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WOORD VOORAF 

Vlaanderen is nog niet bekomen van wat er op 24 novem

ber 1991 is voorgevallen. De stormschade is opgemeten, 

maar de vraag naar wat er precies is gebeurd is nog niet 
beantwoord. 

Met die vraag als enig agendapunt heeft een groep 
van academici en mensen uit de partijpolitieke prak

tijk vier weken lang intensief vergaderd. Hun opdracht 
kregen zij van Frank Vandenbroucke, SP-voorzitter. 
Hier volgt het resultaat van wat als een ware uitdaging is 
ervaren. 

De bedoeling was meervoudig: enige orde aanbrengen 
in het overweldigend aanbod van verklaringen over wat 
Vlaanderen op 24 november 1991 is overkomen, sleutel
termen als 'racisme' en 'proteststemmen' een zo pre
cies mogelijke inhoud geven en nagaan hoe de gezond

heid van de politiek in Vlaanderen hersteld kan worden. 
Uiteraard - gezien de opdrachtgever- is daarbij vooral 
aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van de so
cialistische beweging in het algemeen, de SP in het bij
zonder. 

De groep, die voor dit geschrift tekent, heeft onge
dwongen en los van enige politieke bevoogding kunnen 
werken. Er is gepraat met een tiental bevoorrechte getui
gen, ook met mensen uit andere politieke families dan de 
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socialistische. Er is met grote vrijmoedigheid gesproken 
en geschreven. 

Het is tijd om een einde te maken aan de post-elec
torale depressie die Vlaanderen enige maanden in haar 
greep heeft gehouden. Er is zoveel te doen. Dit hier is 
onze bijdrage. 

15 februari 1992 
Johan Bijttebier, Paul Butenaerts, Kris Deschouwer, 

Mark Elchardus, Helmut Gaus, Dirk Houttekier, Luc Huyse, 
Ann Neels, Marc Swyngedouw, Thierry Vanderkindere. 
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DE BETEKENIS VAN 24 NOVEMBER 1991 

De verkiezingen van 24 november 1991 hebben een lawine 
van commentaren veroorzaakt. De toon ervan werd al 
daags na de stembusgang gezet: het was een aardverschui
ving, een historische gebeurtenis, een dijkbreuk, een zwar
te zondag voor de democratie. Wie pleitte voor wat minder 
dramatiek zag zijn weerbericht verloren gaan in een zee van 
sombere voorspellingen. Nu, drie maanden na datum, is er 
nog altijd dat ambigue gevoelen: ja, 24 november 1991 was 
een schokkende dag, maar toch was niet alles zo nieuw als 
velen denken. 

Grote verschuivingen 

Het wegen van een stembusuitslag is geen gemakkelijke op
gave. De simpele optelsom van winst en verlies -wat men 
de uitwendige stemmenverschuiving noemt -laat niet alles 
zien. Er zijn de onzichtbare wijzigingen, de in- en uitstro
men die elkaar opheffen, zoals wanneer partij A kiezers ver
Jiest aan partij B maar dat compenseert door stemmenroof 
bij partij C. Zo is het bij een verkiezing perfect mogelijk dat 
alle partijen hun vorige score behouden, alhoewel er toch 
een grote uitwisseling van kiezers was. 

Voorlopig ontbreekt harde informatie over die niet-
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zichtbare va-et-vient van kiezers. Wij moeten ons dus be
helpen met de uitwendige stemmenverschuiving. Die be
droeg in Vlaanderen tussen 13 december 1987 en 24 no
vember 1991 niet minder dan 14%. Dat is de hoogste score 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Ter vergelijking: tussen 
1985 en 1987 was dat 3,9%, tussen 1981 en 1985 8,5%. 
Zelfs bij de spectaculaire verkiezingen van mei 1965 lag de 
uitwendige stemmenverschuiving nog iets lager (13% ). In 
Wallonië was dat voor 1987-1991 9,5%. Men doet er wel 
goed aan bij al deze vergelijkingen de zopas gemaakte 
waarschuwing in het oog te houden. Toch doen deze cijfers 
vermoeden dat er op 24 november 1991 een uitzonderlijk 
groot verloop van kiezers is geweest. 

Die 14 % is een statistisch gemiddelde voor het Vlaamse 
gewest. Maar het staat vast dat de stemmenverschuiving 
veel groter was in sommige arrondissementen ( zoals Ant
werpen: 21 % ) en veel kleiner in andere streken ( zoals 
Roeselare-Tielt: 8%, Oudenaarde: 9,5%, Ieper: 9,6%, 
Tongeren-Maaseik: 10,8% ). De regionale verschillen ma
ken het vrijwel onmogelijk om tot verklaringen en beleids
adviezen te komen die voor heel Vlaanderen gelden. Hét is 
aangewezen dit niet te vergeten bij het lezen van wat nog 
volgt. 

Het massaal verlies van de drie regeringspartijen gaat 
slechts in zeer beperkte. mate gepaard met winst voor de 
PVV.en voor AGALEV. De verschuiving werkt bijna uit
sluitend in het voordeel van de twee partijen, Vlaams 
Blok en ROSSEM, die zich in de marge van de Belgische 
democratie bewegen. Hun gezamenlijke netto-winst in 
Vlaanderen en Brussel bedraagt 488. 000 stemmen. Ver
houdingsgewijze is het verlies van de Volksunie het 
grootst: deze partij behaalde op 24 november 1991 
slechts 72 % van haar stemmenaantal van 198 7. Voor de 
SP en de CVP bedraagt dit cijfer respectievelijk 81 % en 
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86%. Op wat langere termijn bekeken (1961-1991) zijn 
CVP en VU nu het verst verwijderd van hun topscore. 
Beide partijen haalden op 24 november 1991 slechts 52 % 
van hun beste resultaat uit die periode ( voor de CVP ligt 
dat in 1961, voor de Volksunie in 1971). De SP staat nu 
op 65 % van de stemmen die zij iri 1961 (haar topjaar) op 
haar naam kon schrijven. 

In de pleidooien van wie zich tegen dramatiserende 
commentaar verzet klinkt vaak de stelling door dat het 
gros van de kiezers op 24 november 1991 niet van partij 
veranderd is. Dat is uiteraard juist. Toch is aan te nemen 
dat voor een aantal partijgetrouwen een overstap naar 
het Vlaams Blok en ROSSEM in de toekomst niet uit
gesloten is. Op basis van enkele enquêtes mag gezegd 
worden dat beide partijen in Vlaanderen nog over een 
werfreserve beschikken. 

Waarom die grote verschuivingen? Vóór 1965 ( met 
die ene uitzondering van 1936) waren de Belgische ver
kiezingen gekenmerkt door grote stabiliteit. Dat uitte 
zich in twee vormen. Ten eerste: de continue, want de
mografische vernieuwing van het kiezerskorps had wei
nig of geen electorale consequenties. Dat was zo omdat 
politieke voorkeuren door de ouders als een soort erfgoed 
aan de kinderen werden doorgegeven. Ten tweede: de 
'politieke levensloop' van de overgrote meerderheid van 
kiezers werd gekenmerkt door partijtrouw. Men bleef, 
met andere woorden, levenslang binnen de eigen politie
ke familie. Beide vormen van keuzebestendigheid waren 
ongetwijfeld verbonden met het verschijnsel van de ver
zuiling. Lidmaatschap van en onderdompeling in de ka
tholieke of socialistische zuilorganisaties ( en dat was de 
situatie waarin de meeste Vlamingen verkeerden) brach
ten een stevige band met de CVP of de (B)SP met zich 
mee. 

II 



Er zijn in die omkadering van de kiezer -en dat sinds 
het begin van de jaren zestig -drie veranderingen opge
treden. Enkele zuilorganisaties zijn, zij het meer aan so
cialistische dan aan katholieke zijde, verdwenen of ver
zwakt. Hun rol als doorgeefluik van politieke opinies is 
uitgespeeld. In het geval van vele Vlamingen is er boven
dien geen sprake meer van een eenzijdig contract met één 
enkele zuil: hun lidmaatschappen zijn veelkleurig. Zij 
kiezen in grotere mate -dan vroeger à la carte. Maar be
langrijker nog is dat de binding tussen zuilorganisatie en 
leden minder dan vroeger een voorspelbaar electoraal ef
fect heeft: het lidmaatschap van de socialistische vak
bond of mutualiteit leidt niet langer gegarandeerd tot een 
stem voor de SP, net zoals kerkelijkheid en studeren in 
het katholiek onderwijs niet langer een CVP-stem veroor
zaken. Die laatste ontwikkeling heeft zich al vanaf het 
midden van de jaren zestig gemanifesteerd bij de burgerij 
en in de bediendengroep. Dat verklaart de overstap van 
velen van de CVP en de SP naar de PVV, de Volksunie en 
AGALEV. In de jaren tachtig zijn ook bij de andere be
volkingsgroepen de oude automatismen aan het verdwij
nen gegaan. Parallel daarmee is de familiale overdracht 
van politieke opinies verzwakt: kinderen slaan nu ge
makkelijker andere electorale wegen in dan hun ouders. 

De electorale markt kent bij gevolg geen echte mono
polie- of oligopoliehouders meer. Het stemgedrag is 
daarmee ook veel beweeglijker geworden want het wer
ven van kiezers moet nu, meer dan vroeger, gebeuren 
langs wegen die een slechts wankele band tussen burger 
en partij :meebrengen: dienstbetoon, charisma, reclame
technieken. Dat verklaart in aanzienlijke mate de gro
te stemmellverschuivingen van de laatste vijfentwintig 
Jaar. 
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Toch relativeren 

Het ligt in de natuur van de mens om zijn plaats in de ge
schiedenis te overschatten. Het vleit ons als er geschre
ven wordt dat wat rondom ons gebeurt van historisch 
belang is. Dat verklaart wellicht waarom grote woorden 
als 'crisis van het regime' en 'de meest dramatische ge
beurtenis van de laatste decennia' zo gemakkelijk te 
voorschijn komen. Dat is ook het geval geweest in de da
gen en weken na de stembusgang van 24 november 1991. 
Maar toch is het niet de eerste maal dat de burger de elec
torale kaarten grondig dooreenschudt. Dat was evenzo 
het geval bij de wetgevende verkiezingen van 1936, 1965 
en 1981. En ook toen is van een historische gebeurtenis 
gesproken. 

Wellicht zien we de uitslag van 24 november 1991 be
ter als het (voorlopig?) eindpunt van een ontwikkeling 
die al enige tijd aan de gang is. Dat de Belgische politiek 
eigenlijk erkend zou moeten worden als een bedrijf-in
moeilijkheden is al langer voelbaar. De knipperlichten 
waren er: de openbare schuld, het verlies aan prestige op 
de internationale scène, de mediakritiek op de politieke 
klasse, de desinteresse van de jongeren. Wij hebben met 
zijn allen het onweer echter niet (willen) zien aankomen. 
Bovendien, wat Vlaanderen op 24 november 1991 over
kwam is niet typisch Vlaams. Het is elders, in sommige 
van onze buurlanden (Frankrijk: het Front N ational, 
Denemarken en Noorwegen: een anti-belastingpartij, 
Duitsland: de Republikaner), al allemaal eens vertoond. 
Het is bijgevolg veeleer de vraag waarom een partij als 
ROSSEM niet vroeger op het toneel verschenen is en 
waarom de doorbraak, ook buiten het Antwerpse, van 
het Vlaams Blok er pas in 1991 is gekomen. 
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Waarom het succes van het Vlaams Blok en ROSSEM? 

Dit waren de verkiezingen van het Vlaams Blok en van 
ROSSE.v! en dat gegeven moet de volle aandacht krijgen. 

l'vfaar waarom is de netto-winst van de PVV zo klein en 
waarom heeft de Volksunie stemmen verloren? De vraag 
is pertinent want bij de verschuivingen van 1965 en 1981 
ging het verlies van CVP en SP bijna uitsluitend naar 
deze partijen. Eén verklaring kan zijn dat de inzet van de 
verkiezingen minder dan toen op de sociaal-economische 
en de communautaire breuklijn gelegen was. Een tweede 
mogelijkheid is dat de partij-ontrouwe kiezers zich heb
ben afgekeerd van alle traditionele formaties, precies om
dat zij van deze partijen niet langer een oplossing voor de 
sociaal-economische en communautaire problemen ver� 
wachten. Wij komen hier later nog op terug. 

Wat met het ter-plaatse-trappelen van AGALEV? 
Hebben andere issues het milieuthema overschaduwd 

' 

zodat zij haar belangrijkste troeven niet kon uitspelen? 
Of wordt deze partij ook al als traditioneel geperci
pieerd? Men mag zeker niet vergeten dat AGALEV in het 
verleden kiezers heeft aangetrokken bij wie vooral het 
speelse element in het optreden van Mieke Vogels en co 
aansloeg. Zijn deze Vlamingen nu richtîng-ROSSEM ge
gaan omdat de ludieke dimensie daar nog meer uitge· 
sproken was? AGALEV trok vroeger ook protest- of spijt
stemmen aan. Gingen die nu naar het Vlaams Blok om· 
dat deze formatie als een krachtiger megafoon voor het 
uiten van protest beschouwd wordt? Er speelt wellicht 
nog iets anders. AGALEV is een voorstander van het 
opleggen van strenge limieten, ook aan de consumptie 
van tal van goederen. Dat staat haaks op de wijd ver
spreide vraag naar ongebonden vrijheid, ook en mis
schien vooral bij jongeren. En ten slotte betaalt AGALEV 

nu vermoedelijk ook een prijs voor het (gewilde) gebrek 
aan organisatie. 

En hoe moet de verdere achtemitgang van klein-links 
begrepen worden? Waarschijnlijk ligt het antwoord op 
die vraag in een verwijzing naar wat in Oost-Europa is 
gebeurd, De ineenstorting van de communistische regi

mes heeft de aantrekkingskracht van extreem-linkse for
mules danig aangetast. (Het is trouwens niet ondenkbaar 
dat deze ontwikkeling ook de sociaal-democratische par· 
tijen pijn heeft gedaan. Bij het spreken over het Oost
europees debacle zijn de labels 'communistisch' en 
'socialistisch' voortdurend door elkaar gebruikt. Dat 

heeft bij de kiezer op zijn minst verwarring gezaaid.) 
Het succes nu van het Vlaams Blok en van ROSSEM. 

Vooraf dit: zijn er wel voldoende argumenten om de 
groei van het Vlaams Blok en het welslagen van ROSSEM 
als tweelingverschijnselen te zien? Zijn deze politieke be
wegingen familie van elkaar? Kunnen we op hen dezelf
de label kleven? Deze vragen zijn niet met een simpel ja 
of neen te beantwoorden. Er zijn duidelijke verschillen 
op het programmatisch vlak. Van het Vlaams Blok kan 
men zeggen dat het de verworvenheden van de Franse re

volutie zoals de. nadruk op broederlijkheid en gelijk
heid - verwerpt of minstens zeer beperkend interpreteert 
('Eigen volk eerst'). Die formatie huldigt ook een strenge 
arbeidsethiek: de verdeling van inkomen en allerlei so
ciale voorzieningen moeten zo nauw mogelijk gebonden 
worden aan het leveren van (economische) prestaties. 
Het Vlaams Blok wil bovendien dat het handelen van het 
individu zeker op het stuk van gezin, huwelijk en voort
planting - strikt aan de traditionele limieten van ethische 
aard zou onderworpen worden, Het gedachtengoed van 
ROSSEM is in zijn huidige staat erg vaag en incoherent, 
maar in ieder geval staat vast dat het geen verwantschap 
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vertoont met wat hierboven van het Vlaams Blok is ge
zegd. Wat vooral opvalt zijn de libertijnse klemtonen en 
daarmee ligt het 'programma' van ROSSEM nogal dicht 
in de buurt van dat van de PVV. Een uiting daarvan is 
het ROSSEM-pleidooi voor de privatisering van de so
ciale zekerheid. 

Overeenkomsten zijn er wel in de evaluatie van de po
litiek in België. Beide partijen bestempelen de huidige 
gang van zaken als volkomen verwerpelijk. Allebei stu
ren zij aan op een drastische sanering van het politiek be
drijf. Ook zijn er gemeenschappelijke stijlkenmerken: 
een neiging tot verbaal geweld is er één van. Een ander is 
het verheffen van wijdverspreide stereotypen (in de trant 
van 'de migranten pakken ons werk af' of 'in de politiek 
is het allemaal één pot nat' en 'alle politici zijn zakken
vullers') tot partijpolitieke slogans. In die zin hebben het 
Vlaams Blok en ROSSEM allebei een demagogische in
slag. Op dat punt zijn ze onderling verwisselbaar. Het 
zou dus kunnen dat kiezers van ROSSEM bij het verdwij
nen van deze partij - wat, gegeven de wankele positie van 
haar stichter, niet ondenkbaar is - probleemloos naar het 
Vlaams Blok overstappen. Zo bezien heeft Van Rossem 
een werfreserve voor het Vlaams Blok aangelegd. 

Er wordt in de commentaren over het algemeen aange
nomen dat het Vlaams Blok en ROSSEM gerekruteerd 
hebben in zowat alle bevolkingsgroepen: bij mannen én 
bij vrouwen; bij jong én oud; bij geschoolden én onge
schoolden; bij welgestelden én mindergegoeden. Die 
stelling wordt ondersV'und door wat reeds aan enquête
resultaten ter beschikking is. Een verklaring voor het 
succes van deze partijen zal, wil ze bevredigend zijn, 

deze brede rekrutering als uitgangspunt moeten nemen. 
De kiezers van het Vlaams Blok en ROSSEM zijn, wat 

hun motieven betreft, in drie groepen onder te brengen. 
Er zijn diegenen van wie de stem hoofdzakelijk een pro

teststem is. Niet de standpunten van de partij op wie men 
stemde geven de doorslag, maar het gevoelen dat men via 
deze partij zijn afkeer van de traditionele politiek kan uit
drukken. Tot deze categorie behoren vermoedelijk de 
meeste ROSSEM-kiezers. Anderen hebben zich daaren
tegen wél volop laten leiden door programmatische overwe
gingen. In deze club zitten vele kiezers van het Vlaams 
Blok. Bij een derde groep bevat het stemgedrag zowel een 
protestelement als een instemming met de inhoudelijke 
standpunten van de gekozen partij. 

Het is, gegeven de afwezigheid van betrouwbare en
quêteresultaten, momenteel niet mogelijk om het nume
rieke gewicht van de drie categorieën precies te bepalen. 
Maar elk van de drie groepen is op zich belangrijk genoeg 
om au sérieux genomen te worden. 
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PROTESTSTEMMEN 

Vooraf is op te merken dat de aanwezigheid, op de electo
rale markt van twee protestpartijen niet heeft geleid tot 
een daling van het aantal blanco en ongeldige stemmen : 
6,5 % in 1987, 6,5% in 1991. Het zou dus kunnen dat on
vrede met de gang van zaken in de politiek ook nog langs 
deze weg werd uitgedrukt. Interessant is ook de vergelij
king met de Waalse kieskantons, waar een partij à la 
ROSSEM ontbrak. Het aantal blanco en ongeldige stem
men is er gestegen van 6, 7% in 1987 naar 8,0% in 1991. 
Bovendien ligt het aandeel van de afwezige kiezers in 
Wallonië zelfs op 8, 3 % . 

Aan het uitbrengen van een proteststem kan ( een 
gevoelen van) algemeen-maatschappelu'ke verwaarlozing ten 
grondslag liggen. Het kiesgedrag moet dan worden ge
zien als een noodkreet. Maar in dat geval - meestal een 
stem voor het Vlaams Blok - gaat het om veel meer dan 
om een louter protest: er is ook veelal instemming met de 
standpunten van de partij. Daarom komt deze groep van 
kiezers pas straks ter sprake, als de aanhang van het 
Vlaams Blok de revue passeert. 

Bij anderen rust de spijtstem op een wat smallere ba
sis: opstandi'gheid in combinatie met reële of vermeende machte
loosheid van politieke aard. Burgers voelen dat het politiek 
systeem faalt, maar merken ook dat het uiten van kritiek 
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langs de voor hen voorziene weg ondoeltreffend gewor
den is. Op een bepaald moment is hun voorraad geduld 
of gelatenheid op. Stemmen voor een niet-traditionele 
partij biedt dan een voor de hand liggende uitkomst. 

In het geval van sommige ROSSEM-kiezers speelde 
wellicht nog een derde element: de keuze voor deze partij 
als een apolitieke, want ludieke geste. 

Waarom kiezers  revolteren 

De combinatie van politieke machteloosheid en opstan
digheid als bron van electoraal protestgedrag is geen re
cent gegeven. Wie de commentaren op de verrassende 
resultaten van de verkiezingen van mei 1965 herleest, zal 
merken dat ook dan van een verzet van de kiezer tegen de 
toenmalige gang van zaken in de Belgische politiek 
gesproken werd. (Toen aanzag men de Volksunie, die 
een flink pak van de proteststemmen opslorpte, nog als 
een -in de termen van 1965 - anti-establishmentpartij). 

Wat ligt er vandaag ten grondslag aan de revolte van 
honderdduizenden kiezers ? Hier volgt een lange, maar 
niet eens volledige lijst van mogelijke oorzaken. 

De ondoorzichtigheid van het politiek bedrijf is groot. 
Dat is deels te wijten aan de staatshervorming. Wie weet 
nog wat nationale en wat regionale materie is, wie waar
over beslist? De daardoor opgewekte ergernis is bij velen 
niet communautair van aard ; zij richt zich tegen het poli
tiek systeem zelf. Wat men niet begrijpt, daar houdt men 
niet van. 

Daarnaast is er het grensoverschrijdend karakter van 
vele problemen (zoals milieubescherming, recessie, mi
gratie), waardoor deze kwesties helemaal uit het zicht 
van de burger verdwijnen. Ook dat wekt gevoelens van 

20 

machteloosheid. Lange tijd konden bepaalde bewegin
gen de verlangens van de bevolking relatief goed vertol
ken en verdedigen. De vakbond is daar een voorbeeld 
van. Maar deze organisaties zijn niet meegegroeid met 
de schaalvergroting die zich in de politiek heeft voorge
daan. Tal van dossiers worden voortaan op supranatio
naal niveau behandeld en van beslissingen voorzien. 
Neem de Europese politieke ruimte. Waar staat de Euro
pese vakbeweging? Waar de Europese partijvorming? 
Waar de Europese consumentenbeweging ? Er is hier een 
aanzienlijke leemte in de belangenvertegenwoordiging 
ontstaan. Het is goed mogelijk dat vele burgers zich niet 
eens bewust zijn van het daardoor veroorzaakte demo
cratisch deficit, maar ze voelen er wel de gevolgen van. 

Een derde bron van ongenoegen is ook meer op latente 
dan op manifeste wijze werkzaam. Vanaf de jaren zestig 
is in tal van maatschappelijke sectoren een, zij het zeer 
voorzichtige, democratisering opgetreden. Dat is zo in 
het gezin, waar de machtsverschillen tussen ouders en 
kinderen wat gemilderd zijn, in de Kerk en in het sociaal
cultureel verenigingsleven. Maar de verhouding tussen 
burgers en politiek personeel, binnen en buiten de partij
en, is niet ten gunste geëvolueerd. De politicus staat nu 
misschien wel in een wat informeler verhouding tot zijn 
kiezers dan vroeger. De media hebben de mandataris bo
vendien in de huiskamer gebracht. Maar de machtsver
schillen tussen burger en politicus zijn niet geslonken. 
Het contrast met wat er in andere kringen is gebeurd 
blijft en dat veroorzaakt ongetwijfeld ontevredenheid. 

In een politiek systeem als het Belgische waarin com
promis en consensus de besluitvorming schragen is het 
voor de kiezer moeilijk precies te bepalen welke partij 
verantwoordelijk is voor wat misgaat. Voor tal van be
langwekkende dossiers gaan CVP, SP, PVV, Volksunie 
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en hun Waalse tegenvoeters rond de tafel zitten. Politieke 
beslissingen hebben bijgevolg vele vaders. Dus zit de 
burger met deze niet te beantwoorden vraag: who is to 

blame? Die nadruk op het regeren met wederzijdse toe
stemming maakt het voor de partijen bovendien erg moei
lijk om scherp van mening te verschillen, want morgen 
moeten zij - misschien zelfs in een van de executieven 
weer met elkander leven. Dat leidt tot aanzienlijke pro
fielvervaging. Het gevolg is dat sommige kiezers zich 
tegen alle traditionele partijen keren en, in het slechtste 
geval, de democratie zelf als ondeugdelijk gaan beschou
wen. Dat risico is recentelijk nog toegenomen nu Frans
talige politici als Spitaels, Deprez en Go! de communau
taire pacificatie zo zijn gaan definiëren dat alleen een al
gemene blokkering van de politieke besluitvorming het 
resultaat kan zijn. De kiezer uit het noorden van het land 
kan Spitaels en co daarvoor niet eens sanctioneren, want 
zover reikt zijn stembiljet niet. In Vlaanderen richt de er
gernis zich dan tegen de politieke klasse zelf. Aan Waalse 
kant kan trouwens een identieke situatie waargenomen 
worden. Daar ook heerst de indruk dat de regionale te
genvoeter de consensuspolitiek voor eigen, nationalisti
sche doeleinden misbruikt. Alleen is het zo dat Spitaels en 
zijn PS vooralsnog het ongenoegen kunnen kanaliseren. 

Machteloze staat, machteloze burger 

Het pijnlijkste 'familiedrama' van de Belgische politiek is 
de verwijdering tussen burger aan de ene kant en over
heid en politicus aan de andere kant. Dat heeft veel te 
maken met het niet-realistisch verwachtingspatroon dat 
vele kiezers ten aanzien van de staat en zijn bestuurders 
hanteren. Er is een overvraging van de overheid. In nog-
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al wat gevallen kan de politieke klasse die verwachtingen 
niet inlossen, want de staat is vaak machteloos. 

Niet zelden is de onmacht van de overheid het gevolg 
van ontsporingen die zich in het verleden hebben voorge
daan. Er is de staatsschuld en haar verlammende wer
king op alle overheidsdiensten. Er is, ten tweede, de 
kolonisatie van de staat door de grote politieke fami
lies. Het vervagen van de grenzen tussen de publieke sec
tor, de partij-apparaten en de zuilorganisaties heeft de 
gezondheid van de staat geen deugd gedaan. Een paar 
voorbeelden. De bevoogding van de ambtenarij door de 
kabinetten, die zoals men weet vaak bemand zijn door 
vertrouwenslui van de partijen en hun bevriende organi
saties, heeft de motivatie en werklust van velen aange
tast. De bemoeienissen van partijen en vakbonden met 
het personeelsbeleid van de openbare diensten en het ge
recht hebben in deze sectoren geleid tot een geleidelijke 
kwaliteitsdaling. Het ongenoegen van de burgers daar
over richt zich tegen de politici. Hoe kan het ook anders? 
Het zijn de politici die de vermenging van de publieke 
sector en de partijpolitiek hebben georganiseerd. Het fa
len van het staatsapparaat wordt de politieke klasse via 
een proteststem aangerekend. Omdat zij meer dan de an
deren op de publieke sector is gericht (de 'stiefzoon', 
waarvan Tobback nu in zekere zin afscheid wil nemen) of 
er mee vereenzelvigd wordt, lijdt vooral de socialistische 
beweging daaronder. 

De machteloosheid van de staat heeft niet alleen te ma
ken met partijpolitieke vergrendeling, maar ook met de 
tergende traagheid waarmee dossiers van de ene naar de 
andere besluitvormingsfase schuiven. Beide euvels, par
tijpolitieke blokkering en bureaucratische sloomheid, 
zijn treffend beschreven in het getuigenis van een teleur
gesteld minister: 



De grootste bedreiging voor een democratische sa
menleving is in West-Europa niet meer de autoritaire, 
sterke staat. De grootste vijand is de machteloze staat. 
De overheid heeft een slechte naam gekregen, niet 
omdat ze tussenkomt, maar omdat ze machteloos is. 
Op die manier reikt ze zelf de argumenten aan waar
mee ze wordt doodgeslagen. ( . . .  ) 
De mensen zeggen: 'Ik betaal veel belastingen. Er 
werken 800. 000 ambtenaren in overheidsdienst. En er 
gebeurt zo weinig. ' Niets is erger dan burgers die er
varen dat, als ze echt problemen hebben, de staat er 
nauwelijks wat kan aan doen. Dat gevoelen leidt tot 
ongenoegen dat naar extremen en proteststemmen 
drijft. Op die manier komt het hele systeem op losse 
schroeven te staan. Ik kan met voorbeelden illustreren 
wat ik daarmee bedoel. 
Op een zaterdag gaan we op plaatsbezoek in Bouter
sem, tussen Tienen en Leuven. De Smidstraat doet 
daar dienst als aftakking van de Tiensesteenweg naar 
de E40. Dag en nacht daveren door die woonstraat 
zware vrachtwagens. Ik weet niet welk genie op Open
bare Werken beslist heeft op die weg een nieuwe slijt
laag te leggen. Het lijkt wel alsof ze er ruwe keien over 
gestrooid hebben, die het lawaai en het ongemak al
leen maar groter maken. Ik heb twee, drie huizen ge
zien die werkelijk al beschadigd waren: één waar de 
gevel gebarsten was door het verkeersgeweld. We ont
moetten de mensen van een actiecomité. Die mensen 
denken: 'Een minister, een partijvoorzitter, twee ka
merleden en een senator, die gaan dat hier verande
ren. ' Ik kom terug op mijn kabinet en schrijf dus 
brieven. Denk je nu dat er iets verandert? Er is dus 
een of andere koppigaard op het betrokken departe
ment die zegt: 'Alweer een brief over de Smidstraat . '  

Of een andere op een kabinet die zegt: 'Dat gaan we 
toch niet doen zeker. Toch niet voor Tobback. We 
zijn toch niet gek. ' Het resultaat is er dat er welgeteld 
één auto minder rijdt in de Smidstraat, want ik rij 
daar niet meer langs. Ik ben gewoonweg beschaamd 
om daar nog te komen. De reflex van de mensen van 
dat actiecomité is terecht, als ze zeggen: 'Die Tobback 
doet wel zijn best, maar hij kan er toch niets aan doen. 
Waarvoor dient die man?' ( . . .  ) 
De mensen stemmen dus blanco. Of ze brengen een 
proteststem uit. ( . . .  ) 
De machteloze overheid spreidt op die manier het 
bedje van de anti-democratische staat.' (uit Tobbacks 
Afscheid van een stiefzoon) 

Soms is de overheid onmachtig omdat bepaalde dossiers 
niet bij de Belgische politici berusten, maar bij suprana
tionale instanties ( de EG, het IMF) of multinationale be
drijven. De Nederlandse socioloog De Swaan gaf daar
van op het jubileumcongres van D66, enkele maanden 
geleden, een treffend voorbeeld. Hij zei: 'De Nederland
se regering stelt een heffing voor op energieverbruik. Die 
vormt geen onderdeel van een principiële vernieuwing 
van het belastingstelsel, maar toch is het in beginsel voor
uitstrevend beleid. Nu wordt de belasting nog groten
deels geheven over de inkomens die verworven zijn met 
arbeid, dus met menselijke energie die de omgeving niet 
aantast en die juist in overvloed beschikbaar is, want een 
miljoen mensen zijn in feite werkloos. Een belasting op 
energieverbruik zou makkelijker te innen zijn en zou het 
gebruik beperken van schaarse en misschien wel onver
vangbare brandstoffen; dat draagt ook bij tot het milieu
behoud. Maar wat gebeurt? Een zevental grote inter
nationale bedrijven dreigt prompt naar elders te verhui-



zen als die heffing hun wordt opgelegd. Zelfs deze eerste, 
tastende poging wordt gesmoord in de dubbele Nelson 
van ver reikende internationale vervlechting . . .  ' 

Het niet-realistische verwachtingspatroon van de bur
gers wordt trouwens in de hand gewerkt door de politici 
zelf, onder meer door de parlementsleden en de lokale 
mandatarissen in het kader van hun dienstbetoon. Zij ge
ven graag de indruk dat hun arm tot in de verste hoeken 
van de samenleving reikt: bij het zoeken van werk of een 
sociale woning, bij het uitvegen van een verkeersboete, 
bij het aanvragen van een studiebeurs of een bouwver
gunning. Maar vaak is wat ze doen niet veel meer dan het 
schrijven van een trits brieven. Dat is dan schijndienst

betoon. En als het al eens lukt is het meestal een Pyrrus
overwinning: voor elke cliënt aan wie de politicus een 
sociale woning, bijvoorbeeld, kan bezorgen zijn er negen 
ontevredenen, die niet werden bediend. 

Het feit dat sommige mandatarissen zich lenen tot be
twistbaar media-vertoon versnelt de devaluatie van het 
politiek ambt. 

De verwijdering tussen burger en politicus is ook ver
bonden met het uiteenlopen van de publieksagenda ( wat 
de bevolking als belangrijk beleidsprobleem ervaart) en 
de politieke agenda (waaraan de politici prioriteit willen 
geven). Een goede illustratie daarvan is de hardnekki
ge mening van de kant van sommige politici dat heel 
Vlaanderen wakker moet liggen van de derde fase van de 
staatshervorming. 

Wat is het effect geweest van het onwijs praten over po
litiek onfatsoen, over het falen van de politieke klasse -
zoals dat is gebeurd in het Burgermanifest van de PVV
voorzitter? Het vertoog van Verhofstadt over de gang 
van zaken in de politiek vloeit logisch voort uit het libe
raal denken over mens en maatschappij : het individu 
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moet voor zichzelf zorgen. In politieke termen vertaald 
betekent dat : wat het individu denkt, voelt en vooral wil, 
mag niet door anderen worden beïnvloed. Samen probe
ren greep te krijgen op de situatie of samenwerken voor 
doeleinden die het individuele belang overstijgen hoeft 
niet. Via die manier van spreken worden haast alle so
ciale kaders waarin mensen hechting vinden bekritiseerd 
en voorgesteld als oubollig of voorbijgestreefd. De vak
bond, de beweging, het katholiek of socialistisch vereni
gingswezen . . .  , het zijn allemaal beknottingen van de 
individuele vrijheid, indien niet ronduit pogingen om de 
mens te bevoogden en te bestelen. Alles wat met de staat 
verband houdt, deelt in die visie. Het beeld dat wordt op
geroepen is dat van een leger van parasieten - een poli
tiek-bureaucratisch legioen, zoals Verhofstadt het noemt 
dat teert op de werkende mens. Volgens de liberale ma
nier van spreken bestaat de oplossing erin het welbegre
pen eigenbelang zijn vrije loop te laten. Maar dat leidt 
ertoe dat ook politiek en politici niet meer onverdacht 
kunnen zijn:  als iedereen uit eigenbelang handelt, waar
om zouden politici dat dan niet doen? Verhofstadt is in 
zijn vertoog echter voorbijgestoken en geklopt door Van 
Rossem. Van alle partijen is ROSSEM immers degene 
die het best aansluit bij het gedachtengoed van de PVV -
voorzitter. Er ligt, met andere woorden, geen cesuur tus
sen beider visie. In die zin kan men zeggen dat Verhof
stadt de weg voor Van Rossem heeft gebaand. 

Ook de rechterlijke macht deelt in de kritiek op de over
heid. Dat heeft vele oorzaken. De traagheid van het ge
recht is er één van. Voor de poorten van het gerechts
gebouw staat een onrustwekkend lange file van wachten
den. De rechtbanken kunnen hun taak niet langer aan. 
Hun organisatie is verouderd, de procedure vaak te om-
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slachtig. De alarmkreten zijn verantwoord. Al te lange 
wachttijden in de rechtsbedeling neigen immers naar een 
weigeren van recht. De partij die schade geleden heeft, 
ontbeert het herstel van haar rechten. Wie in gebreke 
was, kan ongestraft van de voordelen van zijn fouten ge
nieten. 

Er is ook kritiek op de politie, de parketten en de straf
rechters. Men zegt dat zij te laks reageren op de kleine en 
grote criminaliteit. Deze discussie moet echter met grote 
omzichtigheid gevoerd worden. Het is niet zeker dat een 
beleid dat zich beperkt tot een verheviging van het re
pressief optreden grotere veiligheid veroorzaakt. Anders 
ligt het bij het probleem van de opvang van wie het mik
punt is van criminaliteit. Het politioneel en gerechtelijk 
apparaat reageert vaak te onverschillig op de gevoelens 
van ontzetting bij het slachtoffer. Dat gebeurt omwille 
van een gebrek aan middelen of uit ontmoediging. 

De wereld van het gerecht is zelf het slachtoffer van iets 
wat later in dit rapport ook over de leerkrachten geschre
ven zal worden: er wordt enorm veel van gevraagd, maar 
de gemeenschap vergeet aan die verwachtingen het nodi
ge overheidsgeld te koppelen. Men kent de boutade cl.ie 
zegt dat er in ons land meer centen zijn voor de postbede
ling dan voor de rechtsbedeling. Maar ondertussen slinkt 
het vertrouwen van de burger in zijn gerecht. 
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WAAROM KIEZEN VOOR HET PROGRAMMA 

VAN HET VLAAMS BLOK' 

Programmatisch berust de aantrekkingskracht van het 
Vlaams Blok op vijf punten: de migrantenvisie; de opvat
tingen over recht, orde en veiligheid ; de kritiek op wat de 
partij het 'politiek banditisme' noemt; de standpunten in
zake abortus en andere (bio-)ethische kwesties; de extreem
Vlaamse eisen (separatisme). Sommige kiezers en, vooral, 
de kaderleden van deze partij zullen zich aangesproken 
voelen door álle elementen van het programma. Zij zullen 
ook al vroeger voor het Vlaams Blok hebben gestemd. 
Maar voor andere (vermoedelijk recente) aanhangers van 
deze formatie is het migrantenstandpunt en, in tweede 
orde, het gedachtengoed over veiligheid en orde doorslag
gevend geweest. Deze twee thema's plooien zich gemakke
lijk naar wat het Vlaams-Blokprogramma voor velen aan
trekkelijk maakt : het populisme ervan. Het is deze catego
rie van kiezers, deze nieuwe biotoop van het Vlaams Blok, 
die onze volle aandacht moet krijgen. 

Maar eerst iets over de terminologie waarmee negatieve 
houdingen en gedragingen tegenover migranten beschre
ven dienen te worden. Een veralgemeend gebruik van de 
term racisme is niet wenselijk omdat het te benoemen ver
schijnsel in vele gradaties voorkomt. Beter is het te werken 
met een schaal waarop de verschillende varianten een ge
paste plaats vinden. Wij werken dat uit aan de hand van 
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de publikaties van de Leuvense socioloog Hans de Witte. 
Aan het ene uiteinde van de schaal staat regelrecht ra

cisme : ervan overtuigd zijn ( en het daarbij horend gedrag 
vertonen) dat de superioriteit van de eigen groep de uitsto
ting en soms zelfs de onderdrukking van als inferieur erva
ren groepen rechtvaardigt. Die visie komt in twee vormen 
voor. Biologisch racisme legt de oorsprong van superioriteit 
en minderwaardigheid bij erfelijke en dus onveranderlijke 
raskenmerken. Cultureel racisme is gebaseerd op de ver
meende superioriteit van de eigen cultuur. 

Minder verregaand is etnocentrisme: een sterk-positieve 
waardering van de groep waartoe men behoort, gekoppeld 
aan negatieve houdingen en gedragingen ten aanzien van 
'vreemden'. Soms trekt men de grenzen van wat 'eigen' is 
relatief ver, zoals in het geval van het eurocentrisme: de 
wij-gevoelens omvatten dan alle 'traditionele' Europeanen. 

Het verst van racisme verwijderd en er in principe volko
men vreemd aan is volksnationalisme. Dit houdt een grote be
trokkenheid in op het eigen volk, echter zonder dat hierbij 
hevige anti-gevoelens tegenover 'vreemden' worden ont
wikkeld. 

Op welk punt van de schaal moet het migrantenstand
punt van het Vlaams Blok geplaatst worden? Of is er geen 
reden om te spreken van hét migrantenstandpunt? Gaat het 
in het programma om een mengeling van volksnationalis
me, etnocentrisme en racisme? En hoe zit het op dat vlak 
met het militantenkader van die partij? En met de kiezers 
van het Vlaams Blok? Het onderzoek van Billiet en zijn 
team doet vermoeden dat het aantal naar echt racisme nei
gende Vlamingen relatief klein is, maar dat anderzijds ve
len in de bevolking een negatieve kijk op migranten hebben 
ontwikkeld. 

Vast staat dat bij de 405.281 Vlaamse en Brusselse kie
zers van het Vlaams Blok een ( onbekend) aantal mensen 
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zijn standpunten met betrekking tot het migrantenvraag
stuk delen. Wat beweegt hen daartoe? 

(Wanhoopsracisme' 

In het geval van sommige kiezers van het Vlaams Blok kan 
men spreken van 'wanhoopsracisme' (al zal straks overdui
delijk blijken dat de term 'racisme' hier eigenlijk niet op 
zijn plaats is). Het gaat hier om mannen en vrouwen die ge
tekend zijn door wat eerder in dit rapport algemeen-maat
schappelijke verwaarlozing werd genoemd. Hun negatieve 
houdingen en gedragingen ten aanzien van de migranten 
zijn deels te begrijpen als een compensatie voor de uitsto
ting en het sociaal isolement waarvan zij zelf het slachtoffer 
zijn. Zij zijn ook een reactie op de reële of vermeende con
currentie die zij vanwege migranten ondervinden op een 
aantal deelmarkten: huisvesting, ondeiwijs, arbeid, OCMW
voorzieningen. Sociaal-economische achterstelling, ver
lies van zinvolle contacten, een algemeen gevoelen van 
onveiligheid én een agressief-negatieve kijk op de mi
granten vormen hier ' . . .  een amalgaam waarin alles met 
alles verbonden is', zoals J aak Billiet in een brochure 
over het stembusresultaat van 24 november 1991 schreef. 

Maar wat is dan die algemeen-maatschappelijke ver
waarlozing? Het is een toestand die met een hele reeks 
van elementen, objectieve zowel als subjectieve, te ma
ken heeft. Die gedachte wordt nu uitgewerkt. 

Het onvoldoende delen in de vruchten van de verzor
gingsstaat is zo'n objectief element. Concreet kan dat 
zijn: een onzekere arbeidspositie, bedreigde koopkracht, 
het wonen in een wijk die door de lokale politici in feite is 
opgegeven. Het versoberingsbeleid van de jaren tachtig 
heeft aan dit verschijnsel een dubbele schaalvergroting 
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gegeven : de uitsluiting strekt zich nu over meer domei
nen van het leven uit en zij treft ook meer mensen dan 
vroeger. De regeringen met de PVV hebben aan de toe
gang tot de verzorgingsstaat een echte numerus clausus 
geïnstalleerd. 

Het wegvallen of verzwakken van als belangrijk erva
ren banden -met de familie, met de buurt, met het plaat
selijk verenigingsleven, met de vrienden van vroeger - is 
een tweede element. Uiteraard heeft dat te maken met 
het vervagen van tal van vertrouwde grenzen: de wijk 
( door stedebouwkundige ingrepen), de parochie ( door de 
ontkerkelijking), de arbeidsplaats (door werkloosheid of 
pensionering), de stad ( door de fusieoperatie van 1976 en 
1982), België ( door de staatshervorming). Voor het indi
vidu dient maatschappelijke verwaarlozing hier dan te 
worden opgevat als opgedrongen isolement, voor de wijk 
als het kapotgaan van het sociaal weefsel. Vooral arbei
dersgezinnen die vroeger dicht bij de socialistische bewe
ging stonden zijn op dit punt erg kwetsbaar: de rituelen 
die voorheen hun leven markeerden, zoals de Eén-Mei
vieringen, zijn aan het verdwijnen en worden niet ver
vangen door even zinvolle activiteiten. Komt daarbij 
dat ethische en politiek-ideologische referentiepunten en 
waarden, die in het verleden houvast boden, geleidelijk 
aan gewicht verliezen. In arbeiderskringen is er vooral 
de leemte die het wegdeemsteren van de socialistische 
droom en heilsleer heeft meegebracht. Het socialistisch 
project dat eind vorige eeuw ontstond is in een aantal van 
zijn aspecten gerealiseerd. Er gaat van dat programma
tisch erfgoed bijgevolg geen grote kracht meer uit. Het 
werkt niet langer mobiliserend. Anderzijds komt de pro
duktie van een 'socialistisch project voor de 2 1  ste eeuw' 
slechts zeer traag op gang. Zelfs de stelling dat de socia
listische ideeën hun volle betekenis behouden als men 
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de derde en vierde wereld in het gezichtsveld opneemt, 
dringt nauwelijks door. Die gedachte circuleert wel aan 
de top, maar sijpelt - door een gebrek aan communica
tie -veel te langzaam naar beneden. Ook het traditionele 
vijandbeeld (het Kapitaal, de burgerij als tegenstander) 
is vervaagd. Daarvan maakt het Vlaams Blok via de in
troductie van een nieuwe vijand ( de migrant, de islam) 
handig gebruik. 

Hoe al die aspecten van maatschappelijke verwaarlo
zing concreet inwerken op het leven van tal van Belgen 
valt te illustreren aan de hand van de levensloop van een 
van de probleemwijken uit het Antwerpse, de Seefhoek. 

Tussen de beide wereldoorlogen was de Seefhoek een 
homogene, levenskrachtige arbeidersbuurt, geogra
fisch te onderscheiden van de betere buurtwijken van 
de stad. Er was, vooral in het noorden van de wijk, 
heel wat economische activiteit, gericht op de haven. 
Voorts was er een bloeiende middenstand. De arbei
ders werkten hoofdzakelijk in de haven en waren rela
tief welvarend. De wijk was, en is trouwens nog altijd, 
een van de volkrijkste van de stad. 
In het verleden werd er een voorbeeldig net van socia
le voorzieningen uitgebouwd. Er waren heel wat scho
len en bibliotheken. Het is geen toeval dat 'de Vrede
kring', het muziekkorps uit de buurt, zich met haar 
110 jaar de oudste socialistische fanfare van Europa 
mag noemen. Als eerste in Antwerpen beschikte de 
wijk over een zwembad en over sociale woningbouw. 
Het Stuivenbergziekenhuis was zelfs naar Europese 
normen toonaangevend. 
De Seefhoekenaar was ook trots op zijn wijk: was men 
niet rijk, men voelde zich toch niet minder dan de an
dere Antwerpenaren. In de allereerste albums van 
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Willy Vandersteen, een Seefhoekenaar, is de strijd
kreet van Suske 'Seefhoek vooruit ! ' .  
Vanaf de jaren vijftig is het met de wijk bergaf begin
nen te gaan. De economische activiteit en de werkge
legenheid in de op de haven afgestemde bedrijven 
kenden een gevoelige achteruitgang toen het zwaarte
punt van de haven zich verder naar het noorden ver
plaatste. Later ondervond ook de middenstand hier
van de terugslag. Het woningpatrimonium takelde af 
en de wijk die er nu grijs en treurig bijligt, verloor zijn 
aantrekkingskracht. De wat welvarender arbeidersge
zinnen verhuisden naar de groene voorsteden. Hun 
plaats werd ingenomen door kansarmen: werklozen, 
mensen die van het bestaansminimum leven, migran
ten. Bovendien trekt de Seefhoek marginalen aan uit 
wijken, die voor hen na sanering niet meer betaalbaar 
zijn. Van het Zuid, de kaaien en St-Andries migreren 
de lage-inkomenstrekkers naar de enige wijken waar 
nog betaalbare woningen te vinden zijn: Borgerhout 
en de Seefhoek. Van de oorspronkelijke bevolking van 
de Seefhoek blijven vooral de ouderen over. Zij zien 
de teloorgang van hun wijk met lede ogen aan. De 
schuld voor de achteruitgang schuiven zij in de schoe
nen van de nieuwkomers, waarbij vooral de migran
ten -die het gemakkelijkst met de vinger te wijzen 
zijn - het moeten ontgelden. Ook de overheid wordt 
als schuldig aangezien. De oude Seefhoekenaars voe
len zich door 't Stad verraden. Zij hebben de indruk 
dat het stadsbestuur alleen oog heeft voor de betere 
wijken omdat daar prestige te halen is. Feit is dat de 
sociale voorzieningen, die eens de trots van de wijk 
waren, nu sterk verouderd zijn. Met de fusie is boven
dien de afstand tussen buurtbewoner en de stedelijke 
overheid nog groter geworden. 
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De buurt heeft de welvaartstrein van de jaren zestig 
gemist en dat voelt men. Het lijkt wel alsof de wijk is 
opgegeven. Dat werkt erg ontmoedigend zodat ook 
het groepsgevoelen, dat zo typisch was voor de wijk, 
wegkwijnt. Toch zijn er nog mensen die graag in de 
Seefhoek wonen. De herinnering aan betere tijden is 
niet helemaal weg en er zijn nog behoorlijk wat men
sen die bereid zijn iets voor de wijk te doen, als zij 
daarbij een steuntje in de rug krijgen. ' (uit een getui
genis van Seefhoek-bewoners) 

Ontsnappen uit probleemwijken kan niet iedereen. Som
migen wonen al vele jaren in de buurt en willen niet meer 
verplant worden. Anderen hebben er, na lang sparen, 
hun eigen huis verworven. Verhuizen betekent verkopen 
en nu stellen die mensen vast dat hun woning sterk ont
waard is. Dus blijven ze maar. Nog anderen hebben het 
geld niet om in een betere wijk iets te huren. 

Gevoelens van verwaarlozing 

Maatschappelijke verwaarlozing heeft ook een subjectie
ve kant : het gevoelen in allerlei opzichten in de steek ge
laten te zijn. Ook met deze zijde van maatschappelijke 
verweesdheid is - zo leert ons het onderzoekswerk van 
J aak Billiet - een zekere neiging tot racisme verbonden. 

Sociaal-economische achterstelling, verlies van con
tacten, dalende koopkracht, werkonzekerheid en een la
ge scholingsgraad zijn objectiveerbare en, bijgevolg, 
meetbare verschijnselen. Maar aan elk van deze elemen
ten zit voor wie er door getroffen wordt ook een meer sub
jectieve dimensie vast: hoe men ze percipieert, aanvoelt, 
evalueert en hoe ze op pijnlijke wijze allerlei verwachtin-
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gen doorkruisen. Soms gaat het om het kleine leed waar 
niemand van wakker ligt, tenzij de betrokkenen zelf. Ar
moede is ook een kwestie van vergelijken, schrijft Billiet 
en hij voegt er aan toe: precies omdat weelde zo agressief 
en zonder schroom getoond wordt - op het televisie
scherm én in het werkelijke leven - voelen velen zich te
kort gedaan. Dat gegeven is veel moeilijker te meten. 
Met 'objectieve' criteria als maatstaf komt men hier niet 
ver. Een voorbeeld : als je eigen fiets gestolen wordt, dan 
is dat grote criminaliteit, wat geleerde criminologen daar 
ook mogen over vertellen. Of nog : voor wie na lang spa
ren een eigen woning in een arbeiderswijk verworven 
heeft, komt de aftakeling van die buurt als een catastrofe 
aan. En toch speelt deze gevoelsmatige kant van maat
schappelijke discriminatie een grote rol in het ontstaan 
van politieke houdingen en gedragingen. Het zich uit
gestoten of benadeeld voelen kan zwaarder doorwegen 
dan de feitelijke graad van uitsluiting die een buiten
staander statistisch vastlegt. 

Het is hier dat de negatieve kijk op migranten en dus 
ook het Vlaams Blok op het toneel verschijnen. Laten 
wij het concreet maken. Als gepensioneerden tegelijker
tijd geconfronteerd worden met een tweede belasting
brief en met mediaberichten over de werkelijke kost
prijs van politieke vluchtelingen, dan is het niet te ver
wonderen dat zij verleid worden door de standpunten 
van het Vlaams Blok. Maar ook in minder extreme om
standigheden is de overstap naar 'racistische' meningen 
gauw gemaakt. Men mag immen� niet vergeten dat be
paalde Belgen vele redenen hebben om zich benadeeld te 
voelen wanneer zij hun eigen situatie vergelijken met die 
van hun buren-migranten. De sociale weerbaarheid van 
sommige migranten is groter : zij kunnen terugvallen 
op etnische solidariteit (bijvoorbeeld bij het renoveren 

van een woning), bouwen meer geldelijke slagkracht op 
en wisselen vaker belangrijke informatie uit. Het gaat 
bovendien om jonge gezinnen, met kinderen die hen een 
toekomstgerichtheid geven. (In die zin mag men zich af 
vragen of de label 'kansarme' nog op een veralgeme
nende wijze op Marokkanen en Turken kan worden ge
kleefd. Is het trouwens niet zo dat deze migranten zelf af
willen van die benadering die hun in veel categoriaal 
werk wordt opgelegd ?) Vele Belgen in de probleembuur
ten zijn daarentegen generatie-armen, vereenzaamde 
bejaarden, mensen waarvan de toekomst problematisch 
is. De confrontatie van hun wereld met de - vaak toch -
bruisende en trotse gemeenschap van de migranten ver
oorzaakt verbittering en, in sommige gevallen toch, blin
de haat. 

Waarom heeft een partij als de SP dit niet zien aanko
men? De grote gevoeligheid, zo schrijft Billiet, van de 
traditionele SP-kiezers van middelbare en oudere leeftijd 
voor het appel van het Vlaams Blok krijgt in wat hierbo
ven is beschreven een aannemelijke verklaring. Het is 
geen toeval dat sommige arbeiderswijken electoraal voor 
de SP echte rampgebieden geworden zijn. 

De SP is vooreerst, net zoals de andere traditionele 
partijen, het slachtoffer geworden van een zekere maat
schappelijke blindheid. Opnieuw Billiet : er is in onze sa
menleving iets grondig fout gelopen dat blijkbaar aan de 
aandacht van de hele politieke elite is ontsnapt. Zij wordt 
bedrogen door de uiterlijke tekens van 'het goede leven in 
Vlaanderen' .  Ja, men weet wel dat 'er in dit land veel 
leed schuil gaat achter de gevels ' ,  maar eigenlijk heeft 
men slechts een papieren contact met de armoede - via de 
rapporten, namelijk, die nijvere wetenschapsmensen fa
briceren. De antennes die de SP vroeger in honderden 
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wijken staan had, zijn vaak zonder bemanning gevallen. 
De socialistische partij heeft de volkswijken in de stad 
- haar oorspronkelijke biotoop - de facto verlaten. En 
ook met het dienstbetoon komt men niet altijd op de 
plaatsen waar het Vlaams Blok rekruteert. 

De klap is bij de SP bijzonder hard aangekomen omdat 
men in die partij het aan zekerheid grenzende vermoe
den koesterde dat men in de vorige regeringscoalitie 'het 
verschil gemaakt had'. En inderdaad, de SP heeft tal van 
sociale correcties kunnen doorvoeren. Maar in de ogen 
van de kiezers kon zij deze regering niet even sterk rood 
kleuren als het blauw van de PVV in de rooms-blauwe 
coalities. In budgettaire termen gemeten heeft de SP een 
miljardenstroom in de richting van de sociaal zwakkeren 
opgewekt. Gepensioneerden, ambtenaren en anderen 
hadden het in 1 991 beter dan in 198 7. Maar blijkbaar 
werkt de kiezer met een andere tijdsschaal en met een an
dere meetlat. Dat heeft de SP op 24 november 1991 moe
ten ondervinden. 

Bedreigde solidariteit? 

Maatschappelijke verwaarlozing is het gevolg van uit
sluiting. Dat is hier al eerder geschreven. Nu is uitslui
ting van bevolkingsgroepen van alle tijden. Zie maar: 

De Seefhoek is mij niet vreemd. Ik heb er, bij wijze 
van spreken, gewoond. Alleen, het is veertig jaar gele
den en de plek waarover ik het heb lag aan de rand van 
de stad Kortrijk. 'De Watermolen' heette mijn buurt. 
Het was een arbeiderswijk, zoals je ze toen in elk ver
stedelijkt deel van Vlaanderen vinden kon: een twee
honderd gezinnen, dertig cafés, leven op straat zodra 

het weer het toeliet. We hadden een slechte naam in 
het Kortrijkse.  Er werd bij ons, zo zei men, elke za
terdag- en zondagavond flink gevochten: veilig was 
het er dus niet. Zelfs de hygiëne liet te wensen over, 
dacht men. Het stonk ook echt in de wijk, al waren de 
nabijgelegen vlasroterijen als verzachtende omstan
digheid in te roepen. Met de leerlingen van het colle
ge, waar ik school liep, stapte ik wekelijks door die 
buurt van mij. Op weg naar een speelplein, een kilo
meter of zo verder. Ik herinner me goed de commen
taar die ik toen van klasgenoten kreeg. De woorden 
klonken anders dan in de pamfletten van het Vlaams 
Blok, maar de toon was dezelfde. 
Wat ik wil zeggen is dat het verkeerd kan zijn in het ge
schimp op migranten alleen de raciale dimensie te 
zien. Dat mensen op andere mensen een etiket van 
minderwaardigheid kleven, is van alle tijden. Het 
heeft te maken met het opbouwen en het in stand hou
den van fysieke en sociale afstand: tussen de betere 
Kortrijkzanen en 'die van de Watermolen', tussen de 
gevestigden en de outsiders, tussen 'wij' en 'zij ' .  En
kele jaren geleden bekeek ik in Oxford de daar toen 
beruchte 'wall' : een viermetershoge muur, die tussen 
een villawijk en een trits sociale woningen was opge
trokken. Hij was besteld en betaald door de villabewo
ners, een door sociale smetvrees ingegeven paniek
reactie eigenlijk. 
Ik weet het, mijn voorbeelden passen nog niet op wat 
blijkbaar in het Antwerpse ( en zelfs ver daarbuiten) 
aan de gang is. In Kortrijk of in Oxford speelden de 
spanningen zich af tussen groepen van sociaal-onge
lijken. In de Antwerpse volksbuurten gaat het om 
mensen die sociaal-economisch elkaars gelijken zijn. 
Maar ook in die context is het verschijnsel van uitsto-
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ting geen zeldzaamheid. In een pareltje van een boek 
heeft Norbert Elias, een socioloog met naam, beschre
ven hoe in een industriestad van de Engelse Midlands 
twee groepen van arbeiders ( oude en nieuwe bewoners 
van een wijk, maar allen Britten) met elkaar omgin
gen zoals de Belgen en de buitenlanders dat in, onder 
meer, het Antwerpse doen: verachting voor en verne
dering van de laatstgekomenen door de gevestigden. 
Ik citeer zijn besluit: 'In het hele drama tussen de twee 
groepen speelde ieder zijn rol op een voorspelbare ma
nier, gevangen als ze waren in de valstrik van hun re
latie als gevestigden en als buitenstaanders.' 
Het heeft natuurlijk zijn belang als de buitenstaanders 
er fysiek anders uitzien, als het Marokkanen of Tur
ken zijn. Een merkteken van die aard vergroot de 
kleefkracht van het etiket van collectieve schande 
waarvan zij worden voorzien. Maar het behoort niet 
tot de kern van het probleem. Integendeel, met Nor
bert Elias kan men zeggen dat het beroep op de termen 
'raciaal' of'  etnisch' in de naamgeving van het conflict 
een ideologische afweer doen vermoeden: door ze te 
gebruiken richt men de aandacht op datgene wat voor 
deze relaties bijzaak is (bijvoorbeeld verschillen in 
huidkleur) en keert men zich af van de hoofdzaak ( de 
opbouw van sociale afstand). (uit een in De Nieuwe 

Maand, oktober 198 7, verschenen getuigenis) 

Maatschappelijke uitsluiting is van alle tijden, jawel, en 
toch is er vandaag nog iets anders aan de gang: de ver
schraling van 'het bewustzijn van saamhorigheid en de 
bereidheid om de consequenties daarvan te dragen', zo
als de definitie van 'solidariteit' luidt in het Groot Woor
denboek der Nederlandse Taal. 

Maar toch eerst deze vraag: zijn de mensen vandaag 

wel egoïstischer, minder solidair dan vroeger? Eigenlijk 
zijn er nogal wat tekenen van het tegendeel. Ogenschijn
lijk hebben nooit eerder in de geschiedenis van Europa 
zoveel mensen daadwerkelijk hun sympathie betoond 
met armen uit verre landen en vreemde culturen. Het 
valt zelfs te betwijfelen ?fhet begrip 'medemens' ooit met 
zoveel overtuiging werd gebruikt als vandaag. Denk aan 
de 11.11.11-acties. En toch is solidariteit een probleem 
geworden. Haar maatschappelijke bedding is gewijzigd. 
En ook het spreken over solidariteit is van toon veran
derd, waardoor haar kwetsbaarheid geleidelijk groter 
wordt. 

Solidariteit ontstond in het verleden langs drievoudige 
weg. Eerst was er, historisch gezien, de solidariteit die in 
familieverband en op de arbeidsplaats groeide. Vanop 
afstand bekeken lijkt het wel of die vorm van saamhorig
heid spontaan en ongedwongen tot leven kwam. Maar 
eigenlijk was het zorgen voor de oudere familieleden voor 
wie ziek was of werkloos pure noodzaak. Alleen dan was 
overleven mogelijk. Die solidariteit is al van in de jaren 
dertig aan het wegkwijnen. Niet zozeer omdat hardvoch
tigheid in de plaats is gekomen van generositeit. De ver
klaring ligt veeleer in de opkomst van een nieuw maat
schappijtype. Het driegeneratiegezin, het gezin waarin 
grootouders en kinderen en kleinkinderen onder één dak 
woonden, is niet meer. Daardoor is de band tussen fami
lieleden losser geworden. De fragmentering die zich in de 
wereld van de arbeid heeft voorgedaan, met daaraan ge
koppeld de tegenstellingen tussen de diverse categorieën 
van werknemers en tussen werkhebbenden en werklo
zen, bemoeilijkt op haar beurt de solidariteitsvorming. 

Maar belangrijker nog is dat zo'n halve eeuw geleden 
solidariteit op een tweevoudige wijze een ander, breder 
draagvlak heeft gekregen waardoor de familie en de 



werkplaats aan belang verloren. De verzuiling, vooral 
dan in haar ontwikkeling van de jaren dertig en vijftig, 
heeft een groter wij-gevoelen in het leven geroepen. Bin

nen elke zuil werd de zorg om de 'soort- en lotgeno
ten' gecultiveerd. Men moet de omvang en betekenis 
van deze solidariteit weliswaar niet overdrijven, maar 
toch was zij een realiteit. Er was, ten tweede, de op
komst van het stelsel van de maatschappelijke zekerheid. 
Dat bracht de verplichte solidariteit met zich, wat de an
dere vormen zoniet overbodig, dan toch minder noodza

kelijk maakte. 
Ook op de twee meer recente types van solidariteit zit 

sleet. De ontzuiling brengt mee dat deze bron van saam
horigheid stilaan droog valt. Verplichte solidariteit, zoals 
georganiseerd in de formule van de rijksmaatschappelij
ke zekerheid, is niet verdwenen maar staat wel onder 
zware druk. Buitenlands en binnenlands gedachtengoed 
van neoliberale signatuur vraagt om een herziening van 
het stelsel, maakt de aantasting van allerlei door de over
heid gedragen verzekeringen tegen onheil bespreekbaar. 
In België komt daarbij, onder de vorm van de roep om de 
federalisering van de sociale zekerheid, de kwestie van de 

betwiste solidariteit met Wallonië. En wie zegt dat, eens 
de sociale zekerheid gefederaliseerd, de inkrimping van 
de solidariteit zich ook niet binnen de Vlaamse gemeen
schap zal voordoen? 

De verleiding is groot om de verschraling van soli
dariteitsgevoelens te zien als een morele teloorgang. 
Die neiging is volop aanwezig in tal van goedbedoel
de analyses. Er wordt dan gesproken en geschreven over 
een ontspoorde ik-cultuur, over een ziekelijk indivi
dualisme, over navelkijkerij. Dat perspectief leidt niet 
alleen tot betwistbare interpretaties. Het veroorzaakt 
ook ontmoediging, want hoe moeilijk is het niet om iets 
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dat voornamelijk leeft in de mentaliteit en de geesten 
van de mensen te veranderen? 

Solidariteit is het produkt van tastbare, veelal zelfs ma
teriële ontwikkelingen. Solidariteit is sociaal maakwerk, 
zoals ook het gebeurlijk verdwijnen ervan dat is. Dat is 
hierboven al geschreven. Wie de zaken zo bekijkt kan in 
de diagnose een stap verder gaan dan de verwoording 
van morele verontwaardiging. Dat is het wat wij hier nu 
willen proberen. 

Voor een solidariteit die groeit op een familiale bodem 
of in het kader van de verzuiling is er geen toekomst 
meer. Alle energie moet gericht worden op het herstel 
van de grondslagen van de verplichte solidariteit, van het 
stelsel van de sociale zekerheid, van de verzorgingsstaat 
dus. En wat is er met die grondslagen aan de hand? 

De architecten van de verzorgingsstaat, met William 
Beveridge op kop, beschouwden 'solidariteit' als een be
grip met een dubbele inhoud, als iets wat een tweevoudi
ge opdracht oproept: solidariteit van de gemeenschap 
met de individuele burger en solidariteit van de indivi
duele burger met de gemeenschap. De Nederlandse so
cioloog Bart Tromp, aan wie de nu volgende gedachten 
ontleend zijn, schrijft daarover : 'Het eerste deel van het 
principe van solidariteit houdt in dat de burger rechten 
kan doen gelden op de gemeenschap, en dat principe is 
een vanzelfsprekendheid geworden. Maar hoe staat het 
met het tweede deel? '  Met zijn allen zijn wij die andere 
kant van de medaille wat uit het oog verloren. Opnieuw 
Tromp: ' . . .  daarmee verdwijnt het zicht op het feit dat de 
verzorgingsstaat uiteindelijk berust op een zakelijke 
overeenkomst, waarbij de gemeenschap garanties geeft 
aan individuele burgers voorzover de burgers haar daar
toe in staat stellen door daarvoor de middelen te leveren. '  
Dat de verzorgingsstaat door zovelen een eenrichtings-
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verkeer - van de gemeenschap naar de burger - wordt 
opgelegd is, zo schrijft Tromp nog, te wijten aan een slui
pende ontwikkeling. Politieke partijen en vakbonden, 
Kerken en media, onderwijs en sociaal-cultureel vor
mingswerk hebben verwaarloosd op nieuwe generaties 
' . . .  de kennis over te brengen van de principes waarop 
de verschillende soorten arrangementen van de verzor
gingsstaat berusten', principes die alle neerkomen op 
'voor wat, hoort wat'. Dat wat de basis moet vormen van 
de verzorgingsstaat wordt niet langer waargenomen als 
eigen geestelijk bezit. Daardoor treedt een fatale gewen
ning op : de verzorgingsstaat als eenrichtingsverkeer 
wordt een vanzelfsprekendheid. We mogen trouwens 
niet vergeten hoe moeilijk die abstracte, haast ongrijpba
re vorm van solidariteit is die het contract van de burger 
met zijn  gemeenschap oplegt. Zij loopt langs de weg van 
de belastingen en van ingewikkelde, onpersoonlijke, 

schijnbaar blinde verdelingsmechanismen. Het is niet 
verwonderlijk dat velen met aandacht luisteren naar wat 
het liberale evangelie predikt: dat zij er belang bij hebben 
het contract met de staat op te zeggen of het minstens op 

eenzijdige wijze te interpreteren. 
Dat de rechtvaardiging van wat een verzorgingsstaat 

in wezen is verwaarloosd werd, is deels op rekening van 
de sociaal-democratie te schrijven. Al die welzijnsvoor
zieningen zijn  vrij pragmatisch bedacht en ontwikkeld. 

Veel aandacht voor de opvattingen over mens en maat
schappij waarop de welfare state berustte was er niet. Men 
redeneerde en regeerde vrij technocratisch. Daardoor 
staat men nu wat weerloos tegen de oprukkende liberale 
manier van spreken over individu en samenleving. 

De jaren zeventig en tachtig hebben het egoïsme niet 
uitgevonden. Zij brachten de terugkeer van het spreken 
in de termen van het oude, negentiende-eeuwse, liberale 
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denken : dat de vrijheid om te handelen op. basis van de 
eigen belangen, wensen en voorkeuren de enige echte 
vrijheid is. Dat vertoog kreeg weinig weerwerk, zo is hier 
al gezegd. Het drong door in het spreken en schrijven van 
journalisten, leerkrachten, academici, politici, reclame
makers . . .  Het boetseert het denken van de mensen. Een 
begrip als solidariteit stuit eerst op meewarigheid, dan op 

een zeker cynisme en uiteindelijk op weerstand. De vol
gende stap is dat het spreken in ik-termen omslaat in ik
gedrag. 

De cultuur van de uitsluiting 

In dit alles ligt de oorsprong van allerlei vormen van 
parasitair gedrag, gaande van belastingontduiking tot 
zwartwerk. Als fiscale en sociale fraude niet bemoeilijkt 
worden - bij voorbeeld omdat allerlei instanties bij het 
bestrijden ervan forfait geven - kan de erosie van wat de 
verzorgingsstaat aan grondslagen heeft voortgaan. In dit 
klimaat rijpt ook een 'cultuur van de uitsluiting', waarin 
het gemakkelijker valt om sommige mensen de vruchten 
van de welvaart te ontzeggen. Als het moet, ook landge
noten. Maar zonder enige aarzeling als het gaat om in
woners van de derde wereld of om migranten en politieke 
vluchtelingen. Want kijk :  als velen het niet meer nodig 
vinden om hun part in het contract met de verzorgings
staat te honoreren, geraakt het stelsel in grote geldnood. 
De gemakkelijkheidsoplossing bestaat er dan in om be

paalde bevolkingsgroepen (Belgen én migranten) uit te 
sluiten van de sociale voorzieningen die de verzorgings
staat levert. 
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De andere Vlaams-Blokkiezers 

Niet al wie voor het Vlaams Blok stemde is slachtoffer 
van maatschappelijke verwaarlozing. Deze partij haalt 
tot 15 % van de stemmen in wijken en gemeenten waar 
het aantal gemarginaliseerde Belgen uitermate klein is en 
waar ook ternauwernood Marokkanen, Turken of poli
tieke vluchtelingen zijn neergestreken. Wat is hier dan 
aan de hand? 

Als het om zones gaat die in de buurt van een groot
stedelijk centrum liggen, is het goed mogelijk dat de da
gelijkse pendel naar de stad voor een verspreiding van 
het Vlaams Blok zorgt. Werken in Antwerpen, bijvoor
beeld, brengt velen in contact met de problemen en pro
bleempjes die deze partij aangrijpt om haar boodschap te 
verspreiden. De besmetting loopt dan via de werkplaats. 
Maar zelfs in dat geval is er méér nodig om die mensen 
de stap naar het Vlaams Blok te laten zetten. Eén element 
kan zijn dat niet alleen de kansarmen en de meer kwets
bare arbeiders, maar ook vele anderen (kleine bedienden 
en ambtenaren, bijvoorbeeld) zwaarder geleden hebben 
onder het neoliberaal versoberingsoffensief van vóór 
1987 dan meestal gedacht wordt. Hun koopkracht is hoe 
dan ook achteruitgegaan. Voor velen is dat vooral voel
baar in de huurprijzen. Vermoedelijk weegt de socialisti
sche correctie van na 1987 in hun ogen niet zwaar genoeg 

om zich tot de SP te wenden. 
En wat dan met de rijkere aanhang van het Vlaams 

Blok? Het zal nu en dan wel gaan om een extreme vorm 
van etnocentrisme, soms zelfs om plat racisme. Hier 
moeten in de analyse factoren van psychologische en 
sociaal-psychologische aard gemobiliseerd worden. Waar
schijnlijk is bij hen de tolerantiedrempel, door de al eer
der beschreven teloorgang van solidariteitsgevoelens, fel 

gedaald : afwijkend gedrag -vooral, maar niet alleen, 
van allochtonen - komt dan sneller als storend en on
draaglijk over. Alleen al het zien van kleurlingen roept 
dan weerstand op. 

Wat in de wereld van de politie en de leerkrachten ge
beurt, is een geval apart. Er zijn aanwijzingen dat etno
centrisme en regelrecht racisme in deze beroepsgroepen 
oprukken. Dat is waarschijnlijk verbonden met de dub
belzinnigheid waarmee onze samenleving deze mensen 
behandelt. Aan de ene kant worden tal van problemen 
naar de ordehandhavers en de leerkrachten doorgescho
ven. Wat men allemaal niet verwacht van de politie en 
het onderwijs ! Er is duidelijk een overvraging van deze 
sectoren en dat leidt onafgebroken tot kritiek aan hun 
adres. Aan de andere kant lijden politiemensen en leer
krachten voortdurend prestige-verlies en weigert men 
hun ook een geldelijke herwaardering. Wie zo genepen 
zit tussen niet in te lossen verwachtingen en maatschap
pelijke gierigheid maakt soms rare sprongen. 

· Wat zeker ook meespeelt in het succes van het Vlaams 
Blok is de langzame afbrokkeling van het besef dat het 
extreem-rechts gedachtengoed onvermijdelijk tot de aan
tasting van tal van democratische waarden leidt. De tijd 
vreet aan het collectief geheugen: de pijnlijke les die het 
nazisme ons heeft geleerd, verliest aan kracht. 

Ja, en er zijn uiteraard ook kiezers die naar het Vlaams 
Blok zijn gestapt uit sympathie voor de andere punten uit 
het programma van die partij: de roep om een harde aan
pak van de kleine en grote criminaliteit, de felle kritiek op 
de 'ontsporing van de politieke zeden', het anti-abortus
standpunt en het separatisme. 

Het succes van het Vlaams Blok ligt trouwens niet al
leen in zijn programma. Deze partij heeft de laatste jaren 
een strategie ontwikkeld die haar groei sterk heeft bevor-
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derd. Een eerste techniek is gericht op de lokale veranke
ring van de partij door het dievelings binnendringen in 
het verenigingsleven van probleemwijken. Die opdracht 
die als doel heeft 'de fidéliser son électorat' zoals een 
Frans PS-rapport omtrent soortgelijke acties van het 
Front N ational schrijft, wordt vergemakkelijkt doordat 
de socialistische partij zich gedeeltelijk uit deze wijkstruc
turen heeft teruggetrokken. Een andere techniek moet 
respectabiliteit verlenen aan de partij, haar mandataris
sen en haar kaderleden: het spreken in een meer gekuiste 
taal, de maatpakken van de verkozenen, het deelnemen 
aan ernstige debatten. Succes is er ook in het opdringen 
van de eigen politieke agenda -met hoge prioriteit voor 
het migrantenvraagstuk - aan de andere partijen. Dat 
brengt tegelijkertijd de banalisering van het migranten
thema met zich mee: het bespreekbaar maken van zelfs 
extreme oplossingen. Een laatste strategiekeuze is, op
nieuw volgens het Franse PS-rapport, reeds waarneem
baar bij onze zuiderburen : de versmelting van het ex
treem-rechtse en bepaalde elementen van het 'groene' 
gedachtengoed. Dat moet dan leiden tot een aanzienlijke 
verbreding van de basis van de partij . Trouwens, zo'n 
operatie is al eens in de jaren dertig met succes uitge
voerd: de zuiverheid van de natuur koppelen aan de zui
verheid van het ras. 

WAT TE DOEN' 

'This is one of the situations 

where the worst crime is innocence' 

C.P. Snow 

De stap van de diagnose naar de medicatie is geen ge
makkelijk maneuver. Het uittekenen van een coherent 
project dat de politiek en, vooral, de democratie in 
Vlaanderen nieuwe slagkracht moet geven kan trouwens 
niet de taak zijn van een of andere commissie. Het is een 
opgave die een mobilisering van zo veel mogelijk burgers 
vereist. Wat hier volgt is een bescheiden bijdrage tot wat 
een groot maatschappelijk debat moet worden. 

Afraders 

1. Het minimaliseren van wat op 24 november 1991 zichtbaar is 
geworden. Er zijn tal van goede redenen om de uitspraak 
van de Vlaamse kiezers ernstig te nemen. Het Vlaams 
Blok en ROSSEM hebben bijna een half miljoen stemmen 
gewonnen. Evenveel andere kiesgerechtigden (499. 735 
om precies te zijn) zijn niet naar het stemlokaal geko
men of hebben een blanco of ongeldig bulletin gedepo
neerd. Anders geformuleerd : CVP-SP, PVV, Volksunie 
en AGALEV hebben slechts 7 5 % van het kiezerskorps 
aangesproken. 

2. Paniekbeleid. Het ware onverstandig om maatregelen 
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te nemen die verhinderen dat de kiezers in de toekomst 
nog een signaal zoals dat van 24 november 1991 zouden 
kunnen uitsturen. Zo'n stap zou neerkomen op het ver
doven van de pijnplekken in de werking van de democra
tie. Dat zou puur zelfbedrog zijn. In dat licht moet men 
de afschaffing van de kiesplicht verwerpen. Het is goed 
dat politieke frustraties tot uitdrukking kunnen komen in 
een blanco of ongeldige stem of in een proteststem. Dat 
zijn veel duidelijker signalen dan het afwezig blijven daar 
waar de kiesplicht niet bestaat. De stemplicht heeft bo
vendien een aanzienlijke symbolische betekenis: hij is 
een teken van de band tussen burger en democratie en 
maakt, zij het wellicht veel te kortstondig, van mannen 
en vrouwen medeburgers. 

3. Minder staat ? Sommigen hebben voor de ziekte van de 
staat - een ziekte die vele burgers tot proteststemmen 
brengt - een eenvoudige remedie: als de staat onmachtig 
is, moet hij worden afgeschaft of tenminste sterk ontvet. 
Citeren wij opnieuw de Nederlandse socioloog De Swaan 
in zijn 'adres aan D66' : 'Maar dat is een bevlieging, in
gegeven door de instorting van de staatssocialistische lan
den in het Oosten. ( . . .  ) Het is een ontkenning van de 
grootste problemen die zich nu aandienen: migratie en 
milieu. In een ongebreidelde markteconomie zullen de 
mensen stikken in de smog en verzuipen in de mest. Al
leen een centrale dwanginstantie kan producenten en 
verbruikers ertoe brengen hun uitstoot en lozingen in te 
perken. Die dwanginstantie bestaat al en dat is de staat. 
En die inperking is alleen mogelijk met wetten, inspectie, 
dwang en boete. ( . . .  ) Niemand kan tegelijk staatsonthou
ding en milieubewustzijn preken: anarchisten en vrije
marktliberalen aanvaarden dus impliciet de ecologische 
ondergang. Anarchisten en vrije-marktliberalen beplei-

ten ook het vrij verkeer van personen over de gehele 
wereld. Dat is een humane gedachte, gezien vanuit de 
kraakpanden in de binnenstad en de villa's in de voor
steden. Maar dat vrij verkeer leidt ook tot de vorming 
van een onderklasse van havelozen uit alle continenten in 
de machtscentra van de wereldeconomie. ( . . .  ) De welva
rende landen zullen hun grenzen nog ondoordringbaar
der willen maken en ze tot in de kleinste kieren willen 
breeuwen. Dat is bij uitstek de opgave voor een sterke 
staat . . .  ' 

4. De blaam alleen op de kiezers van het Vlaams Blok leggen. 
Het culpabiliseren van de Vlaams-Blokkiezers leidt de 
aandacht af van de verantwoordelijkheid die de gevestig
de partijen voor de vertrouwenscrisis dragen. Men moet 
niet te veel op andermans borst mea culpa slaan. Trou
wens, de beste strategie bestaat erin de gevoelens en mo
tieven van wie de richting van het Vlaams Blok is inge
slagen, au sérieux te nemen. De kiezer heeft misschien niet 
altijd gelijk, maar heeft wél recht op een ernstig debat. 

Het is ook belangrijk een overtrokken terminologie te 
vermijden. Een veralgemeend gebruik van de termen 
'racist' en 'fascist' werkt inflatoir, doet de werkelijkheid 
geweld aan (sommige Vlaams-Blokkiezers zijn noch ra
cistisch, noch fascistisch ; men denke aan de proteststem
men), bevat geen enkele boodschap ten aanzien van vele 
jongeren voor wie die termen geen bekende connotatie 
hebben en is uiteindelijk contra-produktief. 

5. De uitdaging herleiden tot het vinden van oplossingen voor het 

mi"grantenvraagstuk. De verleiding is groot om de kern van 
het probleem te plaatsen in de moeilijke relatie tussen 
Belgen en (bepaalde) buitenlanders. Dat is ook de meest 
zichtbare en voelbare component van de crisis, niet in het 
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minst omdat het schimpen op Turken, Marokkanen en 
politieke vluchtelingen nu blijkbaar in brede kring accep
tabel is geworden. Gevoelens die tot voor kort onuitge
sproken bleven - omdat het niet stond ze te verwoorden -
mogen nu geuit worden. Vandaar dat vele politici nu 
- soms in hun onmiddellijke omgeving - geconfronteerd 
worden met Vlaams-Blokvriendelijke praat. Dat doet ze 
schrikken. 

Toch zijn er risico's verbonden aan een overbelichting 
van wat als 'het migrantenprobleem' op de politieke 
agenda staat. 
a. De vele problemen die achter het migrantenvraagstuk 
schuilgaan of er helemaal niets mee te maken hebben, 
worden dan verwaarloosd. De migranten mogen geen 
alibithema zijn. 
b. Het definiëren van bepaalde problemen als migran
tenkwesties is vaak niet alleen manifest onjuist, het wekt 
ook weerstand. Beter is het te spreken van de noden van 
kwetsbare burgers (Belgen én buitenlanders). 
c. De aanwezigheid van probleemvreemdelingen is in 
Vlaanderen niet overal even groot. Te veel aandacht 
voor de migranten betekent dat men heel Vlaanderen de 
politieke agenda van Antwerpen, Mechelen of St-Ni
klaas opdringt. 
d. Men moet in ieder geval vermijden dat men de poli
tieke agenda zoals het Vlaams Blok die definieert over
neemt. Dat zou die partij een aanzienlijk strategievoor
deel bezorgen. 

6. Onderschatting van het migrantenvraagstuk. Deze fout kan 
haar oorsprong vinden in twee misvattingen: dat het 
migratieprobleem van voorbijgaande aard is en dat die 
kwestie in het Belgisch kader te behandelen en op te los
sen valt. 
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Het onweer zal niet vanzelf overwaaien. Men mag het 
'fort Europa' nog zo sterk uitbouwen, zolang het een 
eiland van welvaart is in een oceaan van armoede zullen 
Oost en Zuid in onze richting emigreren. Geen enkele 
grens zal onoverschrijdbaar zijn. De komende twee à 
drie decennia zal de trek naar onze welvaartsstaten als 
probleem de passende prioriteit moeten krijgen. 

Bovendien is het vinden van een bevredigende oplos
sing een zaak van supranationaal overleg. Alleen dan 
kan gewerkt worden aan wat de oorzaken van de trek 
naar het rijke Noorden kan wegnemen : de vermindering 
van de armoede, van honger en van economische en poli
tieke uitbuiting. 

7. Deze crisis alleen op de agenda van de politieke partijen in
schrijven. De omvang en de complexiteit van de uitdaging 
vereisen een mobilisering van de vakbeweging, de so
ciaal-culturele organisaties, de wereld van het onderwijs 
en de media. De politieke partijen lijden aan schromelij
ke zelfoverschatting als ze dat niet inzien. En ook in zo'n 
gemeenschappelijke actie zal men moeten beseffen dat 
het wegwerken van de crisis veel tijd zal vergen. Wie nu 
te hoge verwachtingen wekt, zal onvermijdelijk ontgoo
cheling veroorzaken. 

8. Overmatig geloof in politieke marketing. De eerste en meest 
evidente veronderstelling die de politieke marketing maakt 
is het idee dat de politiek zich op een markt afspeelt. Par
tijen en politici hebben een produkt aan te bieden en te 
verkopen. Op de markt geldt de harde wet van vraag en 
aanbod : wie niet gevraagd wordt (gekozen en gekocht) 
wordt uit de markt verdreven. De kiezers worden be
schouwd als potentiële kopers. Zij wandelen, zo luidt het 
dan, rond op de markt en bekijken wat er te koop wordt 
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aangeboden. Zij twijfelen en dus moeten de producenten 
argumenten voorleggen om de kiezer te overtuigen. 

Dat verhaal rust op het doortrekken van het zuiver 
economisch denken naar de politiek. Maar de politiek is 
geen markt. De definitie van de politiek als een markt is 
een ideologische stellingname. Wie zich de moeite ge
troost om het Burgermanifest van Verhofstadt te lezen, zal 
daarin een groot ongenoegen vinden met betrekking tot 
de storende rol van de partijen en andere drukkingsgroe
pen. Verhofstadt wenst partijen die als notarissen de vra
gen van de burgers registreren. Hij stoort zich aan par
tijen die naar de burgers gaan om ze te vormen en tot ac
tie te bewegen. Hij heeft het dan over bevoogding. Daar
om applaudisseert hij voor de gedachte dat burgers beter 
als individuele kopers van politieke goederen kunnen 
worden beschouwd. 

De politiek als een markt behandelen is niet goed voor 
de partijen. Het houdt het afnemen in van de rol die zij 
als kanalen van politieke mobilisering en participatie 
kunnen spelen. Partijen die doen alsof ze op een markt 
zitten, worden ahnaar banger, bevreesd als ze zijn voor 
de grillen van de kiezer-koper. Ze zijn overgeleverd aan 
de deskundigen van de marketing en aan de nieuwsjagers 
van de media. Het alternatief is het herstel van de ideolo
gische band met de kiezer. Pragmatisme is niet uit den 
boze. Het kan, maar het moet gekoppeld zijn aan iets wat 
nog het best met het eenvoudige woord 'droom' aan te 
geven is. Men kan slechts pragmatisch zijn als men een 
ideologie heeft. Andere soorten pragmatisme noemt men 
beter electoralisme. 
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Aanraders 

In de diagnose ligt al een stuk van de medicatie besloten: 
de maatschappelijke verwaarlozing en de gevoelens van 
politieke machteloosheid die sommige burgers doen twij
felen aan de democratie, moeten weggenomen worden. 
Dat is een enorme opgave. 

1 .  Het gevecht tegen algemeen-maatschappelijke ver
waarlozing zal zich over tal van sectoren moeten uitstrek
ken: strijd tegen de kansarmoede, investeren in sociale 
huisvesting, het scheppen van werkgelegenheid voor 
langdurig-werklozen ( want werk is een krachtige reme
die tegen sociale vereenzaming), wijkherwaardering (in 
materiële en niet-materiële zin: verfraaiing én 'recréer 
les solidarités de quartier' ,  zoals een rapport van de 
Franse PS schrijft). 

Niet alles, maar toch veel van wat dit programma om
vat komt in feite neer op het doen herleven van de stad : 
het weer leefbaar maken van de negentiende-eeuwse wij
ken, het herstellen van de veiligheid zodat straten en plei
nen opnieuw - in de werkelijke zin van het woord - open
baar domein worden. Een stad kan ook een bron van 
goed leven zijn. 

Het investeren in sociale huisvesting en in stadskern
vernieuwing is een eerste doelwit. Zo'n maatregel snijdt 
in op wat tot het hart van het probleem behoort. En bo
vendien gaat het om een domein waar relatief snel en 
spectaculair resultaat te boeken is. Het tweede doelwit is 
het verhogen van de veiligheid in de stedelijke omgeving. 
Eenvoudig zal dat niet zijn. Voor de huidige toestand 
zijn immers tal van factoren verantwoordelijk : de ont
moediging in de politiekorpsen en in de parketmagistra
tuur, urbanistische misgrepen waardqor er wijken ont-
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staan waarin de criminaliteit kan gedijen, hier en daar 
ook het druggebruik. Soms ook groeien felle gevoelens 
van onveilighei�, zelfs al is de situatie niet dramatisch. 
Elk beleid zal hier bijgevolg veelzijdig moeten zijn. 

Aan elk van deze objectieven hangt een prijskaartje. 
En die prijs moet betaald worden in een budgettaire con
text die - zwak uitgedrukt - eerder ongunstig is, zeker in 
het licht van de druk die de monetaire eenmaking van 
Europa met zich zal meebrengen. Dat mag niet uit het 
oog worden verloren. Wie A zegt, moet ook B zeggen. 
Wie niet aangeeft hoe de middelen gevonden zullen wor
den, schept te hoge verwachtingen en veroorzaakt onver
mijdelijk desillusies. Het is onze overtuiging dat het 
gelij ktijdig aanpakken van de openbare schuld én van de 
maatschappelijke verwaarlozing -het lichten van een 
dubbele hypotheek - alleen kan als nieuwe inkomsten ge
vonden worden. 

Het vinden van geld is echter niet de laatste stap. Meer 
dan in het verleden zullen kredieten, bijvoorbeeld 
bestemd voor gemeentelijke initiatieven, op bindende 
wijze gekoppeld moeten worden aan de projecten waar
voor ze zijn bedoeld. Anders verdwijnt het geld langs al
lerlei sluipwegen in het gemeentelijk budget en schiet het 
naast zijn oorspronkelijk doel. Bovendien moet een mid
del gevonden worden om vitale projecten veel sneller 
in de fase van uitvoering te brengen. Tussen het indie
nen van een dossier en het vrijmaken van kredieten ligt 
meestal een jarenlange lijdensweg. Soms zelfs is het geld 
er al, maar blijft de volgende stap achterwege. Dat vreet 
aan de motivatie van de lokale ambtenaren en vrijwilli
gers. Dat verhindert ook een vlug herstel van de vertrou
wensband tussen de overheid en de burgers voor wie het 
initiatief is bestemd. Laten we een concreet voorbeeld ne
men. De bejaarden hebben een belangrijk aandeel in de 

bevolking van de probleemwijken. Hun tijdsbeleving is 
niet van die aard dat zij het aannemelijk vinden dat een 
herwaarderingsproject er vijf, zes jaar over zal doen om 
in het stadium van de realisatie te komen. Zoals in de we
reld van het gerecht het kortgeding er is om hoogdringen
de geschillen te beslechten, zo Zou er een administratieve 
snelprocedure moeten bestaan voor het wegwerken van 
maatschappelijke noodsituaties. 

Wat er in de komende drie, vier jaar met de stad Ant
werpen gebeurt zal van grote invloed zijn op de ont
wikkelingen in de rest van Vlaanderen. Alle elemen
ten die een stad doen ontsporen, vloeien in de metro
pool samen. Antwerpen is een testgebied en de evolutie 
daar zal bijgevolg op onrechtstreekse wijze elders de 
toon zetten, in negatieve of in positieve zin. Bovendien 
weegt de toestand in Antwerpen ook rechtstreeks op de 
aangrenzende zones. De havenstad exporteert een deel 
van zijn politieke problemen naar het Waasland en de 
Kempen. Concreet: het dagelijks verblijf in Antwer
pen van duizenden arbeiders en bedienden uit deze stre
ken maakt de verspreiding van het programma van het 
Vlaams Blok mogelijk. 

2. Het contact van de overheid en de politici met de in
woners van probleemwijken moet hersteld worden. Het 
afsterven van het sociaal weefsel in die buurten bemoei
lijkt zo'n communicatie. Daarom moet allereerst gedacht 
worden aan de reparatie van dat weefsel. Slechts dan 
kunnen er gesprekspartners gevonden worden. De stad 
Gent toont met de oprichting van buurtcontactcomités 
hoe het kan. Initiatieven die slagen zouden trouwens een 
veel grotere ruchtbaarheid moeten krijgen. Nu zijn al
leen sombere weerberichten te horen. 

De socialistische partij kan hier een belangrijke rol 
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spelen. Zij heeft zich in het verleden, meer dan alle an
dere politi'eke formaties, in deze maatschappelijke zones 
thuisgevoeld. Toch mag de moeilijkheidsgraad van de 
'operatie terugkeer' niet onderschat worden. Ook de SP 
heeft die wijken verwaarloosd en zij zal er feitelijk op ver
plaatsing spelen. 

3 .  Solidariteit is, zo is hier al geschreven, een werkelijk
heid met een dubbele inhoud: de zorg van de overheid 
voor het individu én de bereidheid van het individu om 
daartoe de middelen te leveren. Dat principe was een le
vend begrip voor de generatie die de verzorgingsstaat 
ontwierp. Vandaag lezen velen de kleine letters van het 
contract met de gemeenschap -de plichten van de bur
ger - niet meer. Dat komt omdat de vakbonden, de par
tijen, het onderwijs en de sociaal-culturele verenigingen 
vergeten zijn elke nieuwe generatie op die lettertjes te 
wijzen. In de jaren zestig was dat misschien niet nodig: er 
waren toch overheidscenten genoeg en niemand trok het 
stelsel in twijfel. Het ging nadien wél mis: het geld was op 
en de politieke en andere elites verzuimden het principe 
van de wederkerigheid in het collectief geheugen te hou
den. Deze lacune herstellen is nu de opdracht. 

Hier ligt een bijzondere rol weggelegd voor de socia
listische partij. Zij heeft decennialang een ethiek van de 
verantwoordelijkheid gepropageerd en verspreid. Mis
schien heeft zij dit element van haar gedachtengoed wat 
verwaarloosd en moet zij haar ethisch profiel op dit vlak 
nu veel scherper uittekenen. 

4. De oorzaken van (de gevoelens van) politieke mach
teloosheid wegnemen zal zeker geen gemakkelijke op
dracht zijn. De metaalmoeheid van de Belgische demo
cratie zit diep. 

Het invoeren van politiek fatsoen kan niet per decreet. 
Het dichten van de kloof tussen burger en politicus, tus
sen burger en overheid evenmin. De opwaardering van 
het politiek ambt, bijvoorbeeld, is een probleem dat uit 
vele lagen bestaat. Het aanzien van de politicus is ge
schonden en daarmee is ook zijn gezag geslonken. Hij of 
zij heeft daa.r gedeeltelijk zelf schuld aan. Daar hebben 
wij het al over gehad. Maar los daarvan zijn er ontwikke
lingen die de positie van de politicus hachelijker maken: 
de ongenadige aandacht vln de media en de complexiteit 
van wat er op de politieke agenda staat zijn daar voor
beelden van. 

Maar er is meer. Wie nieuwe dynamiek wil brengen in 
de overheidsdiensten en hun bemanning zal op vele mu
ren botsen, ook al omdat de vakbonden uit de publieke 
sector in het verleden niet veel neiging tot innoveren heb
ben getoond. Bovendien zit er niet alleen sleet op de ma
chinerie van de staat, ook de partijen en de vakbonden 
zijn aan organisatorische en ideologische vernieuwing 
toe. Wij weten het, dat klinkt als een gemeenplaats, maar 
is het daarom minder dringend? 

Men mag aannemen dat de politici met dat alles voor 
een opdracht staan die qua orde van grootte verwant
schap vertoont met de invoering van het algemeen enkel
voudig stemrecht, nu bijna een eeuw geleden. Er is, 
inderdaad, behoefte aan een nieuwe democratiserings
sprong. Dat zal veel tijd en veel verbeelding vragen. 
Maar dat was bij de strijd om het algemeen enkelvoudig 
stemrecht niet anders. (Al dient gezegd dat de omstan
digheden op één punt nu minder gunstig zijn dan toen. 
Het gevecht voor het stemrecht is gevoerd in een tijd 
waarin het geloof in politiek en democratie groot en onge
schonden was. Nu is er scepticisme, soms zelfs regelrecht 
wantrouwen.) Het negeren van deze uitdaging zal niet 
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straffeloos blijven. Voor men het beseft zullen niet langer 
de communautaire of sociaal-economische tegenstellin
gen de bevolking verdelen, maar zal de democratie zelf 
de inzet zijn van hevige strijd. 

Maar niet alles is even moeilijk. Er circuleren reeds tal 
van praktische, haalbare voorstellen over politieke en 
bestuurlijke vernieuwing. Begin januari 1992 heeft de SP 
er een aantal ter sprake gebracht: over de ministeriële 
verantwoordelijkheid, de verruiming van de kiesom
schrijvingen, de openbaarheid van bestuur, de invoering 
van een ombudsdienst. Bovendien kan gedacht worden 
aan de redactie en invoering van een gedragscode in ver
band met het politiek dienstbetoon. De beste formule is 
een door zo veel mogelijk partijen ondertekende code, 
maar als dat niet kan moet de SP unilateraal de stap zet
ten. Een SP-mandataris moet, bijvoorbeeld, weigeren 
tussenbeide te komen als een 'klant' een verkeersovertre
ding wil laten uitvegen, op zoek is naar een binnenweg 
bij aanwervingsexamens of een bouwvergunning wil for
ceren. Misschien kan zo'n gedragscode de burger doen 
inzien dat inspraak uiteindelijk belangrijker is dan voor
spraak. Er zal trouwens in de nabije toekomst prestige
winst zijn voor die politici die het 'parler vrai' in hun 
praten met de bevolking opnemen. Dat is nu al voelbaar. 
Bij de verkiezingen van 24 november 1991 hebben kan
didaten die enige afstand hebben genomen van het om
zwachteld taalgebruik en het gevlei van de kiezer, goed 
gescoord. 

5. Wat te doen met de vreemdelingenproblematiek in 
enge zin? Belangrijk is vooreerst het besef dat er niet zo
iets bestaat als hét migrantenvraagstuk. Gent is op dat 
vlak Genk niet. En de situatie in Antwerpen is anders 
dan in de Brusselse gemeenten. 
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Wellicht de meest dringende opgave is de verbete
ring van de communicatie met die vreemdelingen met 
wie vele Belgen het zo moeilijk hebben. Hier en daar wer
ken migrantenraden zoals het hoort. Veel vaker komt het 
voor dat er geen georganiseerd contact is. Even proble
matisch is het wanneer er wel een verbinding is, maar één 
die meer nadelen dan voordelen inhoudt. Dat laatste is 
het geval waar de gesprekken via religieuze, meestal is
lamitische instanties lopen. De verspreiding van deze 
formule is een ongelukkige ontwikkeling. Uiteraard zit 
men met deze vaststelling middenin de problematiek van 
de politieke integratie van migranten. Hier liggen vele 
mogelijkheden open. Vereenvoudiging van de wegen die 
naar naturalisatie leiden is er één van. Opname van mi
granten in het partijwezen en in het syndicaal werk is een 
ander middel. 

Twee dicht bij elkaar liggende probleemgebieden zijn 
de tewerkstelling en het onderwijs. In deze domeinen is 
er sprake van open en, meer nog, verdoken discrimina
tie. Zij moet verdwijnen en de Vlaamse regering beschikt 
over de plannen waarmee dat kan gebeuren. Meer zelfs, 
in het kader van het Tewerkstellingsfonds is ook al het 
geld voorradig. 

In de nu lopende regeringsformatie is de stelling opge
doken dat de taak van het Koninklijk Commissariaat 
voor het Migrantenbeleid herdacht moet worden. Er is 
sprake van een verruiming in de richting van het kans
armoedebeleid voor Belgen én buitenlanders. Wij be
twijfelen of dat zo'n goed idee is. Er is al een staatsse
cretariaat dat zich met emancipatie en de bestrijding van 
kansarmoede bezighoudt. Is het de bedoeling via de ope
ratie-verruiming de problemen weer in de richting van 
de studeerfase te sturen? Dat liever niet. 

Er is de kwestie van de beeldvorming over de migran-
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ten. Vele negatieve opvattingen over de vreemdelingen 
zijn te doorprikken met behulp van wetenschappelijke 
bevindingen en reeds aanwezig statistisch materiaal. 
Maar het is geweten dat vooroordelen taai kunnen zijn. 
De confrontatie met ontnuchterend.e gegevens moet aan
houdend en hardnekkig zijn. Hier ligt een opdracht voor 
de hele waaier van politieke, syndicale en sociaal-cul
turele organisaties. In dat verband kan gedacht wor
den aan de samenstelling van een 'argumentarium', een 
handboek waarmee militanten van de socialistische be
weging de taaiste stereotypen kunnen bevechten. (Zo'n 
argumentarium is door de Franse PS aan kaderleden en 
militanten bezorgd. ) 

In dit instrumentarium ligt ook de mogelijkheid om 
aan te tonen dat extreem-rechtse bewegingen, waar zij 
op de politieke besluitvorming gaan wegen, de afbraak 
organiseren van vitale waarden en instituties (zoals de 
vrijheid van mening, de vakbondsvrijheid, de zorg voor 
de zwakken). Dat vereist uiteraard een precieze kennis 
van het programma van een partij als het Vlaams Blok. 

6. Politieke partijen zijn veroordeeld om met de burgers 
te praten. Zo hoort het ook in een democratie. Het stok
ken van dat gesprek ligt trouwens mede aan de basis van 
de problemen die zich op 24 november 1991 hebben ge
manifesteerd. 

Die communicatie is geen gemakkelijke opdracht. Al 
was het maar omdat zij grotendeels moet verlopen via 
media (de schrijvende en audiovisuele pers) die niet 
noodzakelijk de beste vorm voor die communicatie aan
bieden. De media staan onder grote commerciële druk en 
dat provoceert van hun kant de vraag naar een sterk ver
eenvoudigde, liefst spectaculaire verpakking van de poli
tieke boodschappen. Een goede one-liner is voor de pers 

een garantie voor meer lezers, meer kijkers, meer luiste
raars. Dat _is voor de partijen een gegeven. Nu, een one
liner mag, maai- achter die ene lijn moet een breder ver
haal zitten. Een verhaal dat gebracht kan worden daar 
waar nog tijd en ruimte is voor een omstandiger uitwisse
ling van boodschappen. Die gedachte brengt ons terug 
naar wat hier al eerder geschreven is : partijen hebben 
niet zozeer behoefte aan de blitse specialisten van de mar
keting, maar aan een coherente ideologie. 

In dit verband nog iets over de rol van de media. De 
maatschappelijke omgeving waarin de pers functioneert, 
is in een aantal opzichten grondig veranderd. De partij
politieke bevoogding is in aanzienlijke mate verminderd, 
maar in de plaats daarvan is hevige commerciële druk ge
komen. De slag om de lezer/kijker beïnvloedt het gedrag 
van de journalisten. Nu de democratie onder vuur ligt, 
wordt ook van de media verwacht dat zij hun verant
woordelijkheid opnemen. Onprofessionele behandeling 
van verschijnselen als ROSSEM en het Vlaams Blok kan 
immers grote gevolgen hebben. Misschien is voor de 
journalisten nu de tijd gekomen om hun gedragscode op
nieuw te bekijken. 

7. Bij het opstellen van een timing mag niet worden ver
geten dat 1994 een cruciaal jaar zal zijn. Het samenval
len van drie verkiezingen ( van het Europees parlement, 
de Vlaamse Raad en de gemeenteraden) biedt grote kan
sen om het tij te doen keren, maar houdt evenzeer het ri
sico in dat succes van een partij als het Vlaams Blok op 
het ene niveau (het Europese, bijvoorbeeld) doorstroomt 
naar de andere niveaus. 

Er valt geen tijd te verliezen. De democratische partij
en in Vlaanderen ontkomen bijgevolg niet aan de plicht 
om zo snel mogelijk een gezamenlijk programma te ont-



wikkelen rond die problemen waarop het Vlaams Blok 
nu teert: migranten in het algemeen en politieke vluchte
lingen in het bijzonder, opwaardering van het politiek 
ambt, de vèiligheid in de steden. Zo kan men een 'cordon 
sanitaire' rond die partij aanleggen. Tegelijkertijd zullen 
zij op andere vlakken (sociaal-economische zoals de toe
komst van de sociale zekerheid, mondiale zoals de mi
lieubescherming en de armoede in het Zuiden) de profiel
vervaging die hen nu teistert, moeten tegengaan. Nu 
mist het politieke debat diepgang. De burger heeft te 
vaak de indruk dat de partijen alleen kibbelen over de
tails. Die laatste gedachte is te koppelen aan een andere : 
kan Vlaanderen in de nabije toekomst wel ontsnappen 
aan een grondige herverkaveling van het politieke land
schap, aan een hergroepering van de partijen in twee, 
hoogstens drie formaties? Daarmee zou, bij regerings
formaties, ook het zoeken naar een meerderheid verge
makkelijkt worden. De huidige versplintering leidt im
mers tot eindeloze onderhandelingen die de burgers te
recht ergeren. 

De ontwikkelingen van de laatste maanden geven niet al
leen reden tot bezorgdheid. Wat op 24 november 1991 is 
gebeurd, werkt ook als een schoktherapie. Er is een 
nieuw militantisme van democratische signatuur in op
komst. Velen in Vlaanderen zijn uit hun politieke win
terslaap ontwaakt en vinden dat de opmars van het recht
se extremisme gestuit moet worden. Er is weer hoop. 

Verkiezingsuitslagen Vlaamse kantons voor de Kamer 
1981-1991 (% geldige stemmen)' 

8.11.81 17 6.84** 13.10 85 13.12.87 18.6.89"' * 24.11.91 

SP 20,60 28,13 23,70 24,20 20,04 19,60 

CVP 32,32 32,52 34,58 31 ,40 34,08 27,00 
PVV 21,10 14,18 17,35 18,50 17,10 19, 10 

vu 15,95 13,91 12,72 12,90 8,70 9,40 

AGALEV 3,85 7,08 6,10 7,30 12,20 7,90 

Vlaams Blok 1,80 2,10 2,20 3,00 6,59 10,40 

KPB 1,30 0,73 0,50 0,50 

ROSSEM 5,20 

Blanco en 7,50 1 1 ,00 7,20 6,50 8,26 6,60 
ongeldig 

� Uitgezonderd Brussel (19 gemeenten) 
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Vlaanderen is nog niet bekomen van wat er op 
24 november 1991 is gebeurd. En ook de vraag naar 
de precieze achtergronden van het stembusresultaat 
ligt nog wijd open. Op die vraag wil een groep van 
vijf academici en vijf mensen uit de politieke 
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ongedwongen en los van enige politieke bevoogding 
kunnen werken. Ook met mensen uit andere 
politieke families dan de socialistische is er gepraat. 
Er is met grote vrijmoedigheid gesproken en 
geschreven over racisme en proteststemmen, 
over het Vlaams Blok en de partij ROSSEM, 
over de verantwoordelijkheid van de media, 
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