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Welke rode draad? 
 

WAT ER ECHT SCHEELT MET DE SP.A 
 
Dat er op het kabinet van de Vlaamse vice-minister-president Ingrid Lieten weinig flatterende 
mails circuleren over de collega's van CD&V en N-VA is één ding, schrijft  MARC HOOGHE . 
Maar belangrijker vindt hij de vraag welke rol de SP.A nog kan en wil spelen bij het beheer van 
de NV Vlaanderen? 
 

Zou Kris Peeters zijn slaap laten omdat hij een teflonmanager in maatpak wordt genoemd? 
 

Politici hoeven niet noodzakelijk de beste vrienden te zijn, zelfs niet als ze in dezelfde regering of 
dezelfde partij zitten. Zolang ze maar op een professionele manier met elkaar kunnen samenwerken, 
mogen we al lang tevreden zijn. De e-mails van het kabinet-Lieten zijn op zich niet zo opzienbarend. 
Iedereen wist al lang dat de topministers in de Vlaamse regering elkaar niet voortdurend in de armen 
vallen. Voormalig vice-minister-president Dirk Van Mechelen (Open VLD) mocht dan wel verzuchten dat 
het 'met Kris perfect was', van minister Lieten verwachtte niemand een dergelijke ontboezeming. 
 

De ministers Peeters en Muyters doen nu natuurlijk alsof ze zich diep gekrenkt voelen. Hoe 
verontwaardigder zij zijn, hoe langer Lieten door het stof mag kruipen, en dat verzwakt haar 
onderhandelingspositie. Er zijn heus al ergere beledigingen in het rond geslingerd in het politieke milieu. 
Zou Kris Peeters zijn nachtrust laten omdat hij een teflonmanager in maatpak wordt genoemd? Ik 
vermoed dat hij zich in zijn dagdromen ook wel eens ziet als een Master of the Universe, zoals die zo 
treffend werd beschreven door Tom Wolfe in The Bonfire of the Vanities. 
 

De echte malaise zit dieper dan die paar onvriendelijke woorden, en gaat ook verder terug in de tijd. Het 
toekomstplan 'Vlaanderen in Actie' werd al gelanceerd in 2006, toen Yves Leterme nog minister-president 
was. De economische doelstellingen stonden meteen voorop, en de ambitie was dat Vlaanderen een van 
de meest performante regio's van Europa moest worden. De SP.A-kabinetten moesten toen al overuren 
draaien om toch nog wat sociale en groene correcties in het plan te brengen. De vakbonden en 
milieubeweging rekenden vooral op de rode excellenties om toch een paar van hun gevoeligheden in te 
brengen in deze toekomstvisie. 
 

Sinds 2006 zijn er drie belangrijke evoluties geweest, die de SP.A nog sterker in de positie van underdog 
geduwd hebben. De economische en financiële crisis van 2008 had om te beginnen als gevolg dat 
economische groei de absolute topprioriteit werd. Voor de crisis kon de milieubeweging nog voorzichtig 
opperen dat nog meer vrachtwagens op Vlaamse wegen geen goed idee is. Nu lijkt dat een argument uit 
lang vervlogen tijden, en heerst de neiging zich enkel nog te focussen op werkgelegenheid. Daarbij speelt 
mee dat de allianties aan de rechterzijde perfect werken: de werkgeversorganisaties vinden blindelings 
hun weg naar de CD&V- en N-VA-kabinetten. De SP.A, daarentegen, krijgt veel minder steun uit het 
middenveld, en staat daarom veel zwakker. 
 

Een tweede element is dat de politieke kaarten sindsdien een paar keer opnieuw geschud zijn. De SP.A-
fractie kalfde af van 25 naar 19 zetels in het Vlaams Parlement. Dat is net iets meer dan de N-VA-fractie, 
maar de Vlaams-nationalisten blaken van zelfvertrouwen bij het besef dat hun electorale sterkte 
sindsdien verdubbeld is. Puur rekenkundig is de invloed van de SP.A flink verwaterd, en het feit dat de 
Vlaamse socialisten niet langer vertegenwoordigd zijn op het federale niveau zorgt ervoor dat je ook aan 
die kant geen fraaie één-tweetjes kunt opzetten. 
 

Ten derde zijn er de gevolgen van de omstreden beslissing van voorzitster Caroline Gennez om Frank 
Vandenbroucke in 2009 aan de kant te zetten. Het was een berekend risico om iemand zonder 
ministeriële ervaring meteen vice-minister-president te maken. Het kernkabinet is immers de plaats bij 
uitstek waar partijen hun hele trukenarsenaal gebruiken om hun territorium te verdedigen. Alle 
departementen moesten inderdaad inleveren, maar de SP.A-ministers kregen toch een paar heikele 
klussen mee naar huis. Lieten mocht aan de openbare omroep melden dat hij nog eens de buikriem 
mocht aanhalen, en minister Smet mocht hetzelfde doen voor het onderwijs. Daarbij werden kansen 
gemist om allianties te smeden. De werknemers in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld, zijn realistisch 
genoeg om te weten dat er geen extra geld in zit. Maar als je daarbij ook nog te horen krijgt dat er maar 
harder moet worden gewerkt, dan noemen ze dat in het Engels fijntjes adding insult to injury. 
 

In de mail vraagt de medewerker van Lieten zich vertwijfeld af wat nu 'de rode draad' is van het optreden 
van de SP.A binnen de Vlaamse regering. De mail wekt de indruk dat men dat ziet als een 
marketingprobleem, en niet als een ideologische uitdaging. Nog niet zo lang geleden hadden de Vlaamse 
socialisten een coherent verhaal rond het 'gelijke kansen'-thema, dat toeliet een aantal klassieke 
socialistische thema's op een hedendaagse manier te verwoorden. Maar dat thema opnieuw oprakelen 
zou misschien alleen maar voor pijnlijke herinneringen kunnen zorgen bij de SP.A-top. 
 



MARC HOOGHE 
 

Wie?  Hoogleraar politieke wetenschappen aan de KU Leuven 
 

Wat?  De Vlaamse SP.A-ministers hebben het gevoel er voor spek en bonen bij te zitten. 
 

Waarom?  Ze missen een duidelijk ideologisch project. 
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