dat men in zichzelf keert.  

Het probleem van de Vlaamse is dubbel. Ten eerste strookt het niet met een verleden dat veel 

ruimer is dan het Vlaams gebied in België. Het vloeit echter ook voort uit een illusie: hoe 

kunnen we de uitdagingen van de wereld aanpakken vanuit zo’n klein gebied?  Zou het niet 

beter zijn om, in regionaal opzicht dan, te redeneren zoals de Bourgondiërs dat deden of de 

Vlaamse steden in de Renaissance, en waartoe Europa ons nu ook uitnodigt? Frankrijk was een 

historische geallieerde van België, tegen Nederland ten tijde van de onafhankelijkheid, tegen de 

Duitsers in de Eerste Wereldoorlog en zelfs tegen Keizer Karel die zag hoe de Vlaamse steden 

de hulp van de koning van Frankrijk aanvaardden in de strijd tegen hun keizer, die bovendien 
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in Gent geboren was. Schrappen we Maeterlinck van de lijst van Belgische Nobelprijswinnaars 

omdat hij in de taal van Molière schreef en Frans sprak tegen zijn bijen? 

Wil Vlaanderen de stuwende kracht worden achter een gebied dat zich uitstrekt van Amiens 

tot Rotterdam, dan moeten de economische middelen (we kunnen dit onderwerp niet 

vermijden) van Vlaanderen in die richting gestuurd en vrijgemaakt worden. Men zou zelfs 

kunnen zeggen dat dit project van een “groot Vlaanderen” vergemakkelijkt kan worden door 

een decentralisering van België. Het zal voor Vlaanderen bovendien gemakkelijker zijn om een 

economisch project uit te tekenen waar Wallonië een integraal deel van uitmaakt. Een 

postindustriële revolutie voor België waarop Wallonië meelift, maar die het resultaat is van een 

vrijwillige keuze die verantwoordelijkheid, ambitie en middelen impliceert.  

Dergelijk project heeft een onmiddellijk gevolg voor de Vlamingen: Vlamingen die hieraan 

willen meewerken, moeten de Franse taal machtig zijn. Het houdt bovendien in dat alle Belgen 

tweetalig moeten zijn, net het tegenovergestelde dus van “elk voor zich” dat een dodelijke 

houding is voor een voortvarend België. Ook Nederlands-Limburg dat we verloren tijdens de 

onderhandelingen met Willem I van Oranje (die trouwens ook Franse roots heeft) kan bij dit 

project worden betrokken. 

Dit is ongetwijfeld het meest ambitieuze project dat België vandaag kan aangaan. Het biedt in 

ieder geval een positieve, moderne en toekomstgerichte visie voor België, dat op zich is al een 

verdienste. Bovendien heeft het onmiddellijke gevolgen inzake decentralisering en economisch, 

sociaal en taalkundig beleid. En het project kan naar mijn bescheiden mening veel meer 

motivatie genereren dan het project dat nu op tafel ligt. 

Dit mogelijke project legt de vinger op wat vandaag volgens mij de zere plek is: eerst moet 

worden bepaald in welke richting België en elk van de regio’s willen evolueren (wat zijn hun 

doelen?) en pas dan kan worden bepaald wie wat gaat doen (de rollen) en hoe deze kleine 

wereld zal functioneren (de processen). Het doel bepaalt de middelen (ook al is het omgekeerde 

ook waar).  

In de Belgische institutionele discussie van de laatste decennia waren de doelstellingen 

duidelijk : Vlaamse autonomie, Waalse tegenstand tegen al te grote veranderingen op nationaal 

vlak en Brussel dat neutraal wou blijven en zowat gegijzeld werd door de twee regio’s. Deze 

onverbiddelijkheid is negatief want het leidt tot een overvloed aan manke en dure 

compromissen. Te meer daar deze compromissen worden gemaakt op de rug van België.  

Ik stel voor dat men op creatieve en dus positieve manier de hamvraag stelt: welk Belgisch 

project zou een meerderheid van de burgers kunnen bekoren? 
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Een België met 3 regio’s 

Andere visies voor een minder ambitieus Vlaanderen en België bestaan ook. Het 

managementprincipe betreffende de natuurlijke grootte van een team leert ons dat België niet 

met 2 maar met 3 moet worden gebouwd om enige stabiliteit te garanderen. Zo vermijden we 

een continue confrontatie die op termijn enkel kan leiden tot een scheiding. 

Een eerste mogelijkheid bestaat erin dat Brussel het volwaardige statuut van regio krijgt, een 

derde regio dus naast Vlaanderen en Wallonië. Deze 3e partner is de lijm binnen de Belgische 

unie. De taak van Brussel (het Belgische Brussel, niet het Europese), de 3e partij in het Belgisch 

team is dus dubbel: enerzijds verschilt deze regio van haar twee zusters en kent ze haar eigen 

problematiek (waaronder het onthaal van Europa). Anderzijds zorgt ze als 3e regio voor een 

goed functionerend Belgisch team dat zonder haar niet zou werken. Deze laatste rol deelt de 

regio vanzelfsprekend met de twee andere. Maar de Brusselse regio speelt van nature uit en 

cultureel gezien de bevoorrechte rol van bemiddelaar omdat het bloed en de spirit van de beide 

andere  regio’s door haar aders stroomt. 

Het is dus inderdaad de “strijd”, zelfs de verovering van Brussel die België doodt en elke 

institutionele vooruitgang blokkeert. In een tweede scenario zou Brussel (opnieuw) de plaats 

worden waar Belgen elkaar vinden, in de taal van hun keuze. Om deze taak naar behoren uit te 

voeren moet Brussel volkomen tweetalig worden, zonder cultureel over te hellen naar een van 

beide gemeenschappen. Geen eenvoudige opdracht, want de huidige situatie is totaal anders 

(ook al is veel vooruitgang geboekt). Maar de rijkdom en het unieke karakter van Brussel liggen 

net in het feit dat Brussel het unieke en intelligente symbool kan zijn van wat anderen de 

Belgische “paradox” hebben genoemd. Deze paradoxen op intelligente manier beheren ligt aan 

de grondslag van het Belgisch functioneren. En het adjectief “intelligent” is hier van 

doorslaggevend belang. Wellicht is dit een van de redenen waarom iedere Europeaan zich hier 

zo goed voelt. De Brusselse regio is met haar statuut van regionale speler gelijkaardig aan de 

twee andere regio’s en van levensbelang voor het Belgische evenwicht. De regio mag geen 

permanent pact sluiten met een van de andere regio’s. In dit scenario is het natuurlijk wel zo 

dat Vlaanderen een andere hoofdstad dan Brussel zal moeten kiezen, zoals Wallonië al koos 

voor Namen. Gent, de stad van de Graven van Vlaanderen, wordt hierbij naar voor geschoven 

(door een Antwerpenaar nog wel). Het lijkt me niet geheel ondenkbaar want de verovering van 

Brussel door Vlaanderen is in dit tweede scenario (en in elk scenario dat niet het einde van 

België wenst) geen goed idee. In het huidige Europese kader kan Vlaanderen deze strijd niet 

winnen zonder Europa te verjagen.  

Nog enkele woorden over het Europese Brussel. Dat Brussel de Europese hoofdstad is, lijkt me 

volledig terecht in het Europa van de 6, zelfs de 9 (de 6 plus Oostenrijk, Spanje en Groot-

Brittannië), maar helemaal niet in het Europa van de 27. Het is ook geen toeval. De stichtende 
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landen die Brussel als hoofdstad kozen, kennen Brussel heel goed, hebben er een historische 

band mee. De Duitsers, Oostenrijkers en Spanjaarden via de familie Habsburg en Keizer Karel. 

De Fransen al sinds mensenheugenis en recenter bij het ontstaan van ons land en nadat de 

Franse troepen van de Revolutie, van Napoleon en voor hen die van Lodewijk XVIII in onze 

contreien verbleven. Met de Luxemburgers hebben we een unie en delen we een koninklijke 

familie; de Italianen onderhielden een commerciële en artistieke idylle met de Vlaamse steden; 

Nederland eerst zo dicht en dan zo van ons verwijderd door Luther en de onafhankelijkheid. 

Met Engeland delen we drie oorlogen waarvan de eerste eindigde in Waterloo, de tweede in 

Ieper en de derde in de Ardennen. Met de Italianen tot slot wisselden we schilders, stof, 

muziek, de familie Habsburg en Napoleon (nog eens) uit, en na de Tweede Wereldoorlog zelfs 

hele families.  

De beslissing om het centrum van de Europese Unie in België te huisvesten, was veel 

eenvoudiger toen het nog het Europa van de zes of zelfs van de negen was: het koninkrijk van 

het “centrum”, die Bourgondische droom, werd eindelijk realiteit in de vorm van een Verenigd 

Europa. Brussel was opnieuw het centrum, dit keer op Europees niveau. Een eerder 

onverwachte overwinning, wellicht bij gebrek aan beter aangezien de andere landen te zeer 

getekend waren. De multiculturele essentie, geërfd en gevormd door de geschiedenis, een echt 

geschenk van de tijd, speelt hier ook een grote rol. Een ding staat onomstotelijk vast: alle 

Europeanen voelen zich goed in Brussel. Dit is grotendeels te danken aan het multiculturele 

karakter van België dat zich niet opdringt. Een niet te verwaarlozen troef. 

In dit tweede scenario dat we het “nieuwe” Belgische project kunnen noemen, is Brussel de 

motor, de promotor van dit Europa waardoor het vandaag nog bestaansrecht heeft, maar 

waardoor het zich ook internationaal kan profileren terwijl België uit de internationale 

statistieken is verdwenen.  Om dit tot een goed einde te brengen, moeten alle Belgen hetzelfde 

doel nastreven: aanvaarden dat het multiculturele karakter uiteindelijk een bron van rijkdom 

is, ook al kan het, vaak eerst, een bron van verdeeldheid zijn. Dit scenario plaatst Brussel boven 

de Belgische politiek. Een kleine regio maar (nieuwe paradox) verwijderd van de Belgische 

politiek of politici. Een neutraal terrein, of beter nog, een plaats voor iedereen, een Europees 

Mekka. 

Er is hier echter een risico aan verbonden. We hadden het er eerder over hoe vertrouwd en 

verwelkomend Brussel is voor het Europa van de 6 (of zelfs van de 9). Dat is zeker niet het geval 

voor het Europa van de 27 dat zich ver naar het oosten uitstrekt en waarvan Berlijn of Wenen 

eerder het natuurlijke middelpunt vormen. Het is daarom verstandig onze huidige 

verworvenheden niet te verkwanselen, maar wel om verantwoordelijk te blijven voor dit 

onverwachte toetje dat de geschiedenis in fine voor ons land voorzien heeft.  
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Een België met 10 of 11 provincies 

Er zijn ook nog andere opties. En is het niet beter veel keuzemogelijkheden te hebben dan 

geen? Een derde optie voor de toekomst van België is geïnspireerd op het Zwitsers model: 

België wordt een federale of confederale staat met 10 provincies. Elke provincie krijgt meer 

autonomie, ook taalkundig. Elke provincie kiest dan haar vertegenwoordigers en taalstelsel, 

eentalig of tweetalig. Nu Vlaanderen zijn taal veilig heeft gesteld – en in zekere mate, nu het 

Frans wat aan invloed verliest in de wereld – kan deze oplossing gemakkelijker worden 

besproken. Deze oplossing kent overigens twee grote varianten. Een eerste scenario ziet Brussel 

als een provincie, waardoor België dus 11 provincies zou tellen. In een tweede variant krijgt 

Brussel een bijzonder statuut, zoals dat van Washington D.C. in de Verenigde Staten. Het 

Belgische spel wordt dan gespeeld met 10 provincies die, afhankelijk van het dossier, variabele 

coalities vormen, niet uitsluitend volgens de huidige communautaire regels, maar coalities in 

functie van de economische en sociale belangen. Omdat België een land van steden is, zoals 

Gerard Mortier me zo correct heeft geleerd, groeien de provincies in dit scenario uit tot een 

administratieve eenheid, verdwijnen de gewestelijke autoriteiten en neemt de Belgische staat 

zijn rechten weer op. Het is best mogelijk dat de Vlaamse provincies zich verenigen om de 

Vlaamse taal te beschermen, maar om van daaruit te beweren dat ze zich afzonderen zou een te 

haastige conclusie zijn, de tijd zal het zeggen. We kunnen er echter niet om heen: een van deze 

bestuursniveaus (provincie, gemeenschap, land) lijkt overbodig en gedoemd om te verdwijnen. 

Maar voor we beslissen elk niveau we opdoeken, kunnen we het maar beter eens worden over 

het toekomstig scenario voor België.  

Het is niet onze taak het scenario voor België op te leggen. Wel willen we aantonen dat er 

meerdere realistische en uitvoerbare scenario’s zijn (alles is een kwestie van wat men wil en 

beslist). Er bestaat ook nog een radicalere variant, minder Belgisch, meer Europees, voor wat 

Brussel betreft. Brussel zou namelijk een echte Europese hoofdstad kunnen worden, met 

andere woorden, het “geschenk” zijn van België aan Europa als dank voor de rol die Brussel in 

de wereld speelt dankzij Europa. Een echt voorbeeld voor Europa dat zich volledig achter de 

Europese zaak schaart. Een manier ook om Brussel definitief buiten de discussie te zetten en 

niet langer ruzie te maken over deze twistappel. Zwak uiteraard, want het is toegeven dat België 

niet om kan met zijn culturele dualiteit.  

Autonome oplossingen 

Een basisprincipe bij onderhandelingen is nagaan wat het uitblijven van een akkoord tot 

resultaat heeft. Een nuttige oefening, want de kosten van de onenigheid becijferen maakt het 

vaak makkelijker om tot een akkoord te komen. Ik zeg al langer dan vandaag dat dergelijke 

oplossingen uitdrukkelijk overwogen moeten worden, zonder me zorgen te maken om de 



Het project “België”: managementanalyse en blik op de toekomst 

 
 

 Ludo Van der Heyden, Hoogleraar aan INSEAD. 
 
 

20 

emotionele verbaasde of zelfs weigerende reacties die dergelijk standpunt veroorzaakt. De 

realiteit van een splitsing kan de unie bevorderen. 

Eerst en vooral wat Vlaanderen betreft want in het Vlaamse bestuur lijkt de Belgische dimensie 

al jaren zoek. Dat is ook het punt dat ik hierboven heb aangehaald: blijven volhouden dat 

Brussel bij Vlaanderen hoort, leidt naar mijn mening onvermijdelijk tot de splitsing van België. 

De obsessieve drang om Brussel te “veroveren” riskeert elke discussie of elk akkoord dat niet tot 

dit doel leidt, stil te leggen. Voor veel mensen is dit doel niet wenselijk, zelfs onaanvaardbaar. 

Hierop aandringen kan dus een wrok veroorzaken bij de Walen en een meerderheid van de 

Brusselaars die zo negatief is dat elk nationaal akkoord meteen onmogelijk wordt.  

Vlaanderen kan uiteraard goed autonoom overleven en dat is grotendeels de wens die het deze 

dagen uitspreekt. Persoonlijk vind ik dit eerder een verlies, een beperking van de Vlaamse 

ambitie en zijn rol in Europa. Vlaanderen verliest er een deel van zijn rijkdom en grandeur 

door. Vlaanderen zou op die manier weliswaar een geïdealiseerd en verouderd purisme 

realiseren maar in realiteit zou dit een breuk met het verleden zijn: een puur Vlaamse 

verankering leidt op termijn tot een culturele en intellectuele verschraling van Vlaanderen. Je 

kan je verleden niet ongestraft loochenen. 

 Voor Wallonië liggen de kaarten verrassend genoeg een stuk duidelijker. Wallonië zou 

onafhankelijk kunnen blijven, ook al ligt het meer voor de hand dat Wallonië een verbond 

sluit met andere landen. De vraag is met wie en waarom?  

Met Frankrijk bijvoorbeeld want het culturele verschil tussen de Waalse en Franse Ardennen is 

miniem, zeker in tegenstelling tot het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders. Frankrijk 

zou blij zijn met een uitbreiding tot aan de Maas, ook al droomden ze vroeger van een rijk tot 

aan de Rijn. De Waalse versterking zou ook goed van pas komen als tegengewicht tegen 

Duitsland. Bovendien verkeert Wallonië in veel betere toestand dan Oost-Duitsland bij de 

toenmalige hereniging met West-Duitsland. Frankrijk heeft altijd gedroomd van een Belgische 

annexatie, en zou dus geen moeite hebben om haar verantwoordelijkheid op te nemen 

tegenover Wallonië, met inbegrip van de Waalse pensioenen.  

Ook een verbond met Luxemburg is niet onlogisch. Het oude hertogdom wordt daardoor in 

ere hersteld. Wallonië heeft dus nog mogelijkheden naast een alliantie met Vlaanderen. Hun 

keuze ligt open, en gelukkig maar. Wallonië kan – net als Vlaanderen – de kaart van de 

autonomie trekken. Een experiment dat andere Europese landen en regio’s met argusogen 

zouden volgen. Om tot succesvolle onderhandelingen tussen Belgen te komen, moet het 

resultaat interessant zijn. Deze voorstellen moeten bestudeerd worden, wat niet het voorwerp 

uitmaakt van dit schrijven. Er zijn meerdere mogelijkheden voor Wallonië die op het eerste 

zicht misschien wat vreemd lijken, maar die niettemin het overwegen waard zijn.  
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De ploeg aan het hoofd van de staat besturen: een DRPI-analyse 

Met bovenstaande tekst wou ik aantonen dat België uit verschillende scenario’s kan kiezen. In 

plaats van zich verder te verscheuren, zou het land beter een rijk en gepassioneerd debat 

beginnen over de bouw en structuur van het toekomstig Belgisch landschap. Pas als het 

toekomstig doel duidelijk is, kan er gepraat worden over de instellingen.  

Het model “Doelen-Rollen-Processen-Individuen”, afgekort DRPI, onderstreept hoe belangrijk 

het is om het eerst eens te worden over de doelstelling van de Belgische staat, voor er sprake 

kan zijn van instellingen (of in managementtaal van de rollen en de management “processen”). 

De instellingen, zoveel is duidelijk, dienen een doel, een project waarin ze hun recht van 

bestaan vinden. Daarom moet er eerst en vooral en expliciet gepraat worden over het nieuwe 

en toekomstige doel van de Belgische staat. Zonder dergelijk doel zal het land verscheurd raken 

over de instellingen terwijl men het in werkelijkheid niet eens zal zijn over het na te streven 

doel. Sterker nog, er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de onenigheid in verband 

met de doelen en de mogelijke onenigheid omtrent de instellingen. Deze twee discussies met 

elkaar vermengen is dodelijk want het maakt de verwarring en het onbegrip alleen maar groter.  

Bij gebrek aan een gemeenschappelijk project bestaat België niet meer  

Een groep mensen wordt een team wanneer ze beslissen om samen eenzelfde doel na te streven. 

Dit betekent dat er geen team is als er geen gemeenschappelijk doel is. Veel sportploegen zijn 

niet echt een ploeg in de betekenis die wij eraan hebben gegeven. De trainer moet ervoor 

zorgen dat de spelers zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel (zoals het kampioenschap 

winnen, bij de eerste 5 eindigen…) dat voorrang heeft op het eigen belang (carrière, geld, een 

nationale selectie…). Hoe meer coherent de keuzes van de trainer, hoe geloofwaardiger hij 

wordt. De keuzes moeten uiteraard passen in het streven naar het uiteindelijke doel. 

Daarentegen verliest hij zijn geloofwaardigheid als hij zich bij zijn keuzes te veel laat leiden door 

persoonlijk belang. Om goed te kunnen werken, heeft de trainer de steun nodig van de 

ploegleiding, niet enkel mondeling, maar daadwerkelijk, met andere woorden, de leiding 

aanvaardt dat hun persoonlijke belangen op de tweede plaats komen na het belang van de 

ploeg.  

Vandaag is België niet langer een ploeg, het is een groep mensen of gemeenschappen die met 

elkaar verbonden zijn door oude akkoorden waarover ze het vandaag maar niet eens raken. 

Elke gemeenschap streeft zijn eigen doel na, zonder trainer die de spelers in de richting van een 

gemeenschappelijk nationaal doel duwt en zonder leiders die de acties van de trainer 

ondersteunen. In feite lijkt het erop dat België vandaag noch een trainer noch een leiding 

wenst. Hierin ligt net de toepasselijkheid van het DRPI model : er kan geen trainer zijn (een rol 

om te houden) als die trainer niet op voorhand weet welk doel hij moet nastreven. België kan 
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vandaag geen trainer hebben, geen leiders, omdat er geen akkoord is over een 

gemeenschappelijk doel, dat we het “nieuw Belgisch project” noemen. Een Vlaamse vriend 

vertelde me hoe verbaasd hij was toen hij zag dat de beste onder hen, M. Guy Verhofstadt, het 

zo slecht deed als Eerste Minister. Mijn antwoord was simpel: “als de beste faalt, dan is het 

wellicht onmogelijk de taak een goed einde te brengen. Het heeft geen zin het hoofd te worden 

van een Belgisch team als er geen duidelijk project is en te veel mensen in feite willen dat het 

project niet op een positieve en ambitieuze manier wordt bepaald”.  

Er is hier zelfs sprake van een inversie van de logica. Sinds het einde van de oorlog heeft 

Vlaanderen gebouwd aan zijn identiteit tegen België. De koningskwestie zette alles in gang. 

België moest geneutraliseerd worden, gradueel slinken om zo een vertrouwd en welvarend 

Vlaanderen te creëren. En het moet gezegd, de reflex van de Walen was communautair, 

weliswaar in een andere betekenis: voor Wallonië was België een reddingsboei in de de-

industrialisatie die de regio overspoelde. De Belgische redding heeft het onvermijdelijke 

inderdaad wat uitgesteld voor Wallonië, maar men had moeten investeren in de toekomst, 

zoals dat het geval was voor de textielsector in Vlaanderen. Men kan, ietwat vereenvoudigd, 

stellen dat België moest blijven bestaan opdat Wallonië niet zou moeten veranderen, of toch 

niet te snel. Wallonië heeft zich gesetteld in een afhankelijkheid die de leiders, als het verlichte 

ouders waren geweest, niet hadden mogen toestaan. Vanuit een Belgisch standpunt is het 

inderdaad zo dat de te vanzelfsprekende verzwakking van een van de teamleden, de consensus 

verzwakt heeft.  

België zit vandaag aan beide kanten verstrikt in communautaire netten van waaruit geen nieuw 

Belgisch project kan ontstaan. Of indien men een minder machiavellistische conclusie wenst, 

België wordt te lang geregeerd door bijzienden die de toekomst van het land niet zien, maar 

enkel de eigen regio en de eigen gemeenschap. Men mag dan al een debat willen aangaan over 

de intenties – willen ze echt bewust de Belgische staat in gevaar brengen? – uit de feiten blijkt 

dat als gevolg van dergelijk gedrag het einde van het land in zicht komt.  

De managementles die we hieruit kunnen trekken is duidelijk: om België in leven te houden, 

moet er een gemeenschappelijk doel zijn en een hierbij passend beleid. De “Belgisch” verkozen 

politici (in tegenstelling tot de gewestelijk of regionaal verkozen politici) moeten België naar de 

overwinning leiden en een nationale context geven aan de regio’s.  

Onze Belgische politici bekijken alles echter door een eerder communautaire bril wanneer ze 

het hebben over nationale verantwoordelijkheden. Of zijn op z’n minst niet echt geneigd de 

positie van de “Belgische” belangen te verdedigen in hun gemeenschap. Dat is, naar mijn 

bescheiden mening, het geval voor de huidige Eerste Minister bij het begin van zijn mandaat. 
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Wil België blijven leven, dan moet hier een einde aan komen. De regionale en federale rollen 

moeten snel duidelijk worden. Deze zijn wat mij betreft onverenigbaar geworden omdat in 

beide gemeenschappen de regionale interesse veel groter is dan de nationale.  

Om België te redden, hebben we managers nodig die maar 1 doel hebben: een overwinning 

van België. Gezien de steeds groter wordende regionalisering moet dit team, en zijn 

administratie, aan de basis grondig herbekeken worden. Nadat deze Belgische ministers 

verkozen zijn, moeten ze zich inzetten voor België zelf en niet met het oog op regionale of 

communautaire belangen. Dat moeten ze aan anderen overlaten. Het gaat niet enkel om het 

volgen van de regels, maar vooral om het handelen naar de “geest” van België: een federaal 

ambtenaar werkt in de eerst plaats voor het land. Het aantal “nationale” ambtenaren kan 

variëren volgens de aangehaalde scenario’s, maar de verwachtingen, verantwoordelijkheden en 

verplichtingen voor elk van hen moeten duidelijk zijn.  

Zo kan de Belgische politiek vandaag geen vooruitgang boeken want ze wordt ondermijnd door 

belangenconflicten. Om deze belangenconflicten met zelfmoordneigingen uit België te 

verbannen is er slechts een duidelijke oplossing: ze uit de weg gaan. De Belgische politieke en 

administratieve vertegenwoordigers mogen enkel beoordeeld worden op de mate waarin zij de 

nationale doelstellingen hebben gerealiseerd. Hiervoor zijn een nationale politiek en nationale 

platformen nodig, en niet enkel regionale of communautaire partijen.  
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Conclusie 

Met dit schrijven wou ik de actuele problemen van het land aan de hand van een 

managementanalyse verduidelijken. De diagnose is simpel: een communautarisering met twee 

leidt onvermijdelijk tot conflicten. De gevolgen hiervan niet realistisch beschouwen, betekent 

onvermijdelijk het einde van het land. Om België goed te kunnen besturen, is in de eerste 

plaats een juiste diagnose nodig, en dat ontbreekt hier.  

Dit betekent ook dat er eerst duidelijkheid moet komen over wat ik het “nieuw Belgisch 

project” heb genoemd. Het is maar nadat een nationaal project is bepaald, dat het opportuun is 

om te praten over de rollen aan de top van de staat. Pas daarna kunnen we het hebben over de 

processen die nodig zijn om het project in goede banen te leiden. Met andere woorden, zolang 

niet vastligt welke richting het land uit moet, kan de hervorming van de instellingen niet 

worden besproken. Anders zal de toekomst van België gegijzeld blijven door individuen die wel 

aan dit debat deelnemen, niet om tot de beste oplossing voor het land te komen maar om hun 

oplossingen op te dringen, hun regionaal of communautair eigenbelang te verdedigen. Met 

andere woorden, we hebben integere staatsmensen nodig.  

Zonder nieuw project zal de huidige malaise verder duren, met als eindresultaat de splitsing van 

het land, die dan onafwendbaar zal zijn. Niet omdat er geen enkele andere uitweg is maar wel 

omdat de hamvraag in verband met de toekomst van België niet op een verantwoorde, 

constructieve en eerlijke manier werd behandeld. België zal dan dood zijn, niet door een 

onverzoenbare oppositie tussen de samenstellende delen van het land, maar als gevolg van het 

wanbeheer van een existentiële crisis. Dat dit het geval is voor een of ander bedrijf, tot daar aan 

toe, maar voor een land als België dat reële mogelijkheden heeft in een nieuwe Europese en 

wereldcontext, is dat ronduit onaanvaardbaar en tragisch.  

Als we dan toch uit elkaar moeten gaan, laat het dan tenminste na een goed geleide volwassen 

discussie zijn. Het is meer dan ooit tijd voor een Staten-Generaal over de toekomst van het 

Belgisch project.  
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