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Marc Hooghe vreest dat alleen samenvallende verkiezingen het verleden kunnen bezweren  

De onverbiddelijke logica van Dehaene 
 

Marc Hooghe is hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU Leuven. 
 

De nieuwe regering-Van Rompuy verdient het voordeel van de twijfel, vindt Marc Hooghe. Maar 
hij twijfelt eraan of er geregeerd kan worden tot 2011: 'De vraag is of dit meer is dan een 
zoveelste stap in de brokkenkoers die anderhalf jaar geleden werd ingezet.' 
 

Het kenmerk van de grote klassieke drama's is dat de hoofdpersonages voortdurend 
achtervolgd worden door de fouten die ze in het verleden zelf hebben gemaakt. Daardoor zijn ze 
gedoemd telkens nieuwe fouten aan elkaar te rijgen, die uiteindelijk tot de ondergang zullen 
leiden. De Belgische politieke klasse lijkt nu al enige tijd het slachtoffer van een dergelijke mars 
der dwaasheid.  
 

Het begon met de verkiezingen van 2007, toen het electorale monsterverbond van CD&V-N-VA 
een overwinning kon claimen. De machtshonger was zo groot dat men daarbij over het hoofd 
zag dat beide partijen fundamenteel andere doelstellingen hebben. Terwijl de 
christendemocraten gewonnen zijn voor een doorgedreven federalisering, staat in het 
programma van de N-VA dat Vlaanderen een onafhankelijk land moet worden. Die tegenstelling 
tussen federalisme en separatisme bleek nooit te verzoenen. Het resultaat was dat we in zekere 
zin twee regeringsmeerderheden kregen: een 'normale' regering met een gewone meerderheid, 
die zou zorgen voor een rooms-blauw economisch programma. Daarbovenop kregen we echter 
ook nog een regering met een tweederdemeerderheid, die kon zorgen voor een 
staatshervorming. Die dubbele constructie heeft altijd vierkant gedraaid, iets wat Jean-Luc 
Dehaene en Herman Van Rompuy al meer dan een jaar geleden inzagen. 
 

Het debacle van de staatshervorming moest dan gecompenseerd worden door een krachtig 
optreden in de financiële crisis: Fortis zou ten koste van alles gered worden. Die hardnekkigheid 
zorgde er echter voor dat er nieuwe, en dit keer fatale blunders werden gemaakt. Oud-premier 
Leterme heeft al duidelijk toegegeven dat er contacten zijn geweest tussen zijn kabinetschef en 
de echtgenoot van de intussen geschorste raadsheer bij het Brusselse hof van beroep. De hoop 
bij sommige CD&V'ers dat een parlementaire onderzoekscommissie zal leiden tot een snelle 
zuivering van Leterme, lijkt dan ook ijdel. De oud-premier heeft immers zelf schriftelijk 
bevestigd dat die contacten er zijn geweest terwijl die telefoongesprekken in die fase van de 
beraadslaging helemaal niet hadden mogen plaatsvinden. 
 

Die opeenstapeling van fouten leidde uiteindelijk tot de ondergang van de regering-Leterme, en 
Jean-Luc Dehaene trok hieruit de enige juiste conclusie. Als we de mars der dwaasheid willen 
stoppen, dan kan dit alleen door de kaarten terug te schudden en opnieuw het oordeel van de 
kiezer te vragen. Een dergelijke catharsis zou onvermijdelijk pijnlijk zijn, vooral voor de partijen 
die dankzij de electorale doping van de kartelformule in 2007 een fraai resultaat hadden 
behaald. Maar samenvallende verkiezingen in juni 2009 zijn inderdaad de enige manier om 
schoon schip te maken met het verleden. In de zomer van 2009 zou men dan van voor af aan 
kunnen starten voor een regeerperiode van vier jaar, zonder al te grote electorale hindernissen. 
 

De onverbiddelijke logica van Dehaene heeft het dus niet gehaald. De meerderheidspartijen 
werden verlamd door de schrik dat hun falen gedurende de afgelopen achttien maanden zou 
leiden tot een zware afstraffing door de kiezers. Die angst heeft uiteindelijk geleid tot een 
halfslachtige oplossing: we gaan door met een licht gewijzigde ploeg, en we hopen de rit tot 
2011 te kunnen uitdoen. De vraag is echter of dit meer is dan een zoveelste stap in de 
brokkenkoers die anderhalf jaar geleden werd ingezet. Er is immers niets gewijzigd aan de 
fundamentele gebreken van de huidige coalitie: de vijf partijen zijn tot elkaar veroordeeld, maar 
ze hebben geen gemeenschappelijke visie over waar het met dit land en met de Belgische 
economie naartoe moet.  
 

Herman Van Rompuy maakt tot nu toe een sterke indruk, en het feit dat de lawine van sms-
lekken is stilgevallen, toont aan dat hij de zaken stevig onder controle heeft. Blijkbaar zijn de 
coalitiepartners bereid hem het voordeel van de twijfel te geven. Maar de echte vuurproef voor 
onze moderne senator Cincinnatus, die enigszins tegen zijn zin de crisis moet komen oplossen, 
komt de komende weken, als de regering-Van Rompuy het eens moet worden over een 
sociaaleconomisch programma en over de begroting. De kloof tussen coalitiepartners MR en PS 
is er zeker niet kleiner op geworden en het is zeer de vraag of de vroegere begrotingsminister 
Van Rompuy in staat zal blijken zijn succesformule uit de jaren negentig van de vorige eeuw te 
herhalen. Het enige voordeel is dat de financiële en economische problemen bijzonder urgent 
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zijn, zodat we over enkele maanden al zullen weten of de vijfpartijenregering inderdaad 
werkbaar is.  
 

De Wetstraat is het afgelopen anderhalf jaar voortdurend van de ene deadline naar de andere 
gestrompeld. Van Rompuy wil af van die praktijk, maar hij kan natuurlijk niet beletten dat de 
volgende deadline zich al aandient: eind april 2009. Als een van de meerderheidspartijen alsnog 
de electorale gok wil wagen, of als de CD&V er niet in slaagt haar eigen huishouden weer op 
orde te krijgen, dan kan deze regering toch nog ten val komen en dan kunnen de Kamers 
ontbonden worden met het oog op samenvallende verkiezingen op 7 juni. Echt veel andere 
mogelijkheden om de mars der dwaasheid te stoppen zijn er niet. 
 

De echte vuurproef voor onze moderne senator Cincinnatus, die tegen zijn zin  
 

de crisis moet komen oplossen, komt de komende weken, als de regering-Van Rompuy het eens 
moet worden over een sociaaleconomisch programma en de begroting 
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