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D E  O P M A R S  VA N  D E  D E R D E N  
De presidentsverkiezingen in de VS zijn een maatje groter dan de gemeenteraadsverkiezingen hier, maar één facet
verdient ook hier en nu aandacht: de inbreng – zowel financieel als inhoudelijk – van relatieve buitenstaanders mag
volgens BART MADDENS opnieuw tegen het licht worden gehouden en zelfs bijgestuurd.

In een vlaag van
masochisme hebben
onze politici zichzelf
een verbod opgelegd
om commerciële
spotjes uit te zenden

drukkingsgroep werd financieel ge-
steund door bedrijven en overheidsin-
stellingen. Recent was het voor veel
Leuvenaars even slikken toen er in volle
sperperiode reuzengrote affiches in de
straten verschenen met de slogan ‘Straf-
fe Tobback’. Het bleek te gaan om recla-
me voor de sportzender van Telenet.
Maar voor Louis Tobback was die extra
zichtbaarheid in het Leuvense straat-
beeld mooi meegenomen.

Tv-fictie doet het ook

En dan is er natuurlijk dat bevreemden-
de fenomeen Deadline 14/10 op de com-
merciële zenders VTM en ATV. Gek ei-
genlijk dat de hoofdrolspelers van de
Antwerpse verkiezingen lijdzaam moe-
ten ondergaan hoe ze door de scenaris-
ten van die tv-reeks worden getypecast.
Vorige zondag, bijvoorbeeld, kon Bart
De Wever er enkel op toezien hoe zijn al-
ter ego wordt ‘ontmaskerd’ als een ge-
wezen lid van het uiterst rechtse NSV en
hoe dit alter ego daar vervolgens op rea-
geert. In de Verenigde Staten zouden de
politici nog enig weerwerk kunnen bie-
den door zendtijd op te kopen in de re-
clameblokken tussendoor. Maar in een
vlaag van masochisme hebben onze po-
litici zichzelf een verbod opgelegd om
commerciële spotjes uit te zenden. Ove-
rigens zouden ze dat niet kunnen beta-
len zonder het wettelijke uitgavenpla-
fond te doorbreken.
Zoveel is duidelijk: het zijn de politici
zelf die in de campagne de hoofdrol
moeten spelen, geen fictieve alter ego’s
of schimmige derden. Maar die politici
zijn zo dom geweest zichzelf allerlei
gekke verboden op te leggen. Daardoor
hebben ze zichzelf voor een stuk wegge-
cijferd uit de publieke ruimte. Dat vacu-
um wordt nu opgevuld door uiteenlo-
pende derden die zich in de campagne
proberen te wurmen.
In de plaats van schamper te doen over
de problemen met de campagneregule-
ring in de Verenigde Staten zouden we
misschien beter voor eigen deur vegen.
Maar dan zullen we snel op dezelfde
problemen botsen waar ze in de VS mee
worstelen.

Als het over de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen gaat, dan is enig mo-
reel superioriteitsgevoel nooit ver weg
bij Belgische commentatoren. Die schil-
deren de Amerikaanse politiek graag af
als een jungle waar alles is toegelaten.
De macht is er te koop voor grof geld.
Wat een verschil met het Belgische sys-
teem, waar alles voorbeeldig is gere-
geld.
De realiteit is enigszins genuanceerder.
Ook in de VS is de campagnefinancie-
ring strikt gereguleerd. Maar de Ameri-
kaanse wetgever moet voortdurend een
moeilijke evenwichtsoefening maken
tussen de campagne reguleren en het
recht op vrije meningsuiting vrijwaren.
Net als in België kunnen bedrijven geen
giften doen aan partijen en kandidaten.
Ze kunnen zich wel mengen in de kies-
strijd via het vehikel van een Political
Action Committee, zij het binnen strikte
wettelijke grenzen. Die strenge regelge-
ving werd in 2010 door het Supreme
Court in strijd geacht met het recht op
vrije meningsuiting. Het gevolg is dat
bedrijven en drukkingsgroepen van-
daag onbeperkt politieke campagnes
kunnen financieren, op voorwaarde dat
er geen coördinatie is met de officiële
campagne van de kandidaten zelf.

Voka mengt zich in de kiesstrijd

Die schizofrene situatie stuit terecht op
kritiek in de VS en daarbuiten. Maar

brengen wij het er dan zoveel beter van
af ? Hoe lost België dit moeilijke pro-
bleem van third party spending op? Het
antwoord is heel simpel: wij doen gro-
tendeels alsof dit probleem niet bestaat.
Niets belet bedrijven of drukkingsgroe-
pen om zelf aan verkiezingscommuni-
catie te doen. Voka zou tijdens de kies-
strijd perfect een pro-N-VA- of pro-VLD-
campagne kunnen voeren. De organisa-
tie zou daarbij zelfs zoveel mogen uitge-
ven als ze wil. Ze zou onbeperkt giften
kunnen verzamelen van zowel individu-
en als bedrijven. Want Voka is geen par-
tij en moet zich dus niet houden aan de
wetgeving op de verkiezingsuitgaven en
de partijfinanciering. Volgens die wet
zouden N-VA of Open VLD enkel een
brief moeten schrijven aan Voka met de
vrijblijvende vraag om die campagne
stop te zetten. Zodra die formaliteit is
vervuld worden de uitgaven voor de Vo-
ka-campagne niet meegeteld bij de uit-
gaven van N-VA of Open VLD.
Tot voor kort legden ‘derden’ enige
schroom aan de dag tijdens de verkie-
zingsperiode. In tegenstelling tot de VS

zijn drukkingsgroepen en bedrijven
hier niet geneigd om zich in de kies-
strijd te werpen en partijpolitiek kleur
te bekennen. Je zou dit een vorm van
zelfregulering kunnen noemen. Daar-
door hoeft de wetgever niet op te treden.
Toch klopt dit niet helemaal. Ook bij ons
mengen ‘derden’ van allerlei slag zich
steeds meer in de kiesstrijd. Bij de ver-
kiezingen van 2009 en 2010 voerde het
Belgischgezinde Belgavox campagne te-
gen de Vlaams-nationale partijen. Die

Peter Van den Begin in ‘Deadline 14/10’, een soort ‘The West Wing’ voor Antwerpen. © vtm

BART MADDENS
Wie? Politicoloog, verbonden aan
de KULeuven.
Wat? Misschien moeten ook hier andere
betrokkenen dan politici mee campagnes
kunnen financieren en steunen.
Waarom? Het heeft een voordeel
(duidelijkheid), al moeten de nadelen
niet worden onderschat.

Campagne voeren voor politici
(maar zonder hen)

Toogfilosoof
Van een filosoof verwacht ik een
grondige analyse en dus geen op-
pervlakkige provocatie. Iets wat
Gert Goeminne wel deed in zijn
opiniestuk (DS 24 september). Je
moet geen groot denker zijn om te
weten dat vooral overtuigden ko-
men meezingen met Sing for the
Climate. Daar kijkt niemand van
op. Het probleem is niet dat er
(gelukkig) nog mensen zijn die
hun bezorgdheid over het milieu
tonen in de publieke ruimte. Het
grote probleem is dat het klimaat-
beleid van onze regeringen totaal
faalt. En dat vele politici hun ver-
antwoordelijkheid niet opnemen.
De relevante vraag lijkt mij:
waarom spelen de leiders van de
conservatieve partijen geen lei-
dende rol bij de aanpak van de kli-

maatcrisis? Is het in deze situatie
niet net hun verantwoordelijk-
heid om hun kiezers te mobilise-
ren voor dit thema? Want als zij
dat niet doen, is het niet onlo-
gisch dat hun kiezers niet wakker
liggen van de klimaatproblema-
tiek.

Dirk Holemans (Denktank Oikos)

Voor onze kinderen
Zondagavond ben ik heel geluk-
kig thuis gekomen na een fijne
namiddag zingen in het goede ge-
zelschap van de immer beschei-
den en geëngageerde Frederik Si-
oen. Samen met de kinderen ging
ik zingend in bad en tijdens het
beginnende onweer galmde nog
het now now now door het huis. Ik
lees nu dat ik me vergist heb. Ik

ben belachelijk dom geweest, als
ik Gert Goeminne goed begrepen
heb. Samen met mijn mede-zin-
gers ben ik blind in de holle ge-
loofsartikelen van een gebieden-
de klimaatsmaffia getrapt, voor
een zondagnamiddagactiviteit
die toch geen zoden aan de dijk
zet. Waarna we op onze bakfiets
naar huis gereden zijn. Want dat
weet hij, dat wij allemaal bakfiet-
sende tweeverdieners van rond
de 30 jaar zijn. Verder leer ik ook
nog dat mijn medemensen daar
en ikzelve een perfect geregeld
groen leven hebben (I wish) en
dat wij niet kunnen lachen
(proest). In het discours over kli-
maatverandering gaat het altijd
al over ‘believers’ en ‘non-belie-
vers’. Alsof alle foto’s over smel-
tende gletsjers gefaket zijn en de

thermometers in de zeeën van on-
ze planeet collectief besloten heb-
ben foute waarden aan te geven.
Misschien zal het hem verwonde-
ren dat ik allerminst denk dat
mijn stembanden de atmosfeer
zullen beïnvloeden of dat ik al
zingend het waterpeil van onze
oceanen zal doen zakken. Om het
even te duiden in woordenschat
die hem misschien meer eigen is:
het gaat hier niet over causaal
verband.
Eerder gaat het over een mentali-
teit en een wijze van leven die
niets te maken heeft met het ver-
voersmiddel waarmee je je langs
Vlaamse wegen begeeft. Door
aanwezig te zijn, met mijn kinde-
ren, toon ik dat leven en opvoe-
den veel meer is dan weten en me-
ten. Dat het de moeite is om je er-

gens belangeloos voor in te zet-
ten. Dat engagement een waarde
is om voor te gaan.

Sophie Dejaegher

Moeilijk debat
Ik ben blij met de opinie van Gert
Goeminne, een klimaatalarmist
die twijfels uit over enkele aspec-
ten van de ideologische manier
waarop het debat nu al decennia-
lang woedt. Want of het nu een
smakeloos klimaat-liedje is dat
een groepje weldenkende burgers
uit volle borst zingen, of dat er
een scepticus in zijn persoonlijke
blog de effecten van CO2 zit te be-
twijfelen, het gaat om een debat
waarbij ideologie belangrijker is
geworden dan rationele argu-
menten. Iedereen die even niet-
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In zijn column over ‘Het A-woord’ (DS 25 sep-
tember) maakt Bart De Wever enkele kritische be-
denkingen bij de recente commotie rond het ge-
bruik van de term ‘allochtoon’. Volgens hem moe-
ten we ons richten op de echte problemen en niet
op de woorden die we gebruiken om deze proble-
men te beschrijven. Maar de steun die hij zoekt bij
taalfilosofen is volledig misplaatst. Ook al kent hij
blijkbaar Ludwig Wittgensteins befaamde devies
wel (‘Waarover men niet spreken kan, daarover
moet men zwijgen’) jammer genoeg heeft hij het
helemaal fout begrepen.
De Wever begeeft zich expliciet op taalfilosofisch
domein: ‘Taal maakt de werkelijkheid. Dat is een
opmerkelijke redenering, want ze druist in tegen
het acquis van enkele honderden jaren analytische
taalfilosofie, waarin taal wordt beschouwd als een
middel om de werkelijkheid te beschrijven.’ Voor
iedereen met ook maar enige notie van taalfiloso-
fie is het lezen van deze ene zin een ware marte-
ling.

Taal is niet neutraal

Ten eerste bestaat de analytische taalfilosofie nog
maar ruim honderd jaar.
Ten tweede begrijpt de dominante stroming bin-
nen de taalfilosofie taal helemaal niet als beschrij-
ving van de werkelijkheid, maar als constitutief
voor de werkelijkheid. Geloofde de jongere Witt-
genstein nog dat taal kon en moest fungeren als
spiegel voor de realiteit, dan groeide al snel bij
hem – en bij de meeste andere taalfilosofen – het
inzicht dat woorden veel meer zijn dan neutrale la-
bels. Woorden benoemen niet alleen maar, ze ver-
lenen ook betekenis en vormen op die manier de
wereld waarin we leven.
In essentie draait de discussie om twee problemen,
die taalfilosofen – met de hulp van Gottlob Frege –
duiden in termen van ‘verwijzing’ en ‘betekenis’.
Vooreerst is vaak niet duidelijk waar een term pre-
cies naar verwijst. Slaat ‘allochtoon’ bijvoorbeeld
enkel op Turken en Marokkanen of op iedereen
van buitenlandse origine? Zulke inherent ambigue
termen zijn filosofisch, wetenschappelijk, maar
ook journalistiek onverantwoord. Ze schrappen
dient niet om bepaalde problemen te negeren,
maar om ze helderder en accurater te formuleren.
En laat die doelstelling precies de kern zijn van
Wittgensteins taalfilosofische project. Had De We-
ver ook Wittgenstein gelezen, dan zou hij dat we-
ten: ‘Wat zich überhaupt laat zeggen, laat zich hel-
der zeggen; en waarover men niet spreken kan,
daarover moet men zwijgen.’ Als je een reëel feno-
meen wil beschrijven, gebruik dan zo specifiek mo-
gelijke woorden in plaats van vage veralgemenin-
gen. Dat we best zwijgen over dingen die we niet op

een accurate en dus wetenschappelijke manier
kunnen benoemen, kadert bij Wittgenstein in een
kritiek op metafysische, ethische en religieuze
claims en heeft met dit soort discussies dus niets te
maken.
Vervolgens kunnen termen ook een specifieke be-
tekenis of connotatie krijgen. Vaak zijn woorden
geen louter neutrale labels, maar gaan ze gepaard
met allerlei associaties die onze blik op de realiteit
kleuren. Door iemand een ‘pedofiel’ te noemen, be-
schrijf je hem niet louter als een ‘volwassene die
seksuele liefde voelt voor kinderen’, maar categori-
seer en stigmatiseer je hem automatisch als walge-
lijk, pervers en immoreel. Precies door deze im-
pact van taal wordt ‘Mohammed’ minder snel uit-
genodigd voor een sollicitatiegesprek dan ‘Mark’,
ook al hebben beiden een identiek cv. Uiteraard
worden zulke problemen niet opgelost door een
ander woordgebruik, maar dat media kritisch na-
denken over de impact van taalgebruik valt alleen
maar toe te juichen.

Het mag trouwens verbazen dat een historicus en
nationalist als Bart De Wever zo’n naïef beeld op-
hangt van taal. De rest van de column is namelijk,
net als het N-VA-discours, gebaseerd op de veron-
derstelling dat taal de leefwereld van mensen wel
degelijk vorm kan geven. Door onderscheidingen
aan te brengen en te enten op andere onderschei-
dingen probeert ook Bart De Wever dit te doen. Zo
zijn ‘wij’ vooral ‘Vlamingen’ en niet ‘Belgen’, is
‘’t Stad’ blijkbaar niet van ‘iedereen’ en moet een
discours van ‘rechten’ aangevuld worden met een
discours van ‘plichten’. Van iemand die dit puur
neutrale labels vindt en die blijkbaar net als Karl
Marx de wereld niet wil interpreteren maar veran-
deren, zou je dan toch verwachten dat hij een be-
stuursmandaat opneemt.

Wittgenstein citeren is goed,
maar bij voorkeur juist 
Het citaat van Ludwig Wittgenstein dat Bart De Wever goed uitkwam in zijn
column was niet volledig, schrijft BART ENGELEN. Daardoor kwam de taalfi-
losoof in een iscours terecht waar hij niet thuishoort.

Als je een fenomeen wil
beschrijven, gebruik dan
zo specifiek mogelijke
woorden in plaats van
vage veralgemeningen

Bart Engelen is plaatsvervangend
docent, verbonden aan het Hoger
Instituut voor Wijsbegeerte van de 
KU Leuven.

ideologisch naar het andere
kamp kijkt is hierbij een verade-
ming.

Rob Lemeire (Ukkel)

Niet naïef
Wat mij het meest verontrust en
boos maakt, is dat zoveel jonge
mensen het bewuste artikel delen
en ‘liken’.
Natuurlijk ben ik niet naïef en
weet ik dat Sing for the Climate
niet de oplossing van de milieu-
problematiek met zich zal bren-
gen. Er is veel meer nodig dan een
‘gezellig lied’ en het zal niet alleen
van de ‘groene jongens’ mogen
komen. We moeten zoeken naar
een meer structurele oplossing en
die mag niet al te lang meer op
zich laten wachten.
Om het met Amin Malouf te zeg-

gen: ‘Op de een of andere manier
zijn alle volken op aarde in zwaar
weer beland. Of ze nu rijk zijn of
arm, arrogant of onderdanig, be-
zetters of bezet zijn, ze zitten – wij

zitten – op het zelfde gammele
vlot en zijn bezig om met z’n allen
te vergaan. Desondanks blijven
we elkaar uitschelden en ruzie
maken zonder te letten op de zee

die steeds woester wordt.’
De mensen achter Sing for the
Climate hebben actie onderno-
men. Zij proberen iets te verande-
ren en draaien boosheid om naar
iets moois. Want ondanks de posi-
tieve boodschap schuilt er achter
Sing for the Climate oprechte
boosheid op politici en beleids-
makers. Het wordt tijd dat zij ein-
delijk echt werk maken van het
milieu.

Pieter Vyncke (Zwijnaarde)

Miljoenen
betrokkenen
Tot mijn verbijstering lees ik in
De Standaard geen enkel journa-
listiek verslag over Sing for the
Climate, een evenement dat afge-
lopen weekend 60.000 mensen
wist te mobiliseren achter de eis

om ingrijpende maatregelen te-
gen de klimaatwijziging. Wat een
contrast met de media-aandacht
vorige week voor een marginale
betoging van amper 250 jongeren
in Borgerhout. Wel vind ik een
opiniestuk van Gert Goeminne,
die het klimaatinitiatief afbreekt.
Volgens hem dient het enkel de ei-
gen parochie. Hij vergeet dat Sing
for the Climate vooral de politici
een signaal wil geven dat steeds
meer mensen zich zorgen maken
omdat onze samenleving ronduit
dodelijk is, vanwege haar grote
verantwoordelijkheid in de kli-
maatverandering. Er zijn niet en-
kel die 300.000 doden per jaar,
maar ook de vele miljoenen men-
sen die er hun armoede door zien
toenemen. 

Geert De Belder (Mortsel)

‘Do it now, now, now!’ © Lisa Van Damme

Pling. Pling, pling, pling, pling-pling. Herkent u het al?
Pling. Pling, pling, pling, pling-pling. Tuurlijk wel: ‘Nothing
else matters’, van Metallica. Het is trouwens Zoë (7) die u daar
hoort tokkelen. Ze heeft het nu al een keer of dertig na mekaar
gespeeld, maar ik word het allerminst beu.
Al tijden slaagde ik er niet meer in om mijn gitaar meer dan
een keer of vijf per jaar vast te pakken. Maar sinds ik enkele
weken geleden twee gitaarstandaards heb gekocht en in de
woonkamer geplaatst, klinkt er weer wat meer gepingel ten
huize De Lobel. Noa (4) wordt onweerstaanbaar aangetrok-
ken door de bas die op de ene standaard staat, Zoë (7) is ver-
liefd op de vlammend rode elektrische gitaar op de andere.
Hele generaties gitaristen – ondergetekende incluis – zetten
hun eerste stappen met ‘Smoke on the Water’ van Deep Pur-
ple. Daar moest je gewoon mee beginnen. Punt. Maar ‘No-
thing else matters’ leek me net dat tikkeltje makkelijker om

mee te beginnen. Het zijn ook
maar vier noten, maar wel op
‘open’ snaren, komt dus geen
vingerzetting bij kijken. Als je
een van je wezens zo’n eerste
keer muziek hoort maken, ik
vind dat schoon. Mijn vrouw

ook. Met een brede glimlach en beginnend vochtige ogen
staarden we haar minutenlang aan terwijl ze geconcentreerd
aan de snaren plukte.
Maar god verhoede dat ze dat ook echt wil gaan doen, gitaar
spelen. We krijgen de logistiek van hun wekelijkse activitei-
tenpalet nu al niet meer bolgewerkt. Ze doen aan atletiek en
turnen, gaan naar de tekenacademie, zitten in de scouts, heb-
ben elke week wel een verjaardagsfeestje op de agenda staan
en – o ja – overdag gaan ze naar school.
Nu goed, gitaar spelen, dat kan ze perfect alleen leren, thuis.
Jimi Hendrix kon ook geen noot lezen. Ik trouwens ook niet,
ze is dus in goed gezelschap. Vannacht heb ik me trouwens
nog eens gebogen over dat ‘Nothing else matters’. Toen ik nog
op school zat, was die pling, pling, pling, pling al voldoende
om indruk te maken op de meisjes. Maar omdat ik niet weet
wat Meester Tom allemaal kan, zal ik tegenover mijn dochters
straffer uit de hoek moeten komen.
Juist, Meester Tom, die kent u nog niet. Dat is de meester in
Zoës nieuwe klas. Speelt ook gitaar, zegt ze, ‘anders dan jij,
papa’. Beter? Dat kon ze niet zeggen. Op een ouderavond zag
ik zijn akoestische motorfiets in de klas staan. Toevallig op
net zo’n standaard als ik een paar dagen later zou kopen. Heb
ik gezegd dat ik er niet één maar twee heb? Pfft, anders.
Geen idee trouwens waarom ik plots zo’n geldingsdrang heb.
Misschien omdat het de eerste keer is dat een van onze meis-
jes bij een leraar zit. Sympathieke man anders, hoor. Kan erg
boeiend vertellen, heeft al twee goed ontvangen romans op
zijn actief staan en de kinderen vinden ’m top. Maar of hij zo’n
blitse rode gitaar heeft als papa? Ik denk gemakshalve maar
van niet.

GEVOELIGE SNAREN

Meester Tom speelt ook
gitaar, ‘anders dan jij,
papa’. Beter?
Dan kon ze niet zeggen.

P E T E R  D E  LO B E L

Veerle Beel heeft twee zonen,
Peter De Lobel twee dochters.
Afwisselend schrijven ze op woensdag
over wat daar zoal bij komt kijken.

ZONEN
&DOCHTERS


