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Eric Corijn tekent een road map uit voor progressieven in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 201
gebieden zullen CD&V en N-VA strijden om de hegemonie. Maar het is in de steden dat het echte gevecht plaats
nationalistische reflex en het progressief stadsproject. "De inzet van de komende lokale verkiezingen," aldus C
democratie stellen tegenover de autoritaire verleiding." Vanuit een ‘Staten-Generaal van het middenveld’
vertegenwoordiging worden ingezet, met als doel een burgerbewe

Eric Corijn (1947) v alt niet zomaar in een hokje te steken. Hij is hoogleraar stadsstudies en activ ist, academicus en actief
marinebioloog, dan f ilosoof en sociaal wetenschapper, ondertussen sociaal geograaf en stedelijk planoloog. Hij is directeur v an de
de VUB-onderzoeksgroep in de stadsstudies Cosmopolis. In 2012 schreef Eric Corijn al Kan de stad de wereld redden?, uiteraar
v erscheen Wereldvreemd in Vlaanderen. Bakens voor een progressieve politiek, een bundel teksten v an de Vooruitgroep. In zijn rec
alleen in je stem maar ook in je mening geïnteresseerd waren’ (te lezen op Knack.be) koppelt Eric Corijn zijn ideeën ov er de stad v a
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representatiev e democratie en de opkomst v an burgerbewegingen. "De burger is weer in," zo merkt hij f ijntjes op. "Het moet zijn dat

Onlangs liet Johan Vande Lanotte weten in Oostende een burgerlijst te willen samenstellen v oor de gemeenteraadsv erkiezingen in
met het nodige cy nisme werd onthaald. "Of Vande Lanottes idee v an de burgerlijst meer is dan een zov eelste slimmigheid v an een
stelt Eric Corijn. "Zijn uitgangspunten zijn nochtans juist: een stad besturen ligt anders dan een land of een gewest besturen. De
andere politieke agenda dan die op nationaal niv eau. Het v raagt meer pragmatisme; de krachtsv erhoudingen zijn anders v erdeeld.
is alleszins niet aangepast aan het lokale niv eau. Burgerlijsten zijn wel degelijk een optie. Maar ze dienen wel v ooraf geg
v ernieuwingstraject waarin middenv eld en geëngageerde burgers echt een stem krijgen. Kiezen v oor een lokale burgerdemocrat
partijlozen op je lijst zetten."

"Want v ergis u niet. De kloof met de burger, het middenv eld en de samenlev ing is reëel. De politiek staat v er af v an het dageli
herstellen betekent daarom in de eerste plaats een andere werking v an de democratie inv oeren, de samenlev ing opnieuw politisere
v erkiezingen in 2018: een ware participatiev e democratie tegenov er de autoritaire v erleiding stellen."
U stelt dat de crisis van onze democratie het scherpst in de stedelijke context voelbaar is.

"De crisis v an de representatiev e democratie heef t, naast andere v erklaringen, deels ook te maken met de trend v an v ersted
een product v an de natiestaat. Ze gaat uit v an één v olk, één cultuur, één staat. Maar dat komt niet v oor in grote genetwerkt
en multicultureel. En daar wonen nu de meeste mensen. Op dat niv eau is er nood aan een participatiev e democratie, aan
samenwerking met burgers. Maar daar is in ons democratisch model nauwelijks ruimte v oor."
"De crisis v an onze democratie is er dus één v an schaal en v an werking. De economie ontsnapt aan de landelijke schaa
staten. De regulering v erschuif t naar een ondemocratisch Europa. De welv aartsstaat bood v roeger ondersteunend beleid,
concurrentiepositie v an priv ate actoren op de wereldmarkt te v erbeteren. En de contradicties v an dat hele sy steem ballen
kernen."
"De democratie is er dus op achteruit gegaan. Het herstel ligt v ooral op lokale en continentale schaal, maar partijen blijv en
Partijprogramma’s zijn v eeleer electorale f olders met maatregelen dan concrete stadsprojecten. Lokale partijaf delingen zijn nie
agendasetting."
Brussel is daar het ultieme voorbeeld van.

"Mijn stad wordt ongeloof lijk wanordelijk bestuurd. Staatsherv ormingen hebben Brussel opgezadeld met een antistedelijk best
sterke hoof stad en achttien randgemeenten, waarbij twee buurlanden in v orming - Vlaanderen en Wallonië - de sociaal-culturele
Turkije en Saoedi-Arabië de moskeeën f inancieren. Het is, letterlijk, een dodelijke cocktail. Brussel is de enige stad ter wereld
om aan een eigen samenlev ingsopbouw te doen. Institutioneel blokkeert alles. Het middenv eld en de civ iele maatschappij
eerstelijnswerking."
"Maar we zien ook elders dat spanningsv eld. Het repertorium v an de natiestaat v olstaat niet om een stad te besturen. Hoe me
wint, hoe meer het v erzet uit de steden zal komen."

Dat zagen we ook bij de protestacties tegen de inauguratie van Donald Trump. Het verzet kreeg vanuit de steden vorm. Miljoenen men

"Dat is niet toev allig. Ov eral zijn steden v an enige omv ang in conf lict met hun natiestaten. De spanningen zijn het meest v oe
daar ook de tegenbeweging ontstaan."
Op welk vlak zie je steden in conflict komen met natiestaten?

"Ik zie drie grote planetaire uitdagingen. Er is onze destructiev e houding met de natuur, onze te grote ecologische v o
klimaatuitdaging. Daarnaast is er de schandelijke sociale ongelijkheid, die niet alleen mensenlev ens kost maar nu ook de econ
er de uitdaging te leren samenlev en op basis v an het v erschil. Terwijl landen ideologisch en traag reageren, staan die kwest
Mobiliteit en luchtkwaliteit v ragen een klimaatbeleid. Stedelijke armoede en achtergestelde buurten v ereisen een sociaal beleid
en v ragen dus om een cosmopolitische samenlev ingsopbouw."
"Op die drie v elden zie je dat de geïnstitueerde politiek binnen de natiestaat onv oldoende reageert op de complexiteit v an de
als op de schaal v an de metropool."
Waaraan is die ‘wereldvreemdheid’ te wijten?

"De horizon v an mandatarissen en v erkozenen ligt elders. Zij zijn v oornamelijk bezig met het regeercontract en de v olgend
v ertegenwoordigen niet meer. Dat komt ook omdat ze v andaag anders worden gerekruteerd. Vroeger kwamen politici uit het m
af gev aardigde of actief bij een werkgev ersorganisatie of mutualiteit, daarna kwamen ze op een lijst en v erv olgens werden z
leren politici de stiel in een kabinet of een administratie. Op een bepaald moment worden ze dan in de markt gezet als v er
media, niet langer v ia het middenv eld. De relatie tot dat middenv eld is dus een externe relatie geworden."
Volgens die logica is de afkeer van N-VA van het middenveld een symptoom van iets dat al langer gaande is, niet alleen een kwestie
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"Voor een stuk wel. Maar laten we toch ook niet v ergeten dat N-VA ten gronde een f undamenteel rechts project v oorstaat.
VOKA en zijn v olgelingen? Dat onze concurrentiecapaciteit wordt af geremd door de gestructureerde ov erlegeconomie, dat B
grootste sy ndicalisatiegraad, dat de sociale zekerheid wordt medebeheerd met grote middenv eldorganisaties, dat de CAO’s we
"Dat ingebouwde sociaal protectionisme wil N-VA af breken door de primaat v an de politiek: alle macht aan de v erkozenen, g
middenv eld. De partij doet alsof loonkost belasting is. Dat klopt natuurlijk niet. Je hebt het rechtstreeks loon; dat is de pr
inkomen. Je hebt het uitgesteld loon; dat zijn onze pensioenen, onze ziektezorgen. En dan heb je inderdaad een stuk belast
dergelijke worden gef inancierd. N-VA wil heel dat pakket naar het parlement brengen en als een budgettaire kwesti
middenv eldorganisaties aan. In de liberale wereld v an N-VA ben je als indiv idu met de staat v erbonden en worden alle tuss
drukkingsgroepen weggezet, wegens ‘niet v erkozen’ of ‘niet representatief ’."
Hoe kan het middenveld zich beter wapenen om deze aanvallen af te slaan?

"Vandaag zit het middenv eld in het def ensief , zeker om de aanv allen sector per sector af te slaan. Daarom moet er worden v e
gaat niet langer om aparte dossiers of budgetten, maar om een maatschappijv isie. Het georganiseerde middenv eld zal dus no
er nog v eel koudwaterv rees. Men houdt het bij de sociale opdracht en laat de politiek aan politici. Fout. Het middenv el
opzetten, zelf nog meer een maatschappelijke positie innemen. Dat is het project v an Hart bov en Hard, als netwerk v an
neoliberale af braakpolitiek."
"Daarenbov en moeten we ook zelf de samenlev ingsopbouw opnieuw ter hand nemen. Het transitiedenken, bijv oorbeeld, v ind
gemeenteraad maar in de samenlev ing zelf . Net zoals in de 19de eeuw, staat het progressiev e kamp opnieuw v oor het uitd

was de v akbond nog v erboden en had je geheime mutualiteiten. Vandaag wordt door de af bouw v an welv aartsv oorzieninge
sociale zekerheid opgev angen. We moeten zelf een nieuw gemeengoed uitwerken, en nieuwe commons en initiatiev en v
stadslandbouw, v ormgev en."
Met zulke initiatieven kan je toch niet aan armoedebestrijding doen?

"Een herv erdelingsmechanisme op grote schaal blijf t daarv oor uiteraard de beste methode. Maar de realiteit is dat de welv aart
rechten worden af gebouwd, dat er wordt bezuinigd, dat de openbare dienstv erlening kreunt onder werkdruk. N-VA wil een socia
hardwerkende Vlaming. Naar het v oorbeeld v an Dubai. Daar heef t 12% autochtonen alle rechten en gratis toegang tot diens
rechten. Dat is het ideaalbeeld v an het Vlaams-nationalistische project. Een ov erheid v oor diegenen die werken en bijdrage
v erzorgd. De uitsluiting is dus structureel geworden. En dan zie je dat mensen opnieuw religieuze en etnische gemeenschappen
"Solidariteit, diensten en herv erdeling wordt zo een zaak v an de staat, maar ook v an het middenv eld zelf . De uitdaging
stadsproject op poten te zetten met een f aciliterende lokale ov erheid die zowel de lokale dienstv erlening optimaal laat w
deeleconomie en de nieuwe urban commons kan laten groeien. Een coproductief project tussen lokaal bestuur en middenv eld. E
Waar ziet u dit al gebeuren?

"Er zijn slechts een paar v oorbeelden op relatief kleine schaal. Want v eelal blokkeert de centrale staat een zelf standig stadsp
lokale ov erheden wel zeggenschap in tijdsregulering of mobiliteit. Hier beslist de ov erheid ov er sluitingsuren, schooltijden, wate

Meer zelfs. Nu een N-VA-minister op Mobiliteit zit, wordt een progressief stadsproject zoals in Gent doelbewust misbedeeld inzake ope

"Klopt. Op louter gemeentelijk niv eau kan men nooit v olkomen het v erschil maken. Daarom moet een stadsproject ook meer z
moet op een grotere schaal worden herdacht, in samenwerking met het ommeland. Mijn v oorstel is om een stedelijk ecos
stadsgewestelijk ov erleg plaatsv indt."
Hoe moet zo’ n stedelijk ecosysteem er uit zien?

"De stad heef t geen grens zoals een land. Ze is geen af gebakend territorium, maar een geconnecteerd, v erbonden en grenso
bewoners, gebruikers, bezoekers, toeristen. Ze bedient een hinterland. Voor de meeste mensen speelt het lev en zich af in een
ons die proximiteit gebruiken. Laat ons intercommunales maken, met een wisselwerking stad-rand, gebruikers-bewoners. Er z
daartussen liggen nog bekende kleinere knooppunten. Laten we kijken met welke steden-gemeenten een ‘lokaal’ netwerk kan w
lost nooit iets op. Dat is de road map die v oorligt v oor progressiev en richting 2018."
"Hier en daar bestaat die ref lex al. Renaat Landuy t, burgemeester v an Brugge, heef t ingezien dat niet alleen de oude middelee
is, maar ook Zeebrugge en de tussenliggende residentiële gebieden. Die schaalv ergroting is v erstandig."
"In Antwerpen heef t N-VA zowel de stad als de randgemeenten in handen. Waarom is daar geen stadsgewestelijk bestuur? Om
de koopkracht v an de randstedeling. De randstad bepaalt de stedelijke orde. De elites zijn in f eite antistedelijk. Ze willen een
parkings, v eel winkels, v eel politie en weinig Marokkanen. Dat heef t concrete implicaties. Zo wordt Park Spoor Oost geen park
Welk stadsgewestelijke visie moeten progressieven daar tegenover zetten?"

"Eerst en v ooral moet er tussen progressiev e partijen in Antwerpen een echt maatschappelijk debat gev oerd worden. Dat is n
zou aan een kartel sp.a-Groen gewerkt worden zonder PVDA. Mij goed. En het meningsv erschil zou dan gaan ov er de
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markteconomie zijn en de ander die v oor een staatseconomie zou opkomen. Is dat nu echt de breuklijn in Antwerpen? Kom
moet het gaan ov er het inslaan v an een andere richting. Aan de orde is een politieke rev olutie v an het lokaal beleid. Dat is
ov er etiketten spreken, maar ov er inhoud."
"Mijn v oorstel zou zijn dat Antwerpse partijen hun centrumstedelijke, v oorstedelijke en lokale af delingen samenv oegen en
worden opengetrokken naar de rand. Want ook Mortsel, Hov e, Wommelgem en Zwijndrecht zijn spelers in het Oosterweel-dos
bij zo’n stadsgewestelijk project. En maak v an zo’n programma een brede maatschappelijke discussie, een werv end pro
bedenken."
"De inzet is niet al dan niet kartels. Ook open lijsten v eranderen op zich niets aan bestaande zeden en gewoontes. Belangrijk
wordt opgezet, een mobilisatie v an de samenlev ing, waarin partijen v an goede wil, delen v an het middenv eld en actiev e bur
gedragen lokaal stadsproject om daarmee naar de kiezer te gaan. Zowel politici als middenv eld moeten daarbij hun comf ortz
herdenken v an een maatschappelijk project. We zien ook elders in de wereld dat v erkiezingen daarrond draaien. In dat strijdpe
bov en Hard een rol spelen."
Hart boven Hard heeft zich vooralsnog niet partijpolitiek willen uitspreken. Moet ze dat in de aanloop naar 2018 niet doen?

"Hart bov en Hard wil zich niet partijpolitiek uitspreken, dat klopt, maar haar 10 Hartenwensen v ormen wel degelijk een politie
ontbreekt bij politieke partijen. Die spreken in termen v an maatregelen en bestuur. De 10 Hartenwensen zijn politieke richtlijne
capteren een bepaalde onderstroom. De slinger slaat terug naar de behoef te om samen dingen te doen. De f ocus komt o
liggen."
Hoe kan de politiek collectieve projecten op lokaal niveau ondersteunen?

"Als mensen een repair caf é willen beginnen, zou het gemeentebestuur gratis inf rastructuur kunnen lev eren. In plaats v an te
logica, moeten we v ermaatschappelijken met een sociale logica. Dat is een beleidskeuze. Vandaag moet de collectiv iteit priv a
een bedrijf opstart, krijgt die de v olledige v rijstelling v an werkgev ersbijdragen v oor een eerste aanwerv ing. Waarom geen bel
iets op poten willen zetten? Neem zonnepanelen. Subsidies werden v ia indiv iduele premies v oor huiseigenaars geregeld. Waar
werv en v oor, waaraan ook huurders kunnen meedoen? De ov erheid f inanciert dan pas zonnepanelen op het ogenblik dat meer
en v oorziet een lokaal netwerk waar iedereen v an kan af tappen."
"Het zijn maar een paar v oorbeelden v an f aciliterend beleid dat gaat in de richting v an het samen-doen, niet in de richting v a
De maatschappij is er niet v oor indiv idueel winstbejag. Tussen markt en staat moet het samenlev en opnieuw worden opgebo
schaal v oor de ontwikkeling v an zo’n nieuw bestuursmodel, met een f aciliterende staat waarbij de inspraak v anuit m
georganiseerd."
Pluspunt lijkt alvast dat het middenveld ondertussen hypergeschoold is.
"Zeker. Er zit v eel expertise in de bev olking, v eel prof essionaliteit die niet door de arbeidsmarkt is opgeslorpt. Het
alternatief v an de burgerbeweging StRaten-Generaal zit beter in mekaar dan het Oosterweel-plan v an de Vlaamse
Regering. Hetzelf de geldt v oor discussies ov er ruimtelijke ordening. Wijkcomités leggen gedetailleerde plannen v oor.
Dat v erandert de v erhouding tussen politicus en burger. Beleid wordt niet langer gemaakt in de driehoek tussen politiek,
experten en f inanciers. Politici zijn geen managers v an een bedrijf . Ze moeten leiderschap v ertonen, mobiliserend zijn.
Daar is helaas nog v eel werk. Politici zijn bestuurders met een gebrekkige ideologische achtergrond en worden in
v olksv ergaderingen steeds v aker weggesproken."
Wat zijn de voorwaarden voor de omslag van een representatieve naar een participatieve democratie?

"Een v ernieuwd samenlev ingsproject kan niet gebeuren v anuit de bestaande partijen en instellingen alleen. Ik zie twee
v oorwaarden die moeten worden v erv uld."
"Ten eerste moeten progressiev e partijen werken aan een project waar een meerderheidsperspectief inzit. Alleen strijden
en contesteren v olstaat niet. Er moet worden gewerkt aan beleid. Maar dat dient dan niet om het status-quo te beheren,
wel om de broodnodige structurele transities op te zetten. En dus moeten partijen de garantie gev en dat het niet nog
eens na de v erkiezingen ‘business as usual’ wordt. Een tikje hier op de machinerie, wat gesleutel daar, zal niet meer
v olstaan. Zich beperken tot de eigen bev oegdheden is niet genoeg. Er moet sy stemisch iets v eranderen. Daar ligt de
geloof waardigheid. We zijn al te dikwijls bedrogen uitgekomen. Kijk maar naar de catastrof e v an François Hollande in
Frankrijk. Partijen moeten geloof waardig en radicaal zijn, ook in beleid."
"Ten tweede moet het georganiseerde middenv eld meer doen dan alleen maar sectoriële memoranda ontwikkelen. Het is e
neerlegt bij het status-quo. Het middenv eld moet zelf uit zijn egelstelling komen. Grote sociale organisaties moeten opnieuw e
Ze moeten transv ersaal en in samenwerking positie innemen v oor een transitieagenda. Ik noem het een ‘Staten-Generaal v a
de horizon v astleggen v an een ecologische transitie, v an een strijd in daden tegen de sociale ongelijkheid, v an intercultu
autochtone tribalisme. Van daaruit kan een echt gesprek met de politieke v ertegenwoordiging worden ingezet. Het belang v an
burgers is niet te onderschatten. In Antwerpen zal haar inbreng v an v itaal belang zijn om geen f lutdebat te hebben tussen de p
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Er is dus een dubbele onderhandeling nodig, vanuit de politiek én vanuit het middenveld?

"Inderdaad. Partijen moet het onderlinge debat serieus v oeren, niet met demagogische argumenten, niet v olgens de media
gezamenlijke thematische werkgroepen op zoek naar een beleidsov ereenkomst? En middenv eld, activ isten en burgers moete
moeten een maatschappelijke mening gev en, los v an de sectoriële belangen. Enkel op die manier kunnen we komen tot
v errechtsing."
Die verrechtsing lijkt zich nu helemaal doorgezet te hebben, met de Verenigde Staten als exponent.

"Voor mij is Donald Trump een echte bedreiging v oor de democratie. Paus Franciscus had gelijk toen hij opmerkte dat ook
werd en dat men in de jaren 1930 ook dacht dat het wel niet zo’n v aart zou lopen. Het kan snel escaleren. Donald Trump
autoritaire reacties op de brede v erzetsbeweging kunnen wel leiden tot f ascisering. Vladimir Poetin is zogezegd ook geen pro
de Krim, bedreigt Oekraïne en regelt het Sy risch conf lict op zijn manier. En Recep Tay y ip Erdogan is een partner v oor E
mensen uit hun f unctie."
Wordt Vlaanderen Trumpland?

"(fel) Vlaanderen is Trumpland. Op brutale wijze en v rij v an f eiten polariseren, mensen uitschelden, v eel rev anchisme, ... de
anders dan die v an Donald Trump. Zijn opv olger wordt trouwens gezocht en getest met criteria op zoek naar een Trumpiaans e
"2018 wordt een belangrijk moment. Dan zal blijken of de kanteling zich v oltrekt. In de v oorsteden en landelijke gebie
nationalisten en christendemocraten, waarbij N-VA haar rechtse VB-electoraat moet paaien terwijl CD&V de ACV-stemmen
v oorspellen in welke richting dat zal gaan. Maar het is in de steden dat het echte gev echt plaatsv indt: dat tussen de reactio
progressief stadsproject. De v raag daar is simpel. Voor wie is de stad? Is die v oor de v oorstedelijke gebruiker v an een uitge
dienen om ze superdiv ers te bewonen?"

De vraag voor wie de stad is - de voorstedeling of de kernstedeling - verklaart mede de afkeer van N-VA voor het Circulatieplan van h

"De mobiliteitskwestie raakt N-VA in het hart v an haar stedelijke v isie. Ik ben erg v oorstander v an het Gentse mode
transitieproject gemaakt, waar ruimtelijke ontwikkeling, stadsv ernieuwing en economische ontwikkeling hand in hand gaan. M
houden en de gezinnen in de stad te krijgen. Het is de enige manier. Anders v luchten jonge ouders naar de v oorstad, wat
mobiliteit in het hele stadsgewest. Het is essentieel dat we meer gegroepeerd gaan wonen, de linten en de kav els af bouwen,
v oorzieningen en mobiliteit. Gent toont dat het kan. Maar het Vlaamse beleid weigert, alle v erklaringen ten spijt, in die richting t
"Er is alleszins v oldoende kennis en expertise aanwezig. In 2003 reeds, meer dan een decennium geleden, werd in opdr
Regering het Witboek Stedenbeleid geschrev en. Het staat v ol concrete aanwijzingen ov er de v erhouding bestuur en stede
partijen die aan een burgerlijst denken dat boek eens herlezen."
Is het dan louter een kwestie van politieke wil?

"Het is niet eenv oudig. We moeten het politieke debat opnieuw v aloriseren. De achterkamerpolitiek moet worden v erv ange
waarin de discussie ov er concrete projecten wordt v erbonden aan een algemene v isie. De politiek moet burgerinitiatiev en actie
wijkniv eau, tot een echt medebeheer leiden. Het stadsbestuur moet de regief unctie opnemen; de gemeenteraad een echt sta
moeten v oor die taken worden geselecteerd."
"Ik ben hoopv ol. We moeten v ertrouwen hebben in het georganiseerde deel v an de bev olking. We zien in de gehele wereld
autoritaire v errechtsing. Het huidige beleid bestuurt tegen de bev olking in. We moeten mensen dus activ eren en solidariteit op
maatschappelijke behoef ten waarin ze geactiv eerd willen worden. Geef hen projecten. Dat is de grote uitdaging in de aanloop n

Samenleving en politiek, Jaargang 24, 2017,

burgerbewegingen

De Stichting Gerrit Kreveld is een centrum voor studie, bezinning en initiatieven die het
sociaaldemocratisch gedachtegoed ondersteunen. Ze wil op een stimulerende manier meedenken over

Stichting G

de mogelijkheden en de grenzen van de sociale democratie in de huidige maatschappelijke context. De
vereniging is onafhankelijk.
Samenleving en politiek is een maandblad dat een kritische blik werpt op maatschappelijke en politieke
problemen. Het is een geëngageerd, maar niet-partijgebonden blad voor een sociale democratie.
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