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ANTI-VERKIEZINGSESSAY EN PLEIDOOI VOOR OPKOMSTWEIGERING 

 

 

Inleiding 
 

Op 25 mei is het zover. De “moeder aller verkiezingen” vindt plaats in België. Regionale, federale 

en Europese politici worden verkozen en zullen ons gedurende vijf jaar vertegenwoordigen. Het is 

de hoogdag van onze democratie en het moment suprême in de carrière van menig politicus. Of dat 

wordt ons toch wijsgemaakt. Het is hoog tijd om ons opnieuw vragen te stellen bij deze 

schijnvertoning. 

 

Ter verduidelijking: de motivatie van dit schrijven ontstond niet vanuit een verzuurde rechtse 

houding, noch vanuit cynische liberale hovaardigheid, noch vanuit de intentie om de (Belgische) 

welvaartsstaat te herwaarderen. Het democratisch deficit waar rechts zich op beroept, het geloof dat 

er geen alternatief bestaat volgens de apologeten van het liberalisme of de krampachtige positie van 

“democratische” partijen om zich te beroepen op de praktische noodzakelijkheid van 

uitzonderingen, hebben allen hetzelfde resultaat: de democratie wordt uitgehold en is steeds meer 

onderhevig aan ondemocratische mechanismen en decadenties. 

 

In tijden waarin politiek steeds meer een elitair spel wordt, staan er altijd radicale en revolutionaire 

tegenbewegingen op. Dat was zo aan het einde van de 18de eeuw (het symbolische begin van de 

moderniteit), in de jaren 1830, in de jaren 1870, in de jaren 1930, in de jaren 1960 en nu zijn ze er 

opnieuw. Deze tegenbewegingen worden traditioneel heel sterk onderdrukt door enerzijds the 

powers that be en anderzijds de volgzame goegemeente die ervan overtuigd is dat een radicaal 

andere toekomst niet tot de (wenselijke of haalbare) mogelijkheden behoort. 

 

Hoewel dissidente stemmen nooit verdwijnen, zijn er wel periodes waarin ze op meer bijval kunnen 

rekenen. Wanneer het goed gaat, of die illusie er is, blijft het doorgaans stil; er is 

gemeenschappelijke afkeur van dissidentie en ongehoorzaamheid en de bestaande orde wordt 

gezien als “beter dan vroeger of elders”. Dissidentie zal minder openlijk afgestraft worden, maar er 

zal evenmin voeling zijn met radicale of revolutionaire initiatieven. In minder welvarende periodes 

(of de perceptie ervan) wordt radicaliteit relatiever en gaat men op zoek naar manieren om om te 

gaan met de huidige context. Vaak boekt de rechterzijde successen: via angstpolitiek, 

besparingsbeleid, verantwoordelijkheidsretoriek en vertrouwde waarden worden mensen in toom 

gehouden. Nooit met een duurzaam succes, want deze rechterzijde zorgt steevast voor meer 

onderdrukking, minder vrijheid en minder gelijkheid dan in welvarende periodes. De revolutionaire 

stemmen pogen daarentegen grootschalige veranderingen te bekomen, vaak met de bedoeling zelf 

de macht te grijpen. In de ravage van hun revoluties wordt de bestaande orde door elkaar geschud, 

ontstaan er talloze opportuniteiten die door menig individu misbruikt wordt voor eigen gewin en 

ziet het volk haar vrijheid meteen weer smelten als sneeuw voor de zon. The powers that be hebben 

er dus alle belang bij om welvarende periodes te voorzien. Wanneer zij dat niet doen, verliezen ze 

hun macht, vindt conservatisme steeds meer bijval en ontstaan er desastreuze revoluties. Voor het 

volk maakt het allemaal weinig uit: het ene bewind zal het andere bewind weer vervangen en men 

blijft geketend. Hun enige optie is de macht keer en keer opnieuw bestrijden, zonder ooit te berusten 

in een bepaald beleid – dissidentie als levenshouding dus. 

 

Vandaag stelt zich opnieuw zo'n probleem. Mensen willen verandering zien, maar krijgen maar 

twee opties aangereikt: de vertrouwde weg van liberale, sociaaldemocratische en christelijke 

partijen, of de beschuldigende weg van (neo)nationalistische en conservatieve partijen. Het debat 

wordt opgedeeld in de schuldigen (zij die de macht jarenlang hadden) en verantwoordelijken (zij die 



beloven het beter te doen en schoon schip te maken). Door de retoriek van de verantwoordelijken 

krijgen de schuldigen schrik en pogen ze hun macht te behouden door tegemoet te komen aan de 

wensen van de verantwoordelijken. Deze slingerbeweging speelt zich traditioneel af tussen links en 

rechts beleid. Vandaag wil men dus de linkse politiek vervangen door een rechtse politiek. 

 

Dat is kort samengevat zo'n beetje de valse liberale constructie waarin we worden gedwongen te 

denken: the powers that be vandaag zijn links en rechts gaat schoon schip maken en het beter doen. 

Een kleine tegenbeweging die deze valse constructie doorprikt, is niettemin steeds meer aanhang 

aan het vinden. Zij zoeken via ecologische en marxistische alternatieven naar een antwoord op the 

powers that be die zij – terecht – als rechts aanduiden. 

 

Er zijn dus twee belevingswerelden die pogen om een bepaalde koers te zetten naar betere oorden – 

de ene rechts, de andere semi-revolutionair. Allebei zijn ze echter bezig met verkiezingsstrijd, zodat 

ze op legale wijze de macht kunnen krijgen en het beter kunnen doen dan hun voorgangers of 

tegenstanders. In die verkiezingsstrijd is het belangrijk om een realistische visie te ontwikkelen en 

een vijandbeeld te creëren. Dit wordt via populisme en propaganda (men noemt het vandaag 

“campagne”) aan de man gebracht. 

 

De meeste radicale en revolutionaire stemmen vandaag vertalen zich echter maar zéér kleinschalig 

in deze verkiezingsstrijd. De Indignados, de Occupy beweging en de acties van Anonymous vinden 

bijvoorbeeld geen ingang en worden afgedaan als “naïef”, “niet serieus” of “dom”. Het meest 

gebruikte argument om deze verwijten hard te maken, is steeds hetzelfde: wie niet mee doet aan de 

traditionele politiek strijd (= verkiezingen) zal geen verandering bekomen. Ik wil in wat volgt 

argumenteren dat deze liberale vooringenomenheid niet alleen verschrikkelijk verwaand is, ze 

berust tevens op een geheel verkeerd begrip van deze bewegingen. Zij vallen namelijk niet in de 

traditionele links-rechts opstelling. Zij zijn niet uit op het grijpen van de macht. Zij zijn actief op 

zoek naar andere vormen van maatschappelijke organisatie. Zij zijn in al hun diversiteit de meest 

uitgesproken uiting van anarchisme. 

 

 

Democratie en verkiezingen: twee geheel andere dingen 
 

Het conservatisme van de huidige politiek zit niet enkel bij rechts. Integendeel, rechts haar 

reactionaire politieke methodes suggereren dat zij ook niet tevreden zijn met de huidige politieke 

werking. De oplossing van rechts bestaat er uit om de democratie terug te schroeven. Zowat de 

enige waardevolle stem die je bij hen hoort inzake politieke “hervorming”, is om alles wat 

kleinschaliger aan te pakken. Meer regionale autonomie is een thema dat vandaag dan ook bijna 

exclusief door rechts geclaimd wordt, maar perfect te verdedigen is vanuit een links kader. 

Regionale werking kan namelijk méér democratische input betekenen wanneer het juist wordt 

aangepakt, denk maar aan het andersglobalistische credo “think global, act local”. Dat is geen 

inhoudsloze boutade: de talloze buurtinitiatieven, wijkcomités, gemeenschapscentra, volksraden, 

verzetsgroepen, ambachtscollectieven en lokale netwerken met eigen open vergaderingen zijn in het 

linkerspectrum veel sterker ontwikkeld in een globale beweging dan in het rechterspectrum. Het is 

evenwel correcter om te zeggen dat de politieke links-rechts splijtzwam grotendeels irrelevant is 

binnen lokale netwerken – de realiteit waarin zij zich begeven, is dan ook veel anarchistischer (in 

de beschrijvende en niet ideologische zin van het woord). 

 

Politiek conservatisme vandaag is belichaamd in de constitutioneel-parlementaire democratie of 

monarchie. Dat wat progressief was aan het einde van de 18de eeuw, is dat vandaag namelijk al 

lang niet meer. Het soort van democratie dat ontstaan is uit de Verlichting en sinds de Franse 

Revolutie overal in meerdere of mindere mate vorm is beginnen krijgen, is steeds meer een 

oubollige, gemakzuchtige en holle vorm van democratie aan het worden. Deze vorm van 



democratie, doorgaans geassocieerd met het klassieke liberalisme, heeft via allerlei politieke 

stromingen aanpassingen ondergaan, maar is finaal uitgemond in variaties op de meritocratie 

(macht van zij met ervaring), de technocratie (macht van zij met de kennis), de particratie (macht 

van de partijen), de oligarchie (macht van enkelen) en de plutocratie (macht van de rijken). De 

constitutioneel-parlementaire democratie is niet meer dan een verbale uiting van deze uitholling en 

kan bezwaarlijk nog als democratisch gezien worden. 

 

Het belangrijkste mechanisme van de constitutioneel-parlementaire democratie zijn verkiezingen. 

Zonder verkiezingen zou namelijk niemand nog geloven dat we in een democratie leven. Dat heeft 

twee centrale redenen: verkiezingen garanderen dat besturende politici representatief zijn en ze 

genereren een beeld van wie de meerderheid is. Op basis daarvan kan dan beleid uitgevoerd worden 

en zolang dat correct verloopt, wordt de illusie hoog gehouden dat we in een democratie leven. 

Uiteraard spelen de scheiding der machten en universele rechten ook een enorm belangrijke rol, 

maar daar hebben we als individu weinig over te zeggen. Verkiezingen zijn met andere woorden de 

enige directe en onaantastbare vorm van inspraak en machtsuitoefening die we als individu hebben. 

Of dat wordt ons toch aangeleerd. 

 

Het dogma dat verkiezingsstrijd noodzakelijk is als je als politieke beweging geloofwaardig wil 

genomen worden, zit diep ingebakken bij zowel links als rechts. Iedereen krijgt de kans (wordt 

gezegd) om op te komen met een eigen partij om via die weg hun belangen te verdedigen. Het 

links-rechts spectrum bepaalt dan wie je tegenstanders zijn en waar je je ten opzichte van andere 

partijen bevindt. Dat spectrum kan ingevuld worden binnen een economisch en een cultureel 

raamwerk. Eens gepositioneerd, kan de verkiezingscampagne beginnen en is het hopen op veel 

stemmen. Tot zover de constitutioneel-parlementaire democratie. 

 

 

Politiek is veel meer dan electorale strijd, het betekent altijd ook geweld 
 

Er zijn verschillende visies op wat politiek is. Voor de ene is politiek datgene wat te maken heeft 

met de overheidsinstellingen, voor de andere is politiek alles wat zich in het publieke domein 

bevindt en voor nog anderen is politiek het zoeken naar consensus via diplomatisch onderhandelen 

en debatteren. De meest radicale visie op politiek stelt echter dat het in alle levenssferen doordringt. 

Het is, zoals de tweede feministische golf ons leerde, ook persoonlijk. 

 

Volgens deze laatste visie is politiek dus véél breder dan de andere drie visies. Politiek penetreert 

ons dagelijkse leven, impliceert een voortdurend machtsspel en is een manier om aan 

(maatschappelijke) organisatie te doen. Dat wil zeggen dat verkiezingen en politieke partijen, de 

publieke sfeer en diplomatie allemaal maar vormen zijn waarin politiek zich kan voordoen. Ook 

oorlog is echter politiek, net als de (collectieve en individuele) strijd voor meer autonomie en tegen 

onderdrukking. Een eerste belangrijke stap is erkennen dat deze vormen van politiek reëel zijn en 

het dus getuigt van een ongelooflijke arrogantie om te stellen dat zij niets met politiek te maken 

hebben. 

 

Natuurlijk is het nastreven van oorlog of gewelddadige opstand niet iets wat te loven valt. We 

moeten niettemin durven toegeven dat in sommige gevallen de onderdrukking zodanig 

levensonterend en -onvatbaar is, dat bepaalde vormen van geweld de enige mogelijke uitweg zijn. 

Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat hierover gesproken wordt. Welke vormen van geweld zijn 

ethisch te verantwoorden? Is iemand verwonden of vermoorden van dezelfde categorie als het 

vernielen van iemands eigendom? Kan excessief geweld soms niet zeer goed begrepen worden, 

zonder het daarom goed te keuren? Is het structurele geweld van totalitaire en pseudo-

democratische regimes en multinationals niet veel destructiever dan gewelddadige opstand? 

Waarom berusten we in structureel geweld, maar schreeuwen we onze afkeer van gewelddadige 



opstandigheid van de daken? Is geweld noodzakelijk imperialistisch of kan het ook bevrijdend zijn? 

Zijn naties en staten meer in hun recht wanneer zij geweld gebruiken dan individuen en 

verzetsgroepen? 

 

Pleiten voor oorlog of oproepen tot moord zijn van een duidelijk andere categorie dan gewelddadige 

actie om op te komen voor je vrijheid, je waardigheid en je levenssfeer. De complexiteit ligt in de 

grijze zone en de concrete invulling van geweld, en het is exact dat waar we niet willen over 

nadenken. Over geweld horen we namelijk niet te twijfelen: het valt nooit te tolereren. Door dat te 

zeggen, vergeten we echter dat er geweld verscholen zit in kleine zaken met grote gevolgen. Zoals 

stemmen tijdens verkiezingen: we verklaren ons akkoord met de betrokkenheid van onze overheden 

in oorlogsgebieden, het subsidiëren van defensie en militarisme (en dus het geweldmonopolie van 

de staat) en de instandhouding van de wapenindustrie, om maar enkele evidente voorbeelden te 

geven. We tolereren geweld dus wel. We steunen het zelfs actief. 

 

Politiek betekent dus altijd ook geweld. Dat ontkennen is naïef of hypocriet. Wie principieel tegen 

geweld is, hoort geconfronteerd te worden met deze irrationele houding. Een morele kreet van 

verontwaardiging volstaat hier niet, enkel directe actie kan helpen. Het is dan ook schrijnend dat 

vredesactivisten die gebouwen blokkeren of bekladden, die militaire infrastructeer vernielen of die 

op allelei manieren geweld boycotten, bekeken worden als de gewelddadigen terwijl onze 

overheden en industrieën carte blanche krijgen (ook al maken we onszelf wijs dat we wel zouden 

optreden “als het er echt zou op aankomen”). 

 

Opstanden en betogingen lopen al wel eens uit de hand. Dat is logisch. Dat is noodzakelijk. 

Wanneer zo'n zaken gebeuren, is het de bedoeling om hierop te antwoorden met oplossingen, om de 

kreet om aandacht of hulp te beantwoorden met bezorgdheid en niet met (meer) geweld. Principieel 

tegen de ene vorm van geweld zijn, maar de andere tolereren omdat het minder zichtbaar of legaal 

is, is ronduit laf. Het politieke is dus niet alleen een machtsstrijd om te regeren (via verkiezingen), 

het is eveneens een (gewelddadige) kreet om gehoord te worden. Elke vorm van imperialistisch 

geweld, hoe klein ook, moet bestreden worden. Soms is het echter onmogelijk om dat geweldloos te 

doen. Dat geweld is niet goed, noch toe te juichen. Het is soms gewoon noodzakelijk. 

 

Deze korte reflectie is uiteraard geen laatste woord. Naties of groeperingen die oorlogen uitvechten 

en elkaar uitmoorden omwille van “humane redenen” of religieuze overtuigingen, hoeven nooit 

bijval of begrip te krijgen. Wie zich echter met hand en tand verdedigt tegen dergelijk imperialisme, 

kunnen we bezwaarlijk beschuldigen omdat z/hij vecht voor haar/zijn leven. Geweld maakt deel uit 

van de complexe sociale realiteit en het is belangrijk dat te leren begrijpen en te contextualiseren – 

wat iets geheel anders is als het goed praten. Wie het principieel afkeurt en vergeet dat z/hij elke dag 

structureel geweld in stand houdt via steun aan regimes en multinationals, hoort bovendien non-stop 

terecht gewezen te worden. 

 

Verkiezingsstrijd is dus zeker en vast niet de enige legitieme vorm van politiek. Opstand, 

ongehoorzaamheid en vele illegale netwerken zijn eveneens legitieme vormen van politiek. Het is 

de politiek van de verandering, tegen gevestigde waarden en ordes. Wie de strijd aangaat met de 

institutionele politiek, is even politiek bezig als zij die binnen de institutionele politiek tegen elkaar 

strijden. De institutionele politiek bestaat overigens alleen bij gratie van het volk en elk individu 

daarbinnen, des te belangrijker is het om te benadrukken dat de verkiezingsstrijd niet het enige 

wapen is waarmee het volk kan vechten tegen hun beleid en regimes. 

 

 

Institutionele politiek en verkiezingen: de meerderheid is toonaangevend 
 

Eén van de grootste problemen met het gaan stemmen en opkomen bij de verkiezingen, is de 



aanvaarding van het meerderheidsbeginsel: hoe meer stemmen, hoe meer macht. Nochtans bestaat 

al eeuwen het bewustzijn dat “de tirannie van de meerderheid” zeer kwalijke gevolgen heeft. Het 

hoeft dus niet te verbazen dat al heel snel mechanismes uitgedokterd werden om minderheden en 

individuen te beschermen. Als reactie daarop begon dan weer meteen de indruk te ontstaan dat 

minderheden het beleid dicteren en de meerderheid daaraan te gehoorzamen heeft. Op die manier 

werden en worden o.a. holebi's en transgenders, vrouwen, jongeren, ouderen, mindervaliden, 

migranten, etnische groepen, arbeiders, boeren, ambachtslui, kunstenaars, dierenrechtenactivisten, 

(on)gelovigen, anderstaligen, “abnormalen”, werklozen en andersdenkenden vaak tegengewerkt in 

hun strijd om erkenning en aanvaarding. 

 

Wanneer we praten over het meerderheidsbeginsel, is het belangrijk de rechtse oproep tot meer 

regionale autonomie daaraan te koppelen. Wanneer je binnen kleine regio's zit, is er minder (liefst 

geen) diversiteit en valt de wil van de meerderheid idealiter samen met de hele regio. De 

uitzonderingen moeten dan maar “aanpassen of oprotten”. Het geloof van rechtse politieke partijen 

in dit meerderheidsbeginsel, gaat natuurlijk volledig voorbij aan de eigenheid van individuen en 

gebruikt daarnaast bevooroordeelde categorieën om diverse groepen in op te delen. Een kleinere 

regio om te regeren, gaat daar niets aan veranderen – ook daar zullen dissidente individuen zijn en 

groepen die zich niet willen laten reduceren tot de opgelegde categorieën. Rechts beleid zal daarom 

altijd aanmanen op integratie of deportatie. Het is dus belangrijk dat de rechterflank zichzelf gewaar 

is van de repressieve houding die ten gronde ligt aan haar politieke overtuiging – men blijft niet 

voor niets met “fascisten!” schreeuwen naar de rechterflank, en maar goed ook. 

 

Er is bovendien, naast de steeds aanwezige diversiteit tussen individuen en groepen, niet zoiets als 

een psychologische wetmatigheid die ervoor zorgt dat mensen hun voorkeuren consistent zijn of 

blijven, noch is er zo'n wetmatigheid die garandeert dat mensen altijd een voorkeur hebben die 

instrumenteel is. Mensen kunnen vandaag het ene verkiezen en morgen het andere. Eveneens 

kunnen mensen vandaag in de ene context het ene verkiezen en in de andere context het andere. 

Bovendien hebben mensen vaak ook voorkeuren die niet gemotiveerd zijn door praktische 

haalbaarheid of eigen belang – idealisme en morele of religieuze overtuiging kunnen eveneens een 

rol spelen. Deze realiteit ondermijnt de vermeende consistentie en instrumentaliteit die ten gronde 

liggen aan het meerderheidsbeginsel. De wil van de meerderheid is dus altijd ook willekeurig en 

tegenstrijdig. Het hoeft niet te verbazen dat rechts steeds aanmaant op een streng controleapparaat 

en assimilatie aan de heersende orde: de realiteit is te complex en divers, dus moet men haar op 

gewelddadige wijze simplificeren. In deze strategie vindt rechts niet alleen handlangers in 

nazistische en fascistische regimes, maar ook in menig communistisch regime. 

 

Het meerderheidsbeginsel is in democratische en liberale middens minder toonaangevend. Hier 

heeft men beschermingsmechanismes ingebouwd om minderheden en individuen te beschermen. 

Deze mechanismes hebben geleid naar een afname van democratische input omdat de 

buikgevoelens van het volk (welke vaak racistisch en intolerant zijn) gevaarlijk bleken te zijn voor 

vele minderheden en individuen. De gevaren van “de tirannie van de meerderheid” werden hierdoor 

weggenomen ten koste van de stem van het volk. Niettemin bleken vooroordelen te volharden, maar 

werden ze minder transparant en veel subtieler. Racisme, discriminatie, intolerantie en allerlei 

fobieën bleken voort te bestaan in de structuren en mechanismes van de staat en het beleid, in de 

bedrijfswereld en op de markt, in onderwijsinstellingen, media en vakbonden en zelfs in justitie. 

 

Lobbygroepen begonnen daarom belangen van minderheden te vertegenwoordigen omdat hun 

problemen te specifiek waren om een politieke partij voor op te richten en te complex om over te 

laten aan de stem van het volk. De invloed die zij op het beleid hebben, blijft nog altijd voer voor 

discussie (wat is reëel en wat is paranoia?), maar we hoeven niet naïef te zijn over het bestaan 

ervan: lobbygroepen zijn er in alle kleuren en maten – van de belangen van de aristocratie, de clerus 

en de grote industrieën tot de belangen van het milieu en talloze (kwetsbare) bevolkingsgroepen. 



Hun lobbywerk gebeurt in een sfeer van weinig controle en transparantie. Democratie is in deze 

context onbestaande – het is deels dit waar rechts terecht naar verwijst wanneer ze het heeft over 

een “democratisch deficit”. In democratische en liberale middens wordt deze achterkamer- en 

compromispolitiek als een noodzakelijk kwaad aanvaard om te ontsnappen aan de gewelddadige 

onderdrukking van rechts en de tirannie van de stem van het volk. Alleen kunnen ze zich nooit meer 

geloofwaardig verdedigen als zijnde democratisch, ook niet tegen rechts. 

 

Het meerderheidsbeginsel is niettemin wel algemeen aanvaard door zowel links als rechts wanneer 

het aankomt op de werking van de institutionele politiek: hoe meer stemmen, hoe meer 

vertegenwoordigers van de partij in het parlement. De rechterzijde streeft in dat opzicht naar meer 

autonomie omdat men in kleinere regio's makkelijker de wil van de meerderheid (zogezegd “echte 

democratie”) kan opleggen, al dan niet via bindende referenda. De linkerzijde streeft daartegen voor 

het behoud van beschermingsmechanismes voor minderheden en individuen omdat men dan 

ongestoord aan achterkamer- en compromispolitiek kan doen. 

 

Het meerderheidsbeginsel is dus een levensgevaarlijk en repressief mechanisme, maar de oplossing 

die vandaag leeft in meer liberale en linkse middens, heeft haar democratische grond verloren. 

“Meer democratie” voor de rechterzijde betekent meer “tirannie van de meerderheid” en dus minder 

diversiteit en minder individuele vrijheid. Aan de linkerzijde gelooft men – volkomen onterecht – 

democratisch te zijn, zij het vanuit een paternalistische en protectionistische overtuiging met heel 

wat “praktische en efficiënte maatregelen” die ondemocratische praktijken goedpraten. Pleidooien 

voor meer democratische input worden er onthaald op hoongelach en afgedaan als naïef, gevaarlijk 

of dom. Het hoeft niet te verbazen dat rechts aan aanhang wint, ook bij democraten, zij scheppen 

namelijk de indruk democratischer te zijn (ook al zijn ze net zo weinig democratisch als links). 

 

 

Institutionele politiek en verkiezingen: representativiteit is zaligmakend 
 

Representativiteit is het mechanisme van waaruit het volk terecht kan zeggen dat machtshebbers 

maar zolang de macht hebben als hen die macht gegeven wordt. De onderliggende veronderstelling 

is de aanvaarding van een sociaal contract: iedereen belooft zich te houden aan het beleid, het gezag 

en de wetten van de autoriteiten, zolang die autoriteiten aan de macht zijn. We krijgen om de x-

aantal jaren de kans om onze weerstand of gehoorzaamheid te kennen te geven, maar in de 

tussentijd worden we geacht te aanvaarden wat besloten wordt. Hierop zijn constitutioneel-

parlementaire democratieën gestoeld. Zonder dit sociale contract, zouden ze niet kunnen bestaan. 

 

Omdat we leven in een constitutioneel-parlementaire democratie hebben we te gehoorzamen aan de 

gevestigde orde gedurende de periode dat deze verkozen is, ook al verkoos men zelf iemand anders. 

Wie zich hier toch tegen verzet en dus het sociale contract verbreekt, wordt afgedaan als 

ondemocratisch en kan zelfs als een bedreiging voor de democratie worden bestempeld. Een 

bedreiging voor de constitutioneel-parlementaire democratie weliswaar, niet élke vorm van 

democratie, maar dat wordt er gemakkelijkheidshalve niet bij verteld. 

 

Beweren dat representativiteit als mechanisme verkeerd is, is natuurlijk een stap te ver. Daar zijn 

twee heel erg goede argumenten voor: 1) in grote populaties (zoals tegenwoordig nagenoeg overal 

het geval is) is het onmogelijk om iedereen op één locatie te verzamelen, laat staan dat het mogelijk 

is om een overzicht te krijgen van alle mensen hun voorkeuren en 2) zonder representativiteit wordt 

iedereen geacht de tijd, energie en zin te hebben om continue aandacht te vestigen op en een 

(onderbouwde) mening te vormen over een ontelbare veelheid aan problemen en thema's. Het is dus 

niet verkeerd om over representativiteit na te denken en het als een aanvaardbaar, praktisch 

mechanisme te beschouwen van waaruit we kunnen vertrekken. 

 



Het mechanisme van representativiteit werkt vandaag in de institutionele politiek echter op één 

bepaalde wijze, alsof er geen alternatieve pistes kunnen bewandeld worden. Deze werkingswijze is 

drievoudig: 1) de bestuurders worden gekozen door het volk via een verkiezingsprocedure waarin 

minstens twee kandidaten zijn, 2) deze bestuurders worden verwacht om te handelen naar wat zij 

vermoeden dat het beste is voor het volk en 3) het volk heeft om de zoveel tijd de mogelijkheid om 

hun bestuurders terug te fluiten door anderen te verkiezen. Andere vormen van representatie zijn 

onbestaande en worden via minder democratische mechanismes bewerkstelligd. Via aanstellingen 

(bvb. de regeringen), benoemingen (bvb. in overheidsfuncties) of tewerkstelling op basis van 

verdienste (bvb. in de bedrijfswereld) zijn geheel andere zaken van belang – vriendjespolitiek, 

gedisciplineerde loyaliteit en de “juiste” ervaring en opleiding zijn meer doorslaggevend dan de 

keuze van het volk. Van representatie is hier nergens nog sprake. 

 

Democratische input is met andere woorden beperkt tot een zéér nauwe invulling van representatie. 

Deze representatie is bovendien enkel te vinden in gemeente- en provincieraden, in de parlementen 

en in zekere zin ook in vakbondscomités en -raden. Meer democratische input via representatie in 

de meeste bestaande democratieën is er niet. Dat mandaten niet worden opgenomen, er tijdens 

regeringsperiodes stoelendansen gebeuren en verkozenen lang niet altijd aanwezig zijn tijdens 

stemmingen, is daarenboven een trieste realiteit die de al erg beperkte democratie nog meer uitholt. 

 

Het is hoog tijd om de tekortkomingen van deze vorm van representativiteit te bekritiseren vanuit 

een pleidooi voor meer democratie. Deze kritiek kan dan leiden naar een meer doordachte vorm van 

representatie die de institutionele politiek haar geldigheid ontkent en die de financiële en 

bedrijfswereld ontmaskeren als de nieuwe vormen van totalitarisme. Tevens kunnen we meteen ook 

de lobbygroepen – die zogezegd de belangen behartigen van minderheden, individuen, milieu of 

bedrijven – aanklagen omdat lobbyisten nooit democratisch verkozen zijn. 

 

 Kritiek #01: Beperking van vrijheid 

 De huidige vorm van representatie betekent een enorme beperking van politieke vrijheid. 

 Het enige ogenblik dat we politiek vrij zijn, is wanneer we onze stem uitbrengen in het 

 stemhokje. Enkel dan krijgen we de keuze om het beleid af te straffen of om het te steunen. 

 Onze politieke vrijheid beperkt zich dus tot één stem om de vier, vijf of zes jaar tijd. 

 

 Kritiek #02: Beperking van autonomie 

 Deze politieke vrijheid moeten we echter onmiddellijk nuanceren: ze is zelfs in de 

 stemhokjes nooit geheel vrij omdat we ons moeten houden aan een vooropgesteld 

 keuzepalet. Wanneer in dat keuzepalet niemand aanwezig is waarin we ons kunnen vinden, 

 kan onze keuze nooit representatief zijn. Er is dus geen sprake van autonomie tijdens de 

 verkiezingen. Of anders: de enige autonomie waarvan sprake is, is de keuze om je 

 autonomie op te geven. We worden dus gedwongen om te kiezen voor de partij of de 

 persoon die het dichtst bij onze overtuigingen komt. Althans, waarvan we via propaganda te 

 horen hebben gekregen dat die het dichtst bij onze overtuigingen komt. 

 

 Kritiek #03: Een democratische illusie 

 De huidige vorm van representatie is tevens een democratische illusie. Verkiezingen 

 veranderen doorgaans niets fundamenteel voor de meeste mensen. Dat is misschien een 

 cynische kijk op de zaken, maar zowat alle wetsvoorstellen die in het parlement worden 

 gestemd of verworpen, zijn afkomstig van lobbygroepen. Wanneer mensen op straat komen 

 of tot marginale segmenten van de maatschappij behoren en er geen lobbygroep is die hun 

 belangen behartigt, zullen politici hen enkel op de agenda zetten wanneer zij een gevaar 

 vormen voor het behoud van de gevestigde orde – vaak zonder ingrijpende veranderingen, 

 maar net voldoende om de plooien glad te strijken en de meesten onder hen tevreden te 

 stellen. Protest tegen de werking van een systeem, zoals dat van de constitutioneel-



 parlementaire democratie, krijgt dan ook zelden politieke bijval en wordt afgedaan als 

 onrealistisch, dom of gevaarlijk. Vaak wordt het zelfs gecriminaliseerd, gemarginaliseerd of 

 niet eens serieus besproken en overwogen. 

 

Dat onze vorm van representativiteit berust op een illusie, is geen ongegronde uitspraak. In 

landen zonder opkomstplicht heeft een groot deel van de bevolking geen representatieven 

omdat ze niet gaan stemmen. Deze weerstand om te gaan stemmen, is echter niet dom of 

“hun eigen schuld”. Integendeel, ze is erg goed te begrijpen. Minderheidsgroepen, lagere 

klasses en migranten geloven vaak met recht en rede niet in verandering van bovenaf – hun 

sociale en economische realiteit verbetert zelden tot nooit op korte termijn (meestal is eerder 

het tegendeel waar) en dat leidt naar een zéér gegrond fatalisme: geen enkele politieke partij 

zal mij helpen, dus waarom zou ik gaan stemmen? Beloftes van politici worden amper 

tastbaar voor hen en dus is hun weerstand om te gaan stemmen evident en gegrond. 

 

In landen met opkomstplicht, zoals België, is het geloof in representativiteit nog 

hardnekkiger. Het aantal blanco- en ongeldige stemmers, evenals het aantal stemweigeraars 

en afwezigen, stijgt verkiezing na verkiezing. Niettemin worden toch alle zetels in de 

parlementen bezet, ook al zou de correcte representatie moeten gebeuren door lege zetels. 

Net zoals in landen zonder opkomstplicht is er overigens ook een enorm deel van de 

bevolking dat geen rechtstreekse representatie kent: minderjarigen, mindervaliden en 

mensen zonder de juiste nationaliteit kunnen niet kiezen voor het toekomstig beleid – dat 

terwijl aankomende beleidslijnen nochtans wetten kunnen doorvoeren die rechtstreeks op 

hen van toepassing zijn. Ook hier berust representatie op een illusie. 

 

 Kritiek #04: Uitholling van (morele) verantwoordelijkheid 

 Een staalharde kritiek die vaak vanuit anarchistische hoek gegeven wordt, stelt dat stemmen 

 voor een partij, wet of persoon een excuus wordt om voor de rest zelf niets meer te hoeven 

 doen. De burgerplicht is namelijk vervuld. Deze kritiek gaat tot in de kern van representatie: 

 anderen onze belangen laten behartigen. Dat vuile en onaangename werk geven we uit 

 gemakzucht, beperkte kennis en tijdsgebrek door aan anderen (meestal politici) en wanneer 

 zij falen, zijn we er meteen om hen via de meest grofgebekte woorden te verwijten dat ze 

 hun werk niet goed doen. We zijn op politiek vlak lui geworden. De mensen die dure 

 woorden als “verantwoordelijkheid” en “kritisch denken” gebruiken, zijn gemakzuchtig en 

 parasiterend geworden. Het is één van de ergste vormen van profitariaat vandaag: door 

 politici te verkiezen en hen te erkennen als representatieven, hoeven wij niets meer zelf te 

 doen. De miserie en het leed van een ander is niet meer ons probleem. Integendeel, vaak is 

 het zelfs de schuld van die anderen omdat ze niet doen wat politici ons via de wet dicteren. 

 De conclusie die menig anarchist hier terecht uit trekt, is dat stemmen voor wat je denkt dat 

 goed is, in werkelijkheid hetzelfde is als niets doen. We leveren er onszelf alleen maar de 

 vergunning voor en de gemoedsrust mee die we nodig hebben om om te kunnen gaan met de 

 bikkelharde realiteit van armoede, oorlog, onrecht, ongelijkheid en onderdrukking. Het is de 

 banaliteit van het kwaad die zich in disciplinair gedrag verbergt en uitmondt in de ons allen 

 bekende uitspraak: “Wir haben es nicht gewußt!” 

 

 Kritiek #05: Passieve en vervreemdende democratie 

 In het verlengde daarvan kan een laatste kritiek geformuleerd worden: wanneer verkiezingen 

 de primaire (en vaak enige) politieke uiting worden van het volk, zal dit het belang en zelfs 

 de mogelijkheid uithollen van al het werk dat en alle strijd die erop gericht is een meer 

 egale, solidaire en vrije samenleving te krijgen. In plaats van activisme en initiatief 

 installeren verkiezingen passiviteit, vervreemding en liberale mechanismes van participatie 

 (zoals het ondertekenen van petities of het bijwonen van verkiezingsdebatten) zonder zelf 

 verandering te brengen. Het gebrek aan tijd, zin of energie om aan politiek te doen, slaat 



 dankzij verkiezingen door naar de andere kant: de totale apathie en desinteresse om nog op 

 andere manieren aan politiek te doen en over politiek na te denken dan via verkiezingen. 

 

De representativiteit zoals we die vandaag kennen, is alles behalve democratisch. Omdat dit steeds 

minder bediscuteerd wordt en het ontbreken van waardevolle alternatieven een zichzelf vervullende 

voorspelling wordt, is er dringend nood aan een andere kijk op politiek, democratie en representatie. 

Een fundamenteel andere kijk, geen reactionair romantisme of cynisch pragmatisme. Het is exact 

daar waar het anarchisme in al haar variëteit, kleuren en uitingen een centrale rol kan in spelen – 

vaak is de term “anarchisme” zelfs niet eens nodig, maar belangrijk blijft wel om haar te leren 

kennen en voor eens en altijd de strijd aan te gaan met staatsfetisjisme, natiegrenzen, paternalisme, 

marktfundamentalisme en onderdrukking op micro- en macroniveau. Anarchisme heeft nood aan 

een positieve connotatie. 

 

 

Een anti-verkiezingsattitude en opkomstweigering: beredeneerde keuzes 
 

Dit trieste verhaal van de huidige democratieën, waar schijnheilige representativiteit en 

gecontroleerde verkiezingen voor gezorgd hebben, is voor velen natuurlijk geen of-of verhaal. 

Waarom niet gaan stemmen én activistisch zijn? Hoewel dat een terechte bemerking is, is ook hier 

een kritiek op te leveren. Het is uiteraard niemands plicht om al het kwaad uit de wereld te helpen, 

zelfs niet in de minste mate – iedereen heeft haar/zijn leven en dat kan al voldoende aandacht 

vergen. In dergelijke gevallen is het echter niet meer dan logisch dat zij die er niet meer over willen 

nadenken en niet meer mee bezig zijn, ook hun praktische steun aan elk beleid wegnemen en dus 

weigeren om te gaan stemmen en stoppen met het op te nemen voor the powers that be. Wie 

daarentegen blijft stemmen voor datgene wat z/hij denkt dat goed is (al dan niet in combinatie met 

activisme), moet zich bewust zijn van de steun die z/hij levert aan het bestaande systeem en dus de 

werking van de constitutioneel-parlementaire democratie. Die vorm van democratie gaat gepaard 

met imperialisme, gehoorzaamheid van haar burgers, ondemocratische beslissingsprocedures, 

structurele ongelijkheid en een eindeloos streven naar homogeniteit – tevens staat ze, doordat ze 

gebonden is aan natiegrenzen, machteloos tegenover de oprukkende economische globalisering en 

de genocides die dit overal teweeg brengt. Gaan stemmen betekent ook instemmen met de werking 

van de constitutioneel-parlementaire democratie, niet gedeeltelijk, maar integraal. 

 

Aan bovenvermelde eigenschappen van de constitutioneel-parlementaire democratieën kan men 

niets fundamenteel doen van binnenuit, d.w.z. door te gaan stemmen of een invloedrijke carrière te 

ambiëren. Enkel van buitenuit, tegen de stroom in, via illegaliteit, burgerlijke ongehoorzaamheid, 

eigen initiatief en compromisloze weerstand is er iets aan te doen. Omdat systemen altijd zullen 

blijven bestaan en opstaan, is het van cruciaal belang dat er altijd verzet van buiten komt. Een 

bestaand systeem kan namelijk nooit onderdrukt zijn omdat het in stand gehouden wordt door de 

meerderheid van alle afzonderlijke individuen of door “legitiem” geweld. De repressie waarmee de 

weerstand van buitenaf de kop wordt ingedrukt, is op verantwoordelijkheid van zij die hun steun 

aan het systeem verklaren. Deze verantwoordelijkheid kan niemand van zich afschudden. Een 

basishouding die het steeds opneemt voor de onderdrukte, kan niettemin gecultiveerd worden 

binnen het systeem zonder dat die houding zich institutionaliseert. Wie oprecht bezorgd is om 

democratie en diversiteit, om vrijheid en gelijkheid, om solidariteit en het geluk van ieder individu, 

neemt haar verantwoordelijkheid dus op en stelt zich binnen het systeem op als een verdediger van 

de onderdrukte. Wie tot de conclusie komt dat z/hij zelf de oorzaak is van iemand anders' 

onderdrukking, kijkt dan ook eerst in eigen boezem alvorens verandering te verwachten van het 

beleid. 

 

De torenhoge kosten van de verkiezingscampagnes, het gebrek aan waardige alternatieven en de 

anti-democratische trend die in België “onder links bewind” schering en inslag geworden is (zoals 



de verhoging van de kiesdrempel, de verlenging van de ambtstermijnen van federale politici, de 

verkleining van de provincieraden,...), zou menig democraat er moeten toe leiden om reeds een 

basisgevoel van verontwaardiging te hebben. De vijandigheid naar gezag in het algemeen en politici 

in het bijzonder, is nog steeds (en steeds meer) een intuïtieve houding en dat is goed. 

Verontwaardiging en vijandigheid moeten uiteraard niet altijd gratuit in de ether gegooid worden, 

maar zolang discussie bemoeilijkt wordt door het stilzwijgen van zij die ter verantwoordring 

geroepen worden, zolang vurige critici niet gehoord of betrokken worden, zolang de meeste media 

dezelfde onzin preken en zolang het onderwijs geen activistische en “do it yourself” ethos meegeeft, 

zal er altijd een sfeer van “simpelheid” blijven hangen rond deze verontwaardiging en vijandigheid. 

Het probleem daarvan ligt nochtans grotendeels bij the powers that be omdat ze in al hun arrogantie 

geloven dat hun systeem het beste is en fundamentele kritiek erop nooit gegrond of oprecht kan 

zijn. Door discussie en critici te weren op basis van vooroordelen en door media en onderwijs te 

onderschikken aan de wetten van de markt of de waarden van de bourgeoisie, zullen 

verontwaardiging en vijandigheid altijd gepaard gaan met een zekere mate van impulsiviteit, intuïtie 

en temperament. Zolang er een sfeer van uiterlijk conformisme, diplomatie, wetenschappelijkheid, 

politieke correctheid en rationaliteit verbonden is aan geloofwaardigheid en oprechte gevoelens, 

zullen er nooit fundamentele veranderingen optreden. 

 

Het aanvaarden van de huidige realiteit is een onderdanige, maar begrijpelijke houding. De realiteit 

is niettemin een construct en kan dus veranderd worden. De noodzakelijkheid van praktisch 

haalbare voorstellen is er met andere woorden alleen omdat die noodzakelijkheid gecreëerd is via 

juridische constructies en sociale, religieuze en culturele conventies. Wetten kunnen echter 

gebroken worden en conventies kunnen naast zich neergelegd worden. Dat vergt lef, opoffering en 

doorzetting en is zelden zonder negatieve gevolgen voor het eigen leven, geluk, sociale milieu of 

gemoed. Om dat te verwachten van elk individu, is dan ook moralistisch en vreselijk pedant. 

Waarom dan toch een anti-verkiezingsattitude en opkomstweigering propageren? 

 

De Belgische verkiezingen zijn zo'n geconstrueerde realiteit: wie niet gaat stemmen, wordt willens 

nillens toch vertegenwoordigd in ons parlement en dat is nooit in het voordeel van de kleine partijen 

(waar zich meestal de meest avant-gardistische, radicale en revolutionaire ideeën bevinden). Dat is 

de droeve realiteit die op geen enkele manier kan ontkend worden, want ofwel doe je eraan mee en 

erken je deze realiteit, ofwel doe je er niet aan mee, maar handelt het systeem toch alsof je eraan 

meedoet. Over democratie is er dus géén sprake, over vrijheid nog veel minder: de realiteit wordt 

iedereen opgedrongen en wordt tevens verkocht als democratisch. Om dergelijk totalitair systeem te 

veranderen kan alleen actie van buitenaf effect hebben, want wie blijft stemmen, blijft ook 

instemmen. Toegeven aan de realiteit omdat het nu éénmaal de realiteit is, ontkent in de feiten elke 

(mogelijkheid op een) andere realiteit en schrijft zich in in de domeinen van het cynisme en de 

disciplinariteit. Een anti-verkiezingsattitude en weigering van stemmen zijn maar een zeer kleine 

opgave en verwachten relatief weinig van de mensen – het breken van de wet en het naast zich 

neerleggen van conventies, hebben in deze context voor de meeste mensen weinig consequenties. 

Uiteraard is dit alleen onvoldoende om de realiteit te veranderen, maar hoe meer stemweigeraars, 

hoe minder ons systeem zich zal kunnen beroepen op democratische gronden. Naar oplossingen 

zoeken zal op de duur de nieuwe “noodzakelijkheid” worden, want weinigen zullen een openlijk 

ondemocratisch beleid steunen. In de tussentijd helpen kleine initiatieven, het verstevigen van 

lokale netwerken en globale bewegingen, een zelfbewuste en -kritische levenshouding, 

goedaardigheid en een open geest die vuur met vuur bestrijdt, radicale veranderingen steeds 

zichtbaarder en dus ook meer denkbaar maken. 

 

Zoals reeds gesteld, hoeft niemand radicale veranderingen na te streven, maar beken dan ook kleur: 

pretendeer geen democraat te zijn, pretendeer niet van in te zitten met vrijheid, gelijkheid, 

diversiteit en solidariteit, pretendeer geen tegenstander van oorlog en onderdrukking te zijn. Wie er 

allemaal niet over wil nadenken, heeft daar eveneens alle recht op, maar dan is het minste wat je 



kan doen, je betrokkenheid en steun aan het beleid opgeven. 

 

De oproep is dan ook: “Stem niet, denk zelf!” 

 

 

Appendix: Chantal Mouffe en het conservatisme van (linkse) democraten 
 

Voor de zoveelste keer werd onlangs opgeroepen tot meer links populisme, ditmaal door Chantal 

Mouffe in Knack (02/04/2014). Het failliet van links dat sinds het einde van de jaren 1980 de 

(institutionele) politiek in haar greep houdt, blijft hierdoor volharden. Door andermaal op te roepen 

tot het belang van parlementaire verkiezingen, de verspreiding van partijpropaganda en de cruciale 

rol van de staat te benadrukken, zal links het niet redden – ze schrijven zich hiermee in in de logica 

van conservatieve beleidsvormen. De links-rechts dichotomie die sinds de Franse Revolutie ons 

denken heeft gevormd, is vandaag steeds meer een reactionaire en ontoereikende visie op wat 

politiek is en kan zijn. Links zijn vandaag betekent een nieuwe dichotomie. Huidig links is datgene 

wat buiten de constitutioneel-parlementaire democratie staat (en de hiermee samengaande 

traditionele links-rechts dichotomie) en vooruitgang beoogt via grondwerking, tegencultuur en 

ongehoorzaamheid (en dus niet louter via wetenschap, efficiëntie en groei). Huidig rechts is alles 

wat te maken heeft met het in stand houden van een politieke constellatie die berust op 

natiegrenzen, staatsoppressie en traditionele exclusieve methodes. Men kan het huidige links dan 

ook beter beschrijven als “post-links” of “post-rechts” (voor zij die zich willen onttrekken aan de 

traditionele dichotomie) of als “andersglobalisme” of zelfs “anarchisme”. Het is het “nieuwe links” 

dat Koen Raes verkende in zijn Socialisme in de Postmoderniteit (1990), waarin hij een dringende 

integratie van meer anarchisme in het traditionele links voorstond. We zijn bijna vijfentwintig jaar 

later en nog steeds lijkt links niet te willen erkennen dat de parlementaire democratie een deel van 

het probleem is – representatie is nodig, zoals Mouffe terecht aanhaalt, maar niet in de vorm zoals 

we die vandaag kennen; niet via een parlement waar 150 mensen uit een tiental partijen handelen 

“in het belang van” meer dan 11.000.000 mensen. 

 

Er is veel om het over eens te zijn met Mouffe: haar afkeer van het neoliberale Europa, van het 

zielloze kosmopolitische archetype van Guy Verhofstadt en van de vermoeiende heropleving van 

archaïsche klassenretoriek, maar ook haar pleidooi voor meer (antagonistisch) debat tussen 

(agonistische) tegenstanders, voor de relativiteit van natiegrenzen en voor de erkenning van het 

belang van identiteiten. Al deze ideeën werden samengebracht in de theorie van de radicale 

democratie (die samen met Ernesto Laclau werd uitgewerkt helft jaren 1980) waar diversiteit de 

centrale locus is. Ze introduceerde hiermee het post-marxistische denken (niet “post” als in 

“voorbij” of “na”, maar “post” die de invloed van de poststructuralistische denkers benadrukt), ook 

al is die benaming louter academische profilering. Menig revolutionair en analytisch marxist zal het 

niet met haar eens zijn, maar des te meer vindt ze bijval bij zij die niet in traditionele marxistische 

literatuur op zoek gaan naar alternatieven voor de constitutionele / liberale democratie. Mouffe is, 

net als Jürgen Habermas, dus één van die hedendaagse figuren waarbij democraten ten rade kunnen 

gaan. 

 

Wat deze denkers typeert, is een diepgeworteld en onuitgesproken geloof in de kunde van de mens 

om te weerstaan aan de verleiding van macht en materiële luxe. Mouffe spreekt bijvoorbeeld over 

“grote machtsblokken [die] elkaar in evenwicht houden”. Veel verschil met de traditionele liberale 

opvatting over de trias politica van Montesquieu zie ik niet. De aspiraties zijn dezelfde: 

machtsconcentratie controleer je met andere (en dus meer) machtsconcentratie – zij zouden elkaar 

dan zogezegd “in evenwicht” houden. Dit machtspluralisme blijkt in de praktijk echter vaak voorbij 

te gaan aan individuen en aan minderheidsgroepen (hun macht is nagenoeg niets waard binnen het 

legale raamwerk). Michael Parenti toonde reeds vele malen aan dat de grote machtsblokken 

onderling dan wel een strijd uitvechten, de burger / het volk kijkt machteloos toe en is slachtoffer. 



Oproepen tot participatie aan verkiezingen die leiden naar representatie binnen een constitutioneel-

parlementaire democratie, zoals Mouffe doet, is dan ook volstrekt ongepast voor iemand die ooit de 

woorden “radicale democratie” claimde – de facto verandert er namelijk niets, behalve wat 

machtsverschuivingen. De pluralistische theorieën over macht vergeten vaak een beangstigende 

realiteit: hoewel er inderdaad geen monolithisch blok tegenover de burgers / het volk staat, is die 

perceptie er wel. Een terechte perceptie, zo blijkt: overheden, justitie, onderwijsinstellingen, media, 

lobbygroepen, vakbonden en bedrijven vechten onder elkaar een strijd uit, maar wij staan erbij en 

kijken ernaar. We ondergaan hun beslissingen en hebben er willens nillens aan te gehoorzamen. We 

ondergaan hun brainwashing en leren – ironisch genoeg – dat we “kritisch moeten zijn” met als 

resultaat dat iedereen zichzelf kan vleien met de overtuiging kritischer te zijn dan een ander. 

 

De keuze om te participeren aan het machtspluralisme vereist echter vergaande 

carrièreveranderingen, heel wat tijd en energie (die ons reeds worden afgenomen door 

bovengenoemde instanties) en een zekere mate van ambitie en kennis die bij heel wat mensen 

gewoon ontbreken omdat ze andere prioriteiten hebben. Wie niet participeert aan het 

machtspluralisme, kiest er uiteraard niet voor om zomaar te gehoorzamen, om slaafs te volgen of 

om te ondergaan wat in hun plaats besloten werd. Zij maken geen keuze om behandeld te worden 

als vee. Het betekent dat zij fundamenteel andere keuzes maken in hun leven (vaak is er bovendien 

niet eens sprake van keuzes) waarvoor in onze maatschappij meestal geen plaats is. Het pluralisme 

waar de liberale goegemeente zo prat op gaat, is dan ook holle retoriek – dat is logisch omdat een 

constitutioneel-parlementaire democratie inherent aanstuurt op het wegwerken van dissidentie en 

transgressie en op het bevorderen van homogeniteit en afvlakking. Via de recuperatie van radicale 

ideeën doet zij net wat een markt doet: de plooien gladstrijken zodat ze geen bedreiging meer 

vormen, niet door ze te commodificeren, maar door ze in een legaal raamwerk te gieten zodat ze 

kunnen worden gecontroleerd, afgedwongen en opgelegd. Het is ironisch dat Mouffe waarschuwt 

voor sociale en politieke fagocytose op markten (cf. Fawkes maskers, Guevara t-shirts,...), maar niet 

inziet dat het met institutionele politiek net zo is. 

 

Mouffe is een fantastisch politiek filosofe wanneer ze het heeft over diversiteit. Dat het een centrale 

locus is voor een democratie, is helemaal correct. Zonder diversiteit verdwijnt elke vorm van 

democratie. De “zuiverheid” (of het nu om taal, cultuur of ideologie gaat) die vele rechtse partijen 

nastreven, is dan ook inherent anti-democratisch. Ik volg Mouffe eveneens in haar hieruit volgende 

treurnis dat er vandaag een neoliberale hegemonie is waarop geen alternatieven geduld worden. 

Onze opties worden gelimiteerd tot pest en cholera en dat wordt ons verkocht als keuzevrijheid. 

Agonistisch conflict bestaat amper omdat we elkaar louter zien als concurrenten (of, erger, 

inferieuren) en niet als waardige tegenstanders met eigen (en legitieme!) verzuchtingen. Alle claims 

vanuit de huidige rechterhoek die aanspraak maken op neutraliteit en objectiviteit, zijn dan ook véél 

gevaarlijker dan de extreem-rechtse propaganda van neofascisten of de marxistische propaganda 

van communisten omdat ze een (partij)onafhankelijke en niet-ideologische connotatie oproepen. 

Neutraliteit staat dan ook lijnrecht tegenover diversiteit en, net als de Onzichtbare Hand, is het 

gewoon klinkklare onzin. 

 

Door haar heftige nadruk op diversiteit, bracht Mouffe een uiterst on-marxistisch principe in het 

marxisme. Dit is misschien wel haar meest waardevolle bijdrage. Haar radicale democratie (of 

agonistische democratie, of agonistisch pluralisme, of kortweg agonisme) is een vorm van 

democratie waar (linkse) democraten inspiratie uit kunnen putten. Het is dan ook schrijnend dat 

Mouffe op dezelfde lijn als Slavoj Žižek blijkt te staan, die stelt dat de indignados en de Occupy 

beweging “nutteloze naïevelingen [zijn] die liever in het luchtledige bezig zijn”. Hetzelfde pedante 

cynisme en dezelfde intellectuele arrogantie die gepaard gingen met de verzetsbewegingen in de 

jaren 1960 en 1970 duikt ook hier weer op. Dat dit gebeurt vanuit de rechterflank hoeft niet te 

verbazen, maar als zelfs de linkerflank deze bewegingen niet op hun waarde kunnen schatten, ziet 

de toekomst van links er niet goed uit. En dat is niet meer dan terecht: navelstaarderigheid hoort 



afgestraft te worden. 

 

Het prefiguratief politieke project waar deze bewegingen zich op toeleggen (cf. "this is what 

democracy looks like"), lijkt geen ingang te vinden bij de linkse intellectuele elite à la Mouffe en 

Žižek. Dat is echter nog niet het ergste. Men hoeft het namelijk niet eens te zijn met de 

waardevolheid van dit project. Alleen blijkt dat de linkse elite ook maar weinig begrip kan 

opbrengen voor deze bewegingen. Alsof ze er niets kunnen uit afleiden behalve “dat er iets mis is”. 

Alsof zij, i.e. de linkse elite, niets strategisch, theoretisch of methodologisch meer kunnen bijleren. 

Het is uiteraard deels een conflict tussen generaties, maar het is meer dan dat. Wanneer je de 

historische achtergrond van prefiguratieve aspiraties nagaat, merk je dat het een conflict is tussen 

marxistische nazaten (waarin de staat een centrale rol speelt) en anarchistische nazaten (waarin 

gepoogd wordt een eigen wereld te creëren en de bestaande uit te hollen – de staat heeft hier niet 

noodzakelijk een centrale rol in, meestal niet zelfs). Voor de marxistische lijn heb je kennis, 

educatie en “verlichting” nodig. De anarchistische lijn teert meer op intuïtieve gevoelens van 

onrechtvaardigheid, onderdrukking en ongelijkheid, op psychologische gevoelens zoals droefheid, 

stress en frustratie en op reële gevoelens zoals honger/dorst, koude/droogte en armoede. 

 

Waarom blijven de linkse intellectuelen dan toch steeds marxistische arrogantie gebruiken om deze 

jonge mensen en erfgenamen van anarchistische tradities en methodes tot dom en naïef te 

degraderen? Uiteindelijk hebben zij voor zichzelf allemaal interessante academische, politieke of 

syndicale carrières uitgestippeld en, zoals Mouffe zelf toegeeft, zijn het allen bon vivants geworden. 

Het beeld van de vette vakbondsman die kreeft zit te eten met enkele ceo's in maatpak terwijl de 

arbeiders dromen van een betere wereld, sluipt hier de verbeelding binnen... Linkse intellectuelen 

zijn vaak niet veel beter. Antonio Negri is misschien de enige die een status geniet als o.a. Mouffe, 

Žižek, Habermas en Badiou en ook daadwerkelijk moeten vluchten is uit eigen land en uiteindelijk 

toch nog dertien jaar in de gevangenis zat. Dat maakt hem niet noodzakelijk de meest 

geloofwaardige of interessante linkse intellectueel, maar het is wel frappant om te zien hoe Negri's 

schrijven veel meer beïnvloed is door prefiguratie en anarchisme dan menig ander links 

intellectueel. 

 

De armzalige argumentatie waarmee de indignados en Occupy worden afgeschreven door Mouffe, 

is bovendien weinig hoopgevend: “Die bewegingen zijn tegen een representatieve democratie. Die 

vinden ze ondemocratisch. Zij willen een basisdemocratie. Alleen denk ik dat je geen democratie 

kunt hebben zonder representatie.” De bevooroordeeldheid waarmee zij spreekt t.a.v. deze 

bewegingen is vermoeiend. De representatieve democratie waar deze bewegingen tegen zijn, is deze 

zoals die zich manifesteert in een constitutioneel-parlementaire democratie, waar 

vertegenwoordigers voor x-aantal jaren verkozen worden, waar kiesdrempels of tweepartijenstelsels 

bestaan, waar mandaten naast zich worden neergelegd, waar partijlijnen slaafs gevolgd worden. 

Kortweg: waar mensen één keer om de zoveel tijd de illusie hebben een stem te krijgen, maar 

nadien gedurende jaren gebukt gaan onder het verkozen beleid. Dat de anti-verkiezingsoproep in 

Spanje desastreuze gevolgen heeft gehad, is inderdaad betreurenswaardig. En toch kan een mens 

zich afvragen of het gaan stemmen ook maar één fundamenteel verschil had gemaakt. De 

veelbelovende regeringen van Brown, Obama en Hollande bleken (en blijken) niet opgewassen 

tegen de wil van het neoliberale Europa of Amerika, het winstbejag van de financiële markten, de 

corruptie en het stijgende racisme. Moeten we dan gewoon allemaal linkser stemmen? Gaan 

sociaaldemocratische, ecologische en socialistische partijen dan echt de oplossing voorzien? Of 

moeten we gewoon stoppen met geloven in verandering van bovenaf en handelen alsof er geen 

overheden zijn? De wetten naast ons neerleggen. Het zélf doen. Collectieven en bewegingen 

vormen. Vernieling aanbrengen daar waar nodig en solidair zijn met onderdrukte minderheden en 

individuen. Empowerment nastreven. In deze laatste strijd zit meer hoop. Basisdemocratie, directe 

democratie, participatieve democratie, radicale democratie, horizontale democratie, grassroots 

democratie of anarchisme – het zijn allen maar termen om gelijkaardige methodes en gevoelens uit 



te drukken: egalisering van macht als eeuwig werkpunt aanvaarden, decentralisering nastreven, 

anti-autoritaire strijd in elke levenssfeer uitbouwen, prefiguratie als strategie en ideaal aanwenden, 

directe actie als een praktische ethiek propageren, “do it yourself” cultus uitbouwen, lokale 

netwerken en globale bewegingen versterken, diversiteit aanmoedigen en omarmen, burgerlijke 

ongehoorzaamheid cultiveren, etc. 

 

Mouffe leeft in een comfortabele positie waar ze een extra fles wijn kan openen en tot in de vroege 

uurtjes kan keuvelen in de woning van collega's intellectuelen uit Princeton en Harvard. Radicale 

democratie of salonsocialisme? Ik zie vooral dat tweede. Daar is uiteraard een plaats en een tijd 

voor en dergelijke attitude hoeft niet te leiden naar een vijandbeeld, maar wel naar een agonistisch 

tegenstander. Wij zijn ongeduldig en dat ongeduld is gerechtvaardigd door de ecologische en 

economische context. Wij willen nu verandering en die wil is gerechtvaardigd want we gaan er op 

ethisch en cultureel vlak op achteruit. Wij hebben geen zin om de traditionele machtsstrijd te voeren 

waar compromissen gemaakt worden binnen een hegemonisch raamwerk dat als realiteit aanvaard 

wordt. Wij hebben geen zin om te kiezen tussen pest en cholera, maar willen echte alternatieven – 

alternatieven waar we zelf op zoek naar gaan en die we zelf uitproberen; vaak illegaal, zelden 

zonder succes. Wij hebben misschien wel steun van onze ouders en van het sociale vangnet, maar 

we hebben ook een eergevoel en een zekere fierheid. Wij willen op onze eigen benen kunnen staan 

en onze capaciteiten, talenten en kundes aanwenden, zonder naïef te zijn over productieprocessen, 

levensnoodzakelijkheden en noeste arbeid. Wij denken reeds voor onszelf en weten zéér goed wat 

we niet willen; wat we wel willen, leren we al doende – net zoals iedereen. Nu is de tijd om 

politieke tegenstand te bieden, om de legitimiteit van de huidige constitutioneel-parlementaire 

democratie te ondergraven en om het conservatieve beleid de slag op de bek te geven die ze al zeker 

dertig jaar verdient. 

 

 

 

Noch links, noch rechts. 

Geen knechten, geen meesters. 


