
Het beeld van het politieke 
doorheen de verkiezings- 
propaganda 

"De idee, dat men pubUoLteLt maakt 
vook kandidaten die dingen 
naan een hoog ambt, aLso()  het ging 
om een voedingpkodukt... L de mee)st 
chaamteioze kaahlag die men de 

gest van de demolvtatie han toe-
kengen. " 

A. Stevenson 

We beleven een algemene krisis van het kapita-
lisme. Zij is universeel, totaal en absoluut. 
Zij veruiterlijkt zich in niet onaanzienlijke 
mate in een krisis van onze instellingen; een 
krisis van de politieke partij. Het ontbreekt 
aan een duidelijk politiek alternatief waar-
achter de veranderingsgezinde krachten zich 
kunnen scharen. Noch het enorme werklozenle-
ger, noch de met ontslag bedreigde werkers 
hebben vooralsnog hun potentiële macht gepoli-
tiseerd. De aantasting van de demokratische 
rechten en vrijheden, van de sociale verwor-
venheden,bereidt een toestand voor waarin het 
alternatief onduidelijk en daarom als onrea-
listisch wordt aangevoeld. De tendens om de 
oorzaken van de krisis, van de kommunautaire, 
de sociaal-ekonomische en de wereldbeschouwe-
lijke problemen op de staat af te wentelen 
kulmineert steeds in een punt waarin het pri-
maat van de macht de roep om de sterke man be-
vordert. 
We stelden ons de vraag in hoeverre de verkie-
zingskampanje voor de verkiezingen van 17 de- 
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eember 1978 tekenen vertoonde die wezen op een 
krisis in het politiek bedrijf, de politieke 
stijl. Het aantal voorkeurstemmen van Tindemans 
- hij behaalde er meer dan Hitler ooit behaalde - 
evenals de toenemende neiging van de kiezer op 
personen te stemmen, lijken ons daarin minder be-
langrijke tekenen dan de algemene politieke prak-
tijk,het politiseren van de maatschappelijke te-
genstellingen in personificerende stijl te ver-
talen. 
De praktijk van het politieke verloopt aan de 
hand van regels, die algemeen als dernokratisch 
erkend worden. Het lijkt ons zinvol vooreerst 
die kontekst te schetsen, alvorens in te gaan op 
de metodes waarmee de Stem van de kiezer wordt 
afgekocht 

I DEMOKRATIE ALS MARKT-GEEEUREN 

Sedert geruime tijd worden verkiezingskampanjes 
gerund volgens metodes uit de reklame-techniek 
en de show-business. Hoe mensen te beinvloeden 
werd een technische vraag, waarover teams des-
kundigen zich bogen. Het wetenschappelijk kachet 
dat de politieke propaganda onder invloed van 
ontwikkelingen in vooral de Amerikaanse maat-
schappij meekreeg, impliceert echter niet dat 
het om een louter technische aangelegenheid zou 
gaan, een louter gebruik van efficinte midde-
len om een vooropgesteld doel te bereiken. 
Achter die hele propaganda-machine steekt een 
duidelijk ideologisch beeld van het politieke, 
een visie op demokratie. De historische vorm 
waarin de propaganda het politieke bedrijf ver-
uiterlijkt geeft ons aanwijzingen over de ideo-
logie die zich in een sociale formatie verbreidt. 
Opvallend is dat geraffineerde verkoopstechnie-
ken om politieke konsumenten - kiezers - aan po-
litieke dieren - partijen - te onderwerpen, een 
enorme vlucht nam na de tweede wereldoorlog. Het 
eerste kousulentonbureau voor politieke kampan-
jes, 'Whitacker & Baxter' uit Californi zag 
overigens in 1948 het licht (1). De demokratie- 



21 

modellen die toentertijd werden ontwikkeld, en 
verontrustend snel algemeen verspreid raakten, 
verschillen in ruime mate van Abraham Lincoins' 
"government by the people, of the people and for 
the people". 
De sociologie van het stemgedrag en de politieke 
sociologie in het algemeen, waren tot de bevin-
ding gekomen dat de westerse samenleving geken-
merkt werd door desinteresse voor het politieke 
(2). Dat werd geweten aan de toenemende komplek-
siteit van de laat-kapitalistische maatschappij 
(N. Luhmann), die demokratische participatie on-
mogelijk, ja zelfs onwenselijk zou hebben ge-
maakt, evenals aan kenmerken van de massa zdlf, 
die nu eenmaal apatisch, dom, lui, irrationeel 
en onbeheerst handelde. Waar het uitoefenen van 
macht bij de liberaal J.S. Mill nog als doel  
gold, overeenstemmend met de etische waardigheid 
van de homo politicus, brengen de ideeën van 
o.a. Schumpeter, Dahi of Lipset ons een demokra-
tie als loutere metode, als middel om andere 
- belangrijker - doelstellingen te verwezenlij-
ken. Macht werd begrepen als macht over anderen, 
als overheersing, niet als macht over zichzelf, 
als autonomie (3). 
Het is niet onbelangrijk even bij deze totale 
ommekeer in de burgerlijke teorie stil te blij-
ven staan. 
Men had vastgesteld dat de demokratische idealen 
niet waren verwerkelijkt. In plaats van daaruit 
de evidente konklusie te trekken dat derhalve 
geen enkel westers land (reeds) werkelijk demo-
kratisch was, maar dat de demokratie er nog pas 
in haar kinderschoenen stond, werd de burgerlij-
ke teorie eenvoudig aangepast. Van etisch werd 
zij "realistisch", en demokratie werd gelijkge-
steld met de organisatie-wijze van het Ameri-
kaans politiek systeem. 
Dat men die burgerlijke teorien zdlf niet met-
een naar de geschiedenis verwees had ideolo-
gische redenen : de burgerlijke revoluties, die 
de burgerlijke Staten hadden gevestigd, waren 
toch gevoerd met demokratische idealen ? Die 
aantasten zou zoveel betekenen als de faling er-
kennen van het burgerlijk dian. Het maatschappe- 
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lijk appèl dat die ideologie ondertussen verwor-
ven had maakte zulks té de-stabiliserend en zo 
werd de vraag 'hoe demokratisch is een systeem" 
vervangen door de vraag "hoe funktioneert ons 
- per definitie - demokratisch systeem" (4). 
De geringe participatie-graad werd verklaard met 
de notie van de 'passieve konsensus", de "zwij-
gende", dus instemmende meerderheid. Het pro-
bleem hoe men burgers naar de stembus lokken kon 
werd een technisch, eerder dan een politiek pro-
bleem. De massa was nu eenmaal onbekwaam, eerder 
dan vervreemd. 
Zo'n empiricistische benaderingswijze in de p0-

litikologie wordt pas echt merkwaardig wanneer 
men bedenkt dat deze "ont-ideologisering" plaats 
grijpt in een periode waarin de demokratische 
wereld toch een overwinning had geboekt op het 
fascisme als autoritair systeem. Waarom net 
toen, wanneer de waarde "demokratie" hoger stond 
aangeschreven als ooit tevoren, het belang ervan 
relativeren? Waarom juist in een periode, waar-
in brede lagen van de bevolking voor uitbreiding 
van de demokratische rechten en vrijheden stre-
den, waarin de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens werd aanvaard en de volkeren 
in de derde wereld hun strijd begonnen tégen het 
koloniale juk, die waarde de-politiseren ? 
Het is duidelijk dat de burgerlijke politikolo-
gie slechts één zijde van de medaille belichtte, 
en dat men zoals Almond en Verba evenzogoed van 
een participatie-eksplosie in de laat-kapitalis-
tische maatschappij kan gewagen,waarin steeds 
méér bevolkingsgroepen op steeds meer niveaus 
van de maatschappelijke besluitvorming voor hun 
recht op inspraak opkomen. Het steeds opnieuw 
beklemtonen van de politieke apatie lijkt sterk 
op een bewust niet willen zien van de emancipa-
torische trend in de geschiedenis (Wertheim) om 
autoritarisme met zgn. wetenschappelijke argu-
menten te bepleiten. Of, zoals Bottomore het 
uitdrukt 
"ThR {tndcwwbttc'JL cvLgwneu o thR eLite -onLô 	- no 
vtej -that eveiLy fzvwwe society Iia,s been cLo-idRd --to -two 

4ijwL-ta., - 	 rn-LnotLtj and CL mCLjO)Lt1J vhLcJ1 - 	'LLL-ed - 
bwt tha-t all ocLa-t-Les ngt ba -o cUodad" (5) 
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Wie demokratie als etisch-politieke waarde ver-
dedigt is zoveel als een gevaarlijke anarchist 
geworden, die de chaos predikt. Orde staat voor 
hirarchie, voor boven- en onderschikking. Hori-
zontalisme en uitbreiding van de macht van de 
basis staat voor wan-orde, voor irrationalisme. 
Ineen dergelijke denkwijze hanteert men niet 
meer het beslissingsrecht van het volk - de 
volkssoevereniteit - als centrale motie, maar 
wordt het kiezen van leiders, die voor het volk 
beslissen tot evidentie verheven. 
'Politiek bedrijven' is dan een beroep als een 
ander; zoals een handelaar 'in koffie' doet, 
doet een politikus 'in macht'. Wanneer een kie-
zerskorps haar leider heeft gekozen Laat ze best 
aan hem het uitstippelen van het beleid over 
want "political acLovL £4 hL bu-Lno4 and not tbeLo 
(Schumpeter). Als politici hun werk niet goed 
doen zullen ze gesanktioneerd worden bij de vol-
gende verkiezingen. Dus zullen ze wel geneigd 
zijn met de belangen van hun kiezers rekening te 
houden. 
Merk op dat dergelijk demokratie-model volkomen 
struktuurgelijk is aan de burgerlijke verdedi-
ging van de kapitalistische produktiewijze. De 
individuele kapitalist is 66k niet uit op het 
bevredigen van de behoeften van de konsumenten 
maar op winstmaksimilisatie. Omdat hij die winst 
maar kan realiseren wanneer men zijn produkten 
koopt, zal hij de wensen van de konsumenten in 
rekening moeten nemen of zal hij ze in de gepas-
te richting manipuleren. 
De politikus zal in deze visie de belangen van 
de kiezer maar verdedigen omdat hij anders zijn 
politieke macht verliest, niet omdat hij die 
belangen intrinsiek verdedigbaar acht.. Wat par-
tijen beogen is in eerste instantie machtsuit-
breiding door stemmenwinst. Als middel om dat te 
bereiken,worden programma's die de bevolking 
'aanspreken' uitgewerkt. Partijen zijn dan een 
soort zaakvoerders in belangen. 
1-let zou uiteraard een al te grote simplifikatie 
zijn het politiek gedrag van de burgerlijke par-
tijen slechts uit die logika te willen afleiden. 
Toch wijst veel erop dat zij een dominerende rol 
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vervult in de algemene visie op het politieke en 
dat geen enkele partij zich daaraan volledig kan 
onttrekken. Deze visie is immers, zoals ieder 
element van de ideologie, niet slechts een lou-
tere gedachte maar realiseert zich tegelijk in 
de apparaten van de burgerlijke staat. Dat poli-
tieke partijen geen grondwettelijk bestaan heb-
ben, impliceert nog niet dat hun maatschappelij-
ke praktijk geen juridische sanktionering kent, 
of dat eender welke wetgevende praktijk buiten 
hun bestaan kan. Het vigerend parlementarisme 
is ten enenmale tot marktfenomeen verworden. Met 
de zogenaamde 'natuurlijke' sanktionering die 
daaruit volgt : de hegemonie - het monopolie - 
van de sterksten. 
De plotse vlaamsgezindheid van de PVV in de vo-
rige legislatuur moet aldus niet worden ver-
klaard uit een effektieve ommekeer van haar dok-
trine of belangen - de liberalen zijn unitaris-
ten - maar uit haar funktie als parlementaire 
oppositie. De domineiende visie op het 'demokra-
tisch spel' houdt immers in dat de oppositie de 
rol vervult,de legitimiteit van de meerderheid 
te bevestigen door als enige altijd het gevoerde 
beleid te kontesteren. Dat wil uiteraard niet 
zeggen dat men als politieke partij die funktie 
niet kan overstijgen - dat kunnen alle staats-
apparaten (door bv. oppositie te verbinden met 
buiten-parlementaire krachten) - of dat er geen 
limieten aan de spelregels zouden verbonden 
zijn. Maar dat is net wat de PVV niet gedaan 
heeft. Zij heeft zich niet bij het anti-Egmont 
kornitee aangesloten omdat dit haar oppositie ook 
daadwerkelijke inhoud zou hebben gegeven. En dit 
is, binnen die 'demokratische spelregels', haar 
funktie niet. 
Het is moeilijk de evidentie van het dominerend 
beeld van het politieke te doorbreken omdat het 
zich doorheen alle staatsapparaten heeft gerea-
liseerd en doorheen alle media als natuurlijk 
gegeven wordt voorgesteld. 
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II ]DE POLITIEKE MARKT 

Uit het bovenstaande kan men afleiden dat bur-
gerlijke partijen, als handelaren in macht, het 
politieke met de markt-logika verbinden. Ener-
zijds door in te spelen op bestaande belangen/ 
behoeften, anderzijds door er nieuwe op te wek-
ken. De politieke markt wordt in Belgig groten-
deels bepaald door de drie gekende assen: de 
sociaal-ekonomische, de levensbeschouwelijke en 
de komrnunautaire. 
De strijd die zich doorheen die assen ontspint 
blijft onduidelijk wanneer men hem niet tegelijk 
situeert binnen het geheel aan apparaten, waarin 
de respektievelijke krachten zijn geordend. Het 
kristelijk appèl van de CVP is niets zonder 
kerk, onderwijs, ziekenzorg, welzijnswerk, 
jongeren- en vrouwenbewegingen en dergelijke 
meer. De BSP is pas heel recent het geheel van 
haar nevenorganisaties - waaronder de kodpera-
tieven - en de potentile invloed die zij kunnen 
ontwikkelen gaan herontdekken. Toen de Vlaamse 
strijdorganisaties de rug toekeerden aan de 

,Volksunie was het vonnis van die partij zo goed 
als getekend, enz. 
Ook wanneer tijdens verkiezingskampanjes het be-
roep op de konsensus tussen een geheel van af-
zonderlijk naar de stembus gevraagde subjekten 
centraal staat, krijgen de meeste programmapun-
ten toch pas hun politieke betekenis langs de 
apparaten waarin ze 'gematerialiseerd' zijn. 
Een kampanje voor of tegen federalisme, nationa-
lisatie van deze of gene sektor, subsidiëring 
van het welzijnswerk, hervorming van de sociale 
zekerheid enz. heeft veeleer betrekking op de 
daarin gekristalliseerde belangengroepen - wie' 
bekleedt op dit ogenblik de machtsposities bin-
nen wat - dan op louter principidle stelling-
namen. Het kommunautaire en het Europese dossier 
zijn daarvan de meest recente voorbeelden : voor 
welk Vlaanderen, voor welk Europa opteren de 
"Vlaamse" of "Europese" partijen ? Dat deze po-
sitie-oorlog om de macht binnen de ideologische 
(staats)apparaten voor de kiezer grotendeels 
verborgen blijft,maakt een juiste analyse van 
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doel en betekenis van politieke propaganda er 
niet makkelijker op. Hoe kan de kiezer nu objek-
tief oordelen over bv. de opportuniteit van het 
federaliseren van het onderwijs, of het subsi-
diren van huwelijks-konsulentenbureaus wanneer 
hij niet tegelijk weet dat dit maatschappelijk 
de hegemonie van de CVP zou versterken ? 
Politieke propaganda reflekteert daarom nooit 
duidelijk de juiste krachtsverhoudingen. Maar 
zij geeft ons wel inzicht in het beeld van het 
politieke dat de partijen aan de kiezer willen 
opdringen. 
De recente kiesstrijd werd in feite reeds v6r 
de parlementsontbinding uitgevochten. Het dis-
krediteren van BSP en VU was toen reeds perfekt 
bespeeld door de CVP. Terwijl deze laatste tij-
dens de recente kampanje triomfantalistisch de 
positieve troeven in handen had en alle - voor 
de kiezer - negatieve aspekten op de andere koa-
litiepartners kon afwentelen werden BSP en VU in 
het defensief gedrongen. Dit propagandistische 
feit beheerste dan ook de verkiezingskampanje. 
De situering van de verschillende partijen om-
heen de drie genoemde assen werden kompleet door 
elkaar geschud. De PVV vermeldde nergens meer 
haar standpunt over abortus, terwijl de BSP de 
grote verdediger van het pluralisme en de ver-
draagzaamheid werd. Koos de PVV duidelijk de 
kant van middenklassen en kapitalisten dan deed 
de BSP weinig moeite om haar imago als arbei-
derspartij te beklemtonen. Veeleer bleek in de 
BSP-kampanje het opvrijen van kaders en intel-
lektuelen centraal te staan. Kommunautair wier-
pen alle partijen aan deze kant van de taalgrens 
zich weliswaar op als Vlaamsgezind en federalis-
tisch, maar na de Egmont- en Stuyvenhergperikelen 
bleef ook hier een duidelijk standpunt achter-
wege. 
Op de politieke markt spelen uiteraard nog an-
dere kategorien - vrouwen, jongeren, gehandi-
kapten, bejaarden, konsumenten - en problemen 
- bewapening, buitenlandse politiek, ekologie - 
een rol bij het samenstellen van het programma. 
Het, is overigens opvallend dat de Vlaamse socia-
listen aan al die punten het meeste aandacht 
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spendeerden ten koste van een duidelijk stand-
punt in de klassenstrijd. Zal de BSP zich in de 
toekomst volledig afwenden van de problematiek 
der produktieverhoudingen om zich toe te spitsen 
op korrekties in de konsumptiesfeer alléén? In 
ieder geval ontbrak voor het eerst het magische 
woord "struktuurhervormingen" in haar programma 
en had het plaats geruimd voor een  nieuw in-
dustrieel beleid' met "Vlaanderen aan de top". 

De struktuurgelijkheid tussen politieke en kom-
mercile markt uit zich nog sterker in de kies-
kampanje. Daar komt het erop aan .10  een imago 
te scheppen van de partij in funktie van de te 
veroveren markt - de ruilwaarde van de partij - 
2°  de partij eigenschappen toe te dichten waar-

mee de kiezers zich kunnen identificeren'- haar 
symboolwaarde - 3°  het nut van de partij, haar 
diensten en programmapunten, te beklemtonen 
- haar gebruikswaarde -. De daartoe gehanteerde 
verkoopstechnieken bespelen dezelfde kanalen, 
dezelfde instrumenten. Zij worden uitgeerkt 
door dezelfde specialisten-bureaus en verschij-
nen onder dezelfde teken-vorm (affiche, sleutel-
hanger, lutiferdooje).. Ook kieskampanjes zijn 
afhankelijk van de vorm,waarin de markt ver-
keert, of van de tendenzen in die -marktv.orm. Is 
het een open markt - met een meerpartijenstel-
sel - een gesloten markt - met het mônopolie van 
één overwegende partij - of een verzadige markt 
- met een twee-partijensysteem - ? De bedreiding 
dat Vlaanderen naar een gesloten-markt-systeem 
zou evolueren, vormde een belangrijk programma-
punt van de Vlaamse socialisten. 
De marktvorm bepaalt tenslotte in ruime mate de 
verkoopbaarheid van het programma evenals de re-
geringsvorm. In de Belgische kontekst waarin het 
aangaan van koalities vooralsnog noodzakelijk 
blijft,wordt het kiesprogramma vertroebeld 
achter de koelissen van de regeringsvorm. Geen 
enkele partij beschikt enerzijds over een parle-
mentaire meerderheid die haar in staat stelt 
haar programma volledig door te voeren, ander-
zijds kan iedere koali.tiepartner tijdens de 
kieskampanje de oorzaken van het niet of niet 
voldoende uitvoeren van het programma op de an-

deren schuiven. 
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III. HET BEROEP OP CONSENSUS 

Periodes van verkiezingen vormen belangrijke 
momenten in de politieke socialisering van de 
bevolking. Doorheen de propaganda spreekt de 
burgerlijke ideologie de bevolking aan als een 
verzameling sub,jekten die enerzijds door hun 
stem hun wil kunnen uiten, terwijl hen ander-
zijds gevraagd wordt zich aan de staatsappara-
ten te onderwerpen. Dat een subjekt maar zelden 
als burger wordt behandeld is in dit ritueel 
minder belangrijk dan het feit dat hem de illu-
sie wordt gegeven het politieke gebeuren, het 
geheel aan machts- en gezagsrelaties, daadwerke-
lijk onder kontrole te hebben. Partijen vervul-
len daarbij een pedagogische funktie. Het is in 
die zin dat Althusser ze katalogeert onder de 
ideologische staatsapparaten omdat zij een be-
roep doen op het bestaan van een zgn, maatschap-
pelijke konsensus, een algemeen belang, dat vol-
doende is om de hegemonie van de dominerende 
groep over het staatsapparaat te (her)bevesti-
gen. 
Partijen "bewijzen, dat zij de regels, die op 
het niveau van de staat wettelijke verplich-
tingen zijn, hebben geassimileerd als morele 
gedraagsprincipes. In de partijen is de nood-
zakelijkheid tot vrijheid geworden". (Gramsci) 
Discipline en dwang nemen tijdens verkiezingen 
de vorm aan van een spontane onderwerping. Die 
pedagogische identifikatie ("mon parti, c'est 
mon pays" propageerde Vanoudenhove ooit) kan 
echter ook worden aangewend om de strukturen 
waarlangs de staat zijn hegemonie vestigt in 
vraag te stellen. Het streven naar de macht bin-
nen de staatsapparaten kan dan een middel vormen 
om die apparaten in hun funktie om te buigen. In 
hoeverre die doelstelling bij de verschillende 
politieke partijen aanwezig is kan men afleiden 
uit de metodes waarmee zij de publieke opinie 
tegenover het staatsapparaat wensen te situeren 
en uit de aansprekingswijze van de kiezer. Bin-
nen de algemene konstellatie van de krisis zou 
men kunnen vermoeden dat de klassenstrijd steeds 
meer gepolitiseerd wordt, meer ekspliciet tot 
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• uiting komt doorheen de verkiezingspropaganda. 
Het merkwaardige is nu dat in België de politi-
sering van de kommunautaire verhoudingen cen-
traal kwam te staan, terwijl net betrekking tot 
de sociaal-ekonomische problemen de polarisatie 
veel minder duidelijk tot uiting kwam. Dat kan 
slechts het vermoeden wekken dat het kommunau-
tair dossier door bepaalde frakties van de bur-
gerij en wellicht ook door de arbeidersgebonden 
milieus in Wallonig juist op dit ogenblik (voor 
Vlaanderen hoefde het echt niet zo dringend) 
wordt aangewend om hun greep op de produktie-
verhoudingen te versterken. Het kommunautair 
dossier kwam overigens tijdens de verkiezingen 
ook maar relatief mager aan bod terwijl iedere 
partij in haar kampanje de strijd tegen, of het 
beheren van de krisis centraal stelde. De ver-
warring tussen de ekonomische krisis en de po-
litieke krisis - in de zin van de zgn. "krisis 
van onze politieke instellingen" - werd hierbij 
door burgerlijke partijen handig aangewend om 
hun loutere versterking alldn reeds als vol-
doende voorwaarde voor de oplossing voor te 
stellen. 

We stelden ons de vraag wat de meest essentile 
karaktertrekken waren van de gevoerde kampanje 
en hadden daarbij vooral aandacht voor de BSP 
omdat die toch nog steeds een belangrijk deel 
van de linkse krachten monopoliseert. We baseer-
den ons in de eerste plaats op de affiches, 
postinwerpsels en advertenties die ons in de 
Gentse regio bereikten. 'Nu weten we wel dat in 
de Belgische konstellatie slechts een relatief 
klein deel van de bevolking door kiespropaganda 
haar politieke keuze verandert, en dat, indien 
dit dan al gebeurt, zulks vooral voor rekening 
van de T.V. moet worden gebracht (6). Middelen 
als affiches, telefoons, post-inwerpselen, 
radio-wagens en -karavanen, meetings, huis-aan-
huis-bezoeken e.d.m. hebben meer tot doelde 
overtuiging van de kiezer te bevestigen, hem te 
herinneren. Anderzijds spelen post-inwerpselen 
en advertenties in de persoonlijke kampanje van 
kandidaten op niet onmiddellijk verkiesbare 
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plaatsen wél een belangrijke rol. Zo maakte Luk 
Van den Bossche in zijn persoonlijke publiciteit 
ervan gebruik, waarbij hij zich veelvuldiger op 
het zgn. 'Van Miert-effekt" beriep dan lijst-
trekker Temmerman. Martens en De Clercq waren 
het meest aanwezig in brievenbus, op affiches, 
langs radiowagens. Terwijl de eerste optimaal 
zijn persoonlijk imago beklemtoonde deed de 
tweede dat heel wat minder opvallend, sinds dit 
bij de vorige verkiezingen voor talrijke kiezers 
blijkbaar in een verkeerd keelgat is geschoten. 
De Clercq maakte wél veel gebruik van zijn imago 
als fiskaal specialist, als kenner van de finan-
cin bij uitstek, terwijl Martens alle middelen 
uitputte om zichzelf meer 'menselijk' en als 
all-round politikus te koop aan te bieden. Moest 
de CVP-voorzitter iets bewijzen aan Tindemans ? 
In alle geval doorkruiste hij wekenlang de stra-
ten van de Gentse regio met huis-aan-huis-bezoe-
ken, radiowagen, barnum-publiciteit. Hij betrok 
er zijn familiaal leven bij, zijn kinderen, zijn 
persoonlijke relaties. Zijn stijl komt recht uit 
een Vlaamse streekroman. 

"(ije - 	die nwtn nu wad ? Lij-1e L4 cL-ia man cUa actj'L 
het hood staat van de gitoote politieke pct/ttj ? 
W-Le. is die man die 	/toedd - uit het jongetje 
van zeven da-t, midden de oondog, enkele dagen voo/t 
zijn ee'as-te honanande, zijn vaden zag steAven en 
dat op zijn -tivaoJda maandenlang, vtg ziek, de 
bed mout blijven ?' (7) 

Overigens zegt hij zelf over zijn huis-aan-huis-
aktie verbaasd te zijn over haar invloed. 

"Ik venzelzejt U dat niet -Lede'teen do LtcLcet L tot 
een oeeeLng -do nedvtdghe-id, zocef het b-dnnen-
-titeizizen -do een Iaappe/t adon o een (datgebotuo en 
dawt veAdieljikig na veAdieping a -te lopen (.. 
U kamt niet weten hoe goed de men-en zijn en hoe 
gemakkelijk ze -iemand g/taag zien ( ... ) . Zo -Let 
maakt een intens moment van een eiektmale pen_do-
de." (8) 

In ieder geval is het opvallend dat de persooms-
gerichte propaganda steeds meer opgang maakt 
(9). Niet een bepaald programma, maar een zeker 
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figuur vormt de spil van de propaganda. Nu is 
dit personifirt.n op zich beslist niet nieuw. 
In 1958 richtte de CVP haar kampanje reeds op 
Eyskens en Lefevre, in 1961 deed de BSP hetzelf-
de in Brussel met Spaak. Vanoudenhove werd door 
de PVV in 1965-68 naar voor geschoven. Wat ech-
ter wdl opvalt in de nieuwe propaganda-stijl is 
dat personen er niet meer de verpersoonlijking 
zijn van een bepaald programma of idee maar dat 
zij zélf, als sterke personen, het programma 
zijn. Wat bv. "De Vlaamse socialisten met Karel 
van Miert" willen valt niet af te leiden uit hun 
affiches. Waarvoor je op Martens en Tindemans 
'kan rekenen' al evenmin. De leider, de sterke 
man vormt het doorslaggevend argument, niet zijn 
opvattingen. Voor welk Europa "mister Europe" 
het opneemt, blijft in het Tindemans-effekt be-
wust in het vage. 
De personifirende aanspreking beklemtoont an-
dermaal het primaat van de macht en van védl 
macht als oplossing. 
De kernbegrippen uit de recente kieskampanje 
wijzen in dezelfde ri chting. Uitvoerig werd ge-
bruik gemaakt van not les als "eerlijk", "durf", 
"verantwoordelijkheid ", "betrouwbaar", "rekenen 
op", "bekwaam", "real istisch" enz. Ook hier dus 
moeten bepaalde kenme rken van de partij die om-
duidelijkheid van het programma wegmoffelen. Die 
ontwikkeling in de pa litiek is allesbehalve ge-
ruststellend. Dat het uitgerekend de PVV was die 
met een duidelijk pro gramma, met eisen die te 
nemen of te laten war en voor de proppen kwam, 
werd door alle andere partijen weliswaar als de-
magogie afgedaan, maar beklemtoonde de leegheid 
van hun eigen "programma" des te meer. Het poli-
tiseren van de ekomomische krisis hadden wij im-
mers in de eerste plaats van de socialisten ver-
wacht. Maar zij gingen de verkiezingen in met 
een louter partij-politiek programma - de drei-
ging van de CVP-staat en de nood aan een sterke 
BSP - zonder duidelijk progressief alternatief. 
Geen wonder dat voor linkse kristenen de ver-
schillen met de CVP ten enenmale vervagen. Dat 
men krachtdadige politiserende taal slechts uit 
de vakbeweging hoort - vooral het ABVV - is méér 
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dan een loutere toevalligheid. Het bewijst de 
omvang van de krisis van de politieke partij in 
België. 

IV. DE BURGERLIJKE AANSPREKING 

"De zogeheten 'publieke opinie' is nauw verbon-
den met de politieke hegemonie. Zij is het punt 
waar 'maatschappij' en 'staat', konsensus en 
macht elkaar raken. ( ... ) De publieke opinie is 
de politieke inhoud van de openbare politieke 
wil." (A. Gramsci) 
Door het poneren van het primaat van het alge-
meen belang bevorderen partijen de maatschappe-
lijke kohesie. Nu is het interessant na te gaan 
hoe partijen de relatie tussen de individuele 
kiezer en dat algemeen belang omschrijven. 
De 'mijn belang' is 'ons belang' - gedachte 
vormt het sluitstuk van de burgerlijke maat-
schappij-teorie. Het roept een wereldbeeld op 
waarin de maatschappij, onze ekonomie, het poli-
tieke klimaat e.d.m. de betrokkenheid van allen 
bij veel maar van niemand bij iets opwekt. 
Zij stelt de schuldvraag niet, zij weigert een 
analyse in termen van klassen, belangentegen-
stellingen en -konflikten. Iedere partij wédt 
natuurlijk best dat kiezers hun stem niet uit-
brengen op de partij die "het" algemeen belang 
het beste dient, maar op de partij die naar hun 
mening hun belangen zal verdedigen. De burger- 
•lijke techniek bestaat er dan ook in de ideolo-
gie te verbreiden dat door het maksimaliseren 
van het eigenbelang van ieder ook de gemeenschap 
in zijn totaliteit vooruitgaat. Dat je sociaal 
handelt, door egoist te zijn. Op brutale, maar 
meesterlijke wijze werd dit principe door de PVV 
bespeeld. Het inspelen op het belastingsongenoe-
gen bij de bevolking vormt in die taktiek niet 
het sluitstuk, wél het feit dat de PVV erin 
slaagt de oorzaken van de krisis én de oorzaken 
van dit ongenoegen met elkaar te verbinden, en 
aldus een oplossing voor de krisis te beloven 
die tegelijk de individuele eigenbaat bevredigt. 
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Voor deze poujadistische vorm van politisering 
heeft AMADA-woordvoerder Merckx niets dan lof 

"Toen wij dat op de niWte.n zae.n ve chijne.'t, hebben 
j bij Amctda 9e.zoniate.vtd dat de. LLbeJtaJe.vj net 

zo op:btaden a&s de maoZte.n 	ze iw.nie.n de. nn&ct- 
LLjYL (1O) .0  

Waaruit we alweer eens duidelijk inzicht krijgen4 
in de zgn. 'massalijn' van AMADA. 
Ook de CVP bleek hiervoor niet ongevoelig eo 
pikte snel op het tema in, na enkele weken. Toch 
situeert de CVP-propaganda-techniek zich over 
het algemeen op een ander vlak. Een flink stuk 
van haar verkoopbaarheid heeft die partij immers 
te danken aan de manier waarop zij de juiste 
dosis angst, onzekerheid, vrees voor ontaarding 
en verval weet op te wekken. (Tema dat overigens 
ook centraal stond in de kiespropaganda van. he 
Vlaams Blok- "voor mdér politiek fatsoen"-. 
Tindemans is de man die "de durf had" de om-
heilsprofeet uit te hangen, hij "waarschuwde" 
tegen politieke "zwakheid". In die sfeer werpt 
hij zichzelf dan op als de noodzakelijke sterke 
man die "ernstig", want ongekompromiteerd de 
analyse maakt en de oplossing kent. Er zijn, al-
dus de CVP, geen duurzame oplossingen mogelijk 
zolang "de belangengroepen" (- lees 	de vakbon- 
den) het "vrij spel" krijgen, wanneer ieder 
meent er zomaar een andere mening op na te mogen 
houden. Eenheid vormt het slagwoord, inspraak en 
demokratie de bedreiging. 

"Zo ook i6 de. CVP geen pwt.j die, zoctt, de oe.-o.- 
V-te.vi en de. libeAalen, voo't éen gitoe.p in de. 	- 
ne.î2e.viivtg opkomt. Haait de.pe eenheid en iwiine 
aandacht gaat uit nawL eYJze. eie.v, 'Jcakvoo/L zij 
vn)ijhe.Ld en be 	9Le.cht opes-t zovLde,x hem te. 
ovt.tactn van zijn pÎLahi tot soUdaLeLt me.t de 
ctyide.'ie., voo'ta niet de. zwakke." (1 1 ) 

Zij is 'gekrenkt' over de unfaire kritiek die 
haar leiders te verduren krijgen, maar zij 
blijft - eenzaam - 'het goede' beogen. 

"In een 	e.-te.ge.vi-m&e.ri itkctte.9e dient de. CVP 
voon_ hawL poîLtLe.fae fe.ge.n tte.ve.z4 a1,6 de fop vat 
Jut. Zij en kcuvi. leidcu woAde.n ove.t de he.(zel ge-
haald op 4ahe.Ape., oe.bcunhcvttLge. en vaak ze.e.n. 
fzcw4Uge.wijze." (12) 
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Over de politieke opties van de CVP-zglf geen 
woord. 

Een dergelijke propaganda-stijl vereist het op-
wekken van een algemeen-belang-beeld dat niet  
identiek hoeft te zijn met het eigenbelang. 
Waarden als 'noodzakelijke offers", "impopulaire 
maatregelen" e.d.m. vormen integendeel het 
sluitstuk van zo'n solidaristische ideologie. 
Zij komt aldus "realistisch" over en snijdt de 
pas af voor de belangengroepen die "slechts 
eigen voordeel en niet het algemeen welzijn voor 
ogen hebben". Met speciale aandacht voor de al-
lerminstbedeelden. . . want die zijn toch niet ge-
organiseerd en roepen solidariteitsgevoelens op 
bij allen. Niet de gehandikapten zélf beogen de 
CVP-propaganda voor zich te winnen, wel de rest 
van de bevolking die in de eis voor een mense-
lijker gehandikaptenbeleid haar kristelijke 
waarden herkent. Het management van de CVP is 
meester in het manipuleren van menselijke stre-
vingen en morele principes. Het ken dat omdat 
het de heersende moraal achter zich heeft, of 
althans als leider van die moraal erkend wordt. 
In die moraal wordt de absolute norm, het dogma, 
nog steeds gekultiveerd. De CVP bespeelde het 
Lena van het "recht op leven" overtuigend konse-
kwent door naast haar anti-abortus kampanje 
plots voor de proppen te komen met een wetsvoor-
stel om de doodstraf af te schaffen. De bedoe-
ling hiervan was slechts propagandistisch (de 
doodstraf is al sedert 50 jaar niet meer toege- 
past) 	de CVP neemt het op voor alle leven. 

Zodoende wordt de ideologie verbreid dat het De 
Norm is die het maatschappelijk leven beheerst. 
Dat de Wet, en niet de sociale krachtsverhou-
dingen, doorslaggevend zijn. De ideologie is on-
gevoelig voor sociologische argumentaties (zoals 
bv. in verband met abortus) , relativering en 
tolerantie. 

De CVP heeft haar 'beginselvastheid' nog eens 
her-bevestigd door plots met grondwettelijke be-
zwaren een regeringskrisis uit te lokken. Ook 
hier primeerde de norm boven de werkelijkheid. 
Dit beeld van koherentie, van dogmatische kon- 
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sekwentie, blijkt erg aantrekkelijk voor een 
overwegend katolieke bevolking : wat anders be-
oogt het 'etisch reveil' dan de hegemonie ? 

De CVP is gekant tegen iedere konfliktanalyse, 
tegen iedere schuldvraag, en waarschuwt tegen 
"ongeoorloofd optimisme" en "valse beloften". 
Een dergelijke propaganda-stijl bemoeilijkt 
uiteraard de kampanje van partijen die zeer dui-
delijk voor de belangen van specifieke maat-
schappelijke groepen (zouden moeten) opkomen, 
althans in de mate waarin zij met dezelfde mid-
delen menen naar de stem van de kiezer te moeten 
dingen. En dat is het wat de BSP gedaan heeft 
zij nam een kompleet burgerlijke kampanje-vorm 
over. Zij wierp zich op als de partij van het 
kompromis zélf, de partij van de redelijkheid, 
de gematigheid. Ook daar blijkt de ideologie 
van het einde van de ideologie te hebben post-
gevat. Vr de verkiezingen reeds verklaarde 
Willy Claes onomwonden dat de krisis een derge-
lijke omvang had aangenomen dat ook de BSP haar 
'socialistische' eisen maar op de lange baan 
moest schuiven en de 'moed' moest hebben de wer-
kelijkheid voor ogen te zien. Ook de BSP stelt 
de schuldvraag niet. De krisis van het kapita-
lisme vergt voor Claes kapitalistische oplos-
singen. We hadden van een zgn. 'socialist' wel 
andere taal verwacht en tenminste kritiek op het 
kapitalisme en een verdediging van socialis-
tische struktuurveranderingen willen horen. Wan-
neer de BSP meent naar de hegemonie te kunnen 
dingen door dezelfde taktiek als de CVP te vol-
gen, dezelfde taal te spreken en dezelfde propa-
ganda te voeren heeft ze het mis. Want, zoals M. 
Grammens het uitdrukt, de kiezer is beslist niet 
dom en de potentile aantrekkingskracht van de 
socialistische idee in tijden van krisis reali-
seert men niet door die idee, en de eigen arbei-
dersbasis te verloochenen, want dan hoeft de BSP 
niet meer. Aan de BSP-kampanje "durven beslis-
sen, eerlijker verdelen' kunnen we overigens nog 
meer bedenkingen vastknopen. 

Men modt zich wel vragen stelten bij het Van 
Miert-imago, dat overloopt van de kontradikties. 
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Hij is zowat de inkarnatie geworden van de meest 
diverse deugden, vooral van diegene die de par-
tij niet bezit. En zijn oplopen met het Skandi-
navisch model maakt iedere teorie over een zgn. 
'verlinksing' in de partij beslist twijfelach-
tig. 

Waaraan heeft Van Miert in feite zijn progessief 
imago te danken ? Aan zijn biologische leeftijd, 
én aan standpunten i.v.m. ZaTre, bewapening, 
Europa en pluralisme. We willen het belang hier-
van niet onderschatten maar enerzijds blijken ze 
in praktijk weinig konsekwent te worden toege-
past, anderzijds versluieren ze het feit dat Van 
Miert over de problemen van de Belgische - of 
Vlaamse - arbeidersbeweging zijn mond houdt. Van 
Miert - die beslist véél van de PvdA geleerd 
heeft - rekent erop dat enkele vrijblijvende 
standpunten over vooral buitenlandse problemen 
hen ontslaan van zijn plicht als socialistisch 
voorzitter, de strijd tegen de krisis met de ar-
beidersbeweging te politiseren. De BSP slaagt er 
niet in om als progressief alternatief in Vlaan-
deren over te komen omdat ze dat ook niet is, en 
het is zeer de vraag of ze dat ook nog werkelijk 
wil. Het BSP-programma van 'verbeteren" van de 
kleine pensioenen, 'menswaardig" pensioen voor 
zelfstandigen, "verhoging" van de basisbedragen 
van het gewaarborgd inkomen, 'optrekken" van de 
minimumbedragen, "eerlijker spreiden' van enz. 
ontbreekt het beslist niet aan onduidelijkheid. 
Dat één of ander Van Miert-effekt onvoldoende is 
om dit gebrek aan durf te verbergen pleit voor 
de kiezer. De BSP-voorzitter is een dergelijk 
ONINGEVULD figuur dat ondertussen wél zowat alle 
strekkingen binnen en buiten de partij er zich 
aan kunnen optrekken; de Jong-socialisten hopen 
op een verlinksing terwijl het BSP-apparaat het 
opvrijen van krachten uit het centrum dankzij 
zijn niet-arbeidersgebonden verleden verhoopt. 
Net  klassenstrijd of zelfs een arbeidersstand-
punt heeft dat al lang niets meer te maken. Een 
persoonlijk imago kan pas inslaan wanneer er een 
duidelijke relatie bestaat tussen de persoon en 
zijn partij. Van Miert is daarin niet geslaagd, 
en hij zal méér in zijn partij moeten veranderen 
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dan het vullen van het partij-bureau met ex-'68-
ers, om daarin te lukken. De kritiek van N. De 
Baetselier op zijn partij 'van vroeger' geldt 
immers nog steeds 

"L/itotgoit lva4 men - da BSP wol be-kold 'vi ctnolya 
ta maken, naat b-eeg man vaag -Lvi hol avvna-t-La. 
En da (vonkte-te hewoolng-fJvatagLa bea haLeniaaî. 
uit. Hol LdaofogLah ong'vai van 1974 wa dawL aan 
uiting van. Man wcu wol bvtold op stappen -te zet-
ten naait aan ata)tnwt-La, maa-& et fvwcon n-Lol6 ta-
'vaah-t van d-La (zonlvta-ta h'ivo/u ngolita-tag-La." (13) 

Wanneer Claes er openlijk voor uitkomt, 'de li-
berals naar Angelsaksisch model, dat zijn wij", 
koesteren we weinig illusies over die strategie. 

De BSP heeft het alsmaar over "verjonging", 
"vernieuwing", "durf", "re-organisatie", "een 
andere mentaliteit", "risiko's" etc. En Van 
Miert als de man die het werkje, dat Martens op-
knapte in de CVP, nu in de BSP moet klaren. Maar 
men verkoopt geen socialisme op dezelfde manier 
als Merckx de kwaliteit van frietvet kon garan-
deren. Men bereikt geen "effekt" met een knaap 
die zijn daadwerkelijke solidariteit met dear-
beidersbeweging nog moet bewijzen. Zolang de BSP 
geen alternatief voorstaat dat er ook werkelijk 
één is, geen eisen stelt die voor haar te nemen 
of te laten zijn, niet overkomt als de drager 
van een nieuw idee, waaraan veranderingsgezinden 
zich kunnen optrekken, is het waarschijnlijk dat 
de BSP, ondanks haar barnum-kampanje steeds die-
per in de ongeloofwaardigheid zal wegzinken. 

De Volksunie-kampanje was opvallend defensief. 
Een aantal heren, die deel uitmaakten van de vo-
rige regering op de foto en de nonsensikale 
slagzin -"andere partijen hebben veel belangen, 
wij maar één, het uwe" bleken onvoldoende om het 
verstoord vertrouwen in die Vlaamse partij te 
herstellen. De VU was het slachtoffer van het 
CVP-gemanoeuvreer en kon ternauwernood haar On-
dere, dan Vlaamse troeven, uitspelen, omdat ze 
daarvoor niet bestaat. Ook zij verviel in haar 
neiging haar "verantwoordelijke" leiders uit de 
vorige regering als argument-op-zich te hanteren. 
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Mét een kwijting van Schiltz. Maar net als Van 
Miert met z'n afkeuring van het Mobutu-régime 
geen socialistische partij kan versterken ,kan 
Schiltz de 'prestaties' van Hector De Bruyue 
c.s. aanwenden om de VU te redden. 

1-let is overigens een algemeen verschijnsel, dat 
er in de Belgische politiek geen programma-par-
tijen meer willen zijn, maar dat zij allen 
steeds neer op elkaar gaan lijken. Dat taalpar-
tijen zich van hun louter kommunautair imago 
willen bevrijden en de BSP van zijn arbeiders-
imago. Dat de kiezer zoiets niet slikt lijkt 
nogal evident, want dan kan men net zo goed de. 
'veiligheid' van de sterkste partij opzoeken, 
die alle maatschappelijke groepen en problemen 
aanspreekt en bovendien de macht heeft om ze te 
realiseren. 

V. VOOR EEN HERWAARDERING VAN DE BURGER 

Er zit nog steeds een kern van waarheid in 
Bloch's stelling: 

"Pa jazL' ILabbakl uol baditop pe4p'totaavi, rnctvx tee 
n1J14oJ1; da ocaIttm ápneken volledig da Wacut-
heÂid, mccwt. oua da dingen; het (aonvt an. nu op cutvi, 
agavt manen -1n volledige wawriid ova't d'tgavt 

die da hunne zijn -ta p)tafaan. 

Dat is wellicht ook één,van de essentile bedoe-
lingen geweest van het vernieuwd imago van de 
BSP tegenover de CVP. Het 'vermenselijken' van 
de propaganda is echter nog iets anders dan het 
verloochenen van de eigen ideologie en het na-
apen van de burgerlijke reklame-techniek. Veel-
eer komt het erop aan het 'menselijk gelaat' van 
de CVP te ontmaskeren en de eigen zgn. zakelijke 
optie voor socialistische struktuurveranderingen 
te konkretiseren in eisen die aansluiten bij de 
verzuchtingen van de bevolking. Het is niets 
minder dan een komplete kapitulatie,de bevolking 
in volle krisistijd voor te houden dat het nu 
het moment niet is om die verzuchtingen Le reali- 
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seren. Om het socialisme als reel alternatief 
tegenover de chaos die het kapitalisme overal 
aanricht te verdedigen, is in de eerste plaats 
vereist dat met de zo noodzakelijke herwaarde-
ring van het parlement een herwaardering van de  
kiezer, een herwaardering van de burger samen-
gaat. Dat kan door die kiezer au sérieux te ne-
men, hem informatie te verschaffen en niet door 
hem om de tuin te leiden met werfartikelen die 
berekend zijn op loutere suggestieve en symbo-
lische beïnvloeding alléén . Een politiek al-
ternatief dat er één is spreekt de burger aan in 
een andere taal, met andere propaganda en iets 
anders dan propaganda. Het komt erop aan de de-
mokratie te herw.aarderen in plaats van ze kon- 
stant te ontluisteren. 	Partijen niet op te vat- 
ten als ronselaars van stemmen, maar als organi-
saties die een politiek programma willen reali-
seren. Burgers niet te mishandelen als te mani-
puleren en te betuttelen wezens, maar als daad-
werkelijke participanten in het maatschappelijk 
bestel. Kampanjes toe te spitsen op overtuiging, 
niet op overreding. 

Ook marxisten hebben mijns inziens té lang de 
burger afgedaan als een louter schijnheilige 
fiktie waarmee de burgerlijke ideologie de heer-
schappij van de kapitalisten verborg. De kritiek 
van Althusser op die ideologie van het subjekt 
is terecht, maat impliceert niet dat men het 
burgerlijke humanisme door negatie alléén heeft 
overstegen. Ook in dat humanisme ligt immers een 
emanicipatorische trend vervat. 

Het is niet toevallig dat ook de huidige burge-
rij haar oorspronkelijke ideologie verloochent, 
als utopie afschrijft. De demokratische verwor-
venheden werden in praktijk immers niet dôr, 
maar tOgen de burgerij veroverd. 

De aarzelingen van links om het konsekwent Op e 
nemen voor de mensenrechten kadert overigens in 
diezelfde argwaan tegenover het statuut '/am Ie 
'burger'. 
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Bestond da fout van de traditionele liberalen 
erin de 'burger' als onproblematisch gegeven ta 
beschouwen, dan ligt de fout van veel marxisten 
hierin,de relatieve autonomie en zelf-realise-
ring van het koncept te negeren. De 'burger' is 
echter noch een louter produkt van zijn persoon-
lijke wil noch een louter produkt van maatschap-
pelijke determinanten, maar een na te streven 
mensbeeld, net zoals de demokratie geen gegeven, 
maar een te realiseren doel is. Ik geloof dat 
een herwaardering van die burger, verbonden met 
de strijd voor uitbreiding van de 'burgerlijke' 
demokratische rechten en vrijheden een centraal 
aspekt vormt in de strijd van de linkerzijde 
tegen de verrechtsing, in deze krisistijd. Het 
is omdat we het opnemen voor de 'burger' dat we 
manipulatie en endoktrinatie bestrijden, opkomen 
voor een verkiezingsstrijd en -stijl die de par-
ticipatie van de burger ook daadwerkelijk be-
oogt. Het is daarom dat we het parlement, de 
informatie-plicht van de overheid, verkiezingen 
zo noodzakelijk aan herwaardering toe achten. 
Omdat de strijd tdgen die verworvenheden door 
rechts werd ingezet, omdat zij belang heeft bij 
het monddood maken van de burgers. De 'burger-
lijke' demokratie wordt niet door de arbeiders-
klasse, maar door de burgerij bedreigd. 

Koen RAES 
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