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De afgelopen tien dagen heeft deze krant ons laten meekijken in de keukengeheimen van 

de lopende regeringsformatie. We weten nu wie wanneer een kwade sms-boodschap heeft 

gestuurd naar wie, en wie wat te drinken kreeg bij de audiëntie in het paleis. Het blijft 

intrigerend dat de toponderhandelaars bereid waren al die informatie te delen met de 

redactie. Tenslotte moet het echte werk nu nog beginnen, en dan is het niet echt 

aangewezen om je onderhandelingspartner op deze manier publiek voor schut te zetten. 



De loslippigheid van de politici laat alvast vermoeden dat er weinig enthousiasme bestaat 

over de regering-Leterme die op Witte Donderdag het roer zal overnemen. Die regering 

moét er wel komen; we weten immers dat Verhofstadt er op die dag, na een ongetwijfeld 

riant laatste avondmaal met zijn ministers, definitief mee ophoudt. Maar de coalitieploeg 

onder Leterme heeft veel weg van een gedwongen huwelijk: de partners zijn tot elkaar 

veroordeeld, maar er is weinig animo om er samen iets van te maken. Die vaststelling 

alleen al is een argument om in 2009 de kiezer opnieuw aan het woord te laten, ook over 

het federale niveau. 

 

Maar de artikelenreeks was vooral interessant omdat we ook meer te weten kwamen over 

de werking van de partijen zelf. De klassieke tekst over de werking van politieke partijen 

dateert intussen al uit 1911, van de Duitse socioloog Robert Michels. Volgens Michels 

zijn politieke partijen niet meer of niet minder dan oorlogsmachines: ze moeten 

verkiezingen winnen, ze moeten ervoor zorgen dat de parlementsleden zich aan de 

afspraken houden en ze proberen het regeringsbeleid naar zich toe te trekken. Volgens 

Michels moeten politieke partijen daarom een sterke leidersfiguur hebben, net zoals een 

leger best maar één generaal heeft. Tot spijt van wie het benijdt: op cruciale ogenblikken 

moeten politieke partijen via één stem spreken en zich daarna ook houden aan het de 

gemaakte afspraken. 

 

De Open VLD beantwoordt perfect aan die klassieke beschrijving: het is zonder meer 

duidelijk wie er de lakens uitdeelt. Terwijl de kopstukken Somers, De Gucht en Dewael 

doodernstig verklaren dat hun partij geen noodregering wil, is Verhofstadt lustig aan het 

onderhandelen. En hij drijft zijn wil door. En precies zoals Michels het zou voorspeld 

hebben: sindsdien is er vanuit liberale hoek niet veel oppositie meer geweest. Verhofstadt 

is nog steeds de numero uno en hij heeft zijn troepen duidelijk onder controle. Voor wie 

gelooft in een interne basisdemocratie binnen politieke partijen is dat misschien geen 

goed nieuws, maar het werkt wel. 

 

Bij CD&V verliep het enigszins anders: de zogenaamde reflectiegroep was van meet af 

aan een vergissing. Regeringsonderhandelingen zijn per definitie bijzonder delicaat, en je 



mag het lot ervan niet in handen leggen van een groep die niet het hele proces heeft 

meegemaakt. Het helpt al evenmin als de leden van die groep zich geen enkele illusie 

meer moeten maken over hun kansen op het ministerschap. Wie de reeks aandachtig 

leest, merkt op dat CD&V heus nog wel politiek toptalent in huis heeft. Ervaren 

staatslieden als Jean-Luc Dehaene of Herman van Rompuy maakten op elk moment 

precies de juiste diagnose en zij waren bereid verantwoordelijkheid op te nemen. Dat 

maakt het des te tragischer dat hun partijgenoten blijkbaar niet bereid waren hun 

inzichten te volgen. Dat gebrek aan leiderschap bij de grootste partij in Vlaanderen stemt 

tot nadenken. 

 

Al even problematisch is de communicatiestijl van de nieuwe generatie politici. Van 

zodra ze op het radionieuws de verklaring van een tegenstander horen, vliegen de sms-

berichten blijkbaar over en weer, met alle escalaties van dien. Het is bekend dat 

voormalig premier Achilles van Acker als lijfspreuk had: 'Ik handel eerst, en ik denk 

vervolgens na' (in een sappig Frans-Brugs dialect werd dat: 'D'abord j'agis et puis je 

réfléchis'). Vijftig jaar geleden kon dat blijkbaar nog, maar als je nu een ondoordachte 

sms-boodschap stuurt naar je onderhandelingspartner, dan mag je vervolgens wel de 

scherven ruimen. Tieners kunnen misschien hun romantische avonturen beslechten via 

een kort sms-bericht, maar als het gaat over het welzijn van tien miljoen Belgen, dan 

verwacht je toch een iets volwassener communicatiepatroon. Er bestaat hierover al wat 

onderzoek en daaruit weten we dat e-mails of sms-berichten simpelweg niet geschikt zijn 

om te onderhandelen of om slecht nieuws over te brengen. Als je iemand iets 

onaangenaams te melden hebt, dan doe je dat het best onder vier ogen, zo eenvoudig is 

dat. 

 

Het gebruik van de verkeerde communicatietechnieken en de totale fixatie op radio en 

televisie hebben uiteindelijk ook geleid tot de stemming over Brussel-Halle-Vilvoorde, 

zo leren we uit deze reeks. Nadat Bart De Wever hierover verkeerde informatie de wereld 

had ingestuurd, durfde geen enkele Vlaamse partij nog publiekelijk terugkrabbelen, met 

alle gevolgen van dien. Het thema ligt inderdaad gevoelig: nadat ik in deze krant had 

geschreven dat we de stemming beter hadden kunnen vermijden (DS 8 november 2007), 



werd ik bedolven onder de kritiek als zou ik een 'slechte Vlaming' zijn. In werkelijkheid 

blijkt de stemming dus inderdaad een 'ongelukje', dat de Vlaamse verzuchtingen geen 

stap vooruitbrengt. 

 

Is de hele artikelenreeks dan aanleiding tot pessimisme over de kwaliteit van het politiek 

personeel? Ten dele wel, maar er zijn ook positieve elementen: blijkbaar leert de 

Wetstraat uit voorbije mislukkingen. De Raad van Wijzen is momenteel bijzonder 

discreet aan het werk, en we kunnen aannemen dat dit tot de nodige resultaten zal leiden. 

Via enkele interviews wordt de publieke opinie nu voorbereid op een stapsgewijze 

staatshervorming, waarbij telkens een paar bevoegdheden worden overgeheveld. Dat is 

op zich niets nieuws: als je de Belgische politieke geschiedenis sinds 1970 bekijkt, is er 

nog nooit een 'big bang' geweest: alles gaat altijd zeer geleidelijk en stap voor stap. Pas 

wanneer je het hele proces na afloop bekijkt, merk je dat we op relatief korte tijd zijn 

geëvolueerd naar een volwaardig federaal systeem. De komende maanden zullen we 

allicht nog een stapje verder zetten in dat proces - niet meer en niet minder. Het is op dit 

ogenblik volstrekt onduidelijk wat er zich precies afspeelt binnen die Raad van Wijzen en 

misschien is dat maar goed ook. Het valt mij in elk geval op dat er in de voorbije 

artikelenreeks geen sms-berichten van Dehaene te grabbel werden gegooid. Misschien 

verstuurt hij dat soort berichten niet, ofwel bewaren zijn gesprekspartners de nodige 

discretie. Maar in de praktijk blijkt die stijl meer resultaat af te leveren dan de 

voortdurende fixatie op een nieuwe e-mail, een binnenlopende sms, of de nieuwste 

oorlogsverklaring op het radionieuws. Trop is te veel. 

 

De auteur doceert politieke wetenschappen aan de KU Leuven. 
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