
22 DE STANDAARD
MAANDAG 24 JANUARI 2011

D E  ST E M  VA N  T I E N D U I Z E N D E N
De betoging van gisteren was een onverhoopt succes. Het signaal is volgens MARC HOOGHE ook
duidelijk: ‘los het nu eindelijk eens op en stop met partijpolitieke spelletjes’.

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar politieke wetenschappen aan de
KULeuven.
Wat? De betoging van gisteren maakt duidelijk dat
mensen een onderhandelde oplossing willen.
Waarom? Conflicten oplossen door onderhande-
lingen, dat is het dogma van elke moderne demo-
cratische ordening.

Er bestaat heel wat wetenschappelijk on-
derzoek over hoe je een succesvolle betoging
organiseert. In de handboeken kun je lezen dat
je nood hebt aan een sterke organisatie, maan-
denlange voorbereiding en een breed gedra-
gen eisenpakket. De Shame-manifestatie van
gisteren zondigt tegen al die regels. Het gaat
om een geïmproviseerde actie van een stelletje
jonge amateurs, die geen organisatie achter
zich hadden, maar enkel via Facebook konden
rekruteren. Dat er dan toch zoveel mensen
kwamen opdagen, toont aan dat er echt wel
iets aan de hand is. Er was ook een opvallend
verschil met de manifestatie van 2007: toen
ging het vooral om een Franstalig initiatief,
met veel demonstrerende oma’s die heimwee
hadden naar het gezapige België van weleer.
Nu zagen we Nederlandstaligen en Franstali-
gen broederlijk naast elkaar stappen.

Jong en betrokken

Je hoort af en toe verkondigen dat de jonge ge-
neratie politiek passief is geworden, en enkel
nog denkt aan haar toekomstige huisje, tuintje
en boompje. Dat is verkeerd, zo is gebleken.
Ook midden in een drukke examentijd zijn
jongeren nog wel degelijk te mobiliseren. Toe-
gegeven, ze zijn misschien niet meer dag in
dag uit met politiek bezig, en je ziet aan de uni-
versiteitsrestaurants niet zo veel marxistische
pamfletten meer rondslingeren, maar dat be-
tekent niet dat de jonge generatie onverschil-
lig is geworden. De Franse politicoloog Pierre
Rosanvallon heeft het in dit verband over een
‘noodrem-burgerschap’. Hij bedoelt daarmee
dat burgers tegenwoordig niet meer perma-
nent bezig zijn met het politiek gebeuren.
Maar als het verkeerd loopt, dan willen ze wel
aan de noodrem trekken, en dan verwachten
ze ook dat de trein tot stilstand komt. De mani-
festanten hebben gisteren massaal aan de
noodrem getrokken, in de hoop dat ze het op
hol geslagen politieke circus een halt kunnen
toeroepen.
De vraag is natuurlijk of de noodrem inder-
daad effect zal hebben, en de mars der dwaas-
heid van de politieke klasse kan stoppen. De
schermutselingen die we het voorbije week-
end zagen waren wat dat betreft niet al te
hoopgevend. De N-VA stelde dat de andere
partijen maar eens duidelijk moesten maken
of ze al dan niet mochten meespelen. De SP.A
riposteerde daarop door te stellen dat De We-
ver en co zeker móeten meespelen.

Technische kwestie

Maar is dat het soort leiderschap dat ons land
nodig heeft? Bart De Wever zei eerder al dat hij
vreest stemmen te zullen verliezen als hij deel-
neemt aan een regering. De andere partijen
vrezen dan weer dat zij de electorale rekening
zullen moeten betalen, als het lijkt alsof zij de
N-VA hebben uitgesloten. De dames en heren
politici kijken dus nog altijd naar hun volgen-

de verkiezingsuitslag, niet noodzakelijk naar
de toekomst van ons land. In feite is het voor
iedereen heel duidelijk wat er moet gebeuren:
onze begroting moet op orde worden gesteld,
en er moeten een aantal stappen worden gezet
naar een verdere staatshervorming. Of de
N-VA hieraan meewerkt binnen een regering,
of via een gedoogregeling zoals de PVV van
Geert Wilders in Nederland is eigenlijk vooral
een technische kwestie, waar de bevolking
niet van wakker ligt.
Het aanhoudend gekissebis tussen de partij-
voorzitters doet sommige waarnemers beslui-
ten dat er helemaal geen oplossing mogelijk is.
Dat is natuurlijk een al te gemakkelijke stel-
ling. Drie jaar geleden poneerde premier Le-
terme ook al dat het federale overlegmodel
zijn grenzen had bereikt, om zo zijn eigen falen
toe te dekken. Het basisidee van de moderne
democratie is echter dat er geen onoplosbare
problemen bestaan of mogen bestaan. Er is
immers nooit een excuus om zijn toevlucht te
nemen tot geweld of andere ontoelaatbare me-
thoden. Conflicten worden opgelost door on-
derhandelingen, dat is het dogma van elke mo-
derne democratische ordening. Het is te ge-
makkelijk te beweren dat een oplossing ‘on-
mogelijk’ is. Een vergelijk vinden over het
statuut van arbeiders en bedienden leek ook

onmogelijk, toch zijn de sociale partners daar-
in geslaagd. Een akkoord vinden over de toe-
komst van de euro leek al evenzeer een missi-
on impossible, maar voorzitter Van Rompuy
heeft dat met veel geduldig manoeuvreren
voor elkaar gekregen. Waarom zou er dan uit-
gerekend geen akkoord mogelijk zijn over de-
tails van de Belgische staatshervorming?

‘Beleidsweigering’

De betoging van gisteren had eigenlijk één
centrale boodschap: los het nu eindelijk op. De
demonstranten zijn erin geslaagd om ervoor te
zorgen dat dit géén (anti-)N-VA-betoging
werd, en de opkomst was keurig tweetalig. De
vraag om het op te lossen is ook niet zo ver ge-
zocht: het is toch de taak van politici om voor
beleid te zorgen. Je zou hier de vergelijking
kunnen maken met wat rechters moeten doen.
Ook zij moeten altijd tot een uitspraak komen,
ook als ze verscheurd worden door innerlijke
twijfels omdat er – bijvoorbeeld – geen mate-
riële bewijzen zijn. Een rechter die blijft twij-
felen en treuzelen, wordt afgezet wegens
‘rechtsweigering’ en hij kan hiervoor zelfs ver-
volgd worden. De rechtsweigering is als mis-
drijf opgenomen in ons Strafwetboek, omdat
men ervan uitgaat dat de bevolking altijd op
de rechtbanken moet kunnen rekenen, hoe
moeilijk het probleem ook moge zijn.
Misschien wordt het daarom tijd om het mis-
drijf van de ‘beleidsweigering’ in te voeren:
ook politici worden betaald om problemen op
te lossen, hoe moeilijk ze soms ook mogen zijn.
Men kan dan allerlei excuses opwerpen, maar
aan het einde van de rit moet er gewoon een
beleid tot stand komen. In 1996 kwam de Bel-
gische bevolking massaal op straat omdat ze
vond dat politie en rechtbanken hun werk niet
naar behoren deden. Nu is er al massaal pro-
test omdat men vindt dat de politici aan be-
leidsweigering doen door enkel oog te hebben
voor electorale motieven, en daarom domweg
te weigeren het land te regeren. Is dat een po-
pulistische kreet? Ik denk het niet, het gaat
eerder om een basisregel in de representatieve
democratie. Ten slotte: politici kunnen mis-
schien ontevreden zijn over het signaal dat gis-
teren is uitgezonden, maar zij kunnen geen
nieuw volk kiezen. Het volk kan daarentegen
wel altijd andere politici kiezen.

Motie van wantrouwen

Dat jongeren politiek passief zouden zijn geworden, blijkt niet helemaal te kloppen. © bdw

De politici kijken
nog altijd naar
hun volgende
verkiezings-
uitslag, niet
noodzakelijk naar
de toekomst van
ons land

‘Macje heeft al twee
dagen geen kaka
gedaan, dus hoop
ik dat hij vandaag
kaka doet. Verder
reikt mijn hoop
niet.’

Tv-maakster EVI HANSSEN heeft
geen opvoedingsadvies nodig om
een zowel realistische als
relativerende jonge moeder te
zijn (in De Morgen).
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