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D E  N -VA  I S  N I E T  G E BA AT  B I J  N I EU W E  V E R K I E Z I N G E N
Is de Vlaamsgezinde kiezer gebaat bij nieuwe verkiezingen? Volgens BART MADDENS niet, zolang de
CD&V de N-VA tenminste niet laat vallen. Maar laat het nu net CD&V zijn dat misschien wél gebaat is bij
nieuwe verkiezingen.

BART MADDENS
Wie? Politicoloog aan de KU Leuven.
Wat? De N-VA moet nú een staatshervorming
realiseren, niet na nog eens verkiezingen.
Waarom? De kans is groot dat de kiezer N-VA
afstraft als het nu mislukt.

‘Maak ons nóg sterker!’ Met die slogan trok
de Volksunie op 7 november 1971 naar de kie-
zer. De partij had drie jaar eerder een specta-
culaire overwinning geboekt (met 16,9 pro-
cent) en hoopte daar nu nog een schep boven-
op te doen. De kiezer hapte toe en tilde de
Volksunie naar een nieuw hoogtepunt van
18,8 procent, een resultaat dat de partij nadien
nooit meer heeft kunnen evenaren. De ‘maak
ons nog sterker’-truc houdt in dat een partij
een vorige verkiezingsoverwinning gebruikt
als een hefboom bij nieuwe verkiezingen. De
partijstrategen rekenen dan op een ‘bandwa-
gon-effect’, waarbij de kiezer mee op de kar
springt van de overwinnaar.
Wie weet haalt de N-VA die oude Volksunie-
slogan weer uit de kast. Maar ze zal er dan wel
bij moeten vertellen waarom de kiezer de par-
tij zo nodig nóg sterker moet maken. Want het
verschil met de Volksunie van begin de jaren
zeventig is natuurlijk dat de N-VA nu al de
grootste partij is in Vlaanderen én België. Zou
het veel verschil uitmaken als daar nog een
paar procenten bijkomen?

Net geen volstrekte meerderheid

Het is waar dat de drie V-partijen (N-VA,
Vlaams Belang en LDD) net geen volstrekte
meerderheid haalden in de Nederlandse taal-
groep van de Kamer. In theorie kan de staat
dus worden hervormd buiten de Vlaams-nati-
onalisten om. Zo te zien zouden een paar pro-
centjes extra voor de N-VA dus wel belangrijk
kunnen zijn. Alleen stelt dit probleem zich niet
zolang de CD&V een Vlaamse koers blijft varen
en weigert mee te werken aan een (nood)rege-
ring zonder de N-VA. Dit is dan ook de vreemde
paradox van nieuwe verkiezingen. Als die er
komen, dan is dat omdat CD&V de door de
Franstaligen gewenste noodregering niet ziet
zitten. Maar precies dit front tussen CD&V en
N-VA maakt dat nieuwe verkiezingen vanuit
Vlaamsgezind oogpunt niet nodig zijn, en mis-
schien zelfs niet wenselijk.
Een nieuwe stembusgang zou eventjes de druk
van de communautaire ketel halen en de illu-
sie creëren dat er niets aan de hand is: gewoon
het systeem resetten en klaar is kees. En ja, het
zouden alweer illegale verkiezingen zijn. Maar
intussen weten we dat België daar verrassend
gemakkelijk mee weg komt. Wie weet zorgt de
immer wispelturige Vlaamse kiezer wel voor
een onverwacht resultaat, bijvoorbeeld door
opnieuw massaal voor CD&V te kiezen. Als we
La Libre Belgique (van 25 november) mogen
geloven, dan is het precies daar waar CD&V

momenteel op aanstuurt: Yves Leterme bij de
kiezer rehabiliteren door Bart De Wever af te
schilderen als de échte brokkenpiloot. Wat Le-
terme niet kon in 2007, dat kan De Wever nu
blijkbaar ook niet. Waarom zou de kiezer dan
niet terugkeren naar de veilige schaapstal van
CD&V?

Nuttige stem

Maar de spindoctors van de N-VA hebben nog
een veel moeilijkere noot te kraken. Tot nu toe
kon de partij altijd scoren bij de Vlaams-natio-
nalisten door een N-VA-stem voor te stellen als
een nuttige stem. Het Vlaams Belang daaren-
tegen stapelde de verkiezingsoverwinningen
op elkaar (tot 24 procent in 2004) maar heeft
daarmee de Vlaamse autonomie geen stap
dichterbij gebracht. Althans, dat was het ver-
wijt waarmee Bart De Wever het Vlaams Be-
lang steeds weer knock-out kon slaan in debat-

ten. Maar nu zal hij dat argument als een boe-
merang terug in het gezicht krijgen. Want wat
heeft de N-VA kunnen realiseren met haar
28 procent?
In juni maakte de N-VA zich sterk dat een grote
staatshervorming mogelijk zou worden als de
kiezer maar een duidelijk signaal zou geven
aan de Franstaligen. De kiezer kon moeilijk
duidelijker zijn, maar de grote staatshervor-
ming is er nog steeds niet. In die context kan
het niet anders of het verhaal van het Vlaams
Belang zal aan geloofwaardigheid winnen: in
plaats van eindeloos te onderhandelen over
het hervormen van de Belgische staat moet
Vlaanderen gewoonweg eenzijdig de onafhan-
kelijkheid uitroepen en zo een fait accompli
creëren. Na zes maanden van deprimerend ge-
palaver zal dit toekomstproject de Vlaamsge-
zinde kiezers als muziek in de oren klinken. De
verkiezingen kunnen dan uitdraaien op een
referendum over Vlaamse onafhankelijkheid.
En met het discours over de ‘confederale
staatshervorming’, waarmee ze in juni nog de
verkiezingen won, dreigt de N-VA nu tussen
twee stoelen te vallen. Of het zou moeten zijn
dat de partij radicaliseert, maar dan jaagt ze
de gematigde kiezers weg.
Hoe dan ook zou een ‘maak ons nog sterker’-
verkiezing een gewaagde gok zijn voor de N-VA
en eigenlijk ook voor de Vlaamse Beweging als
geheel. Want een sterker Vlaams Belang kan
gemakkelijk worden genegeerd. En voor
CD&V zou een verkiezingsnederlaag van de N-
VA, hoe beperkt ook, de gedroomde aanleiding
kunnen zijn om opnieuw de oude gewaden van
het Belgische staatsmanschap aan te trekken,
en toch maar die economische noodregering
te vormen. Daarom is de afrit verkiezingen
misschien beter te mijden, want die zou wel
eens kunnen leiden naar exit staatshervor-
ming.

‘Maak ons nóg sterker’

De N-VA is sinds juni de grootste partij, maakt het dan veel uit als ze nog wat groeit? © Jimmy Kets

Als De Wever het
niet kan, waarom
zou de kiezer dan
niet terugkeren
naar de veilige
schaapstal van
CD&V?

‘Het is al zo cynisch
geworden dat
alleen wie een
dwangsom eist, 
nog opvang krijgt 
van Fedasil.’

Als dakloze asielzoeker kun je
volgens ELS KEYTSMAN
van Vluchtelingennetwerk
Vlaanderen maar beter 
een goede advocaat hebben
(in Knack).
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De cijfers in het negentiende Jaarboek Armoede
en Sociale Uitsluiting, een klassiek werkstuk van
de Universiteit Antwerpen, zijn — eens te meer —
hard: 14,6 procent van de Belgen leeft van een in-
komen dat lager ligt dan de armoedegrens. Die
grens is (internationaal) vastgelegd op 60 procent
van het nationaal mediaan inkomen. Concreet:
voor een alleenstaande gaat het in ons land om
maximaal 966 euro per maand, voor een gezin
met 2 kinderen om maximaal 2.028 euro.
Wie het jaarboek met een cynische ingesteldheid
leest, kan daarin de ‘betere score’ voor Vlaande-
ren terugvinden — amper 10,1 procent armen. Of
de vaststelling dat de Belgische armoedecijfers in
de voorbije jaren bijna niet meer zijn gestegen.
De Antwerpse professor Jan Vranken houdt er
een andere lectuur op na. Hij wijst op de schrij-
nende ongelijkheden tussen de verschillende be-
volkingsgroepen. Een voorbeeld: liefst driekwart
van alle gezinnen waar geen van de ouders werkt,
leven in armoede; in gezinnen waar beide ouders
uit gaan werken is dat amper 3 procent. De kan-
sen op armoede zijn dubbel zo groot voor alleen-
staande ouders, 65-plussers met een klein pensi-
oentje en werklozen.

Voedselbanken

Inkomenscijfers zeggen bovendien niet alles. Er
is ook nog zoiets als het subjectieve aanvoelen van
armoede, door de betrokkenen zelf. Een op de vijf
Belgen zegt grote moeite te hebben om elke
maand de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
En er zijn andere indicatoren. Het aantal gebrui-
kers van de gratis voedselbanken is vorig jaar met
5.000 gestegen, tot 115.000. En het aantal wanbe-
talers van energierekeningen is opgelopen tot
73.000. Een toename met 21 procent in twee jaar
tijd.
Dat alles doet professor Vranken besluiten dat het
met de armoede in ons land ‘niet de goede kant op
gaat’. De economische crisis zit daar voor iets tus-
sen, maar ook het falende beleid.
‘Vergelijk het met de koortsachtige zoektocht die
bezig is naar onderdak voor daklozen en asielzoe-
kers’, zegt Vranken. ‘Nu de nachten bitter koud
zijn, voelen allerlei ministers zich geroepen om
noodmaatregelen te nemen. Alsof het de eerste
keer is dat het wintert. Van enig preventief beleid

Jobs om de kou
te verdrijven

WA A R O M A R B E I D  VO O R O P  GA AT
I N  D E  ST R I J D  T E G E N  A R M O E D E  

J O H A N  R AS K I N G
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● Bijna 15 procent van de Belgen is ‘arm’
● Ongelijkheid tussen werknemers groeit
● Te veel jongens halen geen diploma

was geen sprake, alle beloftes ten spijt. Zo is het
ook met de strijd tegen armoede. Natuurlijk zijn er
budgettaire beperkingen. Maar ik stel vast dat we
veel inspanningen en geld veil hebben om het WK
Voetbal naar hier te halen, terwijl volgens onze be-
rekeningen 1,2 miljard euro volstaat om alle leeflo-
ners uit de armoede te halen. Is dat veel? Niet echt,
als je de kwaliteit van een samenleving meet aan
de manier waarop er met de armsten wordt omge-
gaan.’
Het Jaarboek Armoede toont met veel cijfermate-
riaal aan dat een betaalde baan de beste weg is om
uit de armoede te blijven. Maar het is geen tovero-
plossing. Ook in ons land bestaan er zogenaamde
‘werkende armen’: mensen met een baan die te
weinig verdienen om rond te komen. Bijna 5 pro-
cent van de werknemers verkeert in dat geval.
De Antwerpse onderzoekers benadrukken daarom
het belang van ‘kwaliteitsvolle’ jobs en van een gro-
tere toegang van lager geschoolden en kansarmen
tot formules van ‘levenslang leren’. Maar ze tonen
zich niet bijster optimistisch en hebben het over
een ‘toenemende polarisatie op de arbeidsmarkt’.
Ze merken een ‘groeiende kloof ’ tussen hoogbe-
taalde professionals met een goede baan en goede
loopbaanvooruitzichten enerzijds, en laagbetaal-
de werknemers in beroepen en sectoren zonder
veel toekomst anderzijds.

De financieel-economische crisis van de voorbije
twee jaar heeft bovendien extra hard toegeslagen
in een aantal bedrijfssectoren waar de werkgele-
genheid al langer aan het krimpen was, zoals in de
metaal-, textiel- en houtindustrie. Daartegenover
staan groeiers die niets van de crisis hebben ge-
voeld, zoals de zorgsectoren.
U raadt het al: de meest kwetsbare groep — laagge-
schoolden, vaak allochtonen — zijn oververtegen-
woordigd in de krimpende sectoren.
Daarom is het absoluut geen goed nieuws dat bijna
15 procent van de Vlaamse jongens de schoolban-
ken verlaat zonder een diploma. Deze jongens lo-
pen heel veel kans om in de langdurige werkloos-
heid verzeild te raken. Zonder baan zullen ze in de
kou blijven staan. In de armoede. Wie doet daar
wat aan?

Johan Rasking is redacteur economie.

‘Laten we klaar en duidelijk zijn: nergens ter
wereld bestaat er één munt zonder één regering.’

Ex-premier en liberaal fractieleider in Europa GUY VERHOFSTADT pleit nog maar
eens voor een politieke unie naast de Europese muntunie (in De Tijd).

Zaterdagnamiddag. Dan nam ik een bad, toen ik
een kind was. Het klateren van superwarm water.
Veel schuim. Het bad liep vol, de geest liep leeg. De
huid werd week. Beslagen ramen. Er was geen bui-
tenwereld meer.
Dat weldadige gevoel keerde weer, vorige zaterdag,
in de promotiezaal van mijn universiteit, tijdens
het afscheidscollege van Carlos Steel. Filosoof.
Kenner van Plato en Aristoteles. Het verleden
troost. Als de Chinezen niet binnenvallen, wordt
Latijn de voertaal van het onafhankelijke Vlaande-
ren. Maar Grieks graaft dieper. Overstijgt het wa-
pengekletter van Julius Caesar. Koestert de ge-

dachte, zelfs als die de militaire overwinning kost. Vae victis?
Wee de winnaars.
Met emeritaat gaan valt Carlos Steel zwaar, hoor ik overal.
Toch voelde ik zaterdag even de neiging om hetzelfde te doen,
op voorwaarde dat ik ook in staat zou zijn om zo’n prachtig
afscheidscollege te geven. Professoren in toga schrijden de
zaal binnen. In zwart gehuld lijken ze op elkaar, de blik sereen,
de onderlinge vetes afgezwakt. Alleen de dunne lijn die de toga
omzoomt verschilt per faculteit. Geel voor filosofen. Blauw
voor ingenieurs. Rood voor kerkjuristen. De gelijkenis is gro-
ter dan het verschil, maar het is het verschil dat opvalt. Dat is
zo voor professoren, maar het geldt voor alle mensen.
Als je afscheid neemt als hoogleraar zijn er twee mogelijkhe-
den. Ofwel behandel je een onderwerp. Dan beoefen je weten-
schap. Ofwel spreek je over jezelf. Dan ben je wetenschap ge-
worden. Dat laatste hoort eigenlijk niet, en is dus noodzake-
lijk. Dat weet Carlos Steel maar al te goed. Daarom spreekt hij
over de levenskeuze die ieder mens moet maken. Dus denken
we bij het luisteren aan onszelf: voor mannen is dat routine,
voor vrouwen bevrijding. En natuurlijk denken we ook aan
Carlos. Hoe hij koos, en werd gekozen.

Want kiezen wij wel? En kiezen wij bewust? Een mens kiest
wanneer hij dat niet doet. Wanneer hij het onmogelijke na-
streeft en wat binnen handbereik ligt met droge ogen laat
schieten. Zo besloot de seminarist Carlos Steel in 1968, na een
jarenlange opleiding, om geen priester te worden. Daarom
werd hij wat hij altijd al was, filosoof. Zelfs een baan als hoog-
leraar in de wijsbegeerte kon niet verhinderen dat hij bleef na-
denken.
Ik luister en mijmer. Het bad. Het welbehagen. Plotseling hoor
ik Carlos een vraag stellen. ‘Zouden wij, als wij konden herbe-
ginnen, ons leven overdoen, tot in de kleinste details, triomfen
even goed als mislukkingen, grauwheid niet minder dan schit-
tering?’ Dit is het soort vraag waarop mensen angstig ja roe-
pen. Heel snel ook. Natuurlijk willen ze hun leven meteen
overdoen. Want anders lijken ze te bekennen dat het is mis-
lukt. En dat mag niet. Misschien is dat wel de reden waarom
zoveel mensen tot zelfdoding overgaan: voor de mislukking
bestaat in onze samenleving geen veilige haven. Carlos, ver-
neem ik ondertussen, wil zijn leven niet overdoen. Hij kan zich
die luxe veroorloven. Hij mislukte niet.
Er is, bedenk ik plots, nog een andere reden om geen twee keer
voor hetzelfde leven te kiezen. Kennen we onszelf ? Beseffen
we voldoende welk leven we eigenlijk hebben geleid? Soms lo-
pen we iemand tegen het lijf die we bijna vergeten waren, ie-
mand uit onze verre jeugd. En hij overvalt ons met warme ver-
halen over een gemeenschappelijk verleden. Maar er zijn ook
mensen met wie we jarenlang hebben samengewerkt, van wie
we dachten dat ze onze vrienden waren, en die wanneer de
professionele relatie is afgelopen volledig uit ons leven ver-
dwijnen. Vriendschap is meer dan vriendelijkheid. We mogen
ons zelf, onze gevoelens, en die van anderen niet overschatten.
Ondertussen besluit Carlos Steel zijn redevoering. Hij doet dat
met een overrompelend citaat van Friedrich Nietzsche. Niet de
Nietzsche die God dood verklaart of het noodlot lijkt te bemin-
nen. Nietzsche kan ook romantisch zijn, mystieke trekjes ver-
tonen. Hij heeft gelukkig niet de plicht om trouw te zijn aan
het beeld dat latere generaties van hem hebben gemaakt: ‘Als
onze ziel, al was het maar één keer, van geluk heeft getrild en
geklonken, als een snaar, dan is toch heel de eeuwigheid nodig
geweest om dat unieke ogenblik mogelijk te maken – en heel de
eeuwigheid wordt in dit ene ogenblik van ons ja zeggen goed
bevonden, verlost, beaamd.’
Knal. Wat een citaat. Wat een besluit. Dan valt het doek. Daar-
na komt de receptie.
Wij heffen het glas op onze levens. Hun onvolkomenheid deert
ons niet langer.
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‘De kwaliteit van een
samenleving kun je meten
aan de manier waarop er
met de armsten wordt
omgegaan’

Voor de mislukking bestaat in
onze samenleving geen veilige
haven


