Informateur
We zouden het haast vergeten zijn na
alle verkenners, bemiddelaars, koninklijke onderhandelaars en wat het Paleis
met een verbluffende creativiteit nog
verder aan titulatuur uitvond om Yves
Leterme verder te helpen, maar het kan
dus ook gewoon ouderwets: met de
aanstelling van een informateur.
Dat wijst alvast op het gegeven dat
het Bart De Wever en Elio Di Rupo
menens is. Mocht uit de eerste gesprekken gebleken zijn dat de kloof onoverbrugbaar was, dan zouden ze zich niet
nu al in het bad gewaagd hebben. Dat
is het voordeel van verkiezingen met
een zo grote stemverschuiving, en zo
duidelijke winnaars: ze hebben de
mogelijkheid om er voor te gaan.
Gekoppeld aan de wetenschap dat ze
een periode van vier jaar voor zich hebben, en voldoende electorale reserve
hebben opgebouwd om toegevingen te
kunnen doen. Bovendien verkeren ze
nu in een staat van genade waarin ze
hun ook radicale achterban kunnen
overtuigen, een momentum waarvan
ze graag gebruik zouden maken.

De Wever en Di Rupo
kunnen er voor gaan.
Dat is het voordeel
van een verkiezing
met zo duidelijke
winnaars
Het zou dus wel eens kunnen dat we
een regering hebben vóór de
Nederlanders, waar een verdere versnippering van het politieke landschap
voor bijzonder moeilijke coalitiebesprekingen dreigt te zorgen. Voor
iemand die pas in 2004 in de nationale
politiek opdook, is dat geen geringe
prestatie, en het weze De Wever
gegund.
Het heeft het Vlaams-nationalisme
dertig jaar gekost om het oorlogs- en
collaboratieverleden te boven te
komen. Pas in de jaren ’70 slaagde de
Volksunie van Vic Anciaux en Hugo
Schiltz erin die trauma’s achter zich te
laten, om meteen geconfronteerd te
worden met het Vlaams Blok, die de
beweging opnieuw opzadelde met alle
extreme en antidemocratische kenmerken van een ver verleden, en haar in de
politieke steriliteit deed terechtkomen.
Praktisch op zijn eentje heeft Bart De
Wever ervoor gezorgd dat het democratische nationalisme herboren werd.
Wat meteen ook de achilleshiel van
zijn partij is. Hij dient omringd te worden door minstens een exceptionele
chauffeur en een overtuigende diëtiste,
want als hem iets overkomt zou deze
overwinning wel eens bijzonder kortstondig kunnen zijn.
In het andere geval, en wanneer Di
Rupo en De Wever de potentiële
afspraak die ze hebben met de geschiedenis niet willen missen, zou het wel
eens bijzonder snel kunnen gaan.
Reageren op dit standpunt?
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Philippe Moureaux kijkt met gezond wantrouwen naar komende onderhandelingen

‘PS en N-VA zullen elk de helft
van de weg moeten afleggen’

totaal onvoldoende (Moureaux doelt op
cdH-voorzitter Joëlle Milquet en FDF-voorzitter Olivier Maingain, TP). Wij vonden het
voorstel ook onvoldoende, maar het was
wel een basis om verder te onderhandelen.”

Met veel minder vertrouwen dan zijn voorzitter kijkt Philippe
Moureaux (PS), de aanvoerder van vele communautaire
veldslagen, naar de kroning van Bart De Wever tot informateur.
Hij is bevreesd dat De Wever te veel gelijkenissen zal vertonen
met Maingain. Beiden begiftigd met een meer dan
bovengemiddeld verstand, maar beiden ook (nog)
niet in staat gebleken tot een communautair akkoord.

Moet de regering over een tweederdemeerderheid beschikken?
“Dat is hoogst wenselijk. Als de volgende
regering niet over een ruime tweederdemeerderheid beschikt, brengt dat enorme
risico’s met zich mee.”

DOOR TINE PEETERS

BRUSSEL ● Moureaux supportert

niet voor onderhandelingen naar
Brussels model, waarbij er eerst
per taalgroep onderhandeld wordt.
‘In Brussel wordt de essentie van
het regeerakkoord ook door de
hele groep bepaald.’
Waarom geeft de PS de voorkeur aan
informateur De Wever?
“De keuze voor De Wever is niet meer dan
logisch. Hij is de belangrijkste politicus
van de grootste gemeenschap in dit land.
Als een politicus zoveel succes boekt als De
Wever, brengt dat een immense verantwoordelijkheid met zich mee. Hij moest
die verantwoordelijkheid assumeren. De
Wever moet vooral de valkuilen van oranjeblauw vermijden. Alle publieke aanvallen
aan de poorten van Hertoginnedal hebben
die onderhandelingen vermoord. Als je elk
deelakkoord op straat gooit, is dat dodelijk. Discretie is in de komende dagen cruciaal.”
Is hij opgewassen tegen zijn taak?
“Daar kan ik niet over oordelen, ik ken
hem niet persoonlijk. Maar zijn overwinning was al enkele weken voor de verkiezingen overduidelijk, hij heeft dus genoeg
tijd gehad om zich op zijn taak voor te
bereiden. De verrassing van de verkiezingen kwam deze keer niet uit Vlaanderen,
maar wel uit Franstalig België. Wij hebben
een onverwachte overwinning geboekt,
niet de N-VA.”

Wordt het niet aartsmoeilijk om aanknopingspunten te vinden tussen jullie partijprogramma’s?
“De Wever zal nu een werkmethode moeten uitdokteren en overeenkomsten zoeken voor de institutionele hervormingen,
de sociaal-economische problemen en het
herstel van de publieke financiën. Als je je
blind staart op die cijfers, lijken de verschillen enorm groot tussen N-VA en PS,
maar ook wij willen niet dat de schulden
exploderen en er een rentesneeuwbal op
gang komt.
PHILIPPE MOUREAUX:

De Wever moet
vooral de valkuilen
van oranje-blauw
vermijden. Discretie
is in de komende
dagen cruciaal
“Alleen mogen de offers die gemaakt
moeten worden, niet worden afgewenteld
op de schouders van de arbeiders, de werklozen en de zieken. Dáár zit het voornaamste verschil tussen de twee partijen. Ik wil
de pil niet vergulden, de komende onderhandelingen worden een zeer delicate
evenwichtsoefening. De PS en de N-VA zullen elk de helft van de weg moeten afleggen. Het zal lastig worden.”

■ Philippe Moureaux: ‘Ik hoop dat De
Wever niet aan hetzelfde syndroom
lijdt als Olivier Maingain.’
Kan het voorstel van Jean-Luc Dehaene
dienen als basis voor de communautaire onderhandelingsronde?
“In de politiek geldt de wet van de verandering. Bepaalde elementen uit het voorstel van Dehaene kunnen hernomen worden, maar meer ook niet. Ik vind het wel
amusant dat het voorstel van Dehaene
ineens wel aanvaard wordt aan Franstalige
kant. Tijdens de onderhandelingen vonden de andere partijen die voorstellen nog

De PS wil de MR aan boord hijsen?
“Niet noodzakelijk. Ook een spiegelcoalitie met Groen! er nog bij behoort tot de
mogelijkheden. Als de MR meedoet, zullen
die drie verkozenen (van het FDF, TP) voor
problemen zorgen. Ondanks zijn intelligentie is Olivier Maingain er nooit in
geslaagd om tot op het einde van de onderhandelingen aan de tafel te blijven zitten.
Hij heeft het moeilijk om te accepteren dat
er bij een onderhandeling toegevingen
moeten gedaan worden. De Wevers
geschiedenis lijkt daar wat op: hij heeft ook
nog nooit een communautair akkoord
gesloten. Ik hoop dat hij niet aan hetzelfde
syndroom lijdt als Maingain.”
Bent u een voorstander van aparte
onderhandelingen per taalgroep voor
de volledige coalitie de laatste knopen
doorhakt?
“Dat soort onderhandelingen kan de
zaken vergemakkelijken, maar het is even
goed mogelijk dat de standpunten van de
beide taalgroepen erdoor verharden. In
Brussel wordt die methode toegepast,
maar de essentie wordt toch nog altijd
besproken met de hele regering. Het is een
methode zoals een andere, maar ik ben er
niet echt voorstander van.”
Plaveit De Wever de weg voor Elio I?
“Laten we het paard niet voor de wagen
spannen. De Wever heeft nu de kaarten in
handen. Ik kan hem alleen maar veel
geluk toewensen.”

N-VA voelt zich ‘niet gebonden’ door B-H-V-voorstellen van Dehaene
BRUSSEL ● Daar is, voorlopig nog op de

achtergrond, het spook van B-H-V weer. De
zo moeilijk te splitsen kieskring deed de
uittredende regering Leterme-II vallen en
kan ook de nu in de steigers staande nieuwe regeringsvorming lelijk in de weg
staan. Le Soir rakelde gisteren immers de
kern van de voorstellen op die Jean-Luc
Dehaene tijdens de paasvakantie als
opdrachthouder neerlegde.
In ruil voor een splitsing van de kieskring
zou de bevoegdheid over de zes faciliteitengemeenten naar het Brussels Gewest of
de federale regering verschuiven.
Daarnaast zouden er drie kieskringen
komen: Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en

Brussel. Door een systeem van zetelverbinding zouden de lijsten van dezelfde partijen in de drie kieskringen met elkaar verbonden worden. Dat wil zeggen dat
Franstalige partijen in geheel VlaamsBrabant stemmen zouden kunnen recupereren (en Vlaamse partijen desgevallend in
Waals-Brabant), met de kans dat die reststemmen uit de drie kieskringen nog een
zetel opleveren.
Nieuw is het bericht over apparentering
in ruil voor splitsing allerminst, maar Le
Soir voegt er het pikante detail aan toe dat
het idee “aan beide zijden van de taalgroepen” op instemming kon rekenen. “Klopt
niet”, zegt Open Vld-Kamerlid Luk Van
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Biesen. “CD&V kon met die apparentering
leven, wij niet. Deze regeling zou de taalgrens net veel poreuzer maken, omdat je
Ben Weyts (N-VA):
‘Het lijkt me niet
verstandig om
onderhandelingen
te beginnen met
zo’n toegevingen’
partijen aanmoedigt om in het ander taalgebied politiek actief te worden en zoveel
mogelijk stemmen te ronselen.”

Met Open Vld straks wellicht in de oppositie verliest hun standpunt aan belang.
Interessanter is wat N-VA ervan denkt. Niet
veel goeds, zo blijkt. “Wij voelen ons op
geen enkele manier gebonden door de
voorstellen-Dehaene”, zegt communautair
expert Ben Weyts van N-VA. “Wij mochten
destijds niet mee onderhandelen, en het
lijkt me niet verstandig om onderhandelingen te beginnen met zo’n toegevingen.” Overigens had ook N-VA-voorzitter
Bart De Wever in april, toen er voor het
eerst sprake was van een apparenteringsysteem, daar een erg heldere
mening over. “Gruwelijk”, noemde hij dat
toen. (BE)

Coöptatie Senaat zorgt voor onrust bij CD&V
BRUSSEL ● De op til staande coöptatie in de Senaat zorgt voor onrust
in de CD&V-gelederen. Er zijn
immers veel gegeerden voor de
zetel, hoewel er intussen enkele
opvallende namen afhaakten.
Hugo Vandenberghe én Mia De
Schamphelaere verzaken al zeker
aan een zetel, en ook Etienne
Schouppe zou op andere gedachten
gebracht zijn.
Blijven over: uittredend senator
Pol Van Den Driessche, de ambitieuze nieuwkomer Peter Van Rompuy,
uittredend Kamerlid Katrien
Partyka en eventueel ook haar collega Luc Goutry. Ook senatoren Elke
Tindemans en Els Schelfhout, die
vanop plaats zes en zeven naast een
zitje grepen, stellen mogelijk hun
kandidatuur. Dirk Claes belandt
allicht in het rode pluche als opvolger van Marianne Thyssen.

Aan Pol Van Den Driessche is
beloofd dat hij zou voorgedragen
worden (DM 16/6), maar volgens de
CD&V-statuten is het de Algemene
Vergadering (AV) die bij geheime
stemming beslist over alle personen die zich kandidaat hebben
gesteld. Voorzitster
Marianne
Thyssen mag haar voorkeur laten
blijken, maar het is lang niet zeker
dat de favoriete kandidaat het haalt.
Dirk Claes en Els Schelfhout werden
in 2007 pas verkozen na een pijnlijke afvallingsrace.

Bourgeois op Justitie?
Van Rompuy junior wil enkel
kwijt dat hij “inderdaad overweegt
zich kandidaat te stellen”, Pol Van
Den Driessche is zo mogelijk nog
korter van stof. “Ik weet van niets,
maar ik wacht onrustig af.”

Etienne Schouppe zou eieren voor
zijn geld kiezen en niét meedoen
met de strijd om de coöptatie, zo
willen hardnekkige geruchten.
Schouppe droomt nog altijd van
een terugkeer naar de NMBS – huidig spoorbaas Marc Descheemaeker ligt onder vuur en moet het
straks wellicht zonder liberale rugdekking stellen – maar de kans dat
Schouppe zich daadwerkelijk weer
met de treinen gaat bezighouden,
lijkt klein. Schouppe zelf was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
Een ander stevig gerucht wil dan
weer dat Geert Bourgeois (N-VA)
zijn zinnen heeft gezet op een overstap van het Vlaamse naar het federale regeringsniveau. Zijn naam
wordt zelfs al gekoppeld aan de portefeuille Justitie, maar dat is op zijn
minst erg voorbarig. (MJ)

N-VA-kopman wil als informateur snel – en vooral discreet – pad effenen voor onderhandelingen

De Wever wegbereider voor Elio I
DE WEVER LETTERLIJK

N-VA-voorzitter Bart De Wever is door de koning uitgestuurd als
informateur. De Vlaams-nationalistische kopman moet het pad
effenen voor de eerste Waalse premier sinds meer dan 35 jaar.
De Wever moet coalitiepartners ronselen voor de regering-Di
Rupo I, in het ideale scenario neemt de PS-voorzitter vervolgens
over om als formateur een regeerakkoord te smeden.
DOOR JEROEN VERELST, TINE PEETERS EN BART EECKHOUT

BRUSSEL ● De Wever begon zijn
opdracht met een uitschuiver(tje).
De informateur vergat zijn
mededeling te vertalen in het
Frans. ‘Een stommiteit’, gaf De
Wever meteen toe. De Franstalige
journalisten wisten meteen wat
schrijven.

De koning hield de politieke bookmakers
gisteren uiteindelijk nog lang in spanning.
Omdat PS en N-VA achter de schermen nog
druk doende waren met het voorbereiden
van de onderhandelingen, moest de vorst
wat treuzelen met de aanstelling van de
verkiezingswinnaar als formateur. Pas om
drie uur in de namiddag reed Elio Di Rupo
dan toch de koninklijke oprijlaan op voor
zijn afspraak met Albert II, drie kwartier
later was het de beurt aan Bart De Wever.
Zonder das. Om half vijf verstuurde het
Paleis het verlossende communiqué dat
het De Wever officieel aanstelt tot informateur. Hij moet aftasten hoe groot de bereidheid is om een regering rond de as van NVA en PS te bouwen.
Het was gaandeweg voor iedereen duidelijk geworden dat de N-VA de informateur
moest leveren. Als de PS aast op het premierschap, en daar liet kopman Di Rupo de
voorbije dagen geen enkele twijfel over
bestaan, dan is het logisch dat de andere
grote winnaar van de verkiezingen minstens de weg mag helpen bereiden. En als
de eer de N-VA toekomt, dan haast automatisch De Wever. Een partij die nog maar een
decennium terug verrees uit de assen van
de Volksunie heeft geen wijzen of elder statesmen op overschot die de weg kennen in
de Wetstraat én in Laken. De koning heeft
geen oude bekenden om op terug te vallen
bij de N-VA.
Bij de N-VA heerste aanvankelijk nog een
klein beetje koudwatervrees. Binnen de
partij leefde de angst dat de anderen het De
Wever van meet af aan moeilijk zouden
maken, onmiddellijk zouden proberen
om de stemmenkoning stokken in de wielen te steken. De goodwill die na zondagavond werd opgebouwd bij de
Franstaligen, kon volgens sommige
N-VA’ers wel eens smelten als sneeuw voor
de zon als ze zo snel na de verkiezingen al
De Wever op hun dak zouden krijgen.
Maar de partijtop besefte dat het de enige
échte optie was om De Wever als informateur uit te sturen. “Misschien is het een
gevaar, maar het kan ook een geweldige
troef zijn”, vindt een prominente N-VA’er.
“Door al meteen te kiezen voor onze nummer één, de Vlaamse nummer één, tonen
we dat het ons menens is. Dat we echt mee
willen regeren en dat we ook bereid zijn
om onze handen vuil te maken. Hopelijk
kan het de Franstaligen net gunstig stem-

men als ze zien dat de N-VA voluit zijn verantwoordelijkheid durft op te nemen. Dat
we bereid zijn om te onderhandelen en dat
we niet de caractériels zijn waar we al te
vaak voor versleten worden.”
De Wever is niet van plan om lang te dralen. Maandag zou hij starten met zijn informatieronde middels een gesprek met de
hoofdrolspelers uit het sociaal-economisch middenveld. Maar, zo voegde de

De Wever zal moeten
beseffen dat voortaan
al zijn passen in twee
talen tegen het licht
worden gehouden
informateur er in zijn korte mededeling
heel nadrukkelijk aan toe, “ik plan zeker
geen eindeloze reeks gesprekken”. Een duidelijke verwijzing naar de nasleep van de
verkiezingen van 2003 en 2007, toen respectievelijk Elio Di Rupo en Didier
Reynders na hun overwinning nog een ereronde reden van ettelijke weken.

‘Zut, déjà une bêtise’
Nog belangrijker dan snelheid is discretie. De Wever en Di Rupo hielden de lippen
stijf over hun contacten van de voorbije
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■ Bart De Wever gaf na zijn benoeming tot informateur een korte toelichting,
maar vergat die te vertalen in het Frans. ‘Geen onwil’, verzekert de N-VA.
dagen – die volgens verschillende bronnen
onverminderd doorgaan – en de informateur is van plan om de stilte in stand te houden. Eén korte mededeling las hij gisteren
voor, voorafgegaan door de nadrukkelijke
melding dat hij geen vragen zou beantwoorden, geen interviews zou geven en
zich daar ook de komende dagen en weken
niet aan zal wagen. N-VA en PS willen absoluut de lijdensweg van 2007 vermijden,
toen Hertoginnedal maandenlang zo lek
als een zeef bleek te zijn.

De Wever zal bij de eerste partijvoorzitters en sociaal-economische tenoren naar
hun ideeën over de drie uitdagingen die
hij het belangrijkst acht voor de volgende
legislatuur: de aanpak van de budgettaire
problemen, de staatshervorming en de
versterking van het sociaal-economisch
weefsel. Op de PS kan De Wever alvast rekenen, benadrukt de partij van Di Rupo. Ook
de christen-democratische partijen aan
weerszijden van de taalgrens, allebei op
regeringskoers, benadrukken dat ze zich

In de voetsporen van Jean-Luc Dehaene
De aanstelling van een informateur na de verkiezingen
behoort tot het politieke
gewoonterecht in ons land,
maar geen enkele wet verplicht
de koning om dit pad te volgen.
Als de kaarten duidelijk op tafel
liggen, kan de vorst meteen een
formateur benoemen, of hij kan
in het omgekeerde geval net
een variëteit aan andere titels
uitvinden, zoals de vorige
regeerperiode met zijn verkenners, bemiddelaars en opdrachthouders uitentreuren bewees.
Een informateur is doorgaans
een ervaren politicus die informatie verzamelt bij de verschillende partijen over hun zienswijze en wensen in verband met de
vorming van een nieuwe regering. Hij is de eerste die nagaat

hoe een meerderheid kan
gevormd worden en met welke
partners. Hierover brengt hij
verslag uit bij de koning en
adviseert hem over de aanstelling van een formateur. Een
informateur moet dus het terrein effenen voor de formateur/kandidaat-premier, al was
het maar door tijd te winnen,
zodat verliezers hun wonden
kunnen likken en onwillige
gesprekspartners zachtjes naar
de onderhandelingen kunnen
gelokt worden.
De functie van informateur is
ongemerkt aan enige evolutie
onderhevig. Vroeger werd de
taak vooral toebedeeld aan
echte ervaren wegbereiders met
een breed netwerk en een dik
telefoonboekje, genre Herman

ONDER VRIENDEN
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Monsterprik

Stemmenkanon
Siegfried Bracke (N-VA) is
zelf nog een groentje in de
politiek, maar voelt zich
niet te beroerd om jongere collega’s met raad en
daad bij te staan. Zo ontfermde hij zich deze week
over de 28-jarige schoonheid Kim Geybels uit Limburg, een spoedarts
die tot haar eigen verbazing verkozen werd
vanop de N-VA-Senaatslijst. La Geybels werd
geïnterviewd door Terzake en vrolijkte beeld en
kijker op door in onversneden hotpants te verschijnen. Dat vond Sieg al te kras. Op Facebook
ontspon zich dan ook een moraliserende conversatie. “Een klein klein prikje”, schrijft hij aan
Kim Geybels, “jouw kleren klopten niet. Weet
niet meer wat je aanhad, maar weet nog dat ik
dacht: ‘Jammer, Kim is goed, maar dit is fout.
Niemand luistert naar wat ze zegt.’” Gelukkig
maar dat een arts tegen een prikje kan.

Of dat ook geldt voor kandidaatgouverneurs van de Nationale
Bank is maar de vraag, want voor
hen haalt Sieg zijn dikste injectienaald boven. “Ik ben écht boos”,
fulmineert hij op zijn website.
“Luc Coene verkondigt de week
voor de verkiezing dat het Bart De
Wever-effect de internationale
financiële markten bedreigt. Pure
Nonsens!” Als het van Bracke
afhangt, mag Coene zijn carrièreplannen vanaf nu definitief
opbergen. “Ik hou mijn hart vast
als deze man de volgende gouverneur wordt. Mijn grootvader zei
altijd: ‘En er is al zoveel naar de
kl…’ Iemand die zich laat besturen vanuit Mariakerke (waar Guy
Verhofstadt woont, red.) kan
onmogelijk voor goed bestuur
staan”, concludeert Bracke.

Vanderpoorten (PVV, 1981,
geslaagde aanzet voor roomsblauw voor Martens V) of Frans
Grootjans (PVV, 1991, mislukte
aanzet voor paars voor
Verhofstadt). Sinds het tijdperkVerhofstadt gaat de titel evenwel naar ambitieuze politici die
hun verkiezingsoverwinning persoonlijk willen verzilveren om
hun positie als nummer twee
binnen de meerderheid te
bevestigen. Dat was het geval
voor Louis Michel (in 1999 MRinformateur voor paars-groen),
Elio Di Rupo (2003, PS-informateur voor paars) en Didier
Reynders (2007, mislukt MRinformateur voor oranje-blauw).
Zij vulden hun functie maximaal
en erg zichtbaar in, met lange
consultatierondes bij het mid-

denveld en bijna dagelijkse
persberichten.
Met de beloofde discretie van
Bart De Wever lijken we terug te
keren naar een tussenmodel,
naar het voorbeeld van JeanLuc Dehaene (CVP, 1988,
geslaagde aanzet voor roomsrood-geel voor Martens VIII):
wel ambitieus, maar eerst hard
werk verrichten achter de schermen. (BE)

De Koning heeft mij
vanmiddag gevraagd om de
rol van informateur op mij te
nemen. Ik heb die opdracht
aanvaard. Ik zal deze opdracht op
een zeer discrete manier vervullen. Ik
zal gesprekken voeren met de
vertegenwoordigers van de
belangrijkste politieke, sociaaleconomische en maatschappelijke
actoren in onze samenleving. Ik plan
evenwel zeker geen eindeloze reeks
gesprekken.
In mijn gesprekken zal ik de
genodigden vragen naar hun
belangrijkste ideeën omtrent de drie
meest essentiële vraagstukken
waarmee de volgende regering
geconfronteerd wordt:
Hoe pakken we de financiële
problemen van het land aan?
Hoe kunnen we institutionele
hervormingen doorvoeren?
Hoe kunnen we ons sociaal en
economisch weefsel versterken?
Op basis van deze gesprekken zal ik
nagaan of een volgende fase in de
regeringsvorming opgestart
kan worden.
constructief zullen opstellen. CD&V en
cdH stellen De Wever ook gerust dat ze allebei de discretie die hij zo belangrijk vindt,
zullen respecteren.
Dat De Wever zijn mededeling gisteren
enkel in het Nederlands rondstuurde en
bovendien vergat om ze ook in het Frans
uit te spreken, was geen al te goede start
van zijn opdracht. De N-VA-kopman
moest door de Franstalige journalisten
gevraagd worden om zijn tekst in het
Frans over te doen – wat niet voorzien was.
Het leverde gênante beelden op van een
bedremmelde De Wever die zich improviserend door een Franse vertaling stamelde. “Zut, une première bêtise”, vloekte de
nieuwbakken informateur. Le Soir kopte
op zijn website dan ook meteen een stuk
met ‘La première bêtise de De Wever’.
Yves Leterme was er drie jaar geleden wellicht nog minder gemakkelijk mee weggekomen, maar De Wever zal toch moeten
beseffen dat voortaan al zijn passen in
twee talen tegen het licht worden gehouden. In de Franstalige media werd alvast
geconcludeerd dat hij nog in een
“Vlaamse logica” zit en nog niet in de
Belgische logica die nodig is om zijn rol
als informateur ten volle te vervullen.
De N-VA sloeg onmiddellijk mea culpa,
maar drukt de Franstaligen op het hart
dat er zeker geen sprake is van slechte wil.
Door de tijdsdruk was er nog geen vertaling klaar en de partij werd door de verkiezingsuitslag in die mate verrast dat ze
er nog niet had aan gedacht om een perslijst aan te leggen van Franstalige journalisten. Versta: ze was er niet op voorbereid
plots ook op federaal niveau de eerste
viool te spelen.

Populariteit N-VA uit zich ook in toename aantal leden
BRUSSEL ● Sinds het begin van de

verkiezingscampagne ziet de N-VA
haar ledenaantal exponentieel
toenemen. Normaliter groeit de
partij à rato van 100 nieuwe leden
per maand, tegenwoordig zijn dat
er 200 à 300 per week.
“Sinds het ontstaan van N-VA hebben we
maandelijks ongeveer 100 nieuwe leden”,
vertelt Fons Duchateau, binnen het partijsecretariaat verantwoordelijk voor de
ledenadministratie. “Zes weken geleden
begon dat getal ineens te stijgen.
Sindsdien hebben we elke week 200 à 300
aanmeldingen. Op één campagne tijd
voegden in totaal meer dan 1.500 nieuwe
leden zich bij onze rangen.” Het N-VA-virus
verspreidt zich tot in de kleinste steden en
gemeenten, nieuwe afdelingen schieten
als paddestoelen uit de grond.
Opvallend: de bestaande afdelingen zijn
in veel gemeenten nog vervlochten met de

CD&V. In tegenstelling tot het nationale
kartel CD&V/N-VA zijn de meeste lokale
kartels in 2008 niet uiteen gegaan.
Duchateau: “En het is de bedoeling om dat
zo te houden tot in 2012. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 hebben we
zes jaar garantie beloofd, we gaan die zes
jaar loyaal volbrengen.”

De machtsverhouding
binnen de lokale kartels
met CD&V is sinds
afgelopen zondag
helemaal gekanteld
Makkelijk is het echter niet, want de
machtsverhouding binnen de kartels is
sinds zondag helemaal gekanteld. Waar
N-VA vroeger het kleine broertje was dat
dankzij de kartellijst toch nog een zitje in
de gemeenteraad bemachtigde, surfen de

lokale afdelingen nu mee op het nationale
succes. De CD&V’ers blijven verweesd achter. De kans is groot dat een aantal van hen
tliever het winnende kamp vervoegt en
snel overloopt naar de (ex-)kartelpartner.
“Tot nu toe hebben we geen formele signalen van overlopers, maar als het zover
komt zullen we dat geval per geval evalueren”, stelt Duchateau.
Volgens een bron binnen de CD&V hebben de plaatselijke mandatarissen zich
lelijk misrekend: “De CD&V-burgemeesters
hebben bijna allemaal geweigerd om op
een lijst te gaan staan, om hun kansen te
vrijwaren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Ze dachten dat de parlementaire verkiezingen geen invloed zouden hebben op de lokale politiek, maar
niets is minder waar. De kartels staan
onder zo’n grote druk dat het zou verbazen
mochten ze het uithouden tot in 2012. En
als de bom barst, vlucht iedereen het liefst
onder het grootste afdak, natuurlijk.” (MJ)

