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In het midden van de macht 
 

Marc Hooghe ziet in de CD&V éénoog maar dan wel in het land der blinden 
 

Marc Hooghe is hoogleraar aan het centrum voor politicologie van de KU Leuven. 
 

'Bij het begin van de verkiezingscampagne krijgen de extremisten het meest aandacht. Maar 
geleidelijk wordt duidelijk dat de posities al worden ingenomen voor na de verkiezingen en 
dat oogt een stuk minder avontuurlijk.' Wat gebeurt er na 7 juni? Politoloog Marc Hooghe 
maakt een eerste inschatting. 
 

Ik heb het voor alle zekerheid eens geturfd in de databank Mediargus. Van alle Vlaamse 
politici kreeg Jean-Marie Dedecker de afgelopen maand het meest naamvermeldingen in de 
krant, nog voor minister-president Kris Peeters of de lijsttrekkers van andere grote partijen. 
Het Vlaamse journalistengilde lijkt dus collectief in katzwijm te vallen, telkens het Oostendse 
orakel zijn gifpijlen afvuurt op de politieke klasse waartoe hij zelf behoort. De media 
profiteren immers volop van die rechttoe-rechtaan stijl, en de persoonlijke aanvallen laten 
zich gemakkelijk verpakken in hapklare mediabrokken. LDD is bovendien nog altijd een 
nieuw fenomeen in de Wetstraat, en de lijst geniet volop van die wittebroodsweken. 
 

Wie gelooft in de almacht van de pers, moet dus wel aannemen dat dit de verkiezingen van 
de Lijst Dedecker zullen worden. Zij geloven dat we dus nu al weten wie er op 7 juni 
triomferend naar de televisie-studio's van de VRT mag trekken. Het is echter altijd gevaarlijk 
te vroeg in de campagne te veel aandacht naar zich toe te trekken, om dan tijdens de 
cruciale laatste twee weken uitgeput in de touwen te hangen &ndash; bij gebrek aan nieuwe 
argumenten. Bovendien vergeet men dat de echte winnaar op maandag 8 juni wordt bekend 
gemaakt: van dan af wordt er immers onderhandeld over wie er de komende vijf jaar 
Vlaanderen zal besturen. De voorbije jaren werd daarbij af en toe verwezen naar het vormen 
van een (extreem-)rechtse meerderheid in Vlaanderen, en puur mathematisch zou dit 
inderdaad mogelijk zijn. De reeks slagen onder de gordel die de afgelopen weken werden 
uitgedeeld, maakt de vorming van een dergelijke Forza Flandria echter zo goed als 
uitgesloten: de stijl van LDD zorgt er bijna automatisch voor we terug afstevenen op een 
centrumregering. 
 

Back to the future 
 

De echte winnaar op 8 juni wordt dus Kris Peeters, die zich kan opmaken voor een regering 
Peeters-II. Open Vld-minister Dirk van Mechelen stelde vorige week in De keien van de 
Wetstraat wel dat hij "vanzelfsprekend beschikbaar" is als hij gevraagd zou worden als 
minister-president van Vlaanderen. Maar de kans dat hij die vraag krijgt wordt bijzonder 
klein, gelet op het aanhoudende moddergevecht tussen zijn partij en de LDD. 
 

De haast vanzelfsprekende machtspositie van Kris Peeters levert een fraai staaltje op van 
'back to the future'. Ook dertig jaar geleden kon je bij elke verkiezingen op voorhand 
voorspellen dat de toenmalige CVP de volgende regering zou leiden. De vraag was alleen of 
ze haar coalitiepartner links of rechts zou zoeken. Dat christen-democratische 
marktleiderschap leek in 1999 voorgoed gebroken. De CVP haalde toen nog net 22 procent 
van de stemmen in Vlaanderen en Patrick Dewael mocht een paarse coalitie leiden. Tien jaar 
later stellen we vast dat de CD&V meer dan ooit in het midden van de macht staat. Zelfs 
Icarus Leterme is er niet in geslaagd zijn partij mee te sleuren in zijn val. 
 

Het christen-democratische leiderschap is een merkwaardig fenomeen, omdat de partij zelf 
niet structureel gegroeid is. Dat was een beetje de misvatting van de uitslag van 2007: het 
kartel CD&V/N-VA overtuigde toen niet zo veel nieuwe kiezers, maar door het samentellen 
van de stemmen van CD&V en N-VA leek het wel alsof het kartel een grote 
verkiezingsoverwinning had geboekt. De machtspositie van CD&V heeft dus vooral te maken 
met het feit dat de andere partijen nog veel meer zijn verzwakt dan de christen-democraten: 
in het land der blinden is éénoog koning. De verregaande versnippering van het 
partijlandschap in Vlaanderen speelt in het voordeel van de partij die nog het best 
standhoudt in deze politieke aardbeving. 
 

Het enige verschil met de jaren zeventig van de vorige eeuw is dat de christen-democraten 
toen genoeg hadden aan één coalitiepartner, terwijl dat er nu onvermijdelijk twee zullen zijn. 
Iedereen houdt nu angstvallig vol dat LDD gerust zou kunnen toetreden tot een coalitie, 
omdat men vreest dat een nieuw 'cordon sanitaire' tot nog meer foertstemmen zal leiden. 
Maar in werkelijkheid is het land regeren natuurlijk een ploegsport, niet het soort vechtsport 
waarin Dedecker bedreven is. De komende Vlaamse regering zal onvermijdelijk zware 
economische beslissingen moeten nemen, als bijvoorbeeld nog een grootbank een snelle en 



discrete beslissing vraagt (liefst voor de beurzen de volgende ochtend om negen uur open 
gaan). Het zou bijzonder boeiend zijn om te zien hoe de LDD in een dergelijke omgeving 
functioneert. 
 

Kiesdrempel 
 

De versnippering van het partijpolitieke landschap heeft langzamerhand de pijngrens 
overschreden. Net zoals dat het geval is in de Israëlische politiek krijgen kleine 
extremistische partijen daardoor proportioneel veel macht. Men kan verwachten dat de 
kiesdrempel over een paar verkiezingen wel het veld zal uitdunnen, maar tot zolang blijven 
we zitten met een moeilijke coalitievorming. De grootste partij, die ideologisch dan ook nog 
eens pal in het midden zit, plukt op korte termijn echter het meest vruchten van deze 
patstelling. 
 

De verregaande versnippering van het partijlandschap in Vlaanderen speelt in het voordeel 
van de partij die nog het best standhoudt in deze politieke aardbeving: de CD&V 
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