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27-08-2007 Maddens;

Leterme was net te weinig flamingant

In plaats van te luisteren naar Letermes sussende woorden, staarden de Franstaligen zich blind op een paar leeuwenvlaggen van de 
N-VA

Bart Maddens vindt dat Yves Leterme de Vlaamse lat te laag heeft gelegd 

Bart Maddens is politicoloog aan de K.U.Leuven@4 DROP 2 OPINIE:Er is iets heel vreemd aan de hand. Voor 
zowat alle Franstalige maar ook sommige Vlaamse waarnemers is de formatiepoging van Yves Leterme mislukt 
omdat hij zich te weinig als een Belgische scheidsrechter heeft opgesteld. Zoals Herman De Croo het zaterdag 
nog stelde in deze krant: "Leterme moet in sneltempo leren om een federale figuur te worden." Anders gezegd, 
hij was te weinig staatsman en te veel flamingant. Maar als je nuchter naar de feiten kijkt, dan zie je iets totaal 
anders. 

Van meet af aan spande formateur Leterme zich duidelijk in om de Franstaligen niet te provoceren met radicale 
eisen. In de formatienota moet je de communautaire eisen bijna met een vergrootglas zoeken. Daarmee veegde 
de premier in spe al meteen het (onder zijn leiding onderhandelde) Vlaamse regeerakkoord van tafel, waarin 
duidelijk wordt gesteld dat de vijf resoluties van het Vlaams Parlement het uitgangspunt moeten vormen van de 
staatshervorming. Zelfs de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd in de nota niet expliciet 
vermeld. Zeker voor de N-VA was dat een koude douche, en prompt volgde een gezamenlijke mededeling van 
N-VA en CD&V, waarin nogal afstandelijk werd gesteld dat de nota slechts een begin was. Op dat moment was 
Leterme's metamorfose tot Belgisch scheidsrechter een feit. 

Zo plots was die metamorfose trouwens ook weer niet. Het Belgische staatsmanschap klonk al door in Leterme's 
overwinningsspeech, toen hij zich nadrukkelijk engageerde om "constructief samen te werken voor de toekomst 
van dit land en zijn bevolking". Al tijdens de campagne was Leterme er al als de dood voor om zich een te 
radicaal Vlaams profiel aan te meten, precies om zijn waarschijnlijke rol als formateur en premier zo weinig 
mogelijk te hypothekeren. Vandaar dat CD&V-kandidaat Rudi Verhoeven van Leterme verbod kreeg om in het 
fameuze tv-debat over de gezondheidszorg het woord 'splitsing' uit te spreken. Vandaar ook dat tijdens de 
campagne nog amper naar de vijf resoluties van het Vlaams Parlement werd verwezen en er een steeds grotere 
flou artistique werd gecreëerd rond het communautaire eisenpakket van CD&V-N-VA. Maar het mooiste bewijs
dat Leterme voluit wilde gaan voor het Belgische staatsmanschap, was natuurlijk dat hij al zeer vroeg na 10 juni 
ontslag nam als minister-president. Het Vlaamsgezinde droomscenario was nochtans dat hij als Vlaams premier 
zou deelnemen aan de regeringsonderhandelingen, die dan meteen de allures zouden krijgen van een soort 
confederaal topoverleg.

Leterme heeft met dit alles nogal wat gejouw geoogst in radicaal-Vlaamse kringen, inbegrepen wellicht bij een 
deel van de N-VA-achterban. Maar als we het vanuit een Belgisch perspectief bekijken, kunnen we niet anders 
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dan concluderen dat hij vanaf zijn outing als kandidaat-premier een voorbeeldig traject heeft gereden. Om een 
of andere duistere reden hebben de Franstalige politici en media dat nooit willen appreciëren of zelfs maar zien.
In plaats van te luisteren naar zijn sussende woorden op de verkiezingsavond, staarden ze zich blind op een 
paar leeuwenvlaggen van de N-VA. In plaats van opgetogen te zijn over zijn communautair uiterst gematigde 
formatienota, maakten ze misbaar over dat idiote 21 juli-incident. Hoe verzoenend Leterme zich ook opstelde, 
hij bleef voor de Franstalige media en politici een baarlijke separatistische duivel.

De fout van Leterme is blijkbaar geweest dat hij die Franstalige aversie tegen zijn persoon heeft onderschat. Hij 
dacht zich aanvaardbaar te kunnen maken als premier door communautair niet te hard van stapel te lopen, ook 
al nam hij daarmee een niet onbelangrijk politiek risico ten aanzien van zijn Vlaamse achterban. Maar bij de 
Franstaligen heeft dat kennelijk enkel maar de appetijt aangewakkerd om de al sterk ingetoomde Vlaamse 
ambities nog verder te fnuiken, en in eenzelfde beweging Leterme de grond in te boren als een klungelaar.

Paradoxaal genoeg zou de situatie er voor België nu wellicht rooskleuriger uitzien mocht Leterme toch vanaf het
begin de vijf resoluties van het Vlaams Parlement op tafel hebben gelegd. Natuurlijk zou dat evengoed tot een 
hoogoplopende communautaire crisis hebben geleid, maar wel in een veel vroeger stadium. Bovendien zou het 
vanuit die uitgangspositie veel gemakkelijker zijn geweest voor de Vlamingen om en substantiële toegevingen te
doen aan de Franstaligen, en aan het einde van de rit toch uit te komen bij een staatshervorming die nog als 
'groot' kan worden verkocht. Maar nu ligt de Vlaamse lat, nog voor de echte onderhandelingen zijn begonnen, al 
zo laag dat er amper nog ruimte is om daar verder op toe te geven. Tenminste als men niet de indruk wil 
wekken dat de berg een muis heeft gebaard. Of hoe de flamingant Leterme misschien had kunnen slagen waar 
de staatsman Leterme is mislukt.
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