
Dubbele bodems in prinselijke woorden

Enige tijd geleden merkte Filip Rogiers in Knack op hoe opvallend veel metataal premier
Verhofstadt  gebruikt: "Taal over taal, zinnetjes over zinnetjes". De hoeveelheid woorden
die wordt gebruikt is daarbij meestal omgekeerd evenredig met de inhoud ervan. Zoals
Rogiers schreef: "Als Jean-Luc Dehaene geen commentaar zei, wilde dat iets zeggen. Dat
is niet altijd het geval als Guy Verhofstadt commentaar geeft".

Hoe anders is inderdaad de stijl van vele filosofen, en vooral diplomaten en
hoogwaardigheidsbekleders. De spaarzaamheid waarmee gezagsdragers die op een lange
traditie kunnen bogen met woorden omgaan is evenredig met hun macht. In hun
uitspraken zitten juist meer betekenissen dan woorden. Toen het Kremlin nog een
supermacht was, ontcijferden kremlinologen de spaarzame boodschappen. Nu buigen
vaticanologen zich over de betekenissen van een zinnetje in een pauselijke rede. En soms
kan ook lakenologische kennis nuttig zijn.

Al is het Belgisch koningshuis in recente jaren minder spaarzaam met woorden, wat
allicht wijst op afkalven van de macht, zijn boodschappen hebben toch nog vaak dubbele
bodems. Neem nu de toespraak van de kroonprins bij zijn doctoraat doloris causa. Die
valt te lezen als één lange kritiek op de fundamenten van paars.

Het begint duidelijk: "vrijheid en gelijkheid hebben teveel de civiele waarden
overschaduwd: vriendschap, trouw, solidariteit, respect, intellectuele eerlijkheid, moed,
verantwoordelijkheidszin en burgerzin". Vrijheid en gelijkheid staan symbool voor
liberalen en socialisten. Civiele waarden echter vormen de kern van communautaristische
partijen. Die waarden steunen volgens de prins op "erkenning", die wel ook verband
houdt met datgene waarin alle mensen gelijk zijn (de waardigheid van elke mens), maar
toch vooral met datgene waarin ze verschillen : hun waardevolle eigenschappen of hun
culturele, professionele of religieuze identiteit. Gaat stellingname niet duidelijk in tegen
het gevoerde gelijkschakelingsbeleid?

Het wordt nog duidelijker wanneer men verder leest "een dergelijke houding van
erkenning kunnen we niet als een formeel recht opeisen". Inderdaad, niemand hoeft zich
juridisch te verantwoorden over de mate waarin hij andere erkent, welke eigenschappen
hij al dan niet waardeert bij anderen. Waarden als vriendschap, trouw e.d. zijn in wezen
gegrond op discriminatie in private verhoudingen, op het feit dat ik me jegens de
overheid niet moet verantwoorden over mijn keuzes daarin - en worden dus
kapotgemaakt door private discriminatie te verbieden, wat gebeurt in een door de Senaat
goedgekeurd wetsontwerp - een reuzestap richting totalitaire staat! Terecht herinnert de
prins aan de fundamentele vrijheden in de grondwet van 1831 waarmee wij model
stonden in Europa : de vrijheid van onderwijs, vereniging, geweten, godsdienst,
meningsuiting, handel en nijverheid. Deze vrijheden worden door paars overal
aangevallen : door scholen een inschrijvingsplicht op te leggen, door zgn.
ondemocratische meningen te verbieden, e.d. Of is de erkenning van de waardigheid van
elke mens waarvoor de prins opkomt geen sneer naar hen die sommigen als mestkevers
beschouwen?



Er is meer: de prins verwijst naar De officiis van Cicero en weet natuurlijk dat die daar
fundamentele uitspraken doet over de graden van solidariteit die we moeten betonen (I,
53): deze moet groter zijn naarmate de verbondenheid nauwer is, en dat is volgens Cicero
het geval bij mensen die tot éénzelfde volk, natie of taal behoren, of tot éénzelfde
stadsstaat, of meer nog tot éénzelfde familie. Zou "eigen volk eerst" daar geen
hedendaagse variatie op zijn? Ook Cicero benadrukt het gezin als grondslag van de
samenleving - zodat de verwijzing daarnaar door de prins én de rector een duidelijk
verzet inhoudt tegen de links-liberale ideologie die enkel het individu en de mensheid
erkent. In samenhang met het pleidooi voor erkenning van ieders eigenheid, gaat het
natuurlijk ook om een verwijzing naar De officiis, I, 111 waarin Cicero de draak steekt
met al wie zijn identiteit, taal en tradities verloochent door vreemden na te bootsen ten
koste van de eigen aard.

Het multiculturalisme dat de prins verdedigt houdt duidelijk het omgekeerde in van wat
paarsgroen bedoelt, en wel de verdediging van culturele verscheidenheid door elke
cultuur zijn autonomie te geven. Vandaar wordt verwezen naar de filosoof Margalit, die
goed inziet dat vrede in Palestina maar mogelijk is door beide volkeren een eigen staat te
geven, en bij de ontvangst van de Spinozalens in Amsterdam in december zei: "Ik ben
voor een staat voor de joden. Joden worden onbelemmerd toegelaten, voor anderen geldt
een normale naturalisatieprocedure. Natuurlijk heeft zo'n staat tradities en symbolen die
vervreemdend kunnen werken op bijvoorbeeld zijn Arabische inwoners".

Vandaar ook wordt verwezen naar Kymlicka's Multicultural citizenship, een pleidooi
opdat liberalen zouden beseffen dat collectieve rechten voor de autochtone volkeren in
grote delen van de wereld de meest dringende vraag vormen en zij niet het monopolie
van de verdediging daarvan aan extremisten zouden overlaten.
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