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‘Veel mensen
zouden vandaag
blij zijn met een
Poolse loodgieter.
Als ze er al een
konden vinden.’

Minister van staat
ETIENNE DAVIGNON begrijpt
niet dat de uitbreiding
van de Europese Unie door
sommigen als een bedreiging
wordt ervaren (in Knack).
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BART MADDENS vindt inspiratie bij het ontstaan van België. Naar analogie van het voorlopig bewind
in 1830, zou hij nu iets soortgelijks doen, zij het met de tegengestelde bedoeling: het Belgische regime
afschaffen in plaats van installeren.

BART MADDENS
Wie? Politicoloog aan de KU Leuven.
Wat? Een voorlopig confederaal regime, aangestuurd vanuit een
herschikte Vlaamse regering, zou het huidige politieke vacuüm
kunnen oplossen.
Waarom? Door de bevoegdheden van de huidige regering in lopen-
de zaken nog uit te breiden, flirt men met het grondwettelijk aan-
vaardbare.

Als het beestje loopt als een hond, blaft als
een hond en bijt als een hond, dan is het ook een
hond, zegt het spreekwoord. Als een regering
een begroting opstelt, een algemeen econo-
misch beleid voert en werkt op basis van een re-
geerakkoord (aldus Yves Leterme naar aanlei-
ding van de voorbije EU-top), dan is het ook een
echte regering. Althans, dat lijkt op dit ogenblik
de strategie te zijn van het Belgische establish-
ment: de elastiek van de lopende zaken zo ver
uitrekken dat we een normaal werkende rege-
ring krijgen. En dan is meteen ook de druk van
de ketel om een grote staatshervorming te reali-
seren.

Op het eerste gezicht is het dan ook vreemd dat de N-VA bereid
is om als glijmiddel te functioneren voor die regering van lo-
pende zaken plus. Zo een regering heeft aan Vlaamse kant
maar 30 van de 88 zetels en kampt dus met een ernstig pro-
bleem van legitimiteit. Door de regering te steunen vanuit de
oppositie levert de N-VA hiervoor een oplossing. Maar ander-
zijds kan je dit ook moeilijk vergelijken met het leveren van
gedoogsteun voor een minderheidsregering. Want de huidige
regering beschikt wel degelijk over een federale meerderheid.
Formeel gezien is de N-VA dus niet onmisbaar, wat zich ook
dreigt te vertalen in een beperkte invloed op het beleid.

Zombie-regering

Maar er is ook een heel andere kant aan dit verhaal. Door de
bevoegdheden van de regering-Leterme steeds verder uit te
breiden, zelfs tot voorbij het grondwettelijk aanvaardbare,
speelt het Belgische establishment met vuur. Deze regering
opereert hoe dan ook in het luchtledige, want ze kan niet door
de Kamer worden gecontroleerd. De regering is al gevallen en
kan daardoor niet worden weggestemd. Ze is al dood, en kan
daarom niet worden vermoord. Het is en het blijft een zombie-
regering.
Dat is ook de reden waarom de Luikse constitutionalist Chris-
tian Behrendt vorig weekend (in Le Soir) aan de alarmbel
trok. Als deze ontslagnemende regering een echt beleid gaat
voeren, dan vervalt eigenlijk de noodzaak om nog een norma-
le grondwettelijke regering te vormen. Op die manier holt
men de federale instellingen helemaal uit en speelt men in de
kaart van de Vlaamse separatisten, aldus Behrendt. Vanuit
diezelfde bezorgdheid had hij er eerder ook al voor gepleit (in
La Libre Belgique van 29 januari) om de huidige situatie
grondwettelijk te ‘regulariseren’ via een eenvoudig Konink-
lijk Besluit, waarbij het ontslag van de uittredende regering-
Leterme wordt geweigerd. Op die manier zou Leterme II ge-
woon voort kunnen werken als volwaardige regering, zelfs
zonder een voorafgaande vertrouwensstemming in de Kamer.
De kans is echter onbestaande dat CD&V en Open VLD ak-
koord zouden gaan met zo’n spitsvondige doorstart, laat staan
de N-VA.

Federale regering onder curatele

Want de door Behrendt zo verafschuwde uitholling van het
federale niveau opent inderdaad een aantal interessante per-
spectieven. Zeker nu een voor Vlaanderen aanvaardbare
staatshervorming verder af lijkt dan ooit. Waarom zouden de
Vlaamse partijen dan geen staatshervorming in de feiten kun-

nen realiseren door deze zombie-regering om te vormen tot
een soort van Voorlopig Confederaal Bewind ? De Leuvense
constitutionalist Paul Van Orshoven suggereerde een paar
weken geleden al (in Trends) dat de Vlaamse regering stro-
mannen zou kunnen sturen naar de federale regering, die dan
onder feitelijk curatele zou worden geplaatst. Gezien het poli-
tieke vacuüm op federaal niveau is het inderdaad niet on-
denkbaar dat we zullen evolueren naar een situatie waarbij de
federale ministers worden aangestuurd door de deelregerin-
gen en dus, indirect, door de deelparlementen.
Natuurlijk zal ook die regering in de Kamer een meerderheid
moeten zien te vinden voor haar wetsontwerpen en haar be-
groting. Het voorlopige confederale regime zou er dan in de
praktijk op neerkomen dat de partijen in de Vlaamse regering
onderling afspreken onder welke voorwaarden ze die meer-
derheid leveren. Dat Open VLD wel in de federale, maar niet
in de Vlaamse regering zit, maakt daarbij niet noodzakelijk
veel verschil uit. De Vlaamse regeringspartijen hebben Open
VLD niet nodig om de federale regering aan een meerderheid
te helpen, terwijl omgekeerd Open VLD die meerderheid niet
in haar eentje kan leveren. De regering moet uitvoeren wat
het parlement beslist. En als de Open VLD-ministers het daar
moeilijk mee hebben, dan kunnen ze altijd ontslag nemen.

Maar anderzijds zou het in zo een voorlopig confederaal sys-
teem wel logischer zijn dat er een nieuwe Vlaamse regering
wordt gevormd, mét Open VLD en zonder de SP.A. Want ten-
slotte is Open VLD zelf voorstander van confederalisme, ter-
wijl de SP.A blijft zweren bij het bestaande federale model.
In 1830 had het Voorlopig Bewind maar een dikke maand no-
dig om het Belgische regime te installeren en de eerste verkie-
zingen te organiseren. Vandaag zal het Voorlopig Confederaal
Bewind allicht iets meer tijd nodig hebben om precies het te-
genovergestelde te doen: het oude Belgische regime afschaf-
fen en de verkiezing van een Belgisch parlement overbodig
maken.

Voorlopig Bewind?

De aanhoudende politieke crisis dreigt mensen onverschillig te maken, zelfs 

Waarom zouden de
Vlaamse partijen
geen ‘staatshervorming
in de feiten’
kunnen realiseren? 
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Getrouw aan zichzelf, breekt België vandaag een surrealistisch record. Voor MARC REYNEBEAU is de impasse des te erger
omdat ze het brede publiek heeft herleid tot louter toeschouwers die alleen nog met propaganda worden bestookt. 

MARC REYNEBEAU
Wie? Redacteur van deze krant.
Wat? De politiek heeft zichzelf gevangen gezet in een
cirkelredenering.
Waarom? Na bijna vier jaar crisis geven de politici blijk
van een bunkermentaliteit. Daar tegenover reageert de
publieke opinie in het beste geval apathisch, in het
slechtste met onverholen cynisme.

In 1914 dachten velen dat het een korte, vrolijke oor-
log zou worden. Tot de offensieven vastliepen in een
gruwelijke stellingenoorlog. Een vergelijking met de
Belgische crisis is verleidelijk: een arena met twee gro-
te groepen tegenover elkaar, de belofte dat het varken-
tje snel zal zijn gewassen (‘er bestaan convergenties’)
en als voorlopig eindresultaat dat alles is vastgelopen,
op enkele schijnbewegingen na.

Hopeloos maar niet ernstig?

Er vallen, van buiten uit bekeken, veel redenen te ver-
zinnen die kunnen verklaren waarom het maar niet
wil lukken met de regeringsvorming. Dat de inzet erg
hoog is en men helaas verzuimde om daarvoor eerst de
nodige blauwdrukken voor te bereiden. Dat de onder-
handelaars elkaar onvoldoende kennen, te weinig em-
pathie voor elkaar hebben, elkaars inzichten niet cor-
rect kunnen inschatten. Dat ze elkaar niet vertrouwen.
Dat deze generatie politici ‘het’ niet kan, zoals kwaton-
gen op leeftijd wel eens beweren.
Intussen lokt het wereldrecord geen-regering-kun-
nen-vormen alleen nog sentimenten uit die twijfelen
tussen epische dramatiek en een surrealistische farce.
Wie monter wil blijven, vindt het hopeloos maar niet
ernstig. Betrokkenen en waarnemers wisselen alleen
gemoedsgesteltenissen uit, of ze optimistisch dan wel
pessimistisch zijn gestemd. Of ze speculeren over de
vorm: hoe en met wie? Of ze doen aan veredelde ster-
renwichelarij door zich af te vragen wat het betekent
dat Elio Di Rupo wel of niet zijn rode strikje draagt.
(Antwoord: als hij het niet draagt, wil dat zeggen dat
hij de bijeenkomst niet belangrijk vindt.)
En natuurlijk kan al wie nog een these wil bewijzen –
dat ‘het systeem’ niet meer werkt, of dat deze obstruc-

tie pleegt of gene ‘het’ niet heeft begrepen – altijd wel
de nodige argumenten vinden om zijn gelijk bevestigd
te zien. Anything goes.
Toch is het contrast groot tussen die grootse, histori-
sche onderhandeling – als daarvan al sprake zou zijn –
die de politici nu al maanden in de ban houdt, en de
manier waarop het grote publiek daar tegenaan kijkt.
Het lijkt dat publiek hooguit stilaan op de zenuwen te
beginnen werken. Het zwijgt voorlopig, wachtend tot
de volgende verkiezingen.

De slag om de publieke opinie

Daarom is de machinerie van de politieke communica-
tie – in tegenstelling tot die van de onderhandeling –
nooit stilgevallen. Ze dient tenslotte ook niet om de on-
derhandelingspartners te overtuigen, laatst nog begin
deze week, rond de ongelukkige RTBF-reportage over
de begrafenis van Marie-Rose Morel. Die reportage
was misschien onkies, maar faalde in de analyse: hoe
de N-VA Vlaams Belang electoraal verder kannibali-
seert. Maar ze raakte vooral een open wonde, waar-
door de veralgemening aan de ene kant die aan de an-
dere zijde kon uitlokken.
De communicatie bestaat nu vooral uit interpretaties
die de toestand naar buiten uit moeten verklaren en

het eigen gelijk van elke partij apart moeten bevesti-
gen. Er is, gelet op het eindeloze gespin, de goed gemik-
te lekken naar de media en de ritueel herhaalde zinne-
tjes, een slag om de publieke opinie bezig.
De intensiteit daarvan is recht evenredig met de ogen-
schijnlijke onverschilligheid waarmee het publiek het
politieke onvermogen aanschouwt. Toch betoogden
eind januari verrassend veel mensen in Brussel om de
politici aan te sporen nu toch eens op te schieten met
die regeringsvorming. Maar amper een dag later ver-
klaarden diezelfde politici haast in zoveel woorden dat
ze daar niet zouden op letten. Op het Tahrirplein zou-
den ze zich dat niet gezegd laten hebben.
En voor de rest mag het wel eens ludiek worden: zich

niet scheren, seks weigeren of, een publieke striptease
hier, een ‘frietbetoging’ daar en vanavond in Gent,
‘volksfeesten’ om de 249 dagen te ‘vieren’ die al zijn
verlopen sinds de verkiezingen.
In sommige van die initiatieven is sprake een voort-
schrijdend inzicht, met doelstellingen die steeds
scherper worden. Veel andere geven vooral blijk van
een zin voor ironie, als ze al niet in een vorm van cynis-
me kantelen. Alsof het slechts om meta-evenementen
gaat, zoals ook het carnaval van Aalst de actualiteit
slechts van terzijde becommentarieert. Of desnoods
zien ze in de crisis slechts een voorwendsel voor een
feestje. Het is donderdag, en aan veel universiteiten is
de academische werkweek dan afgelopen.
Maar of ze de crisis ironiseren, dan wel er zich om be-
kommerd tonen, die meestal jonge organisatoren ne-
men zo wel afstand van de politieke praktijk. Dat is op
zichzelf verontrustend, maar daar lijken de politici die
bij de regeringsvorming zijn betrokken, niet van wak-
ker te liggen, zoals blijkt uit het gemak en de hooghar-
tigheid waarmee ze de zogeheten Shame-betoging als
irrelevant wegwuifden.
Meer nog, als ze daarover al eens wat beweren, is dat
de ‘gewone’ mensen die ze tussen de bedrijven door
ontmoeten hen net aanmoedigen om te blijven volhar-
den en om zeker niet te zwichten. Maar hoe ‘gewoon’
zijn die mensen wel? Heeft de politiek niet het contact
met de ‘echte’ wereld verloren?
Het is toegelaten om daaraan te twijfelen. Dat blijkt
niet alleen uit de onverschilligheid waarmee ze de on-
verschilligheid van het publiek bejegenen, maar ook
uit wat ze nog achter de hand beweren te houden als
nooduitgang voor mocht het goed fout lopen.

Nooduitgang naar nergens

Nieuwe verkiezingen bijvoorbeeld, waarvan ze alleen
weten dat die in het geheel niets zullen oplossen en de
zaak alleen nog langer zullen doen aanslepen. Of een
‘plan B’, waarvan ze horen te weten dat een splitsing
van het land, voor zo ver die haalbaar of gewenst kan
zijn, technisch nog een veel complexere operatie is dan
hun lopende onderhandeling. Het zijn nooduitgangen
die op een blinde muur uitkomen.
Het gemak waarmee politici en andere politieke pro-
fessionals om hen heen over zulke vermeende alterna-
tieven spreken, is hallucinant. Dat kan uiteindelijk
maar tot één conclusie leiden: dat ze allen zijn behept
met een bunkermentaliteit en gevangen zitten in een
eigen, steeds nauwere logica die stilaan het absolute
nulpunt heeft bereikt.
Onlogisch is dat zeker niet. De impasse sleept tenslotte
al sinds 2007 aan, het zijn grotendeels dezelfde hoofd-
rolspelers die al die tijd in het getouw zijn en de kwes-
ties waarover ze zich buigen zijn nauwelijks veranderd
en zo ja, alleen talrijker en ingewikkelder geworden.
Typerend voor de bunkermentaliteit is dat de betrok-
kenen, gelet op hun intense communicatie, veeleer
hun achterban dan hun politieke opponenten trachten
te overtuigen.
In het verlengde daarvan past de vaststelling dat ze het
vooruitzicht dat de impasse nog ettelijke weken of mis-
schien maanden kan aanslepen, hooguit als vervelend
ervaren, maar niet als een aansporing om het over een
andere boeg te gooien. Ook als de druk vanuit de inter-
nationale financiële wereld of de Europese Unie stil-
aan toeneemt, en gigantische dossiers als de vergrij-
zing of de sanering van de staatsfinanciën ondertussen
onopgelost blijven.
De brede consensus is nu eenmaal dat politiek niets
nog mogelijk is zonder eerst een grondige staatsher-
vorming. Door het onvermogen om die tot een goed
einde te brengen, heeft de politiek het eindpunt van de
cirkelredenering bereikt. De factuur voor de democra-
tische schade die daarmee wordt aangericht, begint
hoog op te lopen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden ze tenminste
nog af een toe een Kerstbestand, waarbij de soldaten
aan beide kanten uit hun loopgraven kwamen om sa-
men een potje te voetballen. Ze ontdekten toen dat ze
meer met elkaar gemeen hadden dan de propaganda
hen had doen geloven.

Het nulpunt van de politiek

Heeft de politiek niet
het contact met de
‘echte’ wereld
verloren?

cynisch. Dat zou de politici zorgen moeten baren. © photo news


