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VERKIEZINGEN
De frisse wind die Alexander De
Croo door de Wetstraat deed waaien, is geen partij gebleken voor
de tornado genaamd Bart De
Wever. De Croos vernieuwingsboodschap mag dan al
aanslaan in zijn eigen partij, de
Vlaming lijkt een pak minder
onder de indruk van de blauwe
wonderboy.
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BRUSSEL ● Geen nieuwe start voor
Open Vld. De Vlaamse liberalen
moeten forse klappen incasseren.
Maar in de Melsensstraat wordt
het verlies niet op het conto van
de jonge voorzitter geschreven.
Tegen de aardverschuiving die
N-VA veroorzaakte, was niemand
opgewassen, stelt De Croo zelf. En
hij krijgt steun. ‘Als er één man
sterk staat in deze partij, dan is
het wel Alexander De Croo.’
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Wonderboy waagt gok en verliest
gekocht, toch blijft De Croo achter zijn
beslissing staan. “Wij hebben het vertrouwen in de regering opgegeven omdat we
zagen dat er geen enkele samenhang
meer was. De Vlaamse kiezer heeft dat ook
gezien”, klonk het gisteren.

De peilingen hadden het eigenlijk al
voorspeld, maar niemand in het liberale
kamp hechtte in de aanloop naar 13 juni
enig geloof aan onheilsprofeten. Het
‘gevoel’ zat immers goed. Alexander De
Croo had ervoor gezorgd dat de Open
Vld’ers weer fier waren om Open Vld’er te
zijn. Met zijn beslissing om de stekker uit
de regering te trekken, plaatste hij de
Vlaamse liberalen namelijk opnieuw in
het middelpunt van de aandacht.
Bovendien was Open Vld er met haar
besparingsboodschap in geslaagd de
campagne een voor de partij voordelige
inhoudelijke invulling te geven. De voorzichtige doelstelling van De Croo om
beter te doen dan het slechte resultaat bij
de Vlaamse verkiezingen in 2009 bleek
bijgevolg haalbaar. het werd echter 13,6
procent, nog een stuk minder dan de 15
procent van vorig jaar. Ten opzichte van
de vorige federale verkiezingen (18,8 procent) is het verlies dan weer compleet te
noemen.
Gezien de landslide-overwinning van
N-VA zat er ook voor Open Vld geen bonus
in bij deze verkiezingen. Toch dringen
twee verklaringen zich op. Ten eerste lijkt
de volkswijsheid ‘potje breken, potje betalen’ ook deze keer van toepassing. De
beslissing om het vertrouwen in de regering op te zeggen, werd cash betaald.
Alexander De Croo probeerde zijn partij
in de campagne dan wel als semioppositiepartij te profileren, de kiezer heeft de
liberalen duidelijk mee verantwoordelijk
gehouden voor de stilstand van de afgelopen drie jaar. Ook al heeft hij er niets voor

Jongeren wegen te licht
Volgens vader Herman heeft de partij
“gedeeld in de brokken van CD&V”. “Dit is
de sanctionering van het omgekeerde van
goed bestuur. We hadden daarom beter
de stekker al een jaar eerder uit de regering getrokken.”
Gisteren werd ook duidelijk dat de nieuwe wind die De Croo binnen zijn partij
laat waaien, (nog) niet aanslaat bij de
Vlaamse kiezer. De tweede verklaring
luidt dan ook dat de vernieuwing te pril
was om al vruchten af te werpen. De keuze
om met grotendeels jonge lijsttrekkers
naar de kiezer te trekken, heeft de partij
immers een pak stemmen en dus zetels
gekost. Zowel Mathias De Clerq als
Gwendolyn Rutten bleken in hun respectievelijke kieskringen Oost-Vlaanderen en
Leuven een maatje te klein om namen als
Karel De Gucht en Rik Daems te doen vergeten. Ook voor uittredend minister van
Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom wordt haar eerste keer bovenaan de
lijst een ervaring om snel te vergeten.
Maar zelfs een ancien als Patrick Dewael
kreeg in Limburg een mokerslag van formaat, waardoor zelfs uittredend fractieleidster Hilde Vautmans haar zitje in de
Kamer verliest. Vincent Van Quickenborne slaagde er dan weer in het verlies in
West-Vlaanderen binnen de perken te
houden, maar ook daar schiet Open Vld er
een zetel bij in. Uiteindelijk is het Guy
Vanhengel, de grootste tegenstander van
de beslissing om uit de regering te trekken, die het beste blauwe resultaat neer-
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BRUSSEL ● Met een score van
13,6 procent doet Open Vld het nog
slechter dan bij de Vlaamse
verkiezingen van vorig jaar. Toch
wordt de positie van de voorzitter
voorlopig niet in vraag gesteld.

■ Alexander De Croo kon zijn ‘frisse wind’ niet verzilveren. Ook andere jonge lijsttrekkers wogen duidelijk te licht.
KAREL DE GUCHT:

De vernieuwing was
nodig, maar doen
alsof elke ancien
perte totale was,
hoefde nu ook niet
zette door in Brussel-Halle-Vilvoorde als
enige kopstuk stand te houden, en er zo in
slaagt de twee Open Vld-zetels in de nietgesplitste kieskring te behouden.
Ondertussen lijkt het er op dat er na de

‘Nieuwe generatie doet stap naar voren’

Veel vroegere kopstukken zijn hier
afwezig.

nieuwe nederlaag voor een keer geen
koppen zullen rollen in de Melsensstraat. De mening dat de opgestarte vernieuwingsoperatie verdergezet moet
worden, wordt immers breed gedragen
binnen de partij. Verschillende kopstukken benadrukten gisteren dat het
slechte resultaat geen gevolgen zal hebben voor de positie van voorzitter
Alexander De Croo. Toch waren er gisteren ook kritische geluiden te horen.
“De vernieuwing was nodig, maar ik
weet niet of het ook nodig was om te
doen of iedereen van de vorige generatie
perte totale was”, was het oordeel van
Karel De Gucht.

“Dit was een van de eerste campagnes waarbij er erg veel eensgezindheid
was. Al kan je het moeilijk echt
geslaagd noemen als je niet vooruit
gaat. Maar je mag ook niet vergeten
waar we vandaan komen. We hebben
de voorbije jaren 400.000 kiezers verloren. Nu doet een nieuwe generatie
een stap naar voren, maar dit is een
werk van lange adem. We willen klaar
zijn tegen 2014.”
Wat verwacht u van uw persoonlijke score?
“Het zou een mooi schouderklopje
zijn als die goed is, maar ik ben geen

kandidaat voor mijn eigen glorie. Ik
voel me verantwoordelijk voor alle verkozenen in de partij.”
Enkelen hier zeiden dat Open Vld
een oppositiekuur nodig heeft.
“Het is te vroeg om dat te zeggen. Het
initiatief ligt nu bij N-VA en de PS, we
moeten zien waar we uitkomen. Wij
zullen onze onderwerpen op de agenda
proberen te zetten. Maar we moeten
vooral vermijden dat we in een lange
periode van immobilisme terechtkomen. We moeten nu nadenken over wat
het best is voor het land, pas daarna
over wat nodig is voor ons.”

Het was voor heel wat
Open Vld-parlementsleden
pijnlijk ontwaken vanochtend. Grootste en meest
opvallende slachtoffer is
uittredend fractieleidster
Hilde Vautmans. Door het
slechte resultaat van lijsttrekker Patrick Dewael,
verliest Open Vld haar
tweede zetel in Limburg
en mag Vautmans op zoek
naar een nieuwe baan.
Maar ook uittredend minister en ondervoorzitter
Vincent Van Quickenborne
kon niet voorkomen dat
het West-Vlaamse
Kamerlid Sofie Staelraeve

GEERT NOELS (econoom)

LUC DE BRUYCKERE (VOKA-voorzitter)

Ik hoop op stabiliteit

Coalition of the brave

“Voor de verkiezingen
heb ik gezegd dat er geen ongerustheid was op de internationale
markten. Ik kan nu alleen maar
hopen dat er goed onderhandeld
zal worden: dat er geen gebrek aan
besparingsdrang zal zijn en geen
teveel aan communautair opbod.
De overwinning komt niet onverwacht voor N-VA, ik neem aan dat
ze over de volgende stappen hebben nagedacht. Ik ben niet onge-

rust. Geef N-VA de kans om haar
plannen uit te werken. Maar ik zal
wel met dezelfde objectiviteit kijken hoe de internationale markten zullen reageren.
“Het is een fase waar we nu door
moeten. Ik hoop dat we evolueren
naar een land dat stabiel is op
communautair vlak en duurzaam
op economisch gebied. Ik constateer wel dat de enige partij die
pleitte voor besparingen, daar
niet voor beloond is.” (ER)

De Croo is echter van plan op de ingeslagen weg verder te gaan. “Je kan onmogelijk verwachten dat ik in vijf maanden
tijd bij een partij die het al enkele jaren
moeilijk heeft, het tij kan doen keren. Als
je op enkele jaren 400.000 stemmen verliest als partij, maak je dat niet op enkele
maanden weer goed. Maar ik zie wel veel
enthousiasme voor mijn koers.”
De kans dat de partij de komende vier
jaar verder zal herbronnen in de oppositie is daarom reëel. Al wilde niemand gisteren dat met zoveel woorden zeggen.
“We moeten nu nadenken over wat het
beste is voor het land, pas daarna over
wat nodig is voor ons”, besloot De Croo.

WINNAARS / VERLIEZERS

OPEN VLD-VOORZITTER ALEXANDER DE CROO
Alexander De Croo:
“Dit is een onuitgegeven politieke aardverschuiving. Bij één
partij is het aantal
zetels meer dan verdubbeld. Alle traditionele partijen verliezen. We hebben geen goede uitslag, maar
we houden relatief goed stand. We hebben een inhoudelijke campagne gevoerd
en er is veel enthousiasme voor onze
nieuwe koers. Ik ben ervan overtuigd dat
we de goede weg zijn ingeslagen.”

DOOR NATHALIE CARPENTIER

Ik heb al
voor de verkiezingen gezegd dat de enorme
problemen waarmee dit land
kampt, alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen worden opgelost.
We hebben behoefte aan wijze,
moedige leiders. Een coalition
of the brave. De hamvraag voor
mij is dan ook: gaat De Wever
zijn grote overwinning kunnen
vertalen in beleid dat gedeeld

als derde op de lijst een
vroegtijdig einde ziet
komen aan haar parlementaire carrière. Ook in OostVlaanderen, Antwerpen en
Leuven moeten de liberalen het met een zetel minder doen. Nieuwkomers
Egbert Lachaert, Kris
Luyckx en Lorin Parys
kunnen de zetel waarop ze
eventueel gehoopt hadden
op hun buik schrijven.
Het plan om extra vers
bloed in de Kamerfractie
te krijgen valt daarmee
meteen voor een groot
deel in het water.
Guy Vanhengel is ten

TELEX
slotte de enige Open
Vld’er die afgelopen nacht
rustig kon slapen. Hij is er
immers in geslaagd de
twee Open Vld-zetels in
Brussel-Halle-Vilvoorde
veilig te stellen. Maggie De
Block kan dus blijven zetelen, en als Vanhengel zijn
zitje in de Brusselse regering weer opneemt, kan
ook eerste opvolger Luk
Van Biesen zijn carrière in
de Kamer voortzetten. Wie
we niet terugzien in het
parlement is Guido De
Padt, die het van op de
vierde plaats op de
Senaatslijst niet redde.

KAREL DE GUCHT

wordt? Met andere woorden:
hoeveel water gaat hij bij de
wijn doen?
Verder maak ik me zorgen over
de winst van de PS in Wallonië.
De besparingen zijn daar in de
campagne helemaal geen thema
geweest. Ik vind het onbegrijpellijk dat de Waalse politiek de
mensen niet heeft voorbereid op
de moeilijke tijden die hen te
wachten staan.
(HC)

“Nog even wachten, nog even wachten.” En: “We moeten vergelijken met
vorig jaar, niet met de vorige federale
verkiezingen. Ik hoop op een status
quo.” Zo probeert het beperkte aantal
militanten en mandatarissen de moed
er eerst nog in te houden in de
Melsensstraat. Hier geen applaus bij
binnenlopende uitslagen, enkel gelaten
gemompel. En blikken die alles zeggen,
zoals de erg bedenkelijke frons van
persmedewerker Miguel Chevalier wanneer hij aankomt.
De negatieve trend die zich aftekent
bij de eerste uitslagen zet zich door.
Open Vld verliest fors tegenover 2007,
soms tot 10 procent. “De kiezer deelt
onze analyse”, nuanceert Gwendolyn
Rutten nog. “De vorige regering krijgt
niet meer het vertrouwen van de kiezer
om de problemen aan te pakken. Kijk
naar de afstraffing die CD&V krijgt.”
Maar de kiezer beloont evenmin de
analist. Helemaal niet zelfs. “Dat ziet er
echt niet goed uit”, klinkt het als een
eerste algemenere monsterscore voor
N-VA binnenloopt: 29 procent en alle
stemmen zijn nog niet geteld. Open Vld
zakt nog dieper weg dan vorig jaar met
een (voorlopige) 14,5 procent. Op het
moment dat Alexander De Croo naar de
televisiestudio’s moet vertrekken, is er
nog een procent weggesmolten.
Rob Beeken, die campagne voerde
met De Croo, is niet helemaal verrast.
“Ik sta helemaal achter zijn beslissing.
Maar veel mensen begrijpen niet waarom hij de regering heeft laten vallen.
Het zorgt voor een averechts affect.
Maar een boom die half tegen de grond
ligt, kan je niet op korte tijd weer rechtzetten.”
Brussels parlementslid Els Ampe
betwijfelt of dat zo’n rol heeft gespeeld.

(EUROCOMMISSARIS):

De regering
verlaten was een
juiste beslissing

■ Europees commissaris Karel
De Gucht analyseert de verkiezingsnederlaag: een van de grote verklaringen voor de spectaculaire winst bij
N-VA is de afschuw van veel Vlamingen
voor Franstalige partijen en Franstalige
politici. Dat vertaalt zich in een stem voor
de partij die zegt daar komaf mee te zullen maken. Wellicht speelt ook een
bekend fenomeen mee: dat de partij die
de regering laat vallen, daar een prijs
voor betaalt. Iemand anders wordt daar
nu voor beloond.
■ Vincent Van Quickenborne doet de deur
van de volgende regering nog niet dicht:
“We zeggen niet neen, we zeggen niet ja.
We zijn een constructieve partij. Als N-VA
ons nodig heeft om stappen te zetten, zullen we geen neen zeggen, maar het is niet
aan ons om initiatieven te nemen.”
■ Jong Vld pleit ervoor dat haar moeder-
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“Op markten hoorde je vooral dat mensen voor N-VA kozen omdat ze geloofden in dat project. Ons besparingsplan
was goed, maar er was te weinig tijd om
het uit te leggen.”
En dus kijken de militanten wat moedeloos toe terwijl hun partij bij elke
nieuwe uitslag dieper lijkt weg te zakken. Na 2007 en 2009 kleurt de liberale
basis stilaan bont en blauw. Het zware
verlies wordt de voorzitter niet aangerekend. “We hebben een oppositiekuur
nodig. Binnen vier jaar staan we weer
sterker en hebben we een ijzersterke
Alexander”, zegt Robben. “Hij heeft het
in zich, hij heeft het met de paplepel
binnen gekregen. Alexander was een
goede keuze.”
Ook ervaren rot Luk Van Biesen blijft
pal achter De Croo staan. “Vorig jaar
behaalden we geen 15 procent meer. De
neerwaartse spiraal moest stoppen. Zijn
beslissing was goed. Ook al weet je dat
de partij die opstapt, daar zelden voor
beloond wordt. Maar nu kunnen we
weer groeien. En als er iemand sterk
staat in de partij, is het Alexander wel.
Hij heeft aangegeven op een andere
manier aan politiek te willen doen.
Rechtlijnig.”
LUK VAN BIESEN:

Als er één man
nog sterk staat,
is het wel
Alexander De Croo
De steun blijkt niet meteen uit de
magere opkomst in het partijhoofdkwartier waar behalve Karel De Gucht
en Patricia Ceyssens weinig vroegere
kopstukken te zien zijn, maar wel uit
het oprecht klinkend applaus wanneer
De Croo zijn statement aflegt. “Dit is
een politieke aardverschuiving. Niet
alleen wij, maar ook de mensen wilden
een einde aan het immobilisme.”
“Binnen die aardverschuiving heeft
onze nieuwe ploeg vrij goed standgehouden. Wij zijn een partij in heropbouw en er is veel enthousiasme voor
de nieuwe koers. Maar op vijf maanden kan je de perceptie van een partij
die 400.000 kiezers was kwijtgeraakt,
niet keren.”

partij Open Vld voor de oppositie kiest.
Dat moet de partij de kans geven de
inhoudelijke vernieuwing en verjonging
voort te zetten en een maatschappelijk
project uit te werken dat kiest voor vooruitgang, aldus de liberale jongeren. “De
kiezer heeft vandaag niet massaal voor
het liberalisme gekozen. Daarom lijkt het
voor Jong Vld logisch dat Open Vld kiest
voor de oppositie”, luidt het. Jong Vld
vreest dat ons land opnieuw een conservatieve vakbondsregering krijgt die ofwel
kiest voor het status quo, ofwel voor
oplossingen die de rekening doorschuiven
naar de volgende generaties.
■ Het rond de pot draaien van de voorbije drie jaar hebben de Vlamingen niet
gepikt. De regeringspartijen worden in
zekere zin afgestraft voor drie jaar nonbeleid. Dat zegt nestor Herman De Croo,
vader van voorzitter Alexander.
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Lijst Dedecker smakt met
ippon tegen de tatami

BRUSSEL ● Voor Lijst Dedecker lijkt

het einde nabij. Enkel stichtervoorzitter Jean-Marie
Dedecker kon zijn zetel
behouden in WestVlaanderen, en die
zinspeelt steeds meer
op uitbollen.

Het stembusresultaat smaakt
extra zuur voor Jean-Marie Dedecker.
Nadat hij uit Open Vld was gegooid,
zocht de West-Vlaming eerst toenadering
tot N-VA, maar daar stootte hij op een
veto van toenmalig kartelpartner CD&V.
Dedecker richtte dan maar zijn eigen
Lijst op. Dat leverde in 2007 verrassend
succes en vier zetels in de Kamer op. Bij
de Vlaamse verkiezingen van vorig jaar
werd die score nog licht verbeterd, maar
leek de wind gekeerd. LDD ambieerde
véél meer en kon zich nooit herstellen
van die tegenvaller. Het voorbije jaar
kwam de partij vooral onder de aandacht
met intern gekrakeel.
Jean-Marie Dedecker zelf kon intussen
de concurrentie op zijn eigen terrein –
dat van het macho anti-establishmentdiscours – vanwege de wat fijner besnaarde Bart De Wever niet meer aan. Zijn partij is dan ook zowat volledig leeggezogen
door de N-VA. In West-Vlaanderen kan
Dedecker zijn eigen zetel vasthouden, al
moet hij ook daar met redelijk stevig verlies kampen van 3,5 procent of meer. In
de andere scores kon LDD zelfs niet in de
buurt van de kiesdrempel komen en werden resultaten neergezet tussen 2 en 3,5
procent. Ook BV Anne De Baetselier
kwam als kopvrouw op de senaatslijst
nooit in de buurt van een zetel.
Zelf zinspeelde Dedecker gisteren op

een vervroegd terugtreden als partijleider. “We zijn met ippon tegen de mat
gelegd. Dan moet de coach verantwoordelijkheid dragen”, zei hij.
Vooraf had Dedecker ook al aangekondigd dat hij zijn lot zou
verbinden aan het stembusresultaat en zou opstappen mocht
de score van vorige jaar niet bevestigd kunnen worden. Het is dus op een
halvering uitgedraaid. Wellicht komt er
vandaag al meer klaarheid over de persoonlijke toekomst van Dedecker. Over
zijn partij wil hij nog geen doodvonnis
uitspreken. “We hebben een sterke
Vlaamse fractie en zijn ook nog in Europa
vertegenwoordigd. Federaal zitten we nu
in de positie van de N-VA in 2003. Zo snel
kan het gaan.”
JURGEN VERSTREPEN (LDD):

De partij heeft foute
keuze gemaakt. De
nieuwe zogezegde
talenten moesten
het doen. Wel, dit
is het resultaat
Verwacht mag worden dat de gedecimeerde LDD opnieuw een woelige tijd
tegemoet kijkt. Vlaams Parlementslid
Jurgen Verstrepen hekelde meteen
“de foute keuzes” die de partij gemaakt
had door dissidente leden en afdelingen uit te sluiten. “De nieuwe zogezegde talenten moesten het doen. Wel, dit
is het resultaat.”
Iets beleefder stelde Vlaams Parle-
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■ Boegbeeld Jean-Marie Dedecker
zinspeelde door de tegenvallende
stembusgang op een vervroegd
terugtreden als partijleider.
mentslid Ivan Sabbe dat Dedecker beter
afgelost zou worden aan de partijtop. “Er
moeten meer mensen van ons doordringen in de media. Ook onze naam moet
veranderen. LDD kan bijvoorbeeld staan
voor Liberale Directe Democratie. JeanMarie Dedecker zal altijd de coach van
onze partij blijven, maar daarom moet
hij niet het dagelijks gezicht van onze
partij blijven.” (BE)

LDD-VOORZITTER JEAN-MARIE DEDECKER

‘Als het team verliest, moet de coach vertrekken’
Wat velen verwachtten, is
gebeurd. U hebt
het gevecht met
de kiesdrempel
niet overleefd.
“Om het in judotermen uit te drukken:
we zijn gevloerd met een vol punt, met
een volledige ippon. We zijn inderdaad
van de kaart geveegd, dat moet ik toegeven. Dit is een tsunami die niet alleen
onze meubels meeneemt, maar ook ons
huis. N-VA is een stofzuiger die alles
meeneemt. Geen enkele partij moet dus
jubelen. We zijn allemaal verpletterd.”

Is dit het einde van Lijst Dedecker?
“Nee, wij hebben onze fracties in het
Vlaams parlement en het Europees
parlement nog, goed voor een tiental
parlementsleden. Dat is nu een pleister op de wonde, maar we zijn nog
steeds een volwaardige partij.”
U kondigde aan dat u zou opstappen bij een slecht resultaat.
“Ik zal zoals gezegd mijn conclusies
trekken. Morgen (vandaag, red.) is er
een partijbestuur en daar zullen we
kijken hoe we zullen herbronnen en
hoe we naar de toekomst gaan. De

uitslag is rampzalig en ik neem daar
ook de volledige verantwoordelijkheid voor.”
U treedt dus af als voorzitter?
“Die kans zit erin. Ik wil niet op de
feiten vooruitlopen, maar er moet
inderdaad nieuw bloed komen. Als
het team verliest, dan wordt de coach
de laan uitgestuurd. Niet dat ik de
laan zal worden uitgestuurd. Ik zal
zeker mijn plaats opnemen in de
Kamer. Ik zal mijn mond niet houden, maar ik zal daar wel op een eenzame stek zitten.”

IVAN DE WITTE (voorzitter AA Gent en CEO)

ETIENNE VERMEERSCH (Filosoof)

BEA CANTILLON (Centrum Sociaal Beleid UA)

Competent personeel

Nooit gezien sinds ’45

Brug bouwen is niet genoeg

De omvang
van de overwinning van De Wever heeft me
verrast. Maar zo’n monsterscore
biedt ook perspectieven, zeker
omdat er ook aan Franstalige
kant één duidelijke winnaar is. In
het verleden moest bij communautaire onderhandelingen
steeds met een heleboel actoren
onderhandeld worden en dat
maakt het moeilijker om toegevingen te doen. Deze uitslag geeft

me hoop op een snelle doorbraak.
De gigantische N-VA-score heeft
echter ook een schaduwzijde. Ik
hoop dat die partij er in slaagt om
voldoende competent politiek
personeel bij elkaar te krijgen.
Ook bij de regeringsvorming
moeten die competenties primeren. Het is van het grootste
belang dat functies ingevuld worden vanuit competenties en dat
men zich niet laat leiden door een
soort populariteitsindex.

Ik volg de
politiek
sinds 1945 en zoiets heb ik nooit
meegemaakt. Kijk naar de uitslag
van N-VA, VB en CD&V: in
Vlaanderen eist een ruime meerderheid een verregaande staatshervorming, in de richting van
het confederalisme.
In het Franstalige landsgedeelte
is de PS vooruitgegaan, maar er
heerst nog onduidelijkheid in
Brussel: wat doen Maingain en

Milquet daar? Een winnende PS
brengt de splitsing van B-H-V alleszins dichterbij.
De fundamentele posities van
N-VA zijn mij persoonlijk te verregaand, ze bieden geen oplossing
voor Brussel. Deze uitslag is niettemin een heel duidelijk signaal aan
Franstalig België. De kiezers vinden het communautaire thema
wél belangrijk. Dat kan men niet
meer loochenen, zoals in het verleden is gebeurd. (WD)

“Als u mij
vraagt wat
de sociale betekenis is van de
overwinning van de N-VA, zeg ik
u eerlijk: ik zou het absoluut niet
weten. Natuurlijk, alles staat in
hun partijprogramma, maar
veel zal toch afhangen van de
persoonlijkheid van Bart De
Wever. Zijn standpunten en die
van de andere winnende partijen – PS op kop – liggen dermate
ver uit elkaar dat er op het eerste

gezicht nauwelijks een compromis mogelijk is.
Het is waar dat De Wever in zijn
eerste reactie heeft gezegd dat hij
bruggen wil bouwen. Maar een
brug bouwen is niet genoeg, je
moet er ook over heen kunnen
lopen. Ik ben erg pessimistisch
gestemd, maar misschien heb ik
het mis. De Wever zal boven zijn
partij en boven zichzelf uit moeten stijgen, en we weten niet of
hij dat kan.” (HC)

