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3. De mimetische kant van politiek

In 2006, in een welvarend land dat toevallig ook de 
instellingen van de Europese Unie herbergt, stemmen 
mensen ‘etnisch’. Met andere woorden, wanneer hen 
wordt gevraagd om de macht te delegeren, vertrouwt 
men op mensen van ‘hun eigen soort’. In een meer 
primitieve maatschappij zou dit betekend hebben dat 
mensen dezelfde waarden en tradities delen, dat man-
nen dezelfde verzoeningsdansen doen rond het vuur en 
vrouwen dezelfde patronen weven in tapijten. In onze 
moderne maatschappij behoort datgene wat er nog rest 
aan tradities niemand meer toe. Dat is de reden waarom 
iets als taal uiteindelijk kan gaan functioneren als 
bindende factor. Ruwweg vertaald: in België stemmen 
Franstalige mensen voor Franstalige kandidaten, en 
Nederlandstalige mensen voor Nederlandstalige kandi-
daten. Die praktijk is zo goed ingeburgerd in de psycho-
logie van mensen, dat niemand zich hier nog vragen bij 
stelt. Maar neem nu Brussel. Voor de ongeveer tien pro-
cent Vlamingen in Brussel wordt de aanwezigheid van 
hun linguïstische groep een cruciaal politiek doel. Ge-
zien niet alle partijen opkomen in alle gemeentes, kan 
het niet anders dan dat taalkeuze de overhand krijgt op 
de keuze van een politiek programma. 
Nog verrassender is het feit dat lokale culturele instel-
lingen een actieve rol spelen in het proces. In de week 
voor de verkiezingen kreeg ik een brief van een cultu-
reel centrum met daarin alle Vlaamse kandidaten van 
de verschillende lijsten waar in die buurt op kon worden 
gestemd. 
 Hetzelfde etnische patroon wordt gebruikt om het 
verkiezingsgedrag van buitenlanders te analyseren. 
De idee is dat Italianen zullen stemmen voor Italianen, 
Kongolezen voor Kongolezen, Marokkanen voor Ma-
rokkanen. Het is de mimetische kant van politiek, de 
idee dat iedere kiezer zich door middel van de daad van 
het stemmen narcistisch bevestigt. De onderliggende 
gedachte van de praktijk van het etnisch stemmen, is 
de idee dat ‘vermenging’ onmogelijk is en dat politieke 
inhoud gecommuniceerd kan worden binnen een be-
paalde nationaliteit. 

De verdedigende houding ten opzichte van taalbehoud 
steelt uiteindelijk de show, en een bizarre vorm van elec-
toraal nominalisme verovert de politieke arena. Waar 
politieke ideeën schaarser worden, wint het geruststel-
lende effect van iemand die je eigen taal spreekt blijk-
baar het vertrouwen van de kiezer. Hoe? Letterlijk. Toen 
ik vroeg naar het programma van de politieke partijen 
in mijn gemeente, werd ik dikwijls gevraagd naar mijn 
herkomst en werd mij de mogelijkheid aangeboden om 
met iemand te spreken in mijn eigen taal. Dit aanbod 
kwam als een gebaar van ‘toegevoegde waarde’, alsof 
het verhaal overtuigender zou worden wanneer ik het 
in mijn eigen taal zou horen. En niet alleen dat. De kan-
didaat die dezelfde herkomst heeft als ik zou de ideale 
persoon zijn om op te stemmen. Plotseling duiken op 
de kieslijsten buitenlandse gezichten op. De ramen van 
nachtwinkels, kappers en videoclubs worden bevolkt 
door een exotische waaier aan individuen. Vaak staan 
ze zo goed als onderaan op de lijst. Dit zijn kandidaten 
die stemmen zouden moeten trekken ten gunste van de 
partij, maar daarom niet noodzakelijk zorgen voor de aan-
wezigheid van de ‘etnische’ vertegenwoordiger.
 Op een dag vond ik een brief in mijn postbus. Het 
was een fotokopie van een handgeschreven brief. De 
tekst was in het Italiaans. Iemand was rondgegaan in 
de buurt, op zoek naar Italiaans klinkende namen. De 
inhoud was tamelijk simpel. Italianen die al lange tijd 
in de buurt woonden, gaven advies aan andere Italianen 
over welke Belgische kandidaten ze konden vertrouwen. 
Questions à la Une, 19u30, La Une: een reportage over ex-
treemrechts (Front National) in Wallonië. Geen politiek 
programma, geen kantoren, geen openbare meetings, 
maar wel achttien procent potentiële kiezers in steden 
als Charleroi en...  
Enkele leden ontmoeten elkaar in een achterzaaltje van 
een café om te spreken over hun verkiezingsstrategie. 
Op een gegeven moment draait de camera naar iemand 
die denkt dat hij niet wordt gefilmd en die zegt: ‘kun-
nen we iemand vinden met een naam die Italiaans 
klinkt? Heel veel mensen in de buurt spreken Italiaans, 
en zo’n naam zou goed overkomen op de lijst.’

Natuurlijk	is	het	een	tijdrovend		
en	arbeidsintensief	proces.	


