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Boekrecensie 

door Pieter de Jonge
Bespreking van Joël De Ceulaer, De tragiek 
van de macht. Brief aan Bart De Wever, Lan-
noo, Tielt, 2020, ISBN 9789401469647.    
Het afgelopen decennium was Bart De We-
ver de belangrijkste politicus van België, zo-
als Guy Verhofstadt dat was in de jaren ’00, 
Jean-Luc Dehaene in de jaren 90 en Wilfried 
Martens in de jaren 80. Toch is De Wever 
in Nederland nauwelijks bekend. De ver-
klaring daarvoor lijkt eenvoudig: de andere 
drie zijn premier van België geweest, hij niet.

Vanuit Nederlands perspectief zou hij, in 
eerste instantie, vergeleken kunnen worden 
met Pim Fortuyn, Geert Wilders of Thier-
ry Baudet, in de zin dat hij aanvoerder is 
van een partij, de Nieuw-Vlaamse Alliantie 
(N-VA), die zich nadrukkelijk rechts van 
liberalen en christendemocraten positio-
neert. Een verschil is dat de N-VA met suc-
ces bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft 
genomen, in gemeenten en in de Vlaamse 
regering. Dat was niet enkel zijn verdien-
ste, maar als partijvoorzitter (in België de 
partijleider) sinds 2004 kan hij daarvoor 
veel eer opstrijken. Hij zou ook vergeleken 

De tragiek van de macht

Bart De Wever (links) tijdens viering Chinees Nieuwjaar | Foto: Yves van Tente
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kunnen worden met Frits Bolkestein of Jan 
Marijnissen: een politicus die retorische 
talenten paart aan intellectuele diepgang. 
In beide landen een zeldzame combinatie.

Er zijn al verschillende boeken over hem 
verschenen. De meest leerzame is wellicht 
De ware De Wever (2012) van de journa-
list Kristof Windels. Windels liep een klein 
half jaar met De Wever mee en maakte zo 
de campagne voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2012 van nabij mee. Journalis-
tiek geluk: De Wever won in eigen stad en 
werd zo de eerste niet-socialistische bur-
gemeester van Antwerpen in honderd jaar. 
De Wever publiceerde zelf boeken, waar-
onder Het kostbare weefsel (2008), een bun-
deling van vijf jaar aan krantencolumns en 
Over Identiteit (2019), waarin hij zijn idee-
en over migratie en integratie uiteenzet. 

Politiek verslaggever Joël De Ceulaer, ver-
bonden aan dagblad De Morgen, publiceer-
de afgelopen mei De tragiek van de macht. 
Brief aan Bart De Wever. De ondertitel 
geeft aan dat het bedoeld is als open brief. 
In het voorjaar van 2001 begon De Wever 
aan zijn politieke loopbaan. Wat is twee 
decennia later overgebleven van zijn idea-
len? Omdat Nederlanders doorgaans wei-
nig voorkennis hebben van de Belgische 
politiek volgt nu eerst een korte beschrij-
ving van de ontstaansgeschiedenis van de 
N-VA, voor het boek zelf wordt besproken. 

Van Volksunie naar N-VA
De N-VA verschilt op tenminste één we-
zenlijk punt van LPF, PVV en Forum voor 

Democratie. Het gaat niet om een nieuwe 
partij, geconcentreerd rond één mediage-
niek persoon. De N-VA is de voortzetting 
van de Vlaams-nationalistische Volksunie 
(1954-2001). Bij Vlaams-nationalisme den-
ken veel Nederlanders waarschijnlijk aan 
het extreemrechtse Vlaams Blok, sinds 2004 
Vlaams Belang geheten. De laatste partij 
ontstond eind jaren 70 als een afsplitsing van 
de Volksunie. Sindsdien kon de Volksunie 
zich makkelijker profileren als democrati-
sche partij (tussen 1978-1991 zat ze drie keer 
in een Belgische regering), anderzijds wer-
den dikwijls alle flaminganten aangesproken 
op discriminerende uitspraken van het Blok. 

De Volksunie hoopte langs democratische 
weg Vlaamse autonomie of zelfs onafhanke-
lijkheid te bewerkstelligen. Er bestond alleen 
weinig consensus over andere standpunten: 
Vlaams-nationalisten konden met iedere 
andere politieke stroming sympathiseren. 
Zo zette de Volksunie vanaf de jaren 70 in 
op milieu, pacifisme en directe democra-
tie – op dat moment in Nederland thema’s 
van D66 en de voorlopers van GroenLinks. 

In 1999 ontstond een conflict. Partijvoor-
zitter Bert Anciaux wilde de linkse koers 
voortzetten, bestuurslid Geert Bourgeois 
wilde naar rechts. In 2001 werd een leden-
raadpleging gehouden. Omdat nog een der-
de kandidaat meedeed, werd afgesproken 
dat de factie met de meeste stemmen min-
stens de helft van de uitgebrachte stemmen 
moest krijgen om ook de naam te houden. 
De richting-Bourgeois bleef nipt steken op 
49 procent. Zo ging de naam Volksunie ver-
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loren. In oktober werd de N-VA opgericht.

Geleidelijke opmars N-VA
Van 1999 tot 2007 werd België geregeerd door 
de ‘paarse’ kabinetten van Guy Verhofstadt. 
Verhofstadt leidde de liberale Open Vld van 
1982 tot aan zijn vertrek naar het Europese 
Parlement in 2009.1 Lang profileerde hij zich 
als klassiek-liberaal (bijnaam: ‘baby-That-
cher’), tot hij zich in 1997 in een geschrift 
bekende tot de ‘derde weg’ van Tony Blair 
en Wim Kok, waarmee zijn partij opschoof 
van de VVD richting D66.2 In zekere zin 
hebben rond de millenniumwisseling libera-
len en Vlaams-nationalisten geruild van po-
sitie in het sociaal-economische spectrum. 

De Wever nam in het voorjaar van 2001, 
nog vóór duidelijk was welke richting zou 
winnen, een jaar verlof van zijn positie als 
promovendus geschiedenis aan de Katho-
lieke Universiteit Leuven om vrijwilliger te 
worden voor Bourgeois. Het werd een blij-
vende transfer. Aanvankelijk werkte hij ach-
ter de schermen, om de partij ideologisch 
te profileren. In 2003 werd hij lijsttrekker 
voor de kieskring Antwerpen, maar alleen 
Bourgeois, lijsttrekker voor West-Vlaande-
ren, haalde de kiesdrempel.3 In de zomer 
van 2003 vroeg dagblad De Standaard een 
aantal politici te schrijven over hun favoriete 
denker. De Wever koos voor Edmund Burke, 
beschouwd als grondlegger van het conser-
vatisme. Nadien ging hij columns schrijven 
voor De Standaard en De Morgen, dagbladen 
die rechts noch Vlaams-nationalistisch zijn. 

In 2004 kwam de N-VA voor het eerst in de 

Vlaamse regering, dankzij een samenwer-
kingsverband met de confessionele CD&V. 
In 2014 werd ze de grootste partij in Vlaan-
deren, Geert Bourgeois werd Vlaams eerste 
minister. Bij de landelijke verkiezingen van 
2010 was de N-VA al de grootste Vlaamse 
partij geworden. 60 procent van de Belgen 
is Nederlandstalig, bij landelijke verkiezin-
gen wordt de grootste Vlaamse partij vrijwel 
automatisch de grootste partij van België. In 
Wallonië is doorgaans de Parti Socialiste (PS) 
het grootst. De PS is, waarschijnlijk als eni-
ge West-Europese socialistische volkspartij, 
niet overgestapt naar sociaaldemocratie 
en de ‘derde weg’. Deze tegenstelling droeg 
in 2010 bij aan een formatie van anderhalf 
jaar lijden (de premier werd uiteindelijk 
PS-leider Elio Di Rupo) en bemoeilijkt ook 
nu weer de regeringsvorming die al sinds 
mei 2019 bezig is. In 2014 ging de N-VA 
wel in de landelijke regering, samen met 
CD&V, Open Vld en MR (Waalse libera-
len). MR-leider Charles Michel (sinds 2019 
voorzitter Europese Raad) werd premier.  

Eind 2018, een half jaar voor de geplande 
verkiezingen, stapte de N-VA uit de rege-
ring, omdat ze tegen het VN-vluchtelin-
genverdrag (‘Marrakesh-akkoord’) was. 
Critici meenden dat dit een reactie was op 
de gemeenteraadsverkiezingen van okto-
ber, toen de N-VA de grootste partij bleef, 
maar voor het eerst sinds 2004 kromp. Dit 
herhaalde zich bij de verkiezingen van mei 
2019 (federaal, gewestelijk en Europees). 
In Vlaanderen levert de N-VA nog steeds 
de eerste minister: Jan Jambon (Bour-
geois zit nu in het Europees Parlement).
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Groot strateeg, slecht crisis-
manager?
De centrale stelling van het boek is dat De 
Wever de belangrijkste politicus is van de af-
gelopen 20 jaar en voorlopig nog belangrijk 
blijft, maar dat zijn hoogtepunt achter hem 
ligt. De Wever steekt retorisch ver boven 
andere Belgische politici uit, kent op intel-
lectueel niveau nauwelijks gelijken onder 
zijn vakbroeders en heeft vaak genoeg blijk 
gegeven van strategisch inzicht. Al in 2001 
bedacht hij dat Vlaams-nationalisme alleen 
nooit een meerderheid van de kiezers ach-
ter zich kon krijgen, daar was meer voor no-
dig. Inhoudelijk, door zich als liberaal-con-
servatieve partij te profileren, sprong de 
N-VA in het electorale gat dat ontstond toen 
Open Vld en CD&V naar het midden gin-
gen. Die partijen namen aan dat centrum-

rechtse kiezers niet zouden uitwijken naar 
het Vlaams Blok/Belang. De N-VA bood 
onderdak aan ‘verweesde’ rechtse kiezers. 
Strategisch bedacht De Wever dat samen-
werking met de confessionelen nodig was 
om op te boksen tegen de toenmalige paar-
se dominantie. Aldus geschiedde. Tactisch 
besefte hij dat een grote tegenstander helpt 
om kiezers te mobiliseren. Dus benadruk-
te hij, met electoraal succes, dat Vlamin-
gen de rekeningen betalen voor de Walen.4  

De Wever heeft echter, volgens De Ceulaer, 
één grote zwakte. In eigen partij is hij de on-
betwiste leider, maar hij lijkt niet om te kun-
nen gaan met externe crises. Tijdens de inter-
nationale kredietcrisis (2009-2011) zou dit 
niet opgevallen zijn, omdat de N-VA niet in 
de federale regering zat. In 2018 wist De We-

Protest tegen Marrakesh-akkoord  | Foto: Alexandros Michailidis
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ver echter geen andere uitweg voor de Mar-
rakesh-crisis dan een vlucht naar voren: uit 
de regering stappen. In 2010 probeerde Open 
Vld-voorzitter Alexander De Croo hetzelf-
de.⁵ Naar aanleiding van een communautai-
re twistappel liet hij de regering vallen. De 
Croo vergat daarbij dat wie breekt, betaalt, 
zeker als de aanleiding een thema is dat ‘ei-
gendom’ is van een andere partij. Oppositie-
partij N-VA had zich altijd geprofileerd op 
de twisten tussen Vlamingen en Walen…

De Ceulaer stelt dat De Wever in 2018 de 
fout van De Croo herhaalde. Door het Mar-
rakesh-akkoord te bestempelen als het be-

gin van oncontroleerbare migratie, werd het 
Vlaams Belang in de kaart gespeeld. Die par-
tij, die in 2014 zwaar verloren had, werd in 
2019 de tweede Vlaamse partij. In 2020 bleek 
De Wever opnieuw niet om te kunnen gaan 
met een externe crisis: zelfs het coronavirus 
kon hem niet bewegen over zijn schaduw 
heen te springen en in een regering van nati-
onaal belang te stappen met de PS. De Ceu-
laer wijst erop dat De Wever die sprong een 
jaar eerder wel in Antwerpen maakte. Soci-
alisten had hij altijd weggezet als potverteer-
ders en bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 trok wederom hij stevig van leer.6  
Toch sloot hij, vanwege de verkiezings-
uitslag, een coalitie met de socialisten. 
Als hij de draai in zijn eigen stad kon 
maken, waarom dan niet landelijk?7

Politiek, conservatisme, integratie
Het boek is ingedeeld in drie delen. De Ceu-
laer bespreekt De Wever eerst als politicus en 
vervolgens als conservatief denker. Het der-
de gedeelte gaat over zijn migratie- en inte-
gratiestandpunten. In 2003, toen De Ceulaer 
hem opmerkte in een verkiezingsprogram-
ma op de televisie, vond hij hem een verade-
ming. Onder Paars leek bestuur slechts een 
kwestie van technocratisch problemen ver-
helpen en politiek enkel goed overkomen in 
de media. De enige ideologische tegenstel-
ling was die tussen beschaafde partijen en het 
Vlaams Blok. De Wever ging op twee manie-
ren tegen die tijdgeest in, door zijn ideologie 
– conservatisme – te benadrukken en door 
te pleiten voor Vlaams-nationalisme. Na-
tionalisme gold in deze periode als taboe.8
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De Ceulaer blijkt teleurgesteld. De tegen-
draadse politicus vertoonde als bestuurder 
dezelfde compromisbereidheid als andere 
politici. Hij ziet een parallel met Verhof-
stadt, die als oppositiepoliticus tussen 1989 
en 1994 drie Burgermanifesten publiceer-
de. Hierin pleitte hij voor politieke hervor-
ming, federalisering van België en directe 
democratie. Eenmaal premier was Verhof-
stadt tegen nationalisme en voerde hij de 
kiesdrempel van vijf procent in. In 2004 
schreef De Wever dat de man van de bur-
germanifesten de latere premier “op zijn ge-
zicht zou slaan”. Volgens De Ceulaer geldt 
hetzelfde voor De Wever, die inmiddels 
ook meer bezig zou zijn met aan de macht 
blijven dan met idealen verwezenlijken.

Het tweede gedeelte gaat over De Wever als 
conservatief. Met het conservatisme is De 
Ceulaer, die links-conservatief wordt ge-
noemd (hij wantrouwt revolutionairen) goed 
bekend. In de jaren ’00 interviewde hij ver-
schillende conservatieve denkers, waaronder 
sympathisanten van de Nederlandse Edmund 
Burkestichting en de Britten Roger Scruton 
en Theodore Dalrymple. Volgens De Ceulaer 
is De Wever succesvol geweest in het beïn-
vloeden van het denken. De vanzelfsprekend-
heden van ’68 en van Paars zijn nu verleden 
tijd. Alleen: de ideologie van De Wever zou 
geen conservatisme zijn, maar nationalisme. 

Wat de opmaat vormt voor het derde deel, 
over integratie en de multiculturele samen-
leving. Dit had een zeer informatief deel 
kunnen zijn. De N-VA moest zich immers 
jarenlang op twee fronten profileren: als 

rechts alternatief voor de naar het midden 
opgeschoven Open Vld en CD&V en als de-
mocratisch alternatief voor het Vlaams Be-
lang. De Wever zag het Belang als een smet 
op het Vlaams-nationalisme. Belang-lei-
der Philip Dewinter huldigde een etnisch, 
exclusief nationalisme: alleen blanken in 
Vlaanderen. Hier plaatste hij inclusief nati-
onalisme tegenover: nieuwkomers die zich 
aan de bestaande wet- en regelgeving hiel-
den, integreerden en de Vlaamse tradities 
respecteerden, waren volwaardige burgers.  

‘Inclusief nationalisme’ lijkt veel raakvlak-
ken te vertonen met het ‘beperk immigratie, 
bestrijd discriminatie en bevorder integra-
tie’ van Bolkestein en met de standpunten 
omtrent migratie en integratie die door-
gaans vertolkt worden in Elsevier Weekblad 
of dagblad De Telegraaf. Een analyse van 
hoe de N-VA dit, in de eigen partij en in ge-
meenten waar zij bestuurde, in de praktijk 
heeft gebracht, zou leerzaam zijn geweest. 
Dit gedeelte blijkt echter het minst infor-
matief: het is overwegend een opiniestuk, 
waarin De Ceulaer de traditionele linkse 
standpunten omtrent migratie inneemt en 
De Wever symbool staat voor rechts. Om 
een voorbeeld te geven: stelt De Wever dat 
migranten die niet proberen te integreren 
niet mogen klagen over discriminatie, dan 
antwoordt De Ceulaer dat uitsluiting en 
discriminatie belemmeringen vormen voor 
integratie. In Waalse media wordt de N-VA 
gelijkgesteld aan het Vlaams Belang: racis-
tisch. De Ceulaer lijkt hierin mee te gaan. 
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Wir schaffen das?
De Ceulaer spreekt zichzelf soms tegen. 
Onder Paars werd nationalisme gelijkge-
steld met fascisme. 20 jaar terug hekelde 
hij de paarse consensus – nu neemt hij de 
paarse benadering van het Vlaams-na-
tionalisme over. Wie is dan degene die 
zijn latere ik op zijn gezicht zou slaan?

Het is niet de enige inconsistentie. Verschil-
lende keren stipt hij aan dat De Wever wil-
lens en wetens informatie weglaat die niet 
past in zijn verhaal. De Ceulaer doet ech-
ter hetzelfde. Ook als hij de migratie- en 
integratiestandpunten van de N-VA niet 
deelt, kan hij moeilijk een wezenlijk ver-
schil met het Belang ontkennen: de N-VA 
heeft verschillende politici met een migra-
tieachtergrond. Ook in prominente func-
ties, zoals Zuhal Demir (staatssecretaris 
in de Belgische regering-Michel, minister 
in de Vlaamse regering-Jambon) en Assi-
ta Kanko (Europees Parlementslid, in de-
cember 2018 overgestapt van MR). Zulke 
politici zijn niet te vinden bij het Belang.

De voorman van een Vlaams-nationalisti-
sche partij nationalist noemen komt neer 
op een VVD-leider kapitalist noemen, of 
een CDA-leider christelijk. Wellicht had De 
Ceulaer liever dat N-VA louter conservatief 
was, zonder Vlaams-nationalisme. De par-
tij is alleen altijd Vlaams-nationalistisch én 
liberaal-conservatief geweest. Van Groen-
Links kan evenmin verwacht worden dat 
ze links blijven, maar ecologie laten varen.

In het N-VA-discours zitten zwakkere pun-

ten. Enkele voorbeelden. De N-VA profileert 
zich op rechts. Waar moeten linkse flamin-
ganten op stemmen? N-VA-politici hebben 
het in interviews over ‘verlichtingswaarden’ 
als bepalend voor de Europese en Vlaamse 
samenleving. Hebben conservatieven niet 
lang een haat-liefdeverhouding gehad met de 
Verlichting? De Wever hekelde de ‘Waalse so-
cialistische dominantie’. Tussen 1974 en 2011 
waren echter alle Belgische premiers Vlaams; 
niet één socialist. Past een partij die al tien 
jaar de grootste is nog een calimerocomplex?

De Ceulaer richt echter zijn belangrijkste 
pijlen op integratie. Vermoedelijk vormde 
de vluchtelingencrisis van 2015-2016 hier 
een keerpunt, toen asiel-staatssecretaris 
Theo Francken (N-VA) in België vergelijk-
bare standpunten innam als zijn Neder-
landse collega Klaas Dijkhoff en Tweede 
Kamerlid Malik Azmani. De Ceulaer prijst 
de moed van Merkels ‘wir schaffen das’ en 
wijst erop dat zij nog steeds stevig in het 
zadel zit, in contrast met De Wever, aan 
wie de macht zou ontglippen. Dat Merkel 
in 2017 het slechtste CDU-verkiezings-
resultaat ooit behaalde, vermeldt hij niet.

Bart De Wever is zo niet de machtigste, 
dan toch de meest invloedrijke Belgische 
politicus van het afgelopen decennium. 
Dit boek is geen kritische beschrijving, 
het is De Ceulaer die zijn mening venti-
leert over mediaoptredens van De Wever. 
Een kritische beschrijving, die sterke en 
zwakke punten van het onderwerp even-
redig bespreekt, was wenselijker geweest.
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_______________________________________
1. In die periode zijn de Vlaamse liberalen twee 
keer van naam veranderd. Omwille van het over-
zicht wordt in dit artikel consequent de huidige 
naam gebruikt; Open Vld, aangenomen in 2007.

2. G. Verhofstadt, De Belgische ziekte. Diagnoses 
en remedies, Antwerpen, 1997.

3. Het Belgische kiesstelsel zit tussen het Neder-
landse evenredige stelsel en het Britse distric-
tenstelsel in. Zetels voor de landelijke Kamer en 
de regionale parlementen worden verdeeld via 
provinciale kieskringen (vijf voor Vlaanderen, 
vijf voor Wallonië, Brussel is een afzonderlijke 
kieskring). Brussel is de enige kieskring waar 
zowel Nederlands- als Franstalige partijen aan-
treden. Partijen moeten dus minimaal zes lijsten 
opstellen per landelijke of gewestelijke (deel-
staat) verkiezing (en het is voorgekomen dat 
landelijke, gewestelijke en Europese verkiezingen 
op dezelfde dag plaatsvonden. Omdat het gewest 
Brussel een eigen parlement heeft, zijn er dan 
14 lijsten nodig). Binnen de kieskring worden 
de zetels evenredig verdeeld, met sinds 2003 een 
kiesdrempel van vijf procent.

4. Een argument dat aannemelijk was, omdat 
Wallonië sinds begin jaren 80 geregeerd wordt 
door de PS, een klassiek-socialistische partij die 
welzijn en sociale rechtvaardigheid prioriteit 
geeft boven een kloppende begroting. Om deze 
reden pleitte ook Verhofstadt – toen hij nog in 
de oppositie zat – voor Vlaamse autonomie, 
omdat op federaal niveau de Waalse socialisten 
de wil van de rechts stemmende Vlamingen 
blokkeerden. Indien de deelstaten budgettair 
autonoom werden, kon Vlaanderen in het eigen 
landsdeel wel het gewenste beleid voeren.

5. Alexander De Croo trad in 2012 af als voor-
zitter. Hetzelfde jaar werd hij federaal minister 
en vicepremier. Beide was hij nog steeds op het 
moment dat dit geschreven werd.

6. In België zijn gemeenteraadsverkiezingen om 
de zes jaar.

7. Dit boek verscheen in mei 2020. Op 20 juli 
aanvaardden De Wever en PS-leider Paul Mag-
nette een opdracht om een regering te vormen. 
Half augustus verklaarden zij vijf partijen bereid 
gevonden te hebben, nu nog een zesde. Don-
derdag 13 augustus verklaarden de Vlaamse 
en Waalse liberalen en groenen zich niet tegen 
elkaar uit te willen laten spelen. De volgende 
dag gaven De Wever en Magnette hun opdracht 
terug. Beide heren zijn over hun schaduw ge-
sprongen, dit keer ontbrak het aan de bereidheid 
van andere partijen om mee te werken. 

8. Nationalisme was niet alleen taboe, vanwege 
het Vlaams Belang, dat tot de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2006 bij iedere verkiezing groter 
werd. In 2000 kreeg Jörg Haider in Oostenrijk 
regeringsverantwoordelijkheid en in 2002 haalde 
Front National-leider Jean-Marie le Pen de twee-
de ronde van de Franse presidentsverkiezingen.


