
1 
 

HDC/Lvds 2021-08-04       ALL/Lieve/Inisol Handelsmissie 2022 

  

Opvallende keuze: 

naast het grootste land van de wereld, twee vergelijkbaar in bevolking met 
België, maar eigenzinnig. 

 

Deze ontdekkingsroute 2022 van de Solvay eindejaars valt op. De drie bezochte landen blijken 
heel verschillend maar toch met beklijvende kenmerken: naar taal en godsdienst voor 
Griekenland, naar taal en zelfbezorgdheid voor Hongarije, naar regime en onmetelijkheid 
voor Rusland. De keuze is rijk aan verschillen en toch ergens met onverwachte gelijklopende 
lijnen. 

 

Hongarije, dat na de Eerste Wereldoorlog 2/3e van zijn grondgebied en 1/3e van zijn bevolking 

verloor, was een “apartje” in de Sovjet-Unie o.a. met de explosie van de opstand in 1956. Het 
blijft een eigenzinnig modern land waar de politieke democratische meerderheid in het 
parlement meer verworven zetels heeft dan verworven stemmen.  

FIDESZ, de huidige meerderheidspartij met 49% bezet 66% van de parlementszetels en de 
intellectuele kracht en eigenzinnigheid van taal en modernistische benadering aan de flank 
van het oude Sovjet wereldimperium, blijft hoog. 

Hongarije is nochtans een modern land, bijzonder in zijn hoofdstad en grote steden, het 
onderging historische ervaring van en na twee Wereldoorlogen, bijna structureel in zijn 
toekomstperspectieven. België was dichtbij, zowel naar hulp van hen in de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog, als hulp van ons naar hen, bijzonder na de opstand van 1956, zwaar afgestraft 
door de Sovjet dictatuur. 

Levensstandaard en intellectueel peil staan er hoog en het land blijft toch Europees 
besnuffelbaar. De bedrijvigheid van de industrie is reëel. De automobielassemblages zijn er 
trekpaarden van tewerkstelling en economie. Het toerisme is modern en het land tenslotte 
kortbij. 

Hongarije vertoont voor Belgische investeerders, handelspartners en in diverse culturele en 
structurele relaties, de quasi eenzaamheid van de echt eigen taal – met flinke kennis van het 
Engels -, en een historisch sterke verbinding met Oostenrijk en Europa. 

Een soort sociologisch en politiek isolement versterkt Hongarije in zijn meerderheidspartij 
eerder dan het het verzwakt en de dialoog met de Europese Unie blijft lastig, bevreemdend 
en wellicht, op het einde van de rit, wankel. 

Het legt uit hoe een knap land van de ex-Oostbloklanden zich niet terugvindt in het groot 
democratisch geheel, behept met de verlichtingswaarden, dat de Europese Unie tracht te 
belichamen. 
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De kleinschaligheid van de economie en haar performantie-graad maakt Hongarije, 
desondanks toppen van eigenzinnigheid en verschil, bereikbaar voor grote maar ook kleine 
initiatieven. 

Hun aanwezigheid, buitenlands, maakt van vele Hongaren positieve ambassadeurs voor het 
Hongaars zijn, zelfs indien de politieke manipulaties tot en met de media en justitie eerder 
doet denken aan een zwaar bekampt verleden eerder dan een Europese vooruitstrevende 
toekomst. 

Wellicht interessant land om het economisch en sociologisch gevolg van een vroeger 
bezettingsregime en vrijmaking door eigenzinnigheid af te wegen. 

 

Griekenland: naar bevolking vergelijkbaar met Hongarije, iets ruimer in oppervlakte door o.a. 

de veelvoudigheid van zijn eilanden, is finaal een relatief behoudsgezind, godsdienst 
doordrongen, taal verenigd, glorieus, herinneringsplaats van één van de roemrijkste 
bladzijden uit ons verleden, beschavingsbaken voor het latere Roomse, quasi Europees rijk en 
door zijn emigratienood nu sterk aanwezig in zovele landen. Dit zelfs tot in het hartje van 
Afrika met knappe ruimte innemende Grieken, handelshandig, economisch en 
maatschappelijk dichtbij de voorlinies van een actieve emigratiegolf. 

Economisch vaart Griekenland niet goed. Het ligt op de breuklijn van omzeggens alle nieuwe 
immigratiegolven, koester Cyprus als een mini Griekenland, en tracht in zijn onafwendbare 
wens tot godsdienstige, taalkundige, zelfs eigen bevolkingsaard mentaal en economisch te 
overleven aan de zijde van het Turks neo imperium. 

Griekenland heeft proportioneel de grootste defensiebegroting van de NAVO, meer door de 
druk van de Turkse naburigheid dan door het geloof in een westerse alliantie. 

Griekenland is ons bekend door zijn historische traditie, zelfs indien de huidige Griekse 
bevolking genetisch weinig of geen sporen draagt van het Griekenland van Aristoteles, 
Socrates, Sparta of Athene. 

De breuk met een zeker verleden was historisch recent. Het wegvagen van de dictatuur van 
de kolonels (1974-1975)om Europa te kunnen vervoegen opvallend. Europa, wellicht geleid 
door zij die ook hun klassieke humaniora niet hebben afgeschreven, hielp en blijft helpen. De 
Grexit met de mogelijkse vlucht uit de Eurozone blijft nog spoken hoe ongezellig het het 
economisch en maatschappelijk Griekenland zou treffen. 

Een conservatief land met een sterke, in feite Staatsgodsdienst, rijk aan tradities en rijk tout 
court, minstens door vele mogelijkheden. 

 

Rusland: 559 maal in oppervlakte België, maar met een bruto nationaal inkomen dat amper 

tweemaal dat van de Benelux zou vertegenwoordigen. Land met immense geologische en 
industriële rijkdommen, waar Siberië het “Katanga van het noorden” mag worden genoemd. 
Met een ongelooflijke verschuiving van het Sovjet imperium en het Russische, 
communistische eenheidsbeheer na de zogenoemde klassenstrijd en het ongelooflijk verlies 
van gave en goed in de Tweede Wereldoorlog. Russen sneuvelen in getale zeer hoog, 
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omzeggens de helft van alle slachtoffers van deze tweede echte Wereldoorlog met wellicht 
meer dan 30 miljoen. De Russen zijn het niet vergeten. 

Een land dat gas en petroleum als zijn belangrijkste bron van inkomsten voor staatsbesparing 
en militaire krachtopbouw benut. Wellicht ook een stukje corruptie? Contracten brengen hun 
gas tot in Zeebrugge, een gashaven met gas uit diverse landen, die ons veel meer dan 
Duitsland, de gewezen landen van het Sovjetblok, een zekere energetische “invoer 
onafhankelijkheid” bezorgt. De overige Europese landen hangen veeleer aan de Russische 
energiebaxter. 

Rusland dat bevolkingswijze in o.m. een galopperende Afrikaanse demografie, om maar die te 
noemen, veroudert en inkrimpt. Rusland zo onmetelijk groot dat van het verre oosten naar 
het verre westen tien tijdszones telt. Rusland dat stilaan aan interne demografische 
onevenwichten door de Islamitische bevolkingsgroei gedragen, religieuze benadering – naast 
de “staatskerk” – ziet uitbreiden, zelfs indien dat immens land met zijn 86 geografische en 
soms taalkundige onderverdelingen een ongelooflijke uitdaging van bestuur vormt. 

Wellicht was de KGB, en daar reeds was een zekere Poetin actief, de couppleger bij de 
ontbinding van het Sovjet imperium en toverde het de zogenoemde democratie uit de hoed 
van een brutaal mensenrechten ontkennend voorgaand beleid. Pro forma? 

Met het vetorecht in de UNO, met zijn zware gesofisticeerde bewapening en technologische 
speerpunten is Rusland, in de onmetelijkheid van zijn oppervlakte en dus van zijn problemen, 
in feite een samentelling van volkeren en aardrijkskundige delen die dichter naar het westen 
dan naar het oosten zou kunnen en wellicht moeten leunen. Wij en zij hebben elkaar nodig. 

 

Deze ontdekkingsreis van de Solvay boys en girls, na goede voorbereiding, is uitdagend. Het 
aanvoelen van drie complexe en zo onderling verschillende landen, daar waar tot en met 1914 
België de derde economische mogendheid van de wereld was – na het Verenigd Koninkrijk en 
na de Verenigde Staten. Ons land blijft vandaag de dag diplomatisch, verbindend, 
doorkruisend, uitbouwend en opbouwend een zo belangrijke diplomatieke en belangrijk 
kruispunt tout court. 

Dat Brussel, één van de 200 hoofdsteden van deze wereld, het grootste aantal ambassades en 
legaties ter wereld herbergt is niet alleen symbolisch, maar wel de uitdrukking van een meest 
boeiende wereldrealiteit. 

Dat Solvay, waarvan de naam zo sterk met België is verbonden, kort door de bocht zijn 
dochters en zonen uitstuurt, naar contrasterende maar boeiende landen, Europa wijd blijft 
een trekkingsrecht op verbeelding en toekomst. 

 

Herman De Croo 
Minister van Staat 
De Erevoorzitter van de Kamer 
Gewezen Minister en Volksvertegenwoordiger 
Ereburgemeester van Brakel. 


