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Nu het stof wat is gaan liggen, worden stilaan de
contouren zichtbaar van een grondig herschikt poli-
tiek krachtenveld. En daarbij kan men niet anders dan
grote ogen opzetten. Een eerste ingrijpende wijziging
is dat het Vlaamse front is verdwenen en vervangen
door een liberaal front. Na de eerste mislukking van
formateur Leterme, in augustus, stond het Vlaamse
heir nog pal, en werden de Franstaligen unisono met de
vinger gewezen voor de mislukking. Vandaag zijn het
de Vlaamse en Franstalige liberalen die samen front
vormen en de schuld afschuiven op de christendemo-
cratische ‘familie’. Dat kan niet los worden gezien van
een tweede belangrijk politiek feit: er wordt steeds
openlijker gezegd dat het Vlaams kartel niet noodzake-
lijk incontournable is. Met het kartel als het kan, zon-
der het kartel als het moet, luidt het steeds explicieter
langs Franstalige kant. En in Vlaanderen wordt dit
steeds minder tegengesproken door de paarse partijen. 
Eergisteren heeft de uittredende paarse regering ei-
genmachtig beslist om zichzelf ook bevoegd te maken
voor dringende zaken. Ik ga me niet mengen in de dis-
cussie of dit grondwettelijk kan, maar we zitten wel on-
miskenbaar op een hellend vlak zitten naar een paarse
noodregering. Het is nog maar een kleine stap naar een
situatie waarbij de paarse regering echte beleidsbeslis-
singen neemt en daarvoor steun zoekt in de Kamer. Die
steun zal ze wellicht in de eerste plaats krijgen van de
groene partijen. En dan zal ook de volgende stap snel
gezet zijn : Ecolo en Groen! binnenhalen in de regering.
Zo komen we haast stoemelings terecht bij een paars-
groene ‘noodregering’ met volle bevoegdheden, maar
wel zonder meerderheid langs Vlaamse kant. Op die
manier zou een ideetje dat al lang vóór de verkiezingen
circuleerde in donkerpaarse kringen uiteindelijk wer-
kelijkheid worden. 
Misschien komt het nooit zover. Maar dat er maandag
een eerste belangrijke stap in die richting is gezet, heeft
op zich verregaande politieke repercussies. Het bete-
kent vooral dat de druk op de ketel om snel een nieuwe
regering te vormen nu iets minder groot is. Als CD&V
en N-VA moeilijk blijven doen over de staatshervor-
ming, dan ligt er een scenario klaar om een regimecri-
sis te vermijden en de continuïteit van het bestuur min-
stens tot 2009 te verzekeren. Het is zelfs niet helemaal
uitgesloten dat de immer wispelturige Vlaamse kiezer
dit nog zal weten te waarderen ook.
Hoe dan ook verliest het kartel door dit manoeuvre een
belangrijke hefboom om de gevraagde garanties voor
een staatshervorming af te dwingen. Na de ietwat be-
vreemdende euforie van zaterdag is dit zeker voor
CD&V een bitter ontwaken. Het Belgische establish-
ment stuurt de grootste Vlaamse partij op een wel heel
vernederende wijze naar de zijlijn. In Belgischgezinde
kringen wordt er wellicht stilletjes gehoopt dat dit alles
de spanning binnen het kartel verder zal doen oplopen,
en dat het misschien toch nog tot een breuk komt met
‘emmerdeur’ Bart De Wever. 
Maar als de aanslepende formatie één zaak duidelijk
heeft gemaakt, dan is het toch wel dat het kartel rede-
lijk schokvast is. Nu het niet is gebroken tijdens de vrij
dramatische wending die de formatie plots nam na de
eenzijdige BHV-stemming, of tijdens de halsbrekende
landingspoging van vorige week, zal het wellicht nooit
breken. En dat komt natuurlijk doordat de breuklijn
niet zozeer loopt tussen CD&V en N-VA, maar wel tus-

sen de meer staatsbehoudende en de meer Vlaamsge-
zinde vleugel binnen CD&V. Het verhaal dat alle oran-
je-blauwe partijen begin vorige week akkoord konden
gaan met het ultieme voorstel van Leterme, behalve
spelbreker De Wever, lijkt toch wat te rammelen. Bij
nader inzien heeft CD&V helemaal niet zo volmondig
‘ja’ gezegd tegen de voorlopige tekst van Leterme. Er
was kennelijk vooral veel twijfel, en er waren spannin-
gen tussen, zeg maar, de Belgen en de Vlamingen.

Die situatie doet sterk den-
ken aan wat gebeurd is be-
gin 1992, bij de formatie
van de regering Dehaene I.
Toen had partijvoorzitter
Herman Van Rompuy de
grootste moeite om het
CVP-congres te laten in-

stemmen met een vrij vaag regeerakkoord dat voorrang
gaf aan het sociaal-economische beleid, en de commu-
nautaire dossiers doorschoof naar een gemeenschaps-
dialoog. Het was een dubbeltje op zijn kant, maar uit-
eindelijk werd toch gekozen voor Belgisch staatsman-
schap. Dat de balans vandaag naar de andere kant
doorslaat, komt wellicht deels doordat de nieuwe gene-
ratie CD&V-politici eerder een Vlaamse dan een Belgi-
sche invulling geeft aan de notie ‘staatsmanschap’. 
De vage tekst van Dehaene heeft anderzijds wel geleid
tot het Sint-Michielsakkoord. Maar dat kon men begin
1992 natuurlijk nog niet weten. Of misschien toch wel.

Want op dat moment was er ook bij de Franstalige par-
tijen een onmiskenbare wil om een verregaande staats-
hervorming te realiseren. In die omstandigheden viel
er inderdaad wat voor te zeggen om een berekend risico
te nemen en de regering te laten starten zonder een uit-
gewerkt communautair programma. Het grote verschil
met vandaag is natuurlijk dat de politieke wil langs
Franstalige kant ontbreekt, zeker bij CDH. In die zin
waren de drie fameuze vragen van Leterme toch wel
revelerend. Als een partij zelfs een kleine stap in de
richting van meer fiscale autonomie a priori afwijst, en
bovendien nog eens een derde grendel wil invoeren
voor de realisatie van een staatshervorming, dan weet
je het wel. Het zou politieke waanzin zijn om erop te
rekenen dat zo een partij, als de regeringstrein is ver-
trokken, toch nog constructief zou meewerken aan een
min of meer grote staatshervorming.
Na alles wat er de voorbije weken en dagen is gebeurd
kan men zich moeilijk voorstellen dat het Vlaams kar-
tel nog in een regering zal stappen (met welke partijen
dan ook) zonder dat in het regeerakkoord haarfijn
wordt gepreciseerd welke richting het met de staats-
hervorming uit moet. Voor het liberale front zal de ver-
leiding dan ook heel groot zijn om de weg te volgen van
de minste weerstand en verder naar beneden te glijden
op het hellend vlak naar paars-groen.

Bart Maddens is politicoloog aan de KU Leuven.

Een bitter ontwaken

H E T  H E L L E N D  V L A K  NA A R  PA A R S - G R O E N

Didier Reynders, het Franstalige zwaargewicht van het nieuwe ‘liberale front’. © pn

Volgens BA RT  M A D D E N S  maakt het Vlaams front stilaan plaats voor een liberaal front. Het kartel CD&V/N-VA heeft
bewezen schokvast en onvermurwbaar te zijn. De kans wordt groter dat het liberale front voor de weg van de minste
weerstand kiest: de groenen mee in een noodregering.

De breuklijn loopt
niet tussen CD&V en
N-VA, maar tussen
Belgen en Vlamingen
binnen CD&V

‘Wij zijn hier niet in Vlaanderen. wij zijn in Brussel-Vlaams.
Vlaanderen denkt dat wij bij hen horen, maar dat is pertinent onjuist. Administra-
tief misschien wel, maar in de feiten niet. Economisch, sociologisch, qua mobiliteit:
dit is Brussel. Ik zal nog eens “choquen”: in feite leven wij hier onder een soort be-
zetting. De Vlaamse overheden bezetten ons, Brussel-Vlaams.’

François Van Hoobrouck, de burgemeester van Wezembeek-Oppem, antwoordt op de vraag hoe Vlaams hij zich voelt. (Humo 4 december)
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‘Denkt u dat België zal splitsen?’
Het is een vraag die ik enkele maan-
den geleden meermaals per dag op

mijn bord kreeg, naar aanleiding van Letermes eer-
ste exit. Het verbaast een beetje, maar honderd da-
gen crisis later lijkt die vraag niet meer prangend.
Zelfs niet bij Franstalige journalisten. De politieke
crisis werd enkele maanden geleden nog sterk ge-
interpreteerd in termen van splitsing en onafhan-
kelijkheid, maar nu is dat veel minder het geval.
Waarschijnlijk omdat er toch enige vordering was
gemaakt rond de onderhandelingstafel, omdat we
hebben vastgesteld dat er daar niet echt sprake was
van homogene Vlaamse en Franstalige fronten,
maar allicht ook omdat het debat over het verdwij-
nen van België heeft uitgewezen dat het wel dege-
lijk om een sciencefictionscenario gaat, minstens
op de korte termijn. Hoe dan ook, het heeft het
voordeel dat ik het merendeel van deze column niet
meer hoef te verspelen aan een betoog dat deze dis-
cussie tijdverspilling is.
Er is overigens nog iets veranderd. Drie maanden
extra crisis doen steeds meer het besef doordringen
dat er wel degelijk iets mis is met hoe ons federale
systeem werkt. Al spelen ook andere elementen
mee in het falen van de regeringsvorming, er groeit
een steeds groter bewustzijn dat we eens grondig
moeten gaan nadenken over onze instellingen.
Lees er zowel de Vlaamse als Franstalige commen-
taren maar op na. 
De combinatie van de vaststellingen dat ons fede-
raal systeem deels defficiënt is en dat de separatis-
tische optie geen optie is, maakt de weg vrij voor
een nieuwe benadering van staatshervorming. Het
wordt steeds minder naïef om te denken dat deze
crisis de katalysator kan worden voor – met een
groot woord – een nieuw federaal pact. 
Maar we zijn er nog niet. 
De laatste dagen wordt opgemerkt dat een akkoord
dichterbij is omdat de Vlaamse (maximalistische)
en Franstalige (minimalistische) visies over een
staatshervorming naar elkaar toegegroeid zijn.
Maar de ware inzet ligt niet zozeer in het samenlo-
pen van de Vlaamse en Franstalige weg naar een
staatshervorming, wel in het gezamenlijk zoeken
naar een ‘derde weg’: een staatshervorming die
niet meer gevoerd wordt in termen van minder of
meer België, maar wel van een beter België. Het
gaat eigenlijk, om het met een modewoord te zeg-
gen, om goed bestuur.
Dat vraagt een geheel nieuwe benadering van de
communautaire problematiek en het verlaten van
de traditionele schema’s, vooral mentaal. 
Het gaat onder meer over het laten vallen van ta-
boes, maar niet zoals dat nu meestal begrepen
wordt en zoals historicus Bruno De Wever het on-
langs invulde: het uitwisselen van een Vlaams ta-
boe (de uitbreiding van Brussel) tegen een Fransta-
lig taboe (de splitsing van de sociale zekerheid). Zo
kunnen we weer even voort, althans tot de frustra-
tie over het toegegeven deel weer tot nieuwe hoog-
ten wordt opgepookt en de volgende crisis zich
aandient. Iedereen content en niemand content.
De Vlaamse en Franstalige taboes die wel moeten
vallen zijn degene die in de weg staan van een goed
werkend federaal systeem en de daarbij horende
federale logica en loyauteit. Vanuit die optiek is het
precies nefast om zowel het territorialiteitsprinci-
pe als de interpersoonlijke solidariteit op de hel-
ling te zetten. Een meertalig federaal systeem vergt
immers duidelijke afspraken over de bescherming
van (de zwakkere) taal en cultuur, die door ieder-

een nageleefd worden. Het
vergt ook een nationaal ge-
organiseerde vorm van so-
lidariteit tussen personen
en niet tussen regio’s. 
Maar die derde weg ligt nog
vol struikelblokken. Men
denkt daarbij spontaan
aan de N-VA en dat is niet
onterecht. De voorbije we-
ken bewezen overvloedig
dat wie met een separatisti-
sche apettijt aan tafel schuift (zelfs al is men voor-
lopig tevreden met een stevig voorgerecht), gerech-
ten van het menu weert die een goed werkend fede-
ralisme beogen. De herfederalisering van bevoegd-
heden en een federale kieskring zijn zo van die
Vlaams-nationalistische taboes. De Vlaamse par-
tijen die daarin meegaan, zijn in wezen niet bekom-
merd om goed bestuur. 
Maar de Franstalige partijen gaan evenmin vrijuit.
Implicieter, maar evenzeer, ondermijnen zij het fe-
deralisme door het vooral te benaderen vanuit de
voordelen die hun gewest en gemeenschap eruit
haalt. Wie goed luistert naar iemand als Joëlle Mil-
quet, merkt dat zij dikwijls in eenzelfde zin bena-
drukt te staan voor ‘un étât fédéral fort’ en ‘l’intérêt
des francophones’. Die twee liggen volgens Milquet
in elkaars verlengde, indien het al geen synonie-
men zijn. In de feiten lijkt het er echter op dat het
tweede ondergeschikt is aan het eerste. 
Zo willen de meeste Franstalige politici het pro-
bleem niet zien van de benarde financiële toestand
van de federale overheid, in tegenstelling tot som-
mige Vlamingen. Vanuit de klassieke communau-
taire logica is dat niet geheel onlogisch. Franstalige
politici hebben de ganse jaren negentig van de vori-
ge eeuw een strijd geleverd om de gemeenschappen
te herfinancieren, omdat het Franstalige onderwijs
er wel degelijk zeer slecht aan toe was. Die strijd
heeft uiteindelijk geresulteerd in de recentste
staatshervorming van 2001. Daar nu op terugko-
men is geen optie. En dat is het hem nu net. Ook
Franstalige taboes blokkeren de zaak en daarin zijn
ze de facto een bondgenoot van de Vlaamse. 
De essentie van het probleem is dat er aan de tafel
vooral Vlaamse en Franstalige onderhandelaars
zitten, geen federale. Al lijkt dat dus stilaan te ke-
ren. 
Neem nu die federale kieskring. Rond dezelfde tijd
vorig jaar wierp ik die piste wel eens op bij journa-
listen of politici, in de marge van het een of ander
debat. Meestal was dan een meewarige blik mijn
deel, die vrij kon vertaald worden als: waar zijn die
wereldvreemde academici in hun ivoren torens
toch mee bezig? Een federale kieskring ging im-
mers volledig in tegen de heersende politieke logi-
ca. Tja, sommige politici zien zich vooral als de vol-
gers van trends die ze nochtans zelf mee bepalen.
Een jaar later stel ik vast dat het voorstel onder-
werp was van uitgebreid debat in de media, opge-
nomen werd in het verkiezingsprogramma van een
grote Vlaamse partij en op de onderhandelingsta-
fel terechtkwam, waar het zelfs een van de ‘knel-
punten’ werd. Dat de N-VA ongeveer de enige partij
was die een veto stelde bij zo’n federale kieskring is
ook niet zonder betekenis. 
Het legt de werkelijke inzet bloot van de zesde
staatshervorming. 

Dave Sinardet is politicoloog aan de UA.
Bruggen bouwen verschijnt tweewekelijks op woensdag.
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De essentie van het
probleem is dat er
aan de tafel vooral
Vlaamse en Frans-
talige onderhande-
laars zitten, geen
federale. Al lijkt dat
dus stilaan te keren
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