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HOE HISTORISCH ZIJN DE PROTESTEN IN ARABISCHE WERELD?
De revolutie in de Arabische wereld zit nog maar in de startblokken, zegt CHAMS EDDINE ZAOUGUI. De hindernissen zijn enorm.
En niemand garandeert dat de nieuwe leiders niet op hun beurt proberen de controle over de staat te krijgen.

CHAMS EDDINE ZAOUGUI
Wie? Arabist en filosoof.
Wat? Laten we niet te snel spreken van een Arabische revolu-
tie, naar het voorbeeld van andere historische omwentelingen.
Waarom? Oudgedienden van de verguisde regimes hebben
nog altijd de touwtjes in handen.

De tumultueuze en hardnekkige opstanden in de Ara-
bische wereld gaan nauwelijks hun zevende maand in
en nu al hoor je sommige commentatoren en analisten
met vrij grote zekerheid zeggen dat de contrarevolutie is
begonnen. Dat is een bizarre bewering. Contrarevolu-
tie? Is de revolutie in Tunesië en Egypte – de enige Arabi-
sche landen waar de dictator onder druk van volk en het
leger is afgetreden, Jemen is een twijfelgeval – dan al
achter de rug? En zo ja, welke ingrijpende en grootscha-
lige veranderingen werden dan gerealiseerd?
Het is verleidelijk om onverwachte en abrupte verande-
ringen onmiddellijk als revoluties te bestempelen. De
euforie na de Jasmijnrevolutie in Tunesië en de virale
invloed op andere Arabische landen hebben hun effect
niet gemist. Iedereen had het in die eerstemaanden over
een domino-effect. Kranten, tijdschriften, websites en
televisie hielden via gekleurde landkaarten een soort
scorebord bij: rood voor de Arabische landen waar de
revolutie was geslaagd, lichtrood voor de landen waar
onlusten waren uitgebroken, en groen voor de landen
die voorlopig gespaard waren gebleven.

Wankele interim-regimes

Het is waar dat nooit eerder in de Arabische geschiede-
nis opstanden zo endemisch en wijdverbreid waren.
Toch lijken de termen ‘revolutie’ en ‘lente’, een halfjaar
na het aftreden van de Tunesische president Ben Ali,
voorbarig. In Libië, Jordanië, Bahrein, Jemen, Jordanië,
Algerije houden de leiders ondanks hevige protesten
koppig stand. En in Tunesië en Egypte, waar de dictators
de troon hebben verlaten, regeren momenteel wankele
en semi-autoritaire interim-regimes die vooral aan de

eigen politieke overleving denken.
Daarmee wil ik de onversneden moed van de Arabische
jongeren en de verbazingwekkende drang van miljoe-
nen mensen om in actie te komen niet minimaliseren.
Integendeel: zij zijn er via een schoktherapie in geslaagd
om een politiek comateuze regio plots weer een polsslag
te geven. Dat is een historische gebeurtenis. Decennia-
lang hield de bevolking zich ver af van politiek. Het had
toch geen zin. En vooral: het was gevaarlijk. In Libië, Sy-
rië en Tunesië durfde men zelfs de naam van de presi-
dent niet uit te spreken, uit vrees lastig gevallen of opge-
pakt te worden.
Die dociele en extreem angstige houding is omgeslagen
in luid protest en niet mis te verstane eisen voor een
beter en rechtvaardiger leven. Dat is niet niks. Sinds be-
gin dit jaar vielen al duizenden doden. En door het esca-
lerende geweld in Libië, Syrië en Jemen stijgt dat aantal

bijzonder snel. Een andere historische mijlpaal is dat de
oppositie – vroeger zwak, verdeeld, slecht georganiseerd
en nauwelijks onder een noemer te vangen – voor het
eerst aan hetzelfde zeel trekt. Diepgewortelde haat, eco-
nomische en sociale wantoestanden en constante verne-
deringen deden de rangen sluiten.
Maar protesten en veranderingen gaan niet noodzake-
lijk hand in hand, zeker als je weet dat de geplande her-
vormingen onder toezicht staan van oudgedienden van
het voormalige regime. Als zelfverklaarde helpers en be-
schermers van de revolutie hebben ze evenveel geloof-
waardigheid als een hertog onder de sansculottes. Een
Egyptische komiek vergeleek de relatie tussen het leger
en het volk onlangs met die tussen een overspelige man
en zijn vrouw. Zij weet dat hij haar bedreigt, maar durft
niets te zeggen omdat ze bezorgd is om de kinderen. Met
andere woorden: Egyptenaren weten dat het leger niet

Een revolte maakt nog geen

Omwentelingen gaan in fasen, en de Arabische wereld heeft er nog een hele reeks te gaan. © ap

Leve de G8000000!
Peter De Roover, politiek secretaris van de Vlaamse

Volksbeweging, een burgerinitiatief, verwijt David Van
Reybrouck, die met zijn project G1000 de democratie
nieuw leven wil inblazen, dat hij in feite antidemocra-
tisch bezig is (DS 16 juni). Want de duizend burgers van
wie Van Reybrouck een stevige impuls verwacht,worden
door het lot aangewezen en vertegenwoordigen dus al-
leen zichzelf. Daarom verkiest De Roover het G4022780-
project: dat van de vier miljoen Vlaamse kiezers.
Het lijkt een passend antwoord, maar is het niet.
Vooreerst: het idee van de G1000 is niet het enige, wel
het meest spectaculaire initiatief van burgers die het ge-
klungel van de partijpolitici meer dan beu zijn en zelf
iets willen ondernemen. Een groep van Nederlands- en
Franstalige artsen, M.I.S.S. Belgium, B-Plus, de Pavia-
groep... alle hebben ze gemeen dat ze slagen waar de be-
roepspolitici mislukken. Ze vinden oplossingen voor
communautaire problemen, gedragen door leden van
beide gemeenschappen.

Maar de beroepspolitici spotten met dit soort ‘ama-
teurs’. De Roover vindt zelfs dat de politici hun werk wél
goed doen. Ze houden immers hun beloften die ze aan de
kiezers hebben gedaan. Aanwelke kiezers? Aan de zowat
4 miljoen Vlaamse kiezers. Vreemd, zeer vreemd. Ging
het niet om federale verkiezingen?Nemen daar ook geen
4 miljoen Waalse en Brusselse kiezers aan deel? Wie on-
dermijnt hier de democratie: een burgerinitiatief dat ge-
degen denkwerk wil verrichten en ook niet meer dan
dat, of degenen die – zoals De Roover – menen dat de
Vlaamse kiezer de enige is die de lakens mag uitdelen?
Die daarom vinden dat de federale verkiezingen maar
best kunnen worden afgeschaft. En De Roover verwijt
anderen dat ze zich gedragen als revolutionaire sovjets?
Echte democraten kiezen daarom voor het G8000000-
project: dat van de 8 miljoen Vlaamse, Waalse en Brus-
selse kiezers, die zich in een federale kieskring kunnen
uitspreken over federale materies.

Walter Zinzen gewezen journalist bij de VRT

In naam van de democratie?
Peter DeRoover (DS 16 juni) vindt dat de huidige politie-
ke situatie geen crisis van de democratie vormt, maar
juist een hoogtepunt ervan. Volgens hemmoeten we net
blij zijn nu onze politici zich (eindelijk eens) aan hun
verkiezingsbeloftes houden. Het G1000-project van Da-
vid Van Reybrouck en anderen wordt door De Roover
dan weer een achteruitgang in democratie genoemd.
Jammer genoeg is DeRoovers onderliggende visie op de-
mocratie weinig doordacht.
De bekendste maar allicht ook beste definitie van demo-
cratie wordt toegeschreven aan Abraham Lincoln. Ze
zegt dat democratie het regeren van, door en voor het
volk is. Dat onze politici al een jaar niet aan regeren toe-
komen, kan je dan ook niet echt democratisch noemen.
In tegenstelling tot wat De Roover stelt, moeten verko-
zen politici niet zomaar het been stijf houden, maar hun
stemmen en hun mandaat gebruiken om een beleid uit
te denken en uit te voeren. Dat daarvoor een meerder-
heid nodig is, betekent de facto dat politici compromis-
sen moeten sluiten en toegevingen moeten doen. Dit is
vanuit democratisch standpunt niet jammer maar net
broodnodig. In een representatieve democratie kiezen
we als volk onze vertegenwoordigers die vervolgens sa-
men op zoek gaan naar manieren om onze belangen te
dienen. Partijen die integraal hun programmawillen re-
aliseren dragen hier hoegenaamd niet toe bij en verdie-
nen dan ook eerder onze blaam dan onze lof. Wanneer

G1000 (of mag het iets meer zijn)
Het burgerinitiatief van David Van Reybrouck en co vindt bijval, maar stoot ook op weerstand (gisteren in deze
krant). Twee stemmen gaan daar dan weer tegen in, met name tegen de interpretatie van ‘democratie’.
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‘Le double visage de Bart De Wever’, Le Soir, 10 juni
De Franstalige blogger Marcel Sel heeft een boek ge-
schreven over de vermeende geheimen van Bart De We-
ver. En vermits De Wever niet met Le Soir wil spreken,
brengt de krant dan maar een interview met zijn hard-
nekkigste opposant. De journalist van dienst laat Sel on-
gestoord aan het woord als een alwetend orakel met een
viscerale afkeer voor nuance. ‘De Wever is een van de
grootste bedreigingen voor de Europese Unie.’ Zijn
maatschappelijke overtuiging zou ‘een aanhanger van
deNieuweOrde’ nietmisstaan. Acht eminente leden van
de federale fractie van de N-VA ‘militeren openlijk bij
bewegingen die de nazi’s verheerlijken.’ Te vrezen valt
dat de Franstalige lezers niet snel zullen krijgen wat wij
dit weekend ad nauseam geserveerd kregen: een goed
gesprek met Bart De Wever.

‘Bart DeWever na een jaar beukwerk’, DeMorgen, 11 juni
Want zowat overal waren er interviews te lezen met de
N-VA-voorzitter. Maar per krant verschillen toon en fo-
to’s. In De Morgen staat De Wever symbolisch voor zich
uit te staren op de ruïnes van het voormalig federaal ad-
ministratief centrum in Brussel. Met stoppelbaard, om-
dat hij door de krant ‘toch elke dag geschoren wordt’. In
Het Belang van Limburg toont hij minzaam glimla-
chend een taartje met één kaars.De Standaard is de eni-
ge krant waarin De Wever in profiel wordt afgebeeld,
met een waarschuwende hand. Gazet van Antwerpen
laat hem de editie van een jaar geleden vasthouden met
de memorabele titel: ‘Nieuwe Vlaamse Afgod’. In alle ge-
sprekken noemt hij het afgelopen jaar voor hem een per-
soonlijk ‘drama’ en vraagt hij zich ootmoedig af waarom
hij het eigenlijk gedaan heeft. Geen journalist sugge-
reert als antwoord de resultaten van de opiniepeiling
van diezelfde dag.

‘Ik ben het monster van Frankenstein’, Het Laatste
Nieuws, 11 juni
Maarwiemeerwil weten over demensDeWevermoet er
Het Laatste Nieuws bijnemen. Daar is tot de verbeelding
sprekende beeldspraak niet van de lucht. De krant
noemt hem de John Massis van de politiek, ‘omdat hij
desnoodsmet zijn tanden zou doenwat zijn voorgangers
niet eens met hun handen konden doen’. Maar twaalf
maanden onderhandelen hebben blijkbaar kwalijke ge-
volgen voor zelfs het stevigste gebit: ‘Ik zit opmijn tand-
vlees, fysiek en emotioneel.’ De vergelijking met de be-
treurde Vlaamse krachtpatser volstaat niet, want ‘na
een jaar horror’ out De Wever zichzelf: ‘Ik ben het mon-
ster van Frankenstein...’ – met deze poëtische zelfanaly-
se erbovenop – ‘...een intelligent en goedaardig wezen,
maar met toortsen achtervolgd.’

‘Los de politieke crisis op en win een ontmoeting met
Bart De Wever’, Knack.be, 14 juni
Tekenend voor het hors catégorie-statuut van Bart De
Wever in de media: terwijl iets verder op de site Wouter

Beke uitschreeuwt dat deN-VA-voorzitter ‘absolute non-
sens’ vertelt, belet dit Knack.be niet hem om te vormen
tot een prijs van een tombola. Bij mijn weten een absolu-
te primeur in de Belgische politieke verslaggeving. Mis-
schien iets voor lezers van Le Soir.

‘Ik heb al vaak in mijn broek gescheten van het lachen’,
Wim Opbrouck in een VRT-spot voor Ooit Gemist.
De VRT bakt het bruin: in een spotje promoot Wim Op-
brouck ‘Ooit Gemist’ met bovenstaande scatologische
argumenten. De woordvoerder van de Reyerslaan pro-
beert zich recht te houden met de bewering dat ‘in zijn
broek schijten van het lachen’ een staande uitdrukking
is. De goede smaak is net als het verzorgdeNederlands al
langer persona non grata bij de VRT, dus het valt te vre-
zen dat de komendemediaoorlog vooral vuilbekkend ge-
voerd zal worden.

‘Heb respect voor allochtonen, dus ook voor Antwerpe-
naars’, Gazet van Antwerpen, 11 juni
Dit bericht hoort eigenlijk thuis op de voorpagina’s van
alle kranten: een Oostendse vrederechter oordeelde dat
Antwerpenaars niet als ‘vreemdelingen’ mogen worden
behandeld. Hij berispte een plaatselijke parkeerwachter
omdat die een Antwerpenaar voor ‘dikke nek’ had uitge-
scholden. ‘Een gevaarlijke, afglijdende mentaliteit’, of
moeten we dit interpreteren als het begin van de subre-
gionalisering van Vlaanderen?

‘72-jarige chauffeur veroordeeld voor verkrachting’, De
Standaard, editie West Vlaanderen, 11 juni
Het bericht geraakte niet verder dan de regionale blad-
zijden en het is nog niet duidelijk of de Amerikaanseme-
dia er evenveel aandacht aan zullen besteden als aan de
fratsen van Strauss-Kahn, maar de parallellen zijn op-
vallend: net als DSK is Guy V. ontslagen na een vermeen-
de verkrachting. Ook hij genoot het algemene respect
van zijn oversten. ‘Hij was onze beste chauffeur’, zegt
zijn werkgever over deze Wevelgemse Benidorm bas-
tard. En net als bij de verdediging van de voormalige
toekomstige Franse president, wordt ook hier het argu-
ment gebruikt dat het eigenlijk zijn fout niet was: de
vrouw zou eerder avances gemaakt hebben bij andere
chauffeurs. Misschien moet DSK eens bellen met de ad-
vocaat van Guy V., want die kwam ervan af met zes
maanden effectief.

‘Rijkste hond ter wereld overleden’, Het Laatste Nieuws,
11 juni
Diep in zijn binnenbladzijden gooit Het Laatste Nieuws
alles op een hoopje: het heengaan van een 91-jarige
mens krijgt evenveel aandacht als het verscheiden van
de rijkste hond ter wereld. Dat Mieczyslaw Pemper sa-
men met Oscar Schindler zowat 1.200 mensen redde uit
Auschwitz is uiteindelijk niet belangrijker dan dat een
excentrieke Amerikaan al zijn geld aan zijn hond nagela-
ten had.

SCOOP
LUCKAS VANDER TAELEN

Scoop kiest elke week een aantal citaten, met
een kritische blik op sterke verhalen en hoe ze in
de media gebracht werden.

koosjer is, maar beseffen tegelijk dat ze het nodig heb-
ben voor de stabiliteit van het land.

Machiavellistische Maliki

Revolutie? Lente? Misschien houden we het voorlopig
beter bij revoltes. De echte revolutiemoet nog beginnen.
En de obstakels zijn enorm. De oppositie mag absoluut
niet uiteenvallen (tegenstanders doen hun uiterste best
om precies dit te bereiken). De restanten van het ancien
régime hebben nog altijd enorm veel macht door hun
uitgebreide patronagenetwerken. En er is geen garantie
dat de nieuwe leiders niet opnieuw proberen de volledi-
ge controle over de staat te krijgen, en hun visie aan het
land op te dringen. Kijk naar Irak waar de democratisch
verkozen en machiavellistische premier Al-Maliki
steeds meer macht naar zich toehaalt.
Zoals veel ontkiemende revoluties heeft die in de Arabi-
sche wereld nog een lange en pijnlijke weg voor de boeg.
De Franse revolutie bijvoorbeeld was een ingewikkeld
continuümwaar verschillende episodes elkaar afwissel-
den: de instorting van de oude orde, een periode van ver-
regaande constitutionele veranderingen, een contrare-
volutie, radicalisering, terreur, reactie, en een militaire
dictatuur. En hoewel elke politieke omwenteling haar
eigen dynamiek en geschiedenis heeft – deGlorieuze Re-
volutie van 1688 was bijvoorbeeld een bloedeloze en vrij
korte revolutie – is het duidelijk dat de Arabischewereld
nauwelijks in de eerste fase zit.
We kunnen alleen hopen dat de Arabische revolte, on-
danks de enorme belemmeringen, zal uitgroeien tot een
volwaardige revolutie en erin zal slagen de achtergeble-
ven corrupte regimes volledig te ontmantelen.

lente
De relatie tussen het
leger en het
Egyptische volk is als
die tussen een
overspelige man en
zijn vrouw

onze, door De Roover zo bejubelde, politici – en met hen
onze representatieve democratie – er na één jaar niet in
slagen te regeren, valt elk initiatief dat het volk opnieuw
betrekt alleen maar toe te juichen.
Net vanuit democratisch standpunt is een burgerinitia-
tief als de G1000 een absolutemeerwaarde. HadDe Roo-
ver zich wat beter geïnformeerd, dan zou hij begrepen
hebben dat de bedoeling hier helemaal niet is om de kie-
zer op zijn plaats te zetten, maar om hemmeer politieke
inspraak te geven, ook buiten het traditionele stemhok-
je. En daarvan lijkt de democratische waarde wel heel
moeilijk te ontkennen.

Bart Engelen Postdoctoraal onderzoeker bij het Centrum voor
Economie en Ethiek (KULeuven)

Aardappelveld. De Boerenbond preciseert dat hij er
niet heeft op aangedrongen om de Fortuna-aardappel
van BASF op te nemen in de veldproef inWetteren (DS10
juni). Professor Gheysen ontkent overigens dat zij naar
de organisatie zou verwezen hebben. Het voorstel is aan
de gebruikerscommissie voorgelegd en niemand in die
commissie, ook de Boerenbond niet, heeft daartegen
een bezwaar geformuleerd.
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