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Bart Maddens De mediastormen rond de N-VA zijn haast niet meer bij te houden. De heisa rond de toespraak van de

koning, de benoeming van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur, de T-shirts aan de loketten, de migratietaks,… :

tegen een hels tempo rolden we de voorbije weken van het ene incident in het andere. Het conflict tussen Bart De

Wever en zijn tegenstanders lijkt steeds verder te escaleren. Vlaanderen is in de ban van een zelden geziene

politieke polarisatie.

Ja en nee

Maar is dit niet vooral de schuld van de N-VA zelf ? Ja en nee. Het is zeker waar dat de N-VA al sinds geruime tijd heeft

gekozen voor een meer confronterende wijze van politiek bedrijven. De partij lijkt erop uit om de conflicten op te zoeken,

scherp te stellen en publiek uit te discussiëren, eerder dan ze toe te dekken. Dat zijn we niet gewoon van een beleidspartij.

Maar in meerderheidssystemen is zo een antagonistische politieke stijl vrij normaal, ook bij mainstreampartijen.

In  1995  probeerde  Guy  Verhofstadt  iets  soortgelijks  toen  hij  de  campagnemakers  van  Margaret  Thatcher  (Saatchi  &

Saatchi) naar hier haalde. Het resultaat was een reeks confronterende affiches, die niet direct in goeie aarde vielen bij de

Vlaamse kiezers.

Maar bijna twintig jaar later lijkt  het  geloof in de klassieke recepten van consensus, compromis en pacificatie zodanig

getaand dat de kiezer wel rijp is voor een ‘hard tegen hard’-politiek. De partijen die er ongegeneerd de beuk in zetten halen

vandaag bijna de helft van de stemmen in Vlaanderen.

Toch lijkt het ook weer niet zo dat de N-VA doelbewust heeft aangestuurd op de huidige extreme polarisatie. Hoe je het ook

draait  of  keert,  Bart  De Wever was in 2010 bereid tot  vrij  verregaande communautaire toegevingen.  De N-VA was in

bepaalde opzichten zelfs rekkelijker dan CD&V. Maar de cruciale beslissing van CD&V om de N-VA te laten vallen heeft een

ijzeren politieke dynamiek in gang gezet die onvermijdelijk tot de huidige polarisatie moest leiden. En de jongste weken zijn

alle stukken finaal op hun plaats gevallen.
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Want het is nu duidelijk geworden dat CD&V niet van plan is om de as met N-VA te herstellen in 2014, met het oog op een

nieuwe staatshervorming.  Dat  is  vanuit  het  standpunt  van  CD&V een  logische  zet.  De  partij  kan  moeilijk  de  huidige

staatshervorming de hemel in prijzen en tegelijkertijd een nieuwe staatshervorming eisen. Maar het gevolg is wel dat de

N-VA die staatshervorming enkel zal kunnen afdwingen door incontournable te worden in het Vlaams Parlement. Om de

kans dat dit effectief gebeurt te verhogen is de partij wel verplicht om te polariseren en de electorale competitie zoveel

mogelijk in een ‘één tegen allen’-stramien te wringen.

Omgekeerd is het diaboliseren van de N-VA de meest voor de hand liggende strategie van de traditionele partijen. Maar hoe

meer ze Bart De Wever afschilderen als een gevaarlijke extremist en een onverbeterlijke ruziemaker, hoe moeilijker het zal

worden om toch nog met hem in zee te gaan na 2014. Wat de N-VA dan weer sterkt in de overtuiging dat het volgend jaar

alles of niets wordt, en elke stimulans wegneemt om toch bruggen te slaan naar de andere kant. Op die manier zit de

politiek gevangen in een spiraal van polarisering.

Gevangene van het eigen discours

In dit opzicht valt er inderdaad wel een parallel te trekken met het cordon tegen het Vlaams Blok/Belang. Ook hier zijn de

traditionele partijen eigenlijk de gevangenen geworden van hun eigen discours. Naarmate het Vlaams Blok sterker werd en

het cordon meer onder druk kwam te staan in de publieke opinie, moesten de partijen naar steeds krachtiger bewoordingen

grijpen om de uitsluiting van die partij  te rechtvaardigen. Maar die groteske demonisering maakte het tegelijkertijd ook

onmogelijk voor de gevestigde partijen om hun loopgraven te verlaten. Omgekeerd besefte het Vlaams Blok maar al te goed

dat de deur naar regeringsdeelname gesloten zou blijven, zodat er geen enkele incentive was om het discours te milderen.

Voor- en nadelen

De extreme polarisering heeft zowel voor als nadelen. Het grootste voordeel is wellicht dat de kiezer voor een duidelijke en

belangrijke keuze wordt geplaatst. Er staat enorm veel op het spel. De kiesstrijd zal op het scherp van de snee worden

gevoerd, en dat is op zich een goede zaak voor de democratie. Vorig jaar keken veel Vlamingen jaloers naar de ongemeen

spannende presidentsverkiezingen in  de Verenigde Staten en Frankrijk.  Maar volgend jaar  worden de liefhebbers van

electorale thrillers (mét inzet) aan huis bediend

In een proportioneel systeem als het onze kan polarisering echter ook leiden tot een ontwrichting van de democratie. De

meest waarschijnlijke uitkomst is dat de N-VA de verkiezingen glansrijk zal winnen, maar niet onmisbaar zal zijn in het

Vlaams Parlement. Er komt dan in Vlaanderen een monstercoalitie van de drie traditionele partijen plus Groen, met als

enige  bindmiddel  de  afkeer  voor  N-VA en  Vlaams Belang.  De  traditionele  partijen  kunnen erop  hopen  dat  het  N-VA

momentum voorbij zal zijn tegen 2019. Dat zal allicht in die mate zo zijn dat de N-VA in 2019 nog minder kans zal maken

dan vandaag om de meerderheid te breken. Maar het zou verbazen mocht de sinds lang opgehoopte frustratie van de

Vlaamse kiezer  na vijf  jaar  helemaal  verdampt  zijn.  Ook in  2019 zal  het  wellicht  onmogelijk  zijn  om een normale  en

ideologisch min of meer coherente meerderheid te vormen in Vlaanderen.

Kans op implosie

Zo een politieke patstelling kan lang duren. In Italië hebben de gevestigde partijen bijna vijftig jaar lang blok gevormd tegen

de alsmaar sterker wordende communisten. Maar het resultaat was er dan ook naar : de traditionele partijen werden steeds

corrupter omdat ze gebeiteld zaten in de regering, met als gevolg dat het partijsysteem halfweg de jaren negentig volledig

implodeerde. Bij ons zou het wel eens dezelfde weg op kunnen gaan.

Bart Maddens

(De auteur is politoloog aan de KULeuven.)

@Allen: reageren op deze bijdrage impliceert dat u zich schikt naar de regels voor deelname aan onze discussieforums;

lees dus de regels - mod.

Reageer

@Allen: reageren op deze bijdrage impliceert dat u instemt met de regels voor deelname aan onze discussieforums; lees

dus de regels - mod.
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