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T I J D  VO O R  C O N F E D E R A L I S M E
BART MADDENS wist dat Johan Vande Lanotte niet zou slagen. Het heeft
nog lang geduurd, maar nu is het hoog tijd voor het radicaal
confederalistische project waarmee de N-VA naar de kiezer trok.

BART MADDENS
Wie? Politicoloog aan de KU Leuven.
Wat? Dat de formule met zeven begraven is, hoeft
niet te verbazen.
Waarom? De stellingenoorlog van de afgelopen
maanden heeft bij de Franstaligen de indruk gewekt
dat ze aan het status-quo konden vasthouden.

Wat al vijf maanden in de sterren stond ge-
schreven is uiteindelijk gebeurd: Johan Vande
Lanotte heeft ontslag genomen als bemiddelaar
en de formule met zeven is zo goed als begraven.
Niet zozeer de lange duur van de regeringsvor-
ming is dramatisch, wel het feit dat men de voor-
bije maanden niet nuttig heeft gebruikt om al-
ternatieve formules uit te testen. Vandaag staan
we nog altijd waar we op 3 september al stonden.
De stellingenoorlog nadien sleepte zolang aan
dat we op de duur zijn vergeten wat er precies de
inzet van was. Daarom kan het op dit politieke
scharniermoment geen kwaad om nog even de
puntjes op de i te zetten.
Vorig jaar heeft Bart De Wever aan de Vlaamse
kiezer de steun gevraagd voor een radicaal con-
federalistisch project. Tijdens de campagne
heeft hij niet de minste dubbelzinnigheid laten
bestaan over de concrete inhoud daarvan: volle-
dige splitsing van de sociale zekerheid, afschaf-
fing van Brussel als volwaardig derde gewest, af-
schaffing van de federale verkiezingen en niet

onderhandelen over de splitsing van BHV. Dit
waren geen onopvallende voetnoten in het N-VA-
programma, maar stuk voor stuk punten die uit-
gebreid aan bod zijn gekomen tijdens de cam-
pagne. Ondanks (of net dankzij) de radicaliteit
van dit programma werd de N-VA naar het
Vlaamse en Belgische marktleiderschap gekata-
pulteerd. 27,8 procent stemde voor de N-VA en de
radicaal-Vlaamsgezinde partijen haalden samen
niet minder dan 43,8 procent.
De N-VA heeft ook nooit beweerd dat die confe-
derale staatshervorming een wandeling in het
park zou worden. Sinds de Franstaligen in 2001
een gulle herfinanciering hebben gekregen (in
ruil voor een magere staatshervorming) zijn ze
voor niets nog vragende partij. Wie het status-
quo verdedigt zit altijd in een meer comfortabele
onderhandelingspositie en kan de tegenstander
gemakkelijk uitroken. Niemand minder dan
Herman Van Rompuy besefte dit maar al te goed
toen hij in december 2005 verklaarde: ‘Bij de vol-
gende regeringsonderhandelingen zal men niets
bekomen, als niet alle Vlaamse partijen eensge-
zind zeggen: “We treden alleen in een federale
regering wanneer die essentiële punten van de
staatshervorming worden goedgekeurd.” ’ Het
waren profetische woorden. Toen het kartel
CD&V/N-VA eind 2007 de koppeling tussen
staatshervorming en regeringsvorming losliet,
was de kans om een aantal Vlaamse eisen te rea-
liseren meteen verkeken. Hadden de Vlamingen
toen iets langer vastgehouden aan de Van Rom-
puy-doctrine, dan was de communautaire ellen-
de vandaag geschiedenis.

Compromisbereidheid

De N-VA heeft daar kennelijk de nodige lessen
uit getrokken en aan de kiezer uitdrukkelijk be-
loofd om dit keer niet in een regering te stappen
zonder een grondige staatshervorming. Wie be-
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weert dat de partij daarbij koppig vasthoudt aan
het eigen gelijk doet de waarheid geweld aan. Hoe
je het ook draait of keert, de nota-De Wever is een
compromistekst die véél dichter bij de nota-Vande
Lanotte staat dan bij het eigen partijprogramma.
De N-VA heeft haar meer radicale communautaire
eisen al bij het begin van de onderhandelingen la-
ten vallen. Je kunt erover discussiëren of dat tac-
tisch verstandig was, maar dat de partij van meet
af aan blijk gaf van een verregaande compromis-
bereidheid staat buiten kijf.
Neem het Brussels Gewest: dat werd níét afge-
schaft in de nota-De Wever, maar integendeel aan-
zienlijk versterkt. Er bleef wel een flinterdunne
band met het eigen programma bestaan doordat
De Wever elementen van co-bestuur binnensluis-
de voor kinderbijslagen en justitie in Brussel. Dit
leidde tot een storm van verontwaardiging aan
Franstalige kant en was de belangrijkste reden
voor de bliksemsnelle afwijzing van de nota-De
Wever. In de nota-Vande Lanotte worden die twee
vormen van co-bestuur zonder pardon van tafel
geveegd. Vande Lanotte zet de staatsstructuur
daarmee definitief op het spoor naar een federa-
lisme met drie en ondergraaft bovendien de ga-
ranties voor de Vlamingen in Brussel. In ruil voor
deze verregaande toegevingen krijgen de Vlamin-
gen enkel wat bric-à-brac bevoegdheden.

Verwarrende signalen

Zoals het er nu naar uitziet, zit er geen beweging
meer in het Franstalige standpunt. Dat komt na-
tuurlijk omdat de Franstaligen steeds meer zwalu-
wen zien verschijnen die de lente lijken aan te
kondigen: een regering zonder de N-VA. De hoop
dat de as CD&V/N-VA zou breken flakkerde eind
oktober al even op, toen CD&V besliste om niet
langer mee te werken aan de splitsing van BHV in
het parlement. En ook al werd de nota-Vande La-
notte onlangs afgewezen, het Vlaamsgezinde
CD&V-front bleek wel barstjes te vertonen. De
voorzitters van ACW, ACV en CM zouden er zelfs
mee hebben gedreigd om de banden met CD&V te
verbreken als de partij de Vlaamsgezinde koers
niet zou bijsturen, althans volgens La Libre (van
14 januari). En dan was er ten slotte de opmerkelij-
ke deelname van de (traditioneel nochtans
Vlaamsgezinde) CD&V-jongeren aan de pro-Belgi-
sche betoging van zondag. Voeg daarbij de druk
van het Hof, de oude krokodillen in de partij, de
Belgischgezinde bedrijfsleiders, de economische
onheilsprofeten en de media, en het kan niet zo
lang meer duren of CD&V zal plooien. Althans, dat
denken de Franstaligen.
Er zal pas écht schot in de zaak komen als ze van
het tegendeel kunnen worden overtuigd. Dat is de
paradox van wat de jongste maanden is gebeurd:
al de ‘verzoenende’ signalen die vanuit Vlaamse
hoek zijn uitgestuurd hadden de bedoeling om het
pad te effenen voor de koninklijk bemiddelaar. In
werkelijkheid hebben ze zijn werk juist bemoei-
lijkt omdat de Franstaligen hierdoor de indruk
kregen dat de wind aan het keren was in Vlaande-
ren. De Vlaamse partijen moeten nu dringend een
sterk signaal geven om hen op andere gedachten
te brengen. Anders gezegd: hoog tijd voor het
Vlaams parlement om in actie te schieten.

Het kan niet lang
meer duren of
CD&V zal plooien,
denken de
Franstaligen

De zaak-Ramaekers dijt uit richting Bracke (Dag Alle-
maal)
Het is dat hij er zelf over begonnen is, anders hadden wij er
niets over vernomen: dankzij Siegfried Bracke dijt de zaak-
Ramaekers dus uit naar Bracke. Robin Ramaekers, de sympa-
thieke buitenlandcorrespondent die een wat ongelukkige
danspas maakte tijdens een reportage en daar, om niet te pot-
sierlijk over te komen, vervolgens een pistoolschot bij mon-
teerde, die Robin Ramaekers, die wij al lang vergeven hebben
– u moest eens weten wat er in de schrijvende pers allemaal
gemonteerd wordt, zonder dat u dat ooit zal weten – enfin:
die Robin Ramaekers dus: dat is een Bracke-boy. Zo klaagt
Bracke zelf aan in Dag Allemaal: ‘Robin is een Bracke-boy, en
moet dus boeten.’ Ons lijkt dat inderdaad een betere reden
om te moeten boeten dan dat onnozele pistoolschot, maar
dat is niet wat Siegfried bedoelde toen hij in het lijfblad van
zijn voorzitter commentaar gaf bij de zaak.
Een volleerde N-VA’er ondertussen, die Bracke. Iedereen
zoekt hem. Zelfs als niemand hem vernoemt, dan vernoemt
hij zichzelf wel. Dat Berlusconi nu in opspraak is? Je zult
zien: straks komt uit dat de Italiaanse premier gelanceerd is
door Bracke – onder zijn pseudoniem Gianfranco Fini, na zijn
uren, álle VRT-journalisten deden toen zoiets – en nu is er op
de VRT een vuile oorlog aan de gang om Silvio te liquideren,
enkel en alleen om Bracke politiek schade te berokkenen.

Medewerkers van de SP benadrukken dat Bracke zijn column
in de jaren negentig gratis schreef. (De Morgen.)
En dat komt dan boven op die ándere afrekening: die van Hu-
mo, De Morgen én de VRT met ‘Valère De Scherp’, het knullig-
ste pseudoniem sinds ‘Bono Vox’. Bracke is kwaad omdat er
beweerd wordt dat hij zwart geld ontving, terwijl hij zijn tek-
sten gratis schreef. Zelf zien wij niet in hoe dat de zaken beter
maakt. Stielbederver! Dat is wat wij vinden van columnisten
die onder de prijs werken. Onze hoofdredacteur heeft het ons
gisteren al laten weten: ‘Bracke zou het voor minder doen.’

‘Ik heb ooit al eens een hele reportage verzonnen.’ (Stijn Meu-
ris op Apache.be)

Maar we hadden het over de afrekening met de Bracke-boys.
Daarnet meldden we al dat er in de geschreven media ook
weleens wat bijgemonteerd wordt, en kijk eens: daar is Stijn
Meuris om die kristallen kathedraal onzer illusies aan digge-
len te slaan. Toen hij nog voor Het Belang van Limburg werk-
te, heeft hij eens een reportage geschreven over hoe het is om
de ganse nacht in een Vlaams bos te kamperen. Niets van aan.
De eekhoorn op de foto was opgezet en zelf meegebracht, en
een kwartier na het nemen van de foto lag Meuris lekker
thuis in zijn bed te ronken. ‘Het stuk schreef ik ’s anderen-
daags, na een goeie nachtrust, en het moet gezegd: dat kwam
verrassend authentiek over. Niks geen klachten.’

Een blond bolleke, hip of heiligschennis? (Tom Naegels in Het
Laatste Nieuws, 6 juni 2003)
En als Meuris zo eerlijk is: bovenstaande titel komt van een
reportage die ik zelf verzonnen heb. Niet helemaal: dat brou-
werij De Koninck een nieuw, blond bier op de markt bracht
was waar, maar deze man heb ik volledig uit mijn duim gezo-
gen: ‘Da’s plezant voor de jonge soort, die nog niet geleerd
heeft om bier te drinken, aldus Armand, op het terras van
Den Engel. Bij de échte bollekesmensen moeten ze met zo’n
dom blondje niet afkomen!’
Hoed af voor Armand, en dat hij ze nog lang mag mogen!

De VRT moet opletten dat het niet opnieuw een bastion wordt
met de meest onbenullige reglementen. De openbare omroep
is weer aan het afglijden naar hoe het vroeger was. (Siegfried
Bracke in Dag Allemaal.)
Maar we hadden het over de afrekening met de Bracke-boys.
Wie kan het dan Siegfried kwalijk nemen dat hij dan zélf uit-
haalt naar zijn vroegere werkgever? Hij is zelfs opgebeld door
‘een man wiens naam ik niet zal noemen’, na welk gesprek
Bracke ‘toch een zeker dreigement in de lucht voelde hangen’.
(En dat voor een man die Humo aanklaagt voor het gebruik
van anonieme bronnen.) De VRT mag zich opmaken voor een
lange, hete, eindeloze, frustrerende, gekmakende, nooit ofte
nimmer tot een resultaat komende onderhandeling over zijn
beheersovereenkomst.

S C O O P
TO M  N A EG E L S

Scoop kiest elke week een aantal citaten, met
een kritische blik op sterke verhalen en hoe ze in
de media gebracht werden.
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Regeren
La Libre Belgique
Francis Van de Woestyne

Inderdaad, de politieke situatie is ern-
stig. In plaats van verder naar een com-
promis te evolueren, zijn de standpun-
ten de voorbije maanden uit elkaar ge-
groeid. Radicaal. De verhoudingen tus-
sen de onderhandelaars aan beide
zijden van de taalgrens zijn nog nooit zo
gespannen geweest. Het wantrouwen is
compleet. Het is veel erger dan in de zo-
mer.
Als de methode nu niet radicaal gewij-
zigd wordt, dan komt er nooit iets van.
De zeven mogen nog weken, maanden,
jaren onderhandelen, er zal nooit iets
concreets en evenwichtigs uit de ge-
sprekken komen. Dit is de totale impas-
se.
Maar het verleden is het verleden. Het
heeft geen zin om nu uren te palaveren
over wie nu verantwoordelijk is. Het
noorden geeft het zuiden de schuld. Het
zuiden beschuldigt het noorden. Zo ge-
raken we nergens. Er moet een oplos-
sing gevonden worden, snel, om het
land een echte regering te geven. Ja, Bel-
gië heeft nood aan een grote institutio-
nele hervorming. Ja, de deelstaten en
gemeenschappen moeten geresponsa-
biliseerd worden. Maar België moet nu
vooral bestuurd worden. Het is dus cru-
ciaal, niet om de ratingagentschappen
die op de loer liggen een plezier te doen,
maar voor het simpele welzijn van de
Belgen, om de onderhandelingen los te
koppelen van de regeringsvorming.
Met steun van het Parlement kan de re-
gering-Leterme het land besturen ter-
wijl alle democratische partijen tegelijk
en met duidelijke engagementen onder-
handelen over een grote staatshervor-
ming. Uiteraard zijn er constitutionele

en politieke obstakels. Maar dat is nog
altijd beter dan de huidige leegte of de
chaos.

Compromis
Le Soir
Béatrice Delvaux

‘Een compromis is alleen mogelijk als
elke partij bereid is de eigen logica ge-
deeltelijk op te geven, elementen van de
logica van de discussiepartner te inte-
greren en vice versa. Dat was zo bij elk
compromis voor elke fase van de staats-
hervorming.’ (Jean-Luc Dehaene, 2010)
‘Een compromis betekent niet dat je al-
tijd je eigen standpunt verdedigt, het is
het standpunt van de andere aanvaar-
den. Zonder onderhandelen is er geen
compromis.’ (Johan Vande Lanotte, ja-
nuari 2011)
En zonder dat compromis, zal er geen
land meer zijn. 
Je kunt alle mensen van goede wil ge-
bruiken, ze beginnen aan een zelf-
moordmissie zolang de politici van dit
land niet begrijpen dat je moet toegeven
om een oplossing te bereiken in plaats
van elkaar af te maken.
Het is op zich verbijsterend: de druk van
de markten, de oproep van Vlaamse en
Franstalige bedrijfsleiders, de oproep
van de culturele wereld, de oproep van
vijf jonge mensen die gewoon uiting ga-
ven aan het gezond verstand, de stem
van de toekomst, ze zullen allemaal niet
gehoord worden. Wil men echt zomaar
de sociale vooruitgang die dit land heeft
verworven overboord gooien, de cul-
tuur die het genereert, de plaats van
Brussel als hoofdstad van Europa, het
algemeen welzijn van de burgers? Maar
dat hoeft allemaal niet zo belangrijk te

zijn. Het is beter een extreme hervor-
ming te eisen die niemand zal goedkeu-
ren, alles te doen ontploffen, door een
enorme middenvinger op te steken naar
de dagelijkse bezigheden van de Frans-
talige en Vlaamse bevolking.
Het duurt nu al meer dan 200 dagen dat
we nog altijd niet weten wat de CD&V en
de N-VA willen met die hervorming. Die
twee partijen hebben voortdurend hun
onderhandelingsstrategie gewijzigd:
more is good, less is more, enzovoort.
Het zou grappig zijn in de wereld van de
Simpsons. Hier is het gewoonweg onfat-
soenlijk. Van de N-VA mag je dat nog
verwachten, maar voor de CD&V is dat
onbegrijpelijk want onverantwoorde-
lijk.
Het duurt al meer dan 200 dagen dat de
Franstaligen de fundamentele hervor-
mingen aanvatten met pijn in de buik.
Bevreesd dat elke structurele toegeving
een stap wordt in de richting van de ont-
manteling van het land. Je kunt dat laf
vinden. Maar je begrijpt hen: ofwel on-
derhandel je een grote hervorming die
de fundamenten van het land versterkt
– de solidariteit, de rol van het federale
niveau, de plaats van Brussel en de effi-
ciëntie waarmee België functioneert –
ofwel onderhandel je over het einde van
België. Maar er kan geen sprake van zijn
dat je onderhandelt over het einde van
België zonder het bij name te noemen.
Dit land heeft een oplossing nodig, het
is nog veel te vroeg om er niet meer in te
geloven en over te gaan op plan B. We
moeten dus opnieuw de weg van het
compromis bewandelen.
PS: raad aan de CD&V: de Franstaligen
zullen het institutionele kader pas dur-
ven te verlaten als de Vlaamse christen-
democraten het bestaan van België be-
tonneren. 
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