
HET WAS EEN HEEL NORMALE FORMATIE
Het klinkt misschien vreemd, maar als je wat voorafging aan juli van dit jaar niet meetelt, kunnen we best
tevreden op deze formatie terugblikken, vindt MARC HOOGHE. Om die reden stelt de tegenstand volgens
hem dan ook nauwelijks iets voor. Wel zal erg veel afhangen van de samenstelling van Di Rupo’s ploeg.

Als we er nu op terugkijken, dan is het ei-
genlijk een heel normale formatie geworden.
De onderhandelingen om echt een regering te
vormen zijn begonnen op 7 juli, op het ogen-
blik dat de N-VA definitief de deur dichtgooi-
de. Sindsdien zijn ruim vier maanden verstre-
ken, en alle akkoorden lijken er nu wel te lig-
gen, zelfs op het aartsmoeilijke domein van de
begroting. Een beetje verontrustend blijft wel
dat bij al die ingrepen zelden precieze bedra-
gen worden genoemd, wat laat veronderstel-
len dat er daarover nog niet echt een volledig
akkoord is bereikt.
Het is al vaak opgemerkt: het is de belangrijk-
ste verdienste van de begroting dat ze er is.
Echt vernieuwend is het allemaal niet, maar
de roemruchte eenmalige maatregelen die in
het tijdperk-Verhofstadt al eens een budget
moesten opsmukken, ontbreken evenzeer.
Het gevoel van opluchting is zo groot, dat ook
de oppositiepartijen,met deN-VA op kop, niet
helemaal lijken te weten op welk doelwit ze
nu moeten schieten. Als zelfs de werkgevers-
federaties al met al tevreden zijn over het be-
reikte resultaat, dan is het moeilijk alsnog te
beweren dat dit een catastrofe is voor de hard-
werkende Vlaming, die verknocht is aan zijn
bedrijfswagen.

Geen Dalrymple-bloedbad

De stelling dat het allemaal niet ver genoeg
gaat, lijkt voort te komen uit een vreemd soort
verlangen om van de huidige situatie gebruik
te maken om vooral harde maatregelen op te
leggen. Men vergeet daarbij dat besparingen
geen doel op zich zijn, en dat het er alleen om
gaat over een paar jaar weer tot een begroting
in evenwicht te komen.We hoeven ons dus he-

lemaal niet te spiegelen aan Frankrijk of
Groot-Brittannië. Ons land had vorig jaar een
begrotingstekort van 4,1 procent van het bbp,
in Frankrijk was dat 7,1 procent en in het Ver-
enigd Koninkrijk zelfs 10,3 procent.
Men kan dan wel een morele bewondering
hebben voor de harde Dalrymple-aanpak,
maar bij ons is het gewoon niet nodig om een
sociaal bloedbad aan te richten. De kritiek
van vooral de N-VA is daardoor vaak onvoor-
spelbaar en niet echt gefocust. Bart De Wever
dreigt in zijn minder goede momenten ge-
woon de Slavoj Zizek van de rechterzijde te
worden: goede ideeën, duidelijk retorisch ta-
lent, maar al met al weinig bruikbare alterna-
tieven.
De harde aanpak van de Britse regering-Ca-
meron doet onvermijdelijk denken aan Sha-
kespearesDe koopman van Venetië. Als je dan
toch een pondmensenvlees moet afstaan, dan
kiest Cameron ervoor om in het hart van de
natie te snijden, door keihard te bezuinigin-
gen op onderwijs en gezondheidszorg. De re-
gering-Di Rupo hanteert eerder de vertrouw-
de kaasschaafmethode, door op allemogelijke
plaatsen wat overtollig materiaal weg te
schrapen, en zo kom je uiteindelijk ook tot het
noodzakelijke pond mensenvlees. Die kaas-
schaaf slaat onvermijdelijk ook toe voor de ge-
westen en gemeenschappen. Het is logisch
dat als zo’n niveau meer bevoegdheden krijgt,
het op die nieuwe domeinen ook meteen een

besparingsoperatie mag uitvoeren. In de sta-
tistieken komt er immers maar één getal: het
tekort voor alle niveaus in België samen en
dat moet dus gecoördineerd worden.

Het traject van Di Rupo

De aangekondigde maatregelen zijn inder-
daad niet revolutionair, en het gaat allemaal
stapje voor stapje. De hoop is nu dat er op dit
ogenblik ook niet veel meer nodig is om weer
onder de Europese radar te duiken. Of we
daar ook in de toekomst verder in zullen sla-
gen, hangt van twee elementen af.
Ten eerste de prestaties in de buurlanden,
waarbij nu nog onduidelijk is in hoeverre de
met veel tromgeroffel aangekondigde bespa-
ringen ook in de praktijk zullen worden uitge-
voerd. Zolang we het duidelijk beter doen dan
de grote buurlanden, zitten we relatief veilig.
Ten tweede is er de vraag wat de nieuwe rege-
ring ervan zal bakken. Onder Jean-Luc De-
haene kon de premier rekenen op een keihar-
de Herman Van Rompuy, die er als minister
van Begroting de discipline inhield. Di Rupo
zal zich even sterk moeten laten omringen. Er
is heel wat bezorgdheid over het leiderschap
van de nieuwe premier, maar misschien mis-
kijken we ons op zijn stijl. Toegegeven, echt
spits is het allemaal niet, en je moet vooral
veel geduld hebben. Wervende beelden over
het einde van de tunnel en dat soort newspeak
zitten er ook niet echt in. Maar uiteindelijk
heeft Di Rupo een tamelijk foutloos traject af-
gelegd en heeft hij elke doelstelling ook effec-
tief behaald. Het afgelopen weekend heeft hij
aangetoond dat hij bij extreme druk het ver-
wachte akkoord kan binnenhalen. Ook als je
zijn traject als voorzitter van de Parti Socialis-
te bekijkt, zie je dat hij zelden of nooit uit de
bocht is gegaan. Fouten vermijden lijkt voor
hem soms belangrijker dan een eclatant suc-
ces behalen.
De nieuwe premier krijgt dus voorlopig het
voordeel van de twijfel als het op het behalen
van de doelstellingen aankomt. Maar zijn vi-
cepremiers zullen zeer goed moeten commu-
niceren als ze de bevolking ookwillen overtui-
gen van de legitimiteit van het beleid. Het is
nu niet het ogenblik om de regeringsvorming
te gebruiken om wat interne personeelspro-
blemen van de partijen op te lossen: de vol-
gende regering zal echt een groep van the best
and the brightest moeten worden.
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Bart De Wever
dreigt in zijn
minder goede
momenten de
Slavoj Zizek van
de rechterzijde
te worden

MARC HOOGHE
Wie? Politicoloog aan de KULeuven.
Wat? De toekomstige regering-Di Rupo lijkt
voorlopig geen al te grote fouten te maken.
Waarom? De noodzakelijke sanering is in België
veel minder verregaand dan in sommige van de
buurlanden.

Niet eclatant, maar
ook niet catastrofaal
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‘De democratie in
het Westen
verkeert
in ademnood.’

Waarom zouden wij dan nog
aan anderen de democratische
spelregels opleggen, vraagt
DAVID VAN REYBROUCK zich
af (bij het aanvaarden van de
Cleveringa-leerstoel aan de
universiteit van Leiden).
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Al is niets echt nog zeker, allicht trekt straks dan
toch een stoet politici onder aanvoering van Elio Di
Rupo naar het koninklijk paleis om daar de eed als
minister af te leggen. Kan Yves Leterme eindelijk die
nieuwe uitdaging in Parijs aanpakken.
Als de verse federale regering aantreedt – vers, nu ja,
vele gezichten zullen ons al vertrouwd zijn – zullen
de verkiezingen bijna anderhalf jaar achter ons lig-
gen. Dat is dus bijna drie keer zo lang als het vorige
wereldrecord regeringsloosheid, de 194 dagen die
het ooit in Irak duurde. Dat record pakken ze ons de
eerste tijd niet af. Eat that, Somalië!
Niet dat het ooit mooi om zien is geweest, want dat

getreuzel zorgde voor constant psychodrama langs de zijlijn.
In zijn meest onschuldige variant stelde het vertoon al zijn
hoop op nieuwe verkiezingen. In zijnmeest uitzinnige variant
zocht het die in een splitsing van België. In zijn recentste vari-
ant bedacht het een ‘technocratisch’ kabinet. Allemaal om ter
nutteloost – wat wanhoop al niet doet met mensen.
Een regeringsvorming die uitdraait op een roman fleuvemoet
geen gewoonte worden, maar er bestaat wel een excuus voor.
Nergens krijgt de politiek nog iets cadeau. De snelle verande-
ringen, de crisis en de onzekerheid stemmen de kiezers be-
zorgd en maken hen mobiel en onvoorspelbaar. Maar hoewel
politici zelf weinig kunnen doen aan een bankencrisis of de
concurrentie van Aziatische economieën, zijn ze wel het eer-
ste aanspreekpunt voor het ongenoegen daarover, omdat nie-
mand anders zich ter verantwoording laat roepen. En dat
moeten zij electoraal dan cash betalen.

In geen enkel land valt het nog mee om gezwind te regeren
met stabiele kabinetten. Dat is in pakweg Nederland niet an-
ders. Daar kwamen ze ook niet verder dan een halve regering.
Dat minderheidskabinet vindt voor de helft van zijn beleid in
het parlement steun bij een lastige partij en moet voor de rest
zozeer op eieren lopen dat het die gedoogpartner mogelijk al
volgend voorjaar inruilt voor drie andere partijen.
In landen waar meestal slechts één partij het voor het zeggen
heeft, bestaat evenmin nog garantie op stabiliteit. Het Ver-
enigd Koninkrijk moet het nu ook stellen met een coalitiere-
gering, terwijl de Amerikaanse president niet eens meer een
begroting voor elkaar krijgt – sounds familiar.
De lange Belgische formatie is bijgevolg geen exclusief lokaal
probleem. Ze bewijst dus niet noodzakelijk dat het Belgische
model tegen zijn limieten is aangestoten, zoals sommige be-
vlogen geesten onlangs nog wel eens meenden.
Al is politieke versnippering een van de ingrediënten van de
politieke instabiliteit, en diewordt in het Belgischemodel nog
versterkt doordat meerdere ideologieën er partijpolitiek in
tweevoud bestaan. Dat levert bijvoorbeeld in de sociaaldemo-
cratie een lightversie op in het noorden en een oldskool-vari-
ant in het zuiden.
Niettemin had het in principe veel sneller gekund. Tenslotte is
dat record regeringsvormen voormaar liefst negentig procent
opgegaan aan communautaire kwesties. Zo wilde het de
Vlaamse politiek en dat is haar verantwoordelijkheid. De iro-
nie is dat een staatshervorming echt nodig was, maar dat ze
weinig kans maakte als ze niet de voorwaarde voor onderhan-
delingen over een nieuwe regering was geweest.
Al was het sociaaleconomische gedurende die eerste negentig
procent van de tijd toch niet helemaal uit de discussie geban-
nen. Tenslotte volgde de N-VA een dubbele agenda en stuurde
ze al snel aan op een sociaaleconomische verrechtsing. Daar-
om wilde ze de groenen en de SP.A uit de onderhandelingen
drommen en haalde ze er de liberalen bij.
Wat dan toch aan coalitie uit de bus kwam, pakte nu wel uit
met een ontwerpbegroting die fellere tegenstand uitlokt bij de
vakbonden dan bij de werkgevers. Zeker, die begroting slui-
mert kleurloos in het centrum. Di Rupo I wordt dan ook een
heel klassieke tripartite. Voor een meer bevlogen project of
visie had ze toch niet het geld – en allicht evenmin de fantasie.
Maar tegelijk was ze ook niet geneigd om onvoorwaardelijk te
capituleren voor de eisen van ‘de markten’, omdat ze gehecht
blijft aan de welvaartsstaat en zijn stakeholders, die dezer da-
gen wel erg snel worden weggezet als profiteurs, ook als ze
geen klanten van de sociale zekerheid zijn.
Dat er nu een ploeg de eed kan afleggen, is daarom al een voor-
uitgang op zich.Maar of de politiek wel nog iets vermag, zal ze
zelf moeten bewijzen. Al is het voordeel van een lange forma-
tie dat het kabinet des te minder tijd krijgt om voortijdig ten
val te komen.

DE FORMATIE
ZOALS ZE WAS

Voor een meer bevlogen project
of visie had Di Rupo I niet het
geld en evenmin de fantasie

MARC REYNEBEAU

Marc
Reynebeau
is redacteur
van deze
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column
verschijnt
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woensdag.

‘Zo’n wurm kan niks als hij uit je komt gegleden.
Nichtjes vragen me: ‘Waarom heb jij geen kinde-
ren, tante?’ ‘Omdat ik dat niet kan’.’

Actrice SIEN EGGERS moet uitleggen waarom ze het moederschap – ‘onbegonnen
werk’ – nooit aangedurfd heeft (in Humo).

Het is niet de bedoeling om iederemaand een
stuk te schrijven over de mogelijk al te sympa-
thiserende berichtgeving over de Koerdische
PKK, maar het beeldverhaal in dSWeekblad van
afgelopenweekend deedme schrikken. Niet om-
dat ‘de amazones van de PKK’ – een fotoreporta-
ge over het dagelijkse leven van vrouwelijke
PKK-militanten, door de Engelse oorlogscorres-
pondente Anastasia Taylor-Lind – slechte foto-
journalistiek zou zijn. Het waren stuk voor stuk
krachtige, sprekende, mooie beelden, van men-
sen tot wie slechts weinig fotografen toegang
krijgen. Wel omdat uit die beelden, en de inlei-
ding en bijschriften, zo’n sympathie sprak.
Dit komt uit de inleiding: ‘Volgens een comman-
dant zouden er liefst tienduizenden PKK-solda-
ten verzamelen blazen in de bergkampen net
over de Iraakse grens. Elke dag riskeren ze hun
leven tijdens schermutselingen met het Turkse
leger... Wat zelden de nieuwspagina’s haalt, is
dat een derde van die Koerdische strijders vrou-
wen zijn – een fenomeen zonder voorgaande. In
alle recente conflicten, van Bosnië tot Palestina,
zijn er vrouwen onder de gesneuvelde strijders,
maar hebben er ooit zovelen het dorpsleven en
hun families achtergelaten, om te vechten in een
vreemd land?’ Riskeren ze hun leven? Een réd-
der, die riskeert zijn leven.

Of lees deze, uit een van de bijschriften: ‘De PKK
gelooft in de eenheid vanmens en natuur. Ze de-
len hun kampenmet tamme en wilde dieren, zo-
als eekhoorns en konijnen.’ (Is dat niet stan-
daard, als je je kamp opslaat in de bergen?)
En nog eentje: ‘Ondanks de barre levensomstan-
digheden verzorgen de vrouwen zich elke mor-
gen voor ze hun militaire taken opnemen.’ En
wat te denken van dat meisje, ik schat haar nog
geen zes, die een kalasjnikov vasthoudt?

Grote bewondering

‘Ik wil die vasthouden, ik wil die vasthouden!’,
riep ze volgens Taylor-Lind zelf in de BBC-docu-
mentaire On war photography, waarvan het
fragment over haar werk op Youtube te bekijken
is. Ze vertelt de scène (het meisje had haar zus
nog nooit ontmoet, geloofde dat die dood was,
trof haar uiteindelijk als militante in een PKK-
trainingskamp en riep meteen: ‘Ik wil je kalasj-
nikov vasthouden!’) haast verliefd glimlachend
na. En voegt eraan toe dat de PKK-commandan-
ten bezorgd waren dat de foto gebruikt zou kun-
nen worden om te beweren dat de organisatie
kindsoldaten zou inzetten. ‘Uiteraard is dat niet
het geval! En ik zou ook nooit toelaten dat die
foto in die context werd gebruikt!’
In de BBC-reportage zegt ze ook, geconfronteerd
met de vraag of een dergelijke emotionele be-

trokkenheid niet gevaarlijk is als het gaat over
een organisatie die ‘door velen als terroristisch
beschouwdwordt’: ‘Als je mensen geen politieke
stem geeft, welke andere opties hebben ze dan?
Ik wil dat mijn foto’s ervoor zorgen dat mensen
hun eigen vooronderstellingen overwat ‘een ter-
rorist’ is, gaan bevragen. Het is vandaag belang-
rijker dan ooit om het terrorisme te begrijpen.
Waarom gaan mensen over tot terrorisme? Wat
is er gebeurd in hun levens?’

Heroïsche romantiek

Oké.We hebben dus een reeksmooie, sprekende
en journalistiek relevante beelden – dat laatste
omdat ze iets toevoegen aan onze kennis van het
guerrillaleven in het grensgebied tussen Turkije
en Irak. Maar ze zijn gemaakt door een fotojour-
naliste met een overduidelijke sympathie voor
haar onderwerp – wat dus, onvermijdelijk, bete-
kent dat ze kant kiest in een bloedige burgeroor-
log, en haar kijkers (en lezers) tracht te overtui-
gen van haar standpunt. Wat betekent het nu,
als De Standaard ervoor kiest om die fotoreeks
af te drukken? En wat betekent het in het licht
van de eerder (op 2 november) in deze rubriek
behandelde politiek van de krant, om de PKK
wel degelijk te beschouwen als een terroristi-
sche organisatie?
‘We hebben die foto’s gekozen om de kwaliteit’,
zegt Jan Desloover, chef van de beeldredactie.
‘De bijschriften komen van haar, wij hebben ze
alleen vertaald. Pas achteraf dacht ik: ze is niet
kritisch genoeg. Misschien hadden we zelf aan-
passingen moeten aanbrengen.’
Johan Faes, eindredacteur van dS Weekblad, die
de vertaling maakte van de tekst, vult aan: ‘An-
derzijds: de beelden stralen een bijna filmische,
romantische heroïek uit. De bijschriften horen
daarbij. Als we die aanpassen, doen we afbreuk
aan de essentie van het verhaal dat deze fotogra-
fe wil vertellen.’
Wat de krant dus aanvoert is: dit is een auteurs-
bijlage. De journaliste, die geen lid is van de re-
dactie, vertelt haar verhaal en de verantwoorde-
lijkheid daarvoor ligt bij haar – als krant bieden
wij haar een podium, vanwege de kwaliteit van
wat ze maakt. Een beetje, mutatis mutandis, als
bij een opiniestuk.
Oké. Maar in dat geval was het beter geweest om
de auteur te duiden. Bijvoorbeeld door in de in-
leiding iets te schrijven als: ‘De Britse Anastasia
Taylor-Lind reist al jaren naar trainingskampen
van de PKK. Ze heeft een grote sympathie voor
de strijd van de afscheidingsbeweging. In deze
reeks brengt ze, in romantische beelden en dito
bijschriften, een haast heroïsch verslag van het
dagelijkse leven in het bergachtige grensgebied
tussen Turkije en Irak.’
En wees dan voorbereid op de klassieke weer-
vraag: zou De Standaard hetzelfde hebben ge-
daan met een fotoreeks over Turkse, Israëlische
of Talibaanse soldaten?

De amazones van de PKK

Als uit een beeldreportage van een externe fotograaf een nadrukkelijk
standpunt spreekt, dan kan de redactie de houding van die fotograaf maar
beter duiden, vindt TOM NAEGELS.

Zou de krant hetzelfde
hebben gedaan met een
fotoreeks over
Israëlische soldaten?

DE OMBUDSMAN

De ombudsman houdt de redactie van De Standaard
wekelijks een spiegel voor. Opmerkingen
over journalistiek in De Standaard kan u melden via
ombudsman@standaard.be en via
www.standaard.be/ombudsman, waar u ook links vindt
naar zijn Facebook- en Twitterpagina (@OmbudsDS)


