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r staat een primeur in deze krant. Dat
gebeurt gelukkig wel vaker, maar deze is
toch een beetje bijzonder, althans voorDe
Morgen zelf. Voor het eerst publiceren we
vandaag een uitvoerig interviewmet Filip
Dewinter, leidend politicus van de extreem-
rechtse partij Vlaams Belang. Sommige

lezers zullen zich afvragen waarom daar nu zo
plotseling nood aan is. Anderen zullen zich
erover verbazen waarom dat in hemelsnaam
zolang geduurd heeft. Allen hebben zij gelijk met
hun bekommernissen.
DeMorgen beschouwt het Vlaams Belang nog

altijd niet als een partij als alle andere. Wie het
interviewmet Dewinter leest – en dat is een aan-
rader – leert er dat zijn discours onveranderd is.
Met zijn maatschappijbeeld staat Filip Dewinter
ver af van de open, vrije en gelijkwaardige
samenleving die deze krant omarmt. Juist
daarommenen we, nu, dat zijn stem gehoord
moet worden, ook uitvoerig inDeMorgen.
Dit ‘onafhankelijk dagblad’ heeft eenmaat-

schappelijke overtuiging. Dat is niks om
beschaamd over te zijn. Journalistieke belang-
stelling, juist ook voor storende, afwijkende en
botsendemeningen, maakt integraal deel uit van
die overtuiging.
Vele redacties hebben lang geworsteld met de

omgangmet extreemrechts. Die bibber van ver-
ontwaardigingmoeten we numaar eens uit het

lijf schudden. Morele principes mogen correcte,
kritische berichtgeving niet uitsluiten. Umag dat
een voortschrijdend inzicht noemen.
Het is aan de kiezer om een keuze temaken, het

is aan democratische politici om te oordelen of zij
zouden kunnen samenwerkenmet het VB. En het
is aan journalisten ombelangwekkende feiten te
beschrijven, te analyseren en eventueel te becom-
mentariëren.

Dewederopstanding van het Vlaams Belang – en
van radicaal, populistisch of extreem-rechts in
Europa en daarbuiten – is zo’n belangwekkend feit.
Daarover correct, volledig en kritisch berichten
lukt alleen als de betrokkenen ook zo aan het
woord gelatenworden: correct, volledig en kritisch.

Politieke agitatoren
In een essay, verderop in Zeno, pleit Guillaume
Van der Stighelen ervoor om juist nu “dat onder-
scheid te maken tussenmensen die strijden voor
hun waarheid met geweld enmensen die dat
doenmet het woord”. Hij heeft het niet over
Dewinter het woord verlenen, maar wat hij
schrijft, geldt bij uitstek ook hier: “En natuurlijk
komen er dan vragen, maar dat is net geweldig.
Dan kun je er iedereen nog eens aan herinneren
hoe onze samenleving werkt.”
En jawel, ook voor wie gruwt van zijn gedachte-

goed valt er wat te leren van Filip Dewinter. Niet
van zijnmaatschappij-ideaal in zeventig punten.
Wel van de blijvende aantrekkingskracht ervan.
Aan een belangrijk deel van het kiespubliek

zeggen politieke agitatoren als Filip Dewinter of
ook GeertWilders of Marine Le Pen niet hoe ze
zoudenmoeten denken, wel hoe ze zoudenwillen
denken. Dat zijn beleidsvoorstellen onuitvoer-
baar, onverstandig en soms zelfs onmenselijk
zijn, zal Dewinter maar ook zijn kiezers worst
wezen. Dewinter verkoopt een illusie en dat
beseffen ook demeeste van zijn fans wel. En ze
vinden dat helemaal niet erg.
Die burgers zoeken geen concreet beleid, ze

zoeken een woordvoerder voor hun angst en
woede. Angst – soms zelfs haat – voor vreemde-
lingen/moslims, van wie ze vrezen dat ze de wel-
vaart van het ‘eigen volk’ komen inpalmen;
woede over regeringen die over alles kibbelen
behalve over de facturen die ze doorsturen naar
wie in dat ‘eigen volk’ te rijk is om geen belastin-
gen te betalen en te arm om ze te ontwijken. Op
het kruispunt tussen die twee drijfveren staan
populisten als Dewinter, Wilders of Le Pen. Een
interview daarover kan dan inzichtelijk zijn.
Dewinter en zijn kiezers gelijk geven is niet het

juiste antwoord. Dewinter en zijn kiezers verket-
teren of doodzwijgen evenmin. Politici moeten
die drijfveren begrijpen en beantwoorden door
als alternatief een perspectief op vooruitgang te
bieden.

Tijd verloren
Filip Dewinter mag graag claimen dat dankzij
hem en zijn partij het falend integratiebeleid ein-
delijk bespreekbaar is geraakt. Het tegendeel is
waar. Het is juist het harde antimigranten-
discours van extreemrechts dat een nuchtere,
kritische blik op tekortkomingen in het beleid
langdurig taboe heeft gemaakt. Je was ofwel voor
ofwel tegen. Op de tussenweg van de nuance was
enkel stilte. Zo is veel tijd verloren gegaan.
Hij is er nu weer. Laten we niet opnieuw

dezelfde fout maken.

Wat we kunnen
leren van
Filip Dewinter

Hans
Vandeweghe
is sport-
journalist bij
De Morgen.

Survival of the fitste fietser

et aantalfietsersdatopelkaarbotst, is gestegen.Niet
te verwonderen, omdat wie niet (meer) kan of mag
fietsenplots ookweeropdefiets kruipt ende slecht-
stefietserszichvervolgenszobreedmogelijkmaken.
Vooral het aantal ongevallenmet oudere fietsers

isgestegen,melddenverschillendemediadezeweek.
Dat lijkt logisch: er zijnmeer fietsers endusminder

beschikbare ruimteperfiets. Ener zijnanderefietsers.Wie
geen zin meer had in fietsen door een gebrekkige uithou-
ding, te weinig kracht of te weinig evenwichtszin, heeft de
elektrische fiets ontdekt.
Jawel, ik heb al met een elektrische fiets gereden. Met

een instapmodel endezeweeknogmet de bolide onder de
elektrische fietsen. Met het instapmo-
del opwerkbezoek liephet verkeerdaf,
want ik had halfweg al geen batterijla-
dingmeer. Ik konmijn racefietsbenen
bovenhalen om bij tegenwind thuis te
geraken. De Tesla van de elektrische
fietsen testte ik afgelopen week. Die
heet Stromer ST2S en kan 45 per uur
rijden. Kost 9.000 euro. Vond ik de
lichte versie eenopenbaring, debolide
was een sensatie. Beidekerendacht ik:
stopdit inhandenvanmensendieniet
gewend zijn te fietsen en je hebt brok-
ken. Die hebbenwe nu.
Maar er ismeer aandehanddanelektrischefietsers die

met de batterij in de modus FULL bij het optrekken van
hunpedaal schieten, nietmeerwetenwat het is om20per
uur of harder te rijden en te stoppen, of die onzeker over
het eigenevenwichthetmiddenvandewegopzoeken.Het
onbegrip vandeverschillendegroepenfietsers voor elkaar
neemt hand over hand toe.
Wij racefietsersmoetennietmoeilijk doen: er is een sig-

nificant deel van ons dat fietst zoals de BMW’s of Range
Rovers op onze autowegen rijden: opzij (x3), maak plaats
(x3), ik heb ongelooflijke haast. Misschien is het ene het

gevolgvanhetandere,misschien ishetwel eenselffulfilling
prophecy,maar er is ook zoiets als het fiets- of jaagpaden-
syndroom.Depadenmetfietsersdie in twee richtingen rij-
den, lijken steeds meer op onze drievakswegen die ooit
ontelbare levens hebben geëist omdat inhalende auto’s op
hetmiddelste vak niet wildenwijken voor elkaar.
Dat gedrag zie je nu terug bij de fietsers en het zijn de

slechtste, traagste en zwakst beschermdefietsers diemor-
dicus hun plaats opeisen. Daar is niks mis mee, tenzij ze
naast elkaar blijven rijden, met ook nog eens een halve
meter tussen. Zoals in: hier rijdenwemet onze elektrische
fiets, gekregenbij onskrantenabonnement, ennuzal ieder-
eenwijken (want eigenlijk kunnenwe niet goed fietsen).

Een beetje kennis van het fenomeen
fietsen–jeopeigenkrachtverderbewegen
en daarbij lucht- en rolweerstand over-
winnen– zouwelkomzijn,maar elektri-
sche fietsers weten niet meer wat weer-
stand is. Stel, je rijdt tegenwindmet twee
en er komen tegenliggers aan, ook met
twee. Er is plaats voor drie. Dan is het
logisch dat de twee in de tegenwind hun
positie op de weg mogen behouden, de
eneinhetwielvandeandereenmisschien
schuin links of rechts achter, een mini-
waaiertjezegmaar.Wiemetdewindrijdt,
zou dan zo hoffelijkmoeten zijn omwat

plaatstemaken,zoalsindebergendestijgersvoorrangkrijgen
opdedalers.Juistdatgebeurtniet.Keuvelendegepensioneer-
denblijven te allen tijde vrolijknaast elkaar rijden.
Ommaar te zwijgen van de elektrische fietsenpaartjes

die je wil inhalen. Een bel? Zelfs eenmisthoorn komt niet
boven hun gekwetter uit. Neen, die plotse opstoot van
recreafietsers op hun pseudo-brommertjes, dat loopt niet
goed af. Ik voorspel nogmeer ruzies, nogmeer botsingen,
en uiteindelijkmeer (elektrische) fietsen die in de berm of
– erger – in het kanaal zullen belanden. Ik zal het houden
bij verbale aanmaningen, beloofd.
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⇥ Niet iedereen is ervan overtuigd dat de politie een
technologische kwantumsprong maakt.

OpenTaakbeheer
@Verwijd
Indevolgende fasevan
het iPolice-project zullen
agentenuitgerustworden
methoogtechnologische
toestellenomdraadloos
tebellen.
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