
GORDON BROWN,
Brits premier, over  de kredietcrisis en de inflatoire druk

‘Dit is een moeilijke en gevaarlijke situatie voor de wereldeconomie.’
Observer

SIMON SAMUELS,
bankanalist bij Citigroup, over de kredietcrisis

‘De crisis heeft duidelijk gedemonstreerd dat de bevoegde instanties in de
financiële industrie slapend aan het stuur zaten.’

Financial Times

WIM ELFRINK,
Chief Globalization Officer bij Cisco, over Azië

‘We zitten in Azië om drie redenen: de groeipotentie, de innovatie en het talent. Dat
de lonen er laag zijn, is een bonus, maar niet doorslaggevend. Bovendien zal dat
voordeel verdwijnen.’ FEM Business
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België (1)
Mijn felicitaties voor de uitstekende duidings-
waarde van het artikel van Stefaan Michielsen
(‘Krachten die het land uiteendrijven zijn funda-
menteel van aard’, De Tijd 2 januari). Ik zou ook
de lectuur willen aanraden van ‘The size of nati-
ons’ van Alberto Alesine (Harvard University)
en Enrico Spolaore (Tufts University). Dat werk,
naast het in het opiniestuk vermelde werk van
Samuel Huntington (‘Botsende beschavingen,
cultuur en conflict in de 21ste eeuw), lijkt me
voor de komende maanden bijna verplichte lec-
tuur voor sommigen van onze politici.

Rudy Blereau, Keerbergen

België (2)
Ik kan de analyse in De Tijd over België alleen
maar beamen. Eén oorzaak van het misnoegen
van de Vlamingen over de staatsstructuren
wordt echter altijd en overal moedwillig over
het hoofd gezien. Het gaat over de miljarden-
transfers, op alle mogelijke manieren, van het
noorden van het land naar het zuiden. Van de
splitsing van gezondheidszorg, waar in Wallonië
een enorm misbruik bestaat en dubbel zoveel
aan wordt uitgegeven als in Vlaanderen, komt
niets in huis. Ook de overheveling van financiële
bevoegdheden naar de gemeenschappen mag
niet op tafel komen. Zelfs aan het werkgelegen-
heidsbeleid en de werkloosheidsuitkeringen
mag niet geraakt worden, alweer omdat er in
Wallonië misbruiken zijn en ze die dan niet
meer betaald krijgen uit eigen zak.
Er zijn dus wel andere redenen dan die van fun-
damentele aard om het land te splitsen, maar
dat zal niet gebeuren met deze interim-rege-
ring. Maar die tijd komt onvermijdelijk. Vlaande-
ren is wakker geworden, en daardoor veel radi-
caler. 6 procent afstaan van je BNP aan een deel
van de bevolking die het vertikt om aan de eco-

nomische achterstand en de misbruiken iets te
doen omdat het manna zo in de mond komt ge-
vallen, wordt uiteindelijk onhoudbaar. De uitslag
van de volgende verkiezingen zal nog veel
Vlaamsradicaler zijn.

Rogier Martens

België (3)
De analyse in het artikel ‘Krachten die het land
uiteendrijven zijn fundamenteel van aard’ is cor-
rect en fundamenteel. Ik verwijs tevens naar het
standpunt van het Comité van de regio’s van de
EU, wijzend op de paradox dat kleine landen
zoals onder meer Luxemburg, Slovenië, Malta,
Cyprus en Estland rechtstreeks betrokken zijn
bij de Europese besluitvorming terwijl aan 
‘naties zonder staat’ zoals Vlaanderen en 
Wallonië de mogelijkheid wordt ontzegd recht-
streeks te participeren aan de Europese besluit-
vorming. Dit is een onhoudbare situatie, zoals
Luc van de Brande, de ondervoorzitter van het
Comité, heeft gezegd. Dat lijkt me nog een
krachtig argument extra dat het land zal uiteen-
drijven.

Walter Gysels

België (4)
Het opiniestuk over België in De Tijd toont dui-
delijk aan dat de evolutie die België meemaakt
niet wereldvreemd is en dus niet als een vlaag
van opkomende pest of extremisme mag wor-
den beschouwd. Het aantal Vlamingen dat naar
de RTBF kijkt of het aantal Walen dat naar de
VRT kijkt, zal allicht procentueel bijna onbedui-
dend zijn. Een teken van het gebrek aan interes-
se in elkaars taal en cultuur.
Het uiteenvallen van het communistisch Oost-
blok werd bijna onmiddellijk gevolgd door een
drang om aansluiting bij de Europese gemeen-
schap. Dat gebeurt niet omdat die landen of

vroegere deelstaten zo graag onder een juk le-
ven, wel omdat ze perfect de voordelen van ‘li-
ving apart together’ inschatten: een verregaan-
de autonomie met maximaal gebruik van syner-
getische waarden zoals de eenheidsmunt en
het vrij verkeer van personen en goederen.
Bart De Wever (N-VA) stelt zich terecht de
vraag waarom dergelijke structuur nog door
een monarchie als tussenschakel dient belast te
worden.
Wallonië heeft in een ver verleden een boeme-
rang gegooid: weerzin en minachting voor de
Nederlandse taal en de Vlaamse cultuur. Het
gekrijs om al het ‘misselijkmakende nationalis-
me van Vlaanderen’ staat gelijk met de schrik
voor de terugkerende boemerang.

Paul Depreeuw, Oostende

België (5)
Vlaanderen en Wallonië kunnen best als zelf-
standige staten verder door het leven gaan, zo-
als Tsjechië, Slowakije, de landen van het vroe-
gere Joegoslavië en vroeger Oostenrijk en Hon-
garije, Noorwegen en Zweden. Ze moeten de
boedelscheiding rationeel, in vriendschap en in
een redelijke tijdspanne, en waar nodig met in-
ternationale arbitrage kunnen regelen. Vlamin-
gen en Walen moeten beseffen dat ze altijd el-
kaars buren zullen blijven met een gemeen-
schappelijk verleden en gedeelde belangen,
waardoor ze elkaar in de Europese Unie als be-
voorrechte partners zullen behandelen. Voor
Brussel, dat integraal in Vlaanderen ligt, is een
gedurfd statuut aangewezen van Europese, na-
tionale en internationale hoofdstad met ruim
zelfbestuur, met medebeheer van en cofinan-
ciering door de instellingen die er zijn geves-
tigd.

Guido Naets, Berlare

ZAK

Het kan natuurlijk zijn dat bepaal-
de kleine landen welvarend of
veilig zijn. Maar dat impliceert

nog niet dat er een causale band bestaat
tussen de twee. Zijn Cyprus, Albanië,
Tsjetsjenië, Armenië, Macedonië, Leso-
tho, Kirgizistan, Somalië of Laos dan zul-
ke prettige plaatsen om te leven? Noch-
tans gaat het steeds om landen waar
minder dan 10 miljoen inwoners zijn,
een criterium dat de auteur belangrijk
vindt om welvaart te meten. 

Het is ook onwaar dat grotere staten
niet meer veiligheid bieden. De Europe-
se Unie is net opgericht om een nieuw
en bloedig conflict te voorkomen. In dat
opzicht is het vreemd dat Rachman zelfs
stelt dat het als klein land niet nodig is
lid te zijn van een internationale militai-
re organisatie. Zwitserland en Ierland
zijn dat ook niet, en die lopen volgens
hem geen gevaar op een invasie. Welnu,
die twee landen zijn nooit door een in-
vasie bedreigd geweest. Dat ligt niet aan
het feit dat ze klein zijn in de huidige we-
reld, maar heeft alles te maken met geo-
grafische factoren. Ierland kon zo buiten
de twee Wereldoorlogen blijven. Zwit-
serland, omringd door bergketens, heeft
sedert de Napoleontische tijd geen en-
kele inval meer meegemaakt.

Het klopt ook niet dat grote landen
vandaag minder expansionistisch zou-
den zijn omdat het binnenvallen van
kleine landen ‘tegenwoordig flink pijn
kan doen’, daarbij verwijzend naar de in-
vasies van Afghanistan en Irak. Wat Af-

ghanistan betreft, volstaat het te stellen
dat het Britse wereldrijk in de 19de eeuw
dit landje niet wist te veroveren. Kleine
landen met een gunstige geografie voor
guerrilla-oorlogvoering, zoals Vietnam
of Afghanistan ten tijde van de Sovjetin-
vasie, waren altijd al moeilijk te verove-
ren. Het klopt overigens gewoonweg
niet dat grote staten vandaag minder ex-
pansionistisch worden. Wie dat niet ge-
looft, verwijzen we naar het beleid van
de Verenigde Staten sedert de val van de
Berlijnse Muur of het herrezen Rusland
van Poetin.

DIMENSIES
Welvaart kan enkel maar gegaran-

deerd worden door schaalvergroting,
niet door schaalverkleining. Het is de
taak van bijvoorbeeld de Europese Unie
om daarvoor te zorgen. Als bedrijven en
multinationals over landsgrenzen heen
fuseren, moet de democratie zich net
aanpassen aan die dimensies. Het op-
richten van nieuwe, kleine soevereine
staten staat haaks op die beweging. Net
om concurrentieel te blijven met landen

als China, India of de VS breidt de Euro-
pese Unie uit. Het valt ten zeerste te be-
twijfelen of een Europese ‘Unie’ van een
tweehonderdtal onafhankelijke regiosta-
ten beter opgewassen zou zijn tegen de
immense Chinese markt. Ze zal eerder
economisch en politiek een appendix
worden van het grote Aziatische vaste-
land - wat ze geografisch ook is - para-
doxaal genoeg om een reden die Rach-
man zélf aanhaalt. Volgens hem halen
grote Aziatische landen hun welvaart
niet uit hun binnenlandse, maar wel uit
de buitenlandse markt. Loont het voor
Aziaten of Amerikanen dan niet de
moeite om tientallen kleine micro-eco-
nomieën tegen elkaar uit te spelen in
plaats van op te tornen tegen een poli-

tiek en economisch eengemaakt Euro-
pa?

Maar er zijn nog redenen om de
schaal van de democratische besluitvor-
ming, ergo van de staatkundige gehelen,
te vergroten. Zo spelen alle echte proble-
men van de huidige wereld zich op glo-
bale schaal af. Denken we in dat opzicht
maar aan de verwoestijning, de opwar-
ming van de aarde, de schaarste van be-
paalde goederen zoals drinkbaar water,
het globale terrorisme, de proliferatie
van nucleaire wapens, enz. Al die proble-
men overstijgen niet alleen de huidige
landsgrenzen, maar zelfs de Europese
ruimte. In dat opzicht is het streven naar
nieuwe soevereine staten zelfs volledig
anachronistisch, ja, zelfs absurd.

RELATIEF
Kleine landen zouden neigen naar

meer homogeniteit. Maar is dat wel zo?
Is het viertalige Zwitserland homogener
dan het officieel eentalige China? Zwit-
serland is bovendien nog groter dan Bel-
gië. Alles is dus erg relatief. Is homoge-
niteit - wat men daar ook moge onder
verstaan - bovendien wel wenselijk?
Zoja, waarom dan de Europese eenma-
king of de stichting van het nieuwe, mul-
ticulturele en meertalige Zuid-Afrika? Is
het niet interessanter om vele culturen
en visies binnen één staatkundige koe-
pel te verenigen?

Overigens zijn kleine en homogene
landen als concept niet haalbaar. In de
Europese Unie zijn er maar twee een-
talige staten: IJsland en Portugal. Alle
staten zijn multireligieus. Ook al zouden
al die landen op taalbasis desintegreren,
dan nog zouden de zogezegde ‘etnische
problemen’ blijven bestaan. In ex-Joe-
goslavië reproduceert het Joegoslavi-
sche ‘probleem’ zich nu in elke oude
deelrepubliek. Elk Europees land heeft
autochtone en allochtone (vaak islami-

tische) minderheden. Nederland heeft
de Friezen en Limburgers, Spanje heeft
Basken en Catalanen, Bosnië zit met een
lappendeken van religies. Een onafhan-
kelijk Vlaanderen zou overigens nog
méér rechten aan Franstalige inwoners
moeten toekennen - door een verplich-
te ratificatie van het zogenaamde Min-
derhedenverdrag - dan vandaag, hoe pa-
radoxaal dat ook moge klinken. 

Kleine landen zouden ook makkelij-
ker te besturen zijn. Dat is wellicht waar.
Maar dictaturen zijn zelfs nog makkelij-
ker om te besturen, en toch is die staats-
vorm de slechtst denkbare. Bovendien
biedt kleinschaligheid zelfs geen garan-
tie voor goed bestuur. Die stelling is
overvloedig bewezen door de conflicten
in Noord-Ierland, Bosnië en Israël.

MARKETING
Rachman verwijst ten slotte naar het

onafhankelijkheidsstreven als een fan-
tastische marketingtruc. Toerisme en
welvaart zouden ons te beurt vallen. Als-
of een eengebleven Tsjecho-Slowakije
ook maar één toerist minder zou gehad
hebben. Niemand bekommerde zich om
de Baltische staten, maar nu ze onafhan-
kelijk zijn, genieten ze van een identiteit,
een imago en buitenlandse investerin-
gen. Welk imago heeft Letland eigenlijk?
In die ‘homogene’ staat leven maar 59
procent Letten. De rest van de bevolking
bestaat uit minderheden, zoals
(Wit)Russen, Polen of Oekraïners.

De toegenomen investeringen in de
Baltische staten hebben overigens niets
te maken met hun onafhankelijkheid en
nieuw verworven kleinschaligheid, maar
alles met de implosie van het communis-
me. Dat een open markt van honderden
miljoenen meer investeringen aantrekt,
toont het Chinese ‘markt-socialisme’
aan. Overigens waren de Baltische lan-
den onafhankelijk en zijn ze in 1940 door
de Sovjet-Unie gewoonweg gean-
nexeerd. Dat ze nu hun identiteit in ze-
kere zin herbeleven, komt omdat de
oude bezetter weg is. Het herenigde Ber-
lijn trekt overigens oneindig meer toe-
risten dan het oude West-Berlijn, laat
staan Oost-Berlijn. Was de eenmaking
van Duitsland dan een slechte zaak?

■ Bruno Yammine is historicus en is politiek
actief bij vzw B Plus, een beweging voor
een vernieuwd federaal België.

Het valt sterk te betwijfelen of een Europese ‘Unie’ van
een tweehonderdtal onafhankelijke regiostaten beter
opgewassen zou zijn tegen de immense Chinese markt.

Dat Zwitserland geen gevaar op een invasie loopt, heeft niets te maken met het feit dat het land klein is, maar alles met geografische factoren. FOTO:   GAMMA

Bruno Yaminne
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■ Volgens Gideon Rachman (‘De toe-
komst is aan de kleine landen’, De Tijd, 21
december 2007) is secessie in de Euro-
pese Unie niet zo erg. Integendeel, klei-
ne landen zoals Kosovo of morgen mis-
schien Vlaanderen, Wallonië en Schot-
land zijn de modellen van de toekomst.
Homogene, kleine landen zijn volgens
hem concurrentiëler, veiliger en welva-
render. Dat de voordelen van groot te zijn
- veiligheid en voorspoed - in de moder-
ne wereld niet meer belangrijk zouden
zijn, is hoogst twijfelachtig. Welvaart kan
alleen worden gegarandeerd door schaal-
vergroting.

TOEKOMST IS AAN GROTERE GEHELEN
FEDERALISERING Democratie moet zich aanpassen aan afmetingen van samensmeltende multinationals


