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Afgelopen september werd ik uitgenodigd om deel te 
nemen aan de expo Choose Choice - België aan de vooravond 
van de verkiezingen: vijf standpunten, gecureerd door Ive 
Stevenheydens in De Brakke Grond in Amsterdam, 
over de Belgische lokale verkiezingen. Het was me niet 
helemaal duidelijk welke bijdrage ik, als journalist, kon 
leveren. Toen bedacht ik dat ik net kon doen alsof ik 
journalist was, wat in essentie zou neerkomen op vra-
gen stellen maar met een ander perspectief in het ach-
terhoofd. Ik veroorloofde mezelf een soort vrijheid die 
je niet hebt wanneer het je doel is om pertinente vragen 
te stellen en recht naar de kern van de zaak te gaan. Ik 
besloot die kern te zoeken in de marges, in de schijnbare 
zinloosheid van de call-centers van politieke partijen, 
in situaties waarin informatie krijgen absurd moeilijk 
kan worden. 
 De dag waarop ik begon met interviews afnemen, ver-
telde mijn vriend Nicolas Torres, die me hielp met het 
geluid, het volgende: ‘Ik ga niet stemmen want ik heb 
sterk de indruk dat de verkiezingen niet eerlijk worden 
gespeeld. Mensen hebben informatie nodig om goed 
te kunnen stemmen. Maar ze krijgen deze informatie 
nooit. De media geven die informatie niet. Ze vinden 
politiek saai. Ze vertellen ons niet wat er gebeurt in het 
parlement omdat het te ingewikkeld is. Uiteindelijk  
maken mensen een keuze op basis van de ‘marketing-
strategie’ van een bepaalde partij. Aan mensen vragen 
om te stemmen zonder dat ze ooit persoonlijk betrok-
ken waren bij een of andere politieke activiteit, is 
hetzelfde als vragen aan iemand om goed te kunnen 
autorijden, wanneer die persoon nog nooit een auto van 
binnen heeft gezien.’
 Wie is Nicolas Torres? ‘Mijn vader kwam in 1964 naar Bel-
gië, op de vlucht voor de Portugese dictatuur. Omdat zijn wortels 
nu eenmaal zijn wortels zijn, heeft hij zijn nationaliteit van 
herkomst behouden. Dit jaar kon hij voor het eerst gaan stem-
men. Als ‘vreemdeling’. Hij haalt er een zekere trots uit. Ik heb 
hem niet durven zeggen dat ik dit jaar niet heb gestemd, en dat ik 
het overigens nog nooit heb gedaan. De avond van de verkiezin-
gen aten we samen met de hele familie. Iedereen had gestemd, 
behalve ik. In mijn binnenste had ik de indruk de enige te zijn 
die op die dag een politieke daad had gesteld.’ 

1. Politiek gemanoeuvreer

De interviews die ik afnam, waren een poging om 
de vragen te onderzoeken die Nicolas’ houding met 
zich meebrengt. Tegelijk wou ik ook stilstaan bij het 
perspectief van een vreemdeling die grip probeert te 
krijgen op de Belgische politiek. Ik telefoneerde naar de 
verschillende partijen, stond erop om Engels te spreken, 
en probeerde uit te zoeken waar ze voor stonden. Eén 
ding was duidelijk van bij het begin: een vreemdeling 
die geen Nederlands of Frans spreekt, zou het niet ge-
makkelijk hebben om informatie te verkrijgen over de 
partijen en hun programma’s. Naast het gimmick aspect 
van mijn benadering, betekende het feit dat ik mezelf 
voorstelde als iemand die niets afwist van Belgische 
politiek, dat mijn gesprekpartners de basisprincipes van 
een partij moesten uitleggen en niet zomaar hun ver-
haal konden afsteken. 
 De antwoorden die ik kreeg, waren surrealistisch. De 
positie van je partij bepalen binnen het politieke spec-
trum bleek een behoedzame oefening in politiek gema-
noeuvreer, die niets te maken had met ideeën of concre-
te voorstellen. Het register van de conversaties bleef op 
een abstract niveau, een soort van ideologische parking 
waarin iedere deelnemer aan de verkiezingsrace ‘een 
beetje linkser’ of ‘een beetje rechtser’ of ‘een klein beetje 
meer in het centrum’ bleek te zitten dan de andere. Het 
klonk alsof ze het hadden over dezelfde beperkte ruimte 
waarin verschillende partijen hun voertuig probeerden 
te parkeren.
 Ik deed mijn telefoontjes op verschillende dagen en 
telefoneerde dezelfde partijen meer dan eens: ik kreeg 
een meer ‘socialistische’ versie van een liberale partij de 
ene dag (‘we willen iedereen dezelfde slaagkansen geven 
in het leven’) en een meer ‘liberale’ versie van diezelfde 
partij de volgende dag. Ik hoorde een socialist spreken 
over boetes voor mensen die de vuilnisbakken op de ver-
keerde dag buiten zetten, en een groene die zich zorgen 
maakte over het feit dat auto’s beschadigd worden door 
gaten in het wegdek... Het leek wel een incestueus zoot-
je, in het bijzonder toen bleek dat alle partijen de poli-
tiek correcte mantra van ‘gelijke kansen’ onderschreven.
 De moraal van politieke zinvolheid, het axioma dat 

Een auto die democratie heet


