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att dela försäkringskassan, genom
vilket han vill säga att det bidrags-

nitälskare av Kleinstaaterei som

inte gör något annat än att myck-

belgiskheten. En stor del av mig,

tagande Vallonien, som mår

et medvetet avleda sitt folks hälsosamma provinsialism; och jag blir
irriterad på deras blindhet för de

liksom en stor del av mitt förflutna, är en gång för alla neder-'
ländskt.
Detta förklarar, hur min hustru
och jag efter Baudouins död, på

att applådera.

.

nade belgare, till minne av H.M.

Landsorten, la province plus
sage et plus na'ive, hyser jag

det kanske bäst att tillägga, är av

respekt för. Men jag påpekar för

amerikansk nationalitet.

ståelse för Van den Brande-flam-

flamländare, nationalister och de

ländarnas förhoppningar? Jo
visst, men jag är dödstrött på
deras fanatiska, naiva och arkaiska romantik; jag står inte längre

som förespråkar provinsialism,
att en flamländsk republik skulle

ut med deras andefattiga, slöa och
alltmer gammalmodiga jämmer,
och för övrigt inte heller med
deras förbittring när jag efter att
ha levt tjugo år i Belgien tillåter
mig att uttrycka en åsikt i denna
fråga; jag beundrar inte alls dessa

språken kan läsa: ”Vi förblir före-

vara en förgiftad gåva från Flandern till Flandern själv.
Fallet drottning Paola, visar att

en person som inte är född i Belgien kan ha verkligt anlag för bel-

kung Baudouin”. Min hustru, är

Översättning från franskan:
Liu Ekstrand .

Benno Barnard, född 1954, är
nederländsk författare och lever i
Belgien sedan 1974. Han har

giskheten. Personligen har jag

publicerat fiera verk, varav helt

aldrig ens sökt medborgarskap,

nyligen Uitgesteld Paradijs (Berättelser, 1993) och Tijdgenoten
(Dikter, 1994).

vilket för övrigt skulle vara helt

utan nytta då det gäller något så

Paul Dirkx En annorlunda nationalism
Den belgiska. staten föddes 1830
genom delningen av den buffertstat som tillkommit femton år
tidigare för att innesluta Frankrike och som tvingat Belgien och
Nederländerna in i en omöjlig
samexistens. Det administrativa
språket för det nya kungarikets

nio provinser var inte längre
nederländska utan franska. I de
flamländska provinserna1 utvecklades en ”flamländsk rörelse” som
i början avsåg att stärka den
nationella enheten genom att till—
varata de icke fransktalande
breda folklagrens intressen, men

som snabbt gled över i flamländsk
nationalism. Åren kring 1930

innebar för Flandern en språklig
homogenisering av historiskt sett
flerspråkiga regioner. Det var i

första hand denna samhällspolitiska utveckling som gav näring åt

den motsättningsfyllda ”vallonska rörelsen”. Ur de mångskiftan-

och en statsskuld på åtminstone
130% av BNP, vilket är rekord

inom EU. En relativt hög levnadsstandard har skapat en självmedvetenhet hos denna arbetssamma
befolkning, fördelad på tre slag av
samhälleliga ”stöttepelare”, tre
oföränderliga ideologiska världar
(kristna, liberaler, socialister) med
var sitt politiska parti, var sin

fackförening, var sin tilläggsförsäkring, etc. Även om den ekologiska rörelsen har blomstrat har

den förblivit ett främmande ele—

stadsdel, det län och den region
(Flandern, Vallonien, Bryssel) han
tillhör. Livet styrs även av den
kulturella tillhörigheten (Flandern
och de Brysselbor som talar
nederländska, Vallonien och de
fransktalande Brysselborna, de 65
000 tysktalande i landets östra
delar), av den nationella (nu
”federala”) regeringen samt av
”Europa”. ”Europa” är synnerli-

gen närvarande i det allmänna
medvetandet, framför allt i Brys-

ment, medan den flamländska och
vallonska nationalismen närts av
dessa förstelnade strukturer som
ger intryck av att aldrig ha ska-

sel där det numer existerar nio
maktnivåer som inte är hierarkiskt samordnade utan konkurrerar med varandra och ibland överlappar varandra. Utvecklingen

pats av människor. De framstår
som eviga — ”belgifierade” som

har gynnat ”stöttepelarna”:
meningen var att federalismen

Trotskij uttryckte det.

skulle reducera deras inflytande
men den har inte åstadkommit
annat än att släppa in dem på nya

Den 14 juli 1993 fick denna stat
ett federalt system vuxet ur de författningsförändringar som inled-

institutionella spelplaner.

des ett kvarts sekel tidigare, och
som syftat till ökad effektivitet

Statsreformens ”fjärde fas”
1993 var uppenbarligen avgöran-

de för framväxten av två nya stater: Flandern och Vallonien.

1988, 1993) givit landet en

inom de statliga institutionerna.
Men resultatet har enligt statsvetarna i stället blivit mångdubbelt

utvecklad federal struktur, grun—

fler och mer svåröverskådliga

styrs enligt den belgiska tradition

dad på en nu för tiden ganska
urvattnad språklig nationalism.

institutioner. I dag är belgarens

- man försvarar ”stöttepelarna”

vardagsliv reglerat eller snarare

Belgien: 30 500 km:, med en

reglementerat på det sätt som

BNP lägre än staden New Yorks

föreskrivs i den kommun, den

och ger företräde åt sina partier,
etc — som så länge diskrediterats
av nationalisterna och deras allie-

de kraven från rörelsens skilda
delar växte en centripetal dynamik som i fyra steg (1970, 1980,

Dessa s k ”delstater” (deelstaten)
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man ser överallt i Belgien, och på
vilket man på de tre nationella

.

den nederländska kulturen, vilket,
som det tycks mig, de flamländska
nationalisterna borde ha tendens

-

av alla dessa klistermärken som

_

plockar fram det värsta i flamländarna; och medan han anförtror
kriget mot muslimerna åt den
beryktade Vlaams Blok, tar han
själv hand om att framställa vallonerna som flamländarnas judar.
Skulle jag då inte ha någon för-

bakrutan i vår bil klistrade fast ett

personer ansikte mot ansikte med

_

rar på det sättet i slipprig inbilskhet och etnisk självbelåtenhet; han

ovärderliga fördelar som Belgien
erbjuder, som det faktum att man
ställer fyra miljoner fransktalande

_

derstöd. Van den Brande spekule—

_ _ _ — . . . . . - —

dåligt och som är sönderrostat,
hädanefter självt måste betala sina
tabletter och sina arbetslöshetsun-

dadaistiskt och oåtkomligt som

rade. För att accepteras på den
internationella scenen förväntar
sig delstaternas ledare att en ny
"författning helt eller delvis skall
bryta upp det som fortfarande är
”federalt” (statsskulden, stora
delar av Försäkringskassan, valu-

tasvstemet, försvaret, domstolsvä—
sendet och delar av inrikes- och
utrikespolitiken). Medierna levererar varje dag konkreta exempel
på denna ambition som växer sig
allt starkare: ett principfast till—
kännagivande, en ny åtgärd som

princip om ”federal lojalitet” s'orn

i sista vändan skrevs in som en
besvärjelse i författningen. Detta
kan tyckas märkligt eftersom opinionsmätningar och andra undersökningar av de mest skilda slag
visar 'att en mycket stor majoritet
av den belgiska befolkniitgen
önskar att landet förblir enat och
att den yttersta makten stannar

hos den nationella regeringen.ll
Men trots en djupt rotad misstro
mot all form av lagstiftning ovanför den kommunala nivån respek-

man i Bryssel på affischer i tunnelbanan frå'gadejinnevånama om de
kände

till existensen

av det

"regionala rådet för Bryssel med
omnejd”, "ett parlament för alla
Brysselbor”. Ett annat exempel"ar
Le Monirsur beige som bara
under det första kvartalet 1994
publicerade 9 000 sidor lagtext
och regionala "dekret”, etc.
Hur har man kunnat hamna
här? Varför inte diskutera alternativ till en politik som leder in på
den osäkra vägen mot en delning?

sätter sig över ”samexistensen”,

terar belgaren av tradition den

Det är omöjligt att i kort sam—

långtgående projekt såsom Vlaan-

repttsentativa demokratins prin-

adam 2002 där den flamländska

ciper, den därur emanerande godtyckli heten är han beredd att
undergasta sig som en oundviklig
bieffekt. Det är förvånande att
observera att belgaren iir så främmande för tanken att det politiska

mandrag förklara den samhällspolitiska utvecklingen i ett så
sammansatt land som Belgien,
och desto svårare eftersom dess
förflutna naturligtvis blivit föremål för skiftande och på en cell
samma gång subtila och verkningsfulla tolkningar. Vid sekelskiftet ägnade sig Henri Pirenne

regeringen med hjälp av frikostiga
bidrag skall leda till ett självstän—
digt Flandern före år 2002, etc
Inte heller den vallonska regering-

en har slagit sig till ro, utan har
övergivit Bryssel, ”Flanderns hu—

fältet skulle kunna ha sin egen

vudstad”, för den lilla staden Namur som "'brysseliserats"1 genom

logik, och det är framför allt
denna politiska oskuldsfullhet

uppförandet av departementsbyggnader och s'essionssal'ar. Den
vallonska regeringen är framför
allt aktiv inom utrikespolitiken
där den ibland föredrar att låta sig
representeras av en icke-belgisk
delegation.
De juridiska konsekvenserna av
dessa händelser sådana de presenteras i den belgiska pressen — som
är hårt uppl-muren till de kristna,
liberala eller socialis'tiska' stöttepelarna” - görs aldrig till föremål
för seriös analys och än mindre
för offentlig debatt Det finns'mte
längre några påtagliga hinder för
någon av dessa två kvasistater' att
ytterligare förhåna den luddiga

som förklarar varför ingen rörelse

att spåra Belgiens rötter tillbaka

för att driva frågan om folkomröstningar vuxit fram under dessa
2.5 år av federalism.' Reformvän—
nerna - som i allt väsentligt tillhört det politiska fältet, framför
allt i ”fjärde fasen" 1993 — u pvisar en iver som står'1 relief
den
allmänna opinionens totala från-

1830 och ända fram till Verdunfördraget. Men under federalismens epok har hans efterföljare historikerna från universitet förankrade i den ena eller andra
flamländska eller vallonska "stöt-

varo i de avgörande diskussioner-

flamländska eller vallonska nation—

na. Att man inte ens förnekar
detta förhållande framgår av att
den "federala" regeringen sedan
någon tid distribuerar broschyrEr
som informerar om "Det nya Belgien”. De regionala och lokala

sammans i förening— inte längre
tillåtit sig att hysa några varma
känslor för Belgien. De framställer landet som en konstruerad
enhet, en till synes neutral attityd

'” av det bel
j-ka "samhäl—

Stytesmännen har varit inne på
samma tanke. Ett exempel var när

'stallt socialister mot liberal—konservativa, har kluvit den icke—reli-

giosa "pelaren" och fortsätter- att
försvaga den katolska "pelaren";
' Flertalet av dagens belgare föds,
lever och dör inom endera av
dessa tre-stater i'staten — ofta
utan 'att vetaom-det. "Pelarne”.
'belgwka samhället är starkt (även kallade ”familjerna") är så
ogenomskinliga och allestäde's
vi: av den vettlösa i'nstittttim
närvarande att man knappast är
_' 'njer. Den första, som alltsev medveten om dem. De skapar
”ofrånkomliga förutsättningar”
.'1830' ställt katoliker mot
som' mte låter sig' uppfattas som

"'_' tullen ), var och en med

"'

anisatiOner (politiska,

__-"'.."l(ulrurella, etc) och"msti' : (skolväsende, halsovard,
”

fB ”$,,

HPI

(1862-1935) med Entusiasm åt
till långt innan självständigheten

tepelaren", förkämparna för de
alistiska rörelserna, och ofta alle-

som dock inte behöver resultera i

en mer pålitlig historieskrivning.

pémes in sociologre, 19
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'. ,

Luc _Hujrs'e, Jan Betting [utg. ,
Als in een spiegelf Enn . rasll'_ _scbe' kam van Belgié ea
land, Louvain, Knuth-1983

Xavier Mabille
'_
Histoire politique de la Be.;Pasteurs

er

acteurs-.:"

changement, Bry-'ssel, Cen _
recherche et d'tnforrnanon
politiques,1992'.

sociala praktiker. Deras orubblig—
het ger anledning att tro att
utvecklingen'1"federalistisk rikting
(fr.o.m.1-970) egentligen bara
inneburit att den problembörda
' _' lp '_'1'[&_-,
'”
.
”. _ _ , ; ' .na . m :
: ' .'l-zl-n_-.
v,,
_-._._,. _. 1- : "--._'_..5.'_— '
__
n , , '.___ . ,_,._1_
” —47'-.
_
_
_
. . .—l
.
._-_J.—_'1
u.".-'1'1
' = 1 , i t | 1 . ' 1 ' n : , " ' l > " - '
»
ur - 1 | ..
.'_,|,1..,'-_
'
TJI5:n-r;:_>_..:1_u€y.l.—f'laf.-

Liber. Europeisk bokrevy utgiven av Pierre Bourdieu, nr 21-22,
inlaga i Ord & Bild, nr 4-5 1995

.-_,r

_

r

,

När de fåtaliga historiska över-

mage prydd med Flanderns 'star—

sikt-sverken låter åtskilliga för-

ta lejon).

hållanden falla i glömska blir
resultatet att bilden av Belgien
allt mer tonar bort; de fåtaliga
läsare s_om alltjämt intresserar sig
för saken kan knappast lära
något om t ex sitt eget eller sina

Inte oväntat har denna legitima
diskurs vunnit genklang'1 de flam—
ländska och vallonska nationali-

föräldrars förhållande till histöri-

en, till medmänniskorna, till stav
ten, till språket eller till maktens
symboler 1 allmänhet. Själva tanken på ett utrymme för det
gemensamma minnet har 1 Belgien fått någöt löiligt över sig.
Tidsandan präglar historie—
skrivningen 1 landet. Det har blivit opassande, ia t o m riskabelt

att åberopa Belgiens förflutna.
All sådan kunskap — inklusive
historisk forskning — och särskilt
beträffande tiden före federalis—
men har svårt att vinna sprid—

ning. Den legitima rätten att tala
har tillfallit dem som styr över de
två kvasistaternas öden, och de
"behöver inte göra annat än att
utnyttja de medel som reformer-

sternas läger, vilket underlätmrs av

den belgiska statens eviga oförmåga att utveckla en övertygande diskursiv" strategi i fråga om den
nationella identiteten. Arvsynden

begicks då Staten i sina kontakter
med befolkningen 1 Flandern oci: 1
Vallonien gav företräde åt franska
språket, den borgerliga minoritetens signum. Därefter har staten
förhållit sig krampaktig inför den
flamländska rörelsens krav .på'
'språkreformer. När den sista folkräkningen rörande språkförhållanden visar att andelen tvåspråkiga
ökat samtidigt som allt fler valt
franska som första språk (vilket
gick ut över nederländskan), beslöt

den statliga regeringen 1961 att
avskaffa den typen av undersökningar. För att hänvisa landets två
störa språkgrupper till var sitt territorium fastställde staten ”språk-

hela. mediebranschen och de fles-

gränsen" en gång för alla. Ingen
del av befolkningen har tillfrågats,
vara sig från börian' eller 1970,
1980 eller 1993. I denna "Europas
korsväg” som under historiens
gång varit två- eller trespråkig

ta övriga'arenor där diskurser-

erkänner den nya författningen

produeeras (det kulturella fältet,
offentliga och privata företag,
ett:). Deras reklam visas på teve
(ett av de senaste budskapen
handlar om barnbidraget och
visar en gravid kvinnas. vackra

ingen individuell tvåspråkighet.

na ställt till deras förfogande: de
-_kontrollerar ochleller subventio—
nerar hela utbildningssystemet
(som sedan 19-70 sorterar under
den federala administrationen),

söker mildra för att tillåta att sär-_
arterna mantunonabsetas. en
annorlunda, godmodig och smygande nationalism.

Översättning från han.-sken:
D Broady och E Hultqvist
Paul Dirkx studerar det litterära

utbytet imellan Frankrike och
Belgien. Har publicerat artiklar 1
främst (Euvres et- Critiques och
Textyles.
Noter
1 Med ordet "Handl-e" utpekas dessa
provinser runt 1870 som flamländska
provinser. Ordet ”Wallonie" myntades.
runt 1330 inom konstnärskrets'ar,
framför allt i Liége.
2 Termen är välbekant. bland urban-

forskare världen över. "Brysselisering"
innebär massiv okontrollerad kontorisering i tidigare bostadskvarter. I Belgien har flera stora städer, framför allt

Bryssel och Liege, förstörts på så satt.Staden Amsterdam har fler kulmrskyddade byggnader"an hela Belgien.
3" En nyligen genomförd opinionsmdersökning (Université eatboliqne de
Louvain- & Katholr'eke Universiteit
Leuven. 1994) visar att 39.256 av den.

flamländska befolkningen, känd för att
vara mindre "belgisk" än den vallon-

mer än någonsin tidigare skapar

ska, motsätter sig en delning.
4 Undantaget inträffade 1992 då. ett
upprop med 170 000 namnunderalm'frer krävde att folkomrösmingsförfm
randet skrevs in i Författningen. Premi-

förutsättningar

för auktoritära

ärministern lät meddela, att författ-

inblandningar. Det är otvivelak—
tigt denn'a brutalitet man nu”. för-

röstningar varför kravet måste avvisas.

Den belgiska staten har således

ningen inte säger något om folkom-

__ *oeh konstnärer. Men vi linnet också glödande utvikningar om deti samtida konsten genom vilka vt'_= '
_, ,. _ .- en originell reflektion över konstnärens yrke.
'
.. andra de! beskriver Victor Melhés bakgrunden till polemiken kring Gauguin. Detta leder honom till; ill

E'- 5,15. av Camille" Mauclairs bana som visar sig vara idealrvpi'sk för hela släkten av 1800-talets konsrkri . : .'__"_=
'i'” ...i About, Paul de' Saint Victör O'Cll Wolf. För de medelrnå'tnga litteratörerna år en viss konstknnlr'______
att nästla sig in på_ det litterära fältet, att skaffa sig.en position där. I detta syfte är alla medel". ' "'

".f'på'tvungen litterär auktoritet (”"Aldrig _Ttidigare har konsten behövt lika många säkra exegeter och"_
.,

" de rådgivarell').
" nin gör uppror mot "detta anspråk att stigit konsten: "Kritikern lär oss att tänka: tacksamma __s_

. i__ lar. honom_nagot_ Omölhgt: han vetallt
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