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CRISIS IN DE WETSTRAAT

Anticlimax?
------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMENTAAR

LIESBETH VAN IMPE
Het zou circus worden, theater,
ALS BELOOFD
drama. Roepen en schreeuwen
SPEKTAKEL
was het minimum, vechten
misschien wel een mogelijkheid. UITBLIJFT, HEBBEN
JOURNALISTEN WEL
De zitting van de Kamer gisteren, de eerste na de val van de
EENS DE NEIGING
regering en wie weet wel de
ONTGOOCHELD TE
enige ooit waar de splitsing van
ZIJN. IN DEZE ZOU
BHV door de Vlamingen op de
agenda kon worden gezet, zou er DAT ZEER
minstens eentje worden voor de ONTERECHT ZIJN
annalen. Wie het aantal journalisten in de wandelgangen en de
tribune telde, verwachtte niet
minder dan dat er geschiedenis
zou worden geschreven.
En toen werd het donderdagmiddag, kwart over twee. En er
gebeurde niets. Als deze zitting herinnerd wordt, dan wel als
een van de saaiste en rustigste ooit. Nauwelijks debat. Want
wat nu nog goedgekeurd wordt, is per definitie niet omstreden. Nauwelijks opwinding. Want de Franstaligen trokken een
uur voor de zitting al aan de alarmbel. Dat betekende dat er
sowieso geen woord over BHV kon worden gezegd. VB en
N-VA deden elk nog een poging, zonder succes. De rest van de
Kamerleden deed alsof ze BHV al lang vergeten waren.
De alarmbel is ooit de institutionele atoombom genoemd.
Zoals ze gisteren gebruikt werd, was het meer een fusee: opgebrand voor die echt indruk gemaakt heeft.
Als je journalisten spektakel belooft en er komt niets, dan
hebben die wel eens de neiging ontgoocheld te zijn. In deze
zou dat zeer onterecht zijn. Als er gisteren geen nieuws te
rapen viel, dan is het omdat de bindende krachten in dit land
toch nog enigszins in staat zijn om de boel bijeen te houden. In
plaats van verder te provoceren, de confrontatie nog scherper
te stellen, werd er gekozen voor pacificatie. Even ademhalen
en de rest van de agenda ordentelijk afwerken. Zelden waren
de woorden En dan gaan we nu over tot de orde van de dag veelzeggender.
Als de regering zou vallen, dan zouden we stante pede in een
regimecrisis verzeild geraken. Gemeenschappen zouden met
getrokken messen tegenover elkaar staan. Dat blijkt alvast
mee te vallen. De regimecrisis is een keuze. Een keuze die
gisteren niet gemaakt is. Aangezien de verkiezingscampagne
de facto begonnen is, is dat des te opmerkelijker. Wie weet
komt het toch nog goed met dit land.

’’

HERRIE OP DE LIJSTEN
Open VLD: Hoe ver gaat vernieuwing?
Bij Open VLD zijn ze er stilaan
van overtuigd dat hun voorzitter
gescoord heeft door uit de regering te stappen. De vraag is alleen of dat ook op de hele partij
zal afstralen.
Open VLD heeft volgens insiders
toch een paar certitudes: Vincent
Van Quickenborne trekt in WestVlaanderen, Annemie Turtelboom in Antwerpen. Voor die andere uittredende minister Guy
Vanhengel ziet het er slechter uit.
Aangezien de verkiezingen in
BHV zéker communautair zullen
kleuren en de meeste stemmen in
Halle-Vilvoorde te rapen zijn, lijkt
de zeer Brusselse Vanhengel niet
meteen het ideale boegbeeld. Kamerleden Maggie De Block en
Luk Van Biesen mogen dan minder bekend zijn, ze zijn wel geworteld in de Brusselse rand en op
maat van een strijd waarin burgemeesters een hoofdrol zullen spelen. Voor Vanhengel wenkt dan de
Senaatslijst, niet meteen een glorieuze beloning voor een vicepremier.
Vanhengel zou wel eens het
grootste slachtoffer uit de oude ge-

SP.A: Wat wil Vande Lanotte?
Gaat Johan Vande Lanotte naar
de Senaat, het huis dat hij ooit
wilde afschaffen? En wat wil
Frank Vandenbroucke?

neratie kunnen worden. Het ziet
ernaar uit dat Patrick Dewael
zich al handig naar de kopplaats in
Limburg gemanoeuvreerd heeft.
Gisteren zou hij zich ook van de
steun van de twee potentiële concurrenten verzekerd hebben, Marino Keulen en Hilde Vautmans.
Niet iedereen is daar even opgezet
mee. ‘Je kan je afvragen hoe vernieuwend de keuze voor Dewael
is’, merkt een Vlaams parlementslid op. ‘Vautmans is jonger en een
vrouw, dus sowieso beter’, zegt een
topliberaal.
Ook in Leuven speelt een gelijkaardige discussie, waar Rik
Daems het verleden en Gwendolyn Rutten de toekomst is.
Alexander De Croo ten slotte kan
kiezen. Hij kan Oost-Vlaanderen
trekken, maar moet dan wel zijn
vader naar de Senaat verbannen.
De meeste liberalen zien De Croo
zelf de Senaatslijst trekken, waarbij hij Oost-Vlaanderen aan Matthias De Clercq laat.

Vande Lanotte is een gedroomde
kandidaat voor de Senaat en kan als
een van de weinige socialisten
weerwerk bieden aan Marianne
Thyssen of Open VLD, voor wie na
het optreden van de voorbije dagen
toch een indrukwekkende score
voorspeld mag worden. Het enige
alternatief bij SP.A is op dit moment
Caroline Gennez zelf maar aangezien Patrick Janssens (alweer)
geen lijst wil trekken, zal zij haast
noodgedwongen de Antwerpse
kandidaat zijn.
De vraag is alleen: heeft Vande
Lanotte er wel zin in? Ooit
wilde hij met Guy Verhofstadt de Senaat afschaffen. Het is geen geheim
dat hij zich in het rode
pluche van de Senaat
nooit thuis voelde. Een berekende gok dus: Vande
Lanotte gaat de Kamerlijst in West-

Alexander De Croo staat
voor zware keuzes met
de lijstvorming. ©bdw

Veel hangt af van
Johan Vande Lanotte. ©bdw

CD&V hakte met de wissel Thyssen-Leterme de
belangrijkste knoop van de lijstvorming al door. De
andere partijen doen dat pas in de loop van volgende
week en kijken voorlopig naar elkaar. Zeker bij Open
VLD en SP.A kondigen de keuzes zich erg interessant
aan. FABIAN LEFEVERE EN LIESBETH VAN IMPE

N-VA zwijgt, Groen! denkt na

Vlaanderen trekken, waar hij (alweer) Yves Leterme tegen het lijf
loopt. De socialisten moeten daar
een hoge prijs voor betalen. Omdat
ze nu slechts twee zetels hebben en
de tweede plek door het ritsprincipe voor een vrouw is gereserveerd,
dreigt Renaat Landuyt uit het
parlement te verdwijnen. Als Vande Lanotte niet naar de Senaat
trekt, ligt de weg open voor Marleen Temmerman, gereputeerde
gynaecologe en senator. Ook in
Oost-Vlaanderen zit SP.A met een
probleem. Freya Van den Bossche wil niet, en Dirk Vandermaelen en Bruno Tuybens zijn
niet de allergrootste stemmentrekkers. Misschien wordt in dat geval
Bert Anciaux wel de lijsttrekker
voor de Senaat.
Of Frank Vandenbroucke? Het
is op dit moment volstrekt onduidelijk wat de partij met hem van plan
is en wat hij zelf wil. Gisteren zei hij
niets. Vandenbroucke bovenaan de
Senaatslijst zetten is ook een risico
voor de partij. Haalt hij een grote
score, dan katapulteert hij zichzelf
weer naar de top. En dat is wellicht
niet het scenario dat de nieuwe generatie in gedachten heeft.

Bart De Wever (N-VA). ©bdw

Wouter van Besien. ©pn

Iedereen kijkt in de richting
van Bart De Wever, maar die
geeft voorlopig geen kik. Zo
onlogisch is dat niet: de procedure bij een partij als N-VA is
nogal strikt en zijn achterban
is ook erg gevoelig als de regels
overtreden worden. Dus zwijgt
De Wever, niet enkel vanuit
strategisch standpunt.
Desondanks wordt De Wever
– volgens de peilingen toch de
populairste politicus van
Vlaanderen – als vanzelf bovenaan de Senaatslijst verwacht. Maar Bart De Wever in
de stijve en machteloze Senaat
is een moeilijk te behappen

idee. Hij heeft er weinig verloren: de staatshervorming
wordt de komende jaren in de
Kamer uitgevochten.
Bij Groen! is het al evenmin
duidelijk wat met de voorzitter
gebeurt. Wouter Van Besien,
districtsvoorzitter in Borgerhout, moét een mandaat krijgen. Maar in de Senaat of in de
Kamer? In de provincie Antwerpen wordt het moeilijk om
Kamerfractieleider Meyrem
Almaci over het hoofd te
springen. Maar voor de Senaat
heeft Van Besien misschien
niet voldoende bekendheid.
(FLE)

ONDERTUSSEN IN FRANSTALIG BELGIË

Strijd Di Rupo-Reynders
De Franstaligen hoopten tot op
het eind nog dat verkiezingen
vermeden konden worden. Een
beetje tegen beter weten in, aangezien Vlaanderen zich al helemaal in een electorale logica
heeft ingeschakeld. Het neemt
niet weg dat ook daar de campagne begonnen is, met Elio di
Rupo (PS) als de grote hoofdrolspeler.
Vorige keer was het Didier
Reynders (MR) die hoopte om
de eerste Franstalige premier te
worden sinds Edmond Leburton. Nu mag vooral Di Rupo hopen: hij is de leider van de

Het Nieuwsblad
20% goedkoper
lezen?

Elio Di Rupo (PS). ©pn

Didier Reynders (MR). ©blg

grootste partij in wat straks wellicht de grootste politieke familie wordt. Vandaar ook dat hij
zich in het communautaire debat als de meest gematigde der
Franstaligen opstelde. De verwachting is dat hij de komende
weken erg vaak in Vlaanderen
zal vertoeven.
Van Didier Reynders mag verwacht worden dat hij zich erg
hardnekkig zal verdedigen. Zo
hardnekkig dat de Franstalige
toppolitici er zelfs een beetje

bang van worden. Niet zozeer
omdat hij weer met de voorhamer op de PS zal inbeuken. Als
het kan zal Didier Reynders dat
niet laten, maar men verwacht
een erg rechtse campagne van
de Franstalige liberalen.
‘Reynders zal een trashy campagne voeren’, zegt één Waalse
topper. Dat betekent dus: veel
aandacht voor immigratie en
criminaliteit. Want ook in Wallonië is daar een voedingsbodem
voor. (FLE)
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