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ABSTRACT--

De! Vlaams4nationalistische! partij! N4VA! stelt! zich! van! oudsher! seculier! op.! Toch!

verwijst! de! partij! van! tijd! tot! tijd! naar! de! joods4christelijke! traditie! in! multiculturele!

debatten.!Deze!masterthesis!onderzoekt!de!plaats!en!de!rol!van!de!joods4christelijke!

traditie!binnen!het!Vlaams4nationalistisch!gedachtengoed!van!N4VA.!Op!basis!van!een!

kritische! discoursanalyse!wordt! een! breed! scala! aan! geschreven!N4VA4publicaties!

geanalyseerd.! Hierdoor! kunnen! we! besluiten! dat! de! joods4christelijke! traditie! een!

constant!gegeven! is!binnen!de!partijretoriek!van!N4VA.!Evenwel!gebruikt!N4VA!het!

begrip! systematisch! als! exclusiemiddel! ten! opzichte! van! de! islam! in! de! Vlaamse!

samenleving.!!

Nieuw&Vlaamse,Alliantie,(N&VA),–,Vlaams&nationalisme,&,Joods&christelijke,traditie,–,

Islam,–,Exclusie,

,
! !
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SAMENVATTING---

In!een!seculiere!samenleving!zoals!we!die!vandaag!de!dag!kennen,!betrekken!heel!

wat! conservatieve! politici! op! globaal, vlak! de! joods4christelijke! traditie! om! aan!

partijpolitiek!te!doen.!Deze!contradictie!valt!volgens!menig!onderzoeker!te!verklaren!

door!nieuwe!culturele!en!religieuze!invloeden!4!!zoals!de!islam!4!die!systematisch!het!

Westen!bereiken!en!verschillende! indrukken!nalaten.!Ook!N4VA,!die!volgens!eigen!

zeggen!een!modern,!civiel!en!seculier!Vlaams4nationalisme!hanteert,!grijpt!op!tijd!en!

stond!terug!naar!de!joods4christelijke!traditie!in!multiculturele!debatten.!Het!feit!dat!de!

joods4christelijke!traditie!opduikt!om!aan!politiek!te!doen!in!plaatsen!waar!religie!nog!

nooit!zo!sterk!naar!de!zijlijn!werd!geschoven,!roept!vragen!op.!De!joods4christelijke!

traditie! heeft! duidelijk! een!welbedachte! functie.!We!behandelen!N4VA!dan!ook!als!

casestudie! in! een! Vlaamse! context! en! bekijken! hoe! de! partij’s! joods4christelijk!

discours!zich!verhoudt!ten!opzichte!van!wereldpolitieke!tendensen.!We!vragen!ons!af!

welke!plaats!en!rol!de!joods4christelijke!traditie!heeft!binnen!de!partijpolitiek!van!N4VA!

en!hoe!dit!fenomeen!wordt!ingezet!ten!opzichte!van!de!islam.!Door!middel!van!een!

kritische!discoursanalyse!concluderen!we!het!exclusief!karakter!van!de!Verlichting!die!

onder!een!constante,joods4christelijke!noemer!de!islam!uitsluit!in!Vlaanderen.!N4VA!

gebruikt! in! deze! context! de!Verlichting!op! vier! verschillende!manieren.!Ten!eerste!

wordt! de! Verlichting! gebruikt! om! islamitische! praktijken! uit! de! publieke! sfeer! te!

bannen.! Onder! het! mom! van! neutraliteit! moet! bijvoorbeeld! de! hoofddoek! eraan!

geloven.!Ten! tweede!wordt! de! islam!anti4verlicht! voorgesteld! in! haar! discours.!De!

islam!krijgt!kenmerken!als!barbaars,!achtergesteld,!dwingend,!…!toegeschreven.!Ten!

derde!gebruikt!N4VA!de!verlichtingsthese!om!de!Vlaming!angst!in!te!boezemen!t.o.v.!

een!‘bedreigende’!islam.!De!islam!is!volgens!de!partij!namelijk!uit!op!de!vernietiging!

van!de!Vlaamse!verlichte!samenleving.!Ten!vierde!positioneert!N4VA!de!Verlichting!

als!beschermengel!tegen!‘islamitische!bedreigingen’.!Beschermen!betekent!binnen!dit!

discours!de!islam!verbannen!uit!de!publieke!sfeer.!Telkens!opnieuw!geeft!N4VA!aan!

dat! de! islam!niet! strookt!met! de! verlichte!waarden!die! eigen! zijn! aan!de!Vlaamse!

samenleving.! N4VA! creëert! een! wij4zij! verhouding! waardoor! de! Vlaamse! identiteit!

indirect!wordt!vormgegeven!én!in!geen!geval!overeenkomt!met!het!zogenaamd!civiel!

nationalisme!dat! de!partij! hanteert.!We!kunnen!dan!ook!besluiten!dat!N4VA!onder!

invloed! van! de! joods4christelijke! traditie! de! islam! en! het! Westen! onverzoenbaar!

verklaart.!! !
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1- INLEIDING--

De!politieke!partij!N4VA!behoort!vandaag!de!dag!tot!de!rechterzijde!van!het!politiek!

landschap!in!Vlaanderen.!Na!een!hele!voorgeschiedenis!kent!de!partij!zijn!ontstaan!

in!2001.!Gegroeid!uit!de!Volksunie,!neemt!de!gloednieuwe!partij!heel!wat!beginselen!

mee!uit!zijn!verleden!om!opnieuw!van!start!te!gaan.!Zo!blijft!het!Vlaams4nationalisme!

een!zeer!belangrijke!rol!spelen!in!het!dogma!van!de!partij.!N4VA,!wat!voluit!‘Nieuw4

Vlaamse!Alliantie’!betekent,!heeft!zijn!naam!niet!gestolen!en!stelt!zich!dan!ook!fervent!

nationalistisch! op! (Beyers! &! Deschouwer! &! Van! Haute! &! Verthé,! 2015,! pp.! 142).!

Binnen!dit!nationalisme!is!er!voor!N4VA!op!het!eerste!zicht!geen!plaats!voor!religie.!

Zowel! de! ‘Beginselverklaring’! als! het! ‘Manifest’! van! de! partij! geven! geen! blijk! van!

enige! religieuze! interesse! (Nieuw4Vlaamse!Alliantie,! 2001).! N4VA! stelt! zich! eerder!

vrijgevochten!op.!De!partij!draagt!de!waarden!van!de!Verlichting!hoog!in!het!vaandel!

en!ijvert!onder!meer!voor!abortus,!euthanasie!en!holebi4rechten.!!!

Het! is! duidelijk! dat!N4VA!geen!ambitie!heeft! om!een! theologische!benadering! van!

religie!in!te!kapselen!in!het!partijdogma.!Toch!zien!we!wereldwijd!een!nieuwe!paradox!

de!kop!opsteken.!Ondanks!er!nooit!zoveel!antireligieuze!sentimenten!heersten!als!nu,!

grijpen!steeds!meer!conservatieve,!populistische!en!rechtse!partijen! terug!naar!het!

joods4christelijk!fenomeen!(Berger,!2017,!p.!43).!Volgens!menig!onderzoeker!valt!dit!

te!wijten!aan!de! tendensen! in! de! samenleving.!Het!Westen!wordt! overspoeld!met!

nieuwe! invloeden,! culturen! en! religies.! De! komst! van! de! islam! wordt! door! vele!

conservatieve!politici!gezien!als!een!breuk!in!de!westerse!samenleving!(Van!Stokkom,!

2007,!p.!54).!De!islam!boomt!namelijk!in!Europa.!Het!aantal!gevestigde!moskeeën!is!

recht!evenredig!gestegen!én!de!islam!heeft!steeds!meer!gelovigen!op!het!Europese!

continent.!Volgens!Unia!woonden!in!2016!zo’n!781.887!moslims!in!België.!Dat!is!goed!

voor!7%!van!de!bevolking!(Unia,!2016).!!

Ook!N4VA!4!met!name!partijvoorzitter!Bart!De!Wever!4!is!fan!van!het!begrip!wanneer!

het! gaat! over! de! oorsprong! van! de! westerse! beschaving! en! discussies! over!

multiculturalisme!(De!Wever,!2018).!N4VA!is!er!namelijk!van!overtuigd!dat!de!Vlaamse!

samenleving!gebaseerd!is!op!de!joods4christelijke!traditie.!Maar!wat!betekent!dat!nu!

eigenlijk?!En!heeft!dit!begrip! invloed!op!het! identiteitsdebat!dat!N4VA!herhaaldelijk!

voert?!Het!gebruik!van!het!concept!is!bijgevolg!zwaarder!geladen!dan!op!het!eerste!

zicht! lijkt.!Onderzoek!toont!aan!dat!het!begrip!een!exclusief!karakter!heeft!(Berger,!
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2017,! p.! 46).!Door! te! stellen! dat! een! cultuur! gebaseerd! is! op! de! joods4christelijke!

traditie,!suggereert!men!dat!andere!culturen,!zoals!de!islam,!hier!niet!toe!behoren.!Op!

wetenschappelijk!vlak!is!er!reeds!onderzoek!gedaan!naar!de!uitsluitende!rol!van!religie!

door!het!gebruik!van!de!joods4christelijke!traditie!(Zemni,!2009,!p.!43).!Vooral!in!West4

Europese!landen!zoals!Nederland!wordt!hier!heel!wat!aandacht!aan!besteed.!Auteurs!

zoals! Van, Hemelen,! Smit! en!Wallet! zijn! hierbij! toonaangevend.! Het! is! dan! ook!

uitermate! interessant! om! te! kijken! hoe! deze! traditie! zich! vertaalt! in! het! Vlaamse!

politieke!landschap.!!

Binnen! dit! onderzoek! trachten! we! na! te! gaan! op! welke! manier! N4VA! de! joods4

christelijke!traditie!in!het!leven!roept!én!wat!het!begrip!verder!betekent!voor!de!partij.!

De!vraag!is!dan!ook!in!welke!mate!N4VA!al!dan!niet!deze!traditie!gebruikt!om!de!islam!

uit! te! sluiten! én! hoe! deze! traditie! past! binnen! haar! Vlaams4nationalistisch!

gedachtengoed!dat!volgens!eigen!zeggen!civiel!en!inclusief!nationalistisch!is!(Maly,!

2012,!pp.!1814182).!De!werken!van!Berger!(2017)!over!‘Islam,,Europa,en,de,‘joods&

christelijke,beschaving’!én!van!Kluveld!(2016)!over!‘Secular,,Superior,and,Desperately,

searching, for, its, soul:, The, Confusing, of, Political, cultural, References, to, a, Judeo&

Christian, Europe, in, the, Twenty&First, Century’! helpen! dit! onderzoek! theoretisch! te!

onderbouwen.!!

Het! is!duidelijk!dat!we! in!Vlaanderen!op!wetenschappelijk!vlak!nog!steeds!kunnen!

groeien.!Binnen!dit!onderzoek!uit!zich!dat!in!volgende!hoofdonderzoeksvraag.!

‘In,welke,mate,evolueert,de,plaats,en,de,rol,van,het,joods&christelijke,discours,binnen,

het,Vlaams&nationalistisch,gedachtengoed,vanaf,het,ontstaan,van,N&VA,tot,heden?’!

Om! dit! onderzoek! tot! een! goed! einde! te! brengen,! formuleer! ik! graag! volgende!

deelonderzoeksvragen.!

-! ‘Wat,betekent,de,joods&christelijke,traditie,binnen,de,partijretoriek,van,N&VA?,

Is,hier,een,evolutie,zichtbaar?’,

-! ‘Op, welke, manier, gebruikt, N&VA, de, joods&christelijke, traditie, om, aan,

identiteitsvorming,te,doen?’,

-! ‘Welke,betekenis,heeft,de,Verlichting,binnen,het,joods&christelijk,discours,van,

N&VA?’,

-! ‘In,hoeverre,gebruikt,N&VA,de,joods&christelijke,traditie,als,exclusiemiddel,ten,

opzichte,van,de,islam?’,
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Hierbij! moeten! we! een! belangrijke! kanttekening!maken.! Dit! onderzoek! tracht! een!

globale!trend!in!kaart!te!brengen.!De!positie!van!de!joods4christelijke!traditie!op!het!

politiek!toneel!is!een!politiek4ideologische!evolutie!die!zich!wereldwijd!voordoet.!N4VA!

geldt!als!casestudie!om!de!globale!performantie!van!het!begrip!bloot!te!leggen!binnen!

het!politiek!debat.!De!joods4christelijke!traditie!is!namelijk!geen!duidelijk!vaststaand!

concept.! Door! de! term! herhaaldelijk! te! gebruiken,! creëert! men! een! bepaalde!

werkelijkheid!die!geen!wetenschappelijke!toets!heeft.!!

Methodologisch!kies!ik!ervoor!om!een!kwalitatief!onderzoek!op!poten!te!zetten.!De!

kern!van!dit!onderzoek!is!namelijk!niet!uit! te!drukken!in!cijfers!én!kent!de!voorkeur!

voor!een!subtiele!aanpak.!Ik!opteer!dan!ook!voor!een!kritische!discoursanalyse.!Deze!

traditie,!die!onder!meer!vorm!kreeg!door!wetenschappers!zoals!Fairclough!en!Wodak,!

leunt!ideaal!aan!bij!het!onderzoek.!Er!wordt!gekeken!naar!taal,!stijl!en!semantiek.!De!

manier!waarop!iets!geschreven!wordt,!is!daarbij!erg!belangrijk.!Onderliggende!toon!

verraadt!de!gedachten,!indien!dit!niet!expliciet!gezegd!of!geschreven!wordt!(Van!Den!

Berg,!2004,!p.!29).!Dit!onderzoek!start!bij!het!ontstaan!van!de!partij!op!13!oktober!

2001! en! loopt! tot! en! met! 31! december! 2018! waardoor! we! de!

gemeenteraadsverkiezingen!van!oktober!2018!én!de!‘nagrillen’!van!de!verkiezingen!

includeren.! Dit! kan! interessante! feiten! opleveren.! We! onderzoeken! de! volledige!

bestaanstermijn! van!N4VA.!Dit! is!mogelijk! aangezien!de!partij! relatief! jong! is! (Van!

Haute,!2011,!p.!205).!!

Het!onderzoeksmateriaal!bestaat!enkel!en!alleen!uit!geschreven!bronnen.!Om!een!

representatief!beeld! te!krijgen,! ligt!de! focus!op!het!partijmagazine,!de!visieteksten,!

opiniestukken,!nieuwsberichten!en!speeches.!Daarnaast!vervolledigen! transcripties!

van!YouTube4video’s!op!het!N4VA!kanaal! de! corpus.!Het! toetsingsmateriaal! bevat!

zowel! de! ‘Beginselverklaring’! als! het! ‘Manifest’! van! de! partij.! Beide! zijn! een!

aangewezen!bron!van!informatie.!!

Op! theoretisch! vlak! is! het! belangrijk! om! onder! meer! de! concepten! ‘Vlaams4!

nationalisme’,!‘joods4christelijke!traditie’!en!‘islam’!uit!de!doeken!te!doen.!Daarnaast!

is!het!interessant!om!de!notie!‘Othering’!in!het!onderzoek!te!betrekken.!Op!die!manier!

kunnen!we!vaststellen!in!welke!mate!er!wel!degelijk!een!‘wij4zij’!verhouding!aanwezig!

is.!Het! ‘Imagined,Communities’4concept!van!Anderson!sluit!samen!met!het!concept!

van!Hobsbawn,!nl.!‘Invention,of,Tradition’!hier!ook!nauw!bij!aan.!Dit!komt!tot!uiting!in!

de!opbouw!van!de!thesis.!Het!eerste!deel!behandelt!het!historisch!perspectief!van!N4

VA.!Daarna!ligt!de!focus!op!het!discours!omtrent!religie!van!de!partij.!Het!derde!deel!



! 11!-

slaat! op! de! methodologie! binnen! dit! onderzoek.! Hier! wordt! een! kritische!

discoursanalyse! uit! de! doeken! gedaan.! Ook! de! manier! waarop! de! data! worden!

verzameld!en!geanalyseerd,!komt!aan!bod.!Het!vierde!deel!bestaat!uit!de!resultaten.!

We!eindigen!met!een!grondig!besluit.!!
! !
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2- De-historische-en-ideologische-positionering-van-de-

Nieuw.Vlaamse-Alliantie-(N.VA)-

De! Nieuw4Vlaamse! Alliantie,! kortweg! N4VA,! is! een! opmerkelijke! partij.! Menig!

historicus!en!politicoloog!is!in!de!ban!van!het!traject!dat!N4VA!tot!nu!toe!heeft!afgelegd.!

Ook!binnen!dit!onderzoek!is!het!belangrijk!om!het!historisch!pad!dat!de!partij!heeft!

bewandeld!te!analyseren.!In!dit!hoofdstuk!behandelen!we!zowel!de!ideologie!als!de!

geschiedenis!van!de!partij,!alsook!de!hedendaagse!situering.!Enkel!zo!kunnen!we!

begrijpen!waarvoor!N4VA!vandaag!de!dag!staat!en!wat!de!joods4christelijke!traditie!

inhoud!voor!de!partij.!!!

2.1- Ideologische-pijlers-van-N.VA-

Wanneer!we!N4VA!op!het!politiek!spectrum!plaatsen,!zien!we!dat!de!partij!een!positie!

heeft! veroverd! aan! de! rechterzijde! van! het! politiek! landschap.! Dit! is! echter! geen!

constante!in!de!geschiedenis!van!de!partij.!N4VA!positioneerde!zich!in!haar!beginjaren!

als!liberaal4conservatief!én!leunde!meer!aan!bij!centrum(rechtse)!partijen!zoals!CD&V!

en!Open4VLD.!De!verkiezingen!van!2009!brachten!daar!verandering!in.!Het!electoraat!

van!de!partij! kwam!steeds!meer! in!het! vaarwater! van!Vlaams!Belang! terecht,!wat!

vandaag!de!dag!duidelijk!haar!plaats!aan!de!rechterzijde!van!het!spectrum!verklaart!

(Boonen!&!Hooghe,!2013,!p.!60).!Deze!verschuiving!zegt!veel!over!het! ideologisch!

discours! van! de! partij.! N4VA! hanteert! sinds! haar! ontstaan! een! nationalistische!

ideologie!(Boonen!&!Hooghe,!2013,!p.!60).!Nationalisme!is!een!duidelijk!afgebakend!

begrip,!mits!verschillende!accenten!afhankelijk!van!de!natie!waarop!het!begrip!van!

toepassing!is.!Professor!De!Cleen!biedt!ons!een!constructieve!en!structurele!definitie.!!

‘Nationalism,is,a,discourse,structured,around,the,nodal,point,nation,,envisaged,

as,a,limited,and,sovereign,community,that,exists,through,time,and,is,tied,to,a,

certain,space,,and,that,is,constructed,through,an,in/out,(member/non&member),

opposition,between,the,nation,and,its,outgroups’,(De!Cleen,!2017,!p.!3).,

Elke! natie! vult! deze! definitie! in! op! zijn! manier.! Voor! N4VA! betekent! dit! dat! het!

nationalisme!een!Vlaamse!grondslag!heeft!(Boonen!&!Hooghe,!2013,!p.!60).!De!partij!

spreekt!dan!ook!van!een!‘Vlaams’!nationalisme.!N4VA!positioneert!zich!als!verdediger!

van! de! Vlaming,! zijn! cultuur,! waarden,! normen! en! opvattingen.! Het! is! dan! ook!

toonaangevend! om!dit! alomvattende! begrip! te! kaderen,! alvorens!we! de! betekenis!

expliciet!kunnen!kennen.!Het!Vlaams4nationalisme!van!N4VA!is!namelijk!gegroeid!uit!
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conflict,! wat! een! weerslag! heeft! op! de! invulling! ervan.! Om! nationalisme! in! een!

Vlaamse!context!te!begrijpen,!moeten!we!teruggaan!naar!de!eenmaking!van!België!

in!1830.!!

De!vestiging!van!de!Belgische!staat!betekende!voor!velen!het!einde!van!een!lange!

onafhankelijkheidstrijd.! Toch! dacht! niet! iedereen! daar! zo! over.! De! strijd! woedde!

verder!op!politiek!vlak.!België!stond!namelijk!op!papier!bekend!als!één!natie!met!één!

taal,!wat! in!de!praktijk!echter!niet!zo!was.! In!België! leefden!zowel!Franstaligen!als!

Nederlandstaligen,!waartussen!hevige!spanningen!aanwezig!waren.!De!Franstalige!

elite!stond!lijnrecht!tegenover!het!Vlaamse!‘gewone!volk’.!Binnen!deze!tegenstelling!

voelde!de!Vlaming!zich!achteruitgestoken!en!benadeeld!(Blommaert,!2011,!p.!3).!De!

voertaal! was! namelijk! Frans.! De! Vlaming! kwam! niet! aan! zijn! trekken! in!

overheidsinstellingen!en!overheidsadministraties!én!ook! in!het!Belgisch! leger!werd!

geen! Vlaams! gesproken.! Daarbovenop! kende! Vlaanderen! een! economische! en!

industriële!achterstand!ten!opzichte!van!Wallonië!(Blommaert,!2011,!p.!3).!

De! politieke! macht! lag! duidelijk! gecentreerd! rond! de! Franstalige! elite! (Billiet! &!

Maddens! &! Frognier,! 2006,! p.! 914).! Het! conflict! tussen! Franstaligen! en!

Nederlandstaligen,!wat!jaren!later!‘de!communautaire!breuklijn’!werd!genoemd,!was!

het! begin! van! een! woelige! taalstrijd! die! zich! uitte! in! de! Vlaamse! Beweging!

(Deschouwer!&!Hooghe,!2015,!pp.!56460).!Deze!cultuurbeweging!positioneerde!zich!

als! dé! beschermer! van! de! Nederlandse! taal! én! cultuur.! De! daaruit! volgende!

cultuurflaminganten!ijverden!voor!de!erkenning!van!het!Nederlands!en!de!emancipatie!

van!de!Vlaming! (Maly,!2012,!p.!135).!Er!was!sprake!van!een!Jacobijnse! ideologie!

waarbij!taal!voor!participatie!moest!zorgen!(Maly,!2012,!p.!151).!!!

Eind!19de!eeuw! ijverde!de!Vlaamse!Beweging!voor!eentaligheid! in!Vlaanderen.!Dit!

vertaalde!zich!in!1898!in!de!eerste!taalwetgeving,!namelijk!de!gelijkheidswet!(Maly,!

2012,!p.!137l!De!Wever,!2001,!p.!47).!De!Vlaamse!Beweging!ontpopte!zich!van!een!

gevestigde!cultuurbeweging!naar!een!politieke!beweging.!De!Vlaamse!strijd!ging!niet!

enkel!meer!over!taal.!Het!werd!een!gelijkheidsstrijd!op!socio4economisch!vlak!tussen!

de!Franstalige!elite!en!het!Vlaamse!proletariaat!die!via! taal! tot!uiting!kwam! (Maly,!

2012,! p.! 138l! De! Wever,! 2011,! p.! 49).! Dit! ideologisch! idee! groeide! uit! de!

veronderstelling!dat!wanneer!iemand!een!andere!taal!sprak,!die!persoon!behoorde!tot!

een!ander!volk!én!een!andere!cultuur!(Blommaert,!2011,!p.!4).!De!Vlaamse!eigenheid!

en!het!Vlaamse!volk!werd!hierbij!een!belangrijk!gegeven.!Er!was!geen!sprake!meer!

van!een!Jacobijns!nationalisme!waar!taal!enkel!voor!participatie!moest!zorgen.!Vanaf!
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nu! gold! een! Herderiaans! nationalisme! (Maly,! 2012,! p.! 140).! In! dit! idee!moest! de!

Vlaming! als! volk! Vlaams! kunnen! spreken! in! Vlaanderen.! Volk,! taal! en! territorium!

moest!samenvallen!(Maly,!2012,!p.!151).!!

De!Vlaming!ging!het!economisch!steeds!beter!doen,!waardoor!hun!slagkracht!steeds!

groter!werd!(Blommaert,!2011,!p.!6).!De!tweede!industriële!revolutie!zette!voet!aan!

wal!in!Vlaanderen,!tot!grote!spijt!van!Wallonië.!Toch!was!er!nog!steeds!sprake!van!

ongenoegen! (De! Wever,! 2011,! p.! 50).! WOI! bevestigde! nogmaals! het!

achteruitgestoken! gevoel! van! de! Vlaming.! Vlaamse! soldaten! kregen! steevast! een!

plaats! aan! het! front! toegewezen,! waardoor! ze! zich! gebruikt! voelden! als!

‘kanonnenvoer’! en!waarbij! ze!overigens!nog! steeds!niet! in! het!Nederlands! terecht!

konden! bij! hun! oversten.! Dit! uitte! zich! op! politiek! vlak! in! de! oprichting! van! de!

Frontbeweging,! wat! later! transformeerde! in! de! Frontpartij.! Ook! het! feit! dat! vele!

Vlaamse!soldaten!geen!erkenning!kregen!op!het!einde!van!de!oorlog!zette!kwaad!

bloed!(De!Wever,!2011,!p.!50).!!

Het! is!duidelijk!dat! tussen!1870!en!1930!de!Vlaamse!Beweging!veranderde! in!een!

Vlaams4nationalistische! beweging.! Deze! beweging! kwam! tijdens! WO2! in!

extreemrechtse!wateren!terecht.!Nazi4Duitsland!maakte!gebruik!van!de!taalstrijd!door!

de!Vlaming!onafhankelijkheid!te!beloven!mits!toewijding!aan!de!Duitse!zaak.!Wanneer!

het!duidelijk!werd!dat!Nazi4Duitsland!aan!de!verliezende!hand!was,!werd!deze!vorm!

van! collaboratie! veroordeeld! en! kwam! de! Vlaamse! strijd! onder! druk! te! staan!

(Blommaert,!2011,!p.!5).!Het!verdedigen!van!de!Vlaamse!zaak!kreeg!een!negatieve!

connotatie!in!de!volksmond.!Gedeeltelijk!onterecht,!aangezien!het!merendeel!van!de!

Vlaamse! aanhangers! geen! collaborateurs! waren,! maar! enkel! opkwamen! voor! de!

Vlaamse!taal!en!cultuur.!!

Vanaf!1950!was!er!nauwelijks!nog!sprake!van!‘dé!Vlaamse!Beweging’.!Het!dogma!

werd!een!politiek!gegeven!én!vertaalde!zich!in!de!politieke!partijen!van!weleer!(Billiet!

et!al.,!2006!p.!915).!Zo!ontstond!de!Volksunie.!De!partij!ijverde!voor!taalgrenzen!en!

Vlaamse!autonomie!in!de!vorm!van!een!federale!staat.!Ook!hier!zien!we!nog!steeds!

het!Herderiaans!nationalisme!terugkeren!(Maly,!2012,!p.!147).!Door!de!taalgrens!in!

1963!door!te!voeren,!werd!België!officieel!een!drietalig!land!(lees:!Frans,!Nederlands!

en! Duits).! De! Vlaamse! etniciteit! en! de! Vlaamse! taal! werden! verbonden! aan! een!

Vlaams!territorium.!Verschillende!Vlaams4nationalistische!bewegingen!streden!verder!

voor!eentalige!territoria!(Blommaert,!2011,!p.!7).!Een!goed!voorbeeld!is!de!splitsing!

van!de!universiteit!van!Leuven.!Tot!1968!sprak!en!onderwees!men!in!de!universiteit!
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tweetalig.! Na! hevige! studentenprotesten! splitste! de! universiteit! in! een! Vlaamse!

instelling,!nl.!Katholieke!Universiteit!Leuven! (KUL)!én!een!Franstalige! instelling,!nl.!

Université!Catholique!de!Louvain,!die!verhuisde!naar!Louvain4la4Neuve!(Blommaert,!

2011,!p.!8).!!!

Vandaag!de!dag! zijn! er! nog! steeds! taalconflicten! in! functie! van! territoria,! zeker! in!

Brussel!en!de!faciliteitgemeenten!van!ons!land!(Blommaert,!2011,!p.!8).!Het!is!dan!

ook!logisch!dat!deze!thematiek!nauw!aan!het!hart!ligt!bij!N4VA.!De!partij!verdedigt!de!

Nederlandse!taal!op!Vlaams!gebied,!zet!zich!op!tijd!en!stond!af!tegen!de!taalfaciliteiten!

en!draagt!mede!op!die!manier!haar!Vlaams4nationalistische!ideologie!uit!(Blommaert!

2011,!p.!3l!Maly,!2012,!p.!137).!Toch!moeten!we!hier!een!kanttekening!bij!maken.!

Partijvoorzitter! Bart! De! Wever! distantieert! zich! liever! van! een! met! harde! hand!

doorgedreven!nationalisme!en!een!collaborerend!verleden.!Op!die!manier!tracht!de!

partij!zich!te!distantiëren!van!de!extreemrechtse!partij!Vlaams!Belang!die!tevens!ook!

een! Vlaams4nationalistisch! dogma! hanteert! (Beyens! et! al.,! 2015,! p.! 5l! Boonen! &!

Hooghe,!2013,!p.!62).!N4VA!profileert!zich!als!een!nieuwe,!moderne,!democratische!

en!humane!Vlaams4nationalistische!partij!(Maly,!2012,!p.!153).!N4VA!spreekt!over!een!

‘ander’! nationalisme,! meer! open! en! inclusief,! gebaseerd! op! de! waarden! van! de!

Verlichting!(Maly,!2012,!p.!191).!!

Binnen!dit!ideologisch!verhaal!betrekt!N4VA!maar!al!te!graag!Europa.!De!participatie!

van!N4VA!binnen!Europa!fungeert!als!bevestiging!van!een!nieuw!Vlaams4nationalisme!

dat! breekt! met! zijn! verleden! en! met! het! anti4globale! gedachtengoed! van! Vlaams!

Belang.!Dit!vertaalt!zich!in!een!onafhankelijk!Vlaanderen!als!lidstaat!van!de!EU,!waarin!

België!geen!enkele!rol!meer!heeft!en!geschrapt!kan!worden!(Boonen!&!Hooghe,!2013,!

p.!62).!De!manier!waarop!de!EU!geïnstitutionaliseerd!is,!draagt!hier!ook!toe!bij.!Als!

verzameling!van!naties!waarborgt!zij!de!taal!en!de!cultuur!van!iedere!lidstaat!(Maly,!

2012,! p.! 164).! Niet! alleen! de! EU! wordt! gebruikt! als! legitimatie! voor! het! Vlaams4

nationalisme,!ook!de!Vlaamse!economie!dient!dat!belang.!Volgens!N4VA!heeft!iedere!

natie!andere!economische!behoeftes,!waardoor!men!rekening!moet!houden!met!de!

culturele! eigenheid! van! die! regio.! De! economische! identiteit! valt! samen! met! de!

eigenheid!van!de!natie!(Maly,!2012,!pp.!1674168).!Natie!en!identiteit!zijn!dus!nauw!

verbonden! aan! elkaar.! Voor! N4VA! is! de! Vlaamse! identiteit! een! basaal! gegeven,!

waarnaast!de!Vlaming!nog!andere!identiteiten!kan!hebben.!Toch!kan!deze!Vlaamse!

identiteit!enkel!bestaan!op!basis!van!gemeenschappelijke!waarden.!N4VA!zet!zich!af!
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tegen!een!etnische!identiteit.!Hierbij!moeten!we!een!opmerking!maken.!Het!Vlaamse!

volk!is!in!de!optiek!van!N4VA!niet!gelijk!aan!het!Belgisch!volk.!!!

N4VA! hanteert! een! civiel! nationalisme! waarbij! men! streeft! naar! een! homogene!

natiestaat.!Deze!natiestaat!bestaat!uit! iedereen!die!geboren! is!en/of!woont!binnen!

dezelfde!landgrenzen.!De!partij!strijdt!voor!een!culturele!homogeniteit.!‘Nieuwkomers’!

zijn!welkom!mits!volledige!aanpassing!aan!de!Vlaamse!normen!en!waarden.!Hiermee!

wil! de!partij! zich!distantiëren!van!het!Vlaams!Belang!dat!een!etnisch!nationalisme!

hanteert.!Zij!strijden!ook!voor!een!homogene!natiestaat,!maar!op!basis!van!etnische!

criteria!zoals!bloedband!enz.,!…!Voor!N4VA!is!dit!een!té!strikt!doorgedreven!vorm!van!

nationalisme.!Menig!historicus!betwist!dit.!Zij!zijn!ervan!overtuigd!dat!N4VA!zowel!een!

civiel!als!etnisch!nationalisme!hanteert!(Maly,!2012,!pp.!1824183).!!

Daarbovenop! is!N4VA! ervan! overtuigd! dat! een! democratie! niet!mogelijk! is! zonder!

Vlaams4nationalisme! (Maly,! 2012,!p.! 154).!België! kan!niet! voldoen!aan!de! rol! van!

natie,!aangezien!een!natie!aan!de!behoeften!van!zijn!inwoners!moet!voldoen.!In!de!

ogen!van!N4VA!kan!enkel!Vlaanderen!hieraan!tegemoetkomen!(Maly,!2012,!p.!160).!

Ook!de!Vlaamse!Beweging!dacht!hier!zo!over!(De!Wever,!2011,!p.!47).!Binnen!deze!

Vlaamse!natie!zijn!er!belangrijke!waarden!die!beschermd!en!bewaard!moet!worden!

(Maly,!2012,!p.!199).!N4VA!beroept!zich!meermaals!op!de!verlichtingsidealen!en!het!

belang!van!democratie!om!haar!‘nieuw’,!‘civiel’!en!‘inclusief’!Vlaams4nationalisme!te!

staven.!De!Vlaamse!samenleving,!cultuur!en! identiteit! is!volgens!de!partij!namelijk!

doordrongen!met!verlichtingswaarden.!

Sommige! auteurs! uiten! regelmatig! kritiek! op! het! gebruik! van! de! Verlichting! als!

onderdeel!van!de!cultuur.!Afhankelijk!van!de!context!kan!het!namelijk!een!uitsluitend!

karakter!hebben.!Door!te!stellen!dat!‘onze!cultuur’!dergelijke!waarden!heeft,!impliceert!

men! indirect! dat! een! ‘andere! cultuur’! dit! niet! heeft! (Zemni,! 2009,! pp.! 43444).!Men!

noemt!dit!de!‘recuperatie,van,de,Verlichting’!(Zemni,!2009,!p.!52).!De!Verlichting!wordt!

binnen! dit! onderzoek! zeker! en! vast! nog!meer! uit! de! doeken! gedaan.! Momenteel!

kunnen!we!besluiten!dat!het!ideologisch!uitgangspunt!van!N4VA!vorm!krijgt!rond!het!

Vlaams4nationalistisme.!De!Vlaamse!natie,!cultuur!en!identiteit!zijn!hierbij!belangrijke!

spelers.!Ook!de!nadruk!van!de!partij!op!een!nieuw,!civiel!en!humaan!nationalisme!

mogen!we!niet!uit!het!oog!verliezen.!Zonder!aandacht!voor!deze!aspecten!kunnen!we!

het!onderzoek!niet!empirisch!kaderen.!!
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2.2- De-geschiedenis-van-N.VA-

In!het!vorige!hoofdstuk! lazen!we!dat!de!opkomst!en!het!ontstaan!van!het!Vlaams4

nationalisme!hand!in!hand!liep!met!de!taalstrijd!in!België.!De!communautaire!breuklijn!

heeft! voor! heel! wat! veranderingen! gezorgd! in! het! partijlandschap! (Deschouwer! &!

Hooghe,!2015,!pp.!56460).!Gegroeid!uit!een!afkeer! tegen!Franstalig!België!werden!

eind! 19de! eeuw! en! begin! 20ste! eeuw! heel! wat! frustraties! omgezet! in! politiek!

engagement.!Vele!nieuwe!partijen!zagen!voor!het!eerst!het!licht.!Zo!ontstond!in!1919!

de! Frontpartij! en! verscheen! tijdens! het! interbellum! het! Vlaams!Nationaal! Verbond!

(VNV)!op!het! politiek! toneel! (Erk,! 2005,! p.! 496).!Zowel! de!Frontpartij! als! het!VNV!

waren!Vlaams4nationalistische!uitingen!en! kregen!gehoor!aan! rechterzijde! van!het!

politiekspectrum.!Vervolgd!wegens!collaboratie!met!Nazi4Duitsland!tijdens!WO2,!werd!

het!VNV!door!brede!lagen!van!de!bevolking!geweerd.!De!partij!had!geen!toekomst!

meer!en!werd!daarom!opgedoekt.!!

Het!is!dan!ook!pas!tien!jaar!later!dat!het!Vlaams4nationalisme!voor!het!eerst!opnieuw!

gehoor!kreeg.!In!1954!werd!de!Volksunie!(VU)!opgericht!door!onder!meer!kopstukken!

zoals!Frans!Van!Der!Elst,!Walter!Couvreur,!Herman!Wagemans,!Rudi!Van!Der!Paal,!

Wim!Jorissen,!Ludo!Sels,!Frans!Baert!en!René!Proost.!De!partij!positioneerde!zich!

met!een!eerder!gematigde!stijl!(Seberechts!&!Cobbaert,!2013,!p.!2).!Hiermee!liet!de!

VU!het!vooroorlogs!radicaal!Vlaams4nationalisme!achterwege!dat!vaak!gelinkt!werd!

aan! collaboratie! (Van! Haute,! 2011,! p.! 202).! De! VU4leden! droegen! federalisme,!

pluralisme!en!democratie!hoog!in!het!vaandel!(De!Witte!&!Scheepers,!1997,!p.!420).!

De!partij!ijverde!met!andere!woorden!voor!een!federale!staat!waarbinnen!Vlaanderen!

zelfstandig!opereerde!en!waar!Brussel!onderdeel!van!uitmaakte!(Deschouwer,!2009,!

p.! 561).! De! VU! werd! daarom! ook! weleens! een! regionalistische! partij! genoemd!

(Deschouwer,! 2009,! p.! 560).! Naast! federalisme! verdedigde! de!VU! taalkundige! en!

communautaire!belangen!van!de!Vlaming!(Van!Haute!&!Pilet,!2006,!p.!299).!In!1965!

brak!de!partij!voor!het!eerst!door!en!werden!de!eerste!taalgrenzen!vastgelegd.!De!VU!

bereikte! haar! hoogtepunt! in! 1971! en! introduceerde! steeds!meer!maatschappelijke!

thema’s!4!zoals!milieu!4!in!haar!partijprogramma.!Wanneer!België!een!federale!staat!

werd,!ging!de!VU!nog!een!stapje! verder!en! ijverde!voor!een!confederalisme! (Van!

Haute!&!Pilet,!2006,!p.!309l!Deschouwer,!2009,!p.!564).!!
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!

Afbeelding!1:!Affiche!Volksunie!‘Werk!in!een!Vlaamse!staat’1!

Toch!kreeg!de!partij!heel!wat!tegenslagen!te!verwerken.!Intern!was!er!sprake!van!een!

tweedeling.!De!eerder!gematigde!en!progressieve!vleugel!stond!lijnrecht! tegenover!

aanhouders!van!de!Vlaams4nationalistische!vleugel.!De!eerste!groep!ambieerde!geen!

verdere!autonomie!voor!Vlaanderen,! terwijl!de! tweede!groep!dit!als!hoofddoel!zag!

(Beyens!et!al.,!2011,!p.!5l!Beyens!et!al.,!2015,!p.!2).!Dit!kwam!tot!uiting!wanneer!de!

VU!het!Egmontpact! goedkeurde! (Deschouwer,! 2009,! p.! 565).!Deze!overeenkomst!

zorgde! niet! alleen! voor! de! uitbreiding! van! de! taalfaciliteiten! voor! Franstaligen! in!

Brusselse!randgemeenten,!ook!de!erkenning!van!Brussel!als!derde!gewest!schoot!in!

het!verkeerde!keelgat.!Hierdoor!verlieten!heel!wat!Vlaams4nationalisten!de!partij!en!

werd! zowel! de! Vlaamse! Volkspartij! (VVP)! als! de! Vlaamse! Nationale! Partij! (VNP)!

opgericht.!Beide!partijen!zullen!later!bekend!staan!onder!de!naam!‘Vlaams!Blok’!(Van!

Haute,! 2011,! p.! 202).! Er! was! geen! duidelijke! consensus! over! de! toekomst! en! de!

richting!van!de!partij.!Onder!het!bewind!van!voorzitter!Gabriëls!ambieerde!de!VU!een!

liberaal!dogma,! terwijl!opvolgend!partijvoorzitter!Anciaux! links4progressief!uithaalde!

(Deschouwer,!2009,!pp.!5654566).!Nog!meer!interne!spanningen!staken!de!kop!op.!

Dit! uitte! zich! op! electoraal! vlak.!Wanneer! de!VU! in! 2000!het! Lambermontakkoord!
!
1De!Plate.!(2019).!Affiche,Volksunie:,werk,in,een,Vlaamse,staat![Webpagina].!

Geraadpleegd!op!26!april,!2019!via!https://www.deplate.be/trefwoorden/volksunie4

politieke4partij!
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goedkeurde,!ontplofte!de!bom!bij!de!Vlaams4nationalistische!vleugel!van!de!partij!(Van!

Haute,!2011,!pp.!2034204).!

Als!reactie!organiseerde!de!partij!in!2001!een!referendum!omtrent!haar!toekomst.!Er!

waren!drie!groepen!aanwezig:! ‘Vlaams4Nationaal’!met! toenmalig!VU4partijvoorzitter!

Geert!Bourgeois,!de!eerder!progressieve!en!linkse!‘Toekomstgroep’!onder!leiding!van!

Bert!Anciaux!én!de!groep!‘Niet!Splitsen’!(Van!Haute!&!Pilet,!2006,!p.!299).!De!groep!

onder! leiding! van!Geert!Bourgeois!won! het! referendum,!maar! haalde! niet! genoeg!

stemmen!om!de!naam!‘Volksunie’!verder! te!gebruiken.!Daarom!werd!de!Volksunie!

ontbonden!en!ontstonden!twee!nieuwe!partijen.!De!‘Toekomstgroep’!werd!omgedoopt!

tot!‘Spirit’!en!‘Vlaams4Nationaal’!koos!voor!de!naam!‘N4VA’!(Van!Haute!&!Pilet,!2006,!

p.! 300l! Beyens! et! al.,! 2015,! pp.! 345).! Dit! alles! gebeurde! op! 13! oktober! 2001! en!

betekende! de! start! van! een! gloednieuwe! partij.! N4VA,! wat! voluit! Nieuw4Vlaamse!

Alliantie! betekent,! stond! als! jonge! partij! meteen! sterk! in! haar! schoenen! (Beyens,!

Deschouwer,! Van! Haute! &! Verthé,! 2011,! p.! 1).! Onder! leiding! van! partijvoorzitter!

Bourgeois!liet!de!partij!meteen!merken!waarvoor!ze!staat!in!haar!nieuw!geschreven!

Manifest!en!Beginselverklaring!(Leruth,!2014,!p.!1).!N4VA!ging!een!stapje!verder!dan!

haar!voorganger!en!ijverde!voor!een!onafhankelijk!Vlaanderen!als!lidstaat!van!de!EU!

(Van!Haute!&!Pilet,!2006,!p.!307l!Beyens!et!al.,!2011,!p.!1).!!

!

Afbeelding!2:!Hedendaags!logo!Nieuw4Vlaamse!Alliantie!(N4VA)2

In!het!kader!van!de!toenmalige!federale!verkiezingen,!ging!N4VA!voor!het!eerst!naar!

de! stembus! in! 2003.! Daar! scoorde! de! partij! 4,8%! van! de! Vlaamse! stemmen!

(Deschouwer,!2009,!p.!567).!Eén! jaar! later,!op!14! februari!2004,!stapten!N4VA!en!

CD&V!samen!naar!de!Vlaamse!verkiezingen!(N4VA,!2018l!Antunes,!2010,!p.!9).!Dit!
!
2Nieuw4Vlaamse! Alliantie! (2018).! Homepage! [Webpagina].! Geraadpleegd! op! 12!

oktober,!2018!via!https://www.n4va.be!

!
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kartel,! ook! weleens! het! ‘Vlaams! Kartel’! genoemd,! scoorde! enorm! goed.! Samen!

werden!ze!dé!leidende!partij!met!26%!van!de!stemmen!(Beyens!et!al.,!2011,!p.!1).!

Het!was!dan!ook!niet!meer!dan!normaal!om!deze!succesformule!verder!te!zetten.!In!

2007!trokken!beide!partijen!opnieuw!samen!naar!de!federale!verkiezingen!waar!N4VA!

maar!liefst!8!zetels!boekte!(Beyens!et!al.,!2011,!p.!1).!

Toch!bleef!hun!geluk!niet!duren.!In!2008!zette!N4VA!het!kartel!met!CD&V!stop!(Beyens!

et!al.,!2011,!p.!1).!N4VA!weigerde!deel!te!nemen!aan!onderhandelingsgesprekken!met!

Kris!Peeters!inzake!het!opstarten!van!een!nieuwe!federale!regering.!De!partij!vond!

namelijk! dat! haar! belangen! niet! behartigd! werden.! Onder! invloed! van! enkele!

Franstalige!partijen!werd!geen!staatshervorming!doorgevoerd!(Beyens!et!al.,!2011,!p.!

2).!Dit!had!als!gevolg!dat!N4VA!zichzelf!uit!de!regering!sloot.!De!partij!trok!daarom!in!

2009! voor! het! eerst! alleen! naar! de! kiezer! en! eindigde!met! 13%!van! de! stemmen!

(Deschouwer,!2009,!p.!568l!Beyens!et!al.,!2011,!p.!1l!Beyens!et!al.,!2015,!p.!2).!Eén!

jaar! later!kende!N4VA!haar!hoogtepunt.!Tijdens!de!federale!verkiezingen!van!2010!

werd!N4VA!de!grootste!partij!van!het!land!met!in!totaal!27!zetels!(Deschouwer,!2009,!

p.!568).!Dit!was!enkel!een!voorbode.!De!Nieuw4Vlaamse!Alliantie!blijft!aan!populariteit!

winnen.!Dit!uitte!zich!niet!alleen!in!een!significante!stijging!van!haar!ledenaantal,!maar!

ook!in!een!toenemend!aantal!electorale!zegens.!!

2.3- N.VA-als-hedendaagse-partij--

De!Nieuw4Vlaamse!Alliantie!heeft!als!jonge!partij!haar!start!niet!gemist.!Waar!de!partij!

in!2003!net!geen!5%!van!de!stemmen!behaalde,! is!ze!vandaag!uitgegroeid! tot!de!

grootste!partij! van!België! (Beyens!et!al.,! 2015,!p.!1).!De!vraag! is!dan!ook!hoe!de!

Nieuw4Vlaamse! Alliantie! zo! succesvol! is! geworden! op! relatief! korte! termijn.!

Onderzoek!toont!aan!dat!N4VA!haar!succes!te!danken!heeft!aan!het!feit!dat!de!partij!

voortbouwde! op! haar! voorganger! de! Volksunie! (Beyens! et! al.,! 2015,! p.! 2).! Toch!

positioneert!N4VA!zich!gematigder.!Het!Vlaams4nationalisme!heeft!nog!steeds!een!

centrale!plaats!binnen!het!partijbeleid,!maar!op!een!meer!civiele!en!moderne!manier.!

Dit!komt!tot!uiting!in!het!Manifest!van!de!partij,!nl.!,‘Ons,Vlaams&nationalisme,is,geen,

doel,, maar, een, middel, om, te, komen, tot, meer, democratie, en, een, beter, bestuur’!

(Nieuw4Vlaamse!Alliantie,!2001,!p.!2).!N4VA!omschrijft!zichzelf!als!dé!partij!voor!élke!

Vlaming.!Dit!vinden!we!terug!in!de!Beginselverklaring!van!de!partij,!nl.! ‘Een,Nieuw&

Vlaamse,Alliantie,voor,zes,miljoen,Vlamingen’!(Nieuw!Vlaamse!Alliantie,!2001,!p.!1).!

Vandaag! ijvert! N4VA! voor! meer! Vlaamse! autonomie.! De! partij! strijdt! voor!

confederalisme!dat!langzamerhand!kan!overgaan!in!separatisme!(Beyens!et!al.,!2015,!
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p.! 3l! Beyens! et! al.,! 2013,! p.! 11).! In! het! Manifest! beschrijft! de! partij! een! ‘Vlaams,

Republiek’!(Nieuw4Vlaamse!Alliantie,!2001,!p.!4).!Desalniettemin!is!N4VA!zich!ervan!

bewust!dat!een!Vlaamse!onafhankelijkheid!nog!niet!voor!direct!is.!!

De!Nieuw4Vlaamse!Alliantie!wordt!vandaag!de!dag!geleid!door!partijvoorzitter!Bart!De!

Wever.!Hij!kreeg!de!scepter!in!2004!in!handen!nadat!voormalig!partijvoorzitter!Geert!

Bourgeois!zijn!intrede!deed!in!de!Vlaamse!regering!(Beyens!et!al.,!2013,!p.!11).!De!

populariteit!van!De!Wever!werkt!aanstekelijk.!Niet!alleen!op!electoraal!vlak!wint!de!

partij,!ook!het!aantal!lidmaatschappen!stijgt!zienderogen!(Beyens!et!al.,!2015,!p.!8).!

Om! dit! te! bereiken,! zet! N4VA! in! op! een! sterke! partijorganisatie! waarbij! de! lokale!

afdelingen! niet! vergeten! worden.! De! partij! beseft! dat! een! sterke! lokale! basis! zijn!

vruchten!afwerpt!op!federaal!vlak.!Op!lokaal!niveau!wordt!de!naam,!het!partijlabel!en!

het! campagnemateriaal! door! heel!wat! dochter4partijen! overgenomen! in! plaats! van!

eigen!lokale!varianten!te!gebruiken.!Dit!geeft!de!partij!enorm!veel!slagkracht.!Het!zorgt!

voor!herkenning!en!familiariteit!(Beyens!et!al.,!2015,!p.!4).!!

N4VA!was!in!haar!beginjaren!wat!men!noemt!een!‘vote&seeking,party’.!De!partij!zette!

haar!groeimogelijkheden!op!de!voorgrond!en!probeerde!zoveel!mogelijk!stemmen!te!

ronselen.! Het! was! duidelijk! dat! de! partij! ijverde! voor! meer! autonomie! en! een!

confederale! staat,! maar! de! manier! waarop! dit! moest! gebeuren! bleef! onduidelijk!

(Beyens!et!al.,!2013,!p.!11).!Het!electoraat!van!N4VA!bestaat!uit!burgers!die!positief!

staan!ten!opzichte!van!een!onafhankelijk!Vlaanderen.!Zij!stemmen!overwegend!vanuit!

een!rechts!standpunt!(Beyens!et!al.,!2015,!p.!6).!Toch!vindt!N4VA!ook!aanhang!bij!het!

liberaal!front.!Op!economisch!vlak!ijvert!de!partij!voor!een!gunstiger!belastingsysteem!

voor! zelfstandigen.! N4VA! tracht! de! werkloosheid! op! te! lossen! door! de!

werkloosheidsuitkering! terug! te!schroeven! (Beyens!et!al.,!2015,!p.!5).!De!partij!wil!

lagere!belastingen!voor!lagere!inkomens.!Deze!combinatie,!wat!overigens!nieuw!is!in!

het!partijlandschap,!kent!duidelijk!succes.!Onderzoek!van!Beyens!et!al.!wees!dit!uit.!!

‘By,combining,Flemish,nationalism,with,a,centre&right,position,on,social,and,

economic,policies,it,has,put,a,new,programmatic,offer,onto,the,electoral,market,

that,has,so,far,proven,to,be,extremely,successful’,(Beyens!et!al.,!2015,!p.!10).!,

Daarnaast!geeft!N4VA!ook!aandacht!aan!Brussel!als!hoofdstad.!De!partij!ijvert!voor!

de!incorporatie!van!Brussel!in!Vlaanderen!(Nieuw4!Vlaamse!Alliantie,!2001,!p.!2).!Ook!

over!de!rol!van!de!media!heeft!de!partij!een!duidelijke!visie:!deontologische!codes!én!

objectieve!berichtgeving!(Nieuw4Vlaamse!Alliantie,!2001,!p.!5).!Op!globaal!vlak!is!N4
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VA! voortrekker! van! conflictpreventie! i.p.v.! conflictdefensie.! In! Vlaanderen! zelf!

representeert!de!partij!zich!‘inclusief’!ten!opzichte!van!iedereen!die!zich!inburgert!én!

is! veiligheid! een! belangrijk! thema! (Nieuw4Vlaamse! Alliantie,! 2001,! pp.! 6411).! De!

manier!waarop!N4VA!zich!positioneert!binnen!Vlaanderen!is!belangrijk!en!uitermate!

interessant!in!het!kader!van!deze!masterthesis.!De!focus!binnen!dit!onderzoek!dringt!

erop!aan!om!de!achtergrond!en!het!pad!van!waaruit!het!Vlaams4nationalisme!gegroeid!

is,!uit!de!doeken!te!doen.!Ook!de!vertaalslag!hiervan!op!het!heden!is!cruciaal.!Enkel!

op! die! manier! kunnen! we! een! antwoord! vinden! op! de! onderzoeksvraag! én! de!

resultaten!in!een!breder!spectrum!plaatsen.!

!
! -
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3- De-houding-van-N.VA-ten-opzichte-van-religie(s)-

Vooraleer!we!ingaan!op!het!discours!van!N4VA!omtrent!religie,!moeten!we!rekening!

houden!met!twee!groeiende!tendensen!die!hier!nauw!mee!samenhangen.!Ten!eerste!

wordt! in! de! publieke! sfeer! steeds! vaker! teruggegrepen! naar! religie.! In! een!

geseculariseerde!maatschappij!zoals!we!die!vandaag!de!dag!kennen,!was!dit!enkele!

decennia!geleden!nauwelijks!denkbaar.!Er!heerste!een!algemene!overtuiging!waarbij!

er! geen! plaats! meer! was! voor! religie! in! een! rationele! en! moderne! samenleving!

(Buwalda,!2007,!p.!9).!De! tweede!tendens,!die!overigens!vaak!als!oorzaak!van!de!

eerste! tendens!wordt! aanzien,! gaat! over! het! feit! dat! steeds!meer! stemmen! in! het!

Westen! zich! anti4islamitisch! opstellen.! De! komst! van!migranten,! gastarbeiders! en!

vluchtelingen! brengen! nieuwe! culturen! en! religies! met! zich! mee.! Het! religieus!

landschap! verkleurt! en! onder! invloed! van! verschillende! gebeurtenissen! is! er!

wereldwijd!sprake!van!polarisatie!tussen!de!islam!en!het!Westen!(Buwalda,!2007,!p.!

12l!Van!Stokkom,!2007,!p.!50).!Kijk!maar!naar!de!aanslagen!op!9/11!in!de!Verenigde!

Staten! of! de! meer! recentere! terroristische! aanslagen! in! Parijs! (2015)! en! Brussel!

(2016)!in!naam!van!het!islamitisch!geloof!en!de!‘heilige’!oorlog!tegen!het!Westen.!De!

aanloop! naar! deze! polarisatie! dateerde! al! van! voor! 9/11.! Het! islamdebat,! wat!

overigens!maar!over!4%!van!de!Europese!bevolking!gaat,!heeft!enorm!veel!hetze!

veroorzaakt!(Berger,!2017,!p.!36).!!

Hierdoor!floreert!de!‘eigen’!religie.!Weliswaar!gebeurt!dit!op!een!minder!traditionele!

manier!dan!voordien!(Wallet,!2012,!p.!106).!De!focus!ligt!namelijk!op!de!waarden!en!

de!cultuur!die!het!christendom!met!zich!meebrengt!(Buwalda,!2007,!p.!12).!Deze!zijn!

voor!velen!onverenigbaar!met!de!islam.!Op!politiek!vlak!wordt!in!deze!context!vaak!

teruggegrepen! naar! de! joods4christelijke! traditie! (Buwalda,! 2007,! p.! 12).! Ook! in!

Vlaanderen! neemt! N4VA! van! tijd! tot! tijd! het! begrip! in! de! mond.! Het! is! daarom!

vooraanstaand!om!de!betekenis!van!het!begrip!te!kaderen!alvorens!we!overgaan!tot!

de!analyse.!!

3.1- Ontleding-van-de-joods.christelijke-traditie--

De! joods4christelijke! traditie!wordt!door!heel!wat!aanhangers!als!oorsprong!van!de!

westerse!beschaving!afgeschilderd.!Het!begrip!wekt!de!indruk!dat!het!al!eeuwenlang!

bestaat.!Toch!is!niets!minder!waar!(Wallet,!2012,!p.!100).!Wat!wél!waar!is,!is!het!feit!

dat!de!invulling!van!het!begrip!transformeerde!door!de!jaren!heen.!Oorspronkelijk!had!

het!begrip!een!religieuze!invulling.!De!joods4christelijke!traditie!verwees!initieel!naar!
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de!bekering!van!joden!tot!het!christendom.!Aangezien!het!christendom!ontstaan!is!uit!

het! jodendom! slaagt! het! begrip! regelrecht! op! de! overeenkomsten! tussen! beide!

tradities! (Wallet,! 2012,! p.! 100).! Deze! historische! en! theologische! benadering!

transformeerde!in!de!loop!van!de!20ste!eeuw!naar!een!meer!politiek!gegeven!(Berger,!

2017,!p.!36).!Voor!de!term!overwaaide!naar!het!Europese!continent,!was!het!frequent!

aanwezig! in!de!Amerikaanse!samenleving! (Wallet,!2012,!p.!101l!Kluveld,!2016,!p.!

241).!In!die!tijd!werd!de!joods4christelijke!traditie!gebruikt!om!fascisten!en!antisemieten!

af! te! wijzen.! Zij! verengden! het! Westen! tot! een! zuiver! christelijke! maatschappij!

waardoor!de!joodse!gemeenschap!uitgesloten!werd!uit!de!samenleving.!Door!‘joods’!

en!‘christelijk’!samen!te!voegen,!dacht!men!uitsluiting!te!voorkomen!en!het!joodse!volk!

te!beschermen!tegen!het!heersende!antisemitisme,!fascisme!en!nazisme!uit!de!20ste!

eeuw.!In!de!ogen!van!founding,father!Jacques!Maritain!kon!men!het!jodendom!niet!

raken!zonder!het!christendom!te!raken.!Deze!visie!stelt!namelijk!het!Oude!testament!

centraal!waaruit!zowel!het!jodendom!als!het!christendom!ontstaan!is.!Beide!religies!

hebben!in!zijn!ogen!dezelfde!wortels!en!daardoor!ook!dezelfde!waarden!(Wallet,!2012,!

p.! 102l! Berger,! 2017,! p.! 45).! De! joods4christelijke! traditie! fungeerde! als! inclusief!

begrip.!!

Het!ontstaan!van!de!Koude!Oorlog!veranderde!opnieuw!de!invulling!van!het!begrip.!

Binnen!het!politiek!discours!werd!het!concept!gebruikt!om!Amerika!af!te!zetten!tegen!

hun! toenmalige! vijand,! nl.! de! Sovjet4Unie.! Het! communisme! (en! de! daarin!

doorgevoerde! atheïstische! politiek)!werd! afgeschilderd! als! een! bedreiging! voor! de!

Amerikaanse!waarden!die!vervat!lagen!in!de!joods4christelijke!traditie!(Wallet,!2012,!

p.!103).!Het!concept!transformeerde!van!een!inclusief!begrip,!waar!de!bescherming!

van!joden!centraal!stond,!naar!een!exclusief!begrip!waarbij!het!communisme!als!vijand!

werd!afgeschilderd.!Ook!in!de!loop!van!de!jaren!‘80!werd!de!joods4christelijke!traditie!

gebruikt!om!aan!exclusie!te!doen.!Het!begrip!diende!om!seculiere!en!humanistische!

gedachten!te!bannen!uit!het!Amerikaans!schoolsysteem!(Zemni,!2009,!p.!57).!!

In!de!jaren!‘90!bleef!exclusie!een!constant!gegeven.!De!joods4christelijke!traditie!werd!

voornamelijk! gebruikt! door! politici! uit! het! rechts4conservatieve! veld.! Enerzijds!

fungeerde!het!begrip!nog!steeds!als!verzet!tegen!de!secularisatie!en!het!pluralisme!

(Zemni,!2009,!p.!54).!Anderzijds!werd!de!verbinding!tussen!‘joods’!en!‘christelijk’!een!

vrijgeleide!om!Israël!(een!joods!land!gelegen!tussen!islamitische!landen!in!het!Midden4

Oosten)!te!ondersteunen!tegen!islamitische!invloeden!(Wallet,!2012,!p.!104).!De!eigen!

cultuur!werd!afgebakend!ten!opzichte!van!alles!wat!daar!niet!onder!viel.!Het!exclusief!
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karakter! van! het! begrip! werd! significant! versterkt! door! de! komst! en! de! blijvende!

aanwezigheid! van! het! islamitisch! geloof! in! het! Westen! (Zemni,! 2009,! p.! 57).!

Huntingtons!essay!‘The,Clash,of,Civilizations’,gooide!nog!meer!olie!op!het!vuur!(Van!

Den!Hemel,!2017,!p.!15).!Volgens!Huntington!zijn!bepaalde!culturen!4!met!name!het!

Westen!en!de!islam!4!niet!verenigbaar.!Hij!verwijst!hierbij!zelf!naar!de!joods4christelijke!

traditie.!!

Het!gebruik!van!de!term!kreeg!een!aanzienlijke!boost!na!de!terroristische!aanslagen!

op!9/11.!Deze!aanslagen!werden!georganiseerd!door!moslimextremisten!in!naam!van!

de!‘heilige!oorlog’!tegen!het!Westen.!9/11!werd!in!een!mum!van!tijd!gesymboliseerd!

tot!aanslag!op!de!westerse!vrijheden.!Aangezien!de! joods4christelijke! traditie!staat!

voor!alles!wat!westers!is,!keert!de!traditie!zich!volledig!tegen!de!islam.!Opnieuw!werd!

het!een!middel!van!exclusie!(Wallet,!2012,!p.!105).!In!West4Europa!wordt!de!term!nog!

steeds! gebruikt! om! zich! te! verzetten! tegen! een! zogezegde! ‘bedreigende’! islam!

(Kluveld,!2016,!p.!241l!Smit,!2017,!p.!22).!!

Vandaag!de!dag!is!er!enorm!veel!discussie!over!het!joods4christelijk!concept!(Smit,!

2017,!p.!20).!Er!bestaan!zowel!voor4!als!tegenstanders!inzake!de!samentrekking!van!

beide!culturen.!Hoe!dan!ook!is!de!joods4christelijke!traditie!een!performant!begrip.!Er!

zijn!heel!wat!onderzoekers!die!de!traditie!afschilderen!als!een!recente!(Amerikaanse)!

uitvinding.!Voor!hen!is!het!begrip!een!constructie!en!een!mythe!(Zemni,!2009,!p.!57).!

Zeker! als! we! kijken! naar! het! historisch,! westers! antisemitisme! waarbij! joden!

eeuwenlang!vervolgd!werden!door!christenen!(Zemni,!2009,!p.!57l!Smit,!2017,!p.!23).!

Hobsbawn!omschreef! dit! als! een! ‘Invention, of, Tradition’,waarbij! een! traditie!wordt!

bestempeld!als!een!oud! fenomeen,!maar! in! feite!een! recente!uitvinding! is.!Op!die!

manier! legitimeert! men! natie4! en! identiteitsvorming! (Green,! 2007,! p.! 109).!

Gemeenschappelijke!gebeurtenissen!uit!het!verleden!zorgen!namelijk!voor!bepaalde!

kenmerken!die!gedeeld!worden!door!de!hele!groep.!Het!creëert!een!groepsgevoel!

(Berger,!2017,!p.!55).!Hierbij!‘vergeet’!men!vaak!dat!de!islam!ook!een!grote!invloed!

heeft!gehad!op!de!Europese!beschaving!(Zemni,!2009,!p.!59).!!

Een!goed!voorbeeld! is!de!historische!aanwezigheid!van!de!Moren! in!Spanje!of!de!

Arabieren!in!Sicilië.!Zij!brachten!een!hoogstaande!cultuur!met!zich!mee!die!duidelijk!

zijn!sporen!heeft!nagelaten.!Zo!zou!Copernicus!de!mosterd!gehaald!hebben!uit!de!

wiskundige!modellen!van!de!Arabische!wereld,!lijken!de!universiteiten!van!Parijs!en!

Bologna! verdacht! veel! op! prototypes! uit! het! Midden4Oosten! en! kennen! bepaalde!

muziekinstrumenten,! woorden! en! filosofische! gedachten! hun! oorsprong! in! de!
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Arabische! wereld.! Dit! lijstje! kan! trouwens! nog! even! doorgaan.! Het! is! dan! ook!

onlogisch! om! enkel! en! alleen! te! spreken! over! een! joods4christelijke! beschaving.!

Volgens!Richard!Bulliet!is!een!islamo4christelijke!beschaving!historisch!veel!correcter!

(Berger,!2017,!pp.!47448).!Of! toch!niet.!De!mainstream!opvattingen! in!de!westerse!

wereld!laten!dit!gewoonweg!niet!toe.!Een!joods4christelijke!traditie!past!beter!in!het!

plaatje!van!de!westerse!politiek!dan!een!traditie!die!gebaseerd!is!op!de!islam.!

3.2- De-joods.christelijke-traditie-en-het-politiek-discours--

Als! we! het! verleden! van! N4VA! onder! de! loep! nemen,! zien! we! dat! de! Vlaamse!

Beweging,!waaruit!de!partij! van!oudsher!gegroeid! is,!nauwe!banden!heeft!met!het!

christendom.!Denk!maar!aan!de!slogan!AVV4VVK!op!de!ijzertoren,!wat!voluit! ‘Alles!

Voor! Vlaanderen,! Vlaanderen! Voor! Kristus’! betekent.! Vandaag! distantieert!

partijvoorzitter! Bart! De! Wever! zich! liever! van! de! Vlaamse! Beweging! en! het!

collaborerende! verleden! van! deze! strekking.! Volgens! hem! pleit! het! Vlaams4

nationalisme!van!de!partij! voor!nieuwe!waarden.!N4VA!heeft! het!over!een! ‘nieuw’,!

humaan! en! modern! nationalisme,! gebaseerd! op! de! verlichtingsidealen! (Nieuw!

Vlaamse!Alliantie,!2010,!p.1).!!

Het! is! duidelijk! dat! N4VA! een! seculiere! partij! is.! Geen! enkele! paragraaf! in! de!

‘Beginselverklaring’!van!N4VA!laat!enige!blijk!van!verbondenheid!zien!(Nieuw!Vlaamse!

Alliantie,!2001).!Dit!is!geen!rariteit!in!een!geseculariseerde!maatschappij!zoals!we!die!

toen!én!vandaag!kennen.!Dezelfde!tendens!zien!we!ook!min!of!meer!terugkeren!in!

het!Manifest!van!de!partij.!Hier!gaat!N4VA!een!stapje!verder!en!zet!zich!sluitend!af!

tegen!de!opdeling!van!de!samenleving!in!zuilen.!Volgens!eigen!zeggen!wil!de!partij!

deze! indeling! graag! overstijgen:! ‘De, Nieuw&Vlaamse, Alliantie, komt, op, voor, het,

algemeen, Vlaams, Belang,, niet, voor, belangengroepen, of, zuilen’, (Nieuw! Vlaamse!

Alliantie,!2001,!p.!1).!De!levensbeschouwelijke!basis!waarop!de!maatschappij!vroeger!

geënt!was!en!waarin!het!katholiek!geloof!een!belangrijke!rol!speelde,! laat!N4VA!bij!

haar!ontstaan!graag!links!liggen.!Toch!doet!de!partij!beroep!op!de!joods4christelijke!

traditie,!waarop!volgens!eigen!zeggen!de!samenleving!gebouwd!en!geïnspireerd!is.!

De!vraag!is!dan!ook!wat!deze!traditie!precies!betekent!voor!N4VA.!

Het!gebruik!van!de!term!is!bijgevolg!zeer!chaotisch!en!selectief!(Berger,!2017,!p.!36).!

De! joods4christelijke! traditie!verwijst!namelijk!naar!seculiere!waarden! in!plaats!van!

religieus!geïnspireerde!waarden!(Van!Den!Hemel,!2017,!p.!13).!Aanhangers!verklaren!

dit!gegeven!door!de!Verlichting!aan!te!halen.!Zij!geloven!dat!de!Verlichting!gegroeid!
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is!uit!de!joods4christelijke!traditie,!maar!dan!in!een!geseculariseerde!vorm.!Vanuit!dit!

oogpunt! is! vrijheid,! solidariteit,! gelijkheid! en! een! democratische! rechtstaat! het!

resultaat!van!de!joods4christelijke!traditie.!De!Verlichting!wordt!vereenzelvigd!met!de!

joods4christelijke!traditie.!De!verdediging!van!het!ene!slaagt!op!de!verdediging!van!

het! andere! (Zemni,! 2009,! p.! 56).! Natuurlijk! is! er! kritiek! op! de! recuperatie! van! de!

Verlichting.! Ten! eerste! gaat! de! joods4christelijke! traditie! zomaar! aan! de! haal! met!

verworvenheden!van!de!Verlichting!(Zemni,!2009,!pp.!57466).!Het!christendom!heeft!

nooit!gestreden!voor!verlichte!ideeën!zoals!gelijkheid!voor!vrouwen,!homoseksuelen!

en!minderheidsgroepen,!…!Dit!was!enkel!en!alleen!het!resultaat!van!seculiere!denkers!

(Smit,! 2017,! p.! 24).!Maly! (2012)! is! ervan! overtuigd! dat!N4VA!het! discours! van! de!

antiverlichting! volgt.! Ten! tweede! kan! de! Verlichting! gebruikt! worden! als!

identiteitsproject!én!om!aan!uitsluiting!te!doen!(waarover!later!meer).!Professor!Zemni!

(2009)!omschrijft!dit!duidelijk!in!zijn!boek!‘Het,islamdebat’.!!

‘De,idealen,van,de,Verlichting,verengen,tot,iets,wat,alleen,wij,bezitten,,en,iets,

dat, er, alleen,maar, op,uit, is, de,Andere, te, denigreren,om,hem,alzo,beter, te,

kunnen, onderwerpen,, is, een, regelrechte, verloochening, van, de, Verlichting’,

(Zemni,!2009,!p.!66).,,

Het!voorstellen!van!de!joods4christelijke!traditie!en!de!Verlichting!als!één!gegeven!is!

geschiedkundig!niet!correct!(Kluveld,!2016,!p.!241).!Alleen!al!het!feit!dat!de!Verlichting!

zich!afzet! tegen!alles!wat!met! religie! te!maken!heeft,! laat!deze!contradictie!blijken!

(Zemni,! 2009,! p.! 57).! Een! democratische! samenleving! kan! volgens! de!

verlichtingsdenkers!enkel!geleid!worden!door!de!rede,!waarbij!de!mens!zelf!zijn!regels!

maakt.!De!verlichtingsdenkers!geloven!in!een!samenleving!zonder!bovennatuurlijke!

krachten.!In!dit!wereldbeeld!wordt!de!mens!niet!bepaald!door!God!en!hangen!rechten!

en! plichten! niet! samen!met! het! goddelijke.! Deze! emancipatiebeweging! heeft! een!

seculiere! visie! op! de!mens:! vrijheid,! gelijkheid! en! solidariteit! door!middel! van! een!

rationeel!handelend!individu!op!ideologisch,!economisch,!politiek!en!maatschappelijk!

vlak.! De! Verlichting! streeft! naar! een! ideale! maatschappij,! ondersteunt! door! de!

wetenschap!en!de!rede!(Zemni,!2009,!pp.!44446).!Toch!beschouwt!N4VA!zowel!de!

Verlichting!als!de!joods4christelijke!traditie!als!basis!van!de!maatschappij.!!!
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3.2.1- Overgang-van-een-joods.christelijke-traditie-naar-een-joods.

christelijke-identiteit--

Identiteit! is!een!complex!gegeven.!Menig!socioloog! is!ervan!overtuigd!dat! identiteit!

enkel!gevormd!kan!worden!onder!invloed!van!anderen.!Men!kan!met!andere!woorden!

niet! spreken!van!een!eigen! identiteit! zonder!dit! af! te! toetsen!aan!de! identiteit! van!

iemand!anders.!Sociale!interactie!is!toonaangevend!in!dit!proces!(Gleason,!1983,!pp.!

9184919).!De!‘andere’!is!niet!noodzakelijk!een!vijand.!Iedereen!die!iet!of!wat!verschilt!

van!de!eigen!persoon!komt!in!aanmerking.!De!komst!van!de!islam!heeft!dan!ook!een!

grote! impact!op!het! identiteitsdebat!en!het! identiteitsvormingsproces.!Steeds!meer!

Europeanen!voelen!de!noodzaak!om!hun!eigenheid!te!definiëren!op!basis!van!hun!

gemeenschappelijke!Europese!cultuur!(Berger,!2017,!p.!55).!!

In! West4Europa! wordt! dit! vooral! onder! invloed! van! rechts4conservatieve! politici!

gedaan!door!de! joods4christelijke! traditie!erbij! te!betrekken.!Voordien! lag!de! focus!

binnen!het!identiteitsdebat!voornamelijk!op!de!identiteitsconstructie!van!nieuwkomers!

waarbij! taal!heel!belangrijk!was!in!functie!van!het! integratieproces.!Op!globaal!vlak!

veranderde! dit! rond! de! eeuwwissel.! Sociaal4culturele! factoren! werden! steeds!

belangrijker!om!te!kunnen!integreren!in!de!maatschappij!(Berger,!2017,!pp.!38439).!

De! vraag! is! niet!meer!wie! ‘zij’! zijn,!maar! vooral! wie! ‘wij’! zijn.! Vanaf! nu! gaat!men!

nadenken!over!‘het!zelf’!in!functie!van!de!eigen!identiteit.!!

In! West4Europa! wordt! daarom! de! identiteit! collectief! gelijkgesteld! met! de! joods4

christelijke! traditie.!De!wisselwerking! tussen! een! joods4christelijke! samenleving! en!

cultuur! vertaalt! zich! in! een! joods4christelijke! identiteit.! Religie! wordt! in! dat! opzicht!

gebruikt!om!aan!identiteitsvorming!te!doen.!Aan!deze!identiteit!wordt!niet!gesleuteld.!

Nieuwkomers!kunnen!enkel!een!bepaalde!identiteit!verkrijgen!indien!ze!opgaan!in!de!

plaatselijke! cultuur! (Berger,! 2017,! pp.! 38439).! Een! goed! voorbeeld! van! de!manier!

waarop! religie! verbonden! wordt! aan! identiteit! vond! plaats! in! 2005.! Het! Europees!

Parlement!ondernam!een!poging!om!de!‘joods4christelijke!traditie’!op!te!nemen!in!de!

preambule! van! een! Europese! ‘grondwet’! (Wallet,! 2012,! p.! 106).! Dit! had! tot! doel!

Europese! eenheid! te! creëren.! Mede! hierdoor! zouden! islamitische! landen! zoals!

Turkije,!die!een!andere!religieuze!cultuur!hebben,!nooit!kunnen!toetreden!tot!de!EU!

(Kluveld,!2016,!p.!255).!N4VA!was!voor!de!integratie!van!het!concept,!aangezien!de!

partij! positief! stemde! voor! de! oprichting! van! een! Europese! grondwet! (Europees!

parlement,!2005).!!
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Een!analyse!van!de!literatuur!laat!duidelijk!zien!dat!heel!wat!politieke!bewegingen!de!

joods4christelijke! traditie! gebruiken! om! aan! identiteitsvorming! te! doen.! Het! begrip!

heeft!alleszins!potentieel.!De!vraag!is!dan!ook!in!hoeverre!de!joods4christelijke!traditie!

onderdeel!uitmaakt!van!het! identiteitsdebat!bij!N4VA.!De!partij!verwijst! ten!gepaste!

tijde!naar!de!Vlaamse!cultuur!die!religieus!geïnspireerd!is.!De!manier!waarop!onze!

samenleving! georganiseerd! is,! vertoont! vandaag! de! dag! nog! steeds! christelijke!

restanten.!Zo!is!de!indeling!van!het!jaar!gebaseerd!op!het!kerkelijk!jaar,!vallen!onze!

vrije! dagen! samen!met! katholieke! feestdagen! en! zijn! onze! tradities! gebaseerd! op!

Bijbelse!verhalen.!N4VA!verwijst!in!dit!opzicht!graag!naar!Sinterklaas!en!zwarte!Piet,!

de!paashaas!of!het!kerstfeest.!De!vraag!is!dan!ook!in!welke!mate!zij!dergelijke!tradities!

gebruikt!om!aan!identiteitsvorming!te!doen!(Kluveld,!2016,!p.!275).!Natuurlijk!is!elke!

vorm!van!religieuze!affiniteit!verdwenen!(Berger,!2017,!pp.!38439).!!

3.2.2- De-joods.christelijke-traditie-en-de-exclusie-van-de-islam--

Menig!wetenschapper! is! ervan! overtuigd! dat! de! joods4christelijke! traditie!misbruikt!

wordt!in!functie!van!politieke!doeleinden!(Wallet,!2012l!Wodak,!2008l!Berger,!2017,!

Zemni,!2009).!Enerzijds!worden!enkel!waarden,!normen,!tradities!en!gewoonten!die!

passen!binnen!het!partijdiscours!opgenomen,!anderzijds!blijft!het!uitsluitend!karakter!

parten! spelen.! Exclusie! door! middel! van! de! joods4christelijke! traditie! is! zoals!

hierboven! omschreven! een! historisch! fenomeen! en! gebeurt! op! een! zeer! subtiele!

manier.!Door!te!stellen!dat!de!westerse!cultuur!gebaseerd!is!op!de!joods4christelijke!

traditie,!wordt!indirect!gesuggereerd!dat!andere!culturen!hier!niet!toe!behoren!(Wallet,!

2012,!pp.!1054106).!Elke!cultuur!heeft!namelijk!andere!normen,!waarden,!gewoonten,!

tradities,! gebruiken! en! rituelen.! Hier! vindt! het! proces! van! ‘Othering’! plaats.! Het! is!

gemakkelijk!om!uit!te!drukken!wie!‘wij’!zijn,!door!aan!te!geven!‘wie!wij!niet!zijn’.!We!

proberen!met!andere!woorden!te!verklaren!dat!‘wij’!niet!zijn!zoals!‘zij’!(Berger,!2017,!

p.!40).! ‘Wij’!en!‘zij’!horen!niet!bij!elkaar!omdat!‘onze’! identiteit!gebaseerd!is!op!een!

andere!cultuur!met!andere!waarden!en!normen.!!

De! positie! van! de! islam! is! enorm!moeilijk! in! dit! debat.! Aangezien! de! islamitische!

cultuur! niet! afstamt! van! de! joods4christelijke! traditie! en! als! gevolg! geen!

verlichtingsidealen!met!zich!meedraagt,!wordt!de!islam!uitgesloten!(Zemni,!2009,!p.!

44).!Het!discours!beweert!dat!islamitische!waarden!niet!overeenkomen!met!westerse!

waarden.!Dit!is!gedeeltelijk!correct.!Kijk!maar!naar!vrijheden!zoals!scheiding!tussen!

kerk! en! staat,! vrijheid! van! religie,! gelijkheid! tussen!man! en! vrouw,! democratie! én!

secularisatie! (Berger,! 2017,! p.! 50).! Kortom,! verlichtingswaarden! zoals! gelijkheid,!
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solidariteit! en! vrijheid! zijn! afwezig! in! het! islamitisch! geloof.! Deze! waarden! zijn!

ingekapseld!in!de!westerse!wetgeving!en!worden!daarom!‘politiek4juridische!waarden’!

genoemd!(Berger,!2017,!p.!50).!!

Toch! heeft! onderzoek! uitgewezen! dat!West4Europese! moslims! dergelijke! politiek4

juridische!waarden!wél! appreciëren.!Het! geeft! deze!minderheidsgroep!namelijk! de!

kans!om!‘anders’!te!zijn.!Volgens!de!wet!kunnen!moslims!hierdoor!hun!uiterlijk,!cultuur!

en! religie! behouden! (Berger,! 2017,! p.! 51).! Het! probleem! verschuift! daarom! naar!

‘cultureel4religieuze! waarden’! die! niet! in! wetten! vervat! liggen.! Dergelijke! waarden!

verwijzen!naar!de!manier!waarop!iets!in!het!Westen!gedaan!wordt.!In!deze!context!

hebben!we!het!over!bepaalde!gebruiken,!gewoonten,! tradities!en!omgangsvormen.!

Kortom,! de! gang! van! zaken.! Het! zijn! net! deze! waarden! die! voor! conflict! zorgen!

(Berger,!2017,!pp.!51452).!Het!‘anders4zijn’!van!moslims!wordt!hierin!niet!getolereerd.!!

Het! is!duidelijk!dat!dit!discours!zichzelf! in!stand!houdt.!Door! te!verkondigen!dat!de!

islam!en!het!Westen!onverzoenbare!waarden!hebben,!suggereert!men!onrechtstreeks!

dat! het! moeilijk! is! om! door! één! en! dezelfde! deur! te! kunnen.! Als! we! deze! lijn!

doortrekken,! kunnen! we! zelfs! stellen! dat! de! islam! hier! niet! thuishoort! en! een!

bedreiging! vormt! voor! het! Westen,! de! joods4christelijke! traditie! en! de! Verlichting!

(Zemni,!2009,!p.!43).!De!islam!is!in!deze!visie!niet!‘verlicht’!en!staat!daarom!haaks!op!

‘onze’! samenleving.! Daarentegen! wordt! de! joods4christelijke! traditie! gezien! als!

synoniem! voor! tolerantie,! mensenrechten,! democratie,! vrijheid,! …! Aanhangers!

roepen!daarom!op! tot!bescherming!van!deze!waarden.!Beroep!doen!op!de! joods4

christelijke!traditie!betekent!in!dit!geval!beroep!doen!op!het!beschermen!van!de!eigen!

cultuur!t.o.v.!islamitische!invloeden!(Kluveld,!2016,!p.!252).!

Multiculturaliteit!wordt!binnen!dit!discours!helemaal!afgewezen.!Er!is!enkel!plaats!voor!

een!homogene!culturele!identiteit.!Ook!in!dit!opzicht!wordt!de!joods4christelijke!traditie!

gebruikt!in!functie!van!het!afbakenen!van!de!eigen!identiteit!t.o.v.!de!Ander!(Kluveld,!

2016,! p.! 242).! Zowel! het! jodendom! als! het! christendom!wordt! samengevoegd! en!

vertaald!in!een!cultuur,!traditie!of!erfgoed!dat!volgens!aanhangers!eigen!is!aan!een!

bepaalde! samenleving.! Het! maakt! als! gevolg! deel! uit! van! de! identiteit.! Sommige!

politici!vinden!het!noodzakelijk!om!deze!identiteit!te!beschermen!tegen!invloeden!van!

buitenaf! ‘in,naam,van,het,algemeen,belang’!(Van!Den!Hemel,!2017,!p.!11).!Binnen!

het! discours! betekent! dit! met! andere! woorden! dat! we! ‘onze’! collectieve! identiteit!

kwijtraken!indien!we!onszelf!niet!beschermen!tegen!dé!islam!(Kluveld,!2016,!p.!241).!
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De! ‘Social, Identity, Theory’! biedt! een! verklaring! voor! het! afbakenen! van! de! eigen!

identiteit!en!het!uitsluiten!van!de!Andere!(Hogg!&!Terry!&!White,!1995,!p.!255).!Binnen!

deze! theorie!voelt!het! individu!zich!onderdeel!van!een!bepaalde!sociale!categorie.!

Hier!omschrijft!het!individu!zichzelf!in!functie!van!de!karakteristieken!van!de!groep.!Dit!

bepaalt! hoe! het! individu! zich! moet! gedragen! rekening! houdend! met! zijn! of! haar!

‘lidmaatschap’.! Er! ontstaat! zowel! een! in4groep! als! een! out4groep.! Beide!

onderscheiden!zich!van!elkaar!door!systematisch!(en!vaak!op!basis!van!stereotypen)!

de!eigen!groep!positief! te!evalueren! t.o.v.!de!andere!groep!(Hogg!et!al.,!1995,!pp.!

2594260).!Er!treedt!een!vorm!van!discriminatie!op!tussen!beide!groepen!waarbij!de!

in4groep!zichzelf!de!voorkeur!geeft!en!de!out4groep!negatief!wordt!afgebeeld.!!

De!wisselwerking!tussen!de!in4!en!outgroep!wordt!ook!door!Anderson!bestudeerd!in!

wat!hij! ‘Imagined,Communities’! noemt.!De!samenleving!voelt! zich!verbonden!door!

zelfgekozen!gemeenschappelijke!waarden!en!normen!in!het!leven!te!roepen!op!basis!

van!een!gedeeld!verleden.!Dit!maakt!dat!iedereen!in!de!community!dezelfde!identiteit!

heeft!die!verschilt!van!andere!groepen!(Green,!2007,!p.!109).!Volgens!het!discours!is!

de!westerse!samenleving!op!zo’n!manier!georganiseerd!dat!het!bijna!onmogelijk! is!

voor!moslims!om!erbij! te!horen.!Deze!samenleving! is! volgens!aanhangers!van!de!

traditie!namelijk!gebaseerd!op!democratische,!verlichte!en!joods4christelijke!waarden!

die!niet!verzoenbaar!zijn!met!een!zogenaamde! totalitaire! islam!die!zich!hier! tegen!

afzet!(Zemni,!2009,!p.!42).!!

Onder!invloed!van!enkele!opvallende!uitspraken!van!N4VA!kunnen!we!ons!de!vraag!

stellen!op!welke!manier!de!joods4christelijke!traditie!al!dan!niet!gebruikt!wordt!om!aan!

uitsluiting!te!doen.!De!partij!pleit!voor!een!homogene!nationaliteit!die!volgens!eigen!

zeggen! zeer! inclusief! overkomt! binnen! haar! civiel! nationalistische! overtuiging.!

Volgens!het!Manifest!van!de!partij!staat!N4VA!wel!degelijk!open!voor!nieuwkomers!

mits!volledige!aanpassing!aan!de!Vlaamse!cultuur!(Nieuw!Vlaamse!Alliantie,!2001,!p.!

7).! Past! het! exclusief! potentieel! van! de! joods4christelijke! traditie! binnen! dit! civiel!

nationalisme?!Of! hebben!we! eerder! te!maken!met! een! ‘postseculier! nationalisme’!

zoals!Van!Den!Hemel!(2017)!het!beschrijft?!!

‘Postseculier,nationalisme,is,een,vorm,van,conservatieve,politiek,bedrijven,die,

een, verwevenheid, van, seculiere, waarden, en, religieus&culturele, kaders, als,

basis, neemt, voor, het, formuleren, van, en, op, de, bres, springen, voor, een,

bedreigde, culturele, nationale, identiteit, die, verdedigd, moet, worden, tegen,
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andere, culturen, die, als, inherent, incompatibel, met, de, eigen, cultuur, gezien,

worden’,(Van!Den!Hemel,!2017,!pg!13).!,

Het!methodologisch!onderdeel!van!deze!thesis!gaat!hier!verder!op!in.!Momenteel!is!

het!belangrijk!om!de!kracht!van!religie!niet!te!onderschatten.!Religie!is!in!tegenstelling!

tot!cultuur!een!vrije!en!individuele!keuze.!Het!is!geen!aangeboren!gegeven!(Van!Den!

Hemel,!2017,!p.!13).!Deze!opvatting!legitimeert!het!onderscheid!tussen!de!ingroep!en!

de!outgroep!volgens!aanhangers!van!het!discours.!!
! -
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4- Methodologisch-kader-

Na!een!uitgebreide!literatuurstudie!is!het!tijd!om!stil!te!staan!bij!het!empirisch!deel!van!

dit!onderzoek.!Op!methodologisch!vlak!kiezen!we!voor!een!kritische!discoursanalyse.!

Taal! in! combinatie! met! sociale! praktijken! in! een! welbepaalde! context! staan! hier!

centraal!(Montessori!&!Schuman!&!De!lange,!2012,!p.!50).!Het!methodologisch!kader!

bestaat! uit! 4! grote! delen.! Na! een! korte! uiteenzetting! over! een! kritische!

discoursanalyse!als!onderzoekstraditie,!vervolledigen!we!de!methodologische!sectie!

met! een! hoofdstuk! over! dataverzameling.! Hier! wordt! het! onderzoeksmateriaal,! de!

onderzoeksperiode! en! de! selectiemethoden! beschreven.! Vervolgens! wordt! de!

analyse!van!de!data!uit!de!doeken!gedaan!met!aansluitend!de! rapportage!van!de!

onderzoeksresultaten.!Voor!we!van!start!gaan!moeten!we!hierbij!nog!een!belangrijke!

kanttekening!maken.!Tijdens!de!analyse! is!het!noodzakelijk!om!eerst!de!betekenis!

van!de!joods4christelijke!traditie!voor!N4VA!te!achterhalen!alvorens!we!kunnen!peilen!

naar!de!wisselwerking!tussen!de!joods4christelijke!traditie!en!de!islam.!Deze!manier!

van!werken! tracht! de! hoofdvraag! en! de! daarbij! horende! deelonderzoeksvragen! te!

beantwoorden.!!

4.1- Kritische-discoursanalyse-

Kritische!discoursanalyse,!afgekort!als!KDA,!is!een!kwalitatieve!onderzoekstraditie!die!

ontstaan! is! in!het!begin!van!de! jaren! ‘90!onder! invloed!van!wetenschappers!zoals!

Fairclough,!Wodak,!Van!Dijk,!Kress!en!Van!Leeuwen!(Wodak!&!Meyer,!2008,!p.!3).!

Het!boek!‘Language,and,Power’,4!gepubliceerd!in!1989!door!Fairclough!4!wordt!vaak!

aanzien!als!dé!grondlegger!van!de!stroming!(Blommaert!&!Bulcaen,!2000,!p.!454).!

Gegroeid!uit!de!etnografie,!combineert!deze!interdisciplinaire!stroming!aspecten!uit!

de! taalkunde! en! de! sociale!wetenschappen.!Het! is! een! variatie! op! de! traditionele!

inhoudsanalyse! (Mortelmans,! 2013,! p.! 151).! Meer! nog,! KDA! ligt! vervat! in! het!

paradigma! van! de! kritische! theorie,! het! (post)structuralisme! en! het! neomarxisme!

(Montessori!&!Schuman!&!De!lange,!2012,!p.!50).!!

KDA!gaat! op! zoek!naar! sociale!ongelijkheid! in! schriftelijke,!mondelinge!en! visuele!

communicatie! en! probeert! deze! ongelijkheden! bloot! te! leggen! en! te! analyseren!

(Blommaert! et! al.,! 2000,! p.! 447).! Kritische! discoursanalytici! gaan! op! zoek! naar!

machtsrelaties!en!ideologische!betekenissen!binnen!het!gangbare!discours.!Dit!is!niet!

zo!simpel.!Ideologieën!zijn!vaak!enkel!en!alleen!latent!aanwezig.!Volgens!Gramsci!is!

er! daarom! geen! sprake! van! ideologie! zonder! hegemonie.! Binnen! het! heersende!
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discours!is!de!ideologie!een!vast!gegeven!dat!niet!in!vraag!wordt!gesteld!(Montessori!

et! al.,! 2012,! pp.! 1324133).!De! ideologie!wordt! omschreven! als! normaal,!waardoor!

aanhangers!van!het!discours!niet!meer!nadenken!over!alternatieven!(Wodak!et!al.,!

2008,!p.!8).!Het!fungeert!als!framewerk!waarbinnen!normen!en!waarden!niet!opnieuw!

uitgelegd!moeten!worden!en!waarbij!een!mening!of!standpunt!wordt!verdoezeld!door!

het!voor!te!stellen!als!een!algemene!waarheid!(Montessori!et!al.,!2012,!p.!44).!!

Dergelijke!processen!kunnen!niet!tot!uiting!komen!indien!er!geen!sprake!is!van!macht!

binnen!een!discours.!De!heersende!machtsrelaties!worden!net!zoals!bij!een!ideologie!

als! vanzelfsprekend! beschouwd! en! niet! in! vraag! gesteld.! Op! die! manier! worden!

bestaande! machtsverhoudingen! gelegitimeerd.! Toch! verraadt! het! taalgebruik! de!

manier!waarop!deze!relaties!in!elkaar!zitten.!Natuurlijk!gaat!niet!iedereen!zomaar!mee!

in! dit! verhaal.! Foucault! beschrijft! dit! fenomeen! als! ‘tegenmacht’.! Niet! iedereen!

onderwerpt!zich!aan!de!heersende!machtsstructuren!(Montessori!et!al.,!2012,!p.!138).!!

Het! is! duidelijk! dat! een! kritische! discoursanalyse! taal! beschouwt! als! een! sociaal!

fenomeen!(Blommaert!et!al.,!2000,!p.!451).!De!definitie!van!een!‘discours’!illustreert!

dit!op!een!correcte!manier3.!KDA!is!ervan!overtuigd!dat!talige!teksten!geproduceerd!

en! geconsumeerd! worden! binnen! een! discours! dat! fungeert! als! sociale! praktijk!

(Jorgensen!&!Philips,! 2002,!p.! 61).!De!manier!waarop!een! tekst! geproduceerd!en!

geconsumeerd!wordt,!hangt!af!van!de!manier!waarop!aanhangers!van!het!discours!

kijken!naar!de!werkelijkheid.!Het!is!namelijk!zo!dat!leden!van!een!bepaald!discours!

dezelfde! visie! over! de! werkelijkheid! hanteren.! Binnen! het! discours! wordt! niet!

afgeweken!van!deze!visie!en!alternatieve!visies!worden!genegeerd.!Hierdoor!krijgt!

men! een! bepaalde! representatie! (of! misrepresentatie)! van! de! werkelijkheid.! Elk!

discours! verdedigt! met! andere! woorden! een! soort! van! normatieve! ‘waarheid’!

waarbinnen! leden! van! het! discours! allerlei! argumenten! gebruiken! om! diezelfde!
!
3Definitie! van! een! discours! volgens!Montessori! et! al.! (2002):! ‘Een, discours, is, een,

verzameling,van, talige,handelingen,via,communicatieve,middelen,zoals,woorden,,

zinnen,, paragrafen,, teksten,, gebaren,, beelden, en, uitspraken,, die, zich, voordoen,

binnen,een,sociaal,domein.,(…),Discours,wordt,binnen,KDA,bovendien,beschouwd,

als, taalgebruik,,zowel,geschreven,als,gesproken,taal,,beeld,–en, lichaamstaal,,als,

onderdeel,van,maatschappelijke,praktijken/handelingen.’!
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waarheid! te! legitimeren! en! vorm! te! geven.! Hierdoor! kunnen! we! besluiten! dat!

verschillende!discours!naast!elkaar!bestaan!(Jorgensen!&!Phillips,!2002,!p.!73).!!

Dit!heeft!als!gevolg!dat!de!context!van!het!taalgebruik!erg!belangrijk!is!(Wodak!et!al.,!

2008,! p.! 5).! Betekenissen! zijn! altijd! tijd4! en! plaatsgebonden,!waardoor!we! de! taal!

moeten!analyseren!en!begrijpen!in!de!context!waaronder!ze!vervaardigd!is.!Taal!kan!

onder! invloed! van! socioculturele! en! historische! aspecten! namelijk! andere!

betekenissen! hebben! (Montessori! et! al.,! 2012,! p.! 35l! Wodak! et! al.,! 2008,! p.20l!

Blommaert!et!al.,!2000,!p.!456).!Taal!en!samenleving!staan!dus!in!relatie!tot!elkaar!

(Blommaert!et!al.,!2000,!p.!448l!Van!Den!Bergh,!2004,!p.!33).!Dit!betekent!dat!de!

sociale!functie!van!taal!zowel!invloed!uitoefent!als!beïnvloed!wordt!door!de!gangbare!

sociale!structuren!in!de!samenleving!(Wodak!et!al.,!2008,!p.!7).!Er!is!dus!sprake!van!

een!dialectische!relatie!tussen!het!discours!en!de!maatschappij!(Wodak!et!al.,!2008,!

p.! 5l! Blommaert! et! al.,! 2000,! p.! 452).! Enerzijds! beïnvloedt! het! discours! de!

maatschappij! door! bepaalde!machtsverhoudingen! al! dan! niet! in! stand! te! houden.!

Anderzijds! beïnvloedt! de!maatschappij! het! heersende! discours! (Montessori! et! al.,!

2012,!p.!34).!Het!zorgt!met!andere!woorden!voor!de!instandhouding!van!de!status!quo!

(Jorgensen!&!Phillips,!2002,!p.!61).!!

Het! is! daarom! de! taak! van! kritische! discoursanalytici! om! zowel! zichtbare! als!

onzichtbare!betekenissen!bloot!te!leggen.!Hierbij!moeten!we!rekening!houden!met!het!

feit!dat!taal!niet!neutraal!is.!Dominantie,!discriminatie,!ideologie,!macht!en!hegemonie!

kunnen!onderdeel!zijn!van!een!talig!discours!dat!ongelijkheid!tussen!sociale!groepen!

teweegbrengt! (Blommaert! et! al.,! 2000,! p.! 450).! De! onderzoeker!moet! daarom! de!

subjectieve! ondertoon! van! het! discours! ophelderen! en! analyseren! (Jorgensen! &!

Philips,!2002,!p.!63).!KDA!probeert!de!samenleving!niet!alleen!te!begrijpen!en!uit!te!

leggen!(Wodak!et!al.,!2008,!p.!6).!De!onderzoekstraditie!tracht!de!hele!samenleving!

te!transformeren!naar!een!betere!wereld!(Van!Den!Bergh,!2004,!p.!33l!Jorgensen!&!

Phillips,!2002,!p.!64).!Op!die!manier!is!KDA!heel!praktijkgericht.!De!onderzoeker!focust!

zich!op!empowerment!en!geeft!gehoor!aan!degenen!die!uitgesloten!zijn!door!ideologie!

en!machtsmisbruik!bloot!te!leggen!en!voor!te!stellen!hoe!dit!beter!kan!(Blommaert!et!

al.,!2000,!p.!449).!Dit!verklaart!waarom!een!kritische!discoursanalyse!altijd!gericht!is!

op!een!sociaal4maatschappelijk!probleem!(Wodak!et!al.,!2008,!p.!3)!!

Zoals! elke! onderzoekstraditie! kent! KDA! ook! heel! wat! kritiek.! Aangezien! de!

onderzoeker!deel!uitmaakt!van!de!wereld!waarin!we!leven,!wordt!hij!beïnvloed!door!

sociale,! economische! en! politieke! structuren! die! gangbaar! zijn! in! diezelfde!wereld!
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(Wodak!et!al.,!2008,!p.!7).!Dit!betekent!dat!de!onderzoeker!zo!transparant!mogelijk!

moet!zijn!over!zijn!of!haar!positie! in!het!veld.!Daarnaast!krijgt!KDA! regelmatig!het!

verwijt! een! ‘vage’! discipline! te! zijn.! Concepten! en!methodes! staan! niet! vast.! Elke!

onderzoeker!mag!en!kan!zijn!of!haar!interpretatie!gebruiken!bij!het!uitvoeren!van!de!

analyse!en!het!invullen!van!concepten!zoals!tekst,!discours,!etc.,!…!(Blommaert!et!al.,!

2000,!p.!456).!Ook!de!omstandigheden!waarin!een!tekst!vervaardigd!wordt,!zijn!niet!

altijd!even!duidelijk!(Blommaert!et!al.,!2000,!p.!460).!Hierdoor!is!er!geen!sprake!van!

zuivere! objectiviteit.!De! founding, fathers! van!KDA!steken!dit! niet! onder! stoelen! of!

banken.! Integendeel.! Ze! counteren! dit! gegeven! door! te! pleiten! voor! uitmuntende!

transparantie!over!de!genomen!beslissingen!binnen!het!onderzoek.!!

De! kenmerken! van! een! kritische! discoursanalyse! laten! zien! dat! het! heersende!

discours!in!vraag!wordt!gesteld!en!uitgedaagd.!Hierin!ligt!dan!ook!het!‘kritische’!aspect!

van!KDA!vervat.!Het!problematiseren!van!de!status!quo!zorgt!ervoor!dat!het!discours!

niet!vaststaat!maar!onderhevig!is!aan!veranderingen.!Er!is!namelijk!vaak!sprake!van!

interdiscursiviteit! (=beïnvloeding! van! het! ene! discours! door! het! andere)! en!

intertekstualiteit! (=verwijzing! van! de! ene! tekst! naar! de! andere)! (Montessori! et! al.,!

2012,!p.!38l!Jorgensen!&!Phillips,!2002,!p.!73).!We!kunnen!dan!ook!besluiten!dat!de!

kenmerken!van!een!kritische!discoursanalyse!perfect!aansluiten!bij!de!kern!van!dit!

onderzoek.!KDA!is!de!meest!geschikte!manier!om!te!peilen!naar!het!discours!omtrent!

de!joods4christelijk!traditie!van!N4VA.!!!

4.2- Dataverzameling-

4.2.1- Onderzoeksmateriaal--

De! communicatiekanalen! van! N4VA! zijn! tot! op! vandaag! de! dag! enorm! sterk!

uitgebouwd.! De! partij! kent! als! geen! ander! het! belang! van! media,! bereik! en!

communicatie.!Zowel!de!interne!als!externe!communicatie!is!verfijnd!georganiseerd!

binnen!de!partijstructuur.!In!het!belang!van!dit!onderzoek!wordt!de!nadruk!gelegd!op!

de!externe!communicatie!van!de!partij.!Concreet!wil!dit!zeggen!dat!we!enkel!officiële!

en!authentieke!informatie!onder!de!loep!nemen!waarvan!de!rechtstreekse!afzender!

de!partij!zelf!is.!De!aanwezigheid!van!N4VA!in!het!commerciële!veld,!zoals!interviews!

in!tijdschriften!als!Story!of!Dag,Allemaal!en!televisieoptredens!in!De,Slimste,Mens!of!

De,Laatste,Show,!laten!we!strategisch!links!liggen.!De!reden!hiervoor!is!het!feit!dat!

dergelijke!informatie!niet!uit!eerste!hand!komt.!!
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De! officiële! externe! communicatiekanalen! van! N4VA! bestaan! zowel! uit! offline! als!

online!bronnen.!Binnen!dit!onderzoek!leggen!we!de!nadruk!op!beide!aspecten.!Toch!

moeten! we! hierbij! een! kanttekening! maken.! De! schaal! van! dit! onderzoek! en! de!

karakteristieken!van!bepaalde!media,!verplichten!ons!een!selectie!te!maken.!Offline!

selecteren!we!het!partijmagazine!van!N4VA.!Dit!magazine!verschijnt!voor!de!eerste!

keer! in! 2001! onder! de! titel! ‘Volle, Manen:, voor, zes, miljoen, Vlamingen’.! In! 2006!

ondergaat!het!magazine!een!naamsverandering!en!draagt!het!de!titel!‘Nieuw&Vlaams,

Magazine’.!Dit! partijblad!bestaat! nog! steeds!en!wordt!maandelijks! uitgegeven!met!

uitzondering! van! de! vakantiemaanden! juli! en! augustus.! Om! vergissingen! onder!

invloed!van!de!naamsverandering!te!voorkomen,!gebruiken!we!binnen!dit!onderzoek!

gemakshalve!de!naam! ‘Nieuw&Vlaams,Magazine’!wanneer!we!het!hebben!over!het!

partijmagazine.!De!partijmagazines!die!niet!raadpleegbaar!zijn!op!de!site!van!N4VA,!

worden!via!het!archief!van!ADVN!(=!Archief!en!Documentatiecentrum!voor!het!Vlaams!

Nationalisme)!geraadpleegd.!

!

Afbeelding!3:!Cover!1ste!uitgave!‘Volle!Manen:!voor!zes!miljoen!Vlamingen’4!

De!keuze!voor!het!partijmagazine!ligt!zeer!voor!handen.!Het!is!één!van!de!officiële!

spreekbuizen! van! de! partij! en! het! zorgt! voor! direct! contact! met! de! achterban.!
!
4Nieuw4Vlaamse!Alliantie.!(2001,!november).!Tien!tintelende!tonen.!Volle,Manen,!p.!
1.!
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Daarnaast! is! het! partijblad! aanwezig! sinds! het! ontstaan! van!N4VA! in! 2001.! Dit! is!

belangrijk.!Op!die!manier!kan!het!onderzoek!de!volledige!bestaansperiode!van!N4VA!

coveren.! Mede! vanuit! dit! oogpunt! includeren! we! geen! socialemediakanalen.! De!

thematiek! in!dit!onderzoek! is! latent!en! impliciet!aanwezig,!waardoor!kanalen!zoals!

Facebook,! Instagram! en! Twitter! (zeker! met! een! maximum! van! 280! tekens)! niet!

geschikt!zijn!voor!de!corpus.!Ook!het!feit!dat!deze!platformen!voornamelijk!gericht!zijn!

op!beelden!is!reden!tot!uitsluiting.!Messenger!en!WhatsApp!worden!ook!niet!betrokken!

in!het!onderzoek,!aangezien!deze!kanalen!meer!fungeren!als!Q&A!platformen.!Toch!

laten! we! YouTube! niet! links! liggen.! N4VA! heeft! onlangs! haar! YouTube! kanaal!

helemaal! geüpdatet!met! filmpjes!waarin! ze! duidelijk! haar! standpunten! uitlegt! over!

bepaalde!topics!(zoals!identiteit,!Verlichting,!islam,!…).!De!transcripties!hiervan!zijn!

beschikbaar! op! YouTube! zelf.! Dergelijke! informatie! is! zo! waardevol! voor! het!

onderzoek!dat!we!graag!een!uitzondering!maken.!!

Om!een!representatief!beeld!te!krijgen,!vervolledigen!we!het!onderzoeksmateriaal!met!

nieuwsberichten!(inclusief!opiniestukken,!visieteksten,!speeches)!die!beschikbaar!zijn!

op! de!website! van!N4VA.! Als! toetsingsmateriaal! gebruiken!we! zowel! het!Manifest!

(2001)! en! de! Beginselverklaring! (2001)! van! de! partij.! In! de! literatuurlijst! vindt! u!

verwijzingen! naar! beide! werken.! We! kiezen! ervoor! om! geen! nieuwsbrieven,!

magazines! van! jongerengroeperingen,! plaatselijke! publicaties,! themabrochures,!

kaderbladen!en!boeken!te!selecteren.!Ook!covers,!cartoons!en!afbeeldingen!worden!

niet!geanalyseerd!omdat!de!schaal!van!het!onderzoek!dit!niet!toelaat.!We!focussen!

ons!enkel!en!alleen!op!geschreven!tekst.!!

4.2.2- Onderzoeksperiode--

N4VA! is! een! relatief! jonge! partij.! Dit! biedt! ons! de! mogelijkheid! om! de! gehele!

bestaansperiode!van!de!partij!mee! te!nemen! in!het!onderzoek!én!aan!één!stuk! te!

analyseren.!Concreet!loopt!de!onderzoeksperiode!van!13!oktober!2001!(oprichting!N4

VA)!tot!en!met!31!december!2018,!waardoor!we!de!gemeenteraadsverkiezingen!van!

oktober!2018!en!de!nagrillen!van!diezelfde!verkiezingen!meenemen!in!het!onderzoek.!

We!zijn!niet!genoodzaakt!om!periodes!af!te!bakenen!of!op!te!delen.!Op!die!manier!

includeren!we!alle!belangrijke!gebeurtenissen!en!mijlpalen!van!N4VA!in!de!analyse!én!

kunnen!we!het!joods4christelijk!discours!volledig!in!kaart!brengen.!Deze!manier!van!

werken! geeft! ons! ook! de! kans! om! conclusies! te! trekken! over! wanneer! de! joods4

christelijke!traditie!wel!degelijk!een!terugkerend!onderwerp!werd!in!de!retoriek!van!N4

VA,! wanneer! het! onderwerp! voor! het! eerst! gebruikt! werd,! welke! aanleiding(en)!
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hiervoor!gezorgd!hebben!en!aan!welke!andere!onderwerpen!dit! thema!al!dan!niet!

gekoppeld! is.!Het! laat!met!andere!woorden!op!een!duidelijke!manier! zien!hoe!het!

joods4christelijk!debat!geëvolueerd!is.!

4.2.3- Selectiemethode-en-criteria--

Vooraleer!de!data!kan!verzameld!worden,!is!het!noodzakelijk!om!stil!te!staan!bij!de!

selectiemethode! en! criteria! die! hieraan! voorafgaan.! Aangezien! dit! onderzoek! een!

kwalitatieve! onderzoeksmethode! hanteert,! is! het! gangbaar! om! een! doelgerichte!

steekproef!(=!‘purposive,sampling’)!op!poten!te!zetten!(Mortelmans,!2013,!p.!153).!Dit!

betekent! dat! er! op! voorhand! criteria! worden! vastgelegd,! die! op! hun! beurt! de!

steekproef! bepalen.! De! geselecteerde! criteria! zijn! gelinkt! aan! het! onderwerp! en!

moeten!een!bijdrage!leveren!in!het!vinden!van!een!antwoord!op!de!onderzoeksvraag.!

We!selecteren!dus!enkel!en!alleen!informatierijke!cases!(Mortelmans,!2013,!p.!154).!

Dit!proces!vertaalt!zich!in!het!vastleggen!van!de!onderzoekspopulatie!(Mortelmans,!

2013,!p.!154).!Binnen!het!onderzoek!staat!de!populatie!gelijk!aan!alle!nieuwsberichten!

(inclusief! opiniestukken,! visieteksten,! speeches)! op! de! website! van! N4VA,! alle!

YouTube4video’s!op!het!N4VA!kanaal!én!alle!uitgegeven!partijmagazines!van!N4VA!

binnen!de!vooraf!afgebakende!periode!van!13!oktober!2001!tot!en!met!31!december!

2018.!Wanneer!het!gaat!over!het!partijmagazine!spreken!we!over!zowel!uitgaves!met!

de! titel! ‘Volle, Manen:, voor, zes, miljoen, Vlamingen’! van! 2001! tot! en! met! 2005,!

opgevolgd!door!het!‘Nieuw&Vlaams,Magazine’!van!2006!tot!en!met!2018.!!

Uit!de!populatie!wordt!een!steekproef!getrokken!(Mortelmans,!2013,!p.!155).!Deze!

bestaat!uit!alle!artikels,!videotranscripties,!speeches,!opiniestukken,!visieteksten!en!

nieuwsberichten!met!betrekking!tot!de!joods4christelijke!traditie!(en!subthema’s!zoals!

identiteit,! Verlichting! én! de! islam).! Dergelijke! subthema’s! zijn! belangrijk! om! het!

onderzoek! volledig! te! kaderen,! aangezien! N4VA! relatief! weinig! het! begrip! ‘joods4

christelijk’! letterlijk! in!de!mond!neemt.!Rekening!houdend!met!deze!criteria!worden!

teksten! geselecteerd! en! kan! er! aan! dataverzameling! gedaan! worden.! Het! aantal!

teksten!die!geselecteerd!en!geanalyseerd!worden,!staat!niet!op!voorhand!vast.!Er!is!

geen! limiet! hieromtrent.! Het! dataverzamelingsproces! gaat! door! tot! er! saturatie!

optreed.!Tijdens!deze!oefening!hebben!we!systematisch!een! logboek!bijgehouden!

met! de! eerste! bevindingen.! Deze! bevindingen! kunnen! helpen! tijdens! het! data!

analyseproces.!!
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Er! is! dus! sprake! van! een! intense! steekproef! (Mortelmans,! 2013,! p.! 161).! We!

analyseren! enkel! relevante! teksten! waarin! het! bestudeerde! fenomeen! intens!

aanwezig! is.! Concreet! wil! dit! zeggen! dat! binnen! de! steekproef! enkel! artikels,!

opiniestukken,!speeches,!nieuwsberichten,!…!geselecteerd!worden!in!functie!van!het!

debat!‘islam’4‘joods4christelijke’4‘Verlichting’4‘identiteit’.!Deze!manier!van!werken!mag!

ons!niet!verhinderen!afwijkende!of!opvallende!cases!te!selecteren.!Dergelijke!cases!

moeten!ook!opgenomen!worden!in!de!steekproef!aangezien!een!uitzondering!vaak!

veel! informatie!kan!opleveren!(Mortelmans,!2013,!p.!159).!In!totaal!hebben!we!een!

steekproef!van!156!artikels.!Deze!zijn!allemaal!terug!te!vinden!in!bijlage.!!

4.3- Data-analyse--

Kritische! discoursanalyse! is! een! onderzoekstraditie! waarbij! de! onderzoeker! op!

empirisch!vlak!verschillende!kanten!uit!kan.!Om!te!peilen!naar!de! joods4christelijke!

traditie!binnen!het!Vlaams4nationalistische!dogma!van!N4VA,!hanteren!we!het!drie4

dimensioneel!model!van!Fairclough!in!combinatie!met!de! linguïstisch!pragmatische!

invalshoek!van!Blommaert!&!Verschueren!(Blommaert!&!Verschueren,!1992,!p.!25).!

Door!gebruik!te!maken!van!beide!methoden!hebben!we!enerzijds!een!enorme!focus!

op!(impliciete)!tekst!en!taal.!Anderzijds!wordt!de!data!steeds!teruggekoppeld!naar!de!

context! (Montessori! &! Schuman! &!De! Lange,! 2012,! p.! 52).! Er! is! dus! sprake! van!

abductie.! Theorie,! data! en! context!worden! steeds!met! elkaar! in! verband! gebracht!

(Montessori!et!al.,!2012,!p.!52).!Afbeelding!4!verduidelijkt!dit!circulair!proces.!

!

Afbeelding!4:!Circulaire!analyse!in!KDA5!

!
5Wodak,! R.! (2008).! Critical! Discourse! Analysis:! History,! Agenda,! Theory! and!

Methodology.! In! R.! Wodak! &! M.! Meyer! (Eds.),! Methods, for, Critical, Discourse,

Analysis,(pp.!1433).!London:!Sage!(2nd!revised!edition).!
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4.3.1- Fairclough’s-driedimensioneel-model--

Overgaan! tot! een! kritische! discoursanalyse! in! de! praktijk! is! niet! vanzelfsprekend!

zonder! een! theoretisch!model! als! ondersteuning.!Het! driedimensioneel!model! van!

Fairclough!komt!hieraan!perfect!tegemoet.!Zoals!de!naam!onthult,!vindt!de!analyse!

plaats!op!drie!niveaus.!Dit!betekent!dat!een!discours!zowel!als!tekst,!discursieve!en!

sociale!praktijk!fungeert!(Fairclough,!1995,!p.!97).!!

!

Afbeelding!5:!Driedimensioneel!model!van!Fairclough6!

Zoals!de!afbeelding!duidelijk!maakt,!start!het!driedimensioneel!model!van!Fairclough!

met! een! tekstuele! analyse.! Hier! wordt! vooral! gekeken! naar! grammatica,!

woordenschat!en!structuur! van!de! tekst! (Blommaert!&!Bulcaen,!2000,!p.!448).!De!

keuze!van!de!auteur!voor!bepaalde!woorden,!zinstructuren,!metaforen,!synoniemen,!

argumenten,!…!wordt!door!de!onderzoeken!blootgelegd.!Deze!keuze!weerspiegelt!

vaak!weloverwogen!standpunten!die!niet!altijd!op!het!eerste!zicht!merkbaar!zijn.!De!

manier!waarop!iets!gezegd!wordt,!is!hier!belangrijk!(Montessori!et!al.,!2012,!p.!50).!

Een!discours!verwoordt!de!wereld!op!een!bepaalde!manier.!!

Enkel!en!alleen!het!linguïstisch!aspect!in!kaart!brengen,!geeft!geen!antwoord!op!de!

onderzoeksvraag.!Om!tekstuele!en!sociale!praktijken!aan!elkaar!te!verbinden!(m.a.w.!

sociale! processen! verklaren! d.m.v.! tekst)! hebben! we! een! tussenstap! nodig!

(Jorgensen! &! Philips,! 2002,! p.! 66).! Daarom! volgt! de! discursieve! analyse.! De!
!
6Jorgensen,! M.,! &! Philips,! L! (2002).! Discourse, Analysis, as, Theory, and, Method.!

London:!Sage!Publications.!!
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discursieve!dimensie!gaat!vooral!kijken!naar!het!groter!geheel!van!de!tekst.!Deze!fase!

richt! zich! op! de! manier! waarop! teksten! worden! geproduceerd! en! geconsumeerd!

(Blommaert! &! Bulcaen,! 2000,! p.! 448).! Wie! de! tekst! vervaardigt,! in! welke!

omstandigheden!en!via!welk!format!is!belangrijk.!Het!doel!is!om!onderliggende!(al!dan!

niet! impliciete)!betekenissen!naar!de!oppervlakte!te!brengen.!De!aandacht!gaat!uit!

naar! intertekstualiteit!en!coherentie!(Blommaert!&!Bulcaen,!2000,!p.!448l!Wodak!&!

Meyer,!2008).!!

De! laatste!stap! in!dit!proces! is!de!sociale! (of!contextuele)!analyse.!Deze!dimensie!

focust!zich!op!de! ideologie!en!de!hegemonie!waarin!een! tekst!vervat!zit.!Concreet!

betekent!dit!dat!de!tekst!geanalyseerd!wordt!in!een!bredere!sociaal4culturele!en!socio4

economische!structuur!(Blommaert!&!Bulcaen,!2000,!p.!449).!Dit!heeft!natuurlijk!een!

invloed!op!de!interpretatie!van!de!tekst.!De!onderzoeker!gaat!op!zoek!naar!sociale!

structuren,!ideologieën!en!machtsrelaties!die!in!stand!worden!gehouden!(of!net!teniet!

worden! gedaan)! door! het! discours.!Het! is! dan! ook! toonaangevend! om!dit! op! een!

consistente!manier!in!kaart!te!brengen!(Jorgensen!&!Philips,!2002,!p.!66).!!

4.3.2- Operationalisering-van-het-driedimensioneel-model--

Het!driedimensioneel!model!van!Fairclough!lijkt!op!het!eerste!zicht!enorm!abstract.!

Dit!hoofdstuk!richt!zich!daarom!op!de!operationalisering!van!het!model!in!functie!van!

de!onderzoeksvraag.!Aangezien!dit!onderzoek!peilt!naar!de!plaats!en!rol!van!de!joods4

christelijke!traditie!binnen!het!Vlaams4nationalistisch!gedachtengoed!van!N4VA,!is!het!

voornaam! om! naast! Fairclough! ook! de! onderzoeksmethode! van! Blommaert! te!

betrekken!in!dit!onderzoek.!Blommaert!is!enorm!taalkundig!van!aard!en!probeert!een!

ideologie! bloot! te! leggen! aan! de! hand! van! wat!men! de! ‘linguïstische! pragmatiek’!

noemt!(Blommaert!&!Verschueren,!1992,!p.!25).!Deze!methode!stelt!de!onderzoeker!

in! staat! impliciete! taal! in! kaart! te! brengen.! Elke! vorm! van! communicatie! draagt!

namelijk! betekenis! met! zich! mee! die! zowel! impliciet! als! expliciet! kan! zijn.!

Overtuigingen,! denkbeelden! en! opinies! liggen! vervat! in! het! taalgedrag,! de!

communicatie! en! de! retoriek! van! het! individu! of! de! groep.! Door! taal! op! een!

systematische!manier!te!analyseren,!kunnen!deze!betekenissen!worden!ontbloot!én!

onderzocht!(Blommaert!&!Verschueren,!1992,!p.!25).!

4.3.2.1- Tekstuele-analyse--

De! tekstuele! analyse! bekommert! zich! over! het! linguïstisch! karakter! van! de! tekst!

(Jorgensen! &! Philips,! 2002,! p.! 83).! De! vraag! is! hier! dan! ook! hoe! het! discours!
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taalkundig! wordt! vormgegeven! (Fairclough,! 2012,! p.! 457).! Ook! Blommaert! et! al.!

(1992)! focust! zich! op! het! belang! van! ‘verwoordingsstrategieën’.! Woorden! en!

structuren!dragen!geen!betekenis!op!zich,!enkel! in!combinatie!met!grammatica!en!

andere! lexicale! keuzes! (Blommaert! et! al.,! 1992,! p.! 26).! Ook! de! context! en! het!

onderwerp! is! hierbij! belangrijk.! Woordgebruik! is! namelijk! nooit! neutraal.! De!

woordkeuze!verraadt!de!mening!van!de!auteur!én!zijn!blik!op!de!realiteit!(Maly,!2012,!

p.!74).!Metaforen,!werkwoorden,!assumpties!en!presupposities,!referentiestrategieën,!

grammatica,!argumentatie!en!semantische!relaties!zijn!hiervan!een!goed!voorbeeld.!

Metaforen))
Metaforen!zijn!vergelijkingen!zonder!‘als’.!De!onderzoeker!moet!zich!afvragen!waarom!

bepaalde!metaforen!wél!en!andere!niet!gebruikt!worden.!Vaak!wordt!een!metafoor!

gebruikt!om!een!bepaald!argument!weer!te!geven.!Een!voorbeeld!van!veelgebruikte!

metaforen!in!de!politiek!zijn!sportmetaforen!of!ziektemetaforen,!b.v.:!‘De,islam,is,een,

epidemie,die,zich,verspreidt,als,dit,geen,halt,wordt,toegeroepen’.!!

Werkwoorden))
De!keuze!voor!een!bepaald!werkwoord!weerspiegelt!de!mening!van!de!auteur.!Kijk!

maar!naar!volgende!zin:! ‘De,joods&christelijke,traditie,wordt,onderdrukt,door,andere,

identiteiten’.,Door!het!werkwoord!‘onderdrukken’!te!gebruiken,!laat!de!auteur!impliciet!

merken!dat!hij!of!zij!negatief!staat!tegenover!andere!identiteiten.!!

Assumpties)en)presupposities))
Een! assumptie! is! ‘iets’! dat! als! waarheid! of! zekerheid! naar! voor! wordt! geschoven!

zonder! bewijs.! Een! presuppositie! daarentegen! is! ‘iets’! dat! van! tevoren! wordt!

aangenomen!(lees:!een!vooronderstelling).!Blommaert!verwijst!hiernaar!in!zijn!notie!

over! linguïstische!pragmatiek.!Volgens!hem!moeten!we!op!zoek!naar! ‘dragers!van!

impliciete!informatie’.!Dergelijke!‘dragers’!zijn!linguïstische!structuren!(Blommaert!et!

al.,!1992,!p.!25).!Hiermee!verwijzen!we!naar!woorden!en!zinnen!die!andere!zaken!

vooronderstellen.! Het! wordt! gebruikt! om! te! verwijzen! naar! zaken! die! de! auteur!

vanzelfsprekend!vindt!(Maly,!2012,!p.!74).!!

Referentiestrategieën))
Sociale!actoren!en!objecten!kunnen!op!verschillende!manieren!voorgesteld!worden.!

De!manier!waarop!subjecten!en!objecten!genoemd!worden,!tekent!hun!representatie!

en! de! wijze! waarop! de! lezer! zijn! visie! vormt! hieromtrent.! Een! goed! voorbeeld! is!

‘individualisering!of!collectivisering!van!actoren’.!Door!actoren!collectief!voor!te!stellen!



! 44!-

(b.v.!‘dé!moslims’)!verliest!de!lezer!elke!vorm!van!affiniteit.!De!actor!wordt!namelijk!

gelijkgesteld! aan! de! groep! en! krijgt! dus! ook! dezelfde! groepseigenschappen.!

Daarnaast! leidt! het! opsommen! van! actoren! in! aantallen! (lees:! ‘aggregatie! van!

actoren’)! ook! tot! vervreemding.! Omgekeerd! zorgt! het! individueel! voorstellen! van!

actoren!voor!meer!verbondenheid.!Door!de!actor!een!naam!te!geven!én!additionele!

informatie!over!deze!persoon!toe!te!voegen,!krijgt!de!actor!een!gezicht.!Een!andere!

referentiestrategie! is! ‘personificatie’.! Hierbij! krijgt! een! non4menselijke! categorie!

menselijke! eigenschappen! toegewezen! (b.v.! ‘Europa! verplicht! ons! tot…’).! Deze!

methode!geeft!de!lezer!het!gevoel!dat!er!geen!alternatief!is!(Wodak!&!Meyer,!2008,!

p.!28).!!

‘Wij’)versus)‘zij’)
De! ‘wij’/’zij’! verhouding!wordt! vaak! gebruikt! om!een! verschil! uit! te! drukken! tussen!

groepen.!De!auteur!wil!ons!het!gevoel!geven!dat!‘wij’!compleet!anders!zijn!dan!‘zij’.!In!

deze! retoriek!zijn! ‘zij’!nagenoeg!vreemden,!die!niets!gemeen!hebben!met! ‘wij’.!De!

‘wij’/’zij’! verhouding! wordt! uitgedrukt! door! persoonlijke! en! bezittelijke!

voornaamwoorden! zoals! ‘wij’,! ‘zij’,! ‘ons’,! ‘hun’! én! weerspiegelt! verschillende!

machtsrelaties!in!het!discours!(Jorgensen!&!Philips,!2002,!p.!83).!!!

Grammatica))
De!auteur!kan!doelbewust!enkele!grammaticale!regels!toepassen!om!een!bepaalde!

connotatie!te!geven!aan!de!tekst.!Transitiviteit!bekijkt!hoe!bepaalde!gebeurtenissen!

en! processen! al! dan! niet! verbonden! zijn!met! het! subject! en! het! object.! Door! een!

passieve! zinsconstructie! te! gebruiken,! wordt! de! agent! in! volgend! voorbeeld!

achterwege!gelaten:! ‘50,moslims,werden,opgepakt’.!Door!de!passiviteit!van!de!zin!

wordt!de!gebeurtenis!als!een!‘normaliteit’!aanzien,!waarbij!er!geen!verantwoordelijke!

agent!is.!Er!wordt!enkel!gekeken!naar!de!actie!en!het!proces.!Er!is!geen!oog!voor!de!

oorzaak!(Jorgensen!&!Philips,!2002,!p.!83).!Waarom!zijn!de!moslims!opgepakt?!Wie!

heeft!de!moslims!opgepakt?!!

‘Modaliteit’!is!nog!een!grammaticatruc!waarmee!de!auteur!overtuiging!en!gevoel!in!de!

tekst!probeert!te!leggen.!Het!doelt!op!de!mate!waarin!de!auteur!affiniteit!heeft!met!zijn!

uitspraken.!Door!een!‘waarheid’!modaliteit!te!gebruiken,!verbindt!de!auteur!zich!100%!

aan!zijn!uitspraak.!De!uitspraak!wordt!als!onweerlegbaar!aanzien,!b.v.:! ‘De, joods&

christelijke,traditie,maakt,deel,uit,van,onze,identiteit’!(i.p.v.!‘de,joods&christelijke,traditie,

kan,een,invloed,hebben,op,onze,identiteit’).!De!zin!tussen!haakjes!drukt!een!lagere!

mate! van! zekerheid! uit.! Er! bestaan! verschillende! soorten! modaliteiten:!
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toestemmingsmodaliteiten,! categorische! modaliteiten,! objectieve! en! subjectieve!

modaliteiten!(‘het,is,koud’,!,‘we,denken,dat,het,koud,is’),!etc.!…!(Jorgensen!&!Philips,!

2002,! p.! 85).!Het! is! duidelijk! dat! een! zinsconstructie! (actief,! passief,! retorisch,!…)!

strategische!motieven!heeft.!!!

Argumentatie))
Het! discours! wordt! systematisch! vormgegeven! door! bepaalde! argumenten! te!

betrekken!en!uit!te!vergroten,!terwijl!andere!argumenten!4!die!bijvoorbeeld!niet!in!het!

discours!passen!4!!doelbewust!achterwege!worden!gelaten!(Wodak!&!Meyer,!2008,!p.!

28).!De!onderzoeker!moet!hiernaar!op!zoek.!!

Semantische)relaties))
Binnen!een!discours!wordt!vaak!dezelfde!woordenschat!gebruikt,!al!dan!niet!op!een!

verschillende!manier.!Om!deze!verschillen!te!identificeren,!moet!de!onderzoeker!de!

semantische!relaties!in!kaart!brengen.!Zo!kan!men!enerzijds!focussen!op!‘collocatie’,!

nl.!woorden!die!systematisch!samen!voorkomen.!Anderzijds!kunnen!we!nagaan!welke!

betekenis!een!woord!heeft!t.o.v.!een!ander!woord.!!

Voor!we!overgaan!tot!de!discursieve!analyse!is!het!belangrijk!om!stil!te!staan!bij!wat!

Blommaert!et!al.!(1992)!de!‘globale!betekenisconstructie’!noemt.!Concreet!betekent!

dit!dat!betekenis!niet!alleen!ontleend!wordt!aan!woorden,!zinnen,!grammatica,!…!Ook!

doorheen!de!hele!tekst!wordt!betekenis!geconstrueerd!(Maly,!2012,!p.!75).!Blommaert!

grijpt!hierbij!terug!naar!het!concept!‘informatiestructuur’!van!Silverstein.!!!

‘Betekenis,wordt,gegenereerd,doorheen,de,reikwijdte,van,paragrafen,en,hele,

stukken,woordenstroom,van,dissertatie&grootte,,via,het,gebruik,van,woorden,

en,uitdrukkingen,die,aan,elkaar,gelinkt,worden,door,grammaticale,en,andere,

regels’,(Maly,!2012,!p.!75).!,

Impliciete! en! expliciete! informatie! vormt! één! geheel! in! de! tekst.! Het! is! dan! ook!

belangrijk!om!de!informatiestructuur!in!zijn!geheel!te!analyseren.!Dergelijke!analyse!

is!noodzakelijk!om!impliciete!betekenissen!op!te!rakelen!(Blommaert!et!al.,!1992,!p.!

26).!!

4.3.2.2- Discursieve-analyse--

Tijdens!de!discursieve!analyse!behandelen!we!verschillende!vragen.!Op!welke!manier!

wordt!de!tekst!geproduceerd?!Heeft!het!productieproces!invloed!op!de!inhoud!van!de!

tekst?!Op!welke!manier!interpreteert!de!lezer!de!tekst?!(Jorgensen!&!Philips,!2002,!p.!

82).!Wie!is!de!auteur?!Door!op!de!hoogte!te!zijn!van!de!achtergrond!van!de!auteur!
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kunnen!we!zijn!of!haar!standpunten!beter!in!kaart!brengen!en!vervolgens!verklaren.!

Het!is!ook!belangrijk!om!vragen!te!stellen!over!wie!(of!wat)!niet!aan!bod!komt.!Welke!

onderwerpen!worden!al!dan!niet!behandeld?!Welke! thema’s!keren!steeds! terug! in!

combinatie!met!de!joods4christelijke!traditie?!Om!de!analyse!te!vervolledigen!moet!de!

onderzoeker! dergelijke! terugkerende! thema’s! noteren! in! zijn! of! haar! logboek!

(Jorgensen!&!Philips,!2002,!p.!83).!!

4.3.2.3- Sociale-analyse--

De!derde!en!laatste!dimensie!betrekt!de!context!in!de!analyse.!Een!gebeurtenis!in!de!

samenleving! beïnvloedt! namelijk! de! inhoud! van! de! tekst.! Een! tekst! kan! dus! niet!

begrepen!worden!zonder!context.!De!literatuurstudie!van!dit!onderzoek!speelt!hierop!

in.! Tijdens! de! analyse! houden!we! de! ideologie! en! geschiedenis! van!N4VA! in! ons!

achterhoofd.! We! gaan! met! andere! woorden! kijken! hoe! de! tekst! past! binnen! het!

Vlaams4nationalisme!van!N4VA.!!
! -
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5- Onderzoeksresultaten-

Op!basis! van! de! analyse,! rapporteren!we! in! dit! hoofdstuk! de! resultaten! van! onze!

bevindingen.!!

5.1- Betekenis-van-de-joods.christelijke-traditie-

Een! eerste! stap! naar! de! betekenis! van! de! joods4christelijke! traditie! binnen! de!

partijretoriek!van!N4VA!vinden!we!terug!in!de!oorsprong!van!de!westerse!beschaving.!

N4VA!suggereert!dat!de!joods4christelijke!traditie,!samen!met!andere!invloedgolven,!

fungeert!als!basis!van!de!westerse!samenleving.!!

‘De, Grieks&Romeinse, culturele, software, blijft, tot, vandaag, de, basis, van, de,

westerse,beschaving.,De,joods&christelijke,traditie,voegde,er,de,metafysica,en,

de,menselijke,waardigheid,aan,toe.,De,renaissance,stelde,met,het,humanisme,

de,mens,centraal,en,richtte,de,wetenschappelijke,traditie,op,vooruitgang.,De,

Verlichting,nam,met,individuele,rechten,en,vrijheden,het,vaandel,over,en,gaf,

ons, volkssoevereiniteit,, de, ‘rule, of, law’, (rechtstaat), en, opinievrijheid’, (De!

Wever,!opiniestuk,!juli!2016).,,

Volgens!N4VA! leert! de! joods4christelijke! traditie! het! individu!hoe!men!waardig!met!

elkaar!moet!omgaan.!Deze!waarden!zijn!heel!belangrijk!binnen!de!retoriek!van!N4VA.!

De!partij!suggereert!dat!enkel!wet!en!ratio!geen!houvast!bieden!voor!het!individu!én!

dat!de!mens!nood!heeft!aan!de! joods4christelijke! traditie!als!morele! leidraad! in!de!

samenleving.!!!

‘En,dan,nog,schieten,de,wet,en,de,ratio,per,definitie,hopeloos,te,kort,om,een,

publieke,moraal,te,funderen.,Om,ons,op,het,rechte,pad,te,houden,blijft,er,die,

weemoed,, feitelijk, de, levenswijsheid, opgebouwd, door, 2000, jaar, joods&

christelijke,traditie’,(De!Wever,!nieuwsberichten,!maart!2011).,,

Het!lijkt!erop!dat!ons!moreel!gedrag!(lees:!wat!wel!en!niet!kan)!en!sociale!interactie!

vervat! ligt! in! de! joods4christelijke! traditie.! N4VA! omschrijft! het! als! een! bron! van!

levenswijsheid!die!noodzakelijk!is!om!voeling!met!de!maatschappij!te!hebben.!Wetten!

zijn! namelijk! niet! altijd! moreel! volgens! N4VA! (De! Wever,! nieuwsberichten,! maart!

2011).!

Een! belangrijke! kanttekening! bij! het! westers! beschavingsproces! is! de! rol! van! de!

Verlichting.!N4VA!suggereert!dat!de!Verlichting!verder!werkt!op!de!basis!van!de!joods4



! 48!-

christelijke! traditie,! Grieks4Romeinse! cultuur,! humanisme! en! de! renaissance! (De!

Wever,!opiniestuk,!juli!2016).!Het!opiniestuk!‘Eén!voor!elk’! laat!duidelijk!de!evolutie!

van!religieuze!naar!verlichte!en!seculiere!waarden!zien.!!

‘Het, laatste,restant,van,de, joods&christelijke,traditie,&,met,name,dat,de,norm,

voor,een,duurzame,relatie,gebaseerd,is,op,de,verhouding,tussen,een,man,en,

een,vrouw,–,sneuvelde,met,de,maatschappelijke,en,wettelijke,aanvaarding,van,

het, homohuwelijk., (…), Onze, samenleving, evolueert, steeds, meer, naar, het,

verabsoluteren,van,de,individuele,vrijheid.,Derhalve,blijft,het,principe,van,‘één,

voor,elk’,robuust,doorheen,alle,seksuele,veranderingen.,(…),Polygamie,vloekt,

met, de, heersende, opvatting, van, een, moderne,, verlichte, samenleving’, (De!

Wever,!opiniestuk,!maart!2012).!,

Het! principe! ‘één! voor! elk’,!waarin! een! relatie! een!aangelegenheid! is! tussen! twee!

personen,!blijft!de!kern.!De!religieuze!opvatting!dat!dit!tussen!twee!mensen!met!een!

verschillend!geslacht!moet!zijn,!is!dan!weer!verlicht!en!verdwenen.!!!

5.2- De-joods.christelijke-identiteit--

Identiteit! is! een! belangrijk! concept! voor!N4VA.! Volgens! haar! bestaat! identiteit! niet!

alleen!uit!wetten!en!regels,!maar!‘wordt,ze,ook,gedragen,door,waarden,die,essentieel,

zijn, voor, het, burgerschap’! (De! Wever,! nieuwjaarstoespraak,! januari! 2018).! N4VA!

suggereert! vervolgens! dat! deze! burgerlijke! waarden! ‘gestart, is, bij, de, Grieken, en,

Romeinen,,door,de,joods&christelijke,traditie,is,uitgebroed,,sinds,de,renaissance,door,

het,humanisme,verder,is,vormgegeven,en,de,laatste,200,jaar,door,de,Verlichting,werd,

aangescherpt’!(De!Wever,!openingscollege!politicologie!UGent,!september!2015).!N4

VA!beschrijft!een!proces!waarbij!joods4christelijke!waarden!4!die!verlicht!werden!4!deel!

uitmaken!van!de!identiteit.!De!partij!verwijst!in!deze!context!vaak!rechtstreeks!naar!de!

Verlichting.!!

‘De,identiteit,vaart,altijd,verder.,Maar,we,gaan,niet,doelloos,en,zonder,kompas.,

De,fundamentele,waarden,van,de,Verlichting,tonen,ons,de,weg’,(De!Wever,!

YouTube:!integrale!toespraak,!februari!2018).,

N4VA!suggereert!dan!ook!dat!de!Vlaamse!identiteit!gebaseerd!is!op!Verlichting.!!
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5.3- Culturalisering-van-religie--

5.3.1- Christendom-en-jodendom--

Het! ontstaan! van! een! verlichte! identiteit! is! onlosmakelijk! verbonden! met! de!

secularisatie! van! de! samenleving! en! de! scheiding! van! kerk! en! staat! (De!Wever,!

YouTube:!integrale!toespraak,!februari!2018).!De!Verlichting!heeft!volgens!N4VA!voor!

emancipatie! en! een! ‘civiele! religie’! gezorgd! waarbij! waarden! zoals! vrijheid! en!

gelijkheid! bepalen! hoe! we! omgaan! met! elkaar! (De! Wever,! openingscollege!

politicologie!UGent,!oktober!2018).!Er!is!sprake!van!een!‘culturalisering!van!religie’!en!

een! ‘cultuurchristendom’.!Vanuit!dit!oogpunt!verwijst!N4VA!vaak!naar!een!‘gezellige!

God’! die! niet! meer! op! de! eerste! plaats! komt! bij! het! individu,! maar! waarbij! haar!

culturele! waarden! als! zingevend! kader! geldt! in! de! samenleving! (Nieuw4Vlaams!

Magazine,!mei!2016l!Volle!Manen,!februari!2002).!

‘In,deze,dynamiek,van,onze,identiteit,is,de,God,van,het,Christendom,van,het,

stuur, van, onze, samenleving, geleidelijk, naar, de, achterbank, verschoven.,

Degene,die,nog,naar,Hem,kijken,,doen,dat,door,de,band,om,samen,gezellig,

Kerst, te, vieren,, met, Pasen, chocoladen, eieren, rapen, of, om, op, belangrijke,

momenten,van,het,leven,een,spiritueel,kader,te,verstrekken.,Een,gezellige,God,

dus,,die,ons,niet,langer,dicteert,dat,vrouwen,onderdanig,moeten,zijn,en,vooral,

kindjes,moeten,kopen,,die,ons,niet,zegt,met,wie,we,wat,mogen,doen, in,de,

slaapkamer,en,met,welke, finaliteit’! (De!Wever,! openingscollege!politicologie!

UGent,!oktober!2018).,,

Het!lijkt!erop!dat!religie!nog!steeds!een!plaats!heeft!in!de!samenleving,!maar!dat!elke!

vorm!van!religieuze!affiniteit!verdwenen!is.!Het!christendom!is!louter!onderdeel!van!

het!Vlaams!cultureel!erfgoed!en!legt!geen!druk!meer!op!het!individu!en!haar!handelen!

(De!Wever,!nieuwsberichten,!mei!2018).!Strikt!religieuze!waarden!transformeren!naar!

seculiere! en! verlichte! waarden.! Of! zoals! De!Wever! zegt:! ‘De, ‘spirit, of, religion’, is,

vervangen,door,de,‘spirit,of,Enlightenment’’,(De!Wever,!nieuwsberichten,!mei!2018).!

Deze!verlichte!cultuur!wordt!als!superieur!(lees:!‘leitkultur’)!afgeschilderd!(De!Wever,!

opiniestuk,!juli!2016).!De!partij!ziet!de!Vlaming!als! ‘bevoorrechte,erfgename,van,de,

Verlichting’!(De!Wever,!openingscollege!politicologie!UGent,!oktober!2018l!De!Bruyn,!

nieuwsberichten,!juni!2016).!

Wanneer!N4VA!het!over!de!joods4christelijke!traditie!heeft,!verwijst!de!partij!niet!naar!

joodse!of!christelijke!religieuze!opvattingen,!maar!naar!culturele!waarden,!tradities!en!



! 50!-

activiteiten!die!overblijven!uit!een!door!de!kerk!gedomineerde!Vlaamse!geschiedenis!

(Nieuw4Vlaams!Magazine,!november!2014).!Opvallend!is!het!feit!dat!N4VA!amper!over!

het!jodendom!praat.!Sporadisch!geeft!de!partij!aan!dat!de!joodse!en!Vlaamse!identiteit!

perfect!te!verzoenen!valt.!Hiermee!versterkt!N4VA!het!geloof!in!de!joods4christelijke!

traditie.!Daartegenover! is!er!een!diepe!kloof!met!de! islam.!De!partij!suggereert!dat!

moslims! ‘het, antisemitisme,doet,exploderen’! (Nieuw4Vlaams!Magazine,! juni! 2014).!

Volgens!N4VA!zijn!gesluierde!vrouwen!een!teken!van!onderdrukking,!terwijl!een!joods!

keppeltje!vrijuit!gaat!(Freilich,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!oktober!2017).!!

5.3.2- Islam-als-dwingende-religie--

De!culturalisering!van!het!christendom!heeft!ervoor!gezorgd!dat!God!niet!meer!boven!

de!wet!staat!in!Vlaanderen.!Hierdoor!is!het!dwingend!karakter!verdwenen!en!heeft!de!

Vlaming!veel!meer!vrijheden.!Bij!de!islam!is!dit!niet!het!geval.!N4VA!wekt!de!indruk!

dat!de!islam!nog!steeds!het!doen!en!laten!van!moslims!bepaalt!én!dat!dit!dwingend!

karakter!niet!strookt!met!de!Verlichting!in!Vlaanderen.!!

‘Bij,het,christendom,zie,je,dat,die,impact,heel,klein,is,geworden.,De,God,van,

het,christendom,is,een,gezellige,God,geworden.,(…),Nu,binnen,de,islam,ligt,

dat,enigszins,anders.,Daar,is,er,meer,gelovigheid,en,die,godsdienst,heeft,meer,

impact,op,de,mensen.,Er, is,meer,wrijving,binnen,een,verlichte,samenleving’,

(De!Wever,!YouTube:!standpunt!islam,!oktober!2018).!,

Door!systematisch!te!verwijzen!naar!de!islam!‘als!religie’!in!plaats!van!‘cultuur’,!krijgen!

we!het!vermoeden!dat!de!islam!nog!niet!geculturaliseerd!is.!N4VA!suggereert!dat!dit!

niet!kan!veranderen!zolang!de!islam!zichzelf!boven!de!wet!plaatst.!De!partij!is!er!van!

overtuigd!dat!voor!heel!wat!moslims!‘de,regels,van,de,Koran,belangrijker,zijn,dan,de,

wetten, van, het, land’, (De! Bruyn,! nieuwsberichten,! juni! 2016).! Dit! botst! met! ‘onze’!

fundamentele!waarden,!aldus!N4VA.!De!partij!roept!dan!ook!op!om!‘duidelijk,te,maken,

dat,godsdienst,niet,boven,de,wet,staat’,(Parys,!nieuwsberichten,!juni!2016).!Wanneer!

we!‘de,overwinning,op,het,dwingende,karakter,van,de,katholieke,moraal,van,weleer,

niet,durven,te,bepleiten,bij,moslim’!(De!Bruyn,!nieuwsberichten,!juni!2016),!suggereert!

N4VA!dat!het!individu!opnieuw!in!een!dwingende,!pré4seculiere!samenleving!terecht!

zal!komen!waar!er!geen!sprake!van!vrijheid!is!(Parys,!nieuwsberichten,!juni!2016).!!

‘We,hebben,ons,niet,decennialang,,traag,maar,zeker,,bevrijd,van,de,normen,

die,de,katholieke,kerk,ons,opdrong, in,de,publieke,sfeer,om,nu,back, tot, the,
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future, te, gaan., Ditmaal, met, andere, religies, in, de, hoofdrol’, (Parys,!

nieuwsberichten,!juni!2016).,

5.4- Wij-zijn-verlicht,-zij-zijn-niet-verlicht--

N4VA!suggereert!dat!de!islam!niet!verlicht!is,!wat!voor!wrijving!zorgt!met!een!Vlaamse!

samenleving!die!wel!verlicht!is.!Hierdoor!krijgen!we!continu!het!gevoel!dat!er!een!groot!

verschil!o.b.v.!waarden!en!normen!is!tussen!de!westerse!wereld!en!de!islamwereld,!

nl.!‘wij’!hebben!verlichtingswaarden,!‘zij’!niet.!N4VA!suggereert!dat!de!islam!‘een,ander,

model, is, dan, het, ‘onze’,,met, andere, basiswaarden’! (De!Roover,! nieuwsberichten,!

januari!2015).!!

‘De,islam,heeft,in,Europa,grote,getallen,aan,volgelingen,gekregen.,Natuurlijk,

kijken,mensen,daar,met,een,zekere,onrust,naar.,Als,die,gaat,toenemen,,zijn,er,

dan,ook,nog,de,normen,en,waarden,van,de,Verlichting,zoals,wij,die,kennen,of,

gaat, de, klok, worden, teruggedraaid, waar, we, debatten, hebben, over,

homoseksualiteit,,man,en,vrouw,,hoofddoeken,,boerkini’s,…,Debatten,die,we,

eigenlijk,niet,wilde,en,waarvan,we,hoopten,dat,die,achter,ons,lagen,en,we,die,

we, anders, morgen, terug, moeten, voeren’, (De! Wever,! YouTube:! standpunt!

islam,!oktober!2018).!!,

Het!lijkt!erop!dat!we!terug!in!de!tijd!gaan!en!verlichtingswaarden!verliezen!indien!we!

een! ‘achtergestelde’! islam! toelaten! in! Vlaanderen.! N4VA! suggereert! dat! sommige!

moslims!de!westerse!waarden!niet!erkennen!én!dat!er!een!zekere,‘onwelwillendheid,

ten,aanzien,van,westerse,sociale,normen,en,waarden,is’,(Homans,!nieuwsberichten,!

december!2018).!!

‘Het,risico,is,vanzelfsprekend,groter,voor,religieus,geïnspireerde,gelovigen,in,

het,algemeen,en,moslims, in,het,bijzonder,dat,ze,de,waarden,van,onze,wij&

groep,niet,erkennen’,(De!Roover,!nieuwsberichten,!januari!2015).,

De! ‘wij’4groep!slaat!volgens!N4VA!op! iedereen!die!de!mensenrechten!en!vrijheden!

ondersteunt! (Vanlouwe,! nieuwsberichten,! november! 2015).! Door! te! stellen! dat! de!

islam!niet!verlicht!is,!wekt!ze!de!indruk!dat!islamieten!hier!niet!toebehoren.!De!partij!

probeert!de!lezer!te!overtuigen!dat!de!‘wij/zij,indeling,wel,degelijk,bestaat’!(De!Roover,!

nieuwsberichten,! januari! 2015).! Volgens! Francken! importeren! imams! namelijk! ‘het,

normen&, en,waardenstelsel, van, het, thuisland,, dat, soms, haaks, staat, op, het, onze’!

(Francken,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!april!2017).!Dit!geeft!de!indruk!dat!er!een!grote,!

onverzoenbare!kloof! is! tussen!het!Westen!en!de! islam,!aangezien! ‘de, islamitische,
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wereld,niet,vergroeit,met,ons,westers,wereldmodel’, (Loones,!nieuwsberichten,!mei!

2016).!N4VA!concludeert!dan!ook!het!volgende.!!!

‘Het,loopt,bovendien,niet,buitengewoon,lekker,tussen,de,westerse,manier,van,

leven, en, de, islamwereld’, (De, Wever,, openingscollege, politicologie, UGent,,

september,2015).,,

5.4.1- Verlichting-als-basis-voor-een-harmonieuze-samenleving--

Het! lijkt! erop! dat! we! enkel! in! harmonieuze! diversiteit! kunnen! samenleven! indien!

‘iedereen’! een! verlichte! identiteit! aanneemt.! Samenleven! in! een! multiculturele!

samenleving!is!volgens!N4VA!namelijk!enkel!mogelijk!mits!‘een,minimale,consensus,

over, een, aantal, fundamentele, waarden,, anders, gaat, ze, ten, onder’! (De! Wever,!

openingscollege! politicologie! UGent,! oktober! 2018).! In! dit! opzicht! haalt! N4VA! het!

belang!van!een!gedeelde! ‘publieke! cultuur’! aan,!nl.! ‘waarden,en,normen,die,onze,

samenleving, ordenen, en, onze, omgang, met, elkaar, leiden:, Democratie,,

rechtsstatelijkheid,, vrijheid, van,meningsuiting,,…’! (Nieuw4Vlaams!Magazine,!maart!

2010).!Dergelijke!normen!en!waarden!verwijzen!dus!naar!de!Verlichting!‘als,richtsnoer,

van, het, maatschappelijk, leven’! (De! Wever,! openingscollege! politicologie! UGent,!

oktober!2018).!!

‘Europa,en,wijzelf,moeten,durven,onze,verlichtingswaarden,voorop,te,stellen,

als,kompas,voor,een,inclusief,beleid,rond,identiteit,en,burgerschap.,Want,dat,

is, de, enige,manier, om,onze, tolerantie, te, bewaren, en, de, toekomst, veilig, te,

stellen, met, vrijheid, en, voorspoed, voor, alle, inwoners’, (De! Wever,!

openingscollege!politicologie!UGent,!september!2015).!,

Indirect! wil! dit! zeggen! dat! ‘nieuwkomers’! zich! dienen! te! conformeren! naar! deze!

idealen.! Aangezien! N4VA! doorheen! haar! retoriek! suggereert! dat! de! islam! geen!

verlichtingswaarden!kent,!kunnen!we!stellen!dat!dit!debat!voornamelijk!over!moslims!

gaat.! De! partij! is! ervan! overtuigd! dat! haar! verlichtingsdiscours! niemand! uitsluit,!

aangezien!ze!iedereen!‘uitnodigt,om,daar,deel,aan,te,nemen,en,positief,aan,de,slag,

wil, met, wie, hier, vandaag, is., Iedereen, heeft, recht, op, emancipatie’! (De! Wever,!

openingscollege!politicologie!UGent,!oktober!2018).!Indirect!suggereert!De!Wever!dat!

iedereen!(lees:!moslims)!die!geen!verlichte!identiteit!heeft,!niet!geëmancipeerd!is.!

We!krijgen!het!gevoel!dat!het!opnemen!van!de!verlichtingswaarden!een!vrije!keuze!

is.!Niets! is!minder!waar.!N4VA!positioneert!zich! in!eerste! instantie!enorm! inclusief,!



! 53!-

maar!enkel!en!alleen!wanneer!er!sprake!is!van!een!eenrichtingsverkeer!waarbij!‘zij’!

helemaal!opgaan!in!de!waarden!en!normen!van!‘wij’.!

‘Wie,zich,in,Europa,vestigt,,moet,zich,aansluiten,bij,het,verlichte,burgerschap.,

Wie,dat,niet,wil,zal,elders,gelukkiger,zijn.,Wij,gaan,geen,debatten,heropenen,

over,de,gelijkheid,van,man,en,vrouw,,de,seksuele,vrijheid,,de,plaats,van,religie,

binnen,de,staat.,Iedere,burger,mag,daar,gerust,afwijkend,over,denken,,maar,

kan, geen, uitzondering, vragen, op, basis, van, particuliere, overtuigingen’, (De!

Wever,!opiniestuk,!juli!2016).,

Het!lijkt!erop!dat!inclusie!enkel!geldt!voor!diegene!die!net!zoals!‘ons’!denken!en!doen.!

Of! zoals!De!Wever!het! zegt:, ‘Wij, zijn,niet, solidair,met,elke, ‘andere’,,maar,met,de,

‘herkenbare,andere’!(De!Wever,!nieuwsberichten,!mei!2018).!Ook!hier!gaat!het!over!

moslims,!aangezien!N4VA!meermaals!hekelt!dat!het!islamitisch!geloof!geen!gelijkheid,!

seksuele!vrijheid!en!scheiding!van!kerk!en!staat!kent.!De!partij!hanteert!een!schijnbaar!

‘inclusief!identiteitsbeleid’!om!zich!af!te!zetten!tegen!het!Vlaams!Belang,!dat!volgens!

N4VA! een! exclusief! Vlaams4nationalisme! hanteert! (De! Wever,! nieuwsberichten,!

oktober!2011).!!

5.4.2- In-de-publieke-sfeer-gelden-enkel-de-verlichtingswaarden--

N4VA!suggereert!dat!Vlamingen!en!moslims!enkel!in!harmonie!kunnen!samenleven!

op!basis!van!de!verlichtingsidealen.!De!partij!gaat!er!dan!ook!prat!op!dat!in!de!publieke!

sfeer! enkel! plaats! is! voor! waarden! en! normen! die! geïnspireerd! zijn! door! de!

verlichtingswaarden!(De!Wever,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!mei!2018).!We!krijgen!het!

gevoel!dat!samenleven!enkel!lukt!indien!de!islam!in!de!privésfeer!vertoeft.!!

‘Wij, hebben, als, gemeenschap, een, pad, gekozen, en, dat, is, het, pad, van, de,

voortschrijdende,Verlichting.,Dat, ieder, lid, van,die,gemeenschap,als, individu,

een,eigen,identiteit,heeft,en,zijn,leven,inricht,naar,eigen,keuze,en,overtuiging,,

doet,geen,afbreuk,aan,de,richting,die,we,collectief,uitgaan.,En,daar,mogen,we,

geen,millimeter,op,toegeven.,Er,is,in,dit,land,geen,plaats,voor,de,sharia,,onder,

geen, enkele, vorm,, op, geen, enkel, moment’, (De! Wever,! Nieuw4Vlaams!

Magazine,!april!2018).!,

Volgens!N4VA!mag!ieder!individu!in!de!privésfeer!zijn!eigen!overtuigingen!koesteren,!

zolang!de!Verlichting!domineert!in!de!publieke!sfeer.!Voor!N4VA!is!namelijk!‘de,private,

cultuur,ondergeschikt,aan,de,publieke,cultuur’,(De!Wever,!nieuwsberichten,!november!

2010).!Dominantie!van!de!Verlichting!resulteert!in!de!opvatting!dat!‘iedere,afwijkende,
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opinie,,religieus,of,anders,geïnspireerd,niet,evenwaardig,moet,worden,beschouwd,en,

maatschappelijk,de,vrije,baan,moet,krijgen’!(De!Wever,!openingscollege!politicologie!

UGent,!oktober!2018).!Regels!die!geïnspireerd!zijn!door! islamitische!overtuigingen!

zijn!met!andere!woorden!niet!welkom.!De!partij!zegt!luid!en!duidelijk!dat!zij!de!sharia!

nooit!(lees:!‘op!geen!enkel!moment’)!zal!tolereren.!!

Volgens! N4VA! kunnen! wetten! niet! gemaakt! worden! door! religie,! aangezien! de!

Verlichting! stelt! dat! het! individu! in! de! eerste! plaats! burger! is! én! dan! maar! pas!

(on)gelovige!(Vuye!&!Wouters,!nieuwsberichten,!september!2015).!De!partij!is!er!dan!

ook!rotsvast!van!overtuigd!dat!‘wie,enkel,religie,kent,als,grond,van,recht,,zich,buiten,

de,maatschappij,plaatst’,(Vuye!&!Wouters,!nieuwsberichten,!oktober!2015).!Het!lijkt!

erop!dat!N4VA!de!Verlichting!gebruikt!om!de!islam!uit!te!sluiten,!aangezien!heel!wat!

moslims!zichzelf!in!de!eerste!plaats!als!gelovige!zien!én!wel!degelijk!religie!als!grond!

van!recht!erkennen.!Toch!tracht!N4VA!zichzelf!inclusief!te!positioneren.!Ze!stelt!dat!de!

islam! vrij! beoefend! kan!worden! dankzij! de! verlichtingswaarden.!Weliswaar! kan! dit!

enkel!in!de!privésfeer.!De!vraag!is!dan!ook!hoe!inclusief!de!partij!weldegelijk!is.!

‘Uiteindelijk, is, het, dankzij, die, fundamentele, rechten, en, vrijheden,, zoals, de,

vrijheid,van,meningsuiting,en,de,gelijkheid,van,man,en,vrouw,,dat,iedereen,in,

Vlaanderen, zijn, levensbeschouwing, in, alle, vrijheid, kan,beleven’, (Bourgeois,!

nieuwsberichten,!september!2014).!,

De!dominante!plaats!van!de!Verlichting!binnen!N4VA!is!geen!absoluut!gegeven.! In!

2009!raadde!de!partij!het!boek!‘De,Worsteling,met,de,moderniteit’,van!Jaak!Peeters!

aan,!waarin! de!Verlichting! voor! een! ontwrichte!maatschappij! zorgt! (Nieuw4Vlaams!

Magazine,!april!2009).!Dit!staat!in!schril!contrast!met!meer!recente!artikels!waar!de!

Verlichting!wordt!geprezen!als!hét!ordenend!principe!van!de!samenleving.!!

5.4.3- Verschillende-waarden-en-normen--

N4VA!tracht!het!verschil! in!waarden!en!normen!tussen!‘wij’!en!‘zij’! te!verduidelijken!

door!telkens!verlichtingswaarden!aan!te!halen!die!volgens!de!partij!aanwezig!zijn!in!

het!Westen!én!afwezig!zijn!in!de!islamwereld.!Ook!hier!krijgen!we!het!vermoeden!dat!

N4VA!de!Verlichting!gebruikt!om!de!islam!te!excluderen.!

Neutraliteit))
N4VA!grijpt!vaak!terug!naar!het!neutraliteitsprincipe!wanneer!het!gaat!over!het!dragen!

van! een! hoofddoek! in! de! publieke! sfeer.! Volgens! haar! ‘strookt, het, dragen, van,

religieuze, of, politieke, symbolen, niet, met, de, neutraliteit’! (Van! Esbroeck,!
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nieuwsberichten,!september!2011).!Door!hoofddoeken!toe!te!laten,!‘begraaft,men,het,

kompas, van, de, Verlichting, onder, het, mantra, van, de, diversiteit’! (Parys,!

nieuwsberichten,! september! 2017).! N4VA! suggereert! dat! het! dragen! van! een!

hoofddoek! gelijk! staat! aan! het! verwerpen! van! het! neutraliteitsbeginsel! en! de!

verlichtingsidealen.!De!partij!pleit!dan!ook!voor!een!hoofddoekenverbod!(Van!Dijck,!

nieuwsberichten,!april!2014).!!

‘De, dienstverlening, van, de, overheid, moet, neutraal, zijn, en, ook, zo, ervaren,

worden.,Een,klant,van,het,OCMW,heeft,geen,andere,keuze.,Voor,ons,geen,

kruisbeeld,,keppeltje,of,vergiet,van,de,pastafari,aan,het,loket.,En,dus,ook,geen,

hoofddoek.,Want,wat,moet,iemand,met,een,homoseksuele,geaardheid,denken,

als, hij, aan,de,balie, komt,en, zijn, problemen,moet, uitleggen,aan, iemand,die,

middels, haar, kleding,de, indruk,wekt, dat, ze,homoseksualiteit, niet, tolereert?’,

(Parys,!nieuwsberichten,!september!2017).!,

N4VA!schetst!een!‘realistische’!situatie!om!het!‘probleem’!tastbaar!te!maken.!De!partij!

positioneert!zich!‘inclusief’!door!geen!enkel!hoofddeksel!toe!te!laten.!Voor!N4VA!heeft!

het! opleggen! van! neutraliteit! ‘niets, te, maken, met, racisme’, (De! Wever,!

openingscollege! politicologie! UGent,! oktober! 2018).! Het! zorgt! voor! gelijkheid! en!

toegankelijkheid,!aldus!de!partij.!

Gelijkheid))
Daarnaast!krijgt!de! lezer!ook!continu!het!gevoel!dat!het!gelijkheidsprincipe!niet! telt!

binnen!de!islam.!N4VA!haalt!systematisch!aan!dat!‘de,sharia,voor,discriminatie,zorgt,

ten,opzichte,van,vrouwen’,(Nieuw4Vlaams!Magazine,!interview!Darya!Safai,!oktober!

2015)!én!dat,‘vrouwen,geen,rechten,hebben’!binnen!de!islam!(De!Wever,!Bourgeois,!

Francken!&!Weyts,! nieuwsberichten,! april! 2018).!N4VA! representeert! de! islam!om!

deze!reden!als!niet4geëmancipeerd.!!

‘Geen,enkele,maatschappij,kan,volledig,tot,ontplooiing,komen,zolang,de,muur,

van,de,vrouwendiscriminatie,niet,is,gesloopt.,In,de,islamitische,maatschappij,is,

de, vrouw, helaas, nog, steeds, ondergeschikt, aan, de, man,, die, zij,

onvoorwaardelijk, moet, gehoorzamen’, (Nieuw4Vlaams! Magazine,! interview!

Darya!Safai,!oktober!2015).,

N4VA!haalt! verschillende! voorbeelden!aan!om!deze! claim! te! bewijzen.!Ten!eerste!

heeft! de! partij! het! over! de! strikte! scheiding! van!mannen! en! vrouwen! in! openbare!

ruimten! zoals! op! het! openbaar! vervoer! (De!Wever,! Bourgeois,! Francken,! Weyts,!
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nieuwsberichten,! april! 2018).! Daarnaast! verwijst! ze! naar! de! aanwezigheid! van!

polygamie!(één!man!huwt!met!meerdere!vrouwen)!in!moslimlanden!en!de!afwezigheid!

van!polyandrie!(één!vrouw!die!met!meerdere!mannen!huwt).!Volgens!haar!botst!dit!

met! het! gelijkheidsbeginsel! (Demir,! nieuwsberichten,! januari! 2014).! Maar! ook!

wanneer! Anderlecht4speler! Mahmoud! Trezeguet! Hassan! de! gezichten! van! vier!

vrouwelijke!supporters!verwijdert!op!een!Facebook4foto,!gebruikt!N4VA!dit!voorval!om!

ongelijkheid! en! discriminatie! binnen! de! islam! aan! te! kaarten.! Ze! noemt! de!

gepubliceerde!foto!‘een,vorm,van,welbewust,racisme,tegen,vrouwen,en,een,vorm,van,

welbewust,seksisme’!(Sleurs,!nieuwsberichten,!september!2015).!Toch!probeert!de!

partij!zich!in!te!dekken!door!in!één!artikel!de!bijbel!te!citeren!waarin!geen!sprake!is!

van!gelijkheid!tussen!man!en!vrouw.!Op!die!manier!tracht!N4VA!de!kritiek!te!ontlopen!

dat!ze!enkel!de!islam!viseert!(Vuye!&!Wouters,!nieuwsberichten,!oktober!2015).!!!

Ook!in!deze!context!wordt!de!hoofddoek,!boerka,!boerkini!en!niqaab!aangehaald.!Voor!

N4VA!is!dit!niet!verzoenbaar!met!‘verdraagzaamheid,,eerbied,voor,de,ander,en,vooral,

met, het, gelijkheidsbeginsel, en, het, discriminatieverbod’! (Vuye! &! Wouters,!

nieuwsberichten,!september!2015).!N4VA!wekt!de!indruk!dat!sluiers!een!‘symbool,van,

minderwaardigheid, zijn’! (Vuye!&!Wouters,! nieuwsberichten,! september! 2015),! een!

‘symbool,van,onderdrukking’!(Duchateau,!nieuwsberichten,!juli!2018)!en!een!‘symbool,

van, een, samenlevingsvisie, die, fundamenteel, vijandig, staat, tegenover, vrouwen’,

(Vanlouwe!&!Sminate,!nieuwsberichten,!maart!2017).!Ook!in!naam!van!gelijkheid!wil!

N4VA!sluiers!bannen!(Duchateau,!nieuwsberichten,!juli!2018).!

Het!lijkt!erop!dat!‘wij’!niet!kunnen!samenleven!met!islamieten!aangezien!hun!waarden!

en! manier! van! leven! haaks! staat! op! de! Verlichting.! N4VA! stelt! namelijk! dat!

‘onverdraagzaamheid, en, misprijzen, tegenover, vrouwen, niet, passen, binnen, onze,

samenleving’! (Sleurs,! nieuwsberichten,! september! 2015)! én! dat! ‘volgens, onze,

verlichtingswaarden,een,vrouw,vrij,is,om,zich,te,tonen’!(De!Wever,!openingscollege!

politicologie!UGent,!september!2015).!Beide!aspecten!staan! lijnrecht! tegenover!de!

moslimwereld!waar!vrouwen!minderwaardig!zijn!en!sluiers!de!gangbare!waarde.!!

Binnen! dit! debat! gaat! het! anderzijds! over! de! gelijkwaardigheid! tussen! homo4! en!

heteroseksuelen!(De!Bruyn!&!Demir,!nieuwsberichten,!maart!2012).!N4VA!suggereert!

dat! in! moslimgemeenschappen! ‘discriminatie, van, homoseksualiteit, veel, groter, en,

sterker,is,dan,gemiddeld’,(De!Wever,!nieuwsberichten,!maart!2010).!Dit!strookt!niet!

met!de!westerse!verlichte!opvattingen.!!
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‘We,moeten,aan,jonge,moslims,duidelijk,maken,dat,de,normen,en,wetten,in,dit,

land, homoseksualiteit, evenwaardig, aan, heteroseksualiteit, beschouwen’, (De!

Bruyn,!nieuwsberichten,!juni!2011).,,

N4VA! suggereert! dat! ‘wij’! de! verlichtingsidealen! moeten! uitleggen! aan!

moslimjongeren,!aangezien!er!nog!steeds!sprake!is!van!discriminatie.!Zo!geeft!N4VA!

aan!dat!moslimgidsen!geen!homoseksuelen!willen!rondleiden,!de!Turkse!overheid!de!

adoptie!van!Turkse!kinderen!bij!homoseksuele!gezinnen!liever!niet!ziet!gebeuren!in!

België,!jonge!‘allochtonen’!systematisch!aan!homobashen!doet!én!dat!geweld!tegen!

homo’s! voornamelijk! door! ‘jonge! mannelijke! allochtonen’! wordt! gepleegd! (Demir,!

Nieuw4Vlaams!Magazine,! april! 2013l! De!Bruyn,! Nieuw4Vlaams!Magazine,! februari!

2012).!N4VA!suggereert!dat! ‘hun’!culturele!achtergrond!de!oorzaak!is,!waardoor!de!

partij!opnieuw!een!onderscheid!maakt!tussen!de!islamitische!en!de!westerse!cultuur!

(De!Bruyn!&!Demir,!nieuwsberichten,!maart!2012).!Opmerkelijk!is!het!feit!dat!er!steeds!

een! tweedeling! wordt! gemaakt! tussen! een! godsdienst! (islam)! en! een! geografisch!

gebied!(Westen).!!

Ook!op!dit!vlak!krijgen!we!opnieuw!het!gevoel!dat!de!islam!nog!niet!geëmancipeerd!

is.!Volgens!N4VA!blijft!homoseksualiteit!nog!lang!een!hekel!punt!binnen!de!islam,!wat!

de!kloof!tussen!‘wij’!en!‘zij’!vergroot.!!

‘Als, zelfs, progressieve, jonge, imams, zeggen, dat, het, debat, over,

homoseksualiteit,in,de,islam,nog,niet,begonnen,is,en,daarbij,begrip,vraagt,voor,

de, gevoeligheden, van, de, eigen, gemeenschap,, dan, wil, ik, dat, begrip, wel,

hebben,,maar,kan,ik,niet,anders,dan,vaststellen,dat,de,weg,nog,lang,zal,zijn’,

(De!Bruyn,!nieuwsberichten,!juni!2016).,,

Door!te!stellen!dat!‘zelfs’!voor!jonge!progressieve!moslims!homoseksualiteit!niet!door!

de!beugel!kan,!krijgen!we!het!gevoel!dat!geen!enkele!moslim!dit!tolereert!aangezien!

traditionele!imams!nog!conservatiever!denken.!Daarnaast!wil!N4VA!zichzelf!inclusief!

profileren!door!aan!te!halen!dat!ze!hiervoor!‘begrip!hebben’.!Dit!contrasteert!met!het!

systematisch! aanhalen! van! negatieve! voorbeelden! omtrent! moslims! en!

homoseksualiteit.!!!

Tot! slot! buigt! het! debat! zich! ook! over! onverdoofd! slachten.! Volgens! de!

verlichtingsoptiek!dat!N4VA!hanteert,!heeft!het!individu!een!verplichting!t.o.v.!andere!

levende! wezens.! Respect! én! een! ethische! behandeling! zijn! hierbij! belangrijk.! De!

Verlichting! werd! gebruikt! om! onverdoofd! slachten! te! verbieden! (De! Wever,!
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nieuwsberichten,! augustus! 2016).! Daarbovenop! vraagt! de! partij! zich! af! waarom!

verdoofd! slachten! in! Vlaanderen! niet! lukt,! terwijl! dit! wél! mogelijk! is! in! sommige!

moslimlanden! (Dhaene,! Nieuw4Vlaams! Magazine,! september! 2016).! De! partij!

schildert!de!moslimgemeenschap!in!Vlaanderen!af!als!onwelwillend!t.o.v.!het!Westen!

(Engelbosch!&!Demesmaeker,!nieuwsberichten,!augustus!2015).!!

Mensenrechten)en)democratie))
N4VA!geeft!ons!het!gevoel!dat!de!islam!zich!afzet!tegen!democratische!waarden!en!

mensenrechten.!Door!duidelijk!te!maken!dat!de!islam!en!de!democratie!incompatibel!

zijn,!wil!N4VA!de!toetreding!van!Turkije!in!de!EU!voorkomen.!In!deze!context!verwijst!

N4VA!ook!naar!partij!Islam!en!de!sharia.!N4VA!haalt!aan!dat!beiden!in!strijd!zijn!met!

het!Europees!Verdrag!van!de!Rechten!van!de!Mens!en!met!de!democratie.!!

‘De,partij, Islam, ‘wil, niet, raken,aan,de,Grondwet’,maar,mannen,en,vrouwen,

moeten,wel,apart,op,de,bus.,Ze,wil,de,Sharia,invoeren,die,volgens,het,EHRM,

onder, andere, omwille, van, lijfstraffen, en, de, schending, van, de, rechten, van,

vrouwen, in, strijd, is,met, de, principes, van, de, democratie, en, het,EVRM’, (De!

Wever,!Bourgeois,!Francken,!Weyts,!nieuwsberichten,!april!2018).!,

Aangezien!de!sharia!vertaald!wordt!als! ‘islamitische!wet!van!God’!én!systematisch!

hiernaar!verwezen!wordt,! lijkt!het!alsof!de! islam! in!het!algemeen!zich!verzet! tegen!

democratie,!mensenrechten!en!de!Vlaamse!samenleving.!Om!deze!stelling!kracht!bij!

te!zetten,!haalt!N4VA!enkele!citaten!vanop!de!website!van!Sharia4Belgium!aan!zoals!

‘democratie,is,de,werkelijke,essentie,van,de,ketterij’!(De!Wever,!nieuwsberichten,!april!

2010).!Ook!het!kopstuk!van!Islam4UK!Anjem!Choudary!krijgt!gehoor.!Volgens!hem!is!

‘de,sharia,nu,eenmaal,superieur,aan,de,beginselen,van,recht,en,democratie,zoals,die,

in, het, Westen, worden, gehuldigd’! (Diependaele! &! Vandaele,! nieuwsberichten,!

augustus!2014).!!

Volgens!N4VA!is!er!geen!plaats!voor!de!sharia!in!België,!aangezien!ze!‘geen,enkele,

toegeving,doet,op,de,waarden,van,de,Verlichting.,Wie,anders,wil,,kan,beter,elders,

gaan’!(De!Wever,!Bourgeois,!Francken,!Weyts,!nieuwsberichten,!april!2018).!Het!lijkt!

erop!dat!de!sharia!haaks!staat!op!de!Verlichting.!Meer!nog,!de!partij!wekt!de!indruk!

dat!de!islam!een!bedreiging!is!voor!de!democratie!(lees:!Verlichting)!én!daarom!niet!

welkom!is.!!



! 59!-

‘Er, is, geen, plaats, voor, diegene, die, de, democratische, waarden, verwerpen.,

Onze, democratie, heeft, de, plicht, zich, te, verdedigen’, (Vuye,! Nieuw4Vlaams!

magazine,!februari!2015).,

Door! het! woord! ‘verdedigen’! te! gebruiken,! lijkt! het! alsof! de! democratie! wordt!

aangevallen.!Dit! gevoel!wordt! versterkt! door! naar! terreurbeweging! IS! (Islamitische!

Staat)!te!verwijzen,!die!‘het,westerse,maatschappijmodel,wil,vernietigen,en,vervangen,

door,een,ander,model’!(Vuye,!Nieuw4Vlaams!magazine,!februari!2015).!N4VA!gebruikt!

verschillende!argumenten!om!haar!punt!te!staven.!

Vrijheid))
N4VA! geeft! ons! het! gevoel! dat! dé!westerse! vrijheden! onderdrukt! worden! door! de!

islam.!Zeker!na!de!aanslag!op!de!Charlie!Hebdo4redactie!in!Parijs!(2015),!is!vrijheid!

van!meningsuiting!en!bij!gevolg!persvrijheid!onderdeel!van!het!debat.!Volgens!N4VA!

werd! de! redactie! slachtoffer! ‘omdat, ze, stond, voor, het, vrije, woord’! (De! Roover,!

nieuwsberichten,!januari!2015).!Aangezien!vrijheid!van!meningsuiting!een!belangrijke!

verlichtingswaarde!is,!noemt!N4VA!dit!‘een,aanslag,op,een,fundamenteel,beginsel,van,

de,ordening,van,onze,samenleving’!(De!Roover,!nieuwsberichten,!januari!2015).!De!

partij! maakt! een! onderscheid! tussen! ‘wij’! en! ‘zij’.! Het! Westen! draagt! vrijheid! van!

meningsuiting!en!persvrijheid!hoog!in!het!vaandel,!‘moslimfundamentalisten’7!niet.!!

‘Het,kenmerk,van,de,‘zij’&groep?,Die,steunt,het,handelen,op,haar,onwrikbare,

Waarheid, en,maakt,mensen,daaraan,ondergeschikt.,De, logica, van, die, ‘zij’&

groep,leidt,onvermijdelijk,naar,een,Parijs&7&januari&scenario.,Daar,ligt,de,kern,

van,het,fundamentalisme.,Wie,de,waarheid,niet,wil,(laten),betwisten,,moet,en,

zal,vroeg,of,laat,het,bestaan,afwijzen,van,mensen,die,een,andere,mening,zijn,

toegedaan.,Dat,zijn,zij.,Wie,het,recht,op,vrije,meningsuiting,voor,mensen,niet!

wil,(laten),betwisten,moet,de,onwrikbaarheid,van,dé,Waarheden,afwijzen.,Dat,

zijn,‘wij’.,Het,is,het,één,of,het,ander.,Nooit,mogen,we,ruimte,laten,aan,die,‘zij’&

groep,waarvan,de,opvattingen,onverzoenbaar,zijn,met,de,onze.,We,moeten,

die, streep, tussen, ‘wij’, en, ‘zij’, nadrukkelijk, trekken’! (De! Roover,!

nieuwsberichten,!januari!2015).!!

Het!lijkt!erop!dat!moslims!andere!opinies!afwijzen.!We!krijgen!het!gevoel!dat!de!islam!

haaks! staat! op! ‘onze’! waarden! (lees:! ‘onverzoenbaar’).! N4VA! geeft! verschillende!
!
7!Ideologie!waarbij!moslims!de!letterlijke!interpretatie!van!de!Koran!opvolgen.!!!
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voorbeelden.! Zo! werd! dichter! Benno! Barnard! ‘belet, om, te, spreken, over, de, islam,

omdat, een, groep, radicale, moslims, vond, dat, zijn, islamkritische, standpunten, niet,

mochten,worden,gehoord’, (Weyts,!nieuwsberichten,!april!2010).!N4VA!wijst!op!een!

‘breuk, in, de, samenleving’! (Bourgeois,! nieuwsberichten,! maart! 2016),! waarbij! de!

islamitische! en! westerse! manier! van! leven! niet! bij! elkaar! passen.! N4VA! gebruikt!

vrijheid! van!meningsuiting! om!de! islam! te! bekritiseren! (Roggeman,!Nieuw4Vlaams!

Magazine,!september!2017).!!

Daarnaast! suggereert!N4VA!dat! vrijheid! van! religie! niet! aanvaard!wordt! binnen!de!

islam!en! in! islamitische! landen.!Volgens!N4VA! kan! het! niet! zijn! dat! ‘mensen, bijna,

gelyncht,worden,wegens,godslastering’!(Luykx,!nieuwsberichten,!november!2018).!In!

deze!context!verwijst!ze!naar!een!christelijke!vrouw!die!8!jaar!lang!in!een!dodencel!

zat!omdat!ze!Allah!beledigde.!

5.5- De-islam-is-een-bedreiging-voor-‘onze’-verlichte-manier-van-

leven--

N4VA!wekt!de! indruk!dat!de! islam! ‘onze’!manier! van! leven!bedreigt!omdat! ze!niet!

strookt!met!de!verlichtingswaarden!die!het!Westen!koestert.!Volgens!N4VA!zien!vele!

Vlamingen, ‘de, vitaliteit, van, de, islam, als, een, bedreiging, van, onze, levenswijze, en,

cultuur’,(Bourgeois,!nieuwsberichten,!maart!2010).!De!partij!suggereert!dat!wanneer!

de! islam! verder! evolueert! in! Vlaanderen,! ons! leven! er! binnenkort! heel! anders! zal!

uitzien.!

‘Ik,wens,geen,wijken,te,zien,in,onze,steden,waar,op,den,duur,andere,waarden,

vormgeven, aan, een, afwijkende, leitkultur., Wijken, waarin, vrouwen, zich, toch,

maar,beter,zedig,kleden,en,best,niet,alleen,op,een,terras,gaan,zitten,,wijken,

waarin,holebi’s,toch,maar,beter,in,de,kast,blijven,zitten,en,ongelovigen,beter,

niet,met,hun,overtuiging,te,koop,lopen.,Ik,wens,daarentegen,door,te,varen,op,

het, kompas, van, de, Verlichting’! (De! Wever,! openingscollege! politicologie!

UGent,!oktober!2018).!

We!krijgen!het!gevoel!dat!islamitische!waarden!haaks!staan!op!de!westerse!verlichte!

waarden.!Meer!nog,!islamitische!praktijken!steken!‘de,waarden,van,de,Verlichting,in,

de,fik’!(Parys,!nieuwsberichten,!juni!2016).!In!deze!context!stelt!N4VA!moslims!vaak!

in!grote!aantallen!voor!om!het!bedreigingsgehalte!te!verhogen.!!

‘Een, Duitse, imam, antwoordde, laatst, op, de, vraag:, wat, is, hoger,, de, Duitse,

grondwet,of,de,sharia?,Hij,zei:,als,we,een,minderheid,zijn,de,Duitse,grondwet.,
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Als, we, in, de, meerderheid, zijn, de, sharia’! (Vanlouwe,! nieuwsberichten,!

november!2015).!!

Deze!aggregatie!van!actoren!boezemt!de!lezer!angst!in.!!

Moslimterrorisme))
Het! ‘bedreigd!gevoel’!wordt! versterkt!door!moslimterroristen!aan! te!halen.!N4VA! is!

ervan! overtuigd! dat! de! ‘radicale, islam, de, westerse, samenleving, probeert, te,

destabiliseren’! (Vanlouwe! &! Sminate,! nieuwsberichten,! maart! 2017),! ‘ons,

maatschappijmodel, verwerpt, én, een, ander,model, wil, opleggen,met, intimidatie, en,

geweld’! (De! Wever,! Nieuw4Vlaams! Magazine,! januari! 2015).! De! islam! wordt!

afgeschilderd!als!een!ideologie!én!politiek!project!dat!zich!verzet!tegen!de!Verlichting!

en!de!democratie!en!daarom!de!samenleving!wil!omverwerpen!(De!Wever,!Nieuw4

Vlaams!Magazine,!april!2018).!

‘Het,moslimextremisme,neemt,de,westerse,beschaving,wel, nog, serieus.,Zo,

serieus,dat,ze,uit,is,op,haar,totale,vernietiging.,Elke,aanslag,confronteert,ons,

met,een,ideologie,die,gelooft,dat,de,eindfase,van,een,eeuwenoude,strijd,tussen,

beschavingen,is,ingegaan,en,dat,het,moreel,goed,is,om,westerlingen,te,doden’,

(De!Wever,!opiniestuk,!juli!2016).!!

N4VA!stelt!de!islam!enorm!barbaars!voor.!Ze!verwijst!naar!een!‘clash,of,civilizations’,

waarin! het! verlichte!Westen! lijnrecht! tegenover! de! islam! staat,! aangezien! dit! een!

‘ideologie,is,die,vijandig,staat,tegenover,onze,verlichte,waarden’!(De!Wever,!Nieuw4

Vlaams!Magazine,!maart!2017).!De!partij!noemt!de!aanslagen! in!Brussel!en!Parijs!

daarom! ook! ‘aanslagen, op, het, wezen, van, onze, Europese, beschaving, door, het,

moslimextremisme’!(De!Wever,!YouTube:!integrale!toespraak,!januari!2015).!Voor!N4

VA!is!het!dan!ook!geen!toeval!dat!‘aanslagen,die,worden,gepleegd,op,activiteiten,die,

Haram8, zijn’! (Storme,! nieuwsberichten,! december! 2015)! overeenkomen! met! de!

verlichtingswaarden.!!

‘De,principes,die,wij,heilig,achten,,met,name,vrijheid,van,meningsuiting,,vrijheid,

van, gedachte,, vrijheid, van, geweten,, die, principes, werden, genadeloos,

aangevallen’!(De!Wever,!YouTube:!integrale!toespraak,!januari!2015).!

!
8!Verboden!
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De!komst!van!IS!vergemakkelijkt!het!discours!van!N4VA!waarin!ze!wil!aantonen!dat!

de!islam!een!bedreiging!is!voor!de!westerse!manier!van!leven.!De!partij!verwijst!dan!

ook!systematisch!naar! ‘moslimradicalen’!of! ‘moslimextremisten’!die!de!Koran!strikt!

naleven9.! Hierdoor! krijgen! we! indirect! het! gevoel! dat! de! islam! in! het! algemeen!

gevaarlijk!is.!Elke!moslim!gelooft!namelijk!in!de!Koran.!Deze!veralgemening!kan!tot!

doel!hebben!dat!de!lezer!vergeet!dat!maar!een!klein!percentage!effectief!overgaat!tot!

geweld!én!dat!dit!los!staat!van!het!islamitisch!geloof.!Op!tijd!en!stond!dekt!N4VA!zich!

hierover!in.!!!

‘Die,aanslag,werd,door,de,overgrote,meerderheid,van,de,Europese,moslims,

afgekeurd.,Maar,we,mogen, onze, ogen, niet, sluiten, voor, de, grote, groep, die,

dergelijke, aanslagen, wél, stilzwijgend, goedkeurt’! (Nieuw4Vlaams! Magazine,!

januari!2015).!!

Het!woord!‘maar’!is!belangrijk.!Enerzijds!dekt!N4VA!zich!in!door!niet!alle!moslims!over!

dezelfde!kam!te!scheren.!Anderzijds!ontkracht!ze!die!stelling!door!te!suggereren!dat!

er!een!grote!stilzwijgende!groep!de!aanslagen!wel!goedkeurt.!Het!lijkt!erop!dat!heel!

wat!moslims!binnenhuis!juichen!bij!de!aanslagen.!De!partij!suggereert!dan!ook!dat!dit!

cultureel!bepaald!is.!!

‘Het,zal,en,mag,geen,cultuuroorlog,zijn,en,dus,moeten,wij,maar,geloven,dat,

het, allemaal, niets, te,maken, heeft,met, wat, de, terroristen, verfoeien., (…), de,

georganiseerde, terreur, kan, blijkbaar, toch, maar, deze, omvang, aannemen,

doordat,er,een,cultureel,systeem,is,dat,mensen,zo,doet,handelen.,(…),dat,het,

allemaal,niets,met,‘dé’,islam,te,maken,heeft,is,onzin’!(Storme,!nieuwsberichten,!

december!2015).!!

De!lezer!krijgt!het!gevoel!dat!‘iets’!in!de!islamitische!cultuur!ervoor!zorgt!dat!individuen!

tot!dergelijke!wreedheden!in!staat!zijn.!!

!
9!Radicalen!zijn!geen!extremisten!of!jihadisten.!Door!de!woorden!systematisch!door!

elkaar!te!gebruiken!en!bijgevolg!te!veralgemenen,!doet!N4VA!de!lezer!vaak!twijfelen!

hieromtrent.!Toch!dekt!de!partij!zich!in.!Eén!artikel!laat!Bilal!Benyaich!aan!het!woord!

die!dit!onderscheid!verduidelijkt!(Nieuw4Vlaams!Magazine,!interview!Bilal!Benyaich,!

oktober!2014).!
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‘Er,wordt, in, het, licht, van,die,godsdienst, ook, terrorisme,gepleegd., Is, er, een,

probleem,met,de,islam?,Neen.,Is,er,een,probleem,binnen,de,islam?,Zeer,zeker’!

(De!Wever,!openingscollege!politicologie!UGent,!september!2015).!!

N4VA!wekt!de!indruk!dat!terrorisme!eigen!is!aan!de!islam.!!!

Islam)bedreigt)de)identiteit))
Volgens!N4VA!wordt!ook!de!Vlaamse!identiteit!bedreigd!door!islamitische!invloeden.!

In!een!YouTube!video!waar!de!partij!haar!standpunt!over!de!islam!uit!de!doeken!doet,!

geeft!De!Wever!aan!‘dat,identiteit,heel,erg,belangrijk,is,en,als,mensen,aanvoelen,dat,

ze,onder,druk,staat,,het,hen,zeer,naar,het,hart,gaat’!(De!Wever,!YouTube:!standpunt!

islam,!oktober!2018).!De!partij!is!dan!ook!helemaal!niet!te!vinden!voor!de!inbreng!van!

islamitische! symbolen! in! het! katholiek! onderwijs! of! de! oprichting! van! aparte!

islamscholen!(De!Wever,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!mei!2016l!Zuhal!Demir,!Nieuw4

Vlaams! Magazine,! september! 2018).! Volgens! De! Wever! is! de! ‘identiteit, in, de,

uitverkoop’! (De! Wever,! nieuwsberichten,! mei! 2016).! N4VA! verwijst! naar! katholiek!

geïnspireerde!tradities!zoals!Zwarte!Piet,!kerstmarkten,!gemeentelijke!kerstbomen,!…!

die!door!de!komst!van!andere!(religieuze)!invloeden!in!vraag!worden!gesteld!(Daniëls,!

nieuwsberichten,!november!2016l!Roggeman,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!november!

2018).!Of! deze! bedreiging! al! dan! niet! reëel! is,! is! niet! van! belang.! Een! bedreigde!

identiteit!is!voor!N4VA!altijd!interessant.!‘Lotgenoten’!troepen!samen!waardoor!er!nog!

meer! sprake! is! van! identiteitsvorming! (Demmers,! 2017,! p.! 21).! Een! bedreigde!

identiteit!versterkt!de!Vlaamse!identiteit!en!bijgevolg!het!‘wij’4gevoel.!

Christenen)versus)moslims)
N4VA!zet!graag!het!verschil!tussen!christenen!en!moslims!in!de!kijker.!Ze!geeft!ons!

het! gevoel! dat! de! islam! niet! alleen! een! bedreiging! vormt! voor! christenen! in! het!

Westen.! Ook! in! moslimlanden! 4! zoals! het! Midden4Oosten! en! Afrika! 4! worden!

christenen!onderdrukt!en!bedreigd!(Nieuw4Vlaams!Magazine,!november!2018l!Luykx,!

nieuwsberichten,!januari!2014).!Er!is!sprake!van!vervolging,!etnische!zuivering,!moord!

en! geweld! (Francken,! nieuwsberichten,! juli! 2015l! Nieuw4Vlaams! Magazine,!

september!2014).!We!krijgen!het!vermoeden!dat!N4VA!deze!verschrikkelijke!praktijken!

aankaart! om! een! angstklimaat,! een! ‘wij’4‘zij’! verhouding! te! creëren! en! het!

dreigingsgehalte!van!de!islam!te!laten!groeien.!!!
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Islam)haalt)verlichtingswaarden)onderuit)
N4VA!suggereert!dat!de! islam!verlichtingswaarden!misbruikt!om!diezelfde!waarden!

onderuit!te!halen.!Ze!gebruiken!m.a.w.!westerse!vrijheden!om!diezelfde!vrijheden!in!

te! perken! en! islamitische! waarden! in! de! plaats! te! bestendigen! (De! Wever,!

openingscollege!politicologie!UGent,!september!2015).!

‘Onze, westerse, rechten, en, vrijheden, worden, misbruikt, om, onze, westerse,

normen,en,waarden,onderuit,te,halen.,Onder,het,mom,van,godsdienstvrijheid,,

ronselen,islamisten,jongeren,in,onze,steden,voor,de,gewelddadige,jihad.,Onder,

het,mom,van,vrijheid,van,meningsuiting,,voert,de,Turkse,president,Erdogan,bij,

ons,campagne,om,de, rechtstaat, te,ondermijnen.,En,hier,wordt, volgens,ons,

onder,het,mom,van,privacy,,een,symbool,van,de,ongelijkwaardigheid,tussen,

man,en,vrouw,verdedigd’!(Vanlouwe!&!Sminate,!nieuwsberichten,!maart!2017).!!

Volgens!N4VA!wordt!‘de,Verlichting,gebruikt,,niet,meer,om,vooruit,te,gaan,,maar,om,

achteruit,te,gaan’,(De!Wever,!openingscollege!politicologie!UGent,!september!2015).!

We!krijgen!het!gevoel!dat!de!islam!een!wolf!in!schapenvacht!is,!aangezien!‘moslims,

aanspraak,maken, op, de, vrijheid, van, godsdienst, en, andere, grondrechten, om, hun,

plaats,in,de,samenleving,op,te,eisen’!(Bourgeois,!nieuwsberichten,!maart!2010).!N4

VA!noemt!dit!de! ‘ontmanteling’!van! ‘onze’!westerse!normen,!waarden!en!vrijheden!

(Vanlouwe!&!Sminate,!nieuwsberichten,!maart!2017).!Ik!citeer:!‘Exit,de,waarden,van,

de, verlichting!, Exit, het, geloof, in, de, rede!’, (Vuye! &! Wouters,! nieuwsberichten,!

september!2015).!

5.6- Angst-voor-verlies-van-de-‘eigen’-cultuur--

Het!gecreëerde!bedreigingsgevoel! van!N4VA! is! niet! zonder! reden!op!poten!gezet.!

Invloeden! van!buitenaf! zorgen! volgens!N4VA!dat! ‘de, grootste, existentiële, angst, in,

Europa,op,dit,moment,cultureel,is’,(De!Wever,!openingscollege!politicologie!UGent,!

september!2015).!De!partij!suggereert!hierbij!dat!‘mensen,zich,zorgen,maken,over,de,

verlichtingswaarden’! (De! Wever,! openingscollege! politicologie! UGent,! september!

2015).!Of!deze!angst!daadwerkelijk!reëel!is,!weten!we!niet.!Het!is!een!stelling!die!N4

VA!poneert!waardoor!er!een!‘wij’4‘zij’!verhouding!is.!Aangezien!N4VA!suggereert!dat!

de!Vlaming!angst!heeft!om!zijn!verlichte!cultuur!te!verliezen,!kunnen!we!stellen!dat!

‘invloeden!van!buitenaf’!op!niet4verlichte!invloeden!duidt.!Het!debat!(lees:!‘islam!is!niet!

verlicht’)!én!de!context!waarin!dergelijke! ‘angstgevoelens’!worden!gecreëerd,! toont!

aan!dat!de!islam!geviseerd!wordt.!!!!!!
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5.7- ‘Onze’-samenleving-beschermen-tegen-islamitische-

invloeden-

In!een!logica!waar!de!islam!een!bedreiging!is!voor!de!samenleving!én!waar!Vlamingen!

in!angst! leven!om!hun!cultuur! te!verliezen,! roept!N4VA!op!om! ‘onze’!samenleving,!

manier!van!leven,!waarden!en!normen!te!beschermen!tegen!islamitische!invloeden.!!

‘Ik,vind,het,niet,meer,dan,normaal,dat,we,onze,westerse,normen,en,waarden,

beschermen.,Ik,ben,niet,blind,voor,de,uitdagingen,die,de,huidige,asielcrisis,met,

zich,meebrengt’!(Homans,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!januari!2016).!!

De!afbeelding!bij! het! artikel! verklapt! dat!Homans!het! over!moslimmigranten!heeft.!

Volgens!N4VA!moeten!we!de!‘moed,hebben,om,onze,waarden,te,verdedigen.,Om,op,

te,komen,voor,wat,wij, staan’! (De!Wever,!nieuwsberichten,! januari!2015).!De!partij!

profileert!zichzelf!als!waakhond!van!‘onze,Vlaamse,cultuur,en,onze,Europese,manier,

van,leven’,(De!Wever,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!oktober!2017).!N4VA!‘beschermt’!het!

westers!maatschappijmodel!door!verlichtingsidealen!in!een!engagementsverklaring!te!

gieten!die!nieuwkomers!moeten!ondertekenen!(Francken,!nieuwsberichten,!oktober!

2015).!De!partij!gebruikt!letterlijk!de!Verlichting!als!stok!achter!de!deur.!

Moslimterrorisme))
De!Wever! is! ervan! overtuigd! dat! ‘wij, de, waarden, en, principes, van, de, Europese,

rechtstaat, moeten, verdedigen’! (De! Wever,! Nieuw4Vlaams! Magazine,! september!

2014)!tegen!moslimradicalen!4en!extremisten!die!aanslagen!plegen!omdat!ze!gekant!

zijn! tegen! de!westerse!manier! van! leven.! De! partij! heeft! het! o.a.! over! vrijheid! en!

democratie!(De!Wever,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!september!2014).!‘We’!moeten!met!

andere!woorden!de!verlichtingswaarden!beschermen.!

‘Nooit, zullen, we, toegeven, aan, extremisme., Dit, is, de, grenspaal, die, de,

Verlichting,scheidt,van,de,duisternis.,Dit,is,het,punt,waarop,onze,menselijke,en,

burgerlijke,waarden,niet,alleen,met,grote,woorden,en,abstracte,idealen,zullen,

worden, verdedigd,, maar, ook, met, daden’! (De! Wever,! YouTube:! integrale!

toespraak,!januari!2015).!!

N4VA!geeft!de!lezer!het!gevoel!dat!het!Westen!in!staat!van!oorlog!verkeert!en!dat!we!

enkel! kunnen! winnen! ‘als, wij, deze, strijd, met, de, hele, groep, voeren’! (De! Roover,!

nieuwsberichten,!januari!2015).!!

‘Wij,zijn,in,oorlog.,Wij,worden,aangevallen.,Onschuldige,Europeanen,sterven,

haast,wekelijks.,Wij,moeten,ons,verdedigen’!(De!Wever,!opiniestuk,!juli!2016).!!
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De!partij!gaat!volgens!eigen!zeggen!‘er,alles,aan,doen,om,ons,samenlevingsmodel,

veilig,te,stellen’,(Vuye,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!februari!2015).!!

Identiteit)beschermen)
N4VA!suggereert!dat!we!onze!collectieve!identiteit!kwijtraken!indien!we!onszelf!niet!

beschermen!tegen!dé!islam.!De!Wever!geeft!blijk!van!deze!stelling:!‘Wie,niet,bereid,

is,te,vechten,voor,wat,hij,staat,,zal,op,zijn,knieën,verder,mogen,leven’!(De!Wever,!

opiniestuk,!juli!2016).!Door!dit!metafoor!te!gebruiken,!geeft!N4VA!het!gevoel!dat!we!

onderdrukt! zullen! worden! door! de! islam! (lees:! ‘op! de! knieën! gaan’! staat! voor!

onderdanigheid)!en!het!islamitisch!geloof!opgelegd!krijgen!(lees:!moslims!bidden!op!

de!knieën)!indien!we!niet!opkomen!voor!de!verlichtingswaarden.!!

Christenen)beschermen)tegen)moslims))
N4VA! positioneert! zich! als! beschermengel! van! christelijke! minderheden! in! het!

buitenland!die!bedreigd!worden!door!moslims!omwille!van!hun!geloof!(Demesmaeker,!

nieuwsberichten,!augustus!2014).!Aangezien!dit!niet!strookt!met!het!verlichtingsideaal!

godsdienstvrijheid,!voelt!de!partij!zich!genoodzaakt!om!op!te!treden.!!!

‘Onze, westerse, waarden, en, vrijheden, dienen, ten, allen, tijde, verdedigd, te,

worden,, ook, wanneer, die, in, het, buitenland, worden, aangevallen’! (Luykx,!

nieuwsberichten,!november!2018).!!

Het!beschermend!optreden!van!N4VA!strookt!niet!met!de!overtuiging!van!de!partij!

waarin! ze! zich! distantieert! van! religie.!Dit! is! dan! ook! op! zijn!minst! eigenaardig! te!

noemen.!N4VA!wekt!de!indruk!dat!‘wij’!(christenen)!een!andere!cultuur!hebben!t.o.v.!

‘zij’! (moslims)! én! dat! ‘wij’! die! cultuur! ten! allen! koste!moeten! beschermen! (Luykx,!

nieuwsberichten,!augustus!2016).!Hierdoor!krijgen!we!het!gevoel!dat!een!aanval!op!

christelijke!minderheden!een!aanval!op!‘ons’!is.!!

Mensenrechten))
N4VA!positioneert!zichzelf!als!dé!verdediger!van!de!mensenrechten,!aangezien!‘die,te,

belangrijk,, te, duur, bevochten, en, vooral:, te, weinig, verworven, zijn’! (De! Bruyn,!

nieuwsberichten,! februari! 2014).!N4VA!haalt! aan!dat! ‘er,nog,een,grote,kloof,gaapt,

tussen, de, praktijk, in, sommige, landen, en, die, in, andere, landen’! (De! Bruyn,!

nieuwsberichten,!februari!2014).!Het!is!volgens!de!partij!dan!ook!‘geen,toeval,dat,de,

mensenrechten, het, meest, gerespecteerd, worden, in, de, ‘Verlichtste’, delen, van, de,

wereld’! (Nieuw4Vlaams! Magazine,! december! 2018).! N4VA! suggereert! dat! de!

mensenrechten!niet!nageleefd!worden!in!landen!waar!de!islam!dominant!is.!!
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‘Dat,men,maar,even,kijkt,hoe,goed,het,gesteld, is,met,de,mensenrechten, in,

landen,waar,boerka,of, nikab, tot, het, straatbeeld,behoren’! (Vuye!&!Wouters,!

nieuwsberichten,!september!2015).!!

Vrijheid)van)religie)inperken)als)pacificatiemodel))
Het!lijkt!erop!dat!N4VA!de!islam!inperkt!onder!het!mom!van!pacificatie.!Dit!is!mogelijk!

aangezien!vrijheid!van!religie!geen!absoluut!recht!is.!De!partij!wekt!de!indruk!dat!dit!

noodzakelijk!is!om!harmonieus!en!conflictvrij!te!kunnen!samenleven,!in!de!naam!van!

de!democratie!en!‘om,de,rechten,en,vrijheden,van,anderen,te,beschermen’!(Nieuw4

Vlaams!Magazine,!november!2007).!!

‘Vrijheid,van,religie,is,een,voorwaardelijk,recht,,wat,wil,zeggen,dat,beperkingen,

mogelijk,zijn.,Deze,beperkingen,moeten,wel,,om,de,woorden,van,het,Europees,

Verdrag, te, gebruiken,, noodzakelijk, zijn, in, een, democratische, samenleving’!

(Vuye!&!Wouters,!nieuwsberichten,!september!2015).!!

In!dit!opzicht!wenst!N4VA!een!preambule!in!de!grondwet!toe!te!voegen!om!de!macht!

van!religie!in!het!algemeen!en!de!islam!in!het!bijzonder!te!beperken.!Deze!preambule!

luidt!als!volgt:!!

‘Niemand,kan,zich,op,basis,van,religieuze,of,levensbeschouwelijke,motieven,

onttrekken,aan,de,wettelijke,normen,,noch,de,rechten,en,vrijheden,van,anderen,

beperken’!(De!Wever,!Nieuw4Vlaams!Magazine,!mei!2016).!!

N4VA! suggereert! in! deze! preambule! dat! vrijheid! van! religie! ondergeschikt! is! aan!

andere! rechten,! vrijheden! en! wettelijke! normen! (Volle! Manen,! februari! 2002).!

Omgekeerd!zou!dit! ‘het,maatschappelijk,weefsel,vernietigen,dat,het,mogelijk,maakt,

om,allen,, in, verscheidenheid,, samen, te, leven’! (Vuye!&!Wouters,! nieuwsberichten,!

oktober!2015).!N4VA!leidt!hieruit!af!dat!‘vrijheid,van,religie,eigenlijk,niets,meer,is,dan,

vrijheid,van,meningsuiting’,(De!Wever,!openingscollege!politicologie!UGent,!oktober!

2018).! Religie! is! een! mening! die! iedereen! mag! hebben,! maar! daarom! niet! dé!

gangbare!waarde!is!in!de!samenleving.!!

Hierdoor!kan!N4VA!heel!wat!aspecten!van!het!islamitisch!geloof!uit!de!samenleving!

weren.! Denk! maar! aan! hoofddoeken,! boerka’s,! boerkini’s! en! andere! religieuze!

symbolen.! Islamitische! overtuigingen! zijn! vanuit! dit! oogpunt! ondergeschikt! aan!

bijvoorbeeld!het!gelijkheids4!en!neutraliteitsprincipe,!aangezien!‘de,gelijkheid,tussen,

mannen,en,vrouwen,zwaarder,doorweegt,dan,de,vrijheid,van,religie’!(Vuye!&!Wouters,!

nieuwsberichten,! oktober! 2015).! Dit! heeft! als! gevolg! dat! ‘de, wetgever, zich, moet,
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verzetten, tegen, het, uiten, van, religieuze, overtuigingen, op, een, manier, die, niet, te,

verzoenen, valt, met, de, gelijkheid, man&vrouw’! (Vuye! &! Wouters,! nieuwsberichten,!

oktober!2015).!Dit!alles!(nl.!de!mogelijkheid!om!levensbeschouwelijke!symbolen!in!de!

publieke!sfeer!te!verbieden)!is!volgens!N4VA!noodzakelijk!om!de!harmonie!te!bewaren!

(Van!Dijck,!nieuwsberichten,!april!2014).!N4VA!tracht!dit!standpunt!te!staven!door!de!

lezer!eraan!te!herinneren!dat!‘al,die,vrijheden,vaak,doen,vergeten,dat,men,ook,vrij,is,

om,te,kiezen,voor,religieuze,neutraliteit’!(De!Wever,!nieuwsberichten,!februari!2012).!

Vrijheid!van!religie!biedt!de!mogelijkheid!om!religieus!neutraal!te!blijven.!!
! -
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6- Algemeen-resultaat--

De!plaats!en!rol!van!de!joods4christelijke!traditie!binnen!de!partijretoriek!van!N4VA!was!

zeer!moeilijk! te!onderzoeken.!N4VA!neemt!het!begrip!nauwelijks! (<10)! in!de!mond!

binnen!de!eigen!publicaties.!Dit! is! een!eigenaardig!gegeven,! aangezien!N4VA!wel!

degelijk!op!tijd!en!stond!verwijst!naar!het!begrip!tijdens!mediaoptredens.!Binnen!dit!

onderzoek!stellen!we!onszelf! dan!ook!de!vraag!waarom!N4VA!het!begrip! selectief!

gebruikt! in!de!eigen! literatuur.!Het! klimaat!waarin!het! debat!gevoerd!wordt,! speelt!

vermoedelijk!een!rol.!N4VA!krijgt!kritiek!op!het!gebruik!van!de!term!aangezien!de!partij!

volgens!eigen!zeggen!los!staat!van!religie.!!

‘Terwijl,de,kerken,in,Vlaanderen,zijn,leeggelopen,,maakt,religie,een,comeback,

in, de, politiek., (…), Ze, misbruiken, de, christelijke, erfenis, als, cultuurpolitiek,

instrument, in, een, strijd, tegen, de,multiculturele, samenleving.,Plots, staat, het,

christendom,lijnrecht, tegenover,het, islamitisch,gedachtengoed.,Plots,worden,

die, politici, de, behoeders, van, het, katholiek, onderwijs, en, onze, katholieke,

voorzieningen’!(Van!De!Velden,!De!Tijd,!mei!2018).!

N4VA!krijgt!het!verwijt!religie!te!misbruiken!in!functie!van!haar!partijpolitiek!programma!

en!inzake!multiculturele!dossiers.!Daarnaast!is!het!joods4christelijk!begrip!inhoudelijk!

zeer!onduidelijk.!Het! is!een!performant! concept!en! ‘moeilijk, te, verklaren,omdat, ze,

normaal, onuitgesproken, blijft’! (De! Wever,! nieuwsberichten,! maart! 2011).! N4VA!

verduidelijkt!nauwelijks!het!begrip!en!wordt!daarom!ook!bekritiseerd.!De!vraag!is!dan!

ook!waarvoor!de!joods4christelijke!traditie!binnen!de!partijretoriek!van!N4VA!staat.!!

Het!begrip!wordt!door!N4VA!voor!het!eerst!gebruikt!in!2010.!Hierin!verschilt!de!partij!

van!het!westers!toneel.!Volgens!de!literatuur!krijgt!het!begrip!een!boost!na!9/11,!maar!

aangezien!N4VA! in!2001!maar!pas!werd!opgericht,!ging!de!aandacht!voornamelijk!

naar!communautaire!aangelegenheden!en!was!er!van!een!joods4christelijke!traditie!

nog!geen!sprake.!Jaren!later!wordt!de!joods4christelijke!traditie!als!oorsprong!van!de!

westerse! beschaving! én! morele! leidraad! in! de! samenleving! gerepresenteerd.! De!

joods4christelijke!traditie!bepaalt!volgens!N4VA!hoe!we!waardig!met!elkaar!omgaan.!

Ze!omschrijft!de!traditie!als!een!2000!jaar!oud!fenomeen.!In!werkelijkheid!is!het!een!

recente!aangelegenheid!én!kunnen!we!het!–!net!zoals!in!de!literatuur!4!een!‘Invention,

of,Tradition’!noemen!(Green,!2007,!p.!109).!N4VA!praat!echter!nauwelijks!over!het!

jodendom!én!islamitische!invloeden!op!de!westerse!beschaving!worden!systematisch!

verdoezeld! (Nieuw4Vlaams!Magazine,! juni! 2016).!De! these! van!Bulliet!waarin! een!
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islamo4christelijke!beschaving!wordt!geponeerd,!krijgt!geen!gehoor!in!het!discours!van!

N4VA.!!

Daartegenover! krijgt! de! Verlichting! net! zoals! op! globaal! vlak! wél! een! prominente!

plaats!binnen!het!joods4christelijk!discours!van!N4VA.!Vanaf!haar!ontstaan!verwijst!de!

partij! alreeds!naar! verlichtingswaarden! in! het! kader! van! ‘inburgering’! zonder! dit! te!

koppelen!aan!‘dé!Verlichting’.!Het!begrip!duikt!voor!het!eerst!letterlijk!op!rond!het!jaar!

2010.! Ook! hierna! verwijst! N4VA! soms! naar! de! verlichtingswaarden! zonder! dit!

daadwerkelijk!zo! te!benoemen.!Het! is!niet! toevallig!dat!zowel!de!Verlichting!als!de!

joods4christelijke!traditie!vanaf!2010!opduikt!in!het!discours!van!N4VA.!Dit!proces!loopt!

gelijktijdig! met! de! toenemende! aanwezigheid! van! de! islam! in! de! Vlaamse!

samenleving.!Ook!de!islam!benoemt!N4VA!in!haar!beginjaren!niet!altijd!letterlijk.!Dit!

verandert!na!de!terroristische!aanslagen!op!het!Europese!vasteland!in!2015.!Vanaf!

dan!wordt!de!islam!wél!systematisch!letterlijk,genoemd.!!

N4VA! positioneert! de! Verlichting! als! ‘iets’! dat! ontstaan! is! uit! de! joods4christelijke!

traditie,!maar!dan!in!geseculariseerde!vorm.!Het!lijkt!erop!dat!doorheen!het!westers!

beschavingsproces!de!joods4christelijke!traditie!verlicht!werd.!Dit!gegeven,!waarbij!de!

joods4christelijke! traditie! als! grondlegger! van! de!Verlichting!wordt! aanzien,! laat! de!

partij!toe!om!systematisch!naar!de!Verlichting!te!verwijzen!zonder!expliciet!de!joods4

christelijke! traditie! te! vernoemen.! Aangezien! de! Verlichting! joods4christelijk!

geïnspireerd!is,!kunnen!we!aannemen!dat!een!verwijzing!naar!de!Verlichting!indirect!

een!verwijzing!naar!de!joods4christelijke!traditie!is.!Dit!is!heel!belangrijk,!aangezien!de!

Verlichting! wél! systematisch! genoemd! wordt.! Net! zoals! aangegeven! in! de! West4

Europese! literatuur,! staat! het! joods4christelijk! concept! van! N4VA! daarom! voor!

seculiere!waarden!(Van!Den!Hemel,!2017,!p.!13).!Onder!invloed!van!de!Verlichting!is!

er!volgens!N4VA!enkel!sprake!van!een! ‘gezellige!God’!of!een! ‘civiele!God’!waarbij!

alleen! het! culturele! aspect! overblijft! als! zingevend! kader! voor! het! individu! in! de!

maatschappij!(De!Wever,!openingscollege!politicologie!UGent,!oktober!2018l!Wallet,!

2012,!p.!107).!!

Identiteitsvorming!gebeurt!daarom!ook!op!een!indirecte!manier.!N4VA!koppelt!identiteit!

nooit!letterlijk!aan!de!joods4christelijke!traditie,!maar!geeft!de!lezer!wél!het!gevoel!dat!

ze!hierop!gebaseerd!is.!De!analyse!geeft!ons!drie!verklaringen.!Ten!eerste!noemt!N4

VA!de!Vlaamse!identiteit!verlicht,!wat!indirect!betekent!dat!deze!ook!joods4christelijk!

geïnspireerd!is.!Ten!tweede!is!de!partij!ervan!overtuigd!dat!cultuur!de!identiteit!bepaalt!

(Volle!Manen,! februari! 2002).! Als! de!Vlaamse! cultuur! gebaseerd! is! op! een! joods4
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christelijk!geïnspireerde!samenleving,!kunnen!we!stellen!dat!in!de!visie!van!N4VA!de!

Vlaamse!cultuur!én!bijgevolg!de!Vlaamse! identiteit! ook!gebaseerd! is!op!de! joods4

christelijke! traditie.! Ten! derde! haalt! N4VA! aan! dat! identiteit! gevormd! wordt! door!

waarden!die!belangrijk!zijn!voor!het!burgerschap.!Ook!hier!beweert!de!partij!dat!het!

burgerschap! geïnspireerd! is! op! de! joods4christelijke! traditie! en! de! Verlichting.! Via!

welke!weg!N4VA!ook!gaat,!uiteindelijk!is!de!joods4christelijke!traditie!verbonden!aan!

de!Vlaamse!identiteit.!De!partij!doet!hiermee!dan!ook!aan!politiek!(Wallet,!2012,!p.!

107).! Enerzijds! bakent!N4VA! de! identiteit! grondig! af.! Anderzijds! ijvert! ze! enkel! en!

alleen! voor! de! bescherming! van! de! joods4christelijke! identiteit! als! het! binnen! het!

partijdogma!past.!Onverdoofd!slachten!is!bijvoorbeeld!zowel!een!joods!als!islamitisch!

ritueel.!Aangezien!het!niet!binnen!de!verlichtingspolitiek!van!N4VA!past,!wordt!het!van!

de!baan!geschoven!ondanks!het! feit!dat!de!partij!oproept! tot!de! ‘bescherming’!van!

joods4christelijke!tradities!(Knack,!2017,!p.!1).!!

De!rol!van!de!Verlichting!mag!dus!niet!onderschat!worden!binnen!het!discours!van!N4

VA.!Het!is!niet!alleen!veel!prominenter!aanwezig!dan!het!joods4christelijk!begrip,!ook!

worden!de!verlichtingswaarden!systematisch!gebruikt!om!aan!te!tonen!dat!‘wij’!en!‘zij’!

genadeloos!verschillen!van!elkaar.!Dit!komt!zeer!duidelijk!tot!uiting!in!zowel!de!analyse!

als!de!literatuurstudie.!Op!basis!van!de!Verlichting!wordt!een!kloof!gecreëerd!tussen!

de!Vlaming!(die!volgens!N4VA!verlichte!waarden!met!zich!meedraagt)!en!de!islam!(die!

helemaal!niet!verlicht!is).!De!partij!verwijst!bijvoorbeeld!naar!moslimlanden!waar!geen!

gelijkheid!tussen!homo4!en!heteroseksuelen!bestaat,!terwijl!dit!in!het!Westen!wel!zo!

is.!Door!het!verschil! in!waarden!continu!aan! te!halen,!wekt!N4VA!de! indruk!dat!de!

islamitische!en!westerse!manier!van!leven!onverzoenbaar!zijn.!Ook!dit!is!een!globaal!

fenomeen.!!

Net!zoals!de!literatuurstudie!voorschrijft,!heeft!de!analyse!uitgewezen!dat!de!joods4

christelijke!traditie!vandaag!de!dag!nog!steeds!een!uitsluitend!potentieel!heeft!t.o.v.!

de!islam.!Weliswaar!kunnen!we!deze!conclusie!enkel!trekken!door!rekening!te!houden!

met!het! feit!dat!N4VA!systematisch!naar!de!Verlichting!verwijst!en!dat!deze! joods4

christelijk! geïnspireerd! is.! Het! is! correcter! om! te! stellen! dat! N4VA! de! Verlichting!

gebruikt!om!de!islam!uit!te!sluiten.!Tenminste!wanneer!het!discours!zich!spreidt!over!

N4VA4publicaties!uit!de!eerste!hand.!Dit!onderzoek!doet!geen!uitspraken!over!andere!

mediaoptredens.!!

N4VA!gebruikt!de!Verlichting!om!de!islam!uit!te!sluiten!op!verschillende!manieren.!Ten!

eerste!wordt!de!Verlichting!gebruikt!om!islamitische-praktijken-uit-de-publieke-sfeer-
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te-bannen.!Onder!het!mom!van!neutraliteit!moet!de!hoofddoek!eraan!geloven.!Het!

gelijkheidsprincipe! zorgt! ervoor! dat! er! geen! plaats! is! voor! sluiers,! polygamie,!

polyandrie!en!de!sharia.!De!sharia!wordt!daarbovenop!nog!eens!verboden!omdat!het!

niet! strookt! met! de! democratie.! De! verlichte! notie! ‘respect! voor! andere! levende!

wezens’!schuift!onverdoofd!slachten!van!de!baan.!Vrijheid!van!meningsuiting!laat!N4

VA!toe!om!de!islam!te!bekritiseren,!terwijl!godsdienstvrijheid!de!mogelijkheid!geeft!om!

voor! religieuze! neutraliteit! te! opteren! in! de! publieke! sfeer.! Ten! tweede! gaat!N4VA!

onder!invloed!van!de!Verlichting!de-islam-op-een-bepaalde-manier-representeren-

in-haar-discours.!Het!gebrek!aan!verlichtingsidealen!bij!de!islam!wordt!weerspiegeld!

in!de!karakteristieken!die!de!islam!toegeschreven!krijgt.!In!een!logica!waarin!de!islam!

niet!verlicht! is,! is!ze!ook!niet!geëmancipeerd!en!vooruitstrevend!volgens!N4VA.!De!

islam!krijgt!kenmerken!toegewezen!die!lijnrecht!tegenover!de!verlichtingskenmerken!

staan.! In!dit!opzicht!wordt!de! islam!als!dwingend,!barbaars! (b.v.! in!het!onverdoofd!

slachten),!achtergesteld,!respectloos!(b.v.!tegenover!vrouwen)!en!onwelwillend!t.o.v.!

westerse!waarden!afgeschilderd.!!

Ten!derde!gebruikt!N4VA!de!Verlichtingsthese!om!de-Vlaming-angst-in-te-boezemen-

t.o.v.-de-islam.!Het!‘wij’/‘zij’!verhaal!4!waarin!N4VA!de!Verlichting!verengt!tot!iets!dat!

enkel!‘wij’!bezitten!4!positioneert!de!islam!als!een!bedreiging!die!enkel!en!alleen!uit!is!

op! het! vernietigen! van! de!Verlichting! én! de!Vlaamse! samenleving.!De! komst! van!

terreurbeweging! IS! is! voor! N4VA! een! extreem,! maar! dankbaar! voorbeeld! van! dit!

fenomeen.!N4VA!probeert!de!lezer!duidelijk!te!maken!dat!de!islamitische!cultuur!een!

vorm!van!terrorisme!in!zich!heeft!dat!zich!radicaal!afkeert!tegen!de!Verlichting!(en!dus!

ook! tegen! ‘ons’).! Volgens! N4VA! gebruiken! moslims! de! verlichtingswaarden! om!

diezelfde!waarden!onderuit!te!halen.!

Hierdoor!voelt!de!partij!zich!genoodzaakt!om!de!bedreigde-verlichte-samenleving-

te- beschermen.! De! analyse! toont! aan! dat! N4VA! hiervoor! systematisch!

verlichtingswaarden!gebruikt.!Dit!wijst! op!een!contradictie.!Enerzijds! stelt!N4VA!de!

Verlichting! voor! als! ‘iets’! dat! beschermt! moet! worden,! anderzijds! roept! ze! de!

Verlichting! op! als! dé! manier! om! dit! te! doen.! N4VA! gaat! m.a.w.! de! Verlichting!

beschermen!door!de!Verlichting!te!gebruiken.!Ze!doet!dit!letterlijk!door!bijvoorbeeld!

verlichtingswaarden! op! te! nemen! in! een! engagementsverklaring! die! nieuwkomers!

moeten!ondertekenen!indien!ze!deel!willen!uitmaken!van!de!Vlaamse!samenleving.!

Het!beschermen!van!de!Verlichting!staat!voor!N4VA!gelijk!aan!het!beschermen!van!

de!Vlaamse!samenleving.!!
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Opvallend!is!de!inhoudelijke!betekenis!van!‘beschermen’!binnen!het!discours!van!N4

VA.!Voor!N4VA!staat!de!samenleving!beschermen!resoluut!gelijk!aan!het!bannen!van!

de!islam!uit!diezelfde!samenleving.!N4VA!wil!bijvoorbeeld!vrijheid!van!religie!(lees:!de!

islam)! inperken! onder! het!mom!van! pacificatie.! Zo!moet! een! hoofddoekverbod! op!

basis!van!gelijkheid!‘polarisatie,vermijden’!(Van!Dijck,!nieuwsberichten,!april!2014)!én!

acht! N4VA! het! neutraliteitsprincipe! cruciaal! ‘om, de, ‘godsvrede’, te, bewaren’, (Van!

Esbroeck,!nieuwsberichten,!september!2011).!Hierdoor!is!er!in!de!publieke!sfeer!enkel!

plaats! voor! de! Verlichtingsidealen! en! is! de! islam! alleen! welkom! in! de! privésfeer.!

Eigenlijk!doet!de!partij!hiermee!net!hetzelfde!als!waar!ze!de!islam!van!verwijt,!nl.!het!

verbannen!van!‘iets’!door!de!verlichtingswaarden!te!gebruiken.!De!pot!verwijt!de!ketel.!!

Hierdoor!komt!het!uitsluitend!potentieel!van!de!Verlichting!niet!overeen!met!het!civiel!

nationalisme! dat! N4VA! volgens! eigen! zeggen! hanteert.! Op! basis! van! de! analyse!

kunnen!we!stellen!dat!N4VA!eerder!postseculier!nationalistisch!is,!aangezien!zij!zowel!

seculiere! als! religieus4culturele! kaders! gebruikt! om! de! Vlaamse! identiteit! te!

‘beschermen’!tegen!de!islam!(Van!Den!Hemel,!2017,!p.!13).!We!kunnen!daarom!ook!

besluiten!dat!de!joods4christelijke!traditie!(met!daaronder!de!Verlichting)!geen!evolutie!

onderging.!Het!blijft!een!standvastig!gegeven!binnen!het!uitsluitingsproces!dat!N4VA!

hanteert!ten!opzichte!van!de!islam.!Dit!komt!omdat!de!traditie!nog!maar!relatief!kort!

aanwezig! is! in! de! externe! communicatie! van! de! partij! en! omdat! het! nauwelijks!

verduidelijkt!wordt.!!
! -
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7- Algemeen-besluit-

De!Nieuw4Vlaamse!Alliantie!heeft!doorheen!de!geschiedenis!een!hobbelig!parcours!

afgelegd.! Gegroeid! uit! de! Vlaams4nationalistische! vleugel! van! de! voormalige!

Volksunie,!blijft!de!partij!tot!op!vandaag!de!dag!een!trouwe!klant!van!deze!ideologie.!

N4VA!creëert!een!civiel!nationalisme!waarbij!een!homogene!natiestaat!met!culturele!

homogeniteit!centraal!staat!(Maly,!2012,!pp.!1824183).!Op!het!eerste!zicht!laat!N4VA!

geen!steek!vallen!inzake!haar!zogenaamde!inclusieve!en!open!houding!ten!opzichte!

van! nieuwkomers.! Hierdoor! tracht! de! partij! zich! te! distantiëren! van! de! Vlaams4

nationalistische!en!tevens!extreemrechtse!partij!Vlaams!Belang.!!

Wanneer!N4VA! een! decennia! later! steevast! haar! plaats! heeft! veroverd! binnen! de!

Vlaamse!politiek,!is!er!wereldwijd!sprake!van!een!heropleving!van!de!joods4christelijke!

traditie! binnen! het! politiek! debat.! Uit! voorgaand! onderzoek! is! gebleken! dat! een!

historisch4religieuze!invulling!van!het!begrip!plaats!heeft!gemaakt!voor!een!politieke!

betekenis!waarbij!de!joods4christelijke!traditie!transformeerde!van!een!inclusief!naar!

exclusief! begrip! ten! opzichte! van! de! islam! (Berger,! 2017,! p.! 36).! In!West4Europa!

kunnen!we!dit!verklaren!door!de!toenemende!komst!van!de!islam!in!de!samenleving!

(Buwalda,!2007,!p.!12).!Ook!N4VA!neemt!in!deze!context!het!begrip!in!de!mond.!De!

traditie!wordt!door!de!partij!gebombardeerd!tot!oorsprong!van!de!westerse!beschaving!

en! tot! leidraad! inzake!moraliteit! en!waardigheid! van! het! individu! ten! opzichte! van!

anderen.!N4VA!als!casestudie!komt!grotendeels!overeen!met!de!globale!gang!van!

zaken!wat!betreft!het!gebruik!van!de!joods4christelijke!traditie,!mits!enkele!Vlaamse!

contextuele!factoren.!!

N4VA! tracht! de! joods4christelijke! traditie! compatibel! te! maken! met! haar! civiel!

nationalisme!én!het!feit!dat!de!partij!van!oudsher!religie!afzwoor.!In!dit!opzicht!is!de!

Verlichting!belangrijk.!N4VA!recupereert!de!Verlichting!binnen!haar!joods4christelijke!

retoriek!en!stuurt!de!samenleving!met!seculiere!waarden!en!ideeën!(Zemni,!2009,!p.!

52).! De! Verlichting! doet! dienst! als! verderzetting! van! de! joods4christelijke! traditie!

waardoor! N4VA! zichzelf! nog! steeds! profileert! als! seculiere! partij! en! kritiek! inzake!

zelfverloochening!probeert!tegen!te!gaan.!Ondanks!de!partij!verschillende!pogingen!

onderneemt!om!inclusief!over!te!komen,!heeft!het!onderzoek!aangetoond!dat!binnen!

de!externe!communicatie!van!N4VA!de!joods4christelijke!traditie!net!zoals!op!globaal!

vlak!een!uitsluitend!karakter!heeft! ten!opzichte!van!de! islam.!Het! resultaat! van!dit!

onderzoek!liet!eveneens!blijken!dat!het!wetenschappelijk!correcter!is!om!te!stellen!dat!
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N4VA!in!deze!context!voornamelijk!de!Verlichting!gebruikt!om!onder!joods4christelijke!

noemer!aan!uitsluiting!te!doen.!Hierdoor!categoriseren!we!N4VA!onder!wat!Van!Den!

Hemel!beschrijft!als!postseculier!nationalisme!(Van!Den!Hemel,!2017,!p.!13).!!

Verlichte! waarden! krijgen! namelijk! een! centrale! positie! binnen! de! Vlaamse!

maatschappelijke!cultuur!en!worden!eveneens!gebruikt!door!N4VA!om!de!Vlaamse!

eigenheid! en! identiteit! te! bepalen.! Theoretisch! sluit! dit! aan! bij! wat! Anderson! een!

‘Imagined,Community’!noemt!(Green,!2007,!p.!109).!Onder!het!mom!van!pacificatie!

en!de!daarbij!horende!noodzaak!om!de!verlichtingsidealen!eigen!te!maken!aan!de!

publieke!sfeer,!wordt!systematisch!de!islam!foutief!gerepresenteerd!en!veroordeeld!

tot!de!private!sfeer.!Het!gevolg! is!een!vergaande!afbakening!van!een!zogenaamd!

‘inclusief’! identiteitsbegrip!waarbij!moslims!geen!schijn!van!kans!maken!om!positief!

en! inclusief! geëvalueerd! te! worden.! N4VA! is! namelijk! continu! bezig!met! wat!men!

vandaag!de!dag! ‘Othering’!noemt!(Berger,!2017,!p.!40).!Deze!tendens!valt!volgens!

menig!socioloog!te!verklaren!door!de!‘Social,Identity,Theory’!(Hogg!et!al.,!1995,!pp.!

2594260).! De! partij! creëert! systematisch! een! in4! en! out4groep! op! basis! van!

verlichtingskarakteristieken! die! eigen! zijn! aan! de! Vlaamse! gemeenschap,! maar!

volledig!ontbreken!bij!de!islam.!Het!gevolg!is!een!‘wij!versus!zij’!gevoel,!waarbij!de!

islam!allesbehalve!‘verlicht’!wordt!voorgesteld.!!

Het!is!belangrijk!om!even!stil!te!staan!bij!de!gevolgen!dat!dergelijk!discours!teweeg!

kan!brengen!binnen!de!samenleving.!Wanneer!we!geen!kritische!blik!op!de! joods4

christelijk! traditie! werpen,! worden! we! als! burger! meegesleurd! in! een! té! eenzijdig!

verhaal!dat!N4VA!als!waarheid!aanschouwt.!Religie!is!een!krachtig!instrument!dat!niet!

onderschat!mag!worden.!Indien!het!fungeert!als!referentiekader!van!waaruit!uitsluiting!

vorm!krijgt,!verliest!ze!haar!oorspronkelijke!betekenis!als!zingevend!kader!dat!voor!

heel!wat!mensen!een!houvast!biedt.!Religie!werkt!op!die!manier!niet! verzoenend,!

maar! verdelend.! Wanneer! N4VA! er! systematisch! in! slaagt! om! de! islam! uit! de!

samenleving!te!bannen,!verliezen!we!elke!vorm!van!multiculturele!verrijking!en!wijzen!

sommige!stemmen!in!de!samenleving!op!een!breuk!tussen!moslims!en!niet4moslims!

waar!we!enkel!jihadisten!en!haatdragers!een!plezier!mee!doen!(Liga,!2015).!!

Daarnaast! mogen! we! het! belang! van! dit! onderzoek! omtrent! het! joods4christelijk!

discours!niet!onderschatten.!In!een!angstklimaat!waarbinnen!een!‘bedreigende’!islam!

de!hoofdrol!speelt,!creëert!deze!vergevorderde!vorm!van!uitsluiting!systematisch!een!

islamitisch!vijandbeeld.!Het!discours!geeft!N4VA!bestaansrede,!aangezien!de!partij!

zichzelf!positioneert!als!dé!beschermengel!van!de!Vlaamse!samenleving!en!behoeder!
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van! een! ‘Clash, of, Civilization’.! Verder! is! het! blootleggen! van! dit! discours! enorm!

relevant! aangezien! heel! wat! Vlamingen! zonder! boe! of! ba! meegaan! in! de!

gedachtegang!van!N4VA.!Dit!is!zeer!duidelijk!zichtbaar!in!haar!electorale!score.!Ook!

op!politiek!vlak!worden!heel!wat!maatregelen!genomen!die! indirect!de!N4VA!logica!

volgen.!Denk!maar!aan!politieke!besluitvorming!inzake!anti4terreurmaatregelen!die!de!

moslimsamenleving!raakt!door!de!huidige!sfeer!in!de!samenleving.!Volgens!de!Liga!

voor! Mensenrechten! komt! dit! niet! altijd! overeen! met! het! EVRM! (Liga,! 2015).! Dit!

kunnen! we! op! zijn! minst! eigenaardig! noemen,! aangezien! N4VA! zichzelf! als!

verlichtingsaanhanger!uitroept!tot!dé!verdediger!van!de!mensenrechten.!!

Dit!alles!leert!ons!hoe!gevaarlijk!het!is!om!met!uitsluiting!op!anderen!te!reageren!én!

dat!we!zorgvuldig!moeten!omgaan!met!een!verlichte,!joods4christelijk!traditie.!Om!af!

te!sluiten,!formuleren!we!op!basis!van!deze!uiteenzetting!een!beknopt!antwoord!op!

de!hoofdonderzoeksvraag,!nl.!de,joods&christelijke,traditie,heeft,een,constante,en,non&

evolutionaire,plaats,binnen,het,Vlaams&nationalisme,van,N&VA,als,grondlegger,van,

de, Verlichting, die, de, samenleving,, identiteit,, cultuur,, waarden, en, normen, grondig,

afbakent, ten,opzichte,van,de, islam,én,op,die,manier,diezelfde, islamitische,cultuur,

uitsluit, omwille, van, de, incompatibiliteit, met, de, Vlaamse, cultuur., Telkens! opnieuw!

concludeert!N4VA!dat!we!daarom!niet!met!elkaar!kunnen!samenleven.!

!! -
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