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In V laanderen-Europa 2002 hebben Van den Brande en de z i jnen een aantal po l i t i eke s leute l 

woorden gedef in ieerd. Daarmee hebben zi j een re ferent iekader vastgelegd voor de po l i t ieke 

discussie in V laanderen. De def in i t ies zi jn me t opzet zo vaag en r u i m mogel i j k gehouden, zo

dat een meerderheid van de bevolking voor hun pol i t iek project gemobil iseerd kan worden [ I ] . 

Vlaanderen-Europa 2002 is wellicht één van 
de meest markante politieke teksten van onze 
tijd. Het boekje dat door de eerste regering Van 
den Brande in 1993 bij Lannoo werd uitgegeven, 
markeert een nieuwe fase in de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging: de fase van de staatsvor
ming [21. Het document is expliciet gekaderd in 
een natievormende strategie, waarbij de Vlaamse 
regering streeft naar een inhoudelijke invulling 
van de pas verworven institutionele structuren en 
daarvoor zoveel mogelijk enthousiasme bij de 
Vlaamse bevolking wil opwekken. De Vlaamse 
bewindslieden bekloegen zich na de publicatie 
van het boek over de schaarse reacties en de af
wezigheid van een 'breed maatschappelijk debat'. 
Andere waarnemers (waaronder Manu Ruys) ver
wonderden zich eveneens over de afwezigheid 
van een luide en brede respons. Inderdaad, de 
publieke weerklank van het boek staat, niet in 
verhouding tot het historische belang ervan. Het 
boek verdient meer kritische aandacht. 

In wat volgt zullen wij één aspect van Vlaan
deren-Europa 2002 van naderbij bekijken: het 
taalgebruik en meer in het bijzonder het gebruik 
van een aantal sleuteltermen. Hiermee willen we 
licht werpen op datgene wat Appadurai 'ideo-
scapes' noemde: politieke sleutelwoorden (zoals 

'vrijheid', 'welzijn', 'autonomie') waarrond natio
nale staten en separatistische groepen hun poli
tieke culturen organiseren [3J. Deze sleutelwoor
den vinden hun oorsprong in een Euro-Ameri
kaans scenario van politieke democratie en on
dergingen in de 19de eeuw een wereldwijde dia
spora. Wc willen de kernbegrippen van Vlaan
deren-Europa 2002 nagaan en ons bij die oefe
ning afvragen hoe ze kaderen in een poging om 
een Vlaams politiek referentiekader vast te leggen. 

Algemene opmerkingen 

Vlaanderen-Europa 2002 is een publicatie 
bestemd voor een breed publiek. Het heeft ver
schillende functies en verschillende betekenis-
dimensies. Het moet dan ook rekening houden 
met verschillen in de doelpublicken. Het moet 
als natie-vormend document voldoende aanslui
ting realiseren met de Vlaamse Beweging (bv. 
IJzerbedevaartcomité, Davidsfonds), maar tegelij
kertijd voldoende afstand houden van extremis
tische tendensen (bv. Vlaams Blok). Ook sluit het 
publieke karakter van het boekje allerhande ont
hullingen en geheimpjes a priori uit. Het boek 
zal noodgedwongen een consensus weerspie
gelen. Ten derde, het boek moet naast de poli
tieke inhouden ook een imago doorgeven: de 
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Vlaamse regering wil nadrukkelijk een nieuw 
soort politiek belichamen, die haaks staat op de 
'politique politicienne' die de publieke opinie 
met het oude België associeert. 

De algemene structuur van Vtaanderen-Eu-
ropa 2002 7.iet er als volgt uit: het boek start met 
een 'Oproep van de Vlaamse regering'. Dit wordt 
gevolgd door een inleidend hoofdstuk (blz. 13-
25) met een ruwe schets van het project (inclu
sief een hele reeks achtergrondfactoren zoals 
demografische ontwikkelingen, budgettaire be
perkingen, die op een rationele wijze voorgesteld 
worden). De kern van het boek bestaat uit twee 
actieschema's. Het eerste, 'Beter leven in Vlaan
deren 2002', is de grootste brok van het boek 
(ongeveer 150 bladzijden). Het tweede deel, 'Be
ter besturen in Vlaanderen 2002', is samengebald 
tot ongeveer 20 bladzijden. Het eerste actiesche
ma heeft zeven sporen. Elk spoor wordt uitge
werkt via een zich herhalende tekststructuur: een 
aantal vaststellingen, een aantal hypotheses, uit
dagingen, en ten slotte een aantal beleidsvoor
stellen. De zeven sporen zijn: 

1. een leefbaar Vlaanderen: milieubeleid en so
ciale huisvesting; 
2. een creatief Vlaanderen: cultuurbeleid; 
3. een werkend Vlaanderen: economisch- en 
tewerkstellingsbeleid; 
4. een lerend Vlaanderen: onderwijsbeleid; 
5. een zorgzaam Vlaanderen: welzijnsbeleid; 
6. een toegankelijk Vlaanderen: transport en 
infrastructuur: 
7. een democratisch Vlaanderen: de organisatie 
van Vlaamse politieke instellingen en de struc
tuur van de administratie. 

Op elk van deze terreinen heeft de regering 
de ambitie om bestaande situaties te 'verbeteren' 
- de realisatie van een maatschappelijke 'meer
waarde' (blz. 19-20) door middel van een typisch 
Vlaamse probleemaanpak. Op de achterzijde van 
het boek wordt het volledige project omschreven 
als: "Oproep van de Vlaamse regering tot alle 
Vlamingen om met meer visie en in nauwe sa
menwerking met elkaar te werken aan een 
nieuw Vlaanderen dat zijn eigenheid in Europa 
en de wereld bewaart en versterkt". In het inlei
dende hoofdstuk wordt dit verder toegelicht. De 
Vlaamse regering hoopt twee doelstellingen te 

realiseren: via structurele maatregelen en een 
vernieuwde aanpak een passend antwoord bie
den op de nieuwe maatschappelijke uitdagingen 
en een Vlaamse eigenheid in België, Europa en 
de wereld uitbouwen (blz. 8). 

Het impl ic ie te vergel i jk ingspunt 

Vlaanderen moet dus een betere maatschappij 
worden. Maar, beter in vergelijking met wie of 
met wat? Dit wordt duidelijk in de eerste zinnen 
van de inleidende oproep: "1993 moet voor 
Vlaanderen een bijzonder jaar worden. Ons land 
moet op een onomkeerbare wijze een federale 
staat worden en de staatsvorming [4] van Vlaan
deren kan nu definitief als een moderne parle
mentaire democratie uitgewerkt worden" (blz. 7). 
Het impliciete vergelijkingspunt is "België" of lie
ver, de staatsstructuur die voorafging aan het 
federalisatieproces van 1993- De meerwaarde in 
deze toekomstige maatschappij zal bijgevolg het 
resultaat zijn van een poging om de Vlaamse po
litiek meer in overeenstemming te brengen met 
de Vlaamse eigenheid: Vlaanderen zal een plaats 
worden waar het beter is om leven. Het zal crea
tiever worden, met beter onderwijs, een betere 
economie, betere arbeidsvoorwaarden, een gro
tere mobiliteit, een meer zorgzame maatschappij 
met een betere regering, precies omdat Vlaande
ren meer Vlaams zal worden. Het onderliggende 
interpretatief kader is dat een (cultureel homo
gene) Vlaamse nationale staat een betere maat
schappij zal zijn dan haar multilinguale Belgische 
voorloper, omdat de Vlaamse autonomie een 
vrijere ontplooiing van het Vlaamse bewustzijn 
toelaat. Automatisch wordt zelfbestuur gelijkge
steld met een "echte' democratische maatschap
pij. Verderop wordt dat gepreciseerd als "een ei
gen moderne parlementaire democratie", een 
"model (...) voor de enorme weg die democra
tisering nog in vele regio's en landen moet afleg
gen" (blz. 164). Kort samengevat: de particulari-
sering van de Vlaamse samenleving garandeert 
de democratisering van deze maatschappij. Het 
sleutelwoord in dit proces is eigenheid. 

Eigenheid, identiteit en cultuur 

'Eigenheid' is een betrekkelijk nieuwe term in 
de Belgische politiek. Het is eigenlijk een 'zwe-
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vende' term die ontleend is aan oppositieverto--
gen van het anti-unitaire Vlaams-nationalisme. De 
Vlaamse regering heeft deze term overgenomen 
als onderdeel van zijn 'Vlaams profiel'. Maar, zo
als hierboven al werd aangehaald, kan de rege
ring het zich niet veroorloven om te sterk te wor
den geassocieerd met extreem-nationalistische 
krachten. Vandaar dat het gebruik van dit sleutel
begrip zich vooral kenmerkt door semantische 
inconsistentie. 

'Eigenheid' staat meestal in een cluster met 
twee andere termen: cultuur en identiteit. De ter
men zijn echter geen synoniemen, zoals blijkt uit 
combinaties als 'culturele eigenheid' en 'culturele 
identiteit'. De volgende gebruiksbetekenissen 
kunnen worden vastgesteld. 'Eigenheid' is het 
geheel van kenmerken die een groep mensen 
uniek maakt. 'Eigenheid' verwijst in de eerste 
plaats naar het 'onderscheid'. 'Identiteit' is het 
geheel van eigen en minder eigen kenmerken 
die datgene uitmaken wat mensen zijn of denken 
te zijn. 'Identiteit' verwijst in eerste instantie naar 
(zelf)definitics. Het gebruik van de term 'cultuur' 
is heel wat ingewikkelder en heterogener. Men 
kan ten minste drie vormen van gebruik onder
scheiden. De eerste is een vorm van antropolo
gisch gebruik: cultuur als een geheel van waar
den en gewoonten die met deze waarden ver
bonden zijn. Dit bepaalt hel gebruik van de term 
in samenstellingen zoals 'culturele openheid', 
'culturele identiteit/eigenheid', 'cultureel verle
den', enz. Ten tweede wordt de term 'cultuur' 
ook gebruikt om een geheel van specifieke crea

tieve (artistieke of algemeen-intellectuele) gewoon
ten aan te duiden, zoals in 'cultureel aanbod', 
'culturele instellingen', de commercialisering van 
cultuur. Ten derde is er cultuur in de betekenis 
van een bepaalde min of meer stabiele gedrags
vorm, als een traditionele gewoonte, zoals in de 
combinatie 'typisch Vlaamse bedrijfscultuur'. 

'Cultuur' wordt zeer vaak gebruikt in het ma
nifest. De term verschijnt maar liefst 250 keer, in 
verschillende combinaties en contexten. Uit na
der onderzoek blijkt echter dat het woord in 199 
van de 250 gevallen voorkomt in het hoofdstuk 
over 'creatief Vlaanderen' (zie tabel 1). Natuurlijk 
brengt deze inflatie in gebruik een betekenisver
vaging met zich mee, wat zich nadrukkelijk ma
nifesteert in dit hoofdstuk. 

De drie begrippen kunnen dienen als voor
zichtige barometer van de graad van particula-
risering van politieke thema's. Hoge densiteit 
wijst erop dat een thema op een typisch Vlaamse 
manier kan of moet benaderd worden (en vicé 
versa). Tabel 1 geeft de distributie weer van de 
drie termen in het bock. De nummers verwijzen 
naar de hoofdstukken in het boek [51. 

Niet alle politieke thema's blijken even sterk 
geparticulariseerd. De densiteit van de termen is 
laag in de hoofdstukken over 'een leefbaar Vlaan
deren', 'een zorgzaam Vlaanderen', 'een toegan
kelijk Vlaanderen', en het tweede actieplan. Mi
lieu en sociale huisvesting, welzijn, transport en 
infrastructuur, evenals de ontwikkeling van een 
meer doorzichtige administratie (actieschema 2) 
worden niet voorgesteld als terreinen waarop de 

Tabel I 
Frequentie en densiteit van sleutelwoorden in Vlaanderen-Europa 2002 

cultuur 
eigenheid 
identiteit 
totaal 
pagina's * 
densiteit ** 

{1 

2 
3 
0 
5 
5 
1 

intro 
2} 

6 
7 
0 

13 
13 

1 

{3 

3 
2 
1 
6 

47 
0.13 

4 

199 
1 1 
4 

214 
16 

13.38 

5 

10 
0 
0 

10 
14 

0.72 

ASI 
6 

9 
0 
0 
9 

12 
0.75 

7 

1 
0 
0 
1 

18 
0.06 

8 

0 
0 
0 
0 

12 
0 

9} 

15 
0 
0 

15 
12 

1.25 

AS2 
{10} 

5 
0 
0 
5 

21 
0.24 

tot 

250 
23 

5 
278 
170 
1.64 

* effectief bedrukte pagina's 
** gemiddeld gebruik van de termen per pagina 
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Vlaamse eigenheid benadrukt wordt. In tegen
stelling hiermee is de densiteit van de sleutelter
men veel hoger in de hoofdstukken over 'een 
creatief Vlaanderen', 'een democratisch Vlaande
ren', 'een lerend Vlaanderen', de twee inleidende 
hoofdstukken en in het hoofdstuk over 'een wer
kend Vlaanderen". 

Selectieve par t icu lar iser ing 

Er duiken heel wat verrassingen op in dit 
densiteitsprofiel. Het feit dat de tekst over econo
mie en tewerkstelling een bijna even grote den
siteit vertoont als die over onderwijs is al een 
eerste verrassing. In een nationalistisch project 
zou men verwachten dat meer nadruk wordt ge
legd op onderwijs als een nationalistisch instru
ment. Een totaal ander beeld duikt op in het 
hoofdstuk over economie en arbeid. Hier wordt 
de structuur van de economie m.b.t. het belang 
van KMO's voorgesteld als een Vlaams cultureel 
erfgoed: "De Vlaamse economie is gebouwd op 
een fundament van kleinschalige ondernemin
gen. Deze ondernemingsstructuur is historisch 
gegroeid en cultureel bepaald. De economische 
structuren in Vlaanderen zijn grotendeels het pro-
dukt van onze mentaliteit en cultuur"' (blz. 105). 
De economische ontwikkeling in Vlaanderen zal 
daardoor niet enkel een sociaal-gecorrigeerde, 
maar ook een cultureel gecorrigeerde loop ken
nen: "een vriendelijk grocibeleid (...) dat zich laat 
begrenzen en corrigeren door sociale, culturele 
en milieufactoren" (blz. 106). Immers: "Uit di
verse studies blijkt dat cultuurrelevante factoren 
in belangrijke mate onze concurrentiekracht in 
het eengemaakte Europa zullen bepalen. De ver
sterking van deze culturele onderbouw van onze 
economie is dan ook prioritair. Omgekeerd is eco
nomische beslissingsmacht nodig om de Vlaamse 
culturele eigenheid te bewaren" (blz. 105) [6], . 

Dit betekent ook dat de regering voorstander 
is van 'een strategie van Vlaamse verankering". 
Vlamingen moeten "als bedrijfsleider, werknemer 
of aandeelhouder - hun stempel kunnen drukken 
op strategische beslissingen van sleutelbedrijven. 
ook van multinationale ondernemingen" (blz. 110), 
en dit vooral in sleutelsectoren zoals de openbare 
nutsbedrijven. Even belangrijk is de hoge densi
teit van de slcuteltermen in het hoofdstuk over 

democratie. Drie subthema's domineren dit 
hoofdstuk: ten eerste, de culturele aanwezigheid 
van Vlaanderen in haar hoofdstad Brussel moet 
versterkt worden als remedie voor de demogra
fische minderheidspositie van de Vlamingen in 
Brussel. Ten tweede, wat de Vlaams-Belgische 
relatie betreft, beoogt de Vlaamse regering een 
volledige culturele autonomie, incluis macht over 
die delen van de culturele sector die nog Bel
gisch zijn (zoals de nationale loterij, auteursrech
ten en het statuut van kunstenaars).Ten derde, 
wat de Vlaams-Europese relaties betreft, is de 
Vlaamse regering voorstander van 'het Europa 
van de Culturen'. Deze visie op Europa wordt 
weergegeven als een alternatief voor de nu heer
sende "tendensen van vervlakking, ontkleuring 
en nivellering naar onder" (blz. 173)- Hier blijkt 
duidelijk de ambiguïteit van de Europese dimen
sie. De Vlaamse regering beroept zich nadrukke
lijk op een Europese finaliteit en bepleit terzake 
een maximale exploitatie van het Verdrag van 
Maastricht. Tcrzelfdertijd echter worden de hui
dige vorm van Europa en de huidige invulling 
van het subsidiariteitsprincipe van de hand gewe
zen. De loyauteit aan Europa verbergt een op-
positiestandpunt. We hebben hier te maken met 
een Vlaamse versie van Europe? Yes. But on our 
terms. Het totaalbeeld van dit hoofdstuk is er één 
waarin cultuur, staat, grondgebied en politieke 
macht samenvallen in de term 'Vlaanderen'. 
Vlaanderen wordt in de eerste plaats gezien als 
een culturele eenheid, maar 'cultuur' is natie" ge
worden, 'natie' is 'staat.' geworden, en 'staat' valt 
samen met 'cultuur'. Dit proces van culturen die 
omgezet worden in staten wordt bovendien be
schouwd als de enige weg naar een echte en 
moderne democratie (blz. 164), omdat het 'volk' 
zichzelf kan besturen. 

Samengevat zien we hoe een selectief gepar-
ticulariseerd politiek project wordt voorgesteld 
onder de vlag van een 'beschermen en verster
ken van de Vlaamse eigenheid', zowel in Vlaan
deren als in de relaties van Vlaanderen met het 
buitenland. Van deze eigenheid wordt gezegd 
dat ze hoofdzakelijk (maar niet uitsluitend) in de 
cultuur vervat zit, en dat ze bovendien om een 
mentaliteitsverandering vraagt, want eigenheid is 
(paradoxaal genoeg) nog geen feit. Dit is de re-
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den waarom ze versterkt moet worden. De onder
liggende gedachte hierbij is dat het Vlaamse volk 
enkel en alleen een belangrijke rol zal kunnen 
spelen in het 'Europa van de culturen' indien het 
een duidelijk geprofileerd identiteitsgevoel bezit. 

Een atypisch nationalistisch vertoog 

Al deze kenmerken zijn onderdelen van een 
nationalistisch vertoog. Toch mag - zoals we in 
het begin al stelden - de tekst niet overkomen als 
een uitgesproken nationalistisch pamflet. Hier is 
men gedeeltelijk in geslaagd door de tekst heel 
sterk op de toekomst te oriënteren. In tegenstel
ling tot vele nationalistische teksten wordt er in 
Vlaanderen-Europa 2002 nauwelijks verwezen 
naar het nationale verleden [7]. Maar dit verleden 
wordt wel voorondersteld. Bij de ontwikkeling 
van een nieuw politiek project wordt het geheel 
van beelden en opvattingen dat verbonden is 
met de geschiedenis van Vlaamse onderdrukking 
door een anti-Vlaams Belgisch establishment ge
bruikt als uitgangspunt. De ontoereikendheid van 
de Belgische behartiging van Vlaamse belangen 
maakte een project zoals Vlaanderen-Europa 
2002 noodzakelijk. Aangezien Vlaanderen nu 
van dit ontoereikend Belgisch bestuur verlost is, 
moet dit het verschil maken: een echte democra
tie (lees: de Belgische democratie was niet echt), 
een leefbaar Vlaanderen (lees: België was onleef
baar), een creatief Vlaanderen, een lerend Vlaan
deren, dit alles is nu meer en beter dan het geval 
was in de unitaire Belgische staat. 

Het contrast met een uitgesproken nationalis
tische retoriek openbaart zich ook in de afwezig
heid van emotionele uitlatingen. Men construeert 
een nieuwe, Vlaamse natie die de meeste basisstel
lingen van de Vlaamse Beweging overneemt, maar 
zich niettemin een imago aanmeet van rationele 
zakelijkheid en modern beleid, gesteund op 'we
tenschappelijk onderzoek' en 'objectieve criteria'. 

Taal, macht en manipulatie 

Minister-president Van den Brande is vaak het 
voorwerp van spot omwille van zijn merkwaar
dig taalgebruik vol duizelingwekkende zinscon
structies, neologismen ('kennisweerbaarheid'), 
tautologieën en vaagheid [8]. Een aantal van die 
kenmerken zullen wel idiosyncratisch zijn. maar 

een ander deel is structureel en kenmerkend 
voor het moderne politieke genre. Vaagheid, am
biguïteit en allerlei andere semantische spelletjes 
dienen een politiek doel. Ze laten een maximum 
aan consensus toe, want iedereen kan het zijne 
lezen in de gebruikte termen; er een eigen ge
wenste invulling aan geven. Wanneer grootscha
lige politieke projecten van het type Vlaanderen-
Europa 2002 al ie precies worden geformuleerd, 
dreigen medestanders en tegenstanders in een 
scherpe oppositie tegenover elkaar te komen 
staan. Het is echter balanceren op een slappe 
koord. Het project moet immers tegelijkertijd dui
delijk en precies genoeg overkomen, zoniet 
dreigt het verwijt van gewauwel en gemeenplaat
sen. Daarom maakt men gebruik van schijnbaar 
duidelijke termen, die ingeschoven worden in de 
retoriek van zoveel mogelijk groepen in de sa
menleving, en als dusdanig mobilisccrbaar zijn. 
Enkel wanneer men kan vermijden zeer precieze 
definities van kernwoorden te geven heeft het 
vertoog de gewenste macht. Wanneer dit niet het 
geval is. en wanneer kernbegrippen het object 
worden van een strijd om de juiste betekenis, 
kunnen spectaculaire twisten ontstaan. Het re
cente dispuut tussen 'gematigde' en 'radicale' 
Vlaamsnationalisten over de invulling anno 1995 
van het zogeheten 'Ijzertestament' - zelfbestuur, 
nooit meer oorlog, godsvrede - is hiervan een 
puike illustratie [9]. 

Men heeft macht in het symbolische domein 
vaak herleid tot het beheersen van betekenissen. 
De machthebbers leggen bepaalde hegemonische 
betekenissen op voor centrale begrippen en 
scheppen zo een normatief kader voor de be
spreking en beoordeling van maatschappelijke 
themata. Dit machtsrepertoire moet worden uit
gebreid: macht kan ook worden uitgeoefend 
door het relatief betekenisloos houden van kern
woorden. In dat geval worden hegemonische be
tekenissen gesuggereerd, maar niet expliciet ge
maakt. In een Belgisch compromismodel is de 
strategie van de semantische flexibiliteit cruciaal. 
Flexibele kernwoorden moeten de allianties voor 
een politiek van de meerderheid garanderen. De 
machthebbers behouden ten alle tijde de macht 
om te interveniëren in het debat en zich te scha
ren achter de één of andere gangbare invulling 
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van vage begrippen. De aanwezigheid van lei
dinggevende Vlaamse politici op de linkeroever 
van de IJzer illustreert dit proces: ze associëren 
zich impliciet met de betekenis die Lionel Van-
denberghe aan hel Ijzertestament gaf, maar hou
den zich ver van een eens-en-voor-altijd bepaling 
van de 'correcte' betekenis. Alle opties blijven 
open. en de machthebbers hebben op die manier 
altijd gelijk. 

[ I ] DN artikel is een herwerkt fragment van een langer artikel. La construction 

polit ico-rhétorique d'une nation flamande, in: Anne Morel l i (red), Les gron-

des mythes de /Wsto/re de Belgique. de Flandre et de Wallonië. Editions Vie 

Ouvrière, 1995. blz.263 280. 

[2] Al le vooit>eelden in deze tekst komen uit de oorspronkelijke uitgave: Luc 

Van den Brande et.al.. V/oonderen-Europo 2002. Een project van de Vlaamse 

regering. Tielt. Lannoo. 

[ 3 ] Ar jun Appadurai, Disjuncture and diffcrence in the global cultural economy. 

In: Tbeory, Culture and Society. 7:295-310. Zie blz.299. 

[4] Merk op hoe de tekst hier gebruik maakt van de term 'staatsvorming' in 

plaats van het meer courante 'staatheivorming' (m.a.w. natievorming die 

volgt op de reeds bereikte staatshervorming). In één geval worden beide 

begrippen samengetrokken to t de zeer suggestieve uitdrukking: 'de verdere 

slaats(her)vorming' (natievorming zal in de toekomst samenvallen met nog 

verregaander Belgische staatshervorming). I lieruit kan men opmaken'dat 

(a) de Vlaamse regering de Belgische staatshervorming ziet als een proces 

van Vlaamse staatsvorming en (b) dat zij er ook vanuit gaat dat dit proces 

nog verder moet worden doorgetrokken. Merk o p dat deze visie scherp 

gecontesteerd word t d o o r de Franstaligen. 

[5 ] ( I ) = Op roep door de regering; (2) = Inleiding; (3) = een leefbaar Vlaan

deren; (4) = een creatief Vlaanderen: (5) = een werkend Vlaanderen; (6) -

een lerend Vlaanderen; (7) = een zorgzaam Vlaanderen; (8) = een toegan

kelijk Vlaanderen; (9) = een democratisch Vlaanderen; (10) = beter bestu

ren in Vlaanderen 2002. ( I ) en (2) vormen samen het inleidende deel van 

het boek. (3) to t (9) vormen samen het eerste actieschema (ASI) . (10) 

verwijst naar het tweede actieschema (AS2). 

[6 ] Elders word t de relatie tussen economie en cultuur uitgedrukt op een vol

ledig tegengestelde manier. In het hoofdstuk over 'een creatief Vlaanderen' 

pleit men v o o r economisch protectionisme in de culturele industrie (nl. de 

audiovisuele industrieën). De reden die hiervoor w e r d aangehaald is: "een 

cultuur - zeker een kleine - kan slechts blijven bestaan dankzij een minimale 

economische onderbouw (een eigen audiovisuele industrie)" (blz.92). 

[7] Toch bevat de tekst op een gegeven ogenblik wel degelijk een pleidooi 

voor 'zelfkennis' die voortvloeit uit de kennis van het eigen verleden', een 

verleden dat 'bescheimd' en 'levendig' moet gehouden worden (blz.91). 

Verderop in de tekst wo rd t dit echter vernauwd tot monumentenzorg en 

de bewaring van kunstwerken en volkscultuur. Vooral van dit laatste word t 

gezegd dat het duizenden Vlamingen tot cultuur aanspoort. 

[8 ] Z ie bijvoorbeeld Geei t Lernout, Cultuuiveivuil ing en cultuurverlies: wi j en 

de Amerikanen. In: Raymond Detrez en Jan Blommaert (red.). Nationalisme: 

Kritische opstellen. Berchem. EPO, 1994, blz.215-226. 

[9] De schijnbare duidelijkheid word t ondersteund door de 'verpakking' van 

de boodschap, de zgn. 'benetton-isering' etvan. Voo r meer details daarover 

verwijzen wij naar ons oorspronkelijk artikel. 
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