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Editoriaal
Beste lezer,

De politiek, zowel in eigen land als in het buitenland, kan vandaag niet juist worden
beoordeeld zonder een goed begrip van het populisme. Vandaar dat dit nummer nader
ingaat op dit fenomeen dat zijn oorsprong vindt in de oudheid, maar vandaag centraal
staat in de politieke actualiteit.
Het populisme kende de afgelopen jaren een sterke opgang met onder meer de
Brexit, de verkiezing van Amerikaans president Donald Trump en figuren als Geert
Wilders en Marine Le Pen. Het succes van centrumpartijen als CDA in Nederland, van
de CDU van Angela Merkel in Duitsland en van Emmanuel Macron met ‘La République
en Marche’ in Frankrijk, hebben echter de vrees voor een onstuitbare opgang van het
populisme afgewend. Het doet Peter Van Rompuy in zijn pas uitgebrachte boek ‘Democratie
zkt vertrouwen. Een dam tegen populisme en extremisme’ besluiten dat een zwijgende
meerderheid een voorkeur heeft voor centrumpartijen die redelijk en betrouwbaar zijn.
Met Cas Mudde kan populisme worden omschreven als een ideologie die ervan
uitgaat dat de samenleving uiteindelijk is opgedeeld in twee homogene en elkaar
tegengestelde groepen, ‘het zuivere volk’ versus ‘de corrupte elite’, en die argumenteert
dat de politiek een uitdrukking moet zijn van de ‘volonté générale’ (de algemene wil) van
het volk.
Voor christendemocraten is zo’n benadering fundamenteel problematisch omdat
ze vertrekt van verdeeldheid en polarisatie. Dit staat haaks op een betrokken samenleving
waarin iedereen meetelt en een plaats heeft. Ze vertrekt ook van een simplistische
benadering van ‘het volk’ die voorbijgaat aan de diversiteit die op alle mogelijke vlakken
onder de bevolking bestaat, maar zeker waar het gaat over politieke standpunten en
voorkeuren.
Populisme heeft een aantrekkingskracht doordat het eenvoudige oplossingen
aanreikt voor problemen die bij een groot deel van de bevolking leven. Het succes van
het populisme moet ons eraan herinneren dat we de zorgen en de angsten van de hele
bevolking moeten ernstig nemen. Voor complexe problemen bestaan er echter geen
simpele oplossingen. Christendemocraten moeten zich blijvend onderscheiden van
populisten door de kwaliteit en de inhoudelijke sterkte van onze oplossingen, door onze
waarden van verantwoordelijkheid en solidariteit en door verbindend leiderschap. We
moeten ‘de stem van het volk’ zorgvuldig en empathisch beluisteren, maar moeten hoop
en perspectief creëren door geloofwaardige en realistische oplossingen die getuigen van
degelijkheid, authenticiteit, engagement en zin voor nuance.
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Het populisme wordt in dit nummer vanuit diverse invalshoeken benaderd door
Vlaamse en Nederlandse experten in uiteenlopende domeinen: breed maatschappelijk,
vanuit de theorie van disruptie, op het vlak van democratie en politiek, met betrekking tot
de rol van de media, het verband met nationalisme, corruptie, en mensenrechten.
In de eerste bijdrage van dit nummer schetst Koen Abts, postdoctoraal onderzoeker
aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven, de maatschappelijke
context waarin het populisme vandaag voorkomt. Hij stelt dat het maatschappelijk
onbehagen en het hedendaagse populisme structureel verbonden zijn met de overgang
van een georganiseerde naar een vloeibare moderniteit. Dit maatschappelijk onbehagen,
dat kan worden begrepen als een combinatie van gevoelens van onzekerheid, relatieve
deprivatie en machteloosheid, beperkt zich niet tot de verliezers van de modernisering.
Volgens Abts ligt het succes van het populisme net in het feit dat het op heel diverse
vormen van onbehagen kan kapitaliseren en heel verschillende subgroepen van kiezers
kan aanspreken door een appèl te doen op ‘wij, het homogene volk’, als mobiliserende
identiteit.
Filosofe, docente en columniste Tinneke Beeckman heeft het in haar bijdrage over
het populisme als een ontsporing van het democratische proces. Ze gaat daarbij onder meer
in op het populistische regime en populistische verkiezingsretoriek. Ze argumenteert dat
een juist evenwicht moet worden gevonden tussen rationele argumenten en de emotionele
dimensie van politiek, wil men populisme voorkomen. Wat vooral moet worden vermeden
is dat politici bepaalde delen van de bevolking met minachting behandelen of blind zijn
voor de dynamiek van een land of continent in neergang.
Stefan Rummens, politiek filosoof aan de KU Leuven en auteur van het boek
‘Wat een theater! Politiek in tijden van populisme en technocratie’, plaatst in zijn bijdrage
populisme tegenover democratie. Hij argumenteert dat de populistische ideologie een
ernstige bedreiging vormt voor onze democratie, omdat het fundamentele waarden als de
vrijheid en de gelijkheid van alle burgers in vraag stelt. Dit uit zich in de Europese context
bijvoorbeeld in een uitholling van de basisvrijheden van minderheden, in een aantasting
van de scheiding der machten ten koste van de rechterlijke macht en in een verhoogde druk
op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. Rummens gaat niet akkoord met de
stelling dat het populisme een correctiemiddel kan zijn voor onze democratie, maar erkent
wel dat er een zekere signaalfunctie vanuit gaat. Het populisme moet gezien worden als
een symptoom van een onderliggende malaise, maar niet als het correctiemiddel dat de
oorzaken van die malaise kan wegnemen.
In zijn bijdrage legt Jouke de Vries, hoogleraar ‘Governance and Public Policy’ aan
de Rijksuniversiteit Groningen, het verband tussen populisme en disruptieve politiek.
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Editoriaal

De disruptieve politiek komt vooral tot uiting in een andere politieke cultuur en andere
politieke omgangsvormen. Disruptieve politici hebben een afkeer van het establishment
en keren zich tegen de politieke stijl van compromissen en nuances. De Vries beoordeelt
die disruptie niet negatief omdat uit de vernietiging van het bestaande nieuwe en creatieve
zaken tot stand kunnen komen.
In de bijdrage van Olivier Boehme, doctor in de geschiedenis en beleidsadviseur
bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), wordt het verband
gelegd tussen populisme en nationalisme. Volgens Boehme vallen de beide begrippen niet
samen, maar zijn er verschillende raakpunten. Zowel populisten als nationalisten spreken
al gauw over een volk als een eenheid met een essentie, met welonderscheiden kenmerken.
Ze verkondigen een waarheid over dat volk.
Michael Hameleers, onderzoeker politieke communicatie aan de Universiteit van
Amsterdam, verkent de rol van de media in het verspreiden van populistische ideeën. Zijn
bijdrage gaat in op de verschillende rollen die de media kunnen hebben in de verspreiding
van populistische ideeën. Hij is van oordeel dat de media niet per se een negatieve rol spelen,
zolang ze hun rol in het bevorderen van de deliberatieve democratie maar niet uit het oog
verliezen. Hij doet drie concrete aanbevelingen voor de media, namelijk om de nadruk te
leggen op het verspreiden van objectieve informatie, een veelheid van perspectieven en
meningen aan bod te laten komen, en formats te gebruiken die verschillende lagen van het
publiek samenbrengen, zoals satire.
De bijdrage van Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen,
waarschuwt voor de impact die populisme en een verdelend politiek discours en beleid
op de mensenrechten kunnen hebben. Hij stelt vast dat er in de hele wereld een opmars
is van polariserende politieke discoursen en demonisering van bepaalde groepen. De
internationale mensenrechteninstellingen zijn goed ontwikkeld maar staan vandaag ook
sterk onder druk. Mensenrechten kunnen een verbindend element zijn om verdeeldheid
tegen te gaan. Daartoe moeten de mensenrechten inhoudelijk worden uitgediept, maar
moet het belang ervan ook dagelijks concreet worden gemaakt in beleidsvraagstukken.
Guido De Clercq, Executive Director van Transparency International Belgium,
legt in de laatste bijdrage het verband tussen populisme, ongelijkheid en corruptie.
Systemische corruptie en sociale ongelijkheid gaan hand in hand, hetgeen aanleiding
geeft tot ontgoocheling van de burger ten aanzien van het politieke establishment dat
deze situatie niet aanpakt. Populisme kan het probleem van corruptie niet aanpakken; wél
nodig zijn politiek engagement en integriteit.
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De replieken op de bijdragen zijn van de hand van Sammy Mahdi, Erik Meganck,
Wouter Beke, Chris Taes, Benjamin Dalle, Karl Van den Broeck, Koen Geens en Peter Van
Rompuy.
We publiceren in dit nummer ook de drie bekroonde eindwerken van de Politieke
Academie 2016. Geert Janssens heeft het over de grenzen en de mogelijkheden van een
basisinkomen. Robbie Eyckmans wijdt zijn eindwerk aan de structurele organisatie van
Defensie en het bijhorende personeelsbeleid. Xanthippe Van De Genachte, tot slot, gaat in
op het belang van vorming en educatie over financiële basiskennis.
We wensen u een betrokken leeservaring.
Jan Smets, hoofdredacteur CDR
Benjamin Dalle, directeur CEDER

8

Editoriaal

Koen Abts

Lost in modernization? Populisme en
maatschappelijk onbehagen
Het populistisch appèl heeft de wind in de zeilen. In de Verenigde Staten kreeg
het terug voet aan de grond, terwijl in heel wat West-Europese landen het
appèl van ‘wij, het volk’ al langer electoraal lonend blijkt te zijn. Een cruciale
vraag is hoe de aantrekkingskracht van het populisme in een West-Europese
context sociologisch te begrijpen en te verklaren valt. Vaak wordt gesteld dat
populisten het onbehagen van de moderniseringsverliezers hebben weten te
kapitaliseren. Wat in deze analyses echter opvalt is dat gebruikte concepten
nogal vaag blijven en dat de verklaringen onvoldoende antwoord geven op
de vraag wat nu juist de maatschappelijke voedingsbodem van het populisme
is; wie nu juist die verliezers zijn; wat dit onbehagen nu juist inhoudt; en hoe
dit onbehagen omgezet wordt in een afkeer van vreemdelingen en politiek
dan wel in een stem op populistische partijen. In deze bijdrage worden
kort drie stellingen geformuleerd. Ten eerste vormen het maatschappelijk
onbehagen en het hedendaagse populisme geen kortstondig intermezzo,
maar zijn ze beiden structureel verbonden met de overgang van een
georganiseerde moderniteit naar een vloeibare moderniteit. Ten tweede kan
het maatschappelijke onbehagen best begrepen worden als een combinatie
van gevoelens van onzekerheid, relatieve deprivatie en machteloosheid en
beperkt dit onbehagen zich niet alleen tot de verliezers van de modernisering.
Ten derde ligt het succes van het populisme net in het feit dat het heel diverse
vormen van onbehagen kan kapitaliseren en heel verschillende subgroepen
van kiezers kan aanspreken door een appel te doen op ‘wij, het homogene
volk’ als mobiliserende identiteit.

Begripsdefiniëring
Ofschoon populisme als politiek fenomeen in andere bijdragen al voldoende aan bod
komt, is toch een korte inleidende begripsdefiniëring nodig. Wat is nu populisme
eigenlijk? In essentie verwijst populisme naar een dunne ideologie die de absolute
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soevereiniteit van het homogene volk bepleit. Dat betekent dat populisme ervan uit gaat
dat het volk één en ondeelbaar is, dat de macht alleen aan het volk toekomt en dat de
volkswil uitsluitend en rechtstreeks door een leider belichaamd kan worden. Populisten
menen daarom in naam van het gewone volk te spreken, waarbij ze tegelijkertijd de
samenleving opdelen in een ruimte van vrienden en vijanden: aan de ene kant het
moreel goede volk, aan de andere kant de verwerpelijke volksvijanden. Hierbij wordt
het volk op een antagonistische manier naar boven afgezet tegen de volksvreemde
elite en naar onderen toe tegenover de afwijkende Andere die de eigenheid van het
volk bedreigt. Wanneer de Andere verwijst naar vreemdelingen die niet tot de ‘ethnos’
behoren, gaat het om etnopopulisme. De aanname is dan ook dat het etnopopulistische
wereldbeeld een politiek cynisme combineert met uitgesproken etnocentrisme –
namelijk een minachting tegenover politiek en vreemdelingen, in combinatie met een
sterke identificatie met het eigen volk. Tot hier deze korte uitweiding, terug naar de drie
stellingen.

Eerste stelling: populisme en de crisis van de
georganiseerde moderniteit?
De eerste stelling is dat de opkomst en de aantrekkingskracht van het populistische
denken nauw verbonden is met de crisis van de georganiseerde moderniteit. Deze
georganiseerde moderniteit die een hoogtepunt kende tussen 1945 en 1975, wordt
vaak beschreven als een periode van relatieve zekerheid, stabiliteit en vooruitgang.
Enerzijds werd economische groei immers gekoppeld aan de uitbouw van een sociale
welvaartsstaat, resulterend in een sterk vooruitgangsgeloof. Aan de andere kant werd
de georganiseerde moderniteit gekenmerkt door krachtige wij-identiteiten op basis
van religie en sociale klasse die niet alleen mensen een duidelijke plaats gaven in de
samenleving, maar ook resulteerden in duidelijke sociale scheidslijnen en een relatief
stabiele achterban voor de traditionele politieke partijen. In meer sociologische termen
was de georganiseerde moderniteit gestoeld op duidelijke externe grenzen en op een
relatief stabiele interne structurering op basis van sterke collectieve identiteiten.
Aan de ene kant stelt de natiestaat duidelijke grenzen aan de culturele en politieke
gemeenschap en aan de sociale solidariteit, waarbij nationaliteit strak af bakent
wie deel uitmaakt van de gemeenschap en wie niet. Aan de andere kant wordt de
samenleving intern gestructureerd middels collectieve identiteiten op basis van
sociale klasse, geloof en taal. In de lage landen zijn het de zuilen als vertegenwoordigers
van de instrumentele belangen, culturele waarden en politieke macht van duidelijk
afgebakende bevolkingsgroepen die in de georganiseerde samenleving intern voor
binding en samenhang zorgen. Dit doen ze door de structurele conflicten binnen een
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pacificatiedemocratie te integreren, resulterend in een soort van gewapende vrede.
Oftewel: een relatief stabiele conflictstructuur op basis van nationaliteit, religie of
klasse.
Vandaag zijn deze georganiseerde vormen van ‘begrenzing’ en ‘structurering’
echter almaar minder in staat om mensen te integreren en om maatschappelijke
stabiliteit te garanderen. Processen van globalisering, Europeanisering, migratie en
individualisering hebben de gehele structuur van de naoorlogse samenleving grondig
door elkaar geschud. Het gevolg is dat de West-Europese samenlevingen sinds half jaren
zeventig in een chronische staat van ingrijpende grensvervaging en de-structurering
zijn beland, aangezien de traditionele mechanismen van demarcatie en integratie –
zoals nationaliteit, sociale klasse of religie – almaar minder werken. De moderniteit
wordt vloeibaar, wat resulteert in een opening van de gesloten praktijken en in een
nieuwe conflicten van demarcatie versus integratie die politiek gemobiliseerd kunnen
worden. In een context waar alles wat vast is ‘vervluchtigt’, roepen sommigen om een
herstel, meer bepaald een bekrachtiging van de oude grenzen en structuren van de
georganiseerde moderniteit, wat zich uit in een roep om een gesloten samenleving
die terugplooit op het Eigene en afkeert van het Vreemde. Dit is de diagnose van
populisme met haar klemtoon op particularisme en demarcatie. Anderen pleiten op
hun beurt voor een meer open samenleving met nadruk op universalisme en op verdere
culturele, economische en politieke integratie resulterend in een kosmopolitisch dan
wel Europees project.
Voortbouwend op deze redenering kan het hedendaagse maatschappelijke
onbehagen dan ook begrepen worden als een opeenstapeling van sociaaleconomische,
culturele en politieke onvrede voortvloeiend uit de ‘ont-sluiting’ van de georganiseerde
samenleving. Ten eerste leiden processen van individualisering en globalisering tot een
stijgende flexibilisering van de arbeid, tot een verder uit elkaar groeien van individuele
en collectieve welvaart en tot het ter discussie stellen van de grenzen van de nationale
solidariteit. Het gevolg is een economisch onbehagen, wat verwijst naar toegenomen
gevoelens van sociale kwetsbaarheid, economische onzekerheid en relatieve deprivatie.
Maar het verwijst ook naar een onbehagen gericht op de nationale welvaartsstaat,
waarbij de pregnante vraag almaar meer wordt wie onder welke voorwaarden nog recht
heeft op de vruchten van de collectieve welvaart. De discussie gaat hierbij vooral om de
structurerende principes van sociale herverdeling: is het bijdrage, identiteit, behoefte of
goed gedrag dat maakt dat iemand (nog) aanspraak kan maken op sociale zekerheid? Ten
tweede zijn we op het culturele vlak getuige van een afnemende bindingskracht van de
traditionele wij-identiteiten, een toename van culturele verschillen in de multi-etnische
samenleving, en een toenemende nadruk op individualiteit, wat leidt tot gevoelens van
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sociale desidentificatie en culturele onteigening. In wetenschappelijke kringen heeft
men het over ‘anomie’. Hier gaat het om de kwestie of mensen zich nog thuis voelen in
onze samenleving. Ten derde is er ook een stijgende politieke onvrede waar te nemen.
Dit komt vooral voort uit de afnemende zeggingskracht van de traditionele ideologieën
en de crisis van de grote verhalen, wat gepaard gaat met stijgende gevoelens van politieke
verwaarlozing, onmacht en een gebrek aan perspectief. Meer fundamenteel gaat het
echter om een crisis van de toekomst. Onder het mom van ‘morgen zal het allemaal wel
beter zijn’ of ‘onze kinderen zullen het zeker beter hebben’ pacificeerden de uitbreidende
welvaartsstaat en de hoopvolle toekomst gedurende lange tijd heel wat maatschappelijke
onvrede. Wat je vandaag echter ziet is dat de toekomst hoe langer hoe minder verbonden
wordt met orde, emancipatie en vooruitgang, en hoe langer hoe meer met wanorde,
onzekerheid, dreiging, zelfs achteruitgang. Of hoe het vooruitgangsgeloof plaats maakt
voor angst voor terugval en verlies. Niet alleen bij de lagere sociale klassen, maar ook bij
de middenklasse.
Het maatschappelijk onbehagen verwijst echter niet alleen naar stijgende
economische, culturele en politieke onvrede, maar meer fundamenteel ook naar de
toenemende scheiding van collectieve belangen, identiteit en emancipatie. Waar
het om gaat is dat hoe langer hoe minder sterke identiteiten zoals arbeidersklasse of
geloofsgroep als totale identiteiten fungeren die in staat zijn om de sociale onvrede te
integreren. Deze identiteiten slagen er niet meer in om individuen samen te brengen en
te organiseren rond een centraal conflict of om een emancipatorisch en toekomstgericht
project in naam van het volk, de klasse of de vooruitgang voor te stellen. Het is juist
dit tekort aan integrerende totale identiteiten, aan motiverende ideologieën en aan
duidelijke symbolische identificaties in de huidige politiek die maken dat er vandaag
sprake is van een populistisch momentum. Populisten slagen er met hun appèl aan het
homogene volk als absolute soeverein immers wél in om de belangen, de waarden en de
macht van het gewone volk terug voor te stellen en te verdedigen op de politieke scène.
Zeker in tijden van politieke desaffiliatie – waar kiezers zich niet meer herkennen in de
projecten van de traditionele partijen – bieden populistische partijen een schijnbaar
houvast en een verleidelijk politiek alternatief omdat ze in hun vertoog net beloven de
effectieve macht terug te geven aan het ene en ondeelbare volk. In tijden van onzekerheid,
straalt het populistische fantasma van ‘wij, het homogene volk’ zekerheid uit: het
biedt een nieuw toekomstperspectief, het geeft hoop op verandering, vernieuwing en
verbetering. De eerste conclusie is dat het huidige populisme geen vluchtig fenomeen is,
maar structureel verbonden is met de teloorgang van de totaliserende identiteiten van
de georganiseerde moderniteit.
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Tweede stelling: verliezers en winnaars van de
modernisering?
De tweede stelling is dat bepaalde groepen meer last hebben van de individualisering en de
globalisering en dat het onbehagen en het populistische denken sterker leven bij bepaalde
sociale groepen, maar dat men moet oppassen de aandacht daartoe te verengen. Meestal
worden de verliezers van de modernisering als het kernelectoraat van populistische
partijen gezien, terwijl het maatschappelijke onbehagen de voedingsbodem zou zijn.
De kritiek is echter dat de meeste analyses te weinig aandacht schenken aan wie juist die
verliezers zijn en wat dan wel de constituerende ervaringen zijn van het onbehagen. In
de literatuur wordt nogal snel scherp gefocust op de objectieve verliezers met absolute
tekorten. Het zouden vooral mensen zijn met een tekort aan cultureel, economisch
en sociaal kapitaal die moeite hebben met de huidige veranderingen omdat ze weinig
onderhandelingsruimte en exit-mogelijkheden hebben in het sociale verkeer. Deze visie
stelt dat vooral laaggeschoolden, arbeiders, lage inkomens en ouderen meer afkerig zijn
van migranten en politiek en meer ontvankelijk zijn voor het populistische appèl. De
eerste kritiek op de objectieve verliezersthese is dat deze benadering te veel de aandacht
toespitst op de lage posities en hun absolute deprivatie. Op deze wijze onderkent het
echter te weinig het onmiskenbare belang van relatieve deprivatie – namelijk tekorten
die mensen ervaren wanneer ze de positie van de eigen groep beginnen te vergelijken
met de posities van andere groepen. Eigen empirisch onderzoek geeft aan dat vooral
laaggeschoolden last hebben van machteloosheid en relatieve deprivatie. Meer dan wie
ook hebben zij de indruk geen controle te hebben over hun eigen leven en voelen ze
zich onterecht achtergesteld en onvoldoende gewaardeerd in vergelijking met andere
groepen – meestal migranten, hooggeschoolden en politici. Bij hen leeft het gevoel
van collectieve achterstelling en machteloze miskenning. Maar tegelijkertijd blijkt
uit dit onderzoek tevens dat de ongerustheid en bezorgdheid van de middenklasse
niet onderschat mag worden. Zo is er een hele groep die niet zozeer vol verbitterd
ressentiment zit, maar die wel heel onzeker en ongerust is over de toekomst van hun
kinderen en de richting die de samenleving uitgaat. Wat opvalt is dat de meeste analyses
weinig aandacht schenken aan het feit dat sociale veranderingen niet alleen ‘winners’
en ‘losers’ produceren, maar ook een grote tussengroep van bezorgde kwetsbaren – de
zogenaamde ‘swimmers’. Deze laatsten vinden het almaar minder eenvoudig om hun
sociale status te handhaven en zijn zeer bezorgd over hun eigen toekomst of toch die
van hun kinderen. Hier groeit de relatieve deprivatie van de middenklasse, want ze
ervaren niet zozeer een absoluut tekort, maar hebben wel de indruk dat hun sociale
positie onder druk staat of alleszins niet vanzelfsprekend is en dat zij in vergelijking
met anderen buitensporige inspanningen moeten leveren of te veel moeten bijdragen
aan de collectieve welvaart in vergelijking met andere groepen. Dit illustreert alvast
dat zowel verliezers, kwetsbaren als winnaars zich in de positionele ruimte om heel
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uiteenlopende redenen benadeeld, miskend en misnoegd kunnen voelen en daarom
hun toevlucht kunnen zoeken tot het populistische appèl. Een tweede kritiek op de
objectieve verliezersthese is dat het heel weinig aandacht heeft voor de constituerende
ervaringen van onbehagen als bemiddelende factor tussen sociale structuur en sociale
denkbeelden. Zo gaat men snel voorbij aan de alledaagse leefwereld van mensen en de
wijze waarop zij de sociale veranderingen ervaren. Uit eigen onderzoek blijkt dat sociale
desoriëntatie, economische onzekerheid, relatieve deprivatie en machteloosheid de
kernervaringen vormen van het huidige onbehagen. Meer in het bijzonder blijken
vooral gevoelens van relatieve deprivatie in combinatie met gevoelens van sociale
onrechtvaardigheid en machteloosheid de aandrijfriemen te zijn van een verbitterde
wrok die zich niet kan uitdrukken. Dit onbehagen is de spil tussen sociale structuur en
populistisch denken, waarbij vooral de machteloze deprivatie uiterst productief is in het
opbouwen van alternatieve waarden en het aanwijzen van zondebokken.

Derde stelling: de relatie tussen maatschappelijk
onbehagen en populisme?
De derde stelling is dat er een sterke relatie is tussen maatschappelijk onbehagen en
populisme. Het uitgangspunt is dat binnen het populistische wereldbeeld de onvrede
geprojecteerd wordt op een vijandige buitenwereld die de schuld krijgt voor de huidige
malaise en het sociale onrecht, namelijk het politieke establishment en de migranten.
Conceptueel gezien bestaat het etnopopulistische wereldbeeld – in mijn benadering – uit
drie noodzakelijke attitudes: politiek cynisme, etnocentrisme en welvaartschauvinisme.
Ten eerste stoelt het populistische wereldbeeld op een politiek cynisme dat een
minachting tegenover de gevestigde elites combineert met een appèl aan het gewone
volk. Het politieke establishment wordt verweten wereldvreemd en hypocriet te zijn
en politici zouden louter met zichzelf bezig zijn, niet met de problemen van de gewone
mensen. Ten tweede steunt het etnopopulisme op een cultureel nativisme dat het eigen
volk centraal stelt en dat gekenmerkt wordt door een homogenistische, etnocentrische,
autoritaire en traditionalistische visie op sociale orde. Dit nativisme streeft naar
een gesloten samenleving met krachtige grenzen. Het eigen volk is immers ingoed,
terwijl de vreemden moreel verwerpelijk zijn. Ten derde is er het sociaaleconomische
aspect waarbij het etnopopulisme een radicale kritiek op de feitelijke werking van de
sociale welvaartsstaat combineert met een welvaartschauvinisme. Dit laatste stelt
dat uitsluitend het eigen volk of tenminste diegenen die bijgedragen hebben en zich
goed gedragen, recht hebben op de collectief verworven welvaart. De kracht van
het etnopopulisme is net dat het de machteloze frustratie van de verwaarloosde en
miskende burgers terug een stem geeft. Enerzijds door het miskende volk met gezond
verstand als absolute soeverein centraal te plaatsen. Anderzijds door het eigen volk te
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positioneren tegenover twee antagonisten, namelijk het politieke establishment aan de
bovenkant en de vreemdelingen aan de onderkant. Beide protagonisten worden hierbij
gezien als verantwoordelijk/schuldig voor de huidige problemen en als vijanden van
het eigen volk. Ook hier weer moeten we er echter over waken de aandacht uitsluitend
te richten op de meest radicale posities. Zo behoort slechts een hele kleine groep van
kiezers tot de etnopopulistische groep die een cynische minachting ten aanzien van de
politiek koppelt aan een radicaal autoritaire en etnocentrische visie. Een veel grotere
groep kan daarentegen beter omschreven worden als sceptici. Deze mensen minachten
de politiek niet en zien de vreemdelingen niet als onverenigbare Anderen, maar
staan wel heel sceptisch tegenover het huidige politieke bedrijf en de multiculturele
samenleving: de vreemdelingen oefenen een buitensporige druk uit op de publieke
orde en op de welvaartsstaat; de vreemdelingen doen onvoldoende moeite om zich aan
te passen aan de gevestigde normen en waarden; de vreemdelingen dragen te weinig
bij aan de sociale zekerheid, net zoals ze te weinig moeite doen om productief te zijn,
te veel misbruik maken en daarenboven weinig dankbaarheid naar de gastsamenleving
vertonen. Maar bovenal is de kritiek dat de politiek dit zomaar laat gebeuren. De sceptici
willen vooral politieke verandering, niet noodzakelijk een populistische omkering van
de machtsrelaties waarbij de macht volledig bij het gewone volk komt te liggen.
Eigen empirisch onderzoek toont aan dat onbehagen moeilijk samengaat met
culturele tolerantie en politiek vertrouwen. Wat echter opvalt is dat niet zozeer sociale
desoriëntatie of economische onzekerheid van belang zijn, maar wel dat relatieve
deprivatie, machteloosheid en toekomstpessimisme de voornaamste aandrijfriemen
zijn van het etnopopulisme. Juist de strijd om collectieve belangen binnen de nationale
welvaartsstaat en de strijd om de juiste groepsposities binnen buurt en samenleving
leiden tot gevoelens van benadeling, onrechtvaardigheid en onmacht. Dit geeft op zijn
beurt aanleiding tot een etnopopulistische bijstelling die het eigen volk terug centraal
stelt. Meer zelfs, het eigen volk moet de macht volledig in handen krijgen, zodat het terug
voor zichzelf kan zorgen. In dit populistische fantasma worden de miskende laatsten
opeens de machtige eersten. Wat ze in feite roepen is dat ze misschien geen macht
hebben, maar wel het gezond verstand. Toch blijft de invloed van het maatschappelijke
onbehagen op populistisch stemgedrag minder massief dan we denken. Zo was een partij
als het Vlaams Belang op haar electorale toppunt zeker niet te herleiden tot een partij
van verliezers of tot een ressentimentspartij. De partij slaagde er immers in ook heel wat
geschoolde en bezorgde kiezers aan te trekken. Op haar electorale hoogtepunt bleek uit
de samenstelling van het partijelectoraat dat een kwart van de Vlaams Belangkiezers
vol wrok zat, dat de helft tot de bezorgde subgroep behoorde en nog eens een kwart zich
helemaal niet onbehaaglijk voelde. Dit illustreert dat succesvolle populistische partijen
niet alleen het wrokreservoir van de achtergestelde posities weten te kapitaliseren,
maar ook de meer verdoken bezorgdheid van de hogere posities. Daarnaast blijkt dat het
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Vlaams Belang op haar hoogtepunt niet louter etnopopulisten onder haar kiezers telde.
Natuurlijk is er bij dit partijelectoraat een hele sterke roep om begrenzing of demarcatie.
Met hun roep om ‘eigen volk eerst’ neigt een deel naar een autoritair etnocentrisme, naar
een cynisch anti-establishment denken en naar een particularistische solidariteit.
Maar tezelfdertijd blijkt de rekruteringsbasis van zulke succesrijke populistische
partijen verder te reiken. Zo is verkiezingssucces van alle nieuwe partijen afhankelijk
van de mate waarop ze er in slagen om een electorale coalitie van verschillende groepen
te smeden. In het geval van het Vlaams Belang bestond die electorale coalitie uit ongeveer
één derde radicale rebellen en twee derde gematigde vernieuwers. De radicale rebellen
zijn overtuigde kiezers wiens wereldbeeld dicht aanleunt tegen de etnopopulistische
ideologie van het Vlaams Belang. Eigenlijk pleiten zij voor ‘eigen volk eerst’ en stemmen
zij grotendeels in met het programma, de partijleiding en stijl van het Vlaams Belang. De
gematigde vernieuwers daarentegen, staan op hun beurt eerder sceptisch tegenover de
‘ontgrenzing’ en de destructurering van de georganiseerde moderniteit, maar ze zetten
de Andere niet als radicale vijand apart. Zij staan voor een meer gematigde roep om
demarcatie: de Andere moet niet uitgesloten worden, maar moet zich wel aanpassen.
In feite zijn de gematigde signaalkiezers meestal signaalkiezers die vooral politieke
verandering willen, maar die tezelfdertijd heel wat kanttekeningen plaatsen bij de
stijl en het programma van het Vlaams Belang, maar bij gebrek aan politiek alternatief
lange tijd op die partij hebben blijven stemmen. De veronderstelling is dat het Vlaams
Belang gedurende de laatste jaren vooral dit type van sceptische kiezers is kwijtgespeeld
aan N-VA. De conclusie is alvast dat het electoraat van populistische partijen niet één
homogeen geheel is, maar dat het gaat om een electorale coalitie van diverse types van
kiezers die in meer of mindere mate roepen om demarcatie.

Conclusie
Afsluitend, de crisis van de georganiseerde politieke identiteiten en de opgang van het
populisme hebben het gehele politieke systeem grondig gewijzigd. Aan de ene kant
evolueren we hoe langer hoe meer naar een toeschouwersdemocratie. Partijtrouw
maakt plaats voor minder voorspelbaar kiesgedrag, waarbij politieke leiders en
persoonlijkheden steeds belangrijker worden. Hoe dan ook, waar de partijendemocratie
burger en politiek verbond via het middenveld, is de toeschouwersdemocratie
aangewezen op de media. Als koppelteken is dat evenwel ontoereikend. Om binding
te creëren, beroepen nieuwe politieke partijen zich in de vloeibare moderniteit daarom
op metaforen zoals ‘wij, het volk’ of ‘wij, de natie’. Dit zijn de succesrijke koppeltekens
van de toeschouwersdemocratie. De vraag is echter of deze ‘dunne’ identiteiten – in
essentie zijn en blijven het immers lege betekenaren – in staat zullen zijn om de spagaat
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tussen burger en politiek te blijven overbruggen. Aan de andere kant zijn populisten
er in geslaagd zijn om een nieuwe breuklijn van integratie versus demarcatie tot inzet
van het politieke debat te maken. Heel wat maatschappelijke tegenstellingen worden op
die manier geherdefinieerd in termen van universalisme versus particularisme, waarbij
het in essentie om de keuze tussen een open en een gesloten samenleving gaat. Op het
culturele vlak gaat het om de vraag in welke mate vreemdelingen en devianten deel
kunnen uitmaken van de constructie van ‘wij, het volk’. Op het economische vlak gaat
het niet louter om de tegenstelling tussen staat versus markt, maar ook om de vraag wie
op basis van welke voorwaarden deel kan uitmaken van de solidariteitskring van ‘wij,
het volk’. Terwijl op het politieke vlak de vraag centraal staat of Vlaanderen, België dan
wel Europa de gewenste ‘demos’ is.
[Koen Abts is postdoctoraal onderzoeker aan het ISPO (KU Leuven) en docent aldaar. In
2014 won hij de Frans Van Cauwelaertprijs voor zijn doctoraal onderzoek naar de relatie
tussen maatschappelijk onbehagen en etnopopulisme.]
Contact: koenraad.abts@kuleuven.be
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Respons: Sammy Mahdi

Populisme in de strijd tussen Mondriaan
en Pollock
Ik ben veel te jong om me uit te spreken over het verleden. Of het populisme ooit een
betere voedingsbodem heeft gehad dan vandaag het geval is, kan ik moeilijk aanvoelen.
Eén ding staat in ieder geval buiten kijf, de populistische voedingsbodem waarmee
we vandaag geconfronteerd worden, is ontzettend vruchtbaar. De samenleving is de
voorbije decennia dan ook verschroeiend snel en drastisch veranderd. Een aantal
sociale scheidingslijnen brokkelen langzamerhand af en faciliteren het gevoel van
onzekerheid, relatieve deprivatie en machteloosheid in tijden van verhoogde mobiliteit
op de Europese arbeidsmarkt, de uitdagingen van geglobaliseerde arbeidsmigratie,
de vluchtelingenstromen of noch de economische crisis. Voor de gewoontedieren die
we zijn, is het allesbehalve geruststellend die uitdagingen aan te gaan zonder de
collectieve identiteiten die ons decennialang hebben gevormd.

Clash of civilizations
Begin jaren negentig woedde een hevig debat tussen de Amerikaanse politicoloog Samuel
Huntington en de Amerikaanse socioloog Francis Fukuyama. Beiden beschouwden het
einde van de Koude Oorlog als een keerpunt in de geschiedenis. Volgens Fukuyama was
het zelfs een eindpunt. De westerse liberale democratie was als eindoverwinnaar uit de
strijd gekomen en zou geüniversaliseerd worden. “Naïef ”, vond Huntington. Hij zag in
de post-Koude Oorlogperiode de ideale voedingsbodem voor een ‘clash of civilizations’.
In de multipolaire wereld zouden zeven verschillende beschavingen de komende
decennia met elkaar in conflict komen.
De daaropvolgende jaren hebben bewezen dat geen van beiden het bij het rechte
eind hadden. Ja, de westerse liberale democratie heeft in meer en meer landen haar
intrede gevonden. Al gaf de ‘Democracy Index’ dit jaar voor het eerst een algemene
daling in het democratisch gehalte aan. Een aantal landen zijn afgegleden van ‘volledige’
democratieën naar ‘gebrekkige’ democratieën. In die laatste categorie prijkt, naast
België, sinds dit jaar ook het land van Fukuyama en Huntington.
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Vandaag lijkt onze samenleving voor een nieuwe tweedeling te staan. Niet zozeer
tussen het Westen en het Oosten, moslims en niet-moslims of de voor- en tegenstanders
van een westerse liberale democratie. De strijd die vandaag gestreden wordt, is die
tussen een inclusief versus een exclusief samenlevingsmodel. Al moet men opletten
dit niet verkeerdelijk voor te stellen als een strijd tussen twee duidelijk afgebakende
groepen. Professor Abts haalt zeer terecht aan dat naast de luide roepers, er voornamelijk
een hele grote groep ‘swimmers’ bestaat, die bezorgd zijn over hun eigen toekomst. Die
wellicht ook beseffen dat een exclusief samenlevingsmodel weinig realistisch is, maar
toch niet altijd overtuigd zijn van de naïviteit waarmee de roepers van een inclusief
samenlevingsmodel bepaalde uitdagingen weglachen en daarnaast ook moeite hebben
met een samenleving waarbij de collectieve identiteit dermate af brokkelt dat de sociale
desidentificatie hen verweesd achterlaat.

Populist als woordvoerder van antagonist
Mijn grootouders hebben heel hun leven onder de christelijke zuil geleefd in de
hoogdagen van de collectieve identiteit. De wereld van toen was maakbaar, voorspelbaar
en voor een groot deel geruststellend. Vandaag ziet die wereld er een stukje anders uit.
Divers, complex en heterogeen. Wanneer de veilige structurering wegvalt, voelen
velen zich achtergelaten en miskend. Populisten zorgen daar voor een vangnet. Ze
grijpen terug naar de homogene samenleving zoals die vroeger zou hebben bestaan. Een
samenleving waarin anderen het niet langer voor het zeggen hebben en het lot van het
volk weer in ‘eigen’ handen komt te liggen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat bepaalde vraagstukken verworden
tot symbooldossiers waar populisten wel bij varen. De cumul, de hoofddoek, de
minimale dienstverlening. Vaak ligt aan de grondslag van dergelijke onderwerpen een
onrechtvaardigheidsgevoel en/of een menselijke reactie op de veranderde samenleving.
Politici zijn ‘graaiers’ en scheppen poen terwijl de ‘gewone mens’ ploegt en zwoegt. De
hoofddoek stoort, meer omwille van de angst voor een veranderende samenleving dan
voor een schending van de scheiding tussen Kerk en staat waar we in onze contreien
jarenlang voor hebben moeten strijden. De minimale dienstverlening dient om die
dekselse vakbond die alle macht in handen heeft eindelijk een halt toe te roepen. In
dergelijke debatten wordt, zoals professor Abts al aangaf, het volk op een antagonistische
manier naar boven afgezet tegen de volksvreemde elite en naar onderen tegenover de
afwijkende Andere die de eigenheid van het volk bedreigt.
De populist werpt zichzelf in een samenleving, met een sterk gevoel van
onbehagen en relatieve deprivatie van zowel de laaggeschoolden als de middenklasse,
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vaak op als woordvoerder van het ongenoegen. Niet altijd onterecht. De politieke elite
heeft zich in het verleden in verschillende debatten vaak volksvreemd opgesteld en
bepaalde angsten en frustraties weggelachen. Denk maar aan het integratiedebat, waarin
we veel te lang hebben gewacht om de integratie van nieuwkomers te bevorderen en
vandaag opnieuw te lang wachten om een gezamenlijk verhaal te schrijven. Professor
Abts stelt dat “het vooruitgangsgeloof heeft plaatsgemaakt voor angst voor terugval en
verlies”, wat zeker niet te betwijfelen valt. Maar daarnaast heeft men ook te maken met
een kritischer publiek dat niet langer hondstrouw de maatschappelijke toverformules
van politieke partijen vertrouwt. De burger reageert ook niet langer schouderophalend
op een nieuw politiek schandaal. Hij pikt het niet langer dat bepaalde angstgevoelens
weggelachen worden. De burger eist transparantie en betrokkenheid, tot op de dag van
vandaag niet vanzelfsprekend in de politieke besluitvorming.
Wanneer een politicus vandaag via sociale media met zijn volgers een foto deelt
van het dossier van een vreemdeling die het land wordt uitgezet en vraagt om het bericht
te delen indien men het daar mee eens is, vangt hij twee vliegen in één klap. Hij geeft de
groep die roept om een bekrachtiging van de oude grenzen, binnen de volksidentiteit,
het gevoel de macht weer in handen te krijgen, zowel in de besluitvorming als in de
hertekening van de ‘herkenbare’ samenleving. Het mag dan ook niet verbazen dat
sociale media voor populisten een stevige rugwind zijn. De strijd tussen een inclusief
en exclusief samenlevingsmodel wordt verder aangescherpt door de algoritmen van
sociale media. De digitale wereld had als doelstelling onze wereld te verruimen. Alleen
wees marktonderzoek uit dat mensen vooral bevestigend nieuws willen horen en lezen,
waardoor de algoritmes het oneindig breed gezichtsveld van sociale media van de nodige
oogkleppen voorzien.

Stedelijke Pollock versus perifere Mondriaan
En toch is de voedingsbodem van populisten niet overal even vruchtbaar. De recente
verkiezingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben
duidelijk aangetoond dat er significante verschillen zijn tussen rurale en urbane gebieden.
De angst voor sociale desidentificatie en culturele onteigening lijkt in steden kleiner te
zijn. De stedelijke Brit was niet overtuigd “to take back control” en de Amerikaan leek
in steden veel minder overtuigd van de populistische recepten van Donald Trump “to
make America great again”. In Frankrijk was het verschil nog veel duidelijker en lijkt het
land opgedeeld in de stedelijke ‘believers’ van een inclusieve samenleving en de perifere
aanhangers van een exclusief samenlevingsmodel.
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Er liggen verschillende redenen aan de grondslag van dit verschil. Een factor
die in de toekomst echter een alsmaar groter wordende rol zal gaan spelen, is de
heterogenisering van de stedelijke samenleving én van haar inwoners. Want onze
collectieve identiteiten staan bijzonder zwaar onder druk. De samenleving heeft in een
stedelijke context de fase van superdiversiteit al bereikt. Een trend die zich de komende
jaren ook buiten de stad zal verderzetten. Ook onze eigen identiteit neemt nieuwe
vormen aan die nog moeilijk te structureren vallen onder geloof, taal of afkomst. Van
een superdiverse naar een eclectische samenleving. Als kind van een islamitische,
Irakese vader en een Vlaamse, katholieke moeder ben ik een van de (toekomstige) vele
exponenten van de moderne en vloeibare samenleving.
Om binnen die heterogene samenleving toch een gezamenlijk project uit te
schrijven, zullen ook bepaalde structuren mee moeten bewegen. Denk bijvoorbeeld aan
het gemeenschapsonderwijs, waar we er nog steeds van uitgaan dat jongeren opgroeien
in gezinnen met één heersende geloofsovertuiging. Indien we bruggen willen bouwen
en we van onze samenleving een plek willen maken waar mensen niet naast maar ook
mét elkaar leven, zullen bepaalde denkkaders die voorheen als vanzelfsprekend werden
beschouwd gesloopt moeten worden. In zijn laatste boek ‘Samenleven met gezond
verstand ’ houdt prof. Patrick Loobuyck een naar mijn aanvoelen terecht pleidooi voor
een verbindende samenleving in een superdivers Vlaanderen. “Jongeren niet alleen
in staat stellen democratisch en kritisch te denken, maar hun ook de kans geven om
de nationale politieke cultuur en maatschappelijke ruimte waarbinnen vrijheid en
gelijkheid gestalte krijgen te leren waarderen en er zich mee te identificeren”. Dat inclusief
identificatieproces is een van de belangrijkste bouwstenen in de strijd tegen het
populistisch discours.

Welke volkspartij?
Terwijl de populisten een appèl doen op ‘het homogene volk’, doen christendemocraten
een appèl op alle groepen in onze samenleving. Christendemocratie kent in tegenstelling
tot het populisme geen antagonisten. In het christendemocratische verhaal is eenieder
op zijn of haar manier protagonist binnen een personalistisch kader. De uitdaging
zal er evenwel in bestaan om in de spanningen die zich vandaag in onze samenleving
voortdoen en gekatalyseerd worden vanuit populistische hoek, als volkspartij rekening
te houden met de gevoelens van onbehagen, zonder de eigen ideologie te verloochenen.
Een christendemocratische volkspartij kan en mag niet enkel een appèl doen op het
homogene volk dat lijdt aan sociale desidentificatie of enkel een appèl doen op de
progressieve krachten die met oogkleppen op de weg vooruit willen blijven volgen
zonder om te kijken naar de achtergeblevenen.
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Helderheid en betrokkenheid zijn van essentieel belang. De populist kan maar
beroep doen op een substantieel deel van de bevolking wanneer voldoende mensen
het gevoel hebben er niet langer bij te horen of angstig zijn niet langer gehoord te
worden. In het kader daarvan moeten we dagelijks blijven verduidelijken waar onze
samenleving voor staat. Een samenleving gebouwd op een rijk verenigingsleven, met
een stevige sociale zekerheid, een dialoogmodel tussen werknemers en werkgevers, met
stevige individuele rechten en vrijheden … Dat zijn de echte fundamenten van onze
samenleving. Dat verduidelijken is in een moderne en superdiverse maatschappij geen
werk van lange, maar van permanente adem.
[Sammy Mahdi is nationaal voorzitter van JONGCD&V en politicoloog van opleiding. Hij
onderhoudt o.m. een tweewekelijkse column in De Morgen.]
Contact: sammy@jongcdenv.be | Twitter: @SammyMahdi
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Tinneke Beeckman

De paradox van de neergang
De term populisme wordt zo veelvuldig gebruikt, dat het onduidelijk is wat
het woord nog betekent. Evenmin is het duidelijk hoe je de democratie tegen
zo’n gevaar zou kunnen beschermen. In deze tekst probeer ik enkele aspecten
van het begrip populisme te analyseren. Elk aspect raakt aan een wezenlijk
kenmerk van het politieke spel. De werkhypothese is dat de populistische vorm
van het politieke spel een ontsporing van het democratische proces inhoudt. En
er is sprake van een echt populistisch, antidemocratisch regime, wanneer een
politieke leider pretendeert het hele volk te incarneren, en elke weerstand als
een vorm van verraad beschouwt.
Zo gezien, komen heel wat vormen van populisme in democratische systemen
voor. Populistisch zijn bijvoorbeeld de valse beloftes die de voedingsbodem
vormen voor een echt populistisch regime. Maar ‘populisme’ is ook de morele
beschuldiging om tegenstanders ongeloofwaardig te maken. Wie populisme
wil voorkomen, moet daarbij een juist evenwicht vinden tussen rationele
argumenten enerzijds, en emotionele en imaginaire dimensies van het politieke
anderzijds. Nefast is het eveneens wanneer politici bepaalde delen van
de bevolking openlijk met minachting bejegenen, of wanneer politici blind
zijn voor de dynamiek van een land of continent in neergang. Dan kunnen
antidemocratische reflexen makkelijk gedijen.

Het populistische regime
Populistisch is een regime als het pluraliteit onderdrukt. In een populistisch,
antidemocratisch regime benadrukt de leider het waanbeeld dat het volk één en
ondeelbaar is. Hijzelf (of zijzelf ) is de enige figuur die het volk representeert en geldt als
de directe spreekbuis voor het volk. Dat volk hoeft dan ook niet meer geraadpleegd te
worden. Wie hieraan twijfelt, is een parasiet, een vijand van het volk die moet worden
geëlimineerd. Politieke tegenstand wordt op die manier als een aanval op het volk
beschouwd. Het volk hoeft dus ook niet tussen alternatieve politieke leiders of partijen
te kunnen kiezen. De gevaarlijke uitwassen hiervan dateren al van de Franse Revolutie,
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en ze blijven opduiken, zowel in linkse als rechtse vorm. Onder Robespierre duldde
de Revolutie geen tegenspraak. Iedere politieke tegenstander werd beschouwd als een
vijand van de Staat of van de natie.
Nochtans constitueerden de Amerikaanse en Franse Revoluties eerder een
keerpunt: voortaan berustte de fundering van de politiek bij de mens: door en voor
de mens is het politieke systeem gecreëerd. Het Ancien Régime steunde nog op
een transcendente macht. De koning zelf maakt deel uit van een politiek systeem,
gefundeerd op goddelijke wetten. Hij bekleedt een specifieke functie, zoals andere leden
uit de samenleving. De Franse Revolutie heeft dus positief gesteld de mogelijkheid
gecreëerd voor een democratisch bestuur, gebaseerd op gelijkheid, met het heden en de
toekomst als horizon. Een samenlevingsproject, benadrukken de moderne filosofen,
heeft betrekking op het leven hier en nu, op aarde, niet op een veronderstelling over het
leven na de dood. Negatief gesteld is sindsdien een radicaal populisme mogelijk: een
maakbaarheidsideologie die een nieuwe samenleving en een nieuwe mens wil creëren
en daartoe alle middelen gerechtvaardigd acht. Voorbeelden zijn het nazisme en het
fascisme. Eens de leider aan de macht is, kent zijn machtsuitoefening geen beperking
meer. Zelfs genocide behoort tot de mogelijkheden. Geweld is dan een middel op weg
naar de ideale samenleving, waarin alle tegenstanders verdwenen zijn en een zuiver
volk overblijft.

Populistische verkiezingsretoriek, ook in democratische
regimes
De valse belofte van een politicus om stemmen te halen, geldt als een vorm van
populisme: hij of zij spreekt de kiezer naar de mond, met onrealistische maatregelen.
Aangezien kiezers niet stemmen voor wat politici al hebben gerealiseerd, maar voor
wat ze beloven, is deze retoriek aanlokkelijk. Veel politici geven eraan toe, het lijkt bijna
onschuldig. Maar verbintenissen aangaan zonder bijhorend plan om ze uit te voeren, en
soms zelfs zonder de intentie aan die uitvoering te beginnen, is wel degelijk schadelijk.
Valse beloftes hollen het politieke gesprek uit en kunnen kiezers afkerig maken van de
politiek. De Franse politicoloog Brice Teinturier noemt het ‘PRAF’: ‘plus rien à foûtre,
plus rien à faire’, niets meer aan te doen, niets mee te maken. Dit is de meest recente
uitdrukking van een diepe vermoeidheid in Frankrijk na jarenlange mooipraterij.
Teveel onhaalbare vooruitzichten openen de deur voor ergere vormen van populisme.
In 2012, bijvoorbeeld, beloofde PS-presidentskandidaat François Hollande een vuist
te maken tegen de Europese besparingspolitiek en hij bekoorde heel wat kiezers door
zijn voorganger Nicolas Sarkozy als de schoothond van Merkel af te schilderen. Maar
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eens aan de macht veranderde hij weinig: hij liet de financiële sector met rust en zette de
Europese besparingspolitiek verder. Zijn kritiek op Merkel leidde er dan weer toe dat de
Duitse Bondskanselier hem veelal negeerde. Onschuldig was de houding van Hollande
op langere termijn dus geenszins: met zijn verkiezingscampagne heeft hij gratuite
kritiek op voormalige bondgenoten aanvaardbaar gemaakt. Na zijn falen, stonden in
2017 andere kandidaten klaar om dezelfde retoriek te gebruiken. Retorische winst op
korte termijn kan dus een zwaar verlies op langere termijn betekenen.

Populisme als beschuldiging
De term populisme wordt helaas vaak gebruikt om lastige kritische opmerkingen van
de tegenstander te pareren en die tegenstander te beschadigen zonder een inhoudelijk
politiek antwoord te hoeven bieden. Kritiek op Europa wordt bijvoorbeeld vaak als
populistisch beschouwd. Er zijn echter best geldige redenen waarom burgers niet
tevreden zouden zijn met de huidige Europese instellingen. Wie geen onderscheid
maakt tussen populistische retoriek en mogelijk terechte kritiek, ontbeert de zelfkritiek
die juist nodig is om de val van het echte populisme te vermijden. Tegenstand en kritiek
horen bij pluraliteit van meningen. Ze horen bij de democratie.
In de moderne democratie is de plaats van de macht namelijk leeg: er is geen
goddelijke fundering meer voor de macht. Niemand heeft het sluitende visie op het
algemeen belang: het democratische spel bepaalt tijdelijk welke invulling van het
algemeen belang de steun van een meerderheid heeft. Een goed politiek systeem
vangt die tegenstellingen op: ze krijgen er hun plaats, terwijl er vrede heerst, omdat de
burgers het kader en de voorwaarden van het conflict aanvaarden. Het parlement is de
plaats waar deze conflicten plaatsvinden, waar vertegenwoordigers van verschillende
opvattingen over het algemene belang elkaar bekampen. Democratie is dus een politiek
systeem waar niet zozeer consensus, dan wel conflict wordt beleefd.
Maar dat debat moet wel constructief zijn: meningsverschillen en debatten
bevorderen het samenleven, ze maken legitieme politieke besluitvorming mogelijk, ze
laten – althans tijdelijk – een bepaalde visie op het algemene belang toe. Als het debat
ontaardt, dan heeft dan ook een effect op het politieke bedrijf: karikaturale debatten,
schijndebatten zorgen voor verdeeldheid in de publieke ruimte (die niet meer vredig
is). Een gebrek aan pluraliteit verhindert de machtswissel: de tegenstanders hebben
onvoldoende legitimiteit om ernstig te worden genomen. Wanneer politieke partijen
geen pluraliteit meer vertegenwoordigen, maar allemaal kleine variaties op hetzelfde
thema brengen, dan dreigen de constructieve conflicten te verdwijnen. Uitgerekend dan
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verschijnen er politieke alternatieven, die makkelijk als populistisch worden weggezet.
Het adagium ‘TINA’ – ‘there is no alternative’ – miskent de essentie van het politieke:
aangezien de bevolking verdeeld is, zullen er altijd alternatieve voorstellen opduiken.
Chantal Mouffe heeft de dynamiek beschreven waarbij die ongewenste
alternatieven makkelijk moreel worden veroordeeld. De nefaste vermenging van
politiek en moraal ontstaat wanneer er geen plaats meer is voor radicale kritiek op de
bestaande politieke relaties. Uiteraard wordt politiek best geïnspireerd door waarden en
kan morele verontwaardiging aan de basis liggen van engagement. Maar wie de analyse
van een politieke situatie herleidt tot een morele veroordeling, ondermijnt de pluraliteit.
En wie niet gelooft dat mensen ernstige redenen hebben om voor een (radicale) partij
te stemmen, is geen democraat. Het is overigens belangrijk een onderscheid te maken
tussen kiezers en partijen. Kiezers stigmatiseren en moraliseren, zoals in de jaren 90
vaak gebeurde in de Europese politiek (van België tot Oostenrijk) is contraproductief en
zelfs apolitiek.
Een recent voorbeeld van een moreel oordeel dat nefast uitdraaide: Hillary
Clinton noemde Trumpkiezers ‘deplorables’. Met zo’n stigmatisering heeft de
presidentskandidate een deel van het kiespubliek van zich vervreemd. En het morele
oordeel maakte haar immuun voor een broodnodige zelfkritiek: de ‘deplorables’ hadden
vanuit hun situatie best goede motieven om de traditionele politiek in Washington de
rug toe te keren. De klassieke presidentskandidaten illustreerden voor hen ‘TINA’: een
gebrek aan alternatief, en dus aan perspectief. Hieraan heeft Bill Clinton meegewerkt:
toen hij de NAFTA-vrije handelsakkoorden goedkeurde, verloren heel wat arbeiders
hun baan. En terwijl de Democraten zich als anti-Wall Street profileerden, streek
Hillary Clinton zelf torenhoge sprekersvergoedingen op van de financiële sector, om
maar twee factoren te noemen. Het verlangen naar verandering, naar een nieuwe visie
op machtsrelaties is reëel en wellicht ook vaak legitiem. Wanneer de ‘traditionele’
politici dit alternatief niet bieden, nodigen ze andere spelers op het politieke schaakbord
uit om dit wel te doen. Het hanteren van het populistische verwijt, genereert dus vaak
echt populisme. En de morele stigmatisering van mensen is politiek uiteindelijk een
suïcidale tactiek.

De rationele retoriek
De liberale politieke filosofie vertrekt sinds Immanuel Kant van een doorgedreven
rationeel mensbeeld. Heel wat denkers van de liberale democratie beschouwen
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het politieke spel als rationeel. Een mooi voorbeeld hiervan is het werk van Jürgen
Habermas. Politieke denkers die zelf een carrière in de politiek hadden, benadrukken
echter het belang van emoties en de verbeelding. Machiavelli schreef zijn belangrijkste
werken nadat hij jarenlang een rondreizende diplomaat was geweest voor de Florentijnse
republiek. Het politieke valt volgens hem niet te begrijpen zonder de ‘umori’, de
gezindheden, de verlangens van burgers.
Nu doorzien ‘populistische’ politici de relevantie van emoties en de verbeelding
vaak beter dan ‘louter rationele’ politici. Het verklaart een deel van hun succes. Zo slagen
ze er zelfs in de woordenschat van de liberale democratie in hun voordeel om te buigen.
Rob Wijnberg beschreef dit fenomeen in ‘En mijn tafelheer is Plato’. Wilders heeft het
filosofische vocabulaire van zijn tegenstanders gekaapt. De begrippen waar Wilders
zich veelvuldig op beroept, aldus Wijnberg, zoals vrijheid, gelijkheid, autonomie van
het individu en de rechtsstaat, zijn termen uit de Verlichting. En die Verlichting behoort
eigenlijk bij de links-liberale traditie. Wilders zet zo zijn tegenstanders schaak: zich
beroepend op hun woorden, op hun waarden haalt hij zijn gelijk tegen hen. Dat komt
voor een deel omdat liberale politici al te zeer vertrouwen op de autonomie van de
rede, op de idee dat de feiten voor zich spreken, dat mensen wel overtuigd geraken van
een rationeel discours. Ze onderschatten het belang van het retorische machtsspel, en
cultiveren naïeve ideeën over de redelijkheid van de mens.
Wijnberg heeft meer dan een punt: de rechtgeaarde democraten hebben de
neiging om de rationaliteit van de bevolking te overschatten. Ze durven niet goed een
emotioneel betrokken verhaal te brengen ook al is dat op duidelijke waarden gebaseerd.
Maar Wijnberg lijkt te vergeten dat de liberale traditie in het verleden retorisch wel heel
sterk was. Belangrijke denkers die aan de basis lagen van de Amerikaanse grondwet
beschreven hun politieke ideeën in almanakken, pamfletten en biografieën. De bredere
toenmalige cultuur – romans, theater, gedichten – raakten doordrongen van de ideeën
over vrijheid. Zo werden politieke ideeën verspreid zonder dat de burger een droog
filosofische traktaat moest lezen. Ook de politieke teksten bevatten bevlogen zinnen.
Vandaag de dag zou geen juridische raadgever een enthousiasmerende stijl als die van de
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring durven te hanteren. En dus communiceren
hedendaagse politieke teksten niet hetzelfde aanzet tot eenheid, enthousiasme en
bezieling.
In ‘The Political Brain’ legt Drew Westen uit dat een beroep op waarden en morele
gevoelens mogelijke kiezers meer raakt dan de droge logica van een discours. Vaak
slagen rechtse partijen er beter in dan linkse om hun kiezers te beroeren. Ze doen een
beroep op nationale trots en op geloof. Linkse partijen proberen te rationele theorieën
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over rechtvaardigheid te verdedigen. Dat bekt veel lastiger: hoewel kiezers er in principe
wel vatbaar voor zijn, gaat de boodschap verloren door de afstandelijk stijl. Een goed
voorbeeld hiervan is steun van de Franse econoom Thomas Piketty voor de socialistische
presidentskandidaat Benoît Hamon, die eind april 2017 uiteindelijk strandde op amper
6% bij de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ongetwijfeld zijn er heel
wat verklaringen voor het falen van de PS-kandidaat. Maar de retoriek van Hamon
speelde niet in zijn voordeel: die was te veel gericht op hoger opgeleide kiezers, te veel
doorspekt met abstracte, academisch aandoende ideeën. Interessant en doorworsteld,
zeker. Maar zonder beroep te doen op de verbeelding en emoties.
Politiek draait echter niet alleen om de werkelijkheid, maar ook om de
voorstelling die mensen van zichzelf en hun land maken. Deze imaginaire dimensie
is uiterst belangrijk, ze wordt al te vaak ondergewaardeerd. Deze houding past bij
deze postmoderne tijden, waarin grote verhalen of projecten worden gewantrouwd.
Toch willen burgers een positief idee over de samenleving waar ze deel van uitmaken.
Collectieve identiteiten zijn daarbij eigen aan elk politiek project: iemand is niet
alleen een individu, maar maakt deel uit van een groter geheel, waarvan hij zich een
voorstelling maakt.

De minachting voor het volk
Populistische politici spinnen vaak garen bij gevoelens van vernedering, vooral
bij groepen die sociaal weinig aanzien hebben. In ‘All the King’s Men’ beschrijft Robert
Penn Warren de opkomst van een populistische gouverneur, Willie Stark, tijdens de
jaren ’30 in het Amerikaanse zuiden. Penn Warren beschrijft de transformatie die
Stark doormaakt: hij stapte in de politiek als een idealistische advocaat en werd een
charismatische, maar manipulatieve politicus. In een beklijvende scène beseft Stark
dat zijn rationeel, goed opgebouwde speeches helemaal niemand bereiken. Hij besluit
het over een andere boeg te gooien, en zijn publiek vanuit zijn persoonlijk verhaal
aan te spreken: het verhaal van ‘hick ’, een boerenpummel die nooit hulp kreeg van de
gevestigde orde, maar als arme landwerker op eigen kracht rechten studeerde. Stark
besluit ook zijn publiek gewoonweg ‘hicks’ te noemen. Dat vinden ze niet leuk, maar het
wekt wel vertrouwen. “Niemand moet jullie te vertellen wat jullie nodig hebben”, zegt
Stark, “dat weten jullie zelf wel. De waarheid is dat niemand boerenpummels komt helpen,
tenzij ze zichzelf helpen.” Stark legt het verband tussen de minachting waarmee hijzelf
werd benaderd door machtige politici uit Washington, en het harde lot van boeren uit
het zuiden. Dit is de populistische les in een notendop: de elite in Washington verkoopt
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wel zoete praatjes, maar bedient alleen zichzelf. En dus Stark stelt de enige ‘logische’
remedie voor: zelf een ‘hick’ verkiezen, die de belangen van de lokale bevolking durft
te verdedigen. Helaas draait Starks gouverneurschap spoedig uit op intimidatie van
tegenstanders, corruptie en achterkamerpolitiek. Hij wordt een te vrezen figuur, die
voor niets terugdeinst. Stark zelf wantrouwt de traditionele machtsstructuren, heeft
geen bondgenoten en heeft geen voeling met de gematigde, republikeinse politieke
cultuur. Warren suggereert dat de democratie makkelijk een val voor zichzelf kan
opzetten: elke burger maakt deel uit van het electoraat. Maar cynische machtspolitiek
leidt ertoe dat sommige mensen ofwel worden genegeerd, ofwel bij een populistische
leider hun heil zoeken.

De paradox van de neergang
Populistische leiders zijn succesvol wanneer een land in verval is. Juist wanneer de
neergang onmiskenbaar is ingezet, slaagt een leider die grootsheid voorspelt erin om de
steun van een deel van de bevolking te krijgen. Mussolini in Italië, Hitler in Duitsland,
en recenter Donald Trump in Amerika: ze zingen allemaal hetzelfde riedeltje. Het land
moet ontwaken en opnieuw grootsheid verwerven. Tegelijkertijd illustreren de stijl
en de boodschap van die schijnbaar veelbelovende leider zelf de morele en politieke
neergang: de voorgestelde grootsheid gaat ten koste van andere groepen. Intellectuelen,
journalisten, kunstenaars worden geviseerd: zij worden verantwoordelijk geacht voor
de neergang. De beschavingsgedachte die overblijft getuigt van botheid en bruutheid.
Deze paradox is even oud als het politieke denken zelf. Thucydides beschreef haar al in
vijfde eeuw voor Christus, in zijn ‘De Peloponnesische Oorlog’, over de strijd tussen
Athene en Sparta. Athene had een uitgebreid machtsgebied over de Griekse eilanden.
De bewoners van de stadstaat Mytilene komen echter in opstand tegen de Atheense
overheersing, maar hun opstand mislukt. De Atheners staan voor de keuze: de
bewoners zwaar bestraffen om een voorbeeld te stellen, of meer gematigd en humaan
reageren. In dat debat plaatst Thucydides de populist Cleon tegenover de democraat
Diodotos. Deze laatste spreekt in de traditie van Perikles. Maar het Atheense Rijk is in
verval en de retoriek over de Atheense grootsheid slaat aan. De populist Cleon gebruikt
militaristische termen en pleit voor wrede maatregelen. Die brutaliteit beschouwt
hij zelf als een staaltje politieke moed, terwijl hij zijn tegenstanders afschildert als
lafaards, die niet durven te zeggen waar het op staat. Hij betoogt dat hij zich tenminste
rekenschap geeft van de naderende gevaren, terwijl de elite de bedreigingen onderschat.
Cleon maakt op die manier handig gebruik van de angst dat Athene aan macht zou
moeten inboeten. De grootse politieke deugden die Perikles kenmerkten, lijken erg ver
weg: verdraagzaamheid, openheid en culturele ontwikkeling.
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Cleon stelt als algemene regel dat staten beter door de mensen in de straat worden
geleid dan door een beter opgeleide elite. Dit is een typisch populistische truc, omdat
hijzelf tot de leidende klasse behoort. Thucydides schetst de populist die gedreven
wordt door een tomeloze ambitie en een buitensporig ego. Cleon put zijn
geloofwaardigheid uit zijn argwaan tegenover anderen. Hij beschuldigt de tegenpartij
van corruptie: die mensen willen slechts de belangen van een kleine groep dienen.
Politici, zoals Perikles, zijn bedreven met woorden, maar ze durven geen daden te
stellen. Ze houden van hun eigen slimme argumenten, maar ontkennen dat in de echte
politiek geen ruimte is voor een zoetgevooisd, aarzelend beleid. De ander betaald zetten
is wel de goede houding; het welzijn van anderen op termijn in beschouwing nemen,
getuigt van zwakte. Een van de meest kwalijke kenmerken is Cleons antiintellectualisme. De populist gaat er prat op dat hij zijn onderbuik volgt. Het doet
erg denken aan president G.W. Bush. Hij zei openlijk dat hij zich liet leiden door
zijn ‘gut feeling’. Die ‘gut feeling’ durven gebruiken, getuigt schijnbaar van een
soort mannelijkheid, van daadkracht. Hoe omgaan met het populistische discours?
Perikles wist het: tegenover Cleon stond Diodotos. Hij hield een pleidooi voor rede en
democratie, waarmee hij Cleon stevig op zijn nummer zette. Diodotos maakt duidelijk
dat inhoudelijk sterke argumenten, perspectieven op lange termijn en empathie met
anderen noodzakelijk zijn om een goed beleid te voeren. Diodotos staaft zijn betoog niet
met morele argumenten (zoals barmhartigheid of generositeit), hij reikt een politiek
alternatief aan. En ja, bij het einde van het debat kiezen de burgers van Athene voor
Diodotos.
[Tinneke Beeckman is filosofe, docente, columniste en auteur. Haar specialiteiten zijn de
relatie tussen politiek, economie & filosofie, democratie in de ruime zin en de filosofen
Nietzsche, Spinoza, Machiavelli en More.]
Contact: tinnekebeeckman@hotmail.com | Twitter: @TBeeckman
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Populisme als symptoom
Vooreerst een terminologische verkenning. Een -isme wijst doorgaans op een
ideologische of politiek-filosofische positie. Een -iteit daarentegen op een feitelijk
gegeven, een toedracht of toestand. Dit onderscheid heeft het voordeel van de
hanteerbaarheid, ondanks het filosofisch hoogst problematische van elke opdeling
in termen van ‘zijn’ en ‘moeten’. Het liberalisme, bijvoorbeeld, stelt dat de vrijheid de
meest fundamentele waarde en motief van de maatschappij moét zijn. Het pluralisme
stelt dat in een maatschappij meer dan één maatschappijmodel naast elkaar moét
bestaan. Waar dat inderdaad, in de feiten dus, zo is, kan men spreken van een
zekere mate van pluraliteit. Pluralisme leidt tot en bevordert pluraliteit. Pluraliteit stelt de
vraag naar het pluralisme. Het laatste is een positie, een overtuiging, het eerste een
(tegenwoordig bij voorkeur wetenschappelijk, i.e. sociologisch constateerbaar) feit. In
die zin is populisme de stelling dat de politieke macht toekomst aan de het volk, het
‘populus’, of dat althans het volk de enig geldige politieke maat aangeeft. Zo bekeken,
neigt populisme naar democratie waar de ‘kratos’, de macht, wordt toebedeeld aan
de ‘dèmos’, het volk. Het is pas wanneer die politieke macht wordt opgeëist door
iemand die het volk pretendeert te vertegenwoordigen tegen de bestaande overheid
in, dat er een politiek probleem ontstaat. Dat populisme ontkent en ontmantelt dan de
bestaande politieke representatie en wil die vervangen in naam van het volk dat zich
tot nader order – de ‘nieuwe orde’ – niet meer vertegenwoordigd mag voelen. Dat zet
dan de deur open naar totalitarisme.

Totalitarisme is de letterlijke bezetting van de tijdens een democratie leeg gehouden
plaats van de macht. Dit idee werd eerst geformuleerd door Claude Lefort. Na de
onthoofding van Lodewijk XVI, die een louter symbolische betekenis heeft, bleef
de plaats van de macht leeg. Rondom die plaats speelt zich het politieke debat af, het
‘parlement’ vanuit verschillende ideologische posities. Men kan zich voorstellen dat
de constitutionele bepalingen en instellingen het dranghek rondom die lege plaats
vormen. Het vermijdt dat de plaats (weer) wordt bezet, maar ook dat de leegte de hele
politiek contamineert en dat het parlement verzandt in eindeloos gepalaver zonder enige
beslissende daadkracht. Hier gaat het vooral om de eerste dreiging. De constitutionele
dynamiek maakt de sterkte én de zwakte van onze democratie uit. De sterkte ervan zit
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in de morele legitimiteit van de ‘waarden en vrijheden’ die worden gewaarborgd door de
dynamiek. De zwakte in het (daarom) steeds ‘voorlopige’ karakter van haar bepalingen
en instellingen. In de mate dat democratie geen vaste politieke structuur is, maar berust
in een permanente samenlevingsoproep, naar de aloude antieke gezindte, die elke
instelling die ze ‘instelt’ telkens onmiddellijk weerom bevraagt, is zij kwetsbaar. Een
populistische, want ‘hakbijlfilosofische’, veroordeling van elk populisme brengt hier
weinig of niets wezenlijks bij.
Misschien is een zachtere vorm van populisme denkbaar, wat ‘populiteit’ zou
kunnen genoemd worden, mocht dat niet zo’n draak van een woord zijn. Dat zou dan
staan voor de persistente onvolkomenheid van de verder onontkoombare politieke
vertegenwoordiging. In de mate dat de democratie steeds een representatief tekort
toont, dat wellicht ook een politieke noodzaak kan zijn, wordt zij getekend door een
‘populiteit’. Geen overheid vertegenwoordigt ooit een volk volledig en dus bevat het
volk steeds een soort weerstand tegen vertegenwoordiging, die als tekort kan worden
ervaren. Ik zou dan eerder stellen dat dit tekort een stem moet krijgen. Dat is dan het
zwakke of positieve populisme.
Deze uitbreiding, nuancering of complicatie van het begrip ‘populisme’ vermijdt
de simplistische schema van tegenstelling of pervertering. Dat gaat nog uit van een
rationele politiek, met alleen rationele burgers waaruit alle ‘irrationele’ (inclusief
levensbeschouwelijke) elementen werden weggesaneerd vooraleer ze op het publieke
forum worden toegelaten. Dergelijke amputatie is echter, hoe populair ook in liberale
en rationele kringen, een heel onterecht manoeuvre. Artikel 1 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens luidt als volgt: “Alle mensen worden vrij en
gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en
behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” Vrijheid en
gelijkheid zijn dus toestanden, criteria, structurele eigenschappen. Broederlijkheid –
broederschap is een beetje een ongelukkige vertaling van ‘ fraternité’ – is van een ander
register, namelijk dat van het ‘behoren’, van de moraal dus – weerom, de relatie tussen
beide registers is niet eenvoudig of eenduidig.
De broederlijkheid maakt de wezenlijke pijler van de christendemocratie uit –
kijk naar het ‘Wij’ als baseline – waarin de vrijheid en gelijkheid ingebed liggen. Het
is een oproep, een permanent appèl, dat vraagt om gedurige herziening. Daarmee
hebben rationalistisch ingeslagen denkers het lastig. Die willen geen permanente
bevraging, maar stabiele, rigide, transparante antwoorden die blijven gelden omwille
van een voorgewende objectiviteit, universaliteit, evidentie en andere rationalistische
geloofsartikelen. Daarom houden liberalen het graag bij vrijheid en gelijkheid. Dat is
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begrensd, bepaalbaar, meetbaar en kan worden vastgelegd in nauwgezet geformuleerde
rechten. Vrijheid en gelijkheid worden zo tot een politieke natuurtoestand die vanwege
haar onontkoombare ‘congenitale’ aard, levenslang bewaakt dient te worden. Op die
manier ontslaat het liberalisme zich al te vaak van haar eigen ideologisch karakter,
nl. door zichzelf te presenteren als evidentie, als enige waarheid, als natuurwet. In de
Rooms-Katholieke Kerk wordt dergelijke gezagvolle verkondiging aangeduid met
‘magisterium’.
Populisme vloekt daarom alleen met een liberale opvatting van democratie
en geldt alleen daar als geheel en al laakbaar. Populisme kan daarom alleen ‘in toto’
worden veroordeeld en verworpen als politieke stem, in de mate waarin de liberale
politieke premissen als absoluut worden geïnstalleerd. Dat zou echter een vorm van
fundamentalisme zijn, waarbij één politiek filosofisch model als het enige ware,
geldige wordt opgegooid. In die zin is het liberalisme in haar huidige gedaante veelal
dubbelzinnig. Uit de geschriften van Rutten en Loobuyck (zie de recensie achterin) of,
nog erger, stukjes van Boudry, spreekt dikwijls de bekeringsijver van iemand die zich
toegang heeft verschaft tot de ware aard van mens en samenleving die nog moeten
worden gered uit hun morele en levensbeschouwelijke onmacht. Vandaar overigens
mijn vasthouden aan de term ‘rationalistisch’ in plaats van het gangbare ‘rationeel’,
omdat dat laatste nogal eens wordt verward met ‘redelijk’. Levensbeschouwingen, zeker
het christendom, zijn héél redelijk, maar niet noodzakelijk rationeel. Het rationalisme
zoals hier gehanteerd, eist van elk publiek spreken rationaliteit, i.e. als het ware een
wetenschappelijkheid. Vandaar hun verwerping van elke levensbeschouwelijke en zelfs
morele validiteit in de politiek, hetgeen heel goed past in het liberale kraam – ook al staat
bijvoorbeeld de vooraanstaande liberale politieke denker Martha Nussbaum een model
voor dat moraal en emoties integreert in plaats van elimineert. Vandaar: die verwerping
dan opgooien als evidentie, als remedie tegen perversie, als natuurwet, gaat té ver en
spreekt zelfs de eigen liberale premisse, namelijk zich te verzetten tegen een irrationele
en arbitraire autoriteit, tegen. De promotie van haar eigen particuliere positie tot de ene
ware, is een fundamentalisme waaraan het liberale politieke denken zich vandaag de
dag keer op keer bezondigt.
Populisme is dus geen politieke structuur die zich dialectisch ophoudt tussen
democratie en totalitarisme. Populisme is een symptoom, een effect, een stem, een
politiek merkteken. Dat kan natuurlijk altijd gaan woekeren en het hele democratische
gebeuren verkankeren. Een democratie die haar politieke en filosofische alertheid
verliest, wordt een gemakkelijke prooi voor elk totalitarisme. Populisme, in zwakke zin,
kan een betekenisvolle plaats innemen in het democratisch proces, als barometer voor
ongenoegen en wantrouwen, als vertoog van een buikgevoel dat ernstiger moet worden
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genomen dan tot nog toe door de instanties en overheid werd ingeschat. Populisme is
het niet onnatuurlijk effect van een politiek die zich teveel op zichzelf terugtrekt, met
als excuus dat het snel moet gaan of dat het om hoogtechnische materie gaat. Dat excuus
geldt evenwel niet. Ook al is het onmogelijk voor een burger om het totale politieke
beslissingsproces, op alle vlakken en geledingen, te overzien, toch moet hij de indruk
hebben dat het allemaal plaatsvindt in de openbaarheid waar de politieke beslissing
principieel thuishoort. De burger wil niet alles volgen, hij wil weten dat hij dat kán.
Het is dus grotendeels een zaak van perceptie: de democratische burger eist minstens
de indruk dat de politiek zich niet achter gesloten deuren afspeelt. De perceptie van iets
mag dan al door rationalisten worden versmaad als in tegenstelling tot de ware toedracht
ervan, haar negeren is een politieke fout. Wanneer mensen zich onveilig voelen, zullen
ze daarnaar handelen, ook in het stemhokje.
Democratische politiek moet omgaan met populisme, niet uitroeien. Het is
pas wanneer de democratie radicaal, bij de wortel dus, en totaal ziek is geworden,
dat populisme kan leiden tot totalitaire politiek. Populisme op zichzelf kan dat niet.
Wanneer populisme zich voordoet als retoriek, dan zijn liberalen – belangrijk: dat gaat
breder dan Open VLD – daar net kampioenen in. “Hoe is het mogelijk dat in 2017 nog
altijd …”, is zo’n zinsdeel dat het heel goed doet bij zogeheten progressieven. Degelijk
expletief betekent niks, heeft geen enkele argumentatieve waarde. Wanneer iemand te
maken krijgt met een niet-politiek manoeuvre en de mogelijke politieke effecten ervan,
dan is dat een voorbeeld van retorische strategie. De gedupeerde roept dan verongelijkt
uit: “Dit is een politieke afrekening!” Waarmee hij de niet-politieke zaak wil ontkrachten,
zonder inhoudelijke verdediging aan de hand van echte argumenten, om zo de politieke
effecten te neutraliseren. Dat is dan eigenlijk ook een retorische reactie. De overheid zelf
bezondigt zich ook aan populisme.
Zo gezien zou het enig mogelijke antwoord op elk populisme een zakenkabinet
zijn. Maar dat is dan zelf weer de meest rationele, apolitieke oplossing om het
antipolitieke effect van het populisme in de politiek te neutraliseren. Dan heeft de
samenleving immers geen representatie meer, maar alleen nog een uitbesteding, een
‘outsourcing’. Letterlijk ontslaat men dan de bronnen, de ‘religious, philosophical and
moral sources’ van de democratie van hun dragende kracht en zin. In de plaats daarvan
komen de (mens)wetenschappen, de rationaliteit. In deze troonsopvolging, ten koste
van een gevoede en voedzame visie, zie ik een veel groter gevaar voor de democratie.
[Erik Meganck is adviseur Zingeving en Ideologie bij Ceder, studiedienst van CD&V.]
Contact: emeganck@cdenv.be
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Stefan Rummens

Populisme versus democratie
Deze tekst is een licht herwerkt hoofdstuk uit Stefan Rummens’ recente
boek ‘Wat een theater. Politiek in tijden van populisme en technocratie’. De
redactieraad van CDR en Ceder bedanken uitdrukkelijk professor Rummens
en uitgever Pelckmans Pro voor hun toestemming om dit hoofdstuk als
bijdrage in dit nummer op te nemen . Achteraan dit nummer vindt u een

recensie van het boek terug.
Referentie: Stefan Rummens, Wat een theater! Politiek in tijden van
populisme en technocratie, Kalmthout, Pelckmans Pro, 254p.
Website: https://www.pelckmanspro.be/wat-een-theater.html

De opkomst van de technocratie heeft geleid tot een depolitisering van
de politiek. De nieuwe bestuursnetwerken omspannen met hun tentakels
de hele samenleving, maar blijven voor de burger onzichtbaar. De burger
wordt veroordeeld tot een passieve rol en moet lijdzaam toezien hoe
technocraten de macht uitoefenen in naam van een neoliberaal begrepen
visie op het algemeen belang.

Dat deze ontwikkelingen de legitimiteit van ons politieke systeem ondergraven,
hoeft niet te verbazen. De Belgische filosofe Chantal Mouffe benadrukt terecht dat
politieke legitimiteit maar tot stand komt als de burger zich voldoende met de politiek
kan identificeren en zo het gevoel krijgt zijn eigen politieke omgeving enigszins zelf te
kunnen controleren. Wanneer die identificatie niet langer mogelijk is, vervreemdt de
burger van de politiek en haakt hij af. In die omstandigheden wordt de burger bovendien
vatbaar voor de lokroep van politieke bewegingen die nieuwe vormen van politieke
identificatie aanreiken en die beloven om de verloren gegane macht van het volk in
ere te herstellen. In een context waarin het dominante discours beweert dat er geen
alternatief is voor de huidige neoliberale vorm van globalisering en dat we haar dictaten
moeten accepteren, hoeft het niet te verbazen dat een groeiend aantal mensen luisteren
naar diegenen die beweren dat er wel alternatieven bestaan en dat zij de macht om te
beslissen aan het volk zullen teruggeven. I
Mouffe verwijst hier naar het niet aflatende succes van populistische partijen
zoals het Vlaams Belang in Vlaanderen, de PVV in Nederland of het Front National in
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Frankrijk. Deze partijen verwijten het politieke establishment dat het vervreemd is van
de gewone man en vrouw in de straat. Ze beweren dat alleen zijzelf de echte problemen
van de burgers nog durven te benoemen en ze beloven om met doortastende hand uit te
voeren ‘wat het volk wil’ als ze daartoe de kans krijgen.
Hoewel het populisme een begrijpelijke tegenreactie vormt op de anonimiteit van
het huidige bestuur en op de bijbehorende ervaring van politieke machteloosheid, biedt
het zelf geen oplossing voor de crisis van ons politieke systeem. Het populisme vormt
in tegendeel een grote bedreiging. Wanneer populisten zich beroepen op de wil van het
volk, reduceren zij het volk tot het eigen volk. Het gaat dan om een fictieve, cultureel
homogene gemeenschap, die haar eigen collectieve identiteit tot maatstaf maakt voor
de hele samenleving. […] Het populisme heeft geen respect voor de diversiteit van het
democratische volk en miskent de politieke legitimiteit van haar politieke tegenstrevers.
Het populisme moet daarom begrepen worden als een vijand van de democratische
rechtsstaat en moet ook als dusdanig bestreden worden. […]

De wil van het homogene volk
Het gevaar van het populisme ligt niet zozeer in de populistische stijlelementen die her en
der opduiken in de gemediatiseerde politieke strijd. Het populisme wordt daarentegen
wel een reële bedreiging wanneer het de vorm aanneemt van een ideologische visie op
de werking van de democratie en op de aard van het democratische volk.
De definitie van de populistische ideologie die in het filosofische debat het
meest geciteerd wordt, is die van de Nederlandse politicoloog Cas Mudde. “Ik definieer
populisme als een ideologie die aanneemt dat de samenleving uiteindelijk verdeeld is in
twee homogene groepen, ‘ het zuivere volk’ versus ‘ de corrupte elite’ en die argumenteert
dat de politiek uitdrukking moet geven aan de ‘volonté générale’ (de algemene wil) van het
volk.” II
De populistische ideologie beschouwt het volk als een homogene groep met
een eenduidige collectieve wil en beschouwt deze collectieve wil als de enige bron van
politieke legitimiteit. De precieze identiteit van dat homogene volk kan daarbij nog
op verschillende manieren begrepen worden. De populistische partijen die wij hier
in Europa kennen, hebben doorgaans een rechtse signatuur en geven een cultureeletnische interpretatie aan de identiteit van het volk. Hoewel het Vlaams Belang zich
uit angst voor juridische vervolging tegenwoordig hoedt voor openlijk racistische
uitspraken, is het voor iedereen duidelijk wie bedoeld wordt als het pleit voor ‘eigen
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volk eerst’. Als Geert Wilders zijn publiek laat scanderen dat het niet meer maar minder
Marokkanen in Nederland wil, dan is ook hier duidelijk wie wel en wie niet tot het
homogene volk gerekend wordt. In andere landen, en vooral in Latijns-Amerika, is er dan
weer een traditie van links populisme. Hier wordt het volk eerder in socio-economische
categorieën geïdentificeerd met de armen, de laaggeschoolden of de boeren. Een goed
voorbeeld van een links populistische leider is de in 2013 overleden Venezolaanse
president Hugo Chávez of, verder terug in de tijd, de voormalige Argentijnse president,
Juan Péron.
Muddes definitie van de populistische ideologie stelt ons in staat om de
overtuigingen en gedragingen van de populistische partijen te reconstrueren. […]
De basisredenering van de populist is eenvoudig. Alleen de wil van het volk telt in de
politiek. Tegelijkertijd heeft alleen de eigen populistische partij echt begrepen wat
de wil van het volk inhoudt en kunnen dus ook alleen de populisten zelf namens het
volk spreken. Dat impliceert dat alle actoren en instellingen die de ontplooiing van de
eigen populistische partij in de weg staan, beschouwd worden als volksvijandige en
daarom illegitieme elementen. Die redenering vertaalt zich in een soms heftig antiestablishmentdiscours waarin de traditionele politici worden afgeschilderd als een
corrupte en verdwaasde kliek die alleen haar eigen belangen en niet die van het volk
behartigt. Dit discours is daarbij meer dan louter retoriek en gaat gepaard met een
verregaande delegitimering van zowel de politieke elite als de bestaande politieke
instellingen. Zo heeft het populisme vaak sterk anti-parlementaire neigingen waarbij
het parlement wordt afgeschilderd als een nutteloze en veel te dure praatbarak. Ook
andere staatsinstellingen moeten het ontgelden. Nog steeds exemplarisch is de reactie
van Gerolf Annemans na de veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme in 2004.
Hij zei toen dat de namen van de rechters “in zijn geheugen gegrift staan”, dat hij hen
zou “weten te vinden” en dat ze “gewaarschuwd zijn voor de rest van hun carrière”. De
Hoge Raad van Justitie reageerde verbolgen en stelde terecht dat een dergelijke uitspraak
door een parlementslid getuigt van een fundamenteel gebrek aan respect voor de
grondwettelijke scheiding der machten.
Vrijwel alle populistische partijen hebben hun succes voor een groot deel te
denken aan een of andere charismatische leidersfiguur die de touwtjes binnen de partij
stevig in handen heeft: Filip Dewinter bij het Vlaams Belang, wijlen Jörg Haider bij het
Oostenrijkse FPÖ, eerst vader Jean-Marie en nu dochter Marine Le Pen voor het FN
in Frankrijk. Die centralisatie van de macht binnen de partij kan zeer ver gaan. Geert
Wilders is daarvan een extreem voorbeeld. Hij is zelf tot nu toe nog altijd het enige
officiële lid van zijn eigen PVV en kan daardoor volledig autonoom opereren. Ook de
fascinatie voor de sterke leidersfiguur volgt rechtstreeks uit de populistische ideologie.
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Deze veronderstelt immers dat het volk homogeen is en een eenduidige collectieve wil
heeft. Die wil moet dan ook niet ontdekt of geconstrueerd worden op basis van een
complex democratisch proces. De leidersfiguur ontleent zijn autoriteit aan het feit dat
hij of zij zich identificeert met het volk en zo rechtsreeks en zonder verdere bemiddeling
in naam van dat volk kan spreken. De leider en het volk zijn één en daarom is elke kritiek
op de leider ook meteen een aanval op het volk zelf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
populistische kopmannen die daadwerkelijk aan de macht komen, zoals Hugo Chávez in
Venezuela, zich altijd ontpoppen tot autoritaire figuren die geen tegenkanting dulden,
noch binnen de eigen partij noch vanwege wat rest van de oppositie.
Populisten opereren, ten slotte, met een simplistisch wereldbeeld waarin het
goede ‘eigen volk’ staat tegenover de slechte ‘vijanden van het volk’. De simplismen zijn
hierbij opnieuw veel meer dan louter een stijlelement. Ze gaan gepaard met het creëren
van expliciete en hardnekkige vijandbeelden. In het geval van het Europese populisme
werd de voorbije decennia uiteraard vooral de figuur van de (islamitische) migrant
geviseerd. De strijd tegen de volksvreemde invloed van deze vijand heeft daarbij geleid
tot allerlei ‘onliberale’ voorstellen die – in naam van de homogene identiteit van het
volk – de fundamentele vrijheden van anderen proberen te ondermijnen. Wanneer
Geert Wilders, als kopman van de Partij Voor de Vrijheid, pleit voor een verbod op de
koran, voor een ‘kopvoddentaks’ of voor een bouwverbod voor moskeeën, dan is het
duidelijk dat de populistische notie van vrijheid niets met de liberale waarde van gelijke
individuele vrijheid te maken heeft, maar alles met de ‘vrijheid’ van het eigen volk om
haar identiteit en haar wil aan anderen op te leggen.

Populisme als bedreiging
De karakteristieken van de populistische ideologie maken duidelijk dat deze een ernstige
bedreiging vormt voor onze democratie. […] Zowel het populisme als de democratie
stellen dat politieke legitimiteit gebaseerd is op de wil van het volk. Het populisme
beschouwt het volk echter als een homogene collectiviteit, terwijl de fundamentele
principes van onze democratische rechtsstaat net de niet te elimineren diversiteit van het
volk benadrukken. Dat verschil maakt het populisme en de democratische rechtsstaat
tot onverzoenbare tegenpolen. Dat geldt zowel wat betreft de fundamentele waarden als
wat betreft de procedures die de kern vormen van onze moderne democratie.
De fundamentele waarden van de moderne democratie zijn de vrijheid en de
gelijkheid van alle burgers. Die waarden worden door het populisme niet gedeeld.
Voor het populisme komt het ‘eigen volk eerst’ en mag de individuele vrijheid van
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anderen in naam van dat volk onderdrukt worden. Sommige auteurs beweren wel eens
dat de onliberale neigingen van het populisme niet overroepen moeten worden. Zij
pleiten er bijvoorbeeld voor om rechts-populistische partijen toch maar op te nemen
in de meerderheidscoalitie. Een regeringsdeelname zou volgens hen een matigende
impact hebben op de populistische partijstandpunten en de bestaande juridische en
politieke ‘checks and balances’ zouden garanderen dat de kwalijkste voorstellen uit het
populistische programma niet in beleid omgezet worden. Meer en meer blijkt echter
uit de beschikbare gegevens dat die veronderstelling naïef is. Populisten die kunnen
deelnemen aan de macht, proberen wel degelijk gewoon uit te voeren wat ze beloofd
hebben. Op basis van een breed empirisch onderzoek concluderen de politicologen
Daniele Albertazzi en Sean Mueller onomwonden dat populisten die toegang krijgen tot
de meerderheid een bedreiging vormen voor de basisprincipes van onze democratische
rechtsstaat. “Waar populisten toetreden tot de regering, leidt dat tot een erosie van
de liberaal-democratische principes. Deze erosie is niet louter toeval, ze is constant,
onverbiddelijk en, bovenal, volledig in lijn met de ideologie van deze partijen.” III
In de Europese context uit die erosie zich vooral in een uitholling van de
basisvrijheden van minderheden, in een aantasting van de scheiding der machten ten
koste van de gerechtelijke macht en in verhoogde druk op de vrijheid van meningsuiting
en de vrijheid van de pers. In de Latijns-Amerikaanse context, waar de bestaande ‘checks
and balances’ doorgaans veel minder sterk zijn, loopt de situatie soms totaal uit de hand.
Het regime van de linkse populist Hugo Chávez kan bijvoorbeeld moeilijk anders dan
als autoritair omschreven worden. Hoewel hij de macht in Venezuela oorspronkelijk op
democratische wijze had veroverd, heeft hij zijn populariteit gebruikt om vervolgens een
nieuwe grondwet door te duwen die hem als president nog veel ruimere bevoegdheden
en hef bomen verleende en die hem toeliet om de bewegingsruimte en de vrijheden van
de oppositie systematisch uit te hollen.
Als we vervolgens kijken naar het democratisch proces zelf, dan stellen
we ook hier vast dat er iets grondig mis is met het populisme. Dit kunnen we
verduidelijken aan de hand van het onderscheid dat Chantal Mouffe maakt tussen
agonistische en antagonistische tegenstellingen. In navolging van de controversiële
Duitse rechtsfilosoof Carl Schmitt, die zich destijds openlijk affilieerde met het
nationaalsocialisme, benadrukt Mouffe dat de politieke strijd het wezen vormt van
de politiek. In tegenstelling tot Schmitt maakt ze echter een onderscheid tussen
twee verschillende soorten politieke conflicten. Schmitt reduceerde elke politieke
tegenstelling tot een antagonistisch conflict waarbij opponenten elkaar benaderen als
politieke vijanden die elkaar proberen te vernietigen. Het conflict is een existentieel
conflict waarbij slechts een van de partijen de strijd kan overleven. Mouffe beklemtoont
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dat de politieke strijd die zich afspeelt binnen het kader van een democratisch regime,
een heel ander karakter aanneemt. Een democratische strijd is er een waarbij politieke
opponenten elkaar beschouwen als agonistische tegenstanders. Dat betekent dat de
strijdende partijen gebonden zijn aan de basiswaarden van vrijheid en gelijkheid en dat
ze elkaar ook steeds blijven erkennen als legitieme vertegenwoordigers van het volk. Dit
impliceert dat de verliezende partij haar legitimiteit en bestaansrecht behoudt en dat de
winnende partij haar macht steeds slechts tijdelijk, tot aan de volgende verkiezingen,
mag uitoefenen.
Met het concept van een agonistische strijd geeft Mouffe op haar manier
uitdrukking aan het feit dat de wil van het volk noodzakelijk gefragmenteerd is en dat
het volk steeds spreekt met een veelheid aan politieke stemmen tegelijkertijd. Die visie
op het volk en de democratie wordt door de populisten echter miskend. Zij gaan ervan
uit dat de wil van het volk enkelvoudig is en dat alleen de populistische leider zelf die wil
kan vertolken. Dat impliceert dat populisten hun opponenten niet langer als agonistische
tegenstrevers beschouwen, maar hen eerder behandelen als antagonistische vijanden
zonder enige politieke legitimiteit. Waar de populisten aan de kant van het echte volk
staan, vertegenwoordigen de andere politieke partijen in hun ogen alleen maar de
belangen van de ‘corrupte elite’. Die andere partijen hebben het volk verraden en hebben
hun politieke legitimiteit daardoor definitief verkwanseld. De politieke strijd is voor de
populist een strijd van alles of niks. De populist die aan de macht is gekomen, meent –
kijk naar het voorbeeld van Chávez – dat hij het recht heeft om de hele politieke scène
zelf te bezetten. De volksvijandige oppositie heeft geen recht van spreken en verdwijnt
liefst helemaal van het politieke toneel.

Populisme als symptoom
In een bundel van studies over de impact van het populisme op de democratie in
Europa en Latijns-Amerika noemen Cas Mudde en Cristóbal Rovira Kaltwasser het
populisme zowel een bedreiging als een correctiemiddel voor onze democratie. IV Ze
erkennen enerzijds de kwalijke eigenschappen van de populistische ideologie, die
we hierboven beschreven hebben. Anderzijds beweren ze dat deze partijen soms een
heilzame werking hebben binnen het politieke systeem. De redenering daarachter is dat
populistische partijen vaak een stem geven aan bezorgdheden en frustraties die leven
bij een belangrijk deel van de bevolking, maar die door de andere partijen niet worden
opgepikt. Doordat de populistische partij een uitlaatklep vormt voor sluimerend
ressentiment en het ongenoegen van de miskende kiezer zichtbaar maakt op het
politieke toneel, maakt ze het democratische debat meer inclusief. Deze argumentatie
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hoor je wel vaker en komt vooral voor bij mensen die sympathie hebben voor het linkse
populisme in Latijns-Amerika. Doordat dat populisme een stem geeft aan economisch
achtergestelde groepen, heeft het volgens deze analisten wel degelijk een belangrijk
emancipatorisch potentieel.
Ik ben het daar niet mee eens. Het populisme heeft ongetwijfeld een zekere
signaalfunctie. Het maakt zichtbaar dat de democratische partijen onvoldoende
oor hebben voor bepaalde problemen en geen overtuigend antwoord bieden op de
verzuchtingen van een belangrijk deel van de kiezers. Tegelijkertijd is het populisme
zelf nooit de remedie voor dit probleem. Het populisme is een ideologie die mensen
uitsluit en die diversiteit miskent. Het wijst bepaalde groepen in de samenleving
aan als volksvreemde elementen die geen plaats hebben in onze samenleving (‘de
kapitalisten’, ‘de intellectuelen’, ‘de vreemdelingen’…). Een dergelijke ideologie maakt
de democratische strijd nooit inclusiever. Daarom is het veel juister om te stellen dat het
populisme begrepen moet worden als een symptoom van een onderliggende malaise,
maar niet zelf ook het correctiemiddel is dat de oorzaken van die malaise kan wegnemen.
Het succes van het anti-islamitische discours van mensen als Filip Dewinter of Geert
Wilders geeft aan dat er een probleem is met de manier waarop de traditionele partijen
zijn omgegaan met de bezorgdheden over de multiculturele samenleving, maar het
gaat niet op om te beweren dat het anti-islamitische discours zelf de kwaliteit of de
inclusiviteit van de democratische besluitvorming heeft vergroot.
Als het populisme een symptoom is van een diepere malaise, dan is de voor
de hand liggende vraag over welke malaise het precies gaat. Wat betreft het antimigrantendiscours dat vanaf de jaren negentig aan de basis lag van de opkomst van vele
extreemrechtse populistische partijen in Europa, zijn er volgens mij twee hoofdoorzaken
aan te wijzen. Op een eerste niveau is het duidelijk dat er vanaf de jaren tachtig reële
problemen waren met de economische en culturele integratie van de migranten die
vooral in de economische bloeiperiode van de jaren vijftig en zestig naar ons land zijn
gehaald. Die problemen werden door de traditionele partijen echter onvoldoende
aangevoeld of zelfs geminimaliseerd. Omdat hun verzuchtingen niet werden opgepikt,
voelden grote groepen burgers zich in de steek gelaten door de traditionele politiek. In
die context is het niet verwonderlijk dat zij op een gegeven moment vatbaar werden
voor een populistisch discours dat zich keert tegen die traditionele partijen en tegen het
traditionele politieke systeem zelf.
Op een tweede niveau is er meer aan de hand met het succes van extreemrechts.
Het Vlaams Blok haalde zijn eerste electorale successen in de wijken waar effectief
veel migranten woonden en de integratie van nieuwkomers een reëel maatschappelijk
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probleem was. Later is dat succes echter veel algemener geworden en haalden ze ook
hoge electorale scores in steden en dorpen waar nauwelijks migranten woonden.
Dat succes wijst erop dat ‘de migrant’ voor velen een figuur is geworden waarop ook
andere culturele en economische onzekerheden geprojecteerd worden. Een plausibele
hypothese die vaak wordt geopperd, is dat de neoliberale globalisering, die vanaf de
jaren tachtig en negentig in een stroomversnelling is geraakt, hier een bepalende rol
speelt. Zoals gezegd zet het neoliberale beleid een toenemende druk op de publieke en
de sociale voorzieningen en op de verwezenlijkingen van de welvaartsstaat. Omwille
van de vrijmaking van de markten kunnen ondernemers er bovendien gemakkelijker
mee dreigen om hun productie te delokaliseren naar verre landen. Dat dreigement zet
niet alleen de werkzekerheid onder druk, maar ondermijnt ook de capaciteit van de
staat om bedrijfswinsten en kapitaal te belasten. De nieuwe risico’s die gepaard gaan
met deze ontwikkelingen, worden bovendien steeds meer op de individuele burger zelf
afgewenteld.
Terwijl de burger vanaf de jaren tachtig meer en meer worstelde met die nieuwe
onzekerheden, liet de politiek de meest onzekere burgers steeds vaker aan hun lot
over. De jaren negentig waren bijvoorbeeld de jaren van de ‘derde weg’, waarbij er een
consensus ontstond tussen de rechtse en linkse partijen over de te volgen neoliberale
koers. Die gezamenlijke derde weg werd in Groot-Brittannië belichaamd door Tony Blair
en kwam in Nederland en België tot uiting in de voordien ondenkbare paarse kabinetten
van Wim Kok en Guy Verhofstadt. Die toenadering tussen links en rechts leidde tot een
verregaande depolitisering van de socio-economische kwesties. Ongeruste burgers, die
ontevreden waren met het gevoerde beleid, konden met hun ongerustheid dan ook niet
meer terecht bij de traditionele partijen. Dit creëerde de context waarin dat ongenoegen
en het verlangen naar een alternatief beleid een andere en meer vileine uitweg zocht bij
de antipolitieke en xenofobe populistische partijen. Ook voor Chantal Mouffe is het
verdwijnen van een realistisch alternatief binnen het democratische politieke spectrum
een van de hoofdoorzaken van het populisme.
“(Populisten) brengen de mensen een vorm van hoop, het geloof dat de dingen
ook anders zouden kunnen zijn. Uiteraard is het een illusoire hoop, gefundeerd op valse
premissen en onaanvaardbare uitsluitingsmechanismes waarin xenofobie doorgaans
een centrale rol speelt. Maar wanneer zij de enige kanalen zijn voor de uitdrukking van
politieke passies, dan is hun belofte een alternatief te bieden erg verleidelijk. Daarom is
het succes van rechts-populistische partijen volgens mij het gevolg van het ontbreken
van een levendig democratisch debat in onze postdemocratieën. Het bewijst dat het
vervagen van de links-rechts tegenstelling onze democratie niet ten goede komt, maar
haar ondermijnt.” V
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Met het succes van het rechtse populisme kregen problemen die wezenlijk sociaaleconomisch van aard waren, plots een cultureel karakter. Dat was mogelijk omdat de
figuur van de migrant beide elementen samenbrengt. Aan de ene kant symboliseert hij
in de hoofden van velen de globalisering en de socio-economische dreiging die daarvan
uitgaat (verlies aan werk, aantasting van de sociale zekerheid). Aan de andere kant is
hij ook zichtbaar ‘anders’ in culturele zin en daardoor gemakkelijk te portretteren als
een bedreiging voor onze ‘eigen identiteit’. Die verschuiving, waarbij het culturele
populisme een symptoom werd voor onderliggende socio-economische problemen,
was bijzonder ongelukkig en heeft de her-politisering van de socio-economische
problemen jarenlang sterk bemoeilijkt.
Het populisme in onze Europese landen zet vandaag niet alleen meer in op het
migratiethema. In het discours van Geert Wilders, Marine Le Pen of Nigel Farage is ook
de Europese Unie steeds vaker kop van jut. Die verschuiving in thematiek is niet vreemd
en sluit naadloos aan bij de diagnose hierboven. De aanslepende financieel-economische
crisis van de voorbije jaren heeft ervoor gezorgd dat burgers hun eigen ongenoegen
opnieuw gemakkelijker in socio-economische (eerder dan culturele) termen begrijpen.
De crisis heeft ook de Europese Unie uitdrukkelijk in beeld gebracht als het gezicht
van een globalisering die onzekerheid en ellende genereert. Dat ongenoegen over de
rol die Europa speelt, krijgt echter opnieuw geen gehoor binnen het Europese politieke
systeem zelf. Als de burger het niet eens is met het harde bezuinigingsbeleid dat vanuit
de Europese Commissie wordt opgelegd, dan heeft die burger eigenlijk niet echt de
mogelijkheid om dat ongenoegen via de electorale weg te tonen. Ook hier leidt het
gedepolitiseerde karakter van de Europese besluitvorming onvermijdelijk tot een
populistische tegenreactie. Zoals de in 2011 overleden Ierse politicoloog Peter Mair
benadrukte, mondt het gebrek aan een oppositie binnen het politieke systeem doorgaans
uit in een oppositie tegen het systeem zelf.
“(H)oewel we nu het recht genieten om aan de beslissingen van de Europese Unie
deel te nemen door te stemmen (…) en hoewel we ook het recht genieten om in Europa
gerepresenteerd te zijn (…), toch hebben we uitdrukkelijk niet het recht om oppositie te
organiseren binnen het systeem. Het ontbreekt ons aan het vermogen om dat te doen en,
bovenal, aan de arena waarin we dat zouden kunnen doen.
Aangezien we de oppositie niet kunnen organiseren binnen de EU, zijn we bijna gedwongen
om de oppositie tegen de EU te organiseren. Kritisch zijn ten aanzien van het beleid van
Brussel, is kritisch zijn ten aanzien van de gemeenschap zelf; (…) ofwel leggen we ons
neer bij de eliminatie van de oppositie ofwel mobiliseren we een principiële oppositie en
worden we intrinsiek eurosceptisch.” VI
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De waarschuwing van Peter Mair is duidelijk. Zolang de Europese technocratie
zich niet openstelt voor meer interne democratische oppositie en zolang de Europese
besluitvorming zelf niet veel meer gepolitiseerd wordt, zal het succes van de
eurosceptische populistische partijen alleen maar blijven toenemen.
[Stefan Rummens is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU
Leuven. Als politiek filosoof onderzoekt hij de werking van onze parlementaire democratie
en de problemen waar ze vandaag mee geconfronteerd wordt.]
Contact: stefan.rummens@kuleuven.be
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Respons: Wouter Beke

Fatsoen, daadkracht & het moedige
midden
Er is al heel wat inkt gevloeid over populisme. De laatste tijd lijkt het fenomeen actueler
dan ooit, in een tijdperk waar de Brexit gestemd werd, iemand als Trump president
van de Verenigde Staten kon worden, en in de meeste Europese lidstaten traditionele
partijen een behoorlijk deel van hun kiezers verliezen aan populistische kandidaten.
Tussen de vele teksten en boeken die al aan het thema gewijd werden, duikt nu en
dan een stem op die blijft hangen. ‘Wat een theater’, het boek dat Stefan Rummens
schreef, is daar een voorbeeld van. Het brengt een interessante insteek in een debat
dat vandaag de gemoederen zeer fel beroert.

In zijn bijdrage voor CDR legt Rummens de vinger op de zere plek: de traditionele
politiek heeft het deels aan zichzelf te wijten dat populistische partijen hun opkomst
vonden. Onder de bevolking bestaat een groep mensen die zich niet vertegenwoordigd
voelt door het systeem. Mensen die het vertrouwen kwijt zijn in de traditionele partijen.
Met een steeds groter wordende afstand tussen burger en politiek tot gevolg. Als er op
zo’n moment een leider opstaat die zich tot het volk wendt en het de teugels van het
leiderschap belooft, is het niet verwonderlijk dat zo iemand razendsnel bijzonder
populair kan worden. Waar sommigen het heil van het populisme bezingen (‘eindelijk
worden de traditionele partijen wakker geschud’), waarschuwt Rummens ons echter
voor dit fenomeen.
Ook ik zit op deze lijn. Niet alleen is populisme schadelijk voor de democratie. Het
is ook bijzonder nefast voor de sociale samenhang in de maatschappij. Populisme drijft
op conflict. Populisten doen aan ‘voodoo politics’: ze nemen een persoon, een groep,
een beweging, een gebeurtenis en symboliseren deze als het grote kwaad. Er wordt een
zondebok gezocht voor alles wat verkeerd gaat in de maatschappij. De ‘corrupte elite’,
de moslims, de ‘bevooroordeelde media’, ‘wereldvreemde rechters’. Ze ontwrichten
de samenleving en zetten mensen en groepen tegen elkaar op. Als Marine Le Pen over
moslims zegt “We willen jullie hier niet”, als Geert Wilders roept “Willen we meer of
minder Marokkanen?”, elke keer opnieuw wordt het bindweefsel van de samenleving
wat verder beschadigd.
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Populisten zijn de Houdini’s van de politiek: met één zwier poneren ze magische
oplossingen voor complexe problemen. Maar al te vaak zijn hun simplistische voorstellen
geen echte oplossingen, of zelfs valse beloften. Denk aan Nigel Farage die het Britse volk
beloofde het geld dat naar de EU ging, bij een vertrek uit Europa in de sociale zekerheid
te storten. Daags na de Brexitcampagne moest hij zijn woorden al terugnemen. Er zou
niet meer, maar minder geld over zijn voor de Britten. Volgens Mudde en Kaltwasser
is populisme zowel een bedreiging als een correctiemiddel voor onze democratie. Het
legt bezorgdheden en frustraties bloot die niet worden opgepikt, aldus de auteurs.
Stefan Rummens is het daar niet mee eens. Volgens hem heeft het populisme een zekere
signaalfunctie, maar kan het nooit een remedie zijn voor dit probleem. Ik denk dat dit
een juiste analyse is.
Wat we kunnen leren van populisten, is dat er onder de bevolking zekere
angsten en bezorgdheden leven die vandaag niet voldoende gecapteerd worden door
de traditionele partijen. En wat we nog meer vaststellen, is dat de klassieke socioeconomische breuklijnen niet meer zorgen voor een stroomlijning van kiezers: mensen
met arbeidersachtergronden of werklozen stemmen meer op rechtse dan op linkse
partijen. Trump is verkozen dankzij de kiezers uit de ‘Rust Belt’. De ironie is dat de
gewone arbeiders stemden op een steenrijke zakenman uit protest tegen de gevestigde
orde. In Frankrijk werd de tweespalt zeer duidelijk en pijnlijk blootgelegd toen in de
tweede ronde van de presidentsverkiezingen de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon
het niet over zijn lippen kon krijgen voor Emmanuel Macron te stemmen. Zelfs in de
jaren dertig riepen de communisten op om bij een tussentijdse verkiezing in België
voor Paul Van Zeeland te stemmen in plaats van op de extreemrechtse Léon Degrelle.
Mélenchon weigerde dit dus. Het toont aan hoe de breuklijn van links versus rechts aan
het verdampen is.
Maar dat betekent niet dat we het fenomeen van het populisme niet ernstig
moeten nemen. Om het tij te keren, moeten we vooral de angsten van de bevolking
ernstig nemen. Ook al lijkt die angst soms irrationeel of verkondigt men een mening die
niet strookt met die van ‘het establishment’. Politici mogen ook niet bang zijn problemen
te erkennen en te benoemen. De mantel der liefde is in deze geen hulpmiddel voor de
gezondheid van de samenleving op lange termijn. Daarnaast moeten we niet alleen in
woorden, maar ook in daden optreden. Echte oplossingen poneren. Mensen zijn op zoek
naar veiligheid en zekerheid, en politici moeten die bieden. Maar zonder de valse illusie
dat alles beter zal zijn als we ons afsluiten van de rest van de wereld. Beschermen zonder
af te schermen dus. Dat geldt zeker ook als we het over Europa hebben. Het klopt dat de
Unie zich sterker zou kunnen opstellen voor het democratische gebeuren. Anderzijds
mogen politici de verdiensten van de Unie toch beter in de verf zetten, in plaats van
Europa voor alles en nog wat als zondebok te beschouwen.
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Daarnaast moet het antwoord niet alleen uit de politiek komen. Ook de
ontzuiling heeft de afstand tussen burger en politiek vergroot. Waar mensen vroeger
via het klassieke middenveld bijna automatisch participeerden aan de besluitvorming,
is dat nu veel minder evident. Er ontstaan weliswaar ad hoc organisaties, vaak gericht op
één thema, maar de duurzaamheid van zo’n projecten is niet altijd even groot. Dergelijke
bewegingen hebben niet alleen minder organisatievermogen en minder invloed. Ook
dreigen ze te verdwijnen als het actiedomein zonder voorwerp geworden is. Een ander
risico is dat zij dreigen uit te monden in elitaire clubjes van mondige, hoogopgeleide
burgers, die opkomen voor een bepaald belang dat niet altijd het algemeen belang is.
Ten slotte moeten er op het politieke toneel zelf ook een aantal zaken veranderen.
Politici moeten meer respect tonen voor elkaar. Hun discussies behouden voor
het parlement, in plaats van oorlogjes te voeren op sociale media. Enkele recente
gebeurtenissen, zoals die rond de mandaten in diverse raden van bestuur, hebben
de politiek bovendien geen goed gedaan. De stappen die nu worden gezet in de
parlementaire werkgroep Politieke Vernieuwing, moeten ver genoeg reiken om ook hier
het vertrouwen te herstellen.
Rummens geeft aan dat populisme een gevolg is van een gebrek aan ideologische
polarisatie. Volgens hem “leidde de toenadering tussen links en rechts tot een verregaande
depolitisering van de socio-economische kwesties”, en “creëerde dit de context waarin
dat ongenoegen en het verlangen naar een alternatief beleid een andere en meer vileine
uitweg zocht bij de antipolitieke en xenofobe populistische partijen”. Daar ben ik het
niet mee eens. Ik geloof dat de neiging naar het midden geen oorzaak van, maar juist
een antwoord op populisme biedt. Lang niet iedereen wordt warm van de kille en
opruiende taal van populisten. Tussen de extremen rijst het verlangen naar een redelijk
en fatsoenlijk midden.
Chantal Mouffe vindt het een goede zaak dat populisten op de politieke scene
komen. In de geest van Carl Schmitt is politiek volgens haar steeds een gevecht, een
strijd. Politiek is niet het streven naar consensus. Daarom ook dat ze de campagne van
Mélenchon actief gesteund heeft. Ze meent dat populisten de mensen een vorm van hoop
brengen, het geloof dat de dingen ook anders zouden kunnen zijn. Dit vind ik vooreerst
een wrange zienswijze. Hoop gaat in mijn ogen gepaard met een zeker optimisme over
de samenleving, terwijl populisme net surft op defaitisme en dat verder voedt. Hoop is
een deugdzaam gegeven dat ik niet in de populistische sfeer situeer.
Maar ten tweede zit hier ook voor een christendemocratische partij van het
moedige midden een uitdaging en een kans. Want als politiek vriend en vijand is, dan
is de vijand van de christendemocratie dit populisme. En dat hiervoor draagvlak is
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blijkt ook als we naar het bredere politieke plaatje kijken. Een realistisch maar hoopvol
perspectief bieden, dat was de betekenis van de woorden van Angela Merkel toen ze zei:
“Wir schaffen das”. Het zat verweven in de “Yes, We Can” van president Obama, heel
anders dan in Trump zijn “America First”. En ook ‘En Marche’ is doorleefd met hoop.
Dat doet ook bij mezelf de hoop rijzen dat het beste antwoord op het populisme schuilt
in alles wat het zelf niet is. Fatsoen, daadkracht en het moedige midden.
[Wouter Beke is algemeen voorzitter van CD&V, Kamerlid en burgemeester van
Leopoldsburg.]
Contact: info@wouterbeke.be | Twitter: @wbeke
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Jouke de Vries

Disruptieve politiek
We hielden het niet voor mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie zou treden. Nigel Farage met zijn Ukip maakte geen schijn van kans.
Iemand die van beledigen zijn beroep had gemaakt, zou het nooit redden.
De verontwaardiging over zijn aanval op de persoon Van Rompuy in het
Europees Parlement (“Who are you?”) lag nog vers in het geheugen. En
Boris Johnson, die hem inhoudelijk steunde, had dan wel een leuk boek
geschreven over het leiderschap van Winston Churchill, maar werd zelf niet
serieus genomen. Die zou het nooit redden. Toch stemden de Britten voor de
Brexit. Premier David Cameron trad af en zijn opvolgster Theresa May kwam
bestuurlijk in een lastige situatie terecht. Nigel Farage vertrok, zijn klus zat er
op. Hij dook later weer op in de Verenigde Staten, als vriend van die andere
‘disruptor’ Donald Trump. Freek de Jonge maakte er op Twitter een mooi
anagram van: Nigel Rafage.

Het was lange tijd onvoorstelbaar dat het ongeleide projectiel Donald Trump, na
het beledigen van bijna alle bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten – Mexicanen,
Moslims, vrouwen – president van de Verenigde Staten zou worden. Zeker na zijn
verbale aanvallen op een gehandicapte journalist, de ouders van een omgekomen
Amerikaanse militair met een moslimachtergrond en op zijn tegenstander Hillary
Clinton (“Send her to jail! Lock her up!”). Velen twijfelden aan zijn capaciteiten, maar
hij werd na een adembenemende verkiezingsdag, president-elect van de Verenigde
Staten en is inmiddels president. De kiesmannen, ooit ingesteld omdat het volk niet
werd vertrouwd en om gekken uit het Witte Huis te houden, hielden hem niet tegen.
Sommige ‘liberals’ zijn nog steeds aan het bekomen van deze politieke gebeurtenis die
niet voor mogelijk werd gehouden.
Het zou in Nederland toch ook niet gebeuren dat Jan Roos, Thierry Baudet en Jan
Dijkgraaf het referendum over het Associatieverdrag met Oekraïne zouden winnen?
Dat waren toch wat oudere kwajongens die aan het belletje trekken waren? Ze gaven
het zelf toe. De opkomst bij het referendum was laag (opkomst 32%, waarvan 61%
tegen), maar net genoeg om geldig te zijn voor het raadgevend referendum. Ministerpresident Rutte moest zich politiek-bestuurlijk in allerlei bochten wringen om een
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appendix bij het Associatieverdrag in Brussel mogelijk te maken. De organisatoren
van het referendum gaven aan dat het hen niet om Oekraïne ging, maar eerder om
de Nederlandse en Europese politiek in diskrediet te brengen. Na een tijdje, met het
naderen van de Nederlandse verkiezingen in 2017, begonnen zij alle drie een eigen
politieke partij en beconcurreerden zij elkaar op rechts.
Zo kunnen we doorgaan. Er zijn de laatste tijd allerlei politici naar voren gekomen
van wie de bestaande machthebbers meenden dat zij geen schijn van kans maakten. De
voorbeelden zijn internationaal en nationaal legio: Nigel Farage, Boris Johnson, Marine
Le Pen, Beppe Grillo, Donald Trump, Pim Fortuyn en Geert Wilders. De opkomst
van deze politici wordt verklaard met behulp van theorieën over het populisme. In
dit essay ga ik in op de populisme theorieën om daarna een aanvullende verklaring te
presenteren, namelijk die van de disruptieve politiek. De disruptieve politiek komt
vooral tot uiting in een andere politieke cultuur, dus in veranderingen van de heersende
omgangsvormen in de politiek.

Populisme
Een van de perspectieven waarmee de opkomst van de nieuwe politici wordt
geanalyseerd, is die van het populisme. Volgens de politicoloog Müller is het populisme
in de eerste plaats anti-elitair. Dat is echter volgens hem niet voldoende om van
populisme te kunnen spreken. Niet iedereen die tegen de elites is, kan een populist
worden genoemd. Het populisme is in de tweede plaats, en dat is belangrijker, antipluralistisch. Het keert zich tegen het bestaan van diverse waarden in een pluralistische,
liberale democratie. De bekende uitspraak “Wir sind das Volk”, drukt dit uit. Populisten
houden geen rekening met andere groepen en meningen. Zij vertegenwoordigen
namelijk het volk. De oorsprong van het populisme ligt in de Verenigde Staten. Boeren
en de ‘People’s Party’ keerden zich rond 1890 tegen de macht van het grote geld. De
inhoud van het begrip populisme is daarmee in de Verenigde Staren progressief. Het
betekent meer democratie in de traditie van de radicale president Jackson. Pas later
kreeg het begrip populisme, door ontwikkelingen in Europa, een negatieve inhoud.
Het fascisme en het nationaalsocialisme waren vormen van populisme, maar niet elke
vorm van populisme hoeft fascistisch of nationaalsocialistisch te zijn. Dan moeten
er nog rassenhaat en geweld bij komen. Populisten hoeven ook geen nationalisten of
racisten te zijn. Maar er is wel een moreel onderscheid nodig om populisten van de
elites te onderscheiden waarmee duidelijk kan worden gemaakt wie tot het ware volk
behoort. Degenen die het populisme niet ondersteunen horen er per definitie niet bij.
Wie zich niet bij het populisme aansluit, sluit zichzelf buiten. Alleen het populisme
is in staat de ware volkswil vast te stellen en in een imperatief mandaat te vertalen.
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De moderne pluralistische democratie kent echter slechts het vrije mandaat. Daarom
maken populisten altijd een voorbehoud bij het parlement. Een populistische partij
heeft het volgens Müller lastig in de oppositierol. Zolang zij geen deel uitmaakt van
de regering dient zij zich voortdurend te verontschuldigen. Welke strategieën worden
daarbij gehanteerd:
1.

De populist beroept zich op de zwijgende meerderheid buiten het parlement;

2.

De populist beschimpt het parlement;

3.

De populist wordt tegengewerkt door oude machten en gebruikt daarvoor
complottheorieën.

Populisme is volgens Müller niet alleen een politieke en sociale mobilisatiestrategie. Ook populisten willen machtsposities bereiken en deze consolideren voor de
langere termijn. Müller noemt de volgende oorzaken van het populisme. In de eerste
plaats stelt hij dat er in elke politiek systeem een ijzeren voorraad van kiezers is die
gevoelig is voor de populistische boodschap en slechts moet worden wakker gekust
door een politiek ondernemer. Dit deel van het electoraat wordt door hem geschat op 10
tot 15%. Daarnaast is er, in de tweede plaats, sprake van een crisis in de representatie.
De oude kartelpartijen uit het politieke midden zijn teveel versmolten met de staat en
vertegenwoordigen de burgers niet meer.
In het boek ‘The populist Explosion’ van Judis wordt een verband gelegd tussen
de afnemende verklaringskracht van de neoliberale ideologie en de opkomst van het
populisme (Judis, 2016)I . De neoliberale ideologie is vanaf 1980 dominant geworden in
de westerse wereld en de opvolger van de ideeën over de Keynesiaanse verzorgingsstaat,
waarbij de overheid een belangrijke corrigerende rol in de markteconomie speelde en
de burgers verzorgde van de wieg tot het graf. In de jaren tachtig van de 20 ste eeuw
kwamen door de onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat nieuwe opvattingen naar
voren: dat we meer konden verwachten van de markt, waardoor deregulering en debureaucratisering in gang werden gezet. Door de liberalisering van de economieën kon
aansluiting worden gezocht bij de globalisering van de economie, een ontwikkeling die
zich ook uitte in de politiek en de cultuur. Deze neoliberale ideologie werd door politiek
rechts geïntroduceerd en langzamerhand overgenomen door links, die daarmee haar
ideologische veren verloor. Rechts en links gingen steeds meer met elkaar samenwerken.
De politiek werd technocratisch van inhoud en kreeg in de post-politieke periode
het karakter van management. Hierdoor nam de oude ideologische tegenstelling tussen
links en rechts af en ontstond ruimte voor populistische partijen aan de linker- en
rechterkant van het politiek spectrum. Deze partijen waren verschillend van elkaar,
maar raakten elkaar ook op sommige gebieden, vooral op het punt van de culturele
scheidslijnen. De populisten zijn anti-elitair, zijn kritisch voor de massa-immigratie
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en richten hun pijlen op instituties die het neoliberalisme vertegenwoordigen, zoals
de Europese Unie, de Wereldbank en het IMF. De wereldwijde financiële crisis en
de gevolgen daarvan hebben gewerkt als een katalysator voor de linkse en rechtse
populistische partijen.
Het populisme is volgens Müller verre van eenvoudig omdat het geen neutrale
term is. II Iedereen dient te beseffen dat het etiket populist in de politieke strijd van
‘blaming and framing’, meteen wordt gebruikt om een uitdager van de zittende macht
als onbekwaam weg te zetten. De begrippen ‘populisme’ en ‘populist’ hebben een
negatieve connotatie. Het populisme kan echter ook een positieve correctie inhouden
van de bestaande democratie. Populisten benoemen vraagstukken die lange tijd door
de zittende machthebbers en hun ideologie onbesproken zijn gelaten. De populist geeft
de vergeten groepen weer een boodschap van hoop. Populisme is door de historische
beladenheid ervan een begrip vol haken en ogen. Theorieën over het politiek populisme
geven ons deels grip op de hedendaagse politieke ontwikkelingen, maar ontnemen ons
door de politieke strijd over begrippen als fascisme, nationaal socialisme en populisme,
ook het zicht op actuele politieke gebeurtenissen. III
Het is dus zaak meer neutrale termen te zoeken om de nieuwe politici die
de bestaande politiek ontregelen, te beschrijven en hun wereldwijde opkomst te
verklaren. Een tweede perspectief dat aanvullend is op de populismetheorieën is dat
van de disruptieve politiek. Deze theorie is ontwikkeld in de private sector en kan als
economische theorie tevens worden gebruikt om politieke verschijnselen te analyseren.

Disruptieve politiek
In de economische literatuur over innovatie in de private sector is op dit moment de
term ‘disruptieve innovatie’ in zwang. Letterlijk betekent disruptie: ontregelen.
Disruptie kan stapje voor stapje plaatsvinden (incrementeel), maar kan ook plotseling
optreden (radicaal). De aandacht gaat vooral uit naar de laatste vorm van disruptie,
die zich als een klap bij heldere hemel voordoet. De toepassing van een economisch
begrip in de politiek is in het verleden eerder gedaan. Het bekendste voorbeeld van een
economische theorie waarmee politieke verschijnselen zijn verklaard en die zeer dicht
bij de inhoud van de term disruptie komt, is het begrip ‘creatieve destructie’ uit het
werk ‘Kapitalisme, Socialisme en Democratie’ van de Oostenrijkse politiek-econoom
Joseph A. Schumpeter. IV In dit boek verwierp hij de klassieke democratietheorie
en stelde hij dat we een meer realistische benadering nodig zouden hebben. De
democratie is volgens hem een institutionele methode om via verkiezingen leiders te
kiezen die, na een bepaalde periode, weer kunnen worden weggestuurd. Schumpeter
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introduceerde het concurrentiebegrip uit de economie in de politiek en de politicologie.
Zoals ondernemers streven naar winstmaximalisatie, zo streven politici, volgens
hem, naar stemmenmaximalisatie. Het model werd later uitgewerkt door de politiek
econoom Anthony Downs, die in zijn ‘Economische theorie van de Democratie’, aan een
ruimtelijk model werkte waarbinnen de kiezer zichzelf kon plaatsen op een politieke
links-rechts schaal.V Daarna werden in de nieuwe politieke economie (‘public choice’)
economische modellen nog losgelaten op de werking van de democratie en de
bureaucratie. Na de ‘public choice’ bleef het lange tijd stil, totdat er vele, naar aanleiding
van innovaties in Sillicon Valley, theorieën over innovatie werden geformuleerd, die
ook bruikbaar zijn om de hedendaagse politiek te begrijpen.

Disruptieve innovatie
De econoom Clayton M. Christensen van de Harvard Business School in Boston trok
veel aandacht met zijn onderzoek naar innovatie. Hij schreef het op in de bestseller
‘The Innovator’s Dilemma. The revolutionary book that will change the way you do
business’.VI Hij analyseert daarin diverse bedrijven die met innovatie en concurrentie
geconfronteerd zijn. Hij kijkt vooral naar nieuwe technologieën waarmee bedrijven
te maken krijgen. Hij stelt dat er in bedrijven sprake is van een innovatiedilemma.
Bestuurders en managers van grote bedrijven kennen het belang van innovaties,
maar het is voor hen niet rationeel om ermee aan de slag te gaan. Dat is het dilemma.
Een bedrijf kent een bepaalde waardenstructuur en heeft op basis van een succesvol
product een stabiele relatie ontwikkeld met de klanten. Het is voor bedrijven in feite
rationeel dat zij niet innoveren, omdat nieuwe producten in de beginfase duur zijn en
weinig winst opleveren. Bovendien zitten de klanten, die dikwijls conservatief zijn,
niet op nieuwe technologieën en producten te wachten. De elektrische auto is hier een
goed voorbeeld van. De elektrische auto begint langzamerhand een succes te worden,
maar was dat aanvankelijk niet. Het was een relatief dure auto en de klanten zaten er
niet op te wachten. Alleen met subsidies en lage bijtellingen kon de elektrische auto bij
de consument populair worden gemaakt. Omdat directeurs en managers desondanks
het nut van vernieuwing onderschrijven, vindt innovatie dikwijls plaats buiten de
bestaande bedrijven en organisaties. Die innovaties kunnen mislukken, maar als ze
slagen zijn bestaande bedrijven er dikwijls als de kippen bij om het nieuwe bedrijfje
over te nemen. Maar soms zijn ze te laat en vissen ze achter het net. Daardoor kunnen
aloude bedrijven failliet gaan en door een disruptie van de markt verdwijnen. Actuele
voorbeelden van disruptie zijn zichtbaar in de winkelstraten, rond online onderwijs aan
universiteiten (MOOCS: ‘Massive Open Online Courses’) en in de taxi- en hotelsector
(Uber & Airbnb).
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Disruptie in de politiek
De theorie van Christensen kan, met zekere aanpassingen, ook gebruikt worden
voor het analyseren en verklaren van politieke verschijnselen die zich op dit moment
voordoen. De gedachte dat bedrijven waardenstructuren betreffen en dat zij op basis van
bestaande producten een relatie hebben opgebouwd met klanten, kan gebruikt worden
om politieke verschijnselen te analyseren. Politieke partijen kunnen ook worden
opgevat als waardenorganisaties die met de kiezers een zekere ideologische band hebben
opgebouwd. In het verleden waren deze banden in Nederland, tijdens de periode van de
verzuiling, bijzonder sterk. De kiezers keerden altijd terug op het partijpolitieke honk.
Door de ontzuiling is echter de vraag ‘waar zijn de kiezers gebleven?’, relevant geworden
voor alle politieke partijen.
Buiten en binnen bestaande politieke partijen kunnen nieuwe ideeën ontstaan.
Deze nieuwe opvattingen, die gedragen worden door personen, kunnen worden
opgenomen in een bestaande politieke partij. Het kan leiden tot afsplitsingen van
bestaande partijen of tot nieuwe politieke partijen die het de bestaande politieke
partijen bijzonder lastig kunnen maken. Christensen merkt op dat innovaties en
nieuwe bedrijven dikwijls tot stand komen door initiatieven van personen die binnen
de bestaande organisaties gefrustreerd zijn geraakt en daarom een uitweg zoeken. Dat
is ook voor politieke partijen herkenbaar. De Nederlandse politiek wordt op dit moment
met zeer veel afsplitsingen geconfronteerd, mede omdat bepaalde personen vinden dat
zij niet gehoord worden en niet tot de macht worden toegelaten. Fortuyn en Wilders
zijn hier goede voorbeelden van. Maar ook Baudet, Roos en Dijkgraaf zoeken voor hun
ideeën een politieke partij of richten er zelf een op. Omdat de bestaande partijen (het
partijkartel in hun termen) geen institutionele openingen bieden, starten zij uiteindelijk
zelf een politieke partij en gaan zij met elkaar de concurrentie aan.

Oorzaken van disruptie
Omdat we het verschijnsel van disruptie wereldwijd kunnen vaststellen, moet er sprake
zijn van dieperliggende oorzaken die overal hun werk doen. Er zijn twee belangrijke
dominante ontwikkelingen die overal spelen: in de eerste plaats de digitalisering en in
de tweede plaats de globalisering. Deze twee ontwikkelingen hangen nauw met elkaar
samen en leiden tot een crisis in de politieke representatie die zich toont via disruptie in
de politiek.
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Digitalisering
De eerste verklaring is de digitalisering. Digitalisering is de overgang van informatie
naar een digitale vorm die gebruikt kan worden door computers. De digitalisering heeft
vleugels gekregen door de uitvinding van de computer, de microchip en het internet.
Digitalisering wordt ook wel opgevat als het toenemend gebruik van digitale informatie
en apparaten. De toenemende digitalisering is een van de oorzaken van het ontstaan
van de netwerk- en informatiesamenleving. Door de digitale techniek staan diverse
systemen wereldwijd meer met elkaar in verbinding waardoor zij elkaar in hoog tempo
beïnvloeden. Dit wordt wel de ‘interconnectivity’ genoemd. Een belangrijk effect van
de digitalisering is dat de politieke mobilisatie een veel hoger tempo heeft gekregen.
Bewegingen kunnen via internet uit het niets binnen de kortste keren politiek erg groot
worden. Het internet betekent nieuwe vormen van communicatie zoals Facebook,
Twitter en Instagram. Deze digitale uitvindingen hebben zoals altijd positieve en
negatieve aspecten. Twitter geeft de mogelijkheid om in 140 tekens met elkaar te
communiceren, maar het maakt ook anoniem schelden, bedreigen en ‘photoshopping’
mogelijk. Langzamerhand wordt duidelijk dat de digitalisering ernstige gevolgen voor
de politiek heeft. Tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen werd zichtbaar hoe
democratische verkiezingen kunnen worden gemanipuleerd door hackers en trollen,
wel of niet in dienst van buitenlandse mogendheden. De patronen van de feitenvrije
politiek in het post-waarheidstijdperk werden zichtbaar. Iedereen heeft binnen zijn
eigen ‘bubble’ gelijk. Personen met een afwijkende mening worden ‘ontvriend’ of
geblokkeerd.

Globalisering
De tweede verklaring is de globalisering. De globalisering hangt ten nauwste samen met
de digitalisering. Sterker uitgedrukt: de digitalisering is een noodzakelijke voorwaarde
voor de globalisering. Het proces van globalisering heeft te maken met twee dingen.
Het gaat in de eerste plaats om de toenemende interactie van economische systemen
die door de digitalisering mogelijk is geworden. Deze interactie dient met zo weinig
mogelijk regulering en overheidssturing gepaard te gaan. Door het internet kwamen de
economieën van voorheen nationale staten steeds meer met elkaar in contact te staan.
Een gebeurtenis in een bepaald land heeft onmiddellijk gevolgen in andere landen: het
beroemde vlindereffect. In de tweede plaats heeft globalisering te maken met dalende
transportkosten waardoor grote handelsstromen maar ook massa-immigratiestromen
op gang zijn gekomen. De iPhone wijst daarbij steeds meer de weg.
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De globalisering werd begeleid door de ideologie van het neoliberalisme
(deregulering en de-bureaucratisering). Aanvankelijk lag de nadruk van de dragende
instituties op de voordelen van vrijhandel, maar geleidelijk werd duidelijk dat de
globalisering ook negatieve effecten heeft. Van de globalisering kan worden gezegd
dat vele landen er voordelen van hebben ondervonden, maar dat door het vrije verkeer
van kapitaal en arbeid sommige landen ook het slachtoffer zijn geworden. In de oude
westerse democratieën (gebaseerd op de industriële revolutie) was laaggeschoold
personeel minder nodig en kwam ook de middenklasse onder druk te staan. Steeds meer
werd duidelijk dat de globalisering ook geleid heeft tot extreme sociaal-economische
ongelijkheid. Dit sociaal-economische vraagstuk werd aangevuld door het culturele
vraagstuk van de verschillende identiteiten die elkaar door de massa-immigratie
begonnen te ontmoeten.

Disruptieve politici
Disruptieve politici zijn geen nieuw fenomeen, ze zijn er altijd geweest. Er zijn altijd
politici geweest die de verhoudingen met de bestaande politieke machthebbers op
scherp hebben gezet omdat zij iets wilden veranderen. Disruptieve politici kennen
een grote variëteit aan verschijningsvormen. Zij kunnen links of rechts zijn of een
combinatie van beide vertegenwoordigen. Zij kunnen ook culturele vraagstukken
agenderen. Dat laatste gebeurt de laatste tijd veel, waardoor de links-rechtsschaal
minder verklaringskracht heeft dan in het verleden. Sommige ‘disruptors’ streven een
machtspositie na en hebben daarvoor een serieuze agenda. Anderen willen slechts een
boodschap geven dat het anders moet, zonder zelf een machtspositie te ambiëren. Weer
anderen zien het ontregelen van de politiek slechts als vermaak en een vorm van cabaret.

Van consensus naar disruptieve politiek
Wat disruptieve politici van links en rechts gemeen hebben is een afkeer van het
establishment. Ze zetten zich in de beginfase af tegen de bestaande machthebbers en de
inhoud van hun politieke agenda. Omdat zij zich afzetten tegen het status quo hebben
zij dikwijls een politieke stijl die als een breuk met het verleden wordt ervaren. De
politieke stijl van ‘disruptors’ staat haaks op de bestaande politieke cultuur. Vandaar dat
de ontregelaars in het begin niet worden gezien of serieus genomen.
Zij keren zich tegen de politieke stijl van compromissen en nuances. Zij uiten dikwijls
forse taal en introduceren een onderscheid tussen de elite en het volk. Het ongewone
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taalgebruik wordt versterkt door de sociale media. Het is slechts weinigen gegeven zich
genuanceerd in 140 tekens uit te drukken. De bestaande elite beschuldigen ze dikwijls
van corruptie. Het regeringscentrum is verdacht: het is een moeras dat drooggelegd moet
worden. Zij willen oplossingen voor maatschappelijke problemen die decennialang zijn
ontkend en door een deken van politieke correctheid zijn gesmoord. Zij willen niet
eindeloos doen over de oplossingen van maatschappelijke problemen, bekritiseren de
representatieve democratie en willen deze aanvullen met referenda. Zij willen snel
beslissingen nemen. Opvallend is dat zij dikwijls een broertje dood hebben aan interne
partijdemocratie en hiërarchie, omdat die vertragend werken en over alles te lang doen.
Disruptieve politiek betekent vooral een breuk in de politieke cultuur. In
vreedzame democratieën zijn politieke partijen en maatschappelijke organisaties
gericht op harmonie. Hoewel men weet dat er verschillen bestaan tussen politieke
partijen, streeft men via harmonie naar bestuurlijke oplossingen en worden gevoelige
kwesties politiek gedemonteerd. Omdat de politieke elites zich bewust zijn van
mogelijke politieke instabiliteit, met een burgeroorlog als gevolg, is men zich ervan
bewust dat samenwerking van belang is. De politiek werkt bewust of onbewust met
bepaalde spelregels. Disruptors zetten zich hiertegen af: zij politiseren liever dan
dat zij depolitiseren, zij verzetten zich tegen geheimzinnigheid en kiezen dikwijls
voor de openbaarheid. Disruptors spreken niet met meel in de mond. In het debat
gaan zij er dikwijls met een ‘gestrekt been’ in en tonen zich weinig gevoelig voor de
meningen van anderen. Ze maken veelvuldig gebruik van het vragenrecht, dienen
initiatiefwetsontwerpen in of proberen het instrument van het referendum te
gebruiken om de bestaande politiek onder druk te zetten. Enkele disruptors gebruiken
weinig parlementaire taal en shockeren het publiek bewust. En in tegenstelling tot de
verwachting levert het hen dikwijls groeiende steun op bij de kiezers.

Na de disruptie?
We hoeven disruptie niet negatief te beoordelen. Het begrip creatieve destructie van
Schumpeter maakte in het verleden al duidelijk dat uit de vernietiging van het bestaande
iets nieuws en creatiefs tot stand kan komen. Dat kan snel gebeuren of erg lang duren. In
het voorbeeld van de winkelstraten kunnen wij al zien dat er andere of nieuwe winkels
worden gestart, hoewel het niet overal lukt. Uit de MOOCs worden lessen getrokken
die ook het fysieke onderwijs een impuls geven. Na de schok van de disruptie ligt het
voor de hand dat de politiek weer naar oplossingen en stabiele verhoudingen zoekt. De
politieke geschiedenis ontwikkelt zich via kantelmomenten: perioden van stabiliteit en
instabiliteit wisselen elkaar af. Na het kantelpunt wordt er naar een nieuw evenwicht
gezocht.
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Premier May heeft aangegeven voor een harde Brexit te kiezen, maar is door het
Hooggerechtshof gedwongen het besluit aan het Parlement voor te leggen. Toch kiest
de premier voor een harde Brexit. Doordat er in diverse Europese landen verkiezingen
worden gehouden wordt er druk gespeculeerd dat ook andere landen de Europese
Unie zullen verlaten. De Brexit en het optreden van May hebben de twee belangrijkste
ontregelaars het zwijgen opgelegd. Nigel Farage heeft de lont wel aangestoken, maar
bevindt zich nu verre van het kruitvat. May heeft Johnson als minister van Buitenlandse
Zaken handig medeverantwoordelijk gemaakt voor het beleid. Op de korte termijn
leek de Britse economie weinig schade op te lopen, maar op de lange termijn is het nog
onzeker wat er staat te gebeuren.
Donald Trump is president geworden en regeert per decreet. Bijna elke avond
kondigt hij een besluit aan waarmee hij een deel van de VS en de wereld schokt. Zijn
handtekening lijkt op de aardbeving die hij zelf veroorzaakt heeft. Trump is met veel
verbaal geweld aan de macht gekomen en neemt allerlei beslissingen waarmee hij het
beleid van zijn voorganger Obama wijzigt of stopt. Zijn licht ontvlambare karakter lijkt
enigszins te worden getemperd door zijn kabinet en de rechtelijke macht, maar zijn
gedrag is onvoorspelbaar.
De Nederlandse verkiezingen in maart 2017 waren spannend omdat diverse
disruptors meededen: Wilders, Roos, Baudet en Dijkgraaf. Een interessante hypothese
is dat Nederland zijn ‘Trumpmoment’ al heeft gehad. Fortuyn was in 2002 de
Nederlandse Trump, waardoor de kans aanwezig is dat het meerpartijenstelsel van
Nederland er voor zorgt dat de scherpe kanten van de disruptie er vanaf gaan. De uitslag
van de verkiezingen liet zien dat de zittende regeringscoalitie sterk verloor, met name de
PvdA, maar dat de VVD de grootste partij bleef en het initiatief bij de informatie kreeg.
Hoewel de opluchting in Nederland groot was dat de middenpartijen aan zet bleven, is
de strijd nog niet gestreden. Jan Roos en Jan Dijkgraaf verloren. Maar Wilders en Baudet
wonnen.
[Jouke de Vries is hoogleraar ‘Governance and Public Policy’ aan de Rijksuniversiteit
Groningen en decaan van Campus Friesland in Leeuwarden.]
Contact: jouke.de.vries@rug.nl | Twitter : @JoukedeVries
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Respons: Chris Taes

Van disruptieve naar connectieve
politiek
In zijn essay maakt professor Jouke de Vries een verhelderende en uitvoerig
gedocumenteerde analyse van een wereldwijd maatschappelijk fenomeen, waarbij
populisten van allerlei pluimage – van uiterst links tot uiterst rechts – virulent en extreem
ingaan tegen de ‘gevestigde machten’ en daarbij grote publieke bijval krijgen.
Populisten spelen in op het primaire buikgevoel van het doelpubliek dat ze willen
bereiken, maken de machthebbers tegen wie ze het opnemen op zo veel mogelijk
manieren verdacht – meestal zonder een echt inhoudelijke discussie aan te gaan over
de kern van de zaak – en gebruiken complottheorieën om tegenstanders in een slecht
daglicht te stellen.

Terecht wijst professor de Vries op twee maatschappelijke evoluties die de
voedingsbodem voor disruptieve politiek kunnen verklaren: de globalisering en de
digitalisering. De globalisering houdt een toenemende interactie van economische
systemen in, waarop in vele gevallen geen of weinig directe regulering of overheidssturing
wordt uitgeoefend. Individuele staten staan met hun klassieke bilaterale of multilaterale
relaties tot elkaar vaak machteloos tegenover de toenemende invloed van globale
economische en technologische tendensen. De digitalisering heeft ons bestel op
ontzettend korte tijd omgevormd tot een netwerk- en informatiesamenleving waardoor
diverse systemen wereldwijd met elkaar direct in verbinding staan en waardoor onze
waarneming en onze emoties in hoog tempo worden beïnvloed. Een belangrijk effect van
de digitalisering is dat maatschappelijke mobilisatie veel sneller, directer en collectiever
gebeurt dan pakweg enkele decennia geleden. Vanzelfsprekend zijn daardoor ook de
mogelijkheden tot manipulatie extreem toegenomen. Sociale media dragen daartoe
bij. Via specifieke algoritmes krijgen Facebookgebruikers bv. voornamelijk berichten
te zien van gelijkgezinden en worden afwijkende meningen weggefilterd, zodat men
comfortabel in een virtueel universum kan vertoeven waarin men de indruk heeft
steeds ‘gelijk’ te hebben.
Waar liggen dan de opdracht en de mogelijkheden van een moderne
christendemocratische beweging, die lijnrecht ingaat tegen de toenemende invloed van
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disruptie, simplificatie, impulsiviteit, exclusie, verharding, ‘egotisering’ en ontkenning
van feitelijkheden (‘alternative facts’)?
De globalisering heeft niet alleen gezorgd voor een paradigmashift in de
economische betekenis van het woord, maar eveneens voor een ‘syntagmashift’ in de
taalkundige betekenis van het woord. In economische zin betekent een ‘paradigma’
een basisstelsel van met elkaar samenhangende wetenschappelijke theorieën.
De globalisering van de economie heeft inderdaad tot gevolg gehad dat de ‘oude’
economische theorieën niet meer volstonden om de mondiale interacties in kaart te
brengen of te verklaren. Maar er is veel meer aan de hand: we leven in een tijdperk waarin
niet alleen theoriestelsels binnen één regulerend systeem (zoals het economische)
een fundamentele verschuiving kennen, maar waarin tegelijk de combinatie van
verschillende regulerende systemen (zoals politiek, informatie, waardenstelsels,
geloofsbelevingen) volop in beweging is.
Dat kan een syntagmashift worden genoemd. In de taalkunde is een syntagma
een betekenisvolle opeenvolging van woorden tot een zinsdeel of een zin. Elk
element afzonderlijk van die (maatschappelijke) ‘zin’ is momenteel onderhevig aan
een paradigmashift: in de taalkunde definieert men een paradigma als een groep
verschijningsvormen van één of enkele woorden, die tot op zekere hoogte uitof inwisselbaar zijn. Maar ook de syntaxis of betekenisvolle samenhang van deze
paradigma’s vertoont op haar beurt diepgaande transformaties en mutaties.
Deze syntagmashift in een globaliserende wereld maakt niet alleen
economische, maatschappelijke en politieke interacties bijzonder veelzijdig en
complex, hij zorgt er ook voor dat de sturing van deze interacties even veelzijdig
en complex is geworden en dat de impact die individuele besluitvormers op deze
interacties kunnen laten gelden, eerder marginaal is. In onze moderne samenleving
bestaan er dus geen eenvoudige recepten voor ingewikkelde problemen. Daarin treft
de ‘klassieke’ politiek vaak schuld: die biedt nog steeds de valse illusie van almacht en
onstuitbare daadkracht, terwijl de politiek haar grenzen zou moeten erkennen en zich
veel realistischer zou moeten opstellen. Beleidslieden én opposanten zouden sterk
aan geloofwaardigheid winnen, wanneer ze met een zekere bescheidenheid zouden
aanduiden welke randvoorwaarden voor de totstandkoming van ‘de ideale wereld’ een
individueel bestuur (gemeente, provincie, gewest, federale regering en zelfs EU) slechts
kán scheppen en hoe weinig of hoe veel dat kan wegen op de beoogde doelstelling.
Democratie is een organisatievorm waarbij mensen die tot een bepaalde groep
of omschrijving behoren, zeggenschap hebben over de beslissingen die voor de groep
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of omschrijving in kwestie worden getroffen. Het is overduidelijk dat de syntagmashift
ook gevolgen heeft voor de manier waarop mensen hun zeggenschap kunnen en
willen uitoefenen. De ‘klassieke’ systemen van burgerbetrokkenheid met om de
vier of zes jaar een verkiezing, met een loutere representatie door derden en met een
gestructureerd middenveld dat een permanente dialoog met ‘het beleid’ organiseert,
volstaan niet meer. In eerste instantie is zeer dringend een vormingsprogramma in het
onderwijs noodzakelijk dat jonge mensen het nodige inzicht verschaft in de complexe
processen van politieke, economische en maatschappelijke besluitvorming. Dat zal niet
lukken met de bestaande ‘vakoverschrijdende eindtermen’ en/of met een eenmalige
projectweek. Dat zal een volgehouden vormingsinspanning vergen gedurende de hele
schoolloopbaan. Het is immers fout te veronderstellen dat jonge mensen vanuit zichzelf
en zonder deskundige vorming de stortvloed aan informatie kunnen duiden die hen
in staat moet stellen op een kritische, bewuste en duurzame manier deel te nemen aan
besluitvorming op tal van maatschappelijke terreinen.
De digitalisering, die nog elke dag versnelt en verbreedt, draagt er sterk toe
bij dat de snelheid van waarneming niet meer overeenstemt met de snelheid van
besluitvorming. Ik ervaar dat elke dag bij het uitoefenen van mijn taak als burgemeester.
Omdat problemen in een gemeente veel sneller en meer publiek worden gesignaleerd
dan vroeger en ook veel sneller worden bijgetreden en versterkt door de sociale media,
gaan de vraagstellers er van uit dat ook de oplossing voor de gesignaleerde problemen
‘onmiddellijk’ moet volgen. En dat is niet steeds mogelijk of zelfs wenselijk. Digitalisering
leidt tot steekvlampolitiek: indien een bepaalde waarneming (lokaal, regionaal of
breder) massaal wordt gedeeld en tot een emotioneel hoogtepunt leidt, moeten politici
tonen dat ze ‘het signaal’ begrepen hebben, dat ze het probleem aanpakken en dat ze
tegen de ochtend nadien een antwoord klaar hebben. Zo lang politici en beleidsmakers
in dat opbod blijven meespelen, zullen er alleen maar meer gefrustreerde burgers
bijkomen. Anderzijds kan je als bestuurder slechts op een rationele manier in dialoog
treden met bezorgde of ontevreden inwoners, indien ze bereid zijn in meer dan 140
lettertekens te redeneren en indien ze vatbaar zijn voor inzicht in de manier waarop
democratische besluitvorming werkt en in de vele stappen die een bestuur nu eenmaal
moet respecteren om alle ‘checks and balances’ van het systeem te garanderen.
Als christendemocraten hebben we de moeilijke taak om zo veel mogelijk
mensen te overtuigen van het belang van feitelijkheid en veelzijdigheid bij de politieke
besluitvorming, van algemeen vs. individueel voordeel, van rechtvaardigheid en
solidariteit, van duurzame oplossingen die de toekomst van onze kinderen van onze
planeet niet belasten, van verbondenheid en overleg vs. polarisatie en uitsluiting, van
het ‘goede leven’, zowel in de ethische als in de genietende betekenis van het woord. We
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moeten dus voluit inzetten op een ‘connectieve’ politiek, die op alle niveaus mensen
verbindt, als tegenwicht tegen de ‘disruptieve’ tendens die de samenleving verengt tot
een instrument om alleen de eigen ‘winst’ – op alle mogelijke vlakken – te maximaliseren.
Daartoe kunnen we zelf, op alle niveaus waarop we actief zijn, formules uittesten
die een grotere betrokkenheid bij onze standpuntbepaling en bij onze politieke
besluitvorming verzekeren: structurele inspraak, projectinspraak, mogelijkheid
tot individuele en publieke vraagstelling, co-creatie, tussentijdse evaluatie, actieve
bevragingen, medebeheer met medeverantwoordelijkheid, vormingsmomenten, open
debatten, ... Maar dat is stof voor een apart hoofdstuk.
“Omdat

mensen

belangrijk

zijn,”

was

ooit

onze

meest

succesrijke

verkiezingsslogan. En dat blijft meer dan ooit waar. Want in tegenstelling tot
disruptieve populisten, hebben christendemocraten de ambitie om niemand uit de boot
te laten vallen, om mensen te verbinden, om mensen de kans te bieden al hun talenten
te ontwikkelen en om tegelijk het algemeen belang te garanderen.
[Chris Taes is burgemeester van Kortenberg en provincieraadsvoorzitter in VlaamsBrabant. Hij is tevens gewezen algemeen secretaris van de CVP.]
Contact: chris.taes@salco-haasrode.be | Twitter : @CTaes
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Populisme en nationalisme
Anders dan in de termen van de natiestaat kunnen wij het politieke nog
steeds moeilijk begrijpen. Supranationale verbanden zoals de Europese Unie
hebben onze hoofden en harten vooralsnog niet veroverd. Het concept van
de natiestaat kreeg aan het einde van de 18de eeuw met de Franse Revolutie
voet aan de grond van het Europese continent. Waar voorheen veelal vorsten
met een land de dienst hadden uitgemaakt, kwamen er nu naties met een
vorst of een ander type overheid die hooguit mochten regeren in naam en
ten behoeve van het volk. Frankrijk vestigde het model van de democratie:
‘dèmos – kratein’, het heersen van het volk. België nam dat als eerste over in
1830. Daar regeert het volk, of wie regeert doet dat in elk geval in naam van
het volk, de soeverein, het fundament van de natie of gewoonweg die natie
zelf. Wie of wat echter is dat volk?

Democratie bij mandaat
Benjamin Constant, die als Zwitser een invloedrijk lid van de Franse intelligentsia en
een internationaal erkend vertolker van het klassieke politieke liberalisme werd, legde
in 1819 in zijn traktaat ‘De la liberté des anciens comparée à celle des modernes’ uit dat
de volksvergadering in Parijs of andere hoofdsteden niet meer de verzameling burgers
kon zijn die in de Griekse ‘poleis’ samenkwam om te beraadslagen en te beslissen over
de staatszaken. De moderne natiestaat was te uitgestrekt en de burger had het er veel
te druk met het bestieren van zijn eigen zaken. De politiek moest hij toevertrouwen
aan zijn vertegenwoordigers, die geacht werden op basis van een algemeen mandaat
samen het belang van de hele natie te behartigen. Of beter: de verschillende belangen
die er speelden, want anders dan in de antieke polis stond de vrijheid van de staat niet
langer onaangevochten boven die van het individu en kon staatsbelang niet langer dat
van de burger overschreeuwen. Dat was althans niet de bedoeling. De formule van de
representatieve democratie lag in de lijn van wat ook andere politici en theoretici in de
jonge Franse, Amerikaanse en Belgische democratieën bedachten. Ze beantwoordde
goed aan de wensen en belangen van de selecte groep burgers en aristocraten die de
parlementaire experimenten, waarvan het Belgische van 1830 er één en niet eens het
onbelangrijkste was, opzetten.
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Met de Griekse polis had hun systeem in elk geval wel gemeen dat slechts een
deel van de burgers politiek meespeelde. Voor het overige vormde de afvaardiging
van zegsmannen van dat selecte ‘volk’ een solide filter tussen de politieke macht en
het electoraat, ook toen dat langzaam, doch onafwendbaar, begon aan te groeien. Die
uitbreiding van de politieke participatie bleek onstuitbaar en werd tegen het einde van
de 19de eeuw reeds voor een groot deel gerealiseerd. Maar zelfs al kregen mettertijd meer
kleinburgers en daarna ook leden van de ‘werkende klasse’ toegang tot het stemhokje,
dan nog zagen de ‘staatsdragende’ politieke partijen het als hun missie het vertrouwen
te winnen van die nieuwkomers in het systeem en hun bekommernissen te vertalen in
de gepaste stijl en inhoud.
Dat neemt geenszins weg dat ook voor een nog elitaire democratie de abstracties
‘natie’ en ‘volk’ de fundamenten uitmaakten van een doctrine die vorm en legitimiteit
moest geven aan een staatsbestel dat geen plaats meer bood aan potentaten en
machtscliques. Een regime van en voor de massa kwam er weliswaar niet meteen voor
in de plaats. Een substantieel, maar aanvankelijk nog steeds minoritair deel van de
onderdanen van vroeger had de gedaante aangenomen van geletterde en vermogende
burgers die hun aspiraties en belangen wilden laten gelden. Wat daarbij moest doorgaan
voor het ‘algemeen belang’ reflecteerde dan ook slechts wat goed uitkwam voor die
minderheid die toegang had tot de politieke macht, als kiezer of als verkozene. Toch bood
de formule van de representatieve democratie genoeg potentieel om ook andere lagen
van de bevolking aan bod te laten komen en hen geleidelijk aan toe te laten deel te nemen
aan verkiezingen of zich verkiesbaar te stellen. Het systeem was zelfs uiterst geschikt
om de omvangrijke natiestaten, die niet meer de overzichtelijkheid van de polis boden,
te blijven besturen toen steeds meer leden daarvan hun stem mochten laten horen.
Er was evenwel meer nodig dan de groei van dat systeem als het wilde overleven.
Ook de nieuwe groepen die daarin werden toegelaten, moesten aanvaarden dat het
resultaat van de besluitvorming in het parlementaire halfrond en aan de regeringstafel
nooit kon samenvallen met de desiderata van één strekking of partij en evenmin de
optelsom van alle vertegenwoordigde meningen kon zijn. De natie van de politieke
theorie onderhoudt geen een-op-eenrelatie met de bonte wereld van het volk buiten
de muren van parlement en kanselarij. Als het ‘dèmos’ van de democratie niet meer
aansluit op de verwachtingen van een groot deel van het ‘populus’ dat zich roert in de
samenleving, ontstaat er een ernstig probleem.
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Democratisering en populisme
Al tekent er zich in de samenleving evenmin als op het politieke forum ooit één
ondeelbaar volk af, het verwijt dat de prille democratieën die in het zog van 1789
ontkiemden nauwelijks een ‘populaire’ basis hadden, viel hoe dan ook moeilijk
te weerleggen. Het democratische potentieel van de nieuwe naties moest steeds
dringender waargemaakt worden. Sociale en politieke bewegingen die de rechten en
belangen van arbeiders uit de industriële kernen, dagloners en kleine pachters van het
platteland en bescheiden burgers uit de steden op de agenda zetten, bleven niet uit. Het
volk morde en ook al maakten deze groepen niet het hele volk als zodanig uit, in de
Verenigde Staten tooide een dergelijke beweging van onderuit zich aan het einde van
de eeuw met de naam ‘populisten’. Ze kwamen op tegen het kransje grootkapitalisten
dat de economie en andere delen van de samenleving domineerde en eisten corrigerende
maatregelen zoals antitrustwetten om oligopolievorming te vermijden en de economie
aan de kleinere spelers terug te geven. Een andere populaire beweging noemde zich de
socialisten, alsof de gemeenschap van ‘socii’ moest gerehabiliteerd worden tegenover
een maatschappij waarin vooral de vrijheden van een bevoorrechte minderheid
overheerste. Christendemocraten eisten van de katholieke en protestantse elites
eveneens dat ze plaats maakten voor de kleine lieden onder hun geloofsgenoten en
volksliberalen dwongen hun rechten af binnen de liberale beweging. Het ‘wettelijke
land’ en het ‘werkelijke land’ bevonden zich duidelijk, vanuit welke ideologische hoek
je het ook bekeek, in een asymmetrische verhouding. Indien die balans hersteld kon
worden door verruimde deelname aan de democratie, waardoor dat woord dichter de
realiteit benaderde waarvoor het pretendeerde te staan, kon het systeem overleven.
Populisme oefende in dat geval een heilzame invloed uit, door de kloof tussen de
vertegenwoordigende elite en het volk dat vertegenwoordigd hoorde te worden, te
verkleinen.
Waar het uitgesloten en ontevreden ‘populus’ echter moest doorgaan voor dé
samenleving, deed zich een andere situatie voor. De ‘ware’ woordvoerders van het volk
lijnden dat weleens te scherp af van de politieke elite. Er ontstond een beeld van de
leden van afgesloten beslissingscentra die niets meer te maken hadden met de mensen
daarbuiten. Die bleven in de kou staan, zo heette het. De officiële vertegenwoordigers
van het volk in de assemblee werden afgedaan als geprivilegieerden die weinig tot niets
gemeen hadden met de ‘gewone man’. Dan luidde snel de vraag hoe dergelijke van het
volk vervreemde beslissingsmakers nog over enige legitimiteit beschikten om sowieso
in naam van het volk wat dan ook te beslissen. Dat radicale onderscheid tussen regeerders
en geregeerden ging gepaard met een even krasse aanmatiging: het ‘populus’ ís de natie,
ís de ‘dèmos’ van het politieke systeem zonder meer. De beweging van de mensen uit het
volk is hét volk. De leiders van die beweging vormen dan de enige elite, zonder die naam
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te willen dragen, die de band met het volk niet verloren is. Zij vertolken ongefilterd,
ongezouten, puur en helder wat het volk denkt en wil. Zij komen eruit voort, zij zijn het.
Een dergelijke aanmatiging raakt wellicht de diepste kern van wat we ook vandaag weer
proberen aan te duiden met de term populisme.
Dat de bewegingen die we zo benoemen vaak een sterke neiging te zien geven
om een ‘wij’ scherp af te zetten tegenover een ‘niet-wij’, houdt met die kern verband.
Spreken in naam van hét volk veronderstelt immers een inzicht in de ‘essentie’ daarvan.
Dat afgeronde karakter maakt het tot een entiteit die uit de aard van de zaak moeilijk
doordringbaar is voor elementen die er vreemd aan zijn. Het vormt een lichaam op
zich. Een dergelijke essentialistische opvatting van het politieke voedt het denk- en
wensbeeld van een afgegrensd volk. Het verbaast dan ook niet dat voorstellen voor
vormen van concrete afgrenzing, zoals economisch protectionisme, bescherming van
sectoren en beroepen, grenscontroles en verbod op immigratie dikwijls centraal staan
in populistische programma’s. Aan de basis daarvan ligt die ene aanmatiging van zijn
leiders én hun aanhangers dat het volk een voor de hand liggende en tastbare entiteit
vormt, met specifieke kenmerken, een uitgesproken wil en onmiskenbare belangen.
Die monoliet biedt niet veel marge voor debat over de verschillen tussen de leden van
dat volk, uiteenlopende visies, interesses en karakteristieken, laat staan voor wat er
helemaal niet mag bij horen.
Het beeld van een democratie als het georganiseerde meningsverschil, als een
systeem van het verschil zonder meer, past niet goed bij het populistische vertoog. Dat
vertegenwoordigers in het parlement verschillende visies en groepen in de samenleving
vertegenwoordigen, is een inzicht dat populisme immers ondergraaft. Dat de politieke
elite uit een onoverzienbaar aantal meningen en wensen, haast zoveel als er burgers
zijn, een min of meer consistente en haalbare formule moet afleiden, brengt de identiteit
tussen regeerders en geregeerden in het gedrang. Dat besturen vertalen is en beleid
geen onverdund distillaat van de wensen die uit een volksmassa opklinken, onttroont
die laatste als de monopolist van de politieke legitimiteit. Een gemobiliseerd deel van
de volksmassa en zijn vertolkers zijn niet het volk van de democratische grondwet.
Politieke wensen worden overstemd door andere en die door nog eens andere. In die
poly- of kakofonie valt nog niet meteen één democratische wil te ontwaren.
Dergelijke bedenkingen staan haaks op de aanmatiging van welbepaalde
bewegingen ‘van het volk’ het volk te representeren, de enig ware politieke representatie
te zijn. Zo’n democratie uit één stuk contrasteert met de democratie als georganiseerd
en telbaar verschil. Deze tegenstelling toont de autoritaire tendensen die populisme
aankleven. Die waren andere politieke elites natuurlijk ook niet altijd vreemd. De van
haar eigen verlichting vervulde burgerij stond doorheen de 19de en ook nog in de 20 ste
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eeuw telkens weer voor de vraag of ze nieuwe deelnemers tot de politieke arena kon
toelaten, of ze genoeg blijk gaven van de capaciteiten en goede trouw die zo’n participatie
in de ogen van de aristocraten onontbeerlijk maakten. Dergelijk wantrouwen bij de
heersende klasse voedde soms autoritaire denkbeelden en leidde zelfs tot regimes die
de zogenaamd bedreigde democratie dan maar meteen uitschakelden. Het interbellum
heeft daarvan menig voorbeeld gegeven.
Niettemin inspireerde de monolithische opvatting van een volk met zijn ene
waarheid, waartegen de elite zich keerde, op haar manier dergelijk autoritarisme
evengoed. De dictatuur van de ‘moral majority’, de biomedische beeldspraak die het over
een gezond volkslichaam had waaruit al wat er niet organisch bij hoorde moest geweerd
worden, de zucht naar transparantie en eenduidigheid en de negatie van complexiteit:
dat alles vloeide niet zonder meer over in het fascisme, maar het verband tussen het
doorgeschoten populisme en die extreme ideologie is evenmin uit de lucht gegrepen.
Leider en willige volgelingen vonden elkaar al tijdens het regime van Napoleon III
(1848-1870), die over de hoofden van de politici heen via plebisciet de rechtstreekse
steun van het volk voor zijn autocratische optreden zocht. In het gesprek tussen vorst en
onderdanen moest ruis geweerd worden. De nieuwe caesars van de eeuw daarna zagen
het net zo.

Nationalisme en populisme
Het is evenmin onredelijk een verband te leggen tussen populisme en nationalisme.
Ze vallen niet samen, maar er zijn raakpunten die een vergelijking zinvol maken.
Waarnemers van de actuele situatie die beide in één adem noemen, doen dat niet altijd
even doordacht, maar het valt niet te ontkennen dat ook nationalisme een concept van
‘het volk’ hanteert dat de grenzen van een gedifferentieerde ‘dèmos’ overschrijdt.
Vooraleer dat aspect van het nationalisme verder uit te diepen, is het goed erop te
wijzen dat het nationalisme evengoed iets anders gemeen heeft met het populisme: dat
is de corrigerende rol die het heeft gespeeld in democratieën die welbeschouwd slechts
oligarchieën bleken te zijn. Nationalisten keerden zich vaak in de eerste plaats tegen die
dominantie door een minderheid omdat die aristocratie grote delen van de samenleving
uitsloot omwille van hun taal, hun cultuur, de nationale identiteit die ze voor zichzelf
opeisten of die hun werd toegeschreven. In Vlaanderen wordt snel begrepen wat dat wilde
zeggen, hoewel het risico niet onbestaande is dat nieuwe generaties het gaan vergeten.
De Vlaamse kwestie is complex en ook wie de immense bibliotheek aan geschriften
daarover heeft gelezen, is niet altijd in staat zich er een afgerond beeld van te vormen.
Maar essentieel is alvast één inzicht: wie in de noordelijke provincies van het koninkrijk
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België maatschappelijk iets wilde betekenen, sprak Frans. Nederlands, of Vlaams zoals
het meestal genoemd werd, was hooguit iets voor dichters en dorpspastoors, en verder
een taaltje voor boeren en proletariërs. Die taalverhoudingen werkten wraakroepende
situaties in de hand, waarbij een elite en haar meelopers een kloof tussen hoger en lager
in stand hield die de overgrote Nederlandstalige meerderheid dreigde te bevestigen
in haar ondergeschikte positie en opzadelde met de overtuiging dat ze cultureel
minderwaardig was. De flaminganten en Vlaams-nationalisten waren zelf niet altijd
de vaandeldragers van progressief sociaal gedachtegoed, maar hun streven naar het
opwaarderen van taal en cultuur van de Nederlandstaligen was niettemin in wezen al
een daad van maatschappelijke rechtvaardigheid. De vernedering en uitsluiting van
een hele massa burgers werd kleiner met elke taalwet die werd goedgekeurd, met de
taalgrens die uiteindelijk werd vastgelegd, met een beleid in de taal van de mensen voor
wie het bedoeld was of behoorde te zijn. Natiebewustzijn en, waar dat de vaste vorm
van een politieke beweging aanneemt, nationalisme gaan over welvaart en welzijn voor
zijn leden en dat welbevinden omvat ook het koesteren van iets van zichzelf dat van
kindsbeen af is meegegeven. De moedertaal is daarvan niet het minst belangrijk. Het
gevoel ergens thuis te zijn en daar welbepaalde eisen te mogen laten gelden is een ander
moeilijk aanvechtbaar recht.
Een meer, maar ook wel al te complete invulling van de natie, het basisconcept
van de moderne democratie zoals die de voorbije twee eeuwen gestalte kreeg, is wat
populisme en nationalisme echter eveneens verbindt. De aanspraak op totaliteit is wat
beide kenmerkt. Nationalisten spreken al gauw over een volk als een eenheid met een
essentie, met welonderscheiden kenmerken. Ze verkondigen een waarheid over dat
volk: waar het voor staat, wat zijn belangen zijn, waar het heen moet. Ze willen verder
gaan dan de natie enkel te beschouwen als het conceptuele kader waarbinnen verschil
van opinie en debat, individualiteit en diversiteit, uiteenlopende doelstellingen en
conflicterende belangen zich kunnen uitleven. Nationalisten willen een dergelijke ‘te
zwakke’ invulling van het nationale evenzeer corrigeren. Ze spelen tegen de in hun ogen
slechte interpreten van datgene waar het bij het volksbelang eigenlijk om gaat dé wil
en essentie van dat volk uit. In het jongste verleden hebben ook in de Lage Landen de
nationale bestuurders te horen gekregen hoe ze de bescherming van de grenzen van het
land of de regio verwaarloosden omdat hun loyauteit aan de internationale of federale
gemeenschap voorrang kreeg.
Fanatiek geloof in de eigen vertaling van wat het volk behoeft, brengt populisten
en nationalisten hoe dan ook vaak samen, of nog: het is het punt waar nationalisme
populistisch wordt. Waarop de relatie tussen nationalisme en de samenleving waarvoor
het wil staan kan neerkomen, valt goed af te lezen aan het economisch nationalisme.
Als het nationalisme wordt uitgespeeld met economische argumenten, worden die
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niet zelden louter middel voor het nationale doel. Of in dat geval wordt een specifiek
economisch model, bijvoorbeeld de (al dan niet gecorrigeerde) vrijemarkteconomie,
dat van de hardwerkende eigen volksgenoten, het model van de natie zonder meer. En
dat model moet dan hardnekkig verdedigd worden tegen bijvoorbeeld een als ‘links’
gekenschetst buurvolk. Omgekeerd kan ook, want nationalisme is niet noodzakelijk
rechts. Economisch protectionisme gaat vaak, zij het helemaal niet noodzakelijk,
gepaard met economisch nationalisme en werpt in dat geval een dam op tegen import.
Economische afsluiting kan zich nochtans evengoed uiten in andere vormen, zoals door
afweer tegen vreemde investeerders. In al die gevallen lijkt het erop dat het, althans
tijdelijk, plaatselijke ondernemers en werknemers uit de wind zet. Zo’n beleid levert
echter niet slechts winst voor ‘het eigen volk’ op, omdat het bijvoorbeeld de plaatselijke
consumenten met hogere prijzen voor minder kwaliteit opzadelt. De pretentie van de
nationalist voor het volk te spreken en te handelen sluit in dat geval die consumerende
leden van het volk uit, net als andere deelnemers aan de economie die niets bij gesloten
grenzen te winnen hebben. De aanmatiging van het nationalisme biedt geen plaats
voor dergelijke differentie. Het presenteert zichzelf, expliciet of impliciet, als de enige
zendmast van de nationale stem. Andere woordvoerders zijn dan niets dan stoorzenders.

Kwantitatieve en kwalitatieve democratie
De 21ste eeuw lijkt even weinig als de decennia ervoor de tijd te zijn waarin mensen
beschutting vinden in een samenhangend geheel dat zin geeft aan al zijn leden en
onderdelen. Referentiekaders zoals geloof en andere levensbeschouwingen geven
de weg niet meer aan. Het verlangen naar zo’n oriëntatie is daarom niet verdwenen.
Populisten en nationalisten kunnen kennelijk genoeg aan die behoefte aan structuur en
geborgenheid tegemoetkomen om velen te overtuigen, zo niet intellectueel dan toch
emotioneel. Hun strijd is ook niet in de eerste plaats cerebraal. Elk beter weten, elk
scepticisme, elk wantrouwen tegen al te afgeronde verhalen overschreeuwen ze met een
‘wij’ dat er staat als uit één stuk, een massieve volkswil die ‘ons’ belang verdedigt.
Als antwoord daarop heeft het weinig zin te verwijzen naar politieke ruimtes
die elk beroep op een volk of een natie uitsluiten. Voor het ogenblik ontplooit de
samenleving en de politiek zich nog steeds binnen de contouren van het natieconcept.
Of een geïntegreerd Europa als een nieuw Heilig Rooms Rijk terug kan voeren naar
modellen die aansluiten op het prerevolutionaire of zelfs pre-Westfaalse tijdperk, en of
we dat willen, zal de tijd leren. De vraag nu is of we die nationale democratieën hanteren
als het speelveld waarbinnen het bonte geheel van burgers zich kan organiseren, tussen
confrontatie en vergelijk, dan wel of het volk en de natie moeten uitgespeeld worden
tegen de ander, weze het de elite die het volk niet begrijpt of degene die helemaal niet tot
het eigen volk heet te behoren.
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Degenen die de natie opvatten als een kader waarbinnen niet alleen de macht
van de meerderheid speelt maar waar ook fundamentele regels en garanties gelden
om het spel te spelen en minimale rechten voor alle leden te vrijwaren, hanteren
een kwalitatieve invulling van de democratie. Populisten die daartegen inbrengen
dat een meerderheid van het volk onverkort moet kunnen domineren, vullen de
democratie kwantitatief in. Maar populisten en nationalisten voor wie ‘het volk’ een
idee is die meer homogeniteit veronderstelt dan de samenleving werkelijk vertoont,
huldigen op hun manier het politiek kwalitatieve. Zij die daartegen inbrengen dat een
waarlijk democratische samenleving een telbare dimensie heeft, die elke illusie van
homogeniteit doorbreekt, geven haar dan weer net iets kwantitatiefs. De populistische
nationalist zoekt steun voor de kwaliteit van zijn natie door zoveel mogelijk aanhangers
rond zich te verzamelen. De vele deelnemers aan het debat en hun vele belangen en
meningen organiseren tot een werkbaar geheel, dat is het doel van wie werkt met een
ander kwalitatief concept van de natiestaat.
De zoektocht naar het volk, te midden van het vele en speurend naar het ene,
bereikt nooit doel. ‘Volk’ en ‘natie’ zijn perspectivische vluchtpunten die houvast bieden
om zoveel mogelijk betrokkenheid en enige samenhang te combineren. Niemand kan er
prat op gaan voor hét volk te spreken. Een volk of een natie kunnen de ruimte zijn waar
uiteenlopende visies elkaar confronteren om telkens te eindigen in een keuze of in een
vorm van vergelijk, hoe tijdelijk en onvolkomen ook.
[Olivier Boehme is doctor in de geschiedenis en beleidsadviseur bij het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO). Hij schrijft deze bijdrage in eigen
naam]
Contact: olivier.boehme@skynet.be
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Olivier Boehme is doctor in de geschiedenis en actief als beleidsadviseur bij het Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Hij is expert in de communautaire
verhoudingen in België en publiceerde onder meer het boek ‘Greep naar de markt’
(2008) waarin hij inging op de socio-economische visie van de Vlaamse Beweging.
Vanuit die achtergrond is hij goed geplaatst om de verbanden tussen populisme en
nationalisme te onderzoeken. Volgens Boehme vallen de beide begrippen niet samen,
maar zijn er verschillende raakpunten. Hieronder wordt kort ingegaan op een aantal
mogelijke raakpunten tussen populisme en nationalisme.

Populisme, nationalisme en de natiestaat
Eerder in dit CDR-nummer argumenteert Koen Abts dat de opkomst en de
aantrekkingskracht van het populistische denken nauw verbonden is met de crisis
van de georganiseerde moderniteit. Een belangrijk onderdeel van die georganiseerde
moderniteit was de natiestaat die duidelijke grenzen stelde aan de culturele en politieke
gemeenschap en aan de sociale solidariteit, waarbij nationaliteit strak af bakende wie
deel uitmaakt van de gemeenschap en wie niet. In een tijdperk van globalisering is de
natiestaat steeds minder in staat om mensen te integreren en om maatschappelijke
stabiliteit te garanderen. In die context waarin alles vervluchtigt, roepen sommigen
om een herstel van de oude grenzen en structuren van de georganiseerde moderniteit.
Nationalisten leggen daarbij de nadruk op het belang van de natie, de bestaande natie
dan wel een natie in vorming binnen een grotere staat.
Nationaliteit is daarbij een belangrijk onderscheidend criterium. In Vlaanderen
valt het op dat N-VA, bij ontstentenis van een Vlaamse nationaliteit, belang hecht aan
de Belgische nationaliteit. Denk maar aan hun voorstellen om de Belgische nationaliteit
af te nemen van terroristen en om de dubbele nationaliteit in te perken.
Het nationalisme is gevoelig voor populistische tweedeling en polarisatie,
aangezien er hoe dan ook een onderscheid wordt gemaakt tussen degenen die behoren
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tot de natie en zij die niet behoren tot de natie. Boehme stelt terecht dat nationalisten,
zoals populisten, al gauw spreken over een volk als een eenheid met een essentie, met
welonderscheiden kenmerken. Ze verkondigen een waarheid over dat volk.

Open versus polariserend nationalisme
Nationalisme is echter niet noodzakelijk polariserend. Een natie kan open of gesloten zijn.
Binnen het Vlaams nationalisme werd bijvoorbeeld uiting gegeven aan een open visie
op de Vlaamse natie in de ‘Iftarspeech’ van Vlaams minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) naar aanleiding van de 11 juliviering in 2015. Hij ging daarmee uitdrukkelijk
in tegen de polarisering in de Vlaamse samenleving: “Wij Vlamingen vormen samen
één Vlaamse gemeenschap. Hoe verdeeld ons verleden ook is, hoe verschillend onze religie
of levensbeschouwing ook is, we gaan respectvol met elkaar om en maken samen werk
van één gedeelde toekomst.” Hij vervolgde dat 11 juli ook de feestdag is van de Vlaamse
moslims: “Niet enkel omdat u hier woont of geboren bent. 11 juli is uw feestdag omdat u
deze Vlaamse natie mee vorm geeft, als vrije burger met gelijke rechten en plichten. Laten
we samen, in de geest van uw iftartraditie, werken aan de opbouw van één sociale en
pluralistische Vlaamse gemeenschap.”
In verschillende recente tussenkomsten van N-VA-politici komt deze open
visie op de Vlaamse natie minder aan bod. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraken van
Liesbeth Homans over racisme, de uitspraken van Bart De Wever over Berbers, de kritiek
op het migratiebeleid van Angela Merkel, de uitspraken van Theo Francken over ngo’s
als Artsen Zonder Grenzen, de voorstellen rond de boerkini, de virulente kritiek op
Unia, de veiligheidsretoriek rond bijvoorbeeld de noodtoestand, enz. Deze uitspraken
lijken eerder uiting te geven aan een polariserende vorm van nationalisme.

De corrigerende rol van populisme en nationalisme
Boehme stelt dat het nationalisme, net als het populisme, een corrigerende rol heeft
gespeeld in democratieën die in realiteit oligarchieën bleken te zijn. In de literatuur
bestaat er discussie over de vraag of populisme effectief een correctiemiddel is
voor onze democratie. Stefan Rummens, bijvoorbeeld, argumenteert in dit CDRnummer dat populisme weliswaar een signaalfunctie heeft, maar hij ontkent dat
het een correctiemiddel kan zijn voor onze democratie. Het populisme moet eerder
gezien worden als een symptoom van een onderliggende malaise, maar niet als het
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correctiemiddel dat de oorzaken van die malaise kan wegnemen.
Het nationalisme kan zeker een belangrijke rol spelen in de emancipatie van
groepen die binnen een natiestaat gemarginaliseerd worden. Boehme wijst erop
dat nationalisten zich vaak in de eerste plaats keerden tegen dominantie door een
minderheid omdat de aristocratie grote delen van de samenleving uitsloot omwille van
hun taal, hun cultuur, enz. Zo was er de wraakroepende situatie van de ondergeschikte
positie van de Nederlandstalige meerderheid. Het nationalisme ijverde dan voor het
opwaarderen van taal en cultuur als een daad van maatschappelijke rechtvaardigheid.
Het lijkt erop dat deze corrigerende rol van het nationalisme vandaag in
Vlaanderen is uitgespeeld. In een interessante bijdrage getiteld “De Vlaamse patriotten
en de natievorming. Hoe de Vlaamse natie ophield ‘ klein’ te zijn” (Wetenschappelijke
Tijdingen, 2015/4, 217-248) gaan Bruno De Wever, Frans-Jos Verdoodt en Antoon
Vrints in op het werk van de Tsjechische historicus Miroslav Hroch (°1932). Het
artikel toetst de invloedrijke theorie van Miroslav Hroch over de ontwikkeling van
‘kleine’ naties in het territorium van een dominante natie aan de hand van de casus
Vlaanderen. De auteurs tonen aan dat volgens het klassieke schema van Hroch de
Vlaamse natievorming nagenoeg voleindigd is. De Vlaamse natie weerspiegelt vandaag
de samenstelling van de Vlaamse bevolking en houdt op ‘klein’ te zijn, aangezien ze
niet langer ondergeschikt is aan de Belgische natie. Steeds meer vitale sociale groepen
vertalen hun belangen in Vlaamse in plaats van in Belgische termen.

Populisme, de Vlaamse financiële belangen en de
onafhankelijke republiek Vlaanderen
Populisten bedienen zich vaak van onjuiste informatie, halve waarheden of tendentieuze
uitspraken om hun standpunten te ondersteunen. Nationalistische bewegingen hanteren
soms ook dergelijke populistische methoden. In Vlaanderen uit zich dat bijvoorbeeld in
de manier waarop over de Vlaamse (financiële) belangen wordt gesproken. In de retoriek
van Vlaams-nationalisten wordt het federale niveau vaak gezien als anti-Vlaams terwijl
de Vlaamse belangen best worden gediend door de Vlaamse deelstaat. Een voorbeeld
vinden we in de wijze waarop over de zesde staatshervorming wordt gesproken. Deze
staatshervorming werd afgedaan als een ‘budgettaire aderlating’ voor Vlaanderen. Men
verwijst dan naar de saneringsinspanning die ten laste gelegd werd van Vlaanderen (ca
1,6 miljard euro vanaf 2016). Dit impliceert echter dat deze saneringsinspanning niet
langer moet worden gedragen door de federale overheid, hetgeen net gunstig kan zijn
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voor de Vlamingen. Op het federale niveau betalen de Vlamingen bijvoorbeeld ca 63%
van de personenbelasting. In de onderhandelingen over de zesde staatshervorming werd
echter overeengekomen om de saneringsinspanning slechts ten belope van 60% ten
laste te leggen van Vlaanderen. De overdracht van een deel van de saneringsinspanning
naar de deelstaten is dus allerminst een financiële aderlating voor de Vlamingen.
Er kan ook populisme worden ontwaard in de wijze waarop het Vlaamsnationalisme uitdrukking geeft aan haar ‘core business’, namelijk het streven naar
onafhankelijkheid. Op lange termijn is de doelstelling de onafhankelijke republiek
Vlaanderen. Op kortere termijn wil N-VA het confederalisme realiseren. Over de
wijze waarop dit moet worden gerealiseerd, wordt echter geen duidelijkheid gegeven.
De communicatie hierover blinkt uit in de algemeenheid en eenvoud: men wil
geen klassieke staatshervorming die gedurende meer dan vijfhonderd dagen wordt
onderhandeld in een of ander kasteel. Nochtans zijn de voorstellen rond confederalisme
zo verregaand dat het onaannemelijk is dat onderhandelingen erover minder complex
of moeilijk zouden zijn dan onderhandelingen over een klassieke staatshervorming. De
indruk wekken dat men zo’n plan vlot kan onderhandelen is dan ook een populistische
illusie. Het alternatief is dat men eerst Vlaanderen unilateraal onafhankelijk verklaart
en pas nadien bekijkt of men nog iets samen wil doen met Wallonië en Brussel. Zo’n
niet-onderhandelde werkwijze zorgt echter voor bestuurlijke chaos en voor grote
onzekerheid op de internationale financiële markten. Beweren dat zo’n strategie gunstig
is voor de Vlamingen, is opnieuw een populistische illusie.

Christendemocratisch alternatief?
Christendemocraten zijn geen nationalisten maar hebben wél vijftig jaar getimmerd aan
de uitbouw van de Vlaamse autonomie en instellingen. We vinden een staatshervorming
geen doel op zich, maar een instrument voor meer welvaart en welzijn en voor efficiënt
bestuur. Subsidiariteit is onze uitgangspunt: de overheid die best geplaatst is om te
handelen en het dichtst bij de mensen staat, moet dat ook doen.
De Vlaamse identiteit is voor christendemocraten belangrijk, maar we zien dit
als onderdeel van een meerlagige identiteit. We zijn niet alleen Vlaming, maar
bijvoorbeeld ook Gentenaar, Oost-Vlaming en Europeaan. Onze Vlaamse identiteit is
ook geen verhaal van uitsluiting, maar een pluralistisch en inclusief gegeven. We zien
Vlaanderen als een open gemeenschap die loyaal samenwerkt binnen een Belgische en
Europese context. Zoals Boehme terecht opmerkt, kan niemand er prat op gaan voor hét
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volk te spreken. Een volk of een natie kunnen de ruimte zijn waar uiteenlopende visies
elkaar confronteren om telkens te eindigen in een keuze of in een vorm van vergelijk,
hoe tijdelijk en onvolkomen ook. Zo is het ook met de Vlaamse natievorming: via
politieke akkoorden en compromissen wordt de Vlaamse autonomie versterkt
[Benjamin Dalle is directeur van Ceder, studiedienst van CD&V.]
Contact: bdalle@cdenv.be | Twitter: @dalle_benjamin
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Michael Hameleers

Shoot the messenger? De rol van
de media in het verspreiden van
populistische ideeën
In de wereldwijde opkomst van populistische bewegingen wordt een
belangrijke rol toegedicht aan de media. Deze bijdrage focust op de
verschillende rollen die de media kunnen hebben in de verspreiding van
populistische ideeën, variërend van passieve disseminatie tot actieve
interpretatie. De bespreking van deze rolconcepties vormt het startpunt voor
het voorgestelde handelingsperspectief: Hoe moeten de media aandacht
besteden aan populisme? Mijn antwoord op deze vraag schrijft een
belangrijke rol toe aan pluraliteit en de bevordering van democratische
deliberatie.

Populisme en de media: twee mogelijke relaties
Populistische partijen hebben een sterke opmars gemaakt in vele democratieën over de
wereld. De media worden vaak in verband gebracht met het electorale succes van deze
partijen1. Vaak worden zij zelfs gezien als een mogelijke oorzaak van de verspreiding
van populistische ideeën in de samenleving. In het kader van deze veronderstelde
afhankelijkheidsrelatie tussen populisme en de media, heeft de wetenschappelijke
literatuur twee verschillende perspectieven voorgesteld. Ten eerste wordt verondersteld
dat de media een ontvankelijk podium bieden voor populistische partijen en hun ideeën 2 .
De redenering is als volgt: populistische standpunten resoneren met de dominante
nieuwswaarden en medialogica. Omdat populistische actoren maatschappelijke
problemen interpreteren vanuit een referentiekader gehuld in conflict, (negatieve)
emoties en referenties aan de gewone burgers, sluiten ze direct aan bij de meest centrale
nieuwswaarden van traditionele media.

Krämer, B. (2014). Media populism: A conceptual clarification and some theses on its effects. Communication
Theory, 24, 42-60.
2
Vossen, K. (2012). Van marginaal naar mainstream? Populisme in de Nederlandse geschiedenis. Low Countries
Historical Review, 127(2), 28-54.
1

De rol van de media in het verspreiden van populistische ideeën 77

Een alternatieve benadering stelt dat media inhoud zelf populistisch kan zijn1.
Dit perspectief stelt dat journalisten, en niet alleen politici, verschillende
maatschappelijke ontwikkelingen kunnen interpreteren vanuit een populistisch
referentiekader. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de Britse tabloid ‘The Sun’, die
tijdens de verhitte Brexit-campagne een sterke populistische interpretatie articuleerde3,
zie bijvoorbeeld de volgende passage: “The Sun urges everyone to vote LEAVE. We must
set ourselves free from dictatorial Brussels. Throughout our 43-year membership of the
European Union it has proved increasingly greedy, wasteful, bullying and breathtakingly
incompetent in a crisis”. In dit artikel wordt de Europese Unie beschuldigd voor
incompetent handelen in tijden van crisis. Daarnaast vormt het een bedreiging voor
het ‘gewone’ nationale volk. De krant neemt hierbij een actieve rol in: de krant geeft
een duidelijk advies aan het volk en stelt dat de gewone Britse burgers niet worden
vertegenwoordigd door de corrupte en zelfingenomen Europese Unie.
Dergelijke populistische interpretaties door de media worden ‘mediapopulisme’
of ‘populisme door de media’ genoemd4. Mediapopulisme kan gedefinieerd worden
als het uiten van populistische interpretaties door de media, onafhankelijk van de
politieke actoren die normaalgesproken worden geassocieerd met politiek populisme.
In het kader van deze definities kunnen media dus twee posities innemen in de
verspreiding van populistische ideeën: (1) Zij kunnen, gedreven door de resonantie met
nieuwswaarden, een passieve rol spelen door een podium te bieden voor populistische
standpunten van populistische actoren; (2) zij kunnen een actieve en interpretatieve
rol spelen door zelf, zonder tussenkomst van populistische politici, maatschappelijke
ontwikkelingen vanuit een populistisch perspectief interpreteren. Maar wat is het
centrale idee dat wordt vertolkt in politieke communicatie?

De kernboodschap van populistische communicatie
De kern van populisme draait om de constructie van een oppositie tussen een ‘goede’ wijgroep en een ‘slechte’ zij-groep. Deze zij-groep wordt verantwoordelijk gehouden voor
het veroorzaken van de crisis van het gewone volk5. In populisme wordt de superieure
wij-groep vaak voorgesteld als de ‘gewone mensen’, de ‘hardwerkende burgers’, of
het ‘eigen, nationale volk’. De zij-groep die hiertegenover staat wordt voornamelijk
gezien als de ‘corrupte’ elites. Voorbeelden hiervan zijn de nationale regering, de EU, de
banken, de media of experts. Tezamen worden de elites gezien als een homogene groep
The Sun (2016, June 13). SUN SAYS We urge our readers to beLEAVE in Britain and vote to quit the EU on June 23.
The Sun. Retrieved from http://www.sun.co.uk/
4
Bos, L., & Brants, K. (2014). Populist rhetoric in politics and media: A longitudinal study of the Netherlands.
European Journal of Communication, 29(6), 703–719.
5
Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39, 542–564.
3
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van corrupte actoren die enkel uit eigen belang handelen – in plaats van te zorgen voor
het volk dat zij beloofden te vertegenwoordigen.
In het rechts-populisme – centraal in de Europese context – wordt de zij-groep
hiernaast ook horizontaal van het volk uitgesloten6 . Dit betekent dat immigranten,
vluchtelingen, de islam en andere sociale groepen die zich onder het nationale volk
bevinden als een bedreiging voor de wij-groep worden geconstrueerd. Vaak wordt de
oppositie tussen het gewone volk en de elites en migranten in één adem genoemd. De
elites worden beschuldigd van het voortrekken van migranten boven het eigen volk.
Omdat de politici alleen maar zorgen voor deze ‘slechte’ migranten, worden de ‘gewone’
nationale mensen niet vertegenwoordigd door de politieke orde.
Deze centrale componenten kunnen worden samengevat in de kernboodschap
van populistische communicatie: de constructie van een morele en causale oppositie
tussen ‘wij’ (het goede, gewone volk) en ‘zij’ (de slechte elites, immigranten). Omdat
‘zij’ het gewone volk niet vertegenwoordigen, wordt de crisis van het gewone volk
niet opgelost. Het afschuiven van schuld is dus een centraal thema in populistische
communicatie7. Dit kernidee ligt ten grondslag aan de overtuigingskracht van
populistische communicatie. Individuen hebben een psychologische behoefte aan het
begrijpen van complexe problemen en aan het onderhouden van een positief zelf beeld.
Populistische communicatie vervult beide rollen door de elites en bepaalde groepen in
de samenleving als zondebok op te werpen8 .

Hoe gaan verschillende media om met populisme?
Niet alle media zijn ontvankelijk zijn voor populistische actoren en ideeën8 .
Specifieker, tabloidmedia bieden het meest ontvankelijke podium voor populisme8 .
Kwaliteitskranten, daarentegen, nemen meer afstand van populistische actoren en hun
retoriek. De congruentie tussen tabloidmedia en populisme kan verklaard worden vanuit
de politieke paralellen tussen dit mediatype en de centrale ideeën van populistische
communicatie. Ten eerste, het (gewone) volk vormt een van de grondbeginselen van
populistische ideeën. In het populisme draait het er immers om dat het gewone volk
vertegenwoordigd moet worden in de nationale politieke besluitvorming. Tabloids
vertolken eenzelfde doel in hun communicatiestrategie. Net als populistische
communicatie betogen zij het gewone publiek aan te spreken en te vertegenwoordigen.
Jagers, J., & Walgrave, S. (2007). Populism as political communication style: An empirical study of political parties’
discourse in Belgium. European Journal of Political Research, 46(3), 319-345.
7
Hameleers, M., Bos, L., & de Vreese, C. H. (2016). “They did it”: The effects of emotionalized blame attribution in
populist communication. Communication Research, (ahead-of-print).
8
Mazzoleni, G. (2008). Populism and the Media. In: D. Albertazzi and D. McDonnell (eds.), Twenty-First Century
Populism: The Spectre of Western European Democracy (pp.49-64). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
6
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Daarnaast laten ‘tabloid outlets’ het ‘gewone’ publiek vaker aan het woord, terwijl
experts worden vermeden. Voor analyses en interpretaties van gebeurtenissen vragen
tabloids vaker de mening van mensen op straat, dan de interpretatie van experts.
Daarnaast houden tabloidmedia zich meer aan de nieuwswaarden van conflict, sensatie
en personalisering dan kwaliteitsmedia 9. Ook dit resoneert met de populistische
retoriek.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat tabloidmedia dichter bij de centrale ideeën
van populisme staan dan kwaliteitsmedia. Tabloidmedia vertolken de stem van het
gewone volk terwijl kwaliteitsmedia meer geneigd zijn om de elites vertegenwoordigen.
Toegepast op televisienieuws wordt gesteld dat populisme vaker voorkomt
in ‘soft’ nieuws dan in ‘hard’ nieuws9. De verklaring voor een dergelijke scheiding
tussen mediatypen kan wederom gevonden worden in de resonantie van de waarden
van populisme en soft nieuws inhoud. Soft nieuwsprogramma’s, zoals ‘Hart van
Nederland ’ in het Nederlandse medialandschap, stellen de ‘gewone’ mens centraal in de
verslaggeving van nieuws. Om de meningen van gewone burgers te vertegenwoordigen,
gaan verslaggevers bij de meeste gebeurtenissen de straat op om met omstanders te
praten. Net als in het populisme staat de beleving en interpretatie van de gewone mens
dus centraal in soft nieuws en entertainment inhoud.
In hard nieuwsprogramma’s, daarentegen, worden er doorgaans experts
uitgenodigd om te praten over de achtergrond van de gebeurtenissen. Volgens de centrale
ideeën van populistische communicatie staat de mening van deze elite experts te ver
af van de belevingswereld van de gewone mensen10. Dergelijke programma’s vormen
dan ook een belangrijke bron voor wantrouwen onder mensen met een populistisch
referentiekader. Dergelijke outlets worden vaak gezien als een onbetrouwbare
nieuwsbron die enkel ‘ fake news’ verspreidt onder de bevolking.
In dit licht is het geen wonder dat Geert Wilders tijdens de campagne van de
verkiezingen in 2017 weigerde om geïnterviewd te worden door de linkse kwaliteitskrant
‘de Volkskrant’ of het nieuwsprogramma ‘Nieuwsuur’. Daarentegen verscheen hij
wel in het rechtse en meer entertainment gerichte ‘WNL’ en liet hij zich uitgebreid
interviewen door de tabloidkrant ‘de Telegraaf ’. Dit kan worden geïnterpreteerd als een
belangrijk element van de communicatiestrategie van populistische politieke actoren.
Zij vermijden media die minder ontvankelijk zijn voor populistische ideeën en zij

Bos, L., Kruikemeier, S., & De Vreese, C. H. (2014). Gescheiden media? Sociaal-culturele verschillen in media
consumptie. In M. Bovens, P. Dekker and W. Tiemeijer (Eds.), Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaalculturele tekenstellingen in Nederland. (pp. 235-255). Den Hague: SCP and WRR.
10
Hameleers, M., Bos, L., & de Vreese, C. H. (2017). The appeal of media populism: The media preferences of citizens
with populist attitudes. Mass Communication & Society, (Ahead-of-print).
9
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benaderen media die hen goedgezind zijn – en tevens het grootse gedeelte van hun eigen
electoraat bedienen.
In het huidige medialandschap is er daarnaast een belangrijke rol weggelegd
voor online en sociale media. Politici en gewone burgers maken steeds vaker gebruik
van sociale media om op te hoogte te zijn van belangrijke maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen. Uit recent onderzoek is gebleken dat sociale media een ultiem podium
bieden voor populistische retoriek, zowel gecommuniceerd door populistische actoren
als gewone burgers11. Voor populistische actoren zijn sociale media belangrijk omdat ze
hen een kanaal bieden waarmee ze direct met hun electoraat kunnen communiceren.
Dit resoneert met de centrale communicatiestrategie van populisten: het gewone volk
aanspreken in hun eigen taal. Gezien de traditionele media in het populisme worden
gezien als een belangrijk onderdeel van de elites, bieden sociale media de mogelijkheid
om deze elites volledig te omzeilen. Op deze wijze kunnen populistische politici
hun vijandige retoriek gericht op een maatschappelijke oppositie tussen ‘wij’ en ‘zij’
eenvoudig communiceren.
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hun populistische interpretaties van verschillende onderwerpen uitwisselen.
Verschillende openbare gemeenschappen op Facebook worden bijvoorbeeld gebruikt
door burgers om een vijandige oppositie tussen hun wij-groep van gewone mensen
en de zij-groepen van elites en migranten te consolideren. Door de technologische
mogelijkheden van sociale media – bijvoorbeeld de perceptie van anonimiteit, de
ongelimiteerde afstand tussen zender en ontvanger, en de mogelijkheid tot het uitstellen
of uit de weg gaan van een reactie – kan een perceptie van disinhibitie gecreëerd worden.
Dit betekent dat mensen die berichten zenden of ontvangen via sociale media zich
minder beperkt voelen door de normen en waarden die gelden in de samenleving. Om
een voorbeeld te geven van een dergelijke populistische uiting in een Nederlandse
Facebookgemeenschap: “De Hollander kan kapotvallen en de arme asielzoeker krijgt
alles gratis en heeft nog eisen ook ”. De vijandige constructie van een oppositie tussen de
‘goede’ en ‘pure’ wij-groep en de ‘slechte’ en ‘vervuilende’ zij-groep wordt vormgegeven
door de onlinecontext, welke een discursieve structuur biedt voor de uiting van
populistische sentimenten.

Engesser, S., Ernst, N., Esser, F., & Büchel, F. (2016). Populism and social media: how politicians spread a fragmented
ideology. Information, Communicat.on & Society. doi: /10.1080/1369118X.2016.1207697.
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Hoe zouden de media met populisme om moeten gaan?
Nu we de rol van verschillende media in het verspreiden van de centrale ideeën van
populisme in kaart hebben gebracht, is het tijd om een kritischer perspectief in te
nemen: Hoe zouden de media om moeten gaan met populistische ideeën en actoren?
Voor het goed functioneren van de representatieve democratie, moeten de
media een belangrijke maatschappelijke taak vervullen: het dissemineren van feitelijke
informatie onder het electoraat12 . Dit betekent ook dat de media niet simpelweg kunnen
vermijden dat wat nieuwswaardig is. Als populistische ideeën resoneren met de meest
centrale nieuwswaarden, zoals hierboven gesteld, is het dus onvermijdelijk dat de media
aandacht aan het populisme schenken. Daarbij komt dat een groot deel van de bevolking
populistische bewegingen steunt. Om dit publiek te vertegenwoordigen, moeten de
media wel aandacht schenken aan populistische ideeën en actoren. De vraag is echter op
welke manier zij populistische retoriek moeten inbedden in hun verslaggeving.
Journalisten kunnen verschillende rollen innemen in politieke verslaggeving. De
literatuur over journalistieke rolpercepties stelt dat zij onder andere als disseminator,
interpretator, tegenstander, of volksmobilisator kunnen optreden13. De rol van de
disseminator is om snel informatie te verspreiden en tegelijkertijd onverifieerbare
feiten te vermijden. De interpretator onderzoekt de claims van verschillende actoren
en analyseert complexe vraagstukken om op deze wijze over beleid te kunnen praten.
De tegenstander neemt een nog sterkere interpretatieve rol in door de handelingen
van autoriteiten en andere (elite) actoren tegen te spreken en aan te vallen. De
volksmobilisator ziet het als de kerntaak van journalistiek om alle leden van het publiek
een stem te geven, inclusief het gewone volk. De vraag is nu: wat is de meest ‘ideale’ rol
die journalisten in kunnen nemen om populistische actoren en ideeën te verslaan?
Mijn aanbeveling is dat journalisten allereerst de rol van de disseminator in
moeten nemen. In reactie op populistische uitdagingen, is het cruciaal om niet met
onverifieerbare feiten of analyses aan te komen. Dergelijke uitingen zullen door
populistische actoren genadeloos als ‘ fake news’ worden geïnterpreteerd, wat de antieliteretoriek van het populisme enkel verder doet ontsteken. Met andere woorden:
het actief interpreteren en tegengaan van populistische standpunten zal een directe
voedingsbodem bieden voor de anti-establishmentretoriek van populisten. Dit kan
ertoe leiden dat populistische actoren de media nog sterker als vijand zullen beschouwen
en journalisten nog vaker als zondebok aanwijzen. De media worden op deze wijze
Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension?
The impact of normative theory on empirical research. Communication Theory, 16(4), 411–426.
13
Cassidy, W. P. (2005). Variations on a Theme: Professional Role Conceptions of Print and
Online Newspaper Journalists. Journalism & Mass Communication Quarterly, 82(2), 264-280.
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beschuldigd van het verspreiden van ‘ fake news’ en het niet opkomen voor de belangen
van het gewone volk, die ze als ‘ fourth estate’ zouden moeten vertegenwoordigen.
Om niet ten prooi te vallen aan de centrale ‘blameshiftingretoriek’ van het
populisme, zouden journalisten de rol van disseminator kunnen afwisselen met die van
de volksmobilisator. Hoewel het wellicht tegenstrijdig klinkt, valt er veel te winnen met
het stimuleren van de interactie tussen journalisten en het gewone volk. Interactie met
het publiek kan ervoor zorgen dat de media duidelijk hun eigen interpretaties kunnen
differentiëren van de standpunten van het publiek. Door verschillende segmenten
van de bevolking aan het woord te laten, kunnen journalisten een representatief
beeld van publieke opinie consolideren, inclusief de standpunten van populistische
voor- en tegenstanders. Op deze wijze kan er een gebalanceerd en pluriform beeld op
populistische standpunten gepresenteerd worden, wat aansluit op de belangrijke rol
van de media in het optimaliseren van de deliberatiedemocratie. Daarnaast neemt de
rol van de volksmobilisator een van de belangrijkste troeven van de populisten weg:
de anti-elitestandpunten houden geen stand als journalisten het gewone volk aan het
woord laten. De sleutel tot succes is dat de media een zeer gevarieerde afspiegeling van
het ‘gewone volk’ bieden, wat uiteindelijk tegenwicht kan bieden voor de populistische
opvatting dat de wij-groep van het gewone volk een homogene entiteit is.
Dat gezegd zijnde, is het wel van belang dat de media hun aandacht voor
populistische actoren en standpunten niet overdrijven. Populistische actoren, zoals
Geert Wilders in Nederland, kunnen wegkomen met een vijandige houding ten
opzichte van de media, omdat journalisten hun ‘nieuwswaardige’, conflictgerichte
sentimenten toch wel onder de aandacht brengen. Daarnaast zorgt het vermijden
van bepaalde media-aandacht en het inzetten van eigen communicatiekanalen zoals
Twitter enkel voor meer aandacht: de populisten worden zeldzamer en daardoor des
te aantrekkelijker om aandacht aan te besteden. Hierdoor kan een controversiële tweet
van Wilders al voldoende aanleiding zijn voor de media om de tweet centraal te stellen
in een regulier nieuwsprogramma. Op deze wijze krijgen de populistische actoren
hun zin: de media vertolken exact de ideeën die zij zelf willen vertolken aan een groot
publiek. Het is hierbij cruciaal dat journalisten zich reflectief opstellen en zich blijven
afvragen of de populistische standpunten daadwerkelijk nog nieuwswaardig zijn,
gezien populisten continu een onophoudelijke stroom van identieke ‘wij versus zij’
standpunten communiceren. Een beetje minder populisme zou dan geen slecht idee
zijn.
Het valt te betwijfelen of het publiek in het huidige gefragmenteerde
medialandschap zich daadwerkelijk laat blootstellen aan standpunten die tegenover
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hun vooringenomen positie in staan, wat een gevaar kan zijn voor de oplossingen die
hier zijn voorgesteld. Waarom zouden mensen met een populistisch referentiekader
naar de standpunten luisteren van journalisten die het populisme ontkrachten? Zij
hebben immers genoeg keuze om een (online) mediakanaal te kiezen waar zij enkel
worden blootgesteld aan congruente, populistische informatie. Een mogelijke oplossing
kan worden gezocht in het toenemend populair format van satire. Satire is, meer dan
andere formats, in staat om mensen van verschillende leeftijden, opleidingsniveaus,
en politieke oriëntaties aan zich te binden en te boeien. Door de focus op verschillende
stijlelementen als overdrijving en de nadruk op humor worden de pogingen tot
overtuiging van standpunten tegen mensen hun vooringenomen posities minder
zichtbaar. Dit heeft als resultaat dat mensen minder weerstand bieden tegen nieuwe
(niet populistische) standpunten.
Samenvattend kan gesteld worden dat een aanbeveling voor de media haar reactie
op populisme drie centrale componenten kent: (1) een journalistieke rol die nadruk legt
op het verspreiden van objectieve informatie en het ontwijken van onverifieerbare feiten;
(2) een journalistieke rol die het geven van interpretaties en meningen overlaat aan het
publiek, en hierbij een veelheid van verschillende perspectieven vertegenwoordigd; (3)
bij het presenteren van interpretaties een format gebruikt dat verschillende segmenten
van het publiek samenbrengt, zoals satire.
Tenslotte kan hierbij benadrukt worden dat de media het wantrouwen en de
negatieve sentimenten van het publiek niet omzeilt of tegenspreekt. Alhoewel de
angsten en woede van het populistische electoraat deels kunnen worden opgevat als
overdreven of ongegrond, een groot deel van de bevolking ervaart deze sentimenten en
handelt op deze emoties. Iedere poging tot een succesvolle benadering van populisme
door de media valt en staat dus met het erkennen van deze sentimenten onder de
bevolking.

Conclusie: spelen de media het populisme in de kaart?
In deze bijdrage heb ik allereerst gesteld dat de media twee rollen kunnen spelen in de
verspreiding van populistische ideeën: een actieve en een passieve rol. De actieve rol
wordt ook wel mediapopulisme genoemd en behelst de actieve rol die journalisten
kunnen spelen in het ‘framen’ van maatschappelijke vraagstukken in populistische
interpretatiekaders. De passieve rol houdt in dat de media simpelweg niet kunnen
vermijden wat nieuwswaardig is: gezien populisme resoneert met belangrijke
nieuwswaarden krijgen populistische standpunten veel aandacht in de media. Ik heb
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betoogd dat de media vooral een passieve rol moeten innemen en de actieve interpretaties
laten aanvoeren door het publiek. Op deze wijze kunnen de media adequaat hun
democratische rol spelen en tegelijkertijd op afstand zowel voor- als tegenstanders
van populistische standpunten aan het woord laten. Een dergelijke balans zou de
deliberatieve democratie ten goede komen en wellicht een meer geciviliseerde discussie
onder verschillende lagen van de bevolking op gang brengen. Het is hierbij wel van
belang dat iedereen luistert naar elkaar. In de huidige mediaomgeving met veel keuze
kunnen mensen zich terugtrekken in filterbubbels en zich enkel laten informeren door
standpunten die hun bestaande positie bevestigen. De ontwikkeling van formats die
een divers publiek aanspreken is daardoor cruciaal. Satire kan een belangrijk discursief
platform bieden voor een dergelijke interactie in publieke opinie. De media spelen dus
niet per se een negatieve rol, zolang ze hun belangrijke rol in het bevorderen van de
deliberatieve democratie maar niet uit het oog verliezen.
[Michael Hameleers is doctorandus en assistent-professor Politieke Communicatie aan
de Universiteit van Amsterdam. Zijn doctoraatsonderzoek handelt over populisme in de
media.]
Contact: m.hameleers@uva.nl | Twitter: @Hameleers_M
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Respons: Karl Van den Broeck

De samenleving moet de media terug
opeisen
Ik kan deze bijdrage niet anders lezen dan als een nauwelijks verholen oproep aan
de pers om... zichzelf af te schaffen of minstens te muilkorven. Journalistiek is veel
meer dan mediapopulisme; ze vervult een onmisbare rol in onze democratie. En dat
geldt zowel voor populaire als (zogenaamde) kwaliteitsmedia.

Journalisten hebben geen andere keuze dan hun stiel te beoefenen zoals het hoort.
En ze mogen daar fors op afgerekend worden. Journalistiek is gebonden aan strenge
deontologische regels en er moet vooral gewaakt worden over de strikte naleving
daarvan. Net zoals voor politici en andere burgers geldt daarnaast – uiteraard – ook voor
journalisten het recht op vrije meningsuiting. Media mogen scherp zijn. Media mogen
chargeren. Media mogen zelfs – volgens het Europees recht – kwetsend zijn. Maar media
mogen niet liegen of belasteren. Als ze dat doen kunnen ze gesanctioneerd worden.
Een democratie functioneert niet zonder media die de rol van vierde macht
ernstig nemen. Die zich inschakelen in het democratische debat. Zonder geïnformeerde
burgers kunnen politici die het algemeen belang vooropstellen niet overleven. Zonder
media die machtsmisbruik en corruptie aanklagen, kan het algemeen belang al evenmin
gediend worden.
Het probleem is niet dat media een mening hebben, maar dat er te weinig media
zijn die een verschillende mening hebben. Door de commercialisering van de pers is
de opiniewaaier verschraald. Media die de sensatie opzoeken zijn commercieel veel
robuuster dan media die zich richten op een hooggeschoolde elite of media die zich tot
doel hebben gesteld de gemeenschap te informeren; ook over onderwerpen die niet sexy
zijn of zelfs regelrecht saai.
Journalistiek is volledig in de greep van de markt gekomen, terwijl dat nooit de
bedoeling is geweest toen journalistiek – samen met de democratie – in de negentiende
eeuw tot bloei kwam. Media moeten onafhankelijk zijn van elke vorm van externe druk:
politieke, ideologische maar uiteraard ook commerciële. Maar media mogen wél een
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mening of een strekking hebben, zolang ze in hun waarheidsvinding de deontologische
regels volgen. De kranten zijn vandaag ontzuild, maar ze zijn nog nooit zo afhankelijk
geweest. Van de markt. En dus van één ideologie.
De samenleving moet dus de media opnieuw opeisen. Burgers, maatschappelijke
geledingen, ‘civil society’ (noem het zoals je wilt), kunnen zelf geld bij elkaar brengen
om onafhankelijke redacties de kans te geven om kranten, weekbladen, nieuwssites,
tv- en radiostations uit te baten. Winstoptimalisatie kan daarbij nooit de finaliteit
zijn: de zelfreinigende functie van de democratie versterken des te meer. Gerichte,
onrechtstreekse overheidssteun (bv. een verlaagd btw-tarief voor alle media en dus niet
alleen voor de gedrukte kranten, lastenverlagingen voor journalisten in vaste dienst,
enkel subsidies aan redactie-vzw’s en niet aan de uitgevers, projectsubsidies, beurzen
voor onderzoeksjournalisten) kan complementair zijn aan de commerciële activiteiten
(losse verkoop, abonnementen, advertenties).
De driehoek burger-markt-overheid moet onafhankelijke media en een
pluralistisch medialandschap mogelijk maken. Apache, het medium waarvoor ik
werk, wordt uitgegeven door een coöperatie. Onze lezers zijn onze eigenaars. Onze
site is betalend omdat we ook geloven dat goeie journalistiek nooit gratis kan zijn. Wij
zijn op weg om binnen een paar jaar zelf bedruipend te worden. Niet met sensatie of
commerciële ‘clickbait’, maar met solide onderzoeksjournalistiek. En met een eigen
mening. Wij hebben de bescheiden overtuiging dat we vanuit onze kritische functie de
democratie versterken en het populisme bestrijden. Maar, zoals ik al schreef, we zijn
bescheiden.
[Karl van den Broeck is hoofdredacteur van de onaf hankelijke nieuwswebsite Apache.be.
Met Apache.be won hij in 2017 o.m. de Arkprijs van het Vrije Woord.]
Contact: karl@werktitel.be | Twitter: @kvdbroec
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Wies De Graeve

Mensenrechten in tijden van
verdeeldheid
Recent ontmoette ik op het Europees Forum voor Mensenrechten in Mechelen
Navi Pillay. Mevrouw Pillay is een ‘grande dame’ van de mensenrechten. Zij
was onder meer Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN en
rechter in het Internationaal Strafhof. Navi Pillay liet er geen twijfel over
bestaan: “Mensenrechten zijn geen leeg raamwerk en geen liefdadigheid
van de staat, maar een afdwingbare verplichting voor elke overheid.” Het
was goed om zo’n expliciet, rotsvast en strijdvaardig geloof in afdwingbare
mensenrechten te horen. Het was anderzijds ook veelzeggend dat het nodig
is dit anno 2017 te blijven herhalen.
Het thema van het Europees Forum was ‘burgerlijke vrijheden en mensenrechten
in tijden van polarisering’. Daarmee pikte het in op een trend die ook Amnesty
International als meest zorgwekkend naar voor schoof in zijn internationale
Jaarrapport 2016: het wereldwijd oprukken van een demoniserend en
verdelend politiek discours en beleid, brengt de mensenrechten in gevaar.
In wat volgt wil ik concreet maken hoe een demoniserend politiek discours
de mensenrechten onder druk zet en welke dynamieken daarbij spelen.
Daarnaast wil ik onderzoeken wat wij, als mensenrechtenorganisatie, maar
ook als individuele burgers daartegenover kunnen stellen. Maar eerst enkele
paragrafen over het thema van dit CDR-nummer en de te hanteren termen
om vat te krijgen op het vraagstuk.

Polarisering, demonisering en populisme
Populisme is een lastig woord. Doorgaans wordt er iets mee bedoeld dat tussen
een communicatietechniek en een ideologie in ligt. De meeste politici zien het als
scheldwoord maar sommigen nemen het aan als geuzennaam. Het kan worden
toegepast op links, rechts en centrum. ‘Traditionele’ politici worden er dan weer van
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beticht populistische tactieken te gebruiken, zonder daardoor ‘populist’ te worden. En
dat veroorzaakt verwarring. Als ik veel van de IS-propaganda een extreem voorbeeld
van populisme vind, bedoel ik allicht niet hetzelfde populisme als dat waar David Van
Reybroeck voor pleit in zijn pamflet ‘Pleidooi voor populisme’. Het heeft iets weg van
de aanslepende internationale discussies over een algemeen aanvaarde definitie van het
woord ‘terrorisme’. Het zijn termen die zeer moeilijk zijn om de betekenis van vast te
leggen, maar terzelfdertijd herken je wat je er zelf onder verstaat. Randgevallen worden
dan vooral politiek geladen. Lastig voor een onpartijdige organisatie als Amnesty die
enkel met mensenrechten bezig wil en mag zijn.
Gemeenschappelijk aan de verschillende interpretaties van populisme, is
doorgaans het stellen van heel simpele en aantrekkelijke oplossingen voor heel
complexe problemen. Vaak gaat dat gepaard met demagogie en meer alledaagse leugens.
Ook het gebruik van een homogeen vijandbeeld – bijvoorbeeld een of andere elite
of bevolkingsgroep – tegenover een – vaak al even homogeen voorgestelde – massa,
hét volk. De massa wordt doorgaans een monopolie toegedicht op ‘gezond verstand’.
Handig, want als je het niet eens bent, heb je geen gezond verstand of behoor je tot de
elite of ‘de vijand’.
Of dat populisme of die populistische tactieken altijd een mensenrechtenprobleem
zijn, betwijfel ik. Als je een vijand hebt is het – binnen de grenzen van de wet – legitiem
om die te proberen in diskrediet te brengen. Dat je daarvoor al eens een halve waarheid
gebruikt, is niet netjes maar misschien wel deel van het politieke spel. Vanaf wanneer
het voor mensenrechten problematisch wordt, hangt af van hoe metaforisch de ‘vijand’
is, hoe die afgelijnd wordt en op welke manier die wordt aangepakt.
Dat bijvoorbeeld Belgische politieke partijen, neem nu N-VA en PS, elkaar zien
als ‘de vijand’ is misschien politiek relevant maar voor de mensenrechten van de Belgen
maakt dat vijandbeeld niet bijzonder veel uit. Jammer genoeg zien we steeds meer
voorbeelden van reële vijandbeelden die worden geschapen. Donald Trumps retoriek
over migratie vanuit Mexico is niet metaforisch maar zeer concreet en erg gevaarlijk.
De Filipijnse president Duterte gebruikt geen overtrokken beeldspraak als hij oproept
drugsgebruikers te doden, hij meent het en beweert zelf het goede voorbeeld te hebben
gegeven. Of neem de polarisering in de Turkse samenleving die tot vreselijke uitwassen
leidt.
Net omwille van de verwarring die er kan bestaan over populisme, verkies ik
termen zoals ‘polarisering’, ‘demonisering’ of ‘ontmenselijkend discours’. Daar gaat
de impact van veel van de door ‘populisten’ gebruikte methodes immers naartoe.
Maar tegelijk zijn die termen duidelijker, meer helder en leggen ze de vinger op de
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mensenrechtenwonde. ‘Ontmenselijking’ of ‘demonisering’ van groepen mensen is
immers zonder enige twijfel een mensenrechtenprobleem. Daar raakt men rechtstreeks
aan de fundamenten van het mensenrechtenhuis: de universele mensenrechten
gelden voor alle mensen. Als de logische consequentie van een discours is dat iemand
of een groep mensen meer of minder aanspraak mag maken op die rechten, moeten de
alarmbellen afgaan.

Verdeeldheid als rode draad
Elk jaar maakt Amnesty International in zijn jaarrapport een balans op van de
mensenrechten. Zo’n jaarrapport omvat overzichten van de mensenrechtensituatie in
meer dan 150 landen. Telkenmale is dat – in essentie – een terugblik op onze talloze
rapporten, publicaties en acties van dat jaar. Daarbij gaan we vooral ook op zoek naar de
grote rode draden doorheen de regio’s en thema’s.
Ik zal het maar toegeven: soms hebben we wat duw- en trekwerk nodig om die
globale trends uit de wirwar aan publicaties te puren. De mensenrechtensituatie in de
wereld is doorgaans niet voor één gat te vangen en evoluties in één land worden vaak
tegengesproken door die in een ander. De laatste jaren hebben we echter nog weinig
moeite om het verhaal te vinden. In ons meest recente jaarrapport over 2016 stelden
we het duidelijk vast: op elk continent zien we een zeer gelijkaardige opmars van
polariserende politieke discoursen en demonisering van bepaalde groepen. Niet enkel
in retoriek, maar ook in beleid. Die vaststelling gaat gepaard met een almaar minder
overtuigend optreden van de internationale gemeenschap.
We zien deze trend op het lokale en nationale vlak. Een heel letterlijk voorbeeld
van demonisering is er in de Filippijnen. Daar wordt over drugsgebruikers gesproken
als demonen die moeten worden uitgeroeid. Bovendien worden hele – vooral arme
– bevolkingsgroepen als schuldigen van die drugsepidemie gebrandmerkt. Dat
demoniseringsdiscours leidt tot duizenden buitengerechtelijke executies en bandeloos
geweld in het land. Een minder extreem, maar evenzeer zorgwekkend voorbeeld is de
ontmenselijking van vluchtelingen en migranten door menig Europees, Australisch en
Amerikaans politicus.
Deze evolutie is echter ook zichtbaar op het internationale niveau, dat door
verdeeldheid wordt verlamd. De internationale gemeenschap faalt om paal en perk
te stellen aan massale wreedheden, biedt geen overtuigend antwoord op de grote
uitdagingen op globaal of regionaal vlak, en lijkt verlamd door enerzijds eigenbelang van
staten en anderzijds een schrijnend gebrek aan politieke wil. Ik hoef maar Jemen, Syrië
of Soedan te laten vallen en u begrijpt waarover het gaat.
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De context van het succes van een verdelend discours is een grote onzekerheid bij
bevolkingen over een warrige en instabiele wereldorde. Reële, complexe en ontrafelende
problemen die elke grens overschrijden zoals de grootste vluchtelingenstroom
ooit, groeiende ongelijkheid, overbevolking, klimaatopwarming en dreiging van
terroristische aanslagen leggen de basis voor die onzekerheid. Gevestigde politieke
partijen lijken geen bevredigend antwoord te kunnen bieden en verliezen aan steun.
De aantrekkingskracht van zij die wel met oplossingen komen vergroot, ook al zijn die
oplossingen vanuit moreel of mensenrechtelijk oogpunt verwerpelijk.
Internationaal lijken we te evolueren naar een wereldorde die niet langer
conceptueel geënt is op multilateralisme maar op ad-hoc-oplossingen voor ad-hocproblemen. De natiestaat is helemaal terug van nooit weg geweest. En die natiestaat
laat zich niet van z’n fraaiste kant zien: ‘wij’ tegen ‘zij’ maakt furore en het NIMBYsyndroom domineert. De nadruk in de internationale arena ligt op eigenbelang,
eerder dan op het algemene belang. Een goede deal voor één land of regio krijgt
voorrang op een goede oplossing voor iedereen. De EU-Turkijedeal over vluchtelingen
is een typevoorbeeld. Het uitgangspunt – ondanks de soms gebruikte titel ‘antiverdrinkingsplan’ – was nooit de rechten van mensen op de vlucht waarborgen. Wél
moest de Europese onmacht en onwil om ordentelijk verantwoordelijkheid op te nemen
in het globale vluchtelingenvraagstuk worden opgelost. ‘Quick and dirty’, maar een deal
is een deal. Ook Trump zette zichzelf niet toevallig in de verf als “the best dealmaker”.
In die context is het is niet verwonderlijk dat velen somber zijn over de nabije
toekomst op het gebied van mensenrechten. Maar somberheid mag ons niet tot
hopeloosheid drijven en we moeten helder zien in de verschillende mechanismes die
bijdragen tot polarisering, relativering of ontkenning van mensenrechten en vooral
weten wat we eraan kunnen doen. De grote uitdaging die voorligt, is te tonen dat het
kader van de universele mensenrechten geen barrière is voor een oplossing – zoals het
al te vaak wordt voorgesteld –, maar net de oplossing in zich draagt. Het feit dat dit niet
vanzelfsprekend is en we er klaarblijkelijk niet in slagen om dat krachtig genoeg aan
te tonen en uit te dragen, moet ons ook in eigen boezem doen kijken. Bieden we wel
voldoende weerwerk?

Over de schouder kijken
Voor we nadenken over wat de toekomst brengt, is het nuttig even over de schouder
te kijken. Volgend jaar wordt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
zeventig jaar. Zoals in het voorgaande is gebleken, lijkt dat voor minstens een deel van
de politieke (wereld)leiders aanleiding om ze stilaan naar de uitgang te begeleiden. De
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voorbije zeventig jaar waren decennia van vallen en opstaan voor de mensenrechten.
Vandaag zijn we op een cruciaal kantelpunt beland.
De mensenrechten zoals we ze nu kennen en begrijpen zijn ontstaan uit de horror
van de Tweede Wereldoorlog. Uit diezelfde ellende ontstond een nieuwe manier om
mondiale problemen aan te pakken. De Verenigde Naties, de EU en de Raad van Europa
vinden hun oorsprong in de idee van interdependentie en samenhang tussen staten, en
de wil om gezamenlijke oplossingen te vinden. Mensenrechten zijn dan ook heel nauw
verweven met multilateralisme.
Het is verleidelijk de evolutie van de laatste zeventig jaar te zien als enkel een
periode van vooruitgang op het gebied van mensenrechten. Dat is ongetwijfeld zeer
terecht als het gaat over het juridische kader dat sinds 1948 werd ontwikkeld. Van de
uitstekende, maar niet bindende Verklaring voor de Rechten van de Mens, naar een heel
arsenaal aan quasi universeel gedragen verdragen, gepaard met instanties die de naleven
ervan moeten opvolgen. Er kwamen ook een resem VN-instanties waar gestreefd wordt
naar een betere uitvoering van de afspraken en zelfs een heus Strafhof voor de ergste
mensenrechtenschenders. Op Europees vlak ging de evolutie nog veel verder, met de
Europese Unie en de Raad van Europa. En, niet te vergeten, het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens als slot op de deur.
En toch, sinds enige tijd sputtert de machine die mee zorgde voor de grote
vooruitgang op internationaal institutioneel en juridisch vlak. Wat bijvoorbeeld de VN
betreft, zitten er zeer reële tekortkomingen aan de basis van de geleidelijke desillusie van
velen in het multilaterale apparaat. Dramatisch falen in verschillende conflictgebieden
sinds de jaren 90 heeft een grote impact gehad. Net als schandalen met blauwhelmen
betrokken bij seksueel en ander geweld. Maar het probleem zit dieper. De noodzaak die
na WO II werd gevoeld om multilateralisme te bedrijven (‘het moét werken’) maakte
geleidelijk aan plaats voor een soort optimisme dat het met de juiste verbeteringen de
goede kant op zou gaan (‘het kán werken’). En de laatste twee decennia lijken meer en
meer mensen – en met hen staats- en regeringsleiders – dat geloof te hebben verloren
(‘het werkt niet’). Geleidelijk aan verliezen ook de instrumenten aan gezag. Ook hier zijn
de voorbeelden legio: de VN-Veiligheidsraad krijgt niets voor mekaar inzake Syrië, het
Strafhof staat onder zware druk, het internationale Vluchtelingenverdrag dreigt meer
en meer dode letter te worden en politici in het Verenigd Koninkrijk blijven dreigen om
het Europees Hof voor de Mensenrechten te verlaten.
Institutioneel zit de internationale ‘mensenrechtenarchitectuur’ dus in zwaar
weer, maar op het terrein is de vooruitgang van de mensenrechten ook niet eenduidig.
Voor België is het niet zo controversieel te stellen dat we erop nagenoeg alle vlakken heel
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sterk op vooruitgegaan zijn. De economische bloei na WO II heeft er mee voor gezorgd
dat eerder in gang gezette processen tot een snelle evolutie kwamen, bijvoorbeeld inzake
vrouwenrechten of seksuele en reproductieve rechten. Toch blijft er ongetwijfeld veel
werk aan de winkel. Je kunt je de vraag stellen of de gemiddelde Belgische gevangene
het vandaag beter heeft dan in pakweg de jaren 70. Of denk aan hoe we er niet in slagen
aanhoudende discriminatie of armoede weg te werken. Voor heel wat mensen in ons
land hebben de mensenrechten hun belofte nog niet volledig waar gemaakt. Voor
inwoners van Afghanistan, Congo of Iran is de evolutie van de laatste zeventig jaar al
helemaal geen positief verhaal op mensenrechtenvlak.
Vandaag blijven over dit gemengde beeld vooral de teleurstelling en onmacht
hangen. Dat zorgt ervoor dat het oorspronkelijke engagement van zij die met de
multilaterale structuren en het mensenrechtenkader startten, is vervaagd. Stéphane
Hessel, de bekende Franse diplomaat en schrijver, was erbij toen binnen de VN aan
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd gewerkt, nadat hij de
concentratiekampen van Buchenwald en Mittelbau-Dora had overleefd. Hij liet in een
interview in 2012 over de Verklaring optekenen: “De legitimiteit van die tekst, van
die Verklaring, is volgens mij nog altijd volledig gewaarborgd. Niemand, waar ook ter
wereld – zij het man, vrouw of kind – zal ontkennen dat dit de rechten en vrijheden zijn
die aan alle mensen gegarandeerd moeten worden. Elk land is verplicht deze rechten en
vrijheden te accepteren. Ze moeten als een programma gezien worden. In de inleiding van
de Verklaring staat dat dit het ideaal is dat alle naties en volkeren ter wereld geleidelijk
zouden moeten bereiken. En dat is nog steeds helemaal waar. Geen enkel woord van de
verklaring heeft zijn waarheid of legitimiteit verloren.” Het verhaal dat we vandaag
moeten schrijven toont aan dat dit proces sputtert omdat aan de basis ervan het geloof in
het mensenrechtenprogramma af brokkelt.
Het verdelend en demoniserend politiek discours dat opgang maakt, pikt
hier gretig op in. Gevoelens van angst en teleurstelling politiek recupereren, blijkt
eenvoudig én succesvol. We zien dan ook overal politici die die gevoelens stimuleren en
exploiteren. De aangereikte oplossingen lijken helder en eenvoudig. Meer traditionele
politici slagen er blijkbaar niet in om het pessimisme te counteren met een overtuigend
verhaal. Velen laten zich verleiden tot de recepten die blijkbaar wel aanslaan en daar
waar de polarisering het haalt, laten de gevolgen zich voelen.
De impact van dat soort politiek is immers niet beperkt tot de discriminatie
van bepaalde groepen door hen de zondebok toe te schuiven. Het in vraag stellen van
– en soms de oorlog verklaren aan – het algemene mensenrechtenkader leidt ertoe dat
algemene rechten en vrijheden, verankerd in de rechtsstaat, teruggeschroefd worden.
De gevolgen daarvan kunnen zich nog heel lang laten voelen en brengen samenlevingen
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op een gevaarlijk hellend vlak. Voorbeelden daarvan hoeven we niet steeds ver weg
te zoeken. Binnen de EU zien we onder meer in Polen en Hongarije onrustwekkende
evoluties. In Polen wordt bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof door de regering
weggezet als ‘vijand van het volk’ en wordt geprobeerd de onafhankelijke werking van
het Hof te ondergraven. In Hongarije is dan weer de aanval geopend op de vrije pers, het
middenveld en de academische wereld.

Mensenrechten zijn het bindend element
Om een antwoord te bieden op deze existentiële aanval op de mensenrechten liggen
twee grote pistes voor: een inhoudelijke en een strategische. Inhoudelijk moeten
we voorbij het succes kijken van het polariserende en demoniserende discours. De
oorzaken van dat succes zijn uiteenlopend en divers, verschillend van land tot land.
Grosso modo zijn vaak een mix van socio-economische factoren (ongelijkheid,
armoede, angst om welvaart te verliezen…), identiteitsvraagstukken (etnisch, religieus,
diversiteit…) en (on)veiligheidsproblemen aan de orde. Breed en divers dus, maar laat
dat net de kracht zijn van het mensenrechtenkader. De universele mensenrechten
bestaan uit zowel burgerlijke, politieke, sociale, economische als culturele rechten. Het
mensenrechtenkader put zijn kracht uit het feit dat het de basisnoden van elke mens
concreet maakt: welzijn, identiteit, vrijheid en veiligheid. Structurele oplossingen voor
de complexe globale, regionale en nationale problemen vandaag, liggen vervat in de
universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten.
Inhoudelijk hebben we dus een heel sterk verhaal. Maar de tweede uitdaging
bestaat erin dat verhaal strategisch in te zetten. Daarbij moeten we niet enkel, reactief,
in de achtervolging gaan op beleidsmakers die de vlucht vooruit nemen in de af braak
van mensenrechten, maar ook zelf, proactief, met een alternatief op de proppen
komen. De kracht van mensenrechten concreet maken in beleidsvraagstukken is een
constante opdracht. Bovendien moeten we ook nadenken over de verpakking van dit
toekomstgericht mensenrechtenalternatief. Een deel van de aantrekkingskracht van veel
polariserend discours ligt in de al te verregaande ‘versimpeling’ en basale emotionaliteit
ervan. Om door dat discours te breken hebben ook wij een krachtige, eenvoudige (maar
niet simpele) en doorleefde vorm nodig als we naar buiten treden.
Mensenrechten zijn geen ideologisch hobbyproject van een kosmopolitische
elite. Mensenrechten zijn ook niet iets vreemds, ver weg, voor anderen. Mensenrechten
zijn er voor elk van ons: de rechten die we hebben moeten we koesteren en diegene die
we niet krijgen moeten we opeisen. Het lijkt een open deur, maar het is een belangrijke
boodschap om vandaag opnieuw breed te verspreiden. Het is immers een vreemde
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paradox: hoe beter de mensenrechten gerespecteerd worden, hoe minder mensen
dagelijks voelen dat die rechten een groot belang hebben voor hun leven. ‘De Ideale
Wereld ’ maakte ooit een reportage naar aanleiding van Mensenrechtendag waar Luc
Haekens aan mensen vroeg hoe de mensenrechten up-to-date te brengen. Hij vroeg in
zijn typische stijl aan passanten welke nieuwe rechten er zouden mogen toegevoegd
worden aan de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mensen en welke geschrapt
kunnen worden. Eén antwoord blijft me bij: een mevrouw antwoordde dat het verbod
op foltering weg mag. Ik zal het nooit zeker weten, maar iets zegt me dat die mevrouw
geen voorstander is van foltering maar de praktijk beschouwt als iets uit het verleden en
daardoor niet meer relevant. Als mensenrechtenorganisatie weten wij dat niets minder
waar is, maar het toont de uitdaging om mensenrechten tot bij elk van ons te blijven
brengen.
Het is aan organisaties als Amnesty International om die handschoen op te
nemen. En dat doen we ook. We blijven mensenrechtenschendingen aanklagen,
aandringen op structurele oplossingen en alternatieven aanreiken. Maar we blijven ons
ook aanpassen aan hoe de wereld evolueert en zetten ons vizier scherp op de dreigende
opmars van demoniserend en verdelend politiek discours.
Mensenrechten zijn het bindend element om verdeeldheid te counteren.
Internationale structuren alleen zullen dat niet bewerkstellingen. Het is ook aan
burgers wereldwijd om zich te verzetten tegen de demonisering en haat, en een
samenleving op basis van gelijkheid voor ogen te houden. De geschiedenis leert dat het
gewone mensen zijn, individuen die zich verenigen, die het tij kunnen doen keren. Dat
was zo voor de burgerrechtenbeweging, voor de antiapartheidsbeweging en voor de
vrouwenrechtenbeweging. Nu staan gelijkheid en universele menselijke waardigheid
als fundamenten van ons samenlevingsmodel op het spel. “Now is the time for human
rights activism by civil society”, bezweerde Navi Pillay op het Europees Forum in
Mechelen. Ik ben het daar volmondig mee eens.
[Wies De Graeve is directeur van Amnesty International Vlaanderen.]
Contact: wies.degraeve@amnesty-international.be | Twitter: @DeGraeveWies
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Respons: Koen Geens

Zonder de rechtsstaat zijn we tot niets
rechtvaardigs in staat
Populisme is een modewoord. De ‘Encyclopedia Britannica’ geeft volgende definitie:
“Populism champions the common person, usually by favourable contrast with an
elite”. Meestal wordt populisme geassocieerd met een autoritaire vorm van beleid,
gevormd rond een charismatisch leider die beroep doet op de wil van het volk en dit
zelfs opeist om zijn eigen macht uit te breiden. In deze beleidsvorm verliezen politieke
partijen hun belang en dienen verkiezingen er enkel toe om het gezag van de leider,
eerder dan de loyaliteit van het volk weer te geven. Populisme kan een bedreiging
zijn voor de democratie en de rechtsstaat, indien het gepaard gaat met polarisering,
demonisering of ontmenselijkend discours. In dat geval is het een regelrechte inbreuk
op de rechten en vrijheden waar we zo hard voor gevochten hebben na de horror
van de Tweede Wereldoorlog.

Verdeeldheid als rode draad … gevoed door angst
De rol van angst is niet te onderschatten. Populisten maken misbruik van de huidige
problemen inzake migratie, radicale islambeleving, terreurdreiging… om mensen
angstig te maken. En angst leidt tot onverdraagzaamheid in het algemeen en ten aanzien
van minderheden in het bijzonder, zoals mensen die andere culturen, religies of waarden
aanhangen.
Francis Fukuyama stelt dat in de Verenigde Staten – maar ook in andere landen –
een evolutie aan de gang is waarbij de identiteit in de vorm van nationaliteit, etniciteit
of ras, de klasse-identiteit heeft vervangen. Vele mensen van de lagere ‘working
class’ in Amerika vinden Hillary Clinton en de Democratische Partij een partij voor
minderheden geworden – minderheden zoals ‘African-Americans’, ‘Hispanics’,
LGBT’s, enzovoort. Deze ‘blanke’ arbeiders zijn ervan overtuigd dat die groepen een
voorkeursbehandeling krijgen en bijgevolg zien ze zichzelf als de ‘minderheid’ die
onderdrukt en gediscrimineerd wordt.
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In zijn knappe boek ‘Wat een theater! Politiek in tijden van populisme en
technocratie’ analyseert Stefan Rummens, politiek filosoof aan de KU Leuven, wat er
in de Europese democratieën aan de hand is. Een extract uit het boek kan u overigens
elders in dit nummer lezen. De kern van het probleem is dat de nationale democratieën
veel macht hebben verloren aan de mondiale economische krachten of aan de nog erg
onvolmaakte Europese democratie. Deze ontwikkelingen geven de bevolking het
gevoel er alsmaar minder van te begrijpen en maken haar angstig. Zo komen ‘simpele
oplossingen’ binnen handbereik.Als mensen het gevoel krijgen dat het systeem voor
hen niet meer werkt, dan verwerpen ze het systeem, aldus Rummens. Ook daarom
stemden ze voor Trump of de Brexit.

Sleutelelementen voor een structurele oplossing
Naar aanleiding van de 127ste Zitting van het Comité van Ministers van de Raad van
Europa op 19 mei laatstleden, bracht Thorbjorn Jagland, secretaris-generaal, een
uitgebreid rapport uit over de ‘State of Democracy, Human Rights and the Rule of Law.
Populism – How strong are Europe’s checks and balances?’ Ook hij moet vaststellen dat
de Europese democratieën onder druk staan. Maar eerder dan het aanvaarden en het
trachten profijt te halen uit oplopende spanningen en confrontaties, zouden politieke
leiders volgens Jagland moeten streven naar overeenstemming en samenwerking. Als ze
dat doen, zullen ze vaststellen dat er veel meer is dat hun volk en natie verbindt, dan dat
ze zich ooit zouden kunnen inbeelden. Volgens hem zijn vijf sleutelelementen essentieel
voor het handhaven van een stabiele samenleving en democratische veiligheid, waar ik
graag verder op inga.

1. Een efficiënte, onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke macht
Een efficiënte, kwaliteitsvolle en toegankelijke justitie en rechterlijke orde zijn de
hoeksteen van mijn beleid met een aantal fundamentele hervormingen. Wie de maatstaf
van de correcte procedure die de rechten van de verdediging eerbiedigt en bovenal de
maatstaf van de rechtvaardigheid kan verenigen met snelheid en efficiëntie, realiseert
de quasi-optimale rechtsstaat.
Niet alleen wie ‘wint’, is belangrijk. Ook is van tel waarom iemand gelijk krijgt.
Of alle betrokkenen een eerlijk proces hebben gekregen. Of de uitkomst rechtvaardig is.
Niemand wil immers snel of arbitrair veroordeeld worden.
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2. De vrijheid van meningsuiting
De media zijn essentieel voor een democratie. Geen democratie zonder vrije pers.
Daarom is de persvrijheid grondwettelijk verankerd. Het is de taak van de media om,
zonder censuur of controle van de overheid, de handel en wandel van die overheid te
volgen en te controleren. Hoe sommige politieke leiders omgaan met die media, is
tekenend. Het ‘ fake news’-fenomeen is een uitdaging voor zowel de traditionele als de
sociale media. Gelukkig nemen zij hun verantwoordelijkheid op door te zoeken naar
oplossingen om valse nieuwsitems te detecteren en te controleren.
Een andere uitdaging zijn, voornamelijk online, haatboodschappen. Op Belgisch
niveau leggen we de nadruk op het ontwikkelen van partnerschappen tussen de
relevante actoren, zijnde rechtshandhavers, het gelijke kansenscentrum Unia en de ITbedrijven. Het versterken van de rol van Unia als ‘trusted flagger’ (het signaleren van
illegale inhoud aan de IT-bedrijven) en het aanstellen van een uniek contactpunt in de
strafrechtelijke keten, zijn hierbij cruciaal. Op Europees niveau is er een gedragscode
met de providers waartoe deze zich engageren om gesignaleerde haatboodschappen te
verwijderen. Er is een groot verschil in de opvolging van die signalen door de providers.
Nooit eerder werden de kranten, zowel voor nieuwsverspreiding als voor
advertenties, zo sterk beconcurreerd door andere nog snellere media. Van de weeromstuit
werd ook hun eertijdse redactionele lijn moderner, in elk geval minder trouw aan – of
behoorlijk geëvolueerd sinds – het gedachtengoed van hun stichters. Hoe overleven
immers zoveel titels in zo’n klein landje zonder kwaliteitsverlies? Dat kan alleen door
de kwaliteit steeds te verbeteren, minstens het aanbod zo aantrekkelijk mogelijk te
maken. Weliswaar bleek persconcentratie een voorwaarde voor overleving, met andere
kranten, soms zelfs in andere taalgebieden of landen, en met andere media. Naamloze,
zelfs beursgenoteerde mediagroepen namen het bewind over van de stichters. Maar
betekent dat dan dat je binnen dezelfde groep, meerdere overtuigingen aan bod moet
laten komen? En hoe doe je dat geloofwaardig als de nieuwsgaring wordt gedeeld en de
primeurs zelfs worden vertaald?
In een klein taalgebied als het Vlaamse staat de pers er nog altijd, misschien meer
dan ooit. Het is des te belangrijker omdat de Vlaming, anders dan de Franstalige Belg
niet op een hoofdstad zoals Parijs focust om aanvullend, bv. internationaal nieuws te
halen. Integendeel, er wordt bij ons veel minder naar Nederland gekeken dan pakweg
dertig jaar geleden. Niet iedereen in het land leest alle kranten, of beluistert alle radio- en
televisiestations. Men zegt wel eens dat er twee opinies zijn en, inderdaad, soms steekt
een nochtans reëel probleem pas na een dag of drie de taalgrens over. Dat ‘tweetal’
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opinies mag overigens gerust vermenigvuldigd worden met een factor tussen twee en
vier: de meeste mensen in onze maatschappij lezen bepaalde kranten nooit, en andere
kranten altijd. Idem dito voor de televisiestations.

3. De vrijheid van vergadering en vereniging
Het recht van individuen en groepen om samen te komen en hun standpunten te laten
kennen, ook wanneer het minder populaire ideeën betreft, is een fundamentele uiting
van pluralisme. De gezondheid van een democratie laat zich meten aan de open en
betrokken manier waarop maatschappelijk afdwingbare keuzes tot stand komen. Te
talrijk zijn nog steeds de mensen wiens stem niet luid genoeg klinkt. Wie het universele
karakter van vrijheid van vergadering en vereniging niet erkent en groepsvorming
enkel accepteert in de mate waarin zij samenvalt met ‘de wil van het volk’, verkracht de
democratie.

4. Democratische instellingen
China zou meer dan 2.000 jaar geleden de staat hebben ‘uitgevonden’: een
organisatiesysteem dat belastingen heft, personeel selecteert op basis van talent, het
monopolie van het geweld heeft en basisdiensten zoals onderricht en zorg verschaft.
Het opmerkelijke is dat deze vroegrijpe staat in China nooit echt een tegenwicht heeft
gekregen in de vorm van een georganiseerde religie of een civiele samenleving. Altijd
werd in China dat tegenwicht door de staat met wortel en tak uitgeroeid.
Het waren wel die tegenkrachten die elders – opmerkelijk genoeg – de diepe
wortels legden voor de huidige rechtsstaat: de koning moest zich verantwoorden
tegenover de Kerk of de georganiseerde adel. En toen de absolute monarchie door de
Franse Revolutie werd omvergeworpen, verdwenen ook haar verguisde intermediaire
tegenmachten zoals de corporaties, de adel en de clerus. Zo kwam het volk geleidelijk
aan in de plaats van die tegenmachten doordat het een parlement verkoos, eerst nog op
basis van de macht en de rijkdom van mannen alleen, uiteindelijk met alle burgers gelijk:
één persoon, één stem.
De rechtsstaat uit zich vandaag in vrije en eerlijke verkiezingen, goed
functionerende democratische instellingen, mensenrechten, doordachte decentralisatie
en goed bestuur. En de machthebbers zijn in de rechtsstaat evenzeer gehouden de regels
na te leven als de andere burgers. Dat dit rechtsstatelijk systeem in ons land straks 200
jaar tot relatieve tevredenheid werkt, is ongezien. Op diezelfde tijd kende Frankrijk vijf
republieken, twee monarchieën en twee keizerrijken.
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5. Een inclusieve maatschappij
Algemene maatregelen zoals een strenge veroordeling en aanpak van racisme en
discriminatie, werken aan een toegankelijke hulpverlening, een versterkt jeugdwerk,
buurtsport, enz. zijn onontbeerlijk. Ook het onderwijs moet inzetten op een inclusieve
samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt.
De populist ziet zich als spreekbuis van één groep, die homogeen is. Populisme
bevordert het wij-zij-denken en het gevoel dat een democratie pas echt mogelijk is
binnen een culturele eenheid. Maar de maatschappelijke werkelijkheid wijkt daar sterk
van af: mensen wonen nu eenmaal door de vele migratiestromen ‘gemengd’ bij elkaar.
Onze kinderen en kleinkinderen groeien op in een meer en meer diverse maatschappij.
Zij beschouwen dit niet als een bedreiging, maar eerder als een verrijking. Populisten
daarentegen vinden niet dat iedereen gelijk is. In het democratisch proces zelf zijn ze
ook erg onverdraagzaam voor kritiek. Iedereen die tegen hen is, is per definitie een
tegenstander van het volk.

Mensenrechten en het Belgisch beleid
Zowel Wies De Graeve van Amnesty International als HRW-directeur Kenneth Roth
waarschuwen dat de opkomst van het populisme een ernstige bedreiging vormt voor
de mensenrechten. “Trump en verschillende Europese politici zoeken macht door te
appelleren aan racisme, xenofobie en vrouwenhaat”, schrijft Kenneth Roth. “Ze beweren
stuk voor stuk dat de bevolking schendingen van de mensenrechten accepteert omdat die
zogezegd nodig zouden zijn om banen te redden, culturele verandering tegen te houden of
terroristische aanvallen te vermijden.“
In de directe nasleep van de aanslagen heb ik erg mijn best gedaan om te
verbinden. De strijd tegen het terrorisme mag geen af breuk doen aan de rechten van
de mens en aan de fundamentele vrijheden. Geen eerbied hebben voor de rechten en
vrijheden is meegaan in het verhaal van de terroristen. Eén jaar na de aanslagen heb ik
het gevoel dat het behoud van de cohesie in de samenleving onder de omstandigheden
die de onze waren nog zo goed mogelijk gelukt is. Ik ben ook enorm fier dat er ondanks
het opbod aan reacties geen fundamentele rechten en vrijheden overboord gegaan zijn.
In vergelijking met de ons omringende landen, is dat een heel mooie verwezenlijking.
In een moderne democratische rechtsstaat zijn alle mensen gelijk voor de wet.
Het principe van de non-discriminatie is duidelijk, maar de toepassing ervan in concrete
omstandigheden zal altijd een delicate juridische aangelegenheid blijven. Eenvoud is
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niet de grootste sterkte van juristen. Daar komt nog bij dat de feiten erg ingewikkeld
zijn en de maatschappelijke context voortdurend wijzigt: denk maar aan seksuele
geaardheid, voortplanting, migratie of godsdienstvrijheid.
Van bij aanvang heb ik de mensenrechten naar voor geschoven als een van de
assen van mijn beleid. Dat zal niet veranderen.

‘Zonder de rechtsstaat zijn we tot niets rechtvaardigs in
staat’
De conclusie is duidelijk. ‘We the People’, zouden de Amerikanen zeggen, wij zijn de
rechtsstaat. De rechtsstaat is mensenwerk en vraagt dagelijkse zorg en constante
waakzaamheid. Zij is inherent onvolmaakt en steeds voorwerp van verdere verfijning.
Als wij die rechtsstaat willen, is ieder van ons verantwoordelijk, op zijn of haar plaats,
voor de handhaving ervan. Immers, zonder die democratische rechtsstaat, zijn we als
gemeenschap, lokaal, nationaal en mondiaal, tot niets duurzaam rechtvaardigs in staat.
Het komt erop aan de veiligheid en de vrijheid die we in de tweede helft van de 20ste
eeuw zo moeizaam bevochten, te koesteren en te vergroten.
Treffender dan Benjamin Franklin het zei, kan ik het niet: “Those who would give
up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor
Safety.”
[Koen Geens is namens CD&V minister van Justitie in de federale regering.]
Contact: koen.geens@just.fgov.be | Twitter: @Koen_Geens1
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Guido De Clercq

Populisme, ongelijkheid en corruptie
Naar aanleiding van de publicatie door Transparency International van haar
‘Corruption Perceptions Index 2016’, verspreidde Transparency International
Belgium een duidingscommentaar met als titel ‘Corruption Perceptions Index
2016: Vicieuze cirkel van corruptie en ongelijkheid moet worden aangepakt’.

Een eerste vaststelling die toen werd geduid, is dat de ‘Corruption Perceptions Index
2016’ aantoont dat systemische corruptie en sociale ongelijkheid hand in hand gaan.
Een dergelijke situatie geeft niet alleen aanleiding tot ontgoocheling van de burger ten
aanzien van het politieke establishment dat deze situatie niet aanpakt, maar eveneens
aanleiding tot het creëren van een voedingsbodem voor populisme en voor politici
die daarop hun politiek programma enten. De opkomst van populistische politici is
derhalve niet alleen een waarschuwingsteken maar eveneens een barometer voor de
graad van frustratie die haar oorsprong vindt in de ongelijkheid die o.a. wordt gevoed
door corruptie.
69% van de 176 landen die de ‘Corruption Perceptions Index 2016’ uitmaken,
scoorden lager dan 50 op een schaal van 0 (gepercipieerd als erg corrupt) tot 100
(gepercipieerd als niet corrupt). Dit toont aan dat corruptie wordt ervaren als een
alomtegenwoordige en wereldwijde problematiek in de publieke sector. België staat net
als in vroegere jaren op de 15de plaats in de top 20 van de minst corrupte landen.
“In te veel landen worden mensen door corruptie beroofd van hun basisbehoeften
terwijl een aantal individuen in een machtspositie middels corruptie er straffeloos een
luxueuze levensstijl kunnen op na houden”, stelt Jose Ugaz, voorzitter van Transparency
International. Corruptie en ongelijkheid voeden elkaar, waardoor een vicieuze cirkel
wordt gecreëerd van corruptie, van oneigenlijke verdeling van macht in de samenleving
en van ongelijke verdeling van de welvaart. Bovendien wordt, zoals o.a. door de ‘Panama
Papers’ wordt aangetoond, deze mogelijkheid van zelfverrijking ten nadele van het
algemeen belang, nog verder in de hand gewerkt door de ondoorzichtigheid van het
mondiale financieel systeem.
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“We kunnen ons de luxe van uitstel niet veroorloven. Corruptie moet dringend
worden bestreden, zodat de levenskwaliteit van mensen wereldwijd kan worden
verbeterd ”, voegt Ugaz daaraantoe. Een bijzondere aandacht dient hierbij te gaan naar de
‘Grand Corruptionzaken’: van Petrobas en Odebrecht in Brazilie tot de ex-president van
Oekraïne Janoekovytsj. Deze zaken tonen aan hoe middels heimelijke afspraken tussen
zakelijke en politieke actoren, miljarden dollars uit de economie worden overgeheveld
ten gunste van een kleine minderheid en ten nadele van een samenleving. Dit type
van corruptie schendt de mensenrechten, verhindert een duurzame ontwikkeling en
werkt sociale uitsluiting in de hand. De reeks corruptieschandalen, waarbij politici en
bedrijven betrokken zijn en die recent aan het licht zijn gebracht, tasten ontegensprekelijk
de reputatie van het land, in casu Brazilië, aan. Dit land heeft dan ook zijn score op de
‘Corruption Perceptions Index’ in de laatste jaren systematisch zien dalen.
Het herstel van de geloofwaardigheid en van de reputatie van een land dat een
dergelijke ethische en reputatiecrisis doormaakt, kan niet alleen worden bewerkstelligd
door de rechterlijke macht maar dient eveneens door de wetgevende en de uitvoerende
macht te worden ondersteund.
Deze laatste dimensie, namelijk deze van het politieke engagement om de
problematiek van corruptie en ongelijkheid in een samenhangend perspectief te
benaderen, is cruciaal voor een democratie. Dit politiek engagement is vereist, wil men
voorkomen dat mensen, die genoeg hebben van loze beloften van politici om corruptie
aan te pakken, hun hoop vestigen op populistische politici die beloven het systeem van
corruptie en privilegies te doorbreken. Populisme is niet het juiste medicijn en zal alleen
het probleem nog verergeren.
“In landen met populistische of autocratische leiders zien we dat democratieën
vaak in verval geraken en er zich een verontrustend patroon uittekent van pogingen om
het maatschappelijk middenveld af te breken, de persvrijheid aan banden te leggen en de
onaf hankelijke rechterlijke macht te verzwakken. In plaats van hun belofte in te lossen
om vormen van belangenvermenging, corruptie en privilegies te bestrijden, installeert
dit type leiders nog veel ergere vormen van corruptiesystemen”, aldus Jose Ugaz. “Alleen
in samenlevingen waar er vrijheid van meningsuiting en transparantie in de politieke
besluitvorming geldt en waar er sterke democratische instellingen bestaan, kunnen
de civiele samenleving en de media machthebbers ter verantwoording roepen en kan
corruptie met succes worden bestreden.” De scores op de ‘Corruption Perceptions Index’
van Turkije en Hongarije, landen waar autocratische leiders hun positie versterken, zijn
gedaald de laatste jaren. Daarentegen verbetert de score van Argentinië, een land waar
een populistische regering plaats heeft moeten ruimen.
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Oplossingen in de vorm van technische ‘reparaties’ aan specifieke anticorruptiewetgeving zijn nuttig maar volstaan niet. Wat nodig is zijn diepgewortelde
systemische hervormingen die de openbaarheid van bestuur, de persvrijheid, de
burgerlijke vrijheden en een onafhankelijke rechterlijke macht centraal stellen.
Zodoende worden zowel de noodzakelijke voorwaarden gecreërd voor een effectieve
strijd tegen corruptie en wordt aan de burger een stem gegeven waarmede hij de
straffeloosheid van corruptie een halt kan toeroepen.
De ‘Corruption Perceptions Index 2016’ dat de perceptie van corruptie in de
publieke sector in 176 landen weergeeft, is hier het spiegelbeeld van. Al wordt geen enkel
land gepercipieerd als zijnde vrij van corruptie, toch zijn het landen als Nieuw-Zeeland,
Finland en Zweden die gekenmerkt worden door de hogervermelde eigenschappen van
openbaarheid van bestuur, persvrijheid, burgerlijke vrijheden en een onafhankelijke
rechterlijke macht, die de beste scores voorleggen. Daarentegen zijn het de landen
die gekenmerkt worden door een wijdverbreide straffeloosheid van corruptie, slecht
bestuur en zwakke instellingen zoals Somalië, Zuid-Sudan, Noord-Korea en Syrië die
de slechtste scores voorleggen.
Transparency International Belgium, dat deel uitmaakt van de globale
Transparency International-beweging, beoogt rond deze thematiek, inclusief rond
de vraagstukken van ‘Grand Corruption’ te werken met alle betrokken ‘stakeholders’.
Daartoe behoren, gegeven de globalisering die ook deze problematiek kenmerkt,
onvermijdelijk ook Belgische ‘stakeholders’ die hetzij vanuit een politiek engagement
– wat de politieke overheden betreft – of vanuit een engagement van verantwoord
burgerschap – wat bedrijven en organisaties betreft – kunnen meewerken aan het creëren
van de noodzakelijke voorwaarden voor het effectief terugdringen van corruptie.
[Guido De Clercq is Executive Director van Transparency International Belgium –
www.transparencybelgium.be.]
Contact: info@transparencybelgium.be | Twitter: @TIBelgium
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Respons: Peter Van Rompuy

Meer is nodig om een dam op te
werpen tegen populisme
In mijn nieuwe boek ‘Democratie zkt Vertrouwen’ (Lannoo) ga ik dieper in op de recente
Publifin- en Publipartaffaires. Transparantie is het beste ontsmettingsmiddel waarover
de democratie beschikt. De affaires gaven aanleiding tot een commissie ‘nieuwe
politieke cultuur’ die werkt aan meer transparantie over cumuls en vergoedingen en
aan meer toezicht op overheidsvehikels die tot nu toe ontsnapten aan elk daglicht.
Deze maatregelen zijn broodnodig om te voorkomen dat het vertrouwen in de
toekomst nog dermate geschokt wordt. Ook heel wat lokale politici die wel in eer en
geweten hun mandaat uitoefenen, mogen niet mee(r) het slachtoffer worden van de
excessen van enkelen

Democratische instellingen zoals een onafhankelijke pers, de openbaarheid van bestuur,
de parlementaire controle en het bestuurlijk toezicht door onafhankelijke ambtenaren,
zijn nodig om zelf bediening en belangenvermenging te detecteren, aan te pakken en
te voorkomen. Daarenboven is er nood aan duidelijkere regels rond het cumuleren van
mandaten en meer transparantie over vergoedingen. ‘Justice must not only be done, it
must also be seen to be done’. Daarenboven vereist integriteit in de politiek meer dan
het uitvaardigen van regels, het is ook een gevolg van de waarden van de politicus in
kwestie.

“Drain the swamp” of “build the wall”?
Maar zijn meer integere politici voldoende om het populisme een halt toe te roepen?
Donald Trump kwam aan de macht met als belofte “to drain the swamp”. Nochtans was
zijn voorganger – Barack Obama – de meest onbesproken Amerikaanse president in
decennia! Acht jaar lang bleef Obama vrij van schandalen, zelfs geen maîtresse… Toch
werd Obama opgevolgd door iemand die tot op vandaag weigert zijn belastingaangiftes
publiek te maken en die tijdens de campagne zichzelf nog ‘smart’ noemde omdat hij
helemaal geen belastingen betaalde.
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De onvrede van de Amerikaanse burgers die kozen voor Trump gaat heel wat
dieper dan enkel de onvrede over de belangenverstrengeling in Washington. Zo niet
hadden ze ook voor een gematigde kandidaat kunnen kiezen die wél propere handen
had, zoals bijvoorbeeld John Kasich. Toch kozen de kiezers bij de Republikeinse
voorverkiezingen massaal voor populistische kandidaten zoals Trump of Ben Carson.
Deze kiezers wilden niet enkel een einde maken aan de belangenvervlechting tussen
kapitaalkrachtigen en politici op Capitol Hill.1 Ze kozen niet zozeer voor een andere
leider of een ander beleid, ze willen veeleer een ander politiek ‘regime’. Ze voelen zich de
economische verliezers van de globalisering en willen deze een halt toeroepen door te
kiezen voor de ‘grenzen toe’ retoriek van Trump. Nog meer dan “drain the swamp” was
het Trumps belofte “to build the wall” die hem aan de macht bracht. Politieke integriteit is
zeker en vast een voorwaarde om een dam op te werpen tegen het populisme, maar het is
niet voldoende. De onvrede bij de burgers die kiezen voor populistische kandidaten gaat
breder en dieper. Het gaat ook over hamburgerjobs, onwaardige pensioenuitkeringen,
schreeuwerige ongelijkheden, maatschappelijke vervreemding en vereenzaming. De
nationale en Europese politieke leiders moeten de komende jaren bewijzen dat ze in
staat zijn deze problematieken daadkrachtig aan te pakken.

Minst corrupte landen ook geconfronteerd met
populisme
Dat de strijd tegen corruptie nodig is, maar op zich niet volstaat om het populisme tegen
te houden, blijkt ook uit het feit dat in de top van minst corrupte landen onder andere
ook Zweden en Finland staan. Nochtans kennen beide landen al vele jaren een sterke
vertegenwoordiging van populistische partijen in hun parlementen. In Finland maken
de populistische Ware Finnen zelfs deel uit van de regering (waarna ze in de peilingen
wel snel naar beneden donderden).
Paradoxaal genoeg zijn net de populisten die beloven ‘grote kuis’ te houden de
grootste tegenstanders van de belangrijkste pijlers in de strijd tegen belangenvermenging:
de persvrijheid, de scheiding der machten, de openbaarheid van bestuur… In landen als
Hongarije en Polen, maar ook Turkije, werd de politieke onafhankelijkheid van deze
democratische ‘checks and balances’ ondergraven. Elke vorm van tegenmacht wordt
beetje bij beetje opgeruimd. Eén van de eerste beleidsdaden van Kaczynski en Orban
was niet toevallig het muilkorven van de pers en de rechterlijke macht.

De schandaalsfeer rond Hillary Clinton was tekenend voor het feit dat Amerikaanse politici haast volledig
aangewezen zijn op private financiering. De invoering van ‘Super Pacs’ – zonder dewelke een kandidaat geen ‘airtime’
kan kopen – heeft de verstrengeling tussen kapitaal en politiek in de VS enorm versterkt. Enkel Obama was in staat om
via kleine bijdragen van miljoenen Amerikaanse burgers zijn onafhankelijkheid overeind te houden. Of Trump zijn
campagne echt zelf financierde, zal pas beantwoord kunnen worden na het onderzoek over Russiagate …
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De ambitie van populisten is immers niet enkel het verdrijven van de bestaande
‘elite’, maar vooral het vervangen van de rechtsstaat – die het individu beschermt tegen
de willekeur van de politieke meerderheid – door de almacht van de meerderheid.
Die meerderheid moet volgens populisten beschermd worden tegen – in hun ogen
moreel inferieure – minderheden in de samenleving. Deze politieke agenda drukken
populisten door onder het voorwendsel dat een concentratie van macht in de handen
van één persoon noodzakelijk is om de daadkracht van de politiek te herstellen en om de
veiligheid van de ‘eigen’ bevolking te garanderen. Populisme leidt daardoor al snel niet
tot minder belangenvermenging, maar net tot een ongeziene concentratie van macht
met alle excessen van dien.
Het is belangrijk aan te geven dat belangenvermenging en corruptie niet
enkel bestreden moeten worden in de politiek, maar ook daarbuiten. Denk maar aan
sjoemelsoftware, financiële speculatie of exorbitante vergoedingen voor bestuurders.
Zelf bediening tast niet enkel de legitimiteit aan van de democratische instellingen, maar
geeft ook aanleiding tot extreme socio-economische ongelijkheden of een haperende
sociale mobiliteit waardoor de voordelen van enkelen bestendigd worden ten nadele
van de brede midden- en onderklasse in de samenleving.

Waarom een herhaling van de jaren dertig
onwaarschijnlijk is
De democratische ‘checks and balances’ zijn niet enkel een dam tegen corruptie en
ongelijkheid, maar ook tegen het populisme zelf. De reden waarom een herhaling van
de jaren dertig niet waarschijnlijk is, is net omwille van het feit dat de democratische
instellingen veel sterker verankerd zijn in de Europese grondwetten en in de politieke
cultuur en samenleving van vandaag. Zo zal Orban binnenkort door de EU gedwongen
worden om zich te conformeren aan de principes van de Europese rechtsstaat. In mei
2017 heeft het Europees Hof van Justitie immers formeel vastgesteld dat Hongarije een
inbreuk pleegt op de Europese regelgeving, waardoor de Europese Commissie en de
Raad sancties kunnen opleggen zoals het inhouden van Europese financiële steun aan
de Hongaarse landbouwers en bedrijven.
Daarenboven is de voorbije maanden gebleken dat de gevreesde populistische
golf van Trump en de Brexit niet heeft geleid tot het gevreesde ‘domino-effect’ in
Oostenrijk, Nederland en Frankrijk. De echte stille meerderheid van de Europeanen
steunt nog steeds de principes van de rechtsstaat. Intussen is ook in de VS de populariteit
van Trump in vrije val, zelfs onder zijn aanhangers. De Amerikaanse pers, maar ook de
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FBI en de rechterlijke macht, laten zich niet voor zijn kar spannen. De kijkers van Fox
News schakelen massaal over naar andere nieuwszenders omdat ze de waarheid willen
kennen over Russiagate. Enkel in het VK is er nog niet veel beterschap merkbaar. Maar
nergens ter wereld is de media dan ook zo geconcentreerd in de handen van één man,
Rupert Murdoch, die er prat op gaat dat hij “altijd kan binnenwandelen in Downing
Street 10, maar in Brussel alle deuren voor hem dicht zijn”.
Om een dam op te werpen tegen het populisme hebben we nood aan politici
die zich integer opstellen, de waarheid spreken, standvastig de fundamenten van de
Europese, open rechtsstaat verdedigen en, tot slot, de daad bij het woord voegen. Want
dat is de basis van het herstel van alle vertrouwen, in de politiek en daarbuiten.
[Peter Van Rompuy is Vlaams parlementslid voor CD&V en auteur van ‘Democratie zkt
Vertrouwen’, uitgegeven bij Lannoo https://www.lannoo.be/nl/democratie-zkt-vertrouwen.]
Contact: peter.vanrompuy@vlaamsparlement.be | Twitter: @Petervanrompuy
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Geert Janssens

Basisinkomen: oordeel niet te vlug
Jaarlijks organiseert Ceder voor CD&V de Politieke Academie:
een intern en inhoudelijk vormingstraject voor leden met
politieke en/of maatschappelijke ambitie en interesse. Aan
het einde van het traject van één jaar schrijven de deelnemers
een slotessay. Een jury van Cederadviseurs selecteerde drie
essays om te worden gepubliceerd in CDR. Dit is er een van.
De voorbije jaren stond het basisinkomen ook bij ons regelmatig in de belangstelling.
Dat was recent nog het geval naar aanleiding van het Zwitsers referendum alsook
de beslissing door de Finse regering om een experiment uit te voeren met een
basisinkomen. Discussies over het basisinkomen (BI) draaien vaak om de financiële
haalbaarheid. Die wordt doorgaans met veel overtuigingskracht in twijfel getrokken.
Dat mag ons er echter niet van weerhouden om de mogelijkheden van een BI grondig
te bestuderen. Misschien kijken we vandaag te nadrukkelijk met een oude bril naar een
toekomstgerichte idee? Je kunt problemen niet oplossen met een denkwijze die ze heeft
veroorzaakt, zo wist ook Albert Einstein. Het betoog in deze nota is dat we de discussie
over het BI naar een hoger niveau kunnen tillen indien we het idee loskoppelen van ons
huidig maatschappijmodel. De vraag is niet of er ooit een BI zal komen maar wel onder
welke vorm, tegen wanneer en via welke weg.

Wat is een basisinkomen?
Het BI heeft intussen reeds veel betekenissen gekregen, maar in essentie is het niets
meer of minder dan een onvoorwaardelijk inkomen dat elke burger krijgt, ongeacht
diens persoonlijke kenmerken of situatie, inkomen of reeds opgebouwd vermogen.
Wie ademt, heeft bij wijze van spreken recht op een BI. Het BI wordt vaak verdedigd op
filosofische of idealistische gronden. Een BI voor iedereen kan bijvoorbeeld beschouwd
worden als een fundamenteel recht van iedere mens, een soort aandeel in de natuurlijke
rijkdom. Ons inziens moeten we opletten voor een te idealistische insteek want die
ondermijnt de legitimiteit van het BI door een overdreven focus op minder werken
terwijl experimenten aantonen dat het in de praktijk ook anders kan uitdraaien. Mensen
willen zich blijven ontplooien en een basisinkomen zal hen die drang niet ontnemen.
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Een vruchtbaardere benadering is om het BI te zien als een geschikt middel
om de mens in economisch opzicht te bevrijden. John Maynard Keynes stelde in zijn
‘Economic possibilities for our grandchildren’ in 1930 dat de mensheid zich over 100 jaar
zou kunnen bezighouden met de echt belangrijke dingen des levens. Het is nog niet te
laat voor hem om gelijk te krijgen. Keynes sprak destijds niet over een basisinkomen
maar zijn vooruitgangsgeloof bracht hem er wel toe om een positieve boodschap te
brengen in een tijd van diepe socio-economische malaise.
Niet alleen de economische vrijheid is belangrijk. Politieke filosofen zoals
Philippe Van Parijs, een autoriteit op het vlak van BI, beklemtonen dat het BI niet mag
worden gezien als een substituut voor de bestaande sociale voorzieningen. Hij ziet
het BI eerder als een onvoorwaardelijke bodem, een inkomensniveau waar niemand
onderdoor kan. Dat sluit niet uit dat bepaalde doelgroepen een aanvullende uitkering of
sociale voordelen kunnen genieten bovenop het BI. Zulke toeslagen kunnen overigens
worden gekoppeld aan het inkomen. Een BI mag evenmin gezien worden als een
substituut voor basisonderwijs of gezondheidszorg. Het echte verschil tussen een BI en
een uitkering is het onvoorwaardelijk karakter. Een uitkering biedt bescherming tegen
armoede en uitsluiting maar een BI heeft de potentie om mensen letterlijk te bevrijden
en dit in meerdere opzichten. Aan het BI zijn immers geen voorwaarden verbonden. Dit
onvoorwaardelijk karakter wordt gevormd door vier basiselementen:1
1.

Het BI is een uitkering in geld (cash) en niet in natura of andere voordelen. Als
we mensen echt willen bevrijden, dan is paternalisme uit den boze en moeten we
ze geld geven in plaats van, bijvoorbeeld, maaltijdcheques voor gezonde voeding.
Van dit principe kan echter wel worden afgeweken voor wat gezondheidszorg en
basisonderwijs betreft;

2.

Het BI komt toe aan het individu. Ongeacht de burgerlijke staat,
gezinssamenstelling, geslacht, kenmerken… iedereen krijgt een even hoog BI.
Feitelijk zouden ook kinderen recht kunnen hebben op een BI dat desgevallend
aan hun ouders zou kunnen worden uitbetaald. Een BI is in die zin ook neutraal
ten aanzien van de samenlevingsvorm die mensen kiezen. Alleenstaand, gehuwd
of samenwonend, met of zonder kinderen… het BI is er onvoorwaardelijk voor
iedereen;

3.

Het BI is een universeel inkomen en staat los van het inkomen of de
vermogenstoestand van het individu. Het BI is een vast ‘ex ante’ bepaald bedrag.
Dat ook de rijken het BI genieten, lijkt een vorm van sociale verspilling van
middelen. De voorstanders wijzen er echter op dat niets de toegang tot het BI mag
blokkeren. Enkel op die wijze kan men schaamte, verlegenheid, onwetendheid of
andere obstakels overwinnen. Een universeel karakter gaat ook hand in hand met

1
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het wegnemen van de onzekerheid ten gevolge van het aanvaarden van een precaire
job of het opzetten van een eigen zaak. Wat ook de afloop zal zijn, iedereen kan te
allen tijde terugvallen op een BI. Elke eigenhandig verdiende euro komt bovendien
als extraatje bovenop dit BI;
4.

Er zijn geen arbeidsvoorwaarden verbonden aan het bekomen van een BI. Je
hoeft niet te werken of werk te zoeken om recht te hebben op een BI.
De universaliteit en het onvoorwaardelijk karakter van een BI zijn feitelijk de

keerzijde van dezelfde medaille. In figuur 1 hebben we die symbiose schematisch
weergegeven. Universaliteit maakt het gemakkelijker om ‘ja’ te zeggen tegen een
laagbetaalde job. Je beschikt immers reeds over een zeker inkomen. Het aanvaarden van
een betaalde baan – ongeacht de hoogte van de vergoeding die daar tegenover staat –
ontneemt niet het recht op het BI. De werkloosheidsval wordt op die manier vermeden.
Een mogelijk gevaar is dat de werkgever het loonniveau zal willen drukken omdat hij weet
dat iedereen reeds over een inkomen beschikt. Echter, het feit dat er geen voorwaarden
zijn verbonden aan een BI, maakt ook dat de ‘ja’ van de werknemer er alleen maar komt
indien de job voldoende perspectieven biedt. De andere kant van de medaille is dat je als
werknemer ‘nee’ kunt zeggen tegen een jobaanbieding. Je hoeft die niet te aanvaarden
om het recht op een BI te behouden want dat recht is onvoorwaardelijk. Hiermee wordt
de tewerkstellingsval (moeten werken) op haar beurt vermeden. De symbiose bestaat
erin dat je mensen enerzijds ontslaat van een verplichting maar er anderzijds een
opportuniteit wordt gecreëerd. Die twee elementen zijn belangrijk voor het wekken
van vertrouwen in arbeidsmarkt waar tewerkstellingszekerheid steeds meer onder
druk komt te staan. Het ‘empoweren’ van mensen vraagt dat de basisvoorzieningen
onvoorwaardelijk worden gegarandeerd.

Figuur 1 – Universaliteit en onvoorwaardelijk karakter basisinkomen
Politieke Academie: Basisinkomen: oordeel niet te vlug 113

Onbetaalbaar?
Argumenten tegen een BI zijn er genoeg. Een aantal zijn filosofisch-maatschappelijk,
zoals de vrees dat ledigheid het oorkussen des duivels is. Want zullen mensen nog wel
bereid zijn te werken en wat zullen ze niet allemaal doen met de vrijgekomen tijd? De
grootste vraagtekens worden geplaatst bij de financiële haalbaarheid van het BI. Indien
we 11 miljoen Belgen onvoorwaardelijk een maandelijks inkomen van 1.000 euro
willen geven, kost dat de staatskas jaarlijks 130 miljard euro. Dat is beduidend meer dan
de 103 miljard die de Belgische overheden gezamenlijk uitgeven aan sociale uitkeringen
waaronder werkloosheidsvergoedingen, leeflonen, pensioen… maar ook uitgaven voor
gezondheidszorg, kinderbijslag en gehandicaptenzorg (zie figuur 2). De gezamenlijke
pot van sociale uitgaven volstaat dus niet om een BI te financieren. Bovendien, we zouden
graag de toegang tot de gezondheidszorg (28,3 miljard euro) alsook het basisonderwijs
voor iedereen willen behouden. Dit maakt het plaatje nog meer onrealistisch. In dat
geval blijft een gat van ongeveer 60 miljard euro.

Bron: NBB
Figuur 2 – Overheidsuitgaven (miljard euro, 2015)

Deze berekeningen zijn niet te weerleggen maar desondanks te kort door de
bocht. Cijferaars hebben de neiging om het BI in hun berekeningen te beschouwen als een
extra inkomen. Voor de uitkeringstrekkers wordt die fout meestal niet gemaakt, omdat
men beseft dat het BI in de plaats komt van een leefloon of een werkloosheidsuitkering,
eventueel aangevuld met extra sociale of familiale toeslagen. Maar voor loontrekkenden
en zelfstandigen is het niet logisch dat ze het basisinkomen zouden krijgen bovenop
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hun huidig inkomen. Voor hen moeten we het BI beschouwen als een onderdeel van
het huidig loon of hun vergoeding (als zelfstandige). Voor 3.257.000 loontrekkenden
en zelfstandigen is het BI daarom een puur boekhoudkundige operatie. De bedrijven,
de overheid als werkgever of de zelfstandige voor zichzelf, betalen het BI. Voor een
loontrekkende die bijvoorbeeld 2.000 euro netto per maand verdient, zou het loon
kunnen opgesplitst worden in 1.000 euro BI en 1.000 euro loon. Op deze manier
recupereren we meer dan 55 miljard euro waardoor de financiering van het BI à rato van
1.000 euro per maand plots een haalbare kaart wordt.
Niettemin, ook met deze berekeningswijze zal het succes van het BI grotendeels
afhangen van het effect op de arbeidsdeelname. Mochten mensen er massaal voor kiezen
om niet verder of beduidend minder te werken, dan zou de financiering van het systeem
in het gedrang kunnen komen. Experimenten tot op heden hebben uitgewezen dat de
effecten op de arbeidsparticipatie zeer gering zijn. In sommige gevallen gaan mensen
zelfs meer werken. Ook is er een grotere bereidheid tot het nemen van risico wat het
ondernemerschap dan weer ten goede komt

Dalend loonaandeel en toenemende ongelijkheid
Een meer fundamentele tekortkoming met heel wat berekeningen, is dat ze het BI een
plaats proberen te geven in ons huidig socio-economisch systeem waar mensen werken
voor een arbeidsinkomen en de overheid het gros van haar inkomsten haalt door daarop
belastingen te heffen. Ook ons fiscaal systeem zit geworteld in een lange voorgeschiedenis
met tal van tradities en gewoonten. Ons belastingsysteem is verre van optimaal,
maar een voordeel is wel dat het sterk herverdelend werkt. Onze personenbelasting is
bijvoorbeeld – ondanks de vele aftrekken – nog steeds zeer progressief. In combinatie
met de hogergenoemde sociale uitgaven maakt dit ons land tot een van de meeste gelijke
op het vlak van inkomensverdeling. De vergrijzing maakt dit model echter steeds minder
financierbaar. Ook met onze vermogensongelijkheid zitten we in de toekomst niet goed.
Vermogens zijn bij ons meer gespreid dan in Angelsaksische landen of Duitsland maar
de ongelijkheid is niettemin de voorbije decennia toegenomen. We moeten echter
vrezen dat een aantal dieperliggende structurele factoren de ongelijkheid de komende
decennia verder zullen opdrijven en dat ons huidig sociaal systeem daar mogelijks niet
is tegen opgewassen.
Een zorgwekkend fenomeen is bijvoorbeeld het feit dat het loonaandeel in
de economie alsmaar kleiner wordt. Dit loonaandeel is complementair met het deel
van de koek dat vloeit naar het kapitaal onder de vorm van winst. Figuur 3 toont
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aan hoe dit loonaandeel de voorbije decennia systematisch in een aantal landen is
gedaald. Dit is overigens een algemeen fenomeen binnen de OESO. Een daling van
het loonaandeel hoeft niet meteen dramatisch te zijn, maar zet de deur open voor een
maatschappelijk ongelijkheidsprobleem. IMF, OESO, Europese Commissie wijzen de
daling van het loonaandeel reeds toe aan zowel de globalisering als de technologische
veranderingen. Het inschakelen van honderden miljoenen goedkope arbeidskrachten
in opkomende economieën, zette het loonaandeel in het rijke westen onder druk.
Digitalisering en automatisering verminderen dan weer de vraag naar routinematige
taken en technologische vooruitgang zorgde reeds voor ontsluiting en fragmentatie
van productieketens en meer mogelijkheden voor offshoring. Ook in eigen land
stelde de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vast dat de invloed van technologische
vooruitgang zich steeds meer laat voelen. Midden-gekwalificeerde functies komen
alsmaar moeilijker aan de bak in een economisch systeem waar industriële productiejobs
verdwijnen naar lageloonlanden. Tussen 2000 en 2013 is het aandeel van middengekwalificeerde functies in eigen land gedaald met 3,3 procentpunten. Het aandeel
van hooggekwalificeerde banen nam toe met 3,9 procentpunten. Het aandeel van
laaggekwalificeerde banen bleef ongeveer stabiel.
Een nieuwe trend is dat laaggekwalificeerde banen complexer worden waardoor
job-polarisatie kan optreden. Hierbij verdwijnen midden-gekwalificeerde banen (en met
hen de zogenaamde ‘middenklasse’) met verdringingseffecten tot gevolg. Digitalisering
en automatisering versnellen bovendien het structureel de-industrialisatieproces wat
de anti-globaliseringsgevoelens aanwakkert alsook het schrikbeeld van een duale
samenleving dat steeds reëler wordt. Vandaag vertoeft ongeveer een derde van onze
bevolking op arbeidsleeftijd in de inactiviteit. Dat is ondanks alle inspanningen nog
altijd evenveel als een decennium geleden. Bij de groep met ten hoogste een diploma
lager secundair onderwijs ligt deze inactiviteitsgraad zelfs op 56,5% (tegenover 29,6%
voor diploma’s hoger secundair en 14,5% voor hoger onderwijs).
In de VS teerde de verkiezingscampagne van Donald Trump zeer nadrukkelijk
op gevoelens van anti-globalisering, xenofobie en afwijzing van migratie. Dit is geen
toeval. De VS zijn van oudsher bekend om hun hoge arbeidsdeelname, met de hoge
participatiegraad als exponent van een bruisende en mobiele arbeidsmarkt. Maar, sinds
de financiële crisis keerden miljoenen Amerikanen de arbeidsmarkt de rug toe. Wie
geen werk vindt, geeft de zoektocht na verloop van tijd op en verdwijnt vanzelf uit de
werkloosheid. Dit oogt mooi in de statistieken maar neemt het onderhuidse probleem
niet weg. Integendeel, het versterkt de tendens die zich sinds de jaren 80 reeds voltrekt
en die we aflezen uit figuur 3. Het loonaandeel daalt systematisch en door een gebrek aan
herverdeling (gebrekkige sociale zekerheid) neemt de ongelijkheid in de Amerikaanse
samenleving zienderogen toe. De voedingsbodem voor een verkiezing van Trump is
hiermee gekend.
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Bron: Bewerking op gegevens Europese Commissie (verloning als percentage bbp tegen marktprijzen)

Figuur 3 – Dalend loonaandeel (verloning als percentage bbp, marktprijzen)

De indruk bestaat dat het bij ons, hier in België en Europa, minder vaart loopt
maar niets is minder waar. Ook bij ons versterkt de golf van migratie de gevoelens van
ontwrichting en weerklinkt de roep voor protectionisme steeds luider. Het vrij verkeer
van goederen, diensten maar ook van personen en kapitaal staat steeds meer onder
druk. Gelukkig kreeg Brexit vooralsnog geen navolging, maar de onzekerheid voor de
handelsrelaties kan nog vele jaren duren. De verkiezingen in Nederland, Duitsland en
Frankrijk zijn niet uitgedraaid op grote overwinningen voor partijen met extreem of
xenofoob gedachtengoed maar laten we niet te snel victorie kraaien. Gevoelens van
antiglobalisering en afwijzing loeren steeds nadrukkelijker om de hoek in een wereld
met disruptieve veranderingen als gevolg van digitalisering en automatisering.

Structurele verschuivingen
Dat ook Europa en België steeds meer gebukt gaan onder alsmaar snellere veranderingen,
stellen we vast in het bedrijfsleven waar men zich steeds vaker genoodzaakt ziet tot het
herdenken van de business modellen. De waslijst trends met de potentie om bedrijven
en sectoren grondig door elkaar te schudden, is niet meer bij te houden. Het gaat daarbij
niet alleen om robotisering en automatisering maar ook om ‘big data’ en real-timeanalyse, ‘e-commerce’, nieuwe netwerken… die het noodzakelijk maken om anders
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te produceren, te organiseren en te communiceren met klanten en leveranciers. Deze
veranderingen uiten zich overigens op verschillende manieren, niet in het minst op de
aard van de benodigde kwalificaties en competenties. Het inspireerde de Hoge Raad
voor de Werkgelegenheid om in haar recentste rapport uitgebreid stil te staan bij de
mogelijke effecten van digitalisering voor verschillende beroepsgroepen. Daarbij heeft
men zich gebaseerd op de methodologie van een baanbrekende studie van de hand
van Frey en Osborne (2013). Digitalisering werd daarin gedefinieerd als een volledige
automatisering van een bestaand beroep, met het takenpakket dat het in 2013 had.
Bronnen: Bronnen: ADS, Frey&Osborne, NBB

Figuur 4 – Beroepen in België volgens kans op volledige digitalisering (2015, in duizenden personen)

De resultaten in figuur 4 zijn vrij onrustwekkend. In ons land maakt 39,1 %
van de werkgelegenheid (meer dan 70%) kans op een volledige digitalisering in de
toekomst. Voor 42,7 % van de beroepen wordt die kans laag ingeschat (30 % of minder).
De intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen, net als de managers moeten
het minst vrezen voor hun toekomst (het merendeel van deze jobs bevindt zich aan de
linkerkant van de figuur waar de kansen op digitalisering laag worden ingschat). Het
grootste deel van de ambachtslieden, het administratief en dienstverlenend personeel,
de verkopers en de bedieners van machines worden getypeerd door een hoge kans op
digitalisering. Algemeen verwachten Frey & Osborne een aanzienlijke impact op het
laag- en middengeschoolde deel van de arbeidsmarkt met ook in de dienstensector
steeds meer taken die binnen het bereik van automatisering zullen vallen.
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Een beperking van de studie is dat de auteurs geen rekening houden met
mogelijke veranderingen in de taakinhoud van bestaande beroepen als gevolg van
digitalisering noch met het ontstaan van nieuwe beroepen. Daardoor zal de impact in
de realiteit minder dramatische vormen aannemen. Niettemin, arbeidseconomen zijn
er vandaag niet meer zo zeker van of dit zal volstaan om het aantal banen op peil te
houden. Waar de voorbije 100 jaren productiviteitswinsten systematisch geleid hebben
tot netto banencreatie, is dit in de toekomst minder zeker. Mogelijks zal digitalisering
ertoe leiden dat steeds minder mensen in staat zullen zijn om steeds meer toegevoegde
waarde te produceren, ook in dienstensectoren waar de arbeidsintensiteit tot nu toe op
peil kon blijven. De automatisering dringt heden echter ook door in tertiaire en zelfs
quartaire sectoren (de Zora-robot in de zorgsector is maar één voorbeeld).
Een laatste structurele verschuiving die we hier kort willen bespreken, betreft
de flexibilisering. Die uit zich in de vraag naar tijds- en plaats-onafhankelijk werk,
vrijwillige overuren, mobiliteitsbudgetten, loopbaankredieten… De toenemende
vraag naar deeltijdse en interim-arbeid is daarvan wellicht een gevolg. Zowel in de
privésector als bij de overheid is het aantal voltijdse banen in de periode 2012-2016
teruggelopen (figuur 5). Die daling werd ruimschoots gecompenseerd met deeltijdse
arbeid. In de privésector namen jobs met een tewerkstellingsgraad van 66-95% het gros
van de jobcreatie in de periode 2012-2016 voor hun rekening. Het overige deel van de
72.420 nieuw gecreëerde banen kwam er via seizoen- en interim-arbeid. Waar tijdelijke
arbeid doorgaans een vraag is van de werkgever, komt deeltijdarbeid er vaak op vraag
van de werknemer. De behoefte aan meer vrije tijd is onmiskenbaar groot, maar uit
onderzoek van onder meer Acerta blijkt ook dat er bij de werknemers een grote vraag
is naar loopbaanspreiding. Mensen willen langer werken maar niet wanneer ze het
grootste deel van hun carrière moeten renderen aan de volle 100%. Spreiding van de
loopbaan, loopbaansparen… zijn wel degelijk zeer concrete vragen van werknemers. De
zelfontplooiing van medewerkers zal steeds vaker een samenspel worden tussen arbeid
en vrije tijd.
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Bron: ETION, bewerking op RSZ-gegevens (tewerkgestelde werknemers)
Figuur 5 – Netto-jobcreatie naar type en graad van tewerkstelling, 2012-2016 (per einde 2e kwartaal)

Gevolgen op lange termijn
We moeten vrezen dat we in een economisch systeem terecht komen waarin de
verdeling van de koek steeds minder zal gebeuren op basis van (betaalde) arbeid.
De digitalisering en automatisering zullen niet alleen routinematige banen doen
verdwijnen maar ook steeds meer midden- en zelfs hooggeschoolde beroepen onder
druk zetten, ook in dienstensectoren. Dat deeltijdarbeid en tijdelijke banen een steeds
groter gewicht innemen in de banencreatie is op zichzelf niet noodzakelijk een nefaste
zaak. Het betekent dat de koek kan verdeeld worden over meerdere personen wat een
uitstekend middel kan zijn om mensen zowel langer aan het werk te houden. Toch zal
men ook hier snel op grenzen stoten. Sommige jobs, zeker de kennisintensieve, zijn
niet eenvoudig deelbaar. Bovendien blijft het onvermijdelijk dat bepaalde jobs zullen
verdwijnen waardoor er geleidelijk steeds minder te verdelen valt. De koek verdelen is
leuk wanneer hij groter wordt. Als de koek krimpt dan riskeert herverdeling een maat
voor niets te worden. Een verdere daling van het loonaandeel is dus niet uitgesloten.
Dit aandeel daalde het voorbije decennium in ons land minder drastisch dan in andere
landen maar de vraag is hoe lang we aan deze evolutie zullen kunnen ontsnappen? 2

Dit lukte onder meer door de crisismaatregelen zoals deeltijdarbeid, loopbaanonderbreking, economische
werkloosheid,… waardoor heel wat arbeid aan boord werd gehouden.
2
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De daling van het loonaandeel lijkt in eerste instantie een roep om een andere
fiscaliteit. We zouden kapitaal meer kunnen belasten om alzo de financiering van de
publieke voorzieningen veilig te stellen en een deel van de toegevoegde waarde te
verdelen via een omweg of althans veel minder via de factor arbeid. Een robotbelasting
is in dat opzicht een optie. 3 Immers, robots zijn het nieuwe kapitaal. Een realistische
optie is deze robotbelasting te heffen onder de vorm van een belasting op de toegevoegde
waarde. Elke onderneming of productieeenheid zou dan een fair deel van haar
toegevoegde waarde dienen af te staan ter financiering van een BI dat nodig zal zijn om de
economische kringloop in leven te houden. Een andere mogelijkheid is om werknemers
mee te laten participeren in de winst of het kapitaal van ondernemingen waardoor hun
aandeel niet alleen beperkt blijft tot de looncomponent maar aangevuld wordt met een
winst- of zelfs dividendcomponent. Ook hiermee zouden we economische kringloop
draaiende kunnen houden en de toenemende ongelijkheid een halt kunnen toeroepen.
Een laatste optie is te opteren voor een veralgemeende verbruiks- of transactiebelasting.
Zeker in een digitale economie is zulks het overwegen waard. Een fundamenteel
probleem met al deze opties, is dat ze riskeren te worden uitgehold door ontwijking of
kapitaalvlucht. Een Europese aanpak zal hier soelaas moeten brengen. In een hopeloos
verdeeld Europa lijkt die verder weg dan ooit maar niet onmogelijk aangezien alle landen
in de toekomst met dezelfde problemen zullen geconfronteerd worden.
Naast de financiële en fiscale implicaties zijn er ook belangrijke sociale gevolgen.
We zullen op zoek moeten gaan naar andere manieren om mensen te laten participeren
aan het economisch en maatschappelijk leven. Mogelijks staan we voor een nieuwe
sectorale verschuiving. Van landbouw naar diensten over industrie gaan we vandaag
in versneld tempo naar de quartaire sector. De quartaire sector met naast de overheid
en het onderwijs ook de maatschappelijke dienstverlening maakt vandaag reeds 35%
van de werkgelegenheid uit. Sinds 1980 was deze sector goed voor 60% van de nettojobcreatie. Of de quartaire sector werkelijk het eindstation zal zijn, valt te betwijfelen.
Het potentieel aan nieuwe menselijke behoeftes, en dus ook jobs, is oneindig. De vraag
is of we ze allemaal moeten proberen te voldoen en/of dit moet gebeuren via betaalde
arbeid. We moeten durven nadenken over een ‘quintaire’ sector met maatschappelijk
nuttige taken of behoeftes die worden voldaan op basis van door de mens uitgevoerd
vrijwilligerswerk. Eventueel koppelen we aan deze arbeid een (dan toch deels
voorwaardelijk) basisinkomen. Dat zou een afwijking betekenen van het hoger genoemd
vierde principe. Hoe dan ook, het BI van de toekomst zal van een totaal andere orde zijn
dat de modellen of berekeningen die daarover tot hiertoe hebben gecirculeerd en de
financiering zal verlopen volgens een volledig nieuw belastingsysteem.

3

De robotbelasting is niet bedoeld om robotisering tegen te houden want dat is een absurd idee.
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Conclusie
In de aan de gang zijnde discussies over het BI proberen we deze idee een plaats te geven
in ons huidig socio-economisch systeem waar mensen werken voor een arbeidsinkomen
en de overheid het gros van haar inkomsten haalt door daarop belastingen te heffen.
In zo’n systeem wordt een BI snel onbetaalbaar en riskeert het bovendien mensen te
veel aan te moedigen tot minder werken. Ik denk echter dat we de discussie over het
BI naar een ander niveau moeten tillen door de idee los te koppelen van ons huidig
maatschappijmodel. De vraag is immers of dit model nog een duurzame toekomst
heeft indien betaalde arbeid, mogelijk, niet langer de basis zal kunnen vormen voor de
verdeling van de economische toegevoegde waarde?
Immers, onze samenleving verandert aan een razendsnel tempo. Het voorbije
decennium nam het arbeidsaandeel in onze economie systematisch af. Dit is een
wereldwijd fenomeen dat wordt toegeschreven aan globalisering maar ook tal van
technologische veranderingen. We moeten er rekening mee houden dat het effect van
dat laatste nog veel meer uitgesproken zal worden en we terecht komen in een economie
waarin de huidige verdeling van toegevoegde waarde via arbeid dysfunctioneel, zo
niet onmogelijk wordt. De digitale transformatie creëert nochtans meer kansen dan
bedreigingen. De mogelijkheden voor het creëren van welvaart en toegevoegde waarde
zullen ongekend zijn. De vraag is alleen hoe we die welvaart (eerlijk) verdelen wanneer
dit niet meer (of onvoldoende) kan gebeuren op basis van arbeid of een klassieke job?
De grootscheepse digitalisering en robotisering dreigen de oeroude balans
van de creatieve destructie stevig onderuit te halen. Indien we willen vermijden dat
de ongelijkheid in onze samenleving zou oplopen tot onhoudbare hoogtes, zullen we
moeten nadenken over een nieuw socio-economisch model. Een grotere quartaire
sector met veel meer door de overheid gesubsidieerde banen is een mogelijkheid om
in een overgangsfase verliezers te compenseren en de transitie van oud naar nieuw
meer gesmeerd te laten verlopen. Tijdens die overgang maken we ons geleidelijk klaar
voor een nieuw samenlevingsmodel. We zullen moeten zoeken naar methodes om de
toegevoegde waarde van hoogproductieve (markt)sectoren af te romen naar de minder
productieve delen van de samenleving. Dit vergt een nieuwe fiscaliteit die veel meer
gebaseerd is op verbruik en toegevoegde waarde en niet op de klassieke belastingbronnen.
We zouden het ook anders kunnen formuleren: een economie waarin een steeds
groter deel van de beroepsbevolking tewerkgesteld wordt in een door de overheid
gesubsidieerde sector, evolueert de facto naar een BI. Een dergelijk BI zal er echter anders
uitzien dan de proef ballontjes die we daarover de voorbije jaren hebben zien passeren.
Het BI van de toekomst zal de basis worden voor de verdeling van toegevoegde waarde in
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een economisch systeem waarin mensen niet langer (voltijds of massaal) zullen moeten
werken voor hun inkomen. Dit systeem is altijd een utopie geweest, net zoals het BI. Het
wordt echter hoe langer hoe meer een haalbare utopie.
[Geert Janssens hoofdeconoom bij ETION en expert participatief ondernemen. Hij
schrijft deze bijdrage in eigen naam]
Contact: geert.janssens@etion.be | Twitter: @jrgeert
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Robbie Eyckmans

Naar een moderne en flexibele
Defensie: de verankering van de
organisatie in de maatschappij
Jaarlijks organiseert Ceder voor CD&V de Politieke Academie:
een intern en inhoudelijk vormingstraject voor leden met
politieke en/of maatschappelijke ambitie en interesse. Aan
het einde van het traject van één jaar schrijven de deelnemers
een slotessay. Een jury van Cederadviseurs selecteerde drie
essays om te worden gepubliceerd in CDR. Dit is er een van.
Deze paper is een product van de Politieke Academie van CD&V, sessie 2016. Ikzelf begon
aan deze sessie in januari 2016 als militair. Ik was officier in een operationele logistieke
eenheid. Ik heb de sessie van 2016 afgesloten als burger. Ik heb immers eind september
2016 Defensie verlaten en ik ben aan een carrière begonnen als logistiek professional
in de privésector. Ik blijf de organisatie van dichtbij volgen. Als officier, afgestudeerd
aan de Koninklijke Militaire School, is het mogelijk om deze overstap van Defensie naar
‘de privé’ op eigen houtje te maken. Je beschikt immers over een universitair diploma.
Deze overstap is echter niet zo eenvoudig voor andere personeelscategorieën binnen
Defensie.
Het onderwerp van deze paper zal zich beperken tot de structurele organisatie van
Defensie en het bijhorende personeelsbeleid. De strategische oriëntatie, capaciteiten,
kerntaken en operationele opdrachten van Defensie zullen geen deel uitmaken van deze
paper. Ook het al dan niet opnieuw invoeren van de dienstplicht of een burgerplicht
zal geen deel uitmaken van deze verhandeling. Dit laatste onderwerp verdient een
afzonderlijke bespreking maar zou wel samen met de inhoud van deze verhandeling in
een groter pakket opgenomen kunnen worden.
Defensie staat voor een nieuwe ronde van herstructureringen. Personeelsleden
zullen Defensie moeten verlaten of hun functies zullen niet opnieuw ingevuld worden
na pensionering. Vandaag is het traject van de loopbaan met een beperkte duur van
acht jaar al in voege. Ook deze mannen en vrouwen verdienen een mooie exit na hun
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operationele periode. Zij kunnen dit echter niet alleen en het is de taak van de overheid
en Defensie om ervoor te zorgen dat deze mannen en vrouwen na hun dienst voor ons
land goed terecht komen. Dit systeem biedt ook een mooie opportuniteit. Defensie moet
deze kans grijpen om zich als organisatie opnieuw te verankeren met de maatschappij.
In de tijd van de dienstplicht werd er een verbondenheid gecreëerd tussen de mannen
die opgeroepen werden. De periode van de dienstplicht is vandaag onder senioren nog
altijd een belangrijk gespreksonderwerp. In deze paper zal geargumenteerd worden
dat een wijziging in het toekennen van het statuut, gecombineerd met een goede
uitstapregeling, de mogelijkheid zal bieden om Defensie opnieuw te verankeren in de
samenleving.

Verbindende dienstplicht
Velen kijken nog nostalgisch terug op hun periode van legerdienst. Vaak vragen senioren
elkaar “en, waar hebt gij gelegen?”, waarmee ze willen weten in welke kazerne de ander
zijn legerdienst heeft doorgebracht. Er zijn argumenten pro en contra het systeem van
legerdienst maar deze argumentatie zal hier niet aangevoerd worden. Wat wel gesteld
kan worden, is dat de legerdienst een verbindende factor had. De nostalgische verhalen
van vele senioren, vol met details over de discipline, tucht, de fratsen en streken van de
makkers, is hier een bewijs van.
In 1994 werd onder minister Delcroix de dienstplicht opgeschort. De laatste
dienstplichtigen zwaaiden af in 1995. Samen met de dienstplicht verdween die
verbindende factor. Belangrijk is om op te merken dat vanaf ongeveer diezelfde
tijdsperiode onze Defensie ingezet werd voor een nieuwe soort van buitenlandse
opdrachten. In 1992 werden onze Belgische militairen ingezet voor het conflict in
Joegoslavië. Later zouden vele opdrachten van dezelfde vorm volgen, zoals in Bosnië,
Kosovo, Afghanistan, Libanon, Mali en andere plaatsen. Doordat deze twee grote
veranderingen in dezelfde tijdsperiode plaatsvonden, kan gesteld worden dat de kloof
tussen de maatschappij en Defensie groter werd. Er waren immers geen dienstplichtigen
meer die de context en cultuur van deze nieuwe inzetwijze van onze Defensie kenden
en de meerwaarde ervan konden uitdragen naar de maatschappij.
Zovele jaren nadat de laatste dienstplichtigen afzwaaiden, is onze maatschappij
minder verbonden met Defensie dan toen. Toch is het onze Defensie die ervoor zorgt
dat de collectieve veiligheid gegarandeerd wordt. Het is diezelfde Defensie die nu mee in
onze straten patrouilleert in de strijd tegen terreur. Het was zeer jammer om te moeten
vaststellen dat er pas een verhoogd respect voor onze militairen waar te nemen was na
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de terroristische aanslagen van 22 maart in Zaventem en Maalbeek. Hoewel het positief
is dat de inzet van onze militairen op het Belgisch grondgebied naar waarde geschat
wordt, gaat het in dit geval om een klein positief effect van een desastreuze negatieve
gebeurtenis.
Defensie moet actief op zoek naar een manier om zich opnieuw stevig te kunnen
verankeren in de maatschappij. Hiervoor moet het op zoek naar een manier om de
meerwaarde van het werk van de organisatie te valoriseren in de maatschappij. Concreet
zullen hieronder een aantal pistes aangereikt worden die ervoor kunnen zorgen dat de
ervaringen van een militair een meerwaarde betekenen voor de privésector.

Defensie anno 2016
Onrust is de typerende sfeer die heerst in en rond de organisatie van Defensie. Dat
Defensie het sinds een aantal jaren moeilijk heeft, is nog zacht uitgedrukt. Dat het
nieuwe strategisch plan van minister Vandeput (N-VA) zo lang op zich liet wachten, is
daar eens te meer een indicatie van. De recente aankondiging omtrent het verhogen van
de pensioenleeftijd voor militairen, van 56 naar 63 jaar, gooit nog meer olie op het vuur.
Een belangrijke beslissing die terug te vinden is in de strategische visie van Vandeput
is die aangaande het personeel. Het aantal werknemers zal afgebouwd worden naar
25.000 en dit met 24.000 militairen en 1.000 burgers. In het begin van 2016 telde
Defensie nog om en bij de 31.000 werknemers met ongeveer 29.500 militairen en
1.500 burgers. We mogen niet vergeten dat het hier gaat om bijna allemaal statutairen.
Op 10 april 2007 werd de wet tot vaststelling van het statuut van de militairen
van het actief kader van de Krijgsmacht van 28 februari 2007 gepubliceerd in het
Belgisch staatsblad. Deze wet was gebaseerd op het gemengd loopbaanconcept dat door
het kabinet van minister Flahaut uitgewerkt was. Deze wet diende echter aangepast te
worden in 2013 om tegemoet te komen aan de veranderde organisatie. De Wijzigingswet
van 31 juli 2013 werd op 20 september 2013 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.
Dit werd dus uitgewerkt door het kabinet-De Crem. Om de verjonging van de militairen
te realiseren werd een tweede wet ontworpen (statuut): ‘militair beperkte duur’ (BDL).
Hierbij werd de loopbaan beperkt tot maximaal 8 jaar.
De huidige organisatie van Defensie bevat zeer veel ‘corporate’ diensten.
Hieronder is de huidige structuur van de organisatie weergegeven (Nvdr: een tabel met
verklaring van de gebruikte af kortingen vindt u achteraan dit artikel).
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MOD
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ACOS IS
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DOG MR

DOG HR

ACOS Q&T

ACOS WB

DOG JM
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Land
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Afbeelding 1 Organisatie van Defensie in 2016

Door de benaming van de verschillende departementen kunnen we een
onderscheid ontdekken in eigenheid. ‘Assistant Chief of Staff ’ (ACOS) behelst het meer
operationele luik binnen Defensie. Directeur-Generaal (DG) slaat dan weer meer op de
‘corporate business’ binnen Defensie. Het grootste operationele luik binnen Defensie
is terug te vinden binnen het stafdepartement Operaties en Training. De verschillende
operationele componenten maken immers deel uit van dit departement. De meeste
militairen die zich in dit departement bevinden vervullen ook effectief een operationele
functie.
Binnen Defensie wordt vaak gesproken over ‘het stenen bos in Evere’ of ‘het
waterhoofd’. Hiermee wordt al lachend verwezen naar het Defensiehoofdkwartier in
Evere, alwaar de meeste stafdiensten gevestigd zijn. Het zijn ook deze stafdiensten
die in het nieuwe plan van minister Vandeput aan personeelsleden zullen moeten
inleveren. Ook andere departementen zullen personeelsaantal geschrapt zien. Toch
is het louter snoeien in functies onvoldoende en dient een diepgaandere wijziging in
personeelsbeleid doorgevoerd te worden. Het kil snoeien in functies levert immers geen
meerwaarde aan onze samenleving. We moeten dus op zoek naar een ander mechanisme
dat wel actief een verankering kan teweegbrengen.
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De ideale personeelsorganisatie voor Defensie
In de ideale organisatie van het personeelsbeheer van Defensie ziet het statuut voor
de militairen er heel anders uit. Om dit goed te kunnen kaderen is het belangrijk een
onderscheid te maken tussen functies en posities die verbonden zijn aan de operationele
omgeving en de functies die verbonden zijn aan de werking van de organisatie. Er zou dan
een onderscheid gemaakt worden tussen operationele (militaire) functies en ‘corporate’
of organisatiefuncties. De vraag die hier centraal staat: “Moeten personen die een louter
organisatiefunctie uitoefenen nog wel als militair bestempeld worden?” Moeten deze
personen het statuut van militair krijgen? Ze oefenen immers een soortgelijke functie
uit zoals vele werknemers in de privésector of in andere overheidsdiensten.
Het verkrijgen of behouden van het statuut 2.0 van militair is hierbij gekoppeld
aan de volgende aspecten: 1) het operationele aspect van de functie; 2) de medische
geschiktheid van de militair; 3) de sportieve capaciteiten van de militair; 4) de
postbeoordeling. Dit statuut 2.0 zou het operationele statuut genoemd kunnen
worden. Personen zouden enkel nog in aanmerking komen voor het statuut van militair
tijdens hun initiële operationele periode en zolang zij medisch geschikt blijven en slagen
voor hun jaarlijkse sportieve testen.
Na hun eerste, initiële, operationele periode, kunnen de militairen een keuze
maken, ze kunnen kiezen om een tweede operationele periode aan te vatten of om
over te stappen naar een corporatetraject. Binnen dit corporatetraject zijn er twee
mogelijkheden. De militair kan kiezen om te solliciteren voor een corporatefunctie
bij Defensie of hij kan kiezen om de organisatie te verlaten en te kiezen voor het
corporatetraject van externe mobiliteit. Het is het traject van uitstroming of externe
mobiliteit dat ervoor kan zorgen dat Defensie als organisatie op termijn beter verankerd
wordt met de maatschappij en onze samenleving.
In de figuur op de volgende pagina wordt een nieuwe manier van doorstroming
met betrekking tot het statuut weergegeven. Het militaire statuut 2.0 zou enkel van
toepassing mogen zijn in de operationele functies. Alle functies die zich situeren binnen
de ‘corporate business’ zouden contractuele functies moeten worden.
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Afbeelding 2 Nieuw model voor doorstroming - statuut van de militair

Het bovenstaande model geeft geen mogelijkheid weer om van een
corporatefunctie over te schakelen naar een operationele functie. Dit moet natuurlijk
ook mogelijk zijn in bepaalde gevallen, maar hier moet men telkens de vraag stellen
of deze persoon dan over de geschikte competenties beschikt en voldoet aan alle
operationele vereisten. Een sollicitatieproces kan hier een oplossing bieden.
Bij een modern personeelsbeleid hoort een transparante organisatiestructuur.
Deze structuur moet duidelijk het verschil tussen de operationele en corporate functies
weergeven. Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de operationele
en corporatezijde van Defensie.
MOD
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Afbeelding 3: Voorstelling verdeling Operationele – Corporate departementen
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Operationeel

Corporate

Een bijkomende nieuwigheid in bovenstaand traject is het gegeven dat het
personeel zal moeten solliciteren voor nieuwe functies. Hierdoor wordt een cultuur
gecreëerd van competitiviteit en zal de organisatie kunnen kiezen voor de beste man of
vrouw voor de functie. Dit kan zowel voor de operationele als voor de corporate functies.
Een belangrijk gevolg hiervan is dat de carrière van een militair niet meer vastligt
en dat er dus een motivatie zal ontstaan om goed te presteren wil men een positieve
sollicitatie bekomen. Met deze vorm van personeelsbeleid kan het huidige systeem van
competentiemanagement kracht bijgezet worden. In Nederland bestaat bijvoorbeeld al
een dergelijk systeem van solliciteren voor functies binnen Defensie.
De revolutionaire implementatie van een dergelijk nieuw model voor het statuut
en zijn bijhorende traject zal niet van vandaag op morgen kunnen plaatsvinden. Deze
overgang zou te bruusk zijn. Er moet eerst een draagvlak gecreëerd worden bij de sociale
partners en hiervoor moeten de overheid en Defensie tonen dat ze begaan zijn met de
militair en dat men zich wil engageren voor het valoriseren van de specifieke ervaringen
van deze militairen.
Het is belangrijk de filosofie die vervat zit in bovenstaande af beelding te
begrijpen. Willen we naar een flexibele, jonge Defensie in de toekomst, dan moeten we
durven afstappen van het statuut dat ervoor zorgt dat personen hun gehele carrière bij
dezelfde werkgever blijven. Defensie moet proberen mee te evolueren met de tijd. Het is
vandaag zo dat ‘lifetime employment’ bij dezelfde werkgever niet altijd meer geambieerd
wordt door de nieuwe generatie.
Wat in dit model cruciaal is, is het systeem dat opgezet moet worden om te zorgen
voor de meerwaardecreatie van de ervaring van de militair op de private arbeidsmarkt.
De (aspirant)militair of de sollicitant moet bij aanvang van zijn militaire carrière
kunnen inschatten wat de waarde van zijn dienstjaren is wanneer hij Defensie na een
operationele periode wenst te verlaten. België zou als inspiratie naar Duitsland kunnen
kijken waar een dergelijk systeem reeds in werking is. De belangrijkste bouwsteen in
het gehele model is deze van de structurele samenwerking om een goede uitstroom van
militairen te garanderen. De intentie om tot zo een systeem te komen werd al geopperd
in de strategische visie van Vandeput maar het wordt hoogtijd dat dit systeem concreet
uitgewerkt wordt. In de strategische visie van minister Vandeput staat dat “specifieke
begeleidingsmaatregelen dienen te worden voorzien” voor de uitstroom van de militairen
na hun beperkte loopbaan van acht jaar. Dit is niet voldoende. Er moet sneller werk
gemaakt worden van raamakkoorden en partnerschappen. Hierdoor weet een kandidaat
militair al bij het begin van zijn loopbaan welke meerwaarde zijn ervaring van een functie
bij Defensie zal hebben op de privémarkt of elders. Deze partnerschappen bestaan tot
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dusver nog niet, maar er zijn wel al militairen die sinds 2013 in het traject van beperkte
duur aan de slag gegaan zijn. Deze jonge militairen verdienen duidelijkheid. Momenteel
wordt ervan uitgegaan dat de eerste initiële operationele periode makkelijk verlengt
kan worden indien het huiswerk van het kabinet niet tijdig klaar is. Een dergelijke
verlenging ligt misschien niet in de verwachtingen van de militairen in kwestie. Het
concreet uitwerken van uitstapmogelijkheden met de nodige begeleidingsmaatregelen,
kan een gedeelte van de onrust wegnemen binnen Defensie.

De brug bouwen
Willen we Defensie opnieuw verankeren in de maatschappij dan moet er naar een
effectieve meerwaarde gezocht worden. De revolutionaire verandering van het statuut
zal niet van vandaag op morgen doorgevoerd kunnen worden zoals eerder vermeld.
Om de juiste weg in te slaan moet er wel sterk werk gemaakt worden van een goed
systeem voor de uitstroom van militairen. Een dergelijk systeem kan wel op korte
termijn uitgewerkt worden en ontplooid worden. Dit zal ook moeten uitgerold worden
aangezien er zich al militairen in het traject van beperkte duur bevinden. Dit moet dan
ook de focus zijn van het moderne HR-beleid.
In de eerste plaats is het aan de overheid en Defensie om de beloftes van
een behoorlijk begeleid traject voor de uitstroom van de militairen op te zetten.
Hiervoor dient Defensie partnerschappen af te sluiten en op te treden als een soort
vormingsinstelling voor bepaalde privésectoren. Logische partnerschappen zijn te
vinden in de bewakingssector, de luchtvaarsector voor piloten en technici, de maritieme
sector voor het personeel van de marine, de medische sector voor het personeel van de
medische component. Een andere belangrijke sector is de logistieke en transportsector.
De meeste soldaten en onderofficieren beschikken immers over een breed scala
aan rijbewijzen en hebben vaak ervaring met het rijden in moeilijke operationele
omstandigheden. Een andere potentiele werkgever is de federale politie.
De win-winsituatie voor beide partijen, Defensie enerzijds en de publieke of
private werkgever anderzijds, bestaat uit het feit dat Defensie gedurende een bepaalde
periode kan beschikken over jonge militairen voor het uitvoeren van de operationele
opdrachten en dat achteraf de publieke of private werkgever de ex-militairen kan inzetten
zonder al te veel opleiding te moeten voorzien. De militairen in kwestie hebben immers
al heel wat ervaring en zijn vaak gewoon aan het zich snel moeten aanpassen. Het is voor
Defensie belangrijk om structurele akkoorden op te stellen met de latere werkgevers
van de militairen met een beperkte loopbaan. Op deze manier worden de militairen
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verzekerd van een meerwaarde van hun ervaring en kunnen ze beloond worden na een
acht jaar lange operationele inzet voor Defensie.
Defensie moet inzetten op een dergelijke structurele aanpak. Alleen op deze
manier kan men een effectieve meerwaarde van de operationele inzet van zijn militairen
valoriseren op de publieke of private arbeidsmarkt. Als Defensie hierin slaagt, krijgen
we opnieuw een belangrijke verankering van de organisatie in de samenleving en de
maatschappij. Dan kunnen Ali en Veerle later ook terugblikken op hun operationele
ervaring bij het leger, terwijl ze op hun veertigste als leidinggevende van het magazijn
bij een grote logistieke speler werken. Onder het motto ‘leave no one behind ’ moeten we
er voor zorgen dat onze militairen niet in de kou blijven staan.

Ali en Veerle
Deze twee fictieve maar realistische voorbeelden werpen een blik op de mogelijkheden
van een gestructureerde aanpak van de uitstapmogelijkheden en besluiten deze paper.
Ali besloot in 2016, op 18-jarige leeftijd, in dienst te treden bij Defensie.
Hij tekende voor een loopbaan met beperkte duur van acht jaar. Na zijn militaire
initiatiefase, de basisopleiding, kwam Ali als soldaat terecht bij een logistieke eenheid in
de functie chauffeur-magazijnier. Naast zijn logistieke magazijniersopleiding heeft Ali
ook een basis infanterieopleiding gekregen. Gedurende acht jaar heeft Ali verschillende
rijbewijzen behaald en heeft hij een territoriale magazijniersfunctie uitgeoefend. Hij
leerde er ook werken met een logistiek beheersysteem. Gedurende deze acht jaren
werd Ali drie keer uitgezonden voor een missie in het buitenland. Bij terugkeer van
zijn derde missie begon Ali aan zijn zesde jaar. Op dat moment heeft Ali aangegeven
dat hij na de acht jaren operationele inzet Defensie wenste te verlaten. In 2024 begon
Ali als assistent-leidinggevende in een magazijn van een internationale logistieke
speler. Deze werkgever was vooral geïnteresseerd in de ervaring, de polyvalentie en
de leidinggevende capaciteiten van Ali. Dat Ali ervaring had in het werken met een
logistiek beheersysteem was een groot pluspunt. Ali is in 2024 26 jaar oud en geeft mee
leiding aan een team van 20 personen. Zijn ervaring wordt uitermate geapprecieerd.
Veerle besloot in 2016 de vorming tot onderofficier bij Defensie aan te vatten.
Na haar opleiding van drie jaar startte haar initiële operationele periode, ze was toen 21
jaar. Veerle begon als sergeant bij de medische component. Ze kreeg een functie binnen
een operationele medische eenheid. Veerle voltooide diverse bijkomende vormingen in
gevechts-EHBO, tropische zieken, etc. Tijdens haar eerst acht jaar werd Veerle vier keer
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uitgezonden voor een buitenlandse missie. Na haar initiële operationele periode koos
Veerle om te solliciteren voor een verlenging van deze periode. Veerle solliciteerde voor
een functie van leidinggevende binnen een operationele medische eenheid. Tijdens de
bijkomende periode van acht jaar werd Veerle nog 2 keer uitgezonden op missie. Na 14
jaar operationele inzet gaf Veerle aan om na deze periode te willen solliciteren voor een
corporatefunctie binnen Defensie. Veerle solliciteerde voor een leidinggevende, maar
administratieve functie in een medische steuneenheid in Leopoldsburg. Veerle werd
weerhouden voor de functie en verliet het statuut van militair. Veerle is nu contractueel
burger maar wel assistent van het administratief diensthoofd van de medische antenne
in Leopoldburg. Op deze manier werkt ze kort bij huis en is ze zeker dat ze niet meer
operationeel uitgezonden zal worden. Voor haar gezin betekent dit vooral gemoedsrust.
Veerle heeft nog altijd uitzicht op een mooie carrière als burger bij Defensie. Ze heeft ook
nog altijd de mogelijkheid om de organisatie te verlaten.
[Robbie Eyckmans werkt in de logistieke sector en was officier bij Defensie. Hij is nationaal
bureaulid van JONGCD&V en voorzitter van de regio Hasselt.]
Contact: eyckmansr@hotmail.com | Twitter: @EyckmansR

Lijst met afkortingen
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ACOS IS

Assistant Chief of Staff Intelligence Service

ACOS O&T

Assistant Chief of Staff Operaties & Training

ACOS Strat

Assistant Chief of Staff Strategie

ACOS WB

Assistant Chief of Staff Well Being

CHOD

Chief of Defence

DGBudFin

Directeur-Generaal Budget en Financiën

DGHR

Directeur-Generaal Human Resources

DGJM

Directeur-Generaal Juridische steun en Bemiddeling

DGMR

Directeur-Generaal Material Resources

DGVmg

Directeur-Generaal Vorming

GLC

Gemengd Loopbaanconcept

MOD

Minister of Defence
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Xanthippe Van De Genachte

Moeder waarom sparen wij? Meester
hoe werkt geld? Over het belang
van financiële educatie, de gedeelde
verantwoordelijkheid en de toekomst
van financieel advies
Jaarlijks organiseert Ceder voor CD&V de Politieke Academie:
een intern en inhoudelijk vormingstraject voor leden met
politieke en/of maatschappelijke ambitie en interesse. Aan
het einde van het traject van één jaar schrijven de deelnemers
een slotessay. Een jury van Cederadviseurs selecteerde drie
essays om te worden gepubliceerd in CDR. Dit is er een van.

Berichtgeving over de financiële kennis is zowel voor de Belg als wereldwijd
de laatste jaren algemeen vaak negatief. Op zijn zachtst gezegd is er
ruimte voor verbetering. Financiële beslissingen zijn voor ieder van ons
zowel op dagelijkse basis als op langere termijn van groot belang. We
worden in het dagelijkse leven allen geconfronteerd met kopen en verkopen,
met betalen en ontvangen. Cash geld, bankkaarten, sparen, leningen,
investeringen, het zijn allemaal zaken die ons allen bekend zijn. Maar hoe
werkt geld in feite? Waarom bezit de Belgische ‘one percent’ de helft van de
aandelen? 1 Waarom en hoe moeten we eigenlijk sparen? En wie moet en/of
kan ons hierop antwoorden of mee helpen? Ouders? Leerkrachten? Banken
die onderwijzers ter beschikking stellen? Het zijn stuk voor stuk vragen die
niet zo evident blijken in het dagelijkse leven. Uit persoonlijke ervaring kan ik
een gemis aan begrip van het financiële beamen. Als twintiger, en nog niet
zo lang universitair afgestudeerde, kan ik duidelijk stellen dat mijn financiële
kennis als scholier of als studerende jongere onvoldoende was. Als jonge
bankier voer ik tegenwoordig dan weer elke dag financiële adviesgesprekken
en merk ik bijna dagelijks dat er bij onze bevolking nog (veel) werk aan de

1

http://www.standaard.be/cnt/dmf20160608_02330667.
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winkel is. Ik vraag mij daarom af. Hoe kan dit? Welk gebrek in ons systeem
laat toe dat Belgen, mensen wereldwijd en zogenaamd (hoog)opgeleide
jongeren geen of onvoldoende financiële basiskennis hebben? Waar liggen
de oorzaken en belangrijker nog, de oplossingen?

Een historicus die bankier wordt?
Omgaan met geld en financiën doet iedereen bijna dagelijks. Betekent dit dat we
allemaal bankier kunnen worden? De gemiddelde resultaten van Belgen op financiële
testen lijken aan te geven van niet. Kunnen we het eigenlijk aanleren? Of voor wie is
(professioneel) bankieren weggelegd? (Enkel) voor hoger opgeleiden?
In de middelbare school volgde ik in het ASO de studierichtingen LatijnWiskunde en Latijn-Wetenschappen, traditioneel gezien als sterke richtingen met meer
slaagkans aan de universiteit. 2 Ik was dus voorbereid om aan de universiteit geschiedenis
te studeren. Dat het aantal hooggeschoolden de laatste decennia toeneemt en dat een
universitair diploma al lang geen garantie meer biedt op werk, hield me niet tegen. 3
Toch bleek de universitaire opleiding inderdaad niet afgestemd op de arbeidsmarkt. Ik
studeerde af als historicus maar begon geen job binnen die sector. In de plaats kwam ik
terecht in de financiële sector, waar mijn jarenlang studieparcours niet van tel bleek te
zijn. Meer nog, mijn studieparcours had op vlak van kennis weinig meerwaarde. Door
de opleiding binnen de bank besefte ik pas dat ik niet zo algemeen gevormd was als ik
dacht, aangezien ik over nul procent financiële vorming beschikte. Bankieren is dus niet
automatisch iets voor (hoger) opgeleiden.
Mijn financiële kennis en financieel gedrag beperkten zich tot een bankkaart
hebben, kunnen storten en betalen, budgetteren, sparen ‘voor later’ en weten waar
het bankkantoor ligt. Op vlak van ons economisch systeem kwam ik ook enkel een
vak politieke economie tegen waar macro-economische vraagstukken besproken
werden. Verder wist ik niets. Zowel praktisch als theoretisch was mijn inhoudelijke
bagage beschamend. Tegenwoordig is er meer nodig dan dit om volwaardig aan de
maatschappij deel te nemen. Hoe markten, beurzen en ons economisch systeem
in het algemeen werken? Inflatie? Een gestructureerde spaarrekening, roerende
voorheffing en het verschil tussen basisintrest en getrouwheidspremie? Of het verschil
tussen een domiciliëring en een bestendige opdracht en tussen een obligatie en een
aandeel? Budgetbeheer, balansen en boekhouding? ISIN-codes? Beleggersprofiel?
2
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/limburg/1.1902007 &
http://www.classicavlaanderen.be/informatie/cijfermateriaal/slaagkansen.pdf
3
http://www.knack.be/nieuws/belgie/aandeel-hoogopgeleide-belgen-nadert-de-30-procent/articlenormal-65094.html & http://steentijd.schamper.be/542/van-masterdiploma-tot-werkloosheid
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Pensioensparen?

Autoleningen?

Woonkredieten,

registratierecht,

woonbonus?

Verzekeringen? Fiscaliteit of zelfs een belastingaangifte? Daar kende ik niets van en pas
door deze professionele wending besefte ik dat ik over een groot deel van ons dagelijkse
leven weinig geïnformeerd was.
Gelukkig is financiële vorming mogelijk en kreeg ik de kans om mij om te scholen
tot bankier. Een historicus die bankier wordt, het kan! Maar is het momenteel evident?
Neen. Dit terwijl we naar een flexibele en meer afgestemde arbeidsmarkt evolueren.
Zorgen voor een meer algemene vorming en opleidingskansen bij werkgevers moeten
daarom, en omwille van een algemene gezonde samenleving, een prioriteit zijn. Een
opleiding binnen de bank blijft dan mogelijk en nodig, maar vandaag zal de historicus
dit traject, door een gebrek aan financiële basiskennis, van nul starten en dat is onnodig.

Financiële basisgeletterdheid van belang voor iedereen
Het goede nieuws is dat financiële vorming, startend van nul, wel mogelijk is. Belgen
met een gebrek aan financiële geletterdheid kunnen sowieso ook al doende leren. Toch
is starten zonder voldoende basiskennis een handicap. Financiële basisgeletterdheid
als een combinatie van kennis, gedrag en attitude rond financiële zaken4 doet niemand
kwaad, zorgt voor financieel verantwoorde beslissingen en is van belang voor iedereen.
Bewust en aangepast financieel gedrag, als goede huisvaders, kan zorgen voor meer
financiële duurzaamheid en gemoedsrust. Het kan sensibiliseren en aanslag op de
toekomst helpen voorkomen, zowel op persoonlijk vlak, als voor het algemeen belang.
Want zo stelt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder Febelfin, mooi: “Niet enkel de
burgers hebben erbij te winnen om financieel goed ingelicht te zijn, ook de economie en de
financiële sector varen er wel bij.” 5
Het zoeken en vinden van correcte informatie vraagt veel tijd en energie. Moeten
jonge kredietnemers nu echt verlofdagen opnemen om verschillende bankkantoren
te bezoeken om tot een zo onafhankelijk mogelijk beeld te komen van voorstellen en
mogelijkheden? Of zal er binnenkort een vergoeding betaald moeten worden voor
financieel advies, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een woonkrediet? Moeten burgers
het dan anders en minder (makkelijk) geïnformeerd aanpakken? En moeten banken
anderzijds altijd ruim tijd en energie voor pure bank(s)hoppers voorzien? Wel, financiële
basiskennis kan alvast helpen. Parate financiële kennis en langetermijnstrategie
kunnen ook een deel van de oplossing zijn voor Vlaamse ondernemers en kmo’s
4
5

http://www.wikifin.be/sites/default/files/onderzoekmaart2015.pdf
https://www.febelfin.be/nl/financiele-educatie-iedereen-vaart-er-wel-bij
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in moeilijkheden.6 Op heden vertoont volgens onderzoek van het Centrum voor
budgetadvies en budgetonderzoek (Cebud) een deel van de Vlaamse jongeren tussen
16 en 18 jaar financieel risicogedrag.7 Sommigen hebben op die leeftijd, zij het vrij
beperkt, al schulden. Financiële basiskennis kan hen ten goede komen en in bepaalde
mate risicogedrag tegengaan. Begrip van de financiële sector en kennis van financiële
producten kan zorgen voor meer vertrouwen in, en stabiliteit van, het financieel systeem.
Want een bankrelatie, en met uitbreiding het hele systeem, stoelt op vertrouwen en het
maatschappelijk vertrouwen in de bank is vandaag de dag (te) laag. Vertrouwen alleen is
uiteraard niet voldoende, ook wederzijds begrip en samenwerking zijn nodig.
Ten gunste van financiële kennis en wederzijds begrip namen overheden en
Europa reeds enkele maatregelen die de komende jaren nog verscherpt en uitgebreid
zullen worden. In België zijn er van de overheid en de financiële wereld uit reeds
verschillende initiatieven ten gunste van financiële geletterdheid. 8 De impact blijkt
echter te beperkt. Europees werden sinds 2007 in de financiële sector ook Europese
Mifid-richtlijnen ingevoerd om de consument en beleggers te beschermen door onder
andere meer transparantie. Financiële instellingen spelen hierbij een cruciale rol en
streven er in het kader van zorgplicht voor cliënten naar om integer op te treden en hun
diensten duidelijk uit te leggen. Na adviesgesprekken bedanken klanten mij vaak voor
de duidelijke uitleg. Voor mij is dit het mooiste compliment en een teken dat ik, in het
kader van de zorgplicht, mijn job goed gedaan heb. Ik hoop dat er in onze samenleving
voldoende ruimte blijft voor het op langere termijn opbouwen van vertrouwensrelaties.
In België waakt sinds de ‘Twin Peaks’-wet uit 2011 voornamelijk de FSMA, de
Autoriteit voor Financiële Diensten en markten, over de bescherming van de consument.
Zo keurt zij bij openbare uitgifte van effecten in België vooraf het prospectus en de
bijbehorende reclame goed of gaat zij na of het prospectus in het buitenland werd
goedgekeurd. Toch blijft er duidelijk nood aan het in de praktijk verstaanbaar maken
van bijvoorbeeld een prospectus en bijhorende publiciteit. De beste bescherming voor
de consument is, volgens mij, kennis van zake. Want wat heeft een burger aan een door
de FSMA goedgekeurde productfiche als hij die niet begrijpt? Voor de klant is het geen
meerwaarde en voor de bank betekent het overbodige en kostelijke regeldruk. Daarom
moet naar analogie van slimme steden sterk ingezet worden op betrokken en veelzijdige
burgers.

6
http://trends.knack.be/economie/ondernemen/onvoldoende-financiele-kennis-bedreigt-vlaamse-ondernemers/
article-normal-605479.html
7
http://www.cebud.be/financieel-risicogedrag-bij-jongeren
8
Van de “European money week”, thematische sites (vb. wikifin, www.mijngeldenik.be), workshops en infosessies
voor ouderen, tot het ter beschikking stellen van bankiers om les te geven in de klas en verduidelijkende brochures
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Het belang van betrokken burgers geldt zeker in een context van beperkte
economische groei en een financiële sector die onder zware druk staat door onder andere
druk op de rentemarge, regeldruk, sterk verhoogde belastingdruk en het vraagstuk
van digitalisering. Binnen dit kader geven financiële instellingen financieel advies.
Een adviesrol waar vragen bij gesteld kunnen worden. Voor banken, als commerciële
instellingen, zijn rendement, efficiëntie en economische logica immers van belang.
We kunnen ons daardoor afvragen of financiële educatie volledig door de bank, een
commerciële en partijdige instantie met winstoogmerk, moet gebeuren? Kan en mag
de bank het eerste en enige contact zijn voor financiële informatie en beslissingen?
Wordt voor iedereen dezelfde toegang tot advies gegarandeerd of is er nood aan meer
onafhankelijk advies en/of objectieve advieskanalen? En in welke mate kan het door
een bank ter beschikking stellen van onderwijzers objectief en geloofwaardig zijn? We
plaatsen deze kritische bedenkingen bovendien in het kader van media die de laatste
maanden en jaren berichten over grote hervormingen bij financiële instellingen.
Hervormingen waar winstoogmerk een rol speelt en waar honderden ontslagen, het
sluiten van kantoren en de mogelijks lagere nabijheid voor cliënten gevolgen kunnen
zijn. Hierdoor worden de vragen over de rol van de financiële sector aan de ene kant
verscherpt, maar rijst aan de andere kant ook de vraag in welke mate de burger zich
bewust is van de reële kost van financiële dienstverlening. Ook op dit vlak is financieel
bewustzijn dus voor alle partijen van belang.
Verder is ook het vraagstuk van de digitalisering van groot belang. Digitale
strategieën en technologie winnen terrein in de financiële wereld en banken moeten
samen met de maatschappij moderniseren. Digitalisering biedt zéér mooie kansen en
kan de toegangsdrempel tot de financiële sector verlagen. Het aantal mensen dat zich
naar het fysieke bankkantoor begeeft, daalt door de digitalisering de laatste al jaren
gestaag en kan voor banken bepaalde kosten drukken. Anderzijds kan digitalisering
ook negatieve gevolgen in zich dragen. Hoe welkom zijn mensen bijvoorbeeld nog in
het bankkantoor voor basiszaken als vanaf 2017 voor particulieren voor het uitvoeren
van een papieren overschrijving soms tot een kost van 9,68 euro gevraagd wordt? Er
bestaat vaak een gratis alternatief en digitalisering is beslist nodig, maar wat betekent
dit precies voor mensen zonder bankkaart, computer of computerkennis? Of voor
mensen die momenteel geen of weinig vertrouwen hebben in de veiligheid van digitaal
bankieren? Zonder uitspraken te doen over deze aangestipte tendensen moeten we, als
bankloketten en aanspreekpunten schaarser worden, ons daarom toch afvragen welke
mate van digitalisering en welk soort financiële wereld we precies willen.
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België kende een dicht bankkantorennetwerk waarbij elk kantoor een soort van
nabije ontmoetingsplek in het buurtweefsel was. Niet alleen met puur financiële vragen
maar vaak ook met algemenere, of administratieve vragen kwamen burgers er terecht.
Er dient daarom ook stilgestaan worden bij sociale gevolgen, zeker in moeilijke buurten,
die het verdwijnen van kantoren zou kunnen hebben en hoe betrokkenheid tussen bank
en burger zou kunnen wijzigingen. Daarom wil ik stevig bepleiten, ook bij de overheid,
om na te denken over de toekomst, rol en aanpak van financiële instellingen. Financiële
instellingen bepalen mee financiële stromen en de vorm van onze maatschappij. Daarom
moeten we ons vandaag afvragen welke financiële wereld we morgen willen. Willen
we algemeen een financiële wereld die verantwoordelijkheid neemt, innoveert en een
voorbeeld is voor de verduurzaming van onze samenleving? Of is deze hef boomfunctie
niet van belang? En willen we meer in de praktijk, bij wijze van spreken, evolueren
naar advies via de bankautomaat of willen we financiële zorgplicht waar een bankier de
mensen (bij hun voornaam) kent?
Meer en meer mensen shoppen alvast online. Van boeken tot kleren, vandaag
kan je het allemaal in amper een paar klikken bestellen. Sommige banken zoals
Hellobank en ‘online broker’ Keytrade zien opportuniteiten in dit format en willen
experimenteren door bijvoorbeeld hypothecaire kredieten (volledig) aan te bieden via
het internet. Praktisch kan dit mogelijk blijken, toch mogen we niet vergeten dat het
aankopen van een woning een grote en misschien zelfs levensbepalende financiële
beslissing kan zijn. We moeten ons dan ook afvragen of het verstandig is om via enkele
muisklikken financiële beslissingen te maken voor de soms komende 20 à 30 jaar.
Kleren die niet passen kunnen we terugzenden, een woonkrediet niet!

Financiële educatie een gedeelde verantwoordelijkheid?
Als we de instelling volgen dat we een goed, gezond en stevig financieel systeem willen
met algemene financiële basisgeletterdheid, wie kan en moet dit dan garanderen? En
waardoor komt het feitelijk dat Belgen op heden een te beperkte kennis hebben? Volgens
Pascal Paepen is slechts een heel selecte groep mensen geïnteresseerd in de finesses van
het financiële omwille van gepercipieerde complexiteit en saaiheid. Anderzijds ziet hij
een gebrek aan vorming. 9

9
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Het gebrek aan vorming zou tweeledig zijn en enerzijds liggen bij de
consument, de burger zelf, en anderzijds bij de mogelijke verantwoordelijken voor
vorming: de overheid, het onderwijs, de financiële wereld en burgers/ouders. Naar
christendemocratisch ideaal zouden alle actoren en belanghebbers een steentje moeten
bijdragen en hun verantwoordelijkheid nemen. In gedeelde verantwoordelijkheid van
alle partijen schuilt op deze manier een sterke meerwaarde.
Van de overheid kan verdere ondersteuning van en facilitering bij het financieel
opgroeien van de Belg komen. Wij ondersteunen de uitgangspunten van de Europese
Commissie, OESO en van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin).10 Deze
grondslagen moeten echter dringend geïmplementeerd worden. De aanbevelingen
van de Gezinsbond (2013)11 en van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten (2015)12 zijn al een goede eerste stap. Ook het innoveren
en experimenteren met fysieke onafhankelijke advieskanalen kan een stap zijn. Ik zou
het Vlaams Parlement willen oproepen om de aanbevelingen spoedig en ernstig te
concretiseren en implementeren.
Van de financiële wereld kan verdere zorgplicht voor klanten en verstaanbaar
advies gevraagd worden. Of opgelegde regeldruk hiervoor de enige en beste piste is,
moet door de overheid bekeken worden. Het belonen van verantwoordelijk gedrag van
financiële instellingen zou een complementaire piste met toegevoegde waarde kunnen
zijn. Samenwerking met andere actoren moet aangemoedigd worden en financiële
instellingen moeten zelf ook, eventueel ondersteund, kunnen inzetten op financiële
vorming door bijvoorbeeld infoavonden.
Van burgers kan en moet interesse en inzet verwacht worden om geïnformeerd
te participeren aan de samenleving. Zeker ook op het vlak van het financiële is dit een
boodschap van algemeen nut. Van ouders kan dan het zorgen voor financieel bewustzijn
bij jongeren gevraagd worden. Vandaag wordt vaak gesteld dat ouders moeten instaan
voor de opvoeding van kinderen, financiële kennis moeten voorzien en moeten
ingrijpen indien nodig. Er blijkt echter een sterke relatie te bestaan tussen de individuele
scores op financiële geletterdheid en de socio-economische thuissituatie van leerlingen.
Wij bepleiten daarom dat ouders in de mate van het mogelijke een belangrijk deel van
de opvoeding moeten blijven opnemen, maar ondersteund moeten worden. “Moeder,
waarom sparen wij?” is een vraag die ouders algemeen zouden moeten kunnen

10
Med. “Financiële educatie” van de Europese Commissie van 18 december 2007 met referentie COM(2007) 808
definitief.
11
https://www.gezinsbond.be/Gezinspolitiek/standpunten/Documents/Financi%C3%ABle%20geletterdheid.pdf
12
http://www.kvab.be/downloads/stp/mw_financiele-vorming.pdf
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beantwoorden. Vanuit het onderwijs kunnen ouders aangevuld en ondersteund
worden. Nieuwe en bestaande initiatieven zoals vb. het platform Yongo kunnen meer
aangemoedigd en verspreid te worden.
Van onderwijs en leerkrachten kan bijkomend verlangd worden dat zij de vraag
‘hoe werkt geld?’, kunnen beantwoorden en dit uitdiepen tijdens de lesuren. Deze rol
voor onderwijs is vandaag echter onvoldoende aanwezig in de huidige vakgebonden
en vakoverstijgende eindtermen voor secundair onderwijs. Eén ding moet vandaag
daarom prioritair vooropgesteld worden: een sterke rol voor het secundair onderwijs.
Want onderwijs heeft een belangrijke rol bij het noodzakelijke streven naar een
volledige opvoeding waar iedereen gelijke kansen krijgt, los van socio-economische
thuissituatie. Ons onderwijssysteem moet jongeren wapenen om deel te nemen aan
de hedendaagse samenleving door in alle vakken en in een burgerlijke opleiding te
voorzien. Het idee dat alles zich in het klaslokaal afspeelt, is gedateerd. Wat buiten, in de
‘echte wereld’ gebeurt, doet er vandaag even veel, al dan niet meer, toe. In tijden van een
overaanbod aan informatie, moeten concrete vaardigheden aangeleerd worden om met
deze schatten van informatie om te gaan en moet de focus niet liggen op het vormen van
menselijke automaten. De nood is er om praktische, concrete en bovenal nuttige zaken
aan te leren. Dit natuurlijk steeds in combinatie met een goede algemene vorming.

Jong geleerd is oud gedaan; eindtermendebat van
LeRensbelang13
In het voorjaar van 2016 startte een breed publiek debat over de actualisering van
eindtermen in het onderwijs. Het debat richtte zich op wat van ‘leRensbelang’ is in het
onderwijs. Het focuste zich o.a. concreet op hoe jongeren voorbereid moeten worden op
deelnemen aan de samenleving van morgen en op hoe ze later aan het werk kunnen. Er
werd gedurende het hele proces sterk ingezet op het zoveel mogelijk betrekken van een
brede groep van scholieren, leerkrachten, burgers en organisaties. Op 4 oktober 2016
werd het eindrapport over het maatschappelijk debat over de eindtermen voorgesteld.14
Om het debat overzichtelijk te maken werden de bijdragen aan het debat in dit
eindrapport geclusterd in 14 overkoepelende thema’s. Het thema ‘zelfredzaamheid en
praktische competenties’ staat in de top drie van ideeën. Jongeren en betrokkenen bij
het debat willen dus hulp van het onderwijs om op eigen benen te leren staan en om

13
https://cdn.kangacoders.com/direct/dep_onderwijs_be/da_files/items/000/000/094/original/Van_
Lerensbelang_eindrapport.pdf?1475585999
14
https://vlaams-parlement.prezly.com/uitnodiging-persconferentie
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praktische competenties aan te leren. Het idee van financiële geletterdheid staat binnen
dit thema bovendien op de eerste plaats. Kortom: het publiek debat bevestigt duidelijk
nood aan financiële basisgeletterdheid.
Vlaams minister van Onderwijs Crevits ziet deze nood ook.15 Medio 2016 werd
bekend dat binnen de Vlaamse onderwijshervorming leerlingen in de eerste graad
van het secundair onderwijs in de toekomst financiële basiskennis zouden moeten
hebben. Invoering in de eerste graad is alvast een goed begin, maar niet voldoende.
Als de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement debatteert over de ideeën
en bevindingen uit het eindrapport, hoop ik dat zij alvast solide en toekomstgerichte
maatregelen nemen in de richting van meer financiële kennis in het onderwijs. Het
invoeren van een verplicht vak over financiële en economische basiskennis, eventueel
in combinatie met burgerschap, lijkt mij onontbeerlijk. De inhoud van het vak kan zich
over de jaren heen verbreden en verdiepen via duidelijke leerlijnen.
Als we financiële geletterdheid opdelen in kennis, attitudes en gedrag lijkt het
opportuun dat het onderwijs in de eerste graad in eerste instantie helpt om financiële
attitudes te kweken. Zodat jongeren bewust worden van geld, weten waarvoor geld
dient en hoe er algemeen mee omgegaan kan worden. In tweede instantie kan dit
meer concreet worden via aanleren van financieel gedrag. Hier gaat het dan eerder over
budgetbeheer; over hoe aankopen overwegen, over schulden, plannen van geld en het
inschatten van financiële risico’s. Tenslotte zouden in de laatste graad meer technische
en theoretische financiële kennis aan bod moeten komen waar o.a. financiële begrippen,
diversificatie, risico en opbrengst en het economisch systeem behandeld worden. De
mate van verdieping kan aangepast worden aan gekozen studierichtingen, maar na het
secundair onderwijs zou iedereen een algemeen begrip moeten hebben van financiële
zaken. In de derde graad mag vooral gefocust worden op kennis over praktische zaken
die jongeren nodig zullen hebben in hun latere (dagelijkse) leven. Zaken die zeker
besproken zouden moeten worden zijn: hoe een autolening werkt, welke kosten er
komen bij het aankopen bij een huis en welk budget dus ongeveer nodig is, de derde
pijler van het pensioensparen, kennis van verschillende financiële organisaties, en ons
belastingsysteem. Ook de basis van en ‘tips and tricks’ over verzekeringsproducten
moeten besproken worden: brandverzekeringen, tak-21-verzekeringen, familiale
verzekeringen en autoverzekeringen. Dit alles hoeft bovendien niet leerkracht- of
klaslokaalgebonden zijn, integendeel.
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Ik geloof dat het betrekken van expertise uit de financiële sector of het bezoeken
van instellingen een grote meerwaarde kan zijn. Het door financiële instellingen ter
beschikking stellen van onderwijzers en knowhow zou gezien kunnen worden als een
uitgestoken hand voor het opnemen van maatschappelijke zorgplicht. Het uitwerken
van een duidelijk beleidskader hiervoor is wel primordiaal voor de correctheid en het
welslagen van dergelijk project. Zoals voorgesteld kan de overheid het beleidskader
uitbreiden naar het ‘carrot-and-stick’-principe. Naast het opleggen van vereisten
aan financiële instellingen met bestraffend karakter (stick) kan een complementaire
piste met positieve incentives (carrot) voor verantwoordelijk gedrag van financiële
instellingen uitgewerkt worden. Bovenstaand project van ter beschikking stellen van
onderwijzers uit het financieel veld zou hier dan perfect in kunnen kaderen en een winwinsituatie kunnen zijn voor alle partijen. Ook sociaal maatschappelijke meerwaarde
van banken, duurzaamheid en fysieke aanwezigheid (in moeilijkere buurten) kan
hieronder geplaatst worden.
Het eindrapport van ‘leRensbelang’ wijst overigens op het belang van
levenslang leren. Hiervoor moeten ook de nodige maatregelen worden voorzien.
Samenwerking met de financiële sector is cruciaal. Onafhankelijke infosessies en
toegankelijke vormingen zouden aangeboden en aangemoedigd moeten worden.
Dit kan in samenwerking met volwassenenonderwijs. Bepaalde doelgroepen zoals
eenoudergezinnen, kredietnemers en jongvolwassenen zouden prioritair benaderd
moeten worden. Er zouden daarnaast sensibiliseringsacties moeten komen om burgers
bewuster te maken van de noodzaak om goed geïnformeerd te zijn over financiële
zaken en risico’s. Zoals aangehaald kan een boodschap van algemeen nut een begin zijn.
Aanbieden van onafhankelijke en objectieve advieskanalen kan naast het zoals reeds
vermeld aanmoedigen van bestaande platformen (vb. Yongo, Wikifin) ook helpen.
Tenslotte zouden adviesverleners en leerkrachten vanuit de overheid alvast ook de
nodige steun en opleiding moeten krijgen.

Tot slot
Het antwoord op de vraag waarom Belgen financiële analfabeten zijn, blijkt meerledig
en te liggen bij verschillende actoren, van burger tot staat. Financiële informatie
blijkt vandaag beschikbaar maar het brede publiek wordt niet of onvoldoende bereikt
en de informatie blijft vaak onbegrepen. Er moet door ons allen, burgers, bankiers,
beleidsmakers, volksvertegenwoordigers, ouders, kredietnemers, spaarders etc. tastbaar
en betrokken nagedacht worden over hoe we onze financiële wereld en financiële
opvoeding willen organiseren. Willen we een gegarandeerde inclusieve sector met
advies, geïnformeerde financiële beslissingen, gelijke kansen en toegang voor iedereen,
of niet?
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De oorspronkelijke vragen brengen ons bij nieuwe vragen maar vandaag moeten
we vooral in gang schieten en maatregelen implementeren. Aanbevelingen van o.a.
de OESO en de Gezinsbond kunnen als basis dienen. Initiatieven van ter beschikking
stellen van onderwijzers kunnen voor inspiratie zorgen. Er is nu nood aan juiste
instrumenten, goede praktijkvoorbeelden en maatwerk. “Waarom sparen wij en
hoe werkt geld ”, moeten evidente attitudes zijn in het dagelijkse leven. Iedereen zou
financieel verantwoorde beslissingen moeten kunnen maken en bewust moeten zijn van
het belang van financieel geïnformeerd te zijn. Over dat er eerst en vooral gestart dient te
worden in het onderwijs, is iedereen het eens. Opleiding voorzien tijdens de schooljaren
maar ook daarna. Financiële opvoeding moet ¬focussen op de concrete kennis die de
Belgen nodig zullen hebben in het dagelijkse leven. Door buiten het klaslokaal te treden,
moet de link met de praktijk versterkt worden. De nadruk moet liggen op veelzijdige,
geïnformeerde en betrokken burgers. Samenwerking tussen overheid en de financiële
sector is van groot belang.
Laten we vandaag dus reflecteren over financiële geletterdheid maar laten we
in eerste instantie maatregelen treffen en samen verantwoordelijkheid opnemen.
Financiële basiskennis als beste bescherming voor iedereen. Voor burger en overheid.
Voor leerkrachten en ouders. Voor de financiële sector en de economie. Voor bankier en
historicus
[Xanthippe Van De Genachte is werkzaam bij vdk bank en actief binnen (JONG)CD&V
Gent.]
Contact: xanthippe.vandegenachte@gmail.com
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Boekbesprekingen
Stefan Rummens

Wat een theater! Politiek in tijden van
populisme en technocratie
Pelckmans Pro, Kalmthout, 2016, 253p.

De titel verraadt al onmiddellijk een fundamentele diagnose. Technocratie leidt tot
populisme. Het politieke proces achter de schermen voeren, zelfs wanneer de debatten
tot gunstige resultaten leiden, wekt wantrouwen bij de bevolking. Populisten die
dan beweren in naam van de bevolking te spreken tégen het eigengereide politieke
establishment, halen dan dikwijls de stemmen binnen ondanks de inhoud van hun
programma – of meestal het frappant gebrek daaraan.
Rummens, politieke filosoof aan de KU Leuven, opent met ‘Democratie in crisis’,
een heel pertinent overzicht van wat zich momenteel als politieke probleem aandient
in de democratische (?) wereld. Hij besluit dat niet zozeer het politieke mediatoneel de
voedingsbodem vormt voor het populisme, bijna integendeel. De oorzaak ligt bij de
machtsgreep van de technocratische instellingen op elk echelon van de politiek. Wat
Europa betreft hoorden we deze kritiek al eerder, maar Rummens ontwaart die tendens
ook op nationaal en mondiaal niveau.
Inderdaad, we leven in een mediademocratie en inderdaad, de media
werken volgens een zekere dramaturgische logica. Bernard Manin spreekt van een
mediademocratie, Marc Elchardus van een dramademocratie. Daar valt volgens
Rummens niets te remediëren, wel alles beter te regisseren. Het ‘theater’ op zich
is niet verkeerd, het is nu eenmaal het format van het publieke debat geworden. De
media hebben een constructieve rol te vervullen in de realisatie van wat Habermas
noemt de ‘deliberatieve democratie’. Deze veronderstelt een continuïteit tussen het
maatschappelijk debat op informeel niveau, bv. in de media, en op het formele niveau,
bv. in het parlement. Deze continuïteit vooronderstelt een zekere zichtbaarheid.
Voor een democratie is perceptie belangrijk. De bevolking moet minstens de
indruk hebben dat de overheid zich onpartijdig buigt over hun besognes. Dit is geen
kwestie van witte raven, dan wel van geloofwaardigheid als noodzakelijke voorwaarde
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voor een goed functionerende democratie. Vandaar Rummens’ pleidooi voor méér,
maar dan ook beter politiek theater.
Later in het boek gaat Rummens dieper in op het fenomeen van het populisme
zelf. Hij onderscheidt het populisme als stijl en als ideologie – wat misschien raar
klinkt in zoverre populisme het niet moet hebben van de argumentatieve logica die
we van een ideologie verwachten, en des te meer van louter retoriek die zich niet aan
inhoud verbrandt. Wat de stijl betreft kunnen we vlug gaan: eenvoudig, simpel, de
taal van het volk tegenover die van het technocratisch establishment. Haar ‘ideologie’
is iets subtieler. Het populisme beweert namelijk te spreken in naam van het volk. Dat
is met name gevaarlijk, omdat in een democratie ‘het volk’ niet geacht wordt in één
stem te spreken, maar net in en vanuit een diversiteit te spreken. In die zin verhult de
populistische ideologie onmiskenbaar de dreiging van een totalitair regime. Dat brengt
Rummens dan bij het nationalisme, waarin veelal zowel voornoemde stijl als ideologie
herkenbaar zijn.
Een zeer leesbaar boek, vlot geschreven en rijkelijk geïllustreerd, zonder
academische pretenties en als dusdanig bedoeld voor elke geïnteresseerde en
geëngageerde burger die ooit het woord ‘meerwaarde’ in de pers tegenkwam.
[Erik Meganck is adviseur Zingeving en Ideologie bij Ceder, studiedienst van CD&V.]
Contact: emeganck@cdenv.be

Jacques Derrida

Over gastvrijheid
Boom, Amsterdam, 2016, 135p.

Het boek bestaat uit drie teksten van de hand van Derrida zelf en een epiloog van
psychoanalytica Anne Dufourmantelle. De eerste tekst van Derrida, ‘Kosmopolieten
aller landen, kop op!’, werd voorgelezen in 1996 voor het Internationale Parlement van
Schrijvers. De twee overige teksten zijn de uitgeschreven notities bij colleges uit 1996
over gastvrijheid. In de epiloog plaatst Dufourmantelle deze teksten binnen het kader
van het hele seminarie.
De eerste tekst is brandend actueel. Hij behandelt wezenlijk het asielrecht. Naar
aanleiding van de idee van ‘vluchtsteden’ voor schrijvers die worden vervolgd, gaat
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Derrida in op enkele termen als gastvrijheid, minderheid, asiel, kosmopoliet en zo meer.
Hij citeert Hannah Arendt uit haar ‘Het verval van de nationale staat en het einde van de
rechten van de mens’ (in Totalitarisme, Boom, 2005). Daarin constateert ze enerzijds
het inkrimpen van het asielrecht en anderzijds de ontoereikendheid van de traditionele
rechtsmiddelen, zoals repatriëring en naturalisatie. Wat dat eerste betreft, ziet Derrida
het somber in en gewaagt van vluchtelingen die weliswaar welkom zijn in Europa,
maar in geen enkel Europees land. Daaraan wordt momenteel weliswaar gewerkt, wat
Derrida twintig jaar geleden niet kon weten, maar zeer schoorvoetend. Vervolgens
wijst hij op de historische antecedenten van het asielrecht, uit de Hebreeuwse, Griekse,
christelijke en middeleeuwse stedelijke culturen. Hier vraagt hij zich af wat een cultuur
van gastvrijheid, wat het cultiveren van een ethiek van gastvrijheid kan betekenen.
Immers, is gastvrijheid niet het wezen van een cultuur in plaats van een morele optie? “In
zoverre ethisch handelen raakt aan het ethos, dat wil zeggen aan de woning, de plek waar
je thuis bent, je vertrouwde verblijfplaats en hoe je er leeft, hoe je je er verhoudt tot jezelf en
anderen, anderen als getrouwen of vreemdelingen, is ethiek gastvrijheid …” (25) Uiteraard
verwijst Derrida ook naar Kants idee van de eeuwige vrede van de kosmopolitiek en de
universele gastvrijheid als een recht. Hier ligt ook een probleem klaar. Want dat recht
hangt op aan de spanning tussen de ‘Wet’ van een onvoorwaardelijke gastvrijheid,
a priori en voor iedereen, wie dan ook, enerzijds en de voorwaardelijke wetten zonder
dewelke de ‘Wet’ dode geest zou blijven.
“De wet van de absolute gastvrijheid dwingt tot een breuk met de gastvrijheid
van rechtswege, met de wet of de gerechtigheid opgevat als recht. De rechtvaardige
gastvrijheid breekt met de gastvrijheid als recht, zonder haar echter te veroordelen
of aan te vechten; ze kan er integendeel zelfs voor zorgen dat ze opgenomen blijft in
een voortdurende voorwaartse ontwikkeling; ze staan echter beide vreemd tegenover
elkaar en zijn onderling even verschillend als de gerechtigheid en het recht, die niettemin
auw verwant zijn en in feite zelfs onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.” (44) De
gastvrijheid als recht is een voorwaardelijke gastvrijheid omdat ze alleen werkt wanneer
de vreemde zich kenbaar maakt in een naam, een taal, een statuut van vreemdeling.
Alleen wie een naam heeft en de taal begrijpt, kan een recht worden voorgehouden
waarvan die gebruik kan maken. Derrida stelt zich echter de vraag of een dergelijke
statutaire vreemdeling nog wel een echte vreemde is, hoe goed bedoeld de gastvrijheid
ook is. Die laatste heeft immers geen naam en spreekt de taal niet, dat maakt en houdt
hem vreemd. Hier vraagt Derrida zich dan weer af of dergelijke gastvrijheid praktisch
mogelijk is. Wellicht niet, maar toch is die gastvrijheid nodig om elke rechtelijke
configuratie van gastvrijheid een ‘spiegel’ voor te houden. De onvoorwaardelijke wet
en de voorwaardelijke wetten overtreden elkaar voortdurend. Dit is onvermijdelijk.
Onvoorwaardelijkheid en voorwaardelijkheid verdragen elkaar niet, maar kunnen niet
‘los’ van elkaar. Doordat de ‘Wet’ als verzinkpunt van de wetten fungeert, is iets als een
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geschiedenis van de wetgeving omtrent gastvrijheid mogelijk en dus ook verbetering. In
zoverre geschiedenis de plaats is voor belofte en hoop, dienen we elke voorwaardelijke
vorm van gastvrijheid in vraag te stellen, niet om instrumentele reden maar in naam
van, omwille van de Wet. Ook al mag de Wet niet vragen naar de naam en een taal van
de nieuwkomer, de wetten kunnen daar niet omheen. En zonder de wetten blijft de Wet
een vruchteloze abstractie, net zoals elke zelfgenoegzame voorwaardelijke wetgeving
weinig meer is dan een lukrake poging tot gastvrijheid, star en uitzichtloos, zonder de
Wet.
[Erik Meganck is adviseur Zingeving en Ideologie bij Ceder, studiedienst van CD&V.]
Contact: emeganck@cdenv.be

Soulaymane Bachir Diagne

Filosoferen in de islam?
Vrijdag (Antwerpen), 2016, 160p.

Dat verduivelde vraagteken in de titel! Natuurlijk, filosofen stellen vragen, religies
en hun theologen bieden op voorhand de antwoorden. Nochtans, zo merkwaardig is
de band tussen filosoferen en islam nu ook weer niet. In de Arabische wereld las men
Aristoteles vooraleer die halfweg de 13de eeuw hier in Europa in een degelijke vertaling
door Willem van Moerbeke werd geïntroduceerd en Thomas van Aquino ermee aan de
slag kon. Trouwens, ook algebra (van het Arabische ‘al-gibr’) en scheikunde (al-chemie,
van het Arabische ‘al-kimia’) waren in die wereld allang bekend voordat ze geïmporteerd
werden in Europa. Merkwaardig is dat de experimentele interesse, opgewekt door
Aristoteles’ denken, en de algebra nooit tot een moderne wetenschap hebben geleid,
zoals in Europa – denk aan Galilei. Om maar te zeggen, de Arabische cultuur heeft, met
figuren als Avicenna en Averroës, haar eigen wijsheidstraditie naast de Europese, met
veelzeggende overeenkomsten en verschillen.
Ook al insinueert dat vraagteken dat het boek wordt opgezet als een apologie of
islamtheodicee, het gaat in de eerste plaats om een inleiding, of misschien beter: een
rondleiding. Aan de hand van enkele mijlpalen uit de intellectuele geschiedenis van
de islamitische wereld behandelt de auteur, hoogleraar Frans en filosofie aan Columbia
University, onderwerpen als taal en logica, rationaliteit, ecologie, pluralisme maar ook
specifiek de verhouding filosofie-islamtheologie en hermeneutiek van de Koran. Dan
blijkt dat inderdaad de islamfilosofie iets anders is dan christelijke filosofie, Arabische
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filosofie iets anders dan Griekse, maar dat dialoog mogelijk is omdat zich metaforische
raakvlakken vormen wanneer de intentie (behoefte, plicht) tot dialoog zich opwerpt.
Jammer dat wij vandaag zo worden geconfronteerd met wat ons scheidt en
dikwijls onder de vorm van (eenzijdige) terreur verschijnt terwijl auteurs en boeken
als deze juist zo vlot wijzen op wat ons verbindt. En interessant, soepel lezend en zeer
welkom boek.
[Erik Meganck is adviseur Zingeving en Ideologie bij Ceder, studiedienst van CD&V.]
Contact: emeganck@cdenv.be

Paul Cortois en Guido Vanheeswijck (red.)

Religie onder kritiek. De plaats van religie
in de seculiere samenleving
Acco, Leuven, 2016, 207p.

Deze bundel is opgedragen aan twee emeriti van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte
te Leuven. André Cloots en Martin Moors doceerden jarenlang metafysica en
godsdienstfilosofie aan dat instituut, tot groot wijsgerig genoegen van een heleboel
studenten. Ze leveren de eerste en laatste bijdrage aan dit boek, telkens bewerkingen
van hun afscheidsrede. André Cloots biedt in ‘Wat heeft moderniteit met de godsdienst
gedaan?’ een oorspronkelijke en genuanceerde reconstructie van de relatie tussen
moderniteit en godsdienst. Het is namelijk niet zo dat de moderniteit simpelweg de
godsdienst afschafte. Moderniteit en godsdienst staan niet tegenover elkaar, zoals lang
geleden werd gedacht, maar hebben elkaar vormgegeven. Martin Moors vraagt zich in
‘Religie onder kritiek: so what?’ af in hoeverre kritiek op de religieuze praxis niet veelal
kritiek op de religieuze denkbeelden betreft.
Verder bestaat het boek uit vier secties met bijdragen van collegae. De eerste
sectie is gewijd aan religie onder moderniteitskritiek, de tweede aan religie onder
secularisatiekritiek. Eigenlijk zijn dit uitwerkingen van de vraag van Cloots: wat heeft
de moderniteit, meer bepaald de secularisatie, met de religie gedaan? In de derde sectie
wordt onderzocht wat de beruchte metafysicakritiek heeft ontnomen of bijgedragen
aan de religie. In een laatste sectie wordt het morele en religieuze subject ter discussie
gesteld.
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Telkens bekleden de auteurs binnen een sectie min of meer uiteenlopende
posities ten aanzien van de betreffende problematiek. Dat maakt deze bundel uiteraard
op zich al boeiend. Wat het boek ook nog aannemelijk maakt, is dat alle auteurs voorbij
de verschillen en nuances in hun analyses, de religie ‘genegen’ zijn. De lezer moet dus
geen schrik hebben van de titel, het gaat hier niet om het afgezaagde vertoog over religie
en geweld. Om het toch in de woorden van de twee gevierden te stellen: wat heeft de
moderniteit heel gelaten van het religieuze denken én handelen, hoe heeft de religie de
moderniteit gevormd en juist hierin zichzelf als filosofie en liturgie overleefd?
[Erik Meganck is adviseur Zingeving en Ideologie bij Ceder, studiedienst van CD&V.]
Contact: emeganck@cdenv.be

Frank Seberechts

Onvoltooid Vlaanderen. Van taalstrijd tot
natievorming
Antwerpen, Frank Seberechts & Uitgeverij Vrijdag, 2017, 255 p.

Het boek van Frank Seberechts ‘Onvoltooid Vlaanderen. Van taalstrijd tot
natievorming’ is aangekondigd als een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de
Vlaamse natiewording in “een overzichtelijk en toegankelijk boek” en “een veelkleurig
overzicht van bijna tweehonderd jaar Vlaams bewegen”. Het nawoord bij het boek –
met als titel ‘Slotessay – van geblokkeerde mobiliteit naar geblokkeerde democratie’ – is
geschreven door Bart De Wever, algemeen voorzitter van de N-VA. Frank Seberechts is
historicus en diensthoofd onderzoek aan het ADVN (Archief en Documentatiecentrum
voor het Vlaams-nationalisme). Hij publiceerde over de Vlaamse Beweging, Vlaamsnationalisme en België voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.
De eerste 162 bladzijden van het boek beschrijven de geschiedenis van de
Vlaamse Beweging, het Vlaams-nationalisme en de Vlaamse natievorming. Hoofdstuk
9 – in totaal 20 bladzijden – schetst de opeenvolgende staatshervormingen. Hoofdstuk
10 – het laatste hoofdstuk – handelt over de Vlaamse natievorming en de evolutie van de
Vlaams-nationalistische partijen. Daar sluit het nawoord van Bart De Wever op aan, die
in zijn slotessay vooral een samenvatting geeft van de belangrijkste elementen van het
confederalisme, zoals beschreven in de congresteksten en het verkiezingsprogramma
van zijn partij in 2014. Het boek is voorzien van illustraties, bevat een tijdlijn, een
aantal leessuggesties en tenslotte ook een personenregister.
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Het is geen sinecure om de lange, rijke geschiedenis van Vlaanderen samen te
vatten. De rol van de Vlaamse Beweging refereert daarbij naar een samenspel van
factoren, historische gebeurtenissen, verenigingen, personen. De wetenschappelijkencyclopedische benadering in de ‘Encyclopedie van de Vlaamse Beweging’ en het
tijdschrift ‘Wetenschappelijke tijdingen’ over de geschiedenis van de Vlaamse Beweging,
uitgegeven door het ADVN, tonen aan hoe omvangrijk die geschiedenis is. Er bestaan
dan ook heel wat boeken die bepaalde aspecten of bepaalde belangrijke figuren in
die rijke geschiedenis centraal stellen. In het verleden zijn er eveneens een aantal
verdienstelijke initiatieven geweest om die geschiedenis op een vlot leesbare en toch
historisch verantwoorde manier te verhalen, inzonderheid naar de jeugd toe. Maar er
is zeker nood aan een nieuwe, eigentijdse versie. Hoe kan men immers de hedendaagse
werkelijkheid duiden, zonder de feiten en de evoluties uit het verleden te kennen?
Er dient vastgesteld te worden dat in het boek van Frank Seberechts een aantal
belangrijke kleuren van die Vlaamse geschiedenis ontbreken. Scherper gesteld: de
geschiedenis is in het boek nogal eenzijdig gekleurd. De socio-economische aspecten
en de rol van belangrijke actoren uit die maatschappelijke sectoren zijn onvoldoende
aan bod gekomen. De wetenschappelijke bijdragen en boeken die daarover verschenen,
hadden minstens kunnen vermeld worden bij de leessuggesties. De institutionele
ontwikkeling van Vlaanderen is zeer onvolledig weergegeven. “Ten slotte zouden ook
nog enkele nieuwe bevoegdheden van het federale naar het deelstaatniveau worden
overgedragen.” Deze laatste zin van het hoofdstuk over de staatshervormingen
illustreert hoe minimalistisch de auteur de status van Vlaanderen voorstelt. Die
ontwikkeling heeft nochtans belangrijke mijlpalen: het definitief vastleggen
van de taalgrens, het verwerven van politieke zelfstandigheid, de evolutie van
cultuurautonomie naar uitgebreide socio-economische bevoegdheden en aanzienlijke
fiscale autonomie gekoppeld aan responsabilisering voor het gevoerde beleid, enz.
De rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement – als emanatie van het
Vlaamse volk – is door de Vlaamse Beweging terecht als een uiterst belangrijke stap in
het streven naar politieke zelfstandigheid beschouwd. De eigen politieke instellingen
hebben inderdaad geleid tot de ontwikkeling van een eigen beleidsdynamiek gericht op
een toekomstgerichte ontplooiing van Vlaanderen. Tevens werden de bakens uitgezet
voor de verdere institutionele ontwikkeling. De Schrikkelnota van Vlaams ministerpresident Luc Van den Brande van 29 maart 1996, de resoluties van het Vlaams Parlement
van 5 maart 1999 en de Octopusnota uit 2008 van Vlaams minister-president Kris
Peeters vormen tot op de dag van vandaag een belangrijk Vlaams referentiekader. In het
boek worden de resoluties bijna als een anekdote vermeld. Tijdens een betoging op 6
mei 2001 in Gent, georganiseerd door de Vlaamse Beweging onder het motto ‘woord
houden’, werd er nochtans om de uitvoering van de Vlaamse resoluties gevraagd.
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Onbegrijpelijk is dat de belangrijke bevoegdheden van Vlaanderen op het vlak
van buitenlandse politiek totaal onderbelicht zijn gebleven. Nochtans heeft in de
Vlaamse Beweging steeds veel belangstelling bestaan voor de plaats van Vlaanderen in
Europa en wordt geijverd voor een sterk Vlaams buitenlands beleid en samenwerking
met Nederland. Geen woord in het boek over bijvoorbeeld de vzw Vlaanderen – Europa
die met haar bezielers pleit voor een open Vlaamse identiteitsbeleving – o.a. via de
succesvolle 11-juli vieringen – en die Vlaams zelf bewustzijn koppelt aan internationale
oriëntatie en positieve interactie met andere culturen. Het is inzonderheid omwille van
het verdragsrecht en de internationale bevoegdheden van de deelstaten, evenals het
ontbreken van een hiërarchie der normen, dat door constitutionalisten wordt gesteld
dat het Belgische staatsmodel ‘sui generis’ nu reeds confederale trekken vertoont.
Het totaal ontbreken van aandacht in het boek voor de ontwikkeling van
Vlaanderen binnen de evolutieve Europese ruimte, is opvallend. Vlaanderen is immers
geen eiland en dient zijn plaats in te nemen in een Europa dat gebaseerd is op meerlagig
bestuur: gesteund op duidelijke bevoegdheden voor elke bestuurslaag, samenwerken
van onderuit. Dit zal toelaten de socio-economische uitdagingen efficiënt aan te pakken.
De Europese Unie is er zich ook meer en meer van bewust dat het partnerschap van de
regio’s een noodzaak is om resultaten te kunnen boeken.
De afsluitende woorden van het boek en het nawoord door Bart De Wever maken
duidelijk dat het boek vooral zal worden aangewend voor de ondersteuning van een
partijpolitieke campagne.
Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat de belangrijke rol van de
Vlaamse Christendemocraten in de wordingsgeschiedenis van Vlaanderen onderbelicht
is gebleven en soms tot anekdotes wordt herleid. De sinds 1970 gevolgde strategie van
stap voor stap vooruit heeft ertoe geleid dat Vlaanderen een sterke, autonome deelstaat
is. Dat is nodig voor een bestuur dicht bij de mensen dat zo kan bijdragen tot meer
verbondenheid en zekerheid, tot meer solidariteit en tot meer welvaart van de mensen.
Het is duidelijk dat dit een toekomstgerichte weg is naar een positief confederaal
model dat zich richt op Europa en de wereld en binnen België het zwaartepunt legt bij
de deelstaten. De gevolgde strategie was er een van overleg en vooruitgang, niet van
blokkering en stilstand en de resultaten zijn het werk van velen.
[Helga De Baets is adviseur Institutionele Aangelegenheden bij de CD&V-fractie in het
Vlaams Parlement.]
Contact: helga.debaets@vlaamsparlement.be
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