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Nieuwe regering (1)

‘Wie raakt in de 16?’, een crossmediaal
programma zowel in Vlaanderen als
Wallonië. De protagonisten: een blonde
god met 800.000 fans, niet voorbereid
dus verkrampt acterend. Acteurs bij wie
de BMI het IQ overstijgt, waarvan de kap-
persgilde zich walgend afkeert. Cleopatra
die op haar eentje de ‘kohlindustrie’ over-
eind houdt. Het superintelligente dik-
kerdje. Principieel dus rechtlijnig. The
King himself als deus ex machina.
Scenarioschrijvers die niet staken, hard
(zeggen ze) werken en het ene wit konijn
na het andere uit hun hoed toveren.
Talrijke plotwendingen, onderlinge vetes,
relaties die springen en weer aange-
knoopt worden, loslippigen en sfinxen:
niets menselijks is deze soap vreemd.

Locatie: kastelen, pluchen zetels, restau-

rants, ambtswoningen, auto’s. Inhoud:
blonde god zoekt partners die hem steu-
nen in zijn zoektocht naar de sleutels van
de Wetstraat 16. Doodgewaande vijand
blijkt zijn redder. Loopt zeker nog tot
Pasen 2008. Blijft dat zien! Blijft dat zien!

Lieve Dobbelaere, Hasselt

Nieuwe regering (2)
Dat Leterme met demagogie, hypocri-

sie, ja zelfs leugens, aan 800.000 voor-
keurstemmen raakte, was gelukkig niet
voldoende om zijn grenzeloze ambitie,
premier te worden, waar te maken. Zijn
ergste vijand slaagde erin in minder dan
veertien dagen de situatie te ontmijnen
en een overgangsregering op de been te
brengen omdat hij van meet af aan inge-
zien had dat de N-VA meer dan een blok
aan het been was. Leterme, en de hele

CD&V, wisten dat ook wel doch durfden
het niet te bekennen. In een recent inter-
view was het een triomferende Leterme
die weer maar eens hard aan het werken
was (sic) en al zijn kabinet aan het vor-
men was. In zijn grenzeloze ambitie is
geen plaats voor enige bescheidenheid.

De vaudeville, waarin Bart Somers en
Didier Reynders ook een rol opeisten,
heeft ons imago geen goed gedaan. En we
zijn nog niet aan de staatshervorming
zelf toe! Er waren 192 dagen voor de rege-
ringsvorming nodig. Of deze regering het
90 dagen zal uitzingen, is een groot
vraagteken.

Een andere constatering betreft de
Open Vld-familie. Daar heerst reeds meer
dan een jaar een strijd in de coulissen van
de rechtse liberalen tegen de ‘Gentse
clan’, die men de uitstraling en het succes
niet gunt. De ‘zwarte’ blauwen poogden

zelfs Verhofstadt onderuit te halen en
draaiden dan maar bij omdat ze zagen
dat Leterme ook al waar voor zijn geld
had gekozen. Wat wordt de volgende mis-
kleun van deze Ieperling?

Roland Vandeweghe, Evergem

Medisch luxetoerisme 
Het is verontrustend dat ook de ex-

OCMW-ziekenhuizen van
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA)
deelnemen aan het internationaal agent-
schap voor medisch luxetoerisme, de vzw
Healthcare Belgium. Deze ronselt niet
alleen rijke patiënten uit de Golfstaten
(DM 20/12). Ze doet nu ook prospectie in
het Afrikaanse Nigeria. Mijn patiënten die
vluchteling zijn uit Nigeria, raken niet
aan de bak voor consultatie in
Stuivenbergziekenhuis, tenzij ze direct

100 euro op tafel leggen. Maar de
Nigeriaanse olie-elite, die medeverant-
woordelijk is voor de armoede aldaar,
waarvoor de Nigerianen hier hun land
ontvlucht zijn, wordt met open armen
ontvangen om bijvoorbeeld obesitas-
chirurgie op Stuivenberg te laten doen.
Dit is geen karikatuur, kijk maar op
www.healthcarebelgium.com. 

Natuurlijk dat de marketingjongens
van ZNA niet graag deze Afrikaanse olie-
baronnen via de Lange Beeldekensstraat
Stuivenberg willen binnenloodsen. Het
zou hen het gevoel geven zich op
Afrikaanse bodem te bevinden, wat niet
goed is voor het prestige van healthcare-
belgium. Beter een flashy nieuw topzie-
kenhuis op Spoor Noord en Stuivenberg
ineens maar sluiten, zoals het ZNA-
bestuur nu van plan is.

Dirk Van Duppen, Deurne
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We krijgen dus een interim-
regering voor een beperk-

te periode. Zegt men. Want als
de politieke geschiedenis ons
één zaak leert, dan is het wel dat
we dit soort labels met een flin-
ke korrel zout moeten nemen.
In 1992 vertrok de noodrege-
ring-Dehaene met een zeer
beperkt programma, maar die
heeft het wel zeven jaar uitge-
houden. Zodra een regering-
strein op de rails staat en vaart
krijgt, is het niet zo gemakkelijk
om die nog te stoppen. Als de
ministers eenmaal goed en wel
zijn geïnstalleerd en zich heb-
ben omringd met een persoon-
lijke hofhouding, dan houden
ze het liever zo. Dat is des te
meer het geval nu het regime
een tijdlang op de rand van de
afgrond heeft gebalanceerd.
Een partij die al na enkele
maanden de regering ten val
zou willen brengen, laadt
daardoor een extra zware verantwoorde-
lijkheid op zich en zal dan ook twee keer
nadenken vooraleer de fameuze teller
opnieuw in gang te zetten. 

Nochtans was het precies dit onverbid-
delijke voorttikken van de teller die zorg-
de voor druk op de ketel om een “grote”
staatshervorming af te dwingen van de
onwillige Franstaligen. De ultieme nacht-
merrie van het establishment was dat
België op een bepaald moment de facto
zou ophouden te bestaan als gevolg van
de onmogelijkheid om nog een Belgische
regering te vormen. Dit moment begon
in hun ogen angstwekkend dicht bij te
komen, en ook de buitenlandse pers had
het zo begrepen. De beste kans voor de
Vlamingen om een verregaande staats-
hervorming te realiseren was dan ook
om het ijzer te smeden terwijl het gloei-
end heet was. Maar nu er een regering is
gevormd en het land opnieuw wordt
bestuurd, koelt het ijzer in snel tempo af.
De Vlamingen missen op die manier een
historische kans om het zwaartepunt van
de macht naar de deelstaten te doen ver-
schuiven. En in hogere Belgische kringen
wordt er een zucht van opluchting
geslaakt nu blijkt dat CD&V, als het echt
spannend wordt, de Belgische staatsrai-
son laat doorwegen. 

Een van de meest bevreemdende feiten
van de afgelopen weken is inderdaad dat
CD&V zonder boe of ba is meegestapt in
het door Guy Verhofstadt en het paleis uit-
getekende scenario. Een scenario dat ove-
rigens niet zo gek veel verschilt van het op
8 november door het paleis gedecreteerde
plan om snel met een sociaaleconomische
regering van start te gaan en de staatsher-
vorming door te schuiven naar een con-
ventie. Dit plan werd toen door CD&V met
veel aplomb naar de prullenmand verwe-
zen. Wat een contrast met vandaag, nu
CD&V o zo innig Verhofstadt III omhelst en
elke kritiek daarop (ook als die van de
eigen kartelpartner komt) als “misplaatst”
van de hand wijst.

Wat is er dan veranderd ? Het heet dat
iedereen er nu van overtuigd is dat er een
staatshervorming moet komen, en dit
dankzij de inspanningen van Leterme. In
werkelijkheid gingen de Franstaligen er al

in een zeer vroeg stadium van
uit dat een staatshervorming
onafwendbaar was. Dat kon ook
moeilijk anders zodra bleek dat
de Vlaamse onderhandelaars
niet bereid waren om, zoals in
1999 en 2003, de communautai-
re eisen zonder meer te laten
vallen. De twee formatiepogin-
gen van Leterme zijn niet mis-
lukt omdat de Franstaligen zich
hebben verzet tegen een staats-
hervorming, maar wel omdat
er onenigheid was over de
inhoud van die staatshervor-
ming. En wat dat betreft is er
vandaag helemaal niets veran-
derd.

Natuurlijk valt er wat te zeg-
gen voor de stelling dat het
opnemen van de PS in de rege-
ring een noodzakelijke voor-
waarde is om een “grote” staats-
hervorming te kunnen doorvoe-
ren. Maar is het ook een vol-
doende voorwaarde? Nu de

druk van de ketel is, zullen de Franstalige
partijen minder dan ooit geneigd zijn om
belangrijke toegevingen te doen. Dat ze
nu allemaal mee in bad zijn genomen,
maakt daarbij eigenlijk niet zoveel uit.
Didier Reynders en Elio Di Rupo lusten
elkaar rauw en zouden elk hun moeder
vermoorden (bij wijze van spreken) om de
verkiezingen van 2009 te kunnen winnen.
Het is dan ook een zeer gemakkelijke voor-
spelling dat ze er allebei op uit zullen zijn
om als eerste de staatshervorming te tor-
pederen en als “seul défenseur des intérêts
francophones” naar de kiezer te trekken.

En wat dan met de ‘fatidieke’ datum van
23 maart? Het kan niemand zijn ontgaan
dat CD&V nu reeds al het mogelijke doet
om de verwachtingen rond die datum te
temperen en geen al te hoge drempel op
te werpen voor premier Leterme. In de
regeringsverklaring van Leterme I zal er
waarschijnlijk een spooknota-achtige
passage worden opgenomen, iets in de
zin van “een grondige hervorming van de
instellingen dringt zich op met het oog
op het responsabiliseren van de
gewesten en gemeenschappen en het
versterken van de federatie”. En wie weet
wordt er op dat moment zelfs al een bor-
relnootje geserveerd. Dan nog even de
grijsgedraaide plaat opleggen met het
liedje dat de Franstaligen eindelijk de
noodzaak inzien van een grote staatsher-
vorming, en Leterme I is vertrokken. 

Nu de druk
van de ketel is,
zullen de
Franstaligen
minder dan
ooit geneigd
zijn tot grote
toegevingen

Bart

Maddens

merkt op dat
CD&V de
Belgische
staatsraison
laat
doorwegen
Bart Maddens is
politicoloog aan de
KU Leuven.

Vlamingen missen
een historische kans

D e Belgen zijn de
Nederlanders deze week

eerst te slim en vervolgens te
snel af geweest. Te slim, aange-
zien een Vlaamse deelneemster
woensdag het Groot Dictee der
Nederlandse Taal heeft gewon-
nen. Te snel, omdat de
Belgische regeringsformatie na
193 slopende dagen vandaag
toch uitmondt in de eedafleg-
ging van de regering-
Verhofstadt III.

Had het nog twee weken lan-
ger geduurd, 208 dagen plus
een extra etmaal om precies te
zijn, dan was het Nederlandse
(en tevens Europese) record uit
1977 gesneuveld. Maar de
Belgen laten de eer dolgraag
aan zich voorbijgaan.
Opvallend aan de commenta-
ren van politici, politicologen
en journalisten over de nieuwe
regering is hoe vaak ze hun
opluchting laten blijken dat het land
niet langer een modderfiguur slaat in de
rest van de wereld.

Alsof de problemen na de plicht-
plegingen op het paleis allemaal
zijn opgelost. Verhofstadt III is
immers bedoeld als een tijdelijke
regering die met Pasen plaats zou
moeten maken voor een definitieve
regering. Het is dus nog te vroeg
om de balans op te maken van wie
de winnaars en wie de verliezers
zijn. Daarom zijn de parallellen met
de slopende Nederlandse formatie
van 1977 treffend. En, voor sommige poli-
tici, misschien zelfs ook verontrustend.

In 1977 won de Partij van de Arbeid
(PvdA) met een monsterscore de verkie-

zingen. Tien zetels erbij in de
Tweede Kamer, 51 parlementa-
riërs in totaal, kortom: Joop
den Uyl leek op rozen te zitten.
Maar de socialisten moesten
kiezen tussen cholera of de
pest: regeren we met de libera-
len (VVD) of met de christen-
democraten (CDA)?

Een paarse coalitie was in
die dagen nog ondenkbaar,
dus het werd het CDA. Maar
maandenlang eisten de
sociaaldemocraten het
onderste uit de kan. Tot
ergernis van de christen-
democraten bemoeide de
PvdA zich zelfs met wie het
CDA als ministers mocht
leveren. CDA-partijleider
Dries van Agt was de grote
vijand.

En zo kon het gebeuren dat
Van Agt het achter de rug van
Den Uyl op een akkoordje

gooide met de VVD. Historisch werd de
foto waarop Van Agt in het Haagse
restaurant Le Bistroquet zit te eten met

liberaal Hans Wiegel. De regering-Van
Agt I zat niet tijdelijk, maar vier jaar in
het zadel. Den Uyl bewees dat de verkie-
zingen winnen iets anders is dan de zege

verzilveren. Van overwinningsroes naar
kater.

België heeft dankzij de taalgrens twee
potentiële erfgenamen van Den Uyl. De
een, Yves Leterme, won in Vlaanderen de
verkiezingen. De ander, Didier Reynders,
was de winnaar in Wallonië en Brussel.
Maar nu moet Leterme toekijken hoe
aartsrivaal Guy Verhofstadt opnieuw
premier wordt. Reynders moet knarse-
tandend accepteren dat de Parti
Socialiste van Elio Di Rupo zich toch in
de interim-coalitie heeft gewurmd.

En welke waarborgen zijn er dat alle
problemen rond Pasen opgelost zijn?
Geen. Wie garandeert dat de geesten dan
wel rijp zijn voor een regering-Leterme I
en voor een staatshervorming?
Niemand. Voor je het weet, zit
Verhofstadt III er tot 2009, als er verkie-
zingen zijn voor het Vlaamse, Waalse en
Brusselse parlement.

Na 193 dagen vlijtig optellen (‘Al ...
dagen zonder regering’) kunnen de
Belgische media nu op eigen risico gaan
aftellen (‘Nog ... dagen Verhofstadt III’).
Als de beloofde ‘echte’ regering er met
Pasen toch niet is, mogen we de 90

dagen van de tijdelijke regering alsnog
optellen bij de 193 dagen van de misluk-
te formatie. Dan is het Nederlandse
record dus toch gesneuveld.

Wie zijn de Belgische
erfgenamen van Den Uyl?

De Nederlandse PvdA bewees in 1977
dat verkiezingen winnen 
iets anders is dan de zege verzilveren

Bart Dirks

vergelijkt de
langste
formatiecrisis
van Europa
met die van
Verhofstadt III
Bart Dirks is 
correspondent 
van de Volkskrant

in Brussel.

In het huidige klimaat van post-
formatiemoeheid en in het kader
van het Woord van 2007 stel ik een
collectieve vorm van emotionele
verdwazing vast. Dat vereist actie!

‘Formatiemoeheid’ is nu reeds
passé, zelfs al voor het eind van het
jaar, en de druk gebezigde ‘letermi-
nologie’ zal voor enige tijd in het
vriesvak verdwijnen. Leterme als
bevroren stokvis lijkt me geen
slecht idee. ‘Af-sms’en’ zal ook uit
het taalgebruik verdwijnen: zes
maanden lang als een konijn naar
een lichtbak staren en het daarmee
gepaard gaande onpersoonlijke
afzeggen van afspraakjes allerhan-
de, is trop is te veel.

Ook ‘knelmerken’ zullen uit het
straatbeeld verdwijnen. De bour-
gondische, op den duur helemaal
onderuitgezakte sfeer op
Hertoginnedal zorgde voor een

gestage toename van lichaamsvet.
Maar nu het nieuwe strijdperk, in
casu het parlement,  betreden
wordt, zal het opveren en gesticule-
ren zorgen voor een letterlijk afge-
slankte interim-regering tegen de
‘badpakkenspecial’.

Gevolg hiervan zal zijn dat de
‘bimbocultuur’ hoogtij zal vieren,
het testosteron zal in gelijke tred
met de lente hoogtepunten berei-
ken bij de nieuwbakken wasbord-
ministers en dit zal als een mag-
neet werken op een grote kudde
bimbo’s. Vooral de ‘C’ uit CD&V zal
hier zwaar onder te lijden hebben.

‘Broekzakbellen’ zal blijvend
gebezigd worden, bijvoorbeeld
door de PS, om ongezien collega’s
van sp.a te raadplegen en nog meer
door CD&V, om bij elk voorstel het
fiat van Bart De Wever te vragen.

Een ‘nepjournaal’ zal niet meer

nodig zijn... en hiermee kom ik tot
mijn voorstel: laat striptekenaars
infiltreren in het parlement en de
protagonisten stripfiguurgewijs
weergeven en projecteer die tij-
dens het journaal op de achter-
grond. Laat ze de vastgeroeste kari-
katuren weer kneden door ze de
ene dag als een bambifiguur voor
te stellen, dan weer als een deel
van een driekoppig monster en
vervolgens als een keuterboertje.

Deze vorm van ‘bambificatie’ kan
een frisse wind doen waaien
binnen en buiten het parlement en
zal de murw geslagen creativiteit
weer doen opflakkeren.
Langzaamaan zal een goedmoedige
tolerantie zich meester maken van
de bevolking. 

Striptekenaars aller provincies:
verenig u en begeleid ons op de
kruisweg naar het beloofde België!

BRIEF VAN DE DAG ELISABETH FRANCET

Lang leve de bambificatie!

Verantwoordelijke uitgever: Yves Desmet. De Morgen maakt deel uit van De Persgroep Publishing
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Nevel, mist en lage wolken die
zich de afgelopen nacht hebben
gevormd, zouden vanochtend snel-
ler moeten verdwijnen dan giste-
ren. De zon zal dus weer een hoofd-
rol vertolken. Het warmst wordt
het op de toppen van de Ardennen.

In de laagst gelegen delen van het
land komt het vanmiddag niet of
maar amper boven het vriespunt.
Vannacht vriest het weer licht,
lokaal matig en plaatselijk ontstaat
mist. Na het opruimen ervan is het
morgen vrij zonnig al verschijnen

er later van het westen uit meer
wolken. De wolken hangen samen
met een oceaanfront dat tot onze
omgeving probeert door te drin-
gen. Deze eerste poging (zondag)
loopt waarschijnlijk op niets uit.
Neerslag valt er niet of nauwelijks. 

Vandaag perioden met zon na het optrek-
ken van nevel/mist/lage bewolking.

Morgen droog met zonnige perioden. Later toene-
mend bewolkt vanuit het westen. Zondag meestal
bewolkt maar overwegend droog.

Vanochtend matige vorst.
Overdag zonnig en een snelle

stijging van de temperatuur tot zo’n 5 graden op de
toppen. Na zonsondergang een al even snelle tempe-
ratuurdaling tot zowat min 9 graden.

Alpenlanden
Vandaag en morgen is het zonnig. In de

dalen is het nevelig en kan het soms de
hele dag vriezen. Als gevolg van een tem-
peratuursinversie is het warmer op enige
hoogte. +5 tot +9 op 1.500 meter. 0 tot + 4
op 2.000 meter. Op een hoogte van 3.000
meter blijft het ook overdag permanent
vriezen (-3 graden). Zondag komt er meer
bewolking opzetten maar het blijft droog.

Duitsland
Grijs en mistig bij de Oostzee,

Bodenmeer en Donaudal. Elders zonnig. -1
tot + 6. Warmer in de bergen. Een rustig en
droog hogedrukweekend met zon en wol-
ken. Ook maandag nog vrijwel overal
droog.

Ierland-Verenigd Koninkrijk
Droog en perioden met zon. Meer wol-

ken in Ierland. 2-7 graden (in het zuiden
van Ierland rond 11 graden). Morgen
bewolkt en in het westen en in Ierland
soms regen. Zondag droog.

Frankrijk
Perioden met zon en droog. Meer wolken

in het zuiden. 2 graden bij Straatsburg tot
14 bij de Middellandse Zee. Morgen in het
noordoosten perioden met zon. Elders
bewolkt. Zondag en maandag op de
meeste plaatsen droog. Alleen in het zui-
den en zuidwesten kans op enkele buien.

Portugal-Spanje
Wisselend bewolkt en op meerdere

plaatsen buien. 10-15 graden. Morgen in

het zuiden verspreide buien. Zondag
meestal droog en meer zon in Portugal en
westelijk Spanje. Op de Canarische
Eilanden vallen vandaag enkele buien. Het
weekend blijft meestal droog.

Italië
Droog en perioden met zon. 9 graden in

het noorden tot 16 op Sicilië. In het week-
end wisselend bewolkt en enkele lokale
buien.

Griekenland-Turkije
Tot en met maandag droog in

Griekenland met zonnige perioden. 9-15
graden. Droog en vrij zonnig in Turkije tot
na het weekend. 15-19 graden in het zui-
den. Elders aanzienlijk lagere temperatu-
ren.

Winter is het

seizoen waarin

mensen hun huis

even warm willen

houden als het

was in de zomer,

toen ze klaagden

over de hitte.

Anoniem

Rustig 
en droog
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> Oplossing puzzel

nr. 5100

> Oplossingen vorige sudoku

> Horizontaal:
1. Kleding, stad in Frankrijk; 2. wiel, korenaf-

val, droogoven; 3. god van de liefde, flakke-

rende vlam; 4. armoedige woning; 5. bazige

vrouw, kleur, buisverlichting; 6. baken, india-

nentent; 7. grondtoon, carbolzuur, Frans lid-

woord; 8. vervoermiddel; 9. voerbak, bazar

(Ind.); 10. grote toeloop, voormalig Chinese

leider, thans; 11. spoedig, etsgereedschap.

> Verticaal:
1. Inbraak, extreem; 2. jong dier, kloostero-

verste, weinig samenhangend; 3. bijbelse

naam, bolvormig; 4. kraag; 5. keurmerk,

groep mensen, familielid; 6. buffelsoort, bril-

slang; 7. klaar, ambtelijk repetitor, voorvoeg-

sel; 8. verlangen; 9. venster, slaapziekte; 10.

eenheid van lichtgevoeligheid, duivenhok,

toverheks; 11. ambacht, eerbiedwaardig.

1 9

6 4 8 5

3 6

5 8 6

1 2

3 7

9 4

1

7 3 1 5 8

> Hoe speel je sudoku?

Vul het diagram zó in dat alle

cijfers van 1 tot en met 9

slechts één keer voorkomen

in alle horizontale rijen en

verticale kolommen, én in elk

van de vierkantjes van 3 x 3

vakjes.
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