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STANDPUNT

Provocaties
Zouden ze het met elkaar afgespro-

ken hebben, Geert Bourgeois en Olivier
Maingain? De ene had geen dwingende
wettelijke of andere reden om uitgere-
kend nu nog eens een rondje van de
burgemeesterscarrousel te laten draai-
en, tenzij om de frustratie te botvieren
dat zijn partij nog niet op de koffie is
mogen komen bij Jean-Luc Dehaene. En
aangezien de N-VA in de peilingen op
rozen zit en er alleen maar baat bij kan
hebben om zo snel mogelijk ieder com-
promis over B-H-V te torpederen en ver-
kiezingen uit te lokken, hoeft er niet zo
erg ver naar zijn motivatie gezocht te
worden. Was het niet Kris Peeters zelf
die dik een jaar geleden liet noteren dat
de enige motivatie van Marino Keulen
om toen de burgemeesters te weigeren,
een puur Open Vld-maneuver was om
Peeters geen succes te gunnen in de
gemeenschapsdialoog? Wat is dit
anders dan een herhaling, zij het deze
keer tegen Dehaene gericht?

Niemand gaat gretiger in op een pro-
vocatie dan een andere provocateur. De
vergelijking van Maingain met de
Duitse bezetting is zo schofterig en
overtrokken dat ze totaal belachelijk is.
Maingain is blijkbaar ook vergeten dat
drie andere Franstalige burgemeesters,
die de wet wel naleven, probleemloos
benoemd zijn door diezelfde infame
Vlaamse regering. Maar ook hier wordt
het spel electoraal gespeeld: de MR
dreigt bijkomende zetels te verliezen bij
een eventueel B-H-V-compromis, en is
doodsbang om bij de volgende coalitie-
vorming uit de boot te vallen. Want PS,
cdH en Ecolo hebben nu al een akkoord
om na de volgende verkiezingen ook op
federaal niveau voor de olijfboomcoali-
tie te gaan. In het nauw gedreven
maakt een blauwe kat rare sprongen,
bij voorkeur de vlucht vooruit.

Het is nu aan de andere partijen: vol-
gen ze mee in deze oorlogsopbouw en
stappen ze mee de totale clash in, dan
riskeren ze verkiezingen in communau-
taire sfeer en geven ze een cadeau van
ongekende proporties aan de provoca-
teurs aan beide zijden van de taalgrens.
Ofwel zoeken ze naar een oplossing –
en het zal geen schoon kind zijn – voor
een dossier dat al decennia de Belgische
politiek verziekt. Zoeken ze vervolgens,
desnoods buiten de regering, naar een
meerderheid om dat te stemmen, en
bekommeren ze zich weer om de echte
prioriteiten van dit land, die vandaag
zeker niet rond de splitsing van een
 kies   arrondissement draaien.

En laat intussen de kinderen in hun
zandbak spelen.

Stappen de andere
partijen mee in deze
clash, dan  belonen 
ze de provocateurs 
aan beide zijden 
van de taalgrens

YVES DESMET
Politiek commentator
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Als na de commissie nu ook de meerder-
heid van de Kamer van Volks vertegen -
woordigers het boerkaverbod goedkeurt,
wordt België het eerste land ter wereld met
een dergelijke regeling. Het wetsvoorstel
moet in principe niet gestemd worden door
de Senaat, tenzij het geëvoqueerd wordt. De
schaapjes zijn dus nog niet op het droge, al
werd gisteren alvast een eerste belangrijke
klip genomen.

“Het dragen van kleding die het gezicht
bedekt in die mate dat de persoon niet meer
herkenbaar is, wordt strafbaar gesteld met
een geldboete van 15 tot 25 euro en een
gevangenisstraf van één tot zeven dagen”,
verduidelijkt MR-Kamerlid Denis Ducarme,
een van de initiatiefnemers. “Het verbod is
belangrijk voor de veiligheid en de openba-
re orde.” Zijn partijgenote Corinne De
Permentier stelt dan weer dat “vrouwen
zich nu kunnen bevrijden van een last die
op hun schouders ligt”.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen op de
regel, vult CD&V’er Michel Doomst aan. “Het
verbod geldt niet voor kledij die wordt
opgelegd door de wetgeving op arbeid, of

voor beslissingen van een lokaal bestuur in
het kader van carnaval of andere festivitei-
ten.” Van alle politieke partijen waren de
Franstalige groenen de enigen die luidop
hun scepsis uitten. De tekst is volgens Ecolo
juridisch niet sluitend. “Zelfs sinterklaas
valt onder de toepassing van de wet”, klinkt
het.

Meer dan sinterklaas dreigen echter de
Europese rechten van de mens een obstakel
te vormen. In landen als Italië en
Zwitserland woedt al jarenlang een debat
over de kwestie. Nederland en Denemarken
willen al lang, maar durfden het verbod
nooit echt doordrukken. Ook in Frankrijk
ketste de Raad van State eergisteren nog een
verbod op islamitische gelaatsbedekking af
wegens de “gespannen verhouding met de
Franse Grondwet en de Europese mensen-
rechten”. De Raad meent wel dat de ver-
plichting om het gezicht onbedekt te laten
uit veiligheidsredenen “op sommige plaat-
sen” gerechtvaardigd is.

In ons land bestond al her en der al een
lokaal boerkaverbod, in gemeenten zoals
Antwerpen, Gent, Maaseik, Lebbeke, Sint-
Truiden en Sint-Jans-Molenbeek. Niet dat de
boerka zo verspreid is: in Maaseik zijn er een
handvol vrouwen met boerka, in Brussel

werden vorig jaar 29 pv’s uitgeschreven
voor het dragen van een boerka (tegenover
33 het jaar voordien) en in Antwerpen
slechts twee.

‘Stemmingmakerij’

“Het rondlopen met een bedekt gelaat is
maatschappelijk onaanvaardbaar”, meent
moraalfilosoof Etienne Vermeersch, emeri-
tus-hoogleraar aan de UGent. “Dat geldt
evengoed voor gangsters als voor moslims.
En neen, dat is niet in strijd met de funda-
mentele rechten van de mens. Bepaalde
vrijheden – zoals de vrijheid van meningsui-
ting en de vrijheid van godsdienst – zijn
ondergeschikt aan de openbare orde.
Volgens de sharia mag een man zijn vrouw
slaan en mag een meisje niet zelf kiezen
met wie ze trouwt. Zo’n dingen zijn een
schending van de rechten van de mens.”

Toch vindt professor Vermeersch het wets-
voorstel dat gisteren door de Kamer -
commissie werd geloodst “belachelijk”
wegens slecht opgesteld. “Er had moeten
staan: ‘ieder kledingsstuk dat het gezicht
bedekt of onherkenbaar maakt, is verbo-

den’. Ik hoorde al zeggen dat een boerka
niet meer mag en een nikab nog wel in som-
mige gevallen, ik begrijp er niets van.”

Ook actieplatform BOEH! (Baas Over
Eigen Hoofd) is niet te spreken over het
wetsvoorstel, zij het om andere redenen.
Yasmina Akhandaf: “Dit gaat niet over wat
men op straat draagt, niet in de klas of ach-
ter een loket. Op straat doe je toch kledij aan
waarin je je comfortabel voelt? Iedereen
moet daar vrij in zijn. Trouwens, het aantal
vrouwen dat een boerka draagt in België is
zo klein dat ik niet begrijp waarom politici
zich met een dergelijk verbod bezighou-
den. Dit lijkt mij eerder stemmingmakerij
dan een echt relevant wetsvoorstel.”

De Moslimexecutieve waarschuwt dan
weer dat het wetsvoorstel een gevaarlijk
precedent kan scheppen. “Vandaag is het de
gezichtsbedekkende sluier, morgen zijn het
de tulbanden van de Sikhs, daarna zijn het
misschien de minirokken”, aldus Isabelle
Praile. “De vrijheid van het individu wordt
beperkt door zo’n verbod.”

Normaal gezien spreekt de plenaire verga-
dering zich op 22 april uit over het voorge-
stelde boerkaverbod.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken schaarde zich
gisteren eensgezind achter een wetsvoorstel dat het dragen van
kledij verbiedt die de identificatie van personen in het
openbaar onmogelijk maakt. De wettekst van de MR viseert
vooral de boerka – die ook de ogen bedekt. Beschermings- of
werkkledij en carnavalsmaskers mogen wel.
DOOR MARJAN JUSTAERT

" De boerka is niet bepaald algemeen verspreid in ons land: in Brussel werden vorig

jaar 29 pv’s uitgeschreven; in Antwerpen slechts twee.

België bestraft binnenkort wellicht als eerste land ter wereld gezichtsverhullende kledij

MOSLIMEXECUTIEVE:

Vandaag is het de
sluier, daarna zijn
het misschien de
minirokken
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Twaalf vrouwen die niet op natuurlijke
wijze zwanger kunnen worden worden
sinds januari 2010 in het Centrum voor
Reproductieve Geneeskunde in het UZ
Brussel behandeld met In Vitro Maturation
(IVM). Vier zijn zwanger, van wie één al acht
weken, wat volgens de specialisten ‘hoopge-
vend’ is. De geboorte van de eerste IVM-baby
is voorzien voor begin november. 

IVM is een variant op IVF (in-vitrofertilisa-
tie). Bij deze nieuw op punt gestelde kunst-
matige voortplantingstechniek worden
onrijpe eicellen geoogst, die men eerst laat
uitrijpen alvorens ze in het labo te bevruch-
ten. Daardoor is de techniek patiëntvrien-
delijker en een waardevol initiatief voor
koppels die met de klassieke IVF, waarbij
rijpe eicellen worden weggenomen, niet

kunnen geholpen worden.
In tegenstelling tot bij IVF, waarbij een

fikse dosis hormonen worden toegediend
met injecties, krijgt de patiënte bij IVM een
veel lagere dosis hormonen. De onrijpe
eicellen moeten eerst 24 tot 48 uur uitrijpen
in een speciale kweekvloeistof voor ze
bevrucht kunnen worden.

IVM is vooral geschikt voor patiënten met
een grote eicelreserve. “Dat zijn de vrouwen
die het grootste risico lopen op overstimu-
latie, wat kan leiden tot een opgezwollen
buik, vochtophoping in de buik, onderbuik-
pijn en een verhoogd risico op trombose”,
zegt gynaecoloog Michel De Vos. 

Een IVM-behandeling daarentegen heeft
weinig tot geen hormonale bijwerkingen

en het risico op overstimulatie is onbe-
staande. De Vos: “Dit is echt een veel patiënt-
vriendelijker techniek dan klassieke IVF,
zeker ook omdat we nog altijd niet veel
weten over de langetermijnrisico’s van hor-
monale stimulatie. Minstens vijf procent
van de in ons land jaarlijks 10 à 20.000 vrou-
wen die een IVF-behandeling krijgen, krijgt
last van overstimulatie.”

Nog een voordeel is dat de techniek goed-
koper is. “Je krijgt momenteel zes IVF-
behandelingen terugbetaald, maar bij IVM
krijg je momenteel drie behandelingen
voor de prijs van één”, zegt De Vos. 

Zijn er dan geen nadelen? “Voorlopig is de
kans dat je zwanger wordt met IVM 15 à 20
procent, tegenover 30 à 40 procent bij IVF.
De eerste IVM-baby is al in 1994 geboren,
maar omdat er minder kans op zwanger-
schap is, heeft de techniek nauwelijks aan-
dacht gekregen. Farma ceutische firma’s
stonden er niet achter”, zegt De Vos. Het UZ
Brussel hoopt daar verandering in te bren-
gen. De Vos: “We zijn de techniek gevoelig
aan het verfijnen, waardoor de kans op
zwangerschap veel groter wordt. Het ziet er
naar uit dat dat zal lukken.” (BDB)

Eerste zwangerschap met IVM-techniek

!

De komende dagen vertrekken
heel wat Belgen voor de paasvakan-
tie op reis. “Reservaties voor vliegva-
kanties naar de zon, naar de
sneeuw, citytrips en vakanties met
de eigen wagen zitten een voor een
in de lift in vergelijking met vorig
jaar”, zegt Hans Vanhaelemeesch,
woordvoerder van Jetair. Ook
Thomas Cook Belgium noteert stij-
gingen, en dan vooral bij de
citytrips. 

Volgens Thomas Cook is de econo-
mische crisis de verklaring voor de
sterke groei van het aantal citytrips.
“De Belg kiest voor bestemmingen
die de afgelopen maanden in prijs

zijn gedaald en beperkt met een
citytrip ook de duur van zijn vakan-
tie”, luidt het. Door de voordelige
wisselkoers van het pond staat
Londen bij zowel Thomas Cook
Belgium als Jetair op nummer een. 

Bij beide touroperators staat ook
Parijs op nummer twee. Bij Jetair

vervolledigen achtereenvolgens
Barcelona, Rome en Praag de top
vijf. Rome, Barcelona en Berlijn op
een gedeelde plaats met Lissabon
staan in de top vijf van Thomas
Cook Belgium. Venetië is verdwe-
nen uit de rangschikking door de
kostprijs, aldus Thomas Cook.

Egypte, Spanje, Turkije, Tunesië en
Marokko zijn de vijf populairste
zonbestemmingen bij die tourope-
rator, terwijl Jetair net zoals 
vorig jaar een top 5 met Spanje,
Turkije, Egypte, Tunesië en Marokko
noteert. 

Wat skivakanties betreft, zijn
Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland,
Duitsland en Italië de meest
geboekte vakanties bij Jetair en 
vormen Frankrijk, Oostenrijk,
Duitsland, Zwitserland en Andorra
de top vijf van Thomas Cook
Belgium.

Meer Belgen op reis in paasvakantie

! De studenten van de
Franstalige hogeschool ISIB keren na de
paasvakantie terug naar de campus in
de Grondelstraat in Anderlecht. Uit een
nieuw referendum bleek dat de helft
van de studenten zich veilig genoeg
voelt en wil terugkeren.

Geteisterd door een reeks gewelddadi-
ge afpersingen in de schoolbuurt ver-
huisde de ISIB haar eerstejaarsstuden-
ten in december en januari vanuit
Anderlecht naar de Koningsstraat in
het centrum van Brussel. 

In een eerste referendum begin maart
stemden de studenten nog tegen de
terugkeer. Nu was er dus wel een meer-
derheid voor. Studenten die tegen stem-
den, deden dat volgens directeur
François Debast ook niet omdat ze bang
zijn voor een terugkeer. “Veel studenten
stemden tegen omdat ze dichter bij de
Koningsstraat wonen, of omdat ze van
daaruit makkelijker uitstapjes in de
stad kunnen maken. De veiligheid is
voor hen geen bekommernis”, aldus
Debast op brusselnieuws.be. (FVC) 

Studenten hogeschool
terug naar Kuregem

" Londen: populairste citytrip,
met dank aan het lage pond.

IVM is minder belastend
dan IVF. De techniek
wordt nu verfijnd  om de
kans op zwangerschap 
gevoelig te vergroten
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Groen licht voor boerkaverbod
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De verontwaardiging spatte van de stoep-
stenen van de Wetstraat, gisterochtend bij
aanvang van het federale kernkabinet. Op
het netvlies van de vicepremiers Steven
Vanackere (CD&V) en Guy Vanhengel (Open
Vld) stond de voorpagina van La Libre
Belgique gebrand. Daarop vergeleek FDF-
voorzitter Olivier Maingain het besluit van
Vlaams minister Bourgeois om drie FDF-
burgemeesters niet te benoemen met
“praktijken zoals onder de Duitse bezet-
ting.” Op de radio had Maingain zijn harde
woorden inmiddels herhaald. “Het is zoals
men tijdens de bezetting burgemeesters
benoemde omdat ze de bondgenoten
waren van de bezetter. Als de verkozenen
het Vlaamse gezag niet behagen, moeten ze
verwijderd worden”, klonk het fors.

‘Belediging voor het Vlaamse volk’

“Bijzonder kwetsend” noemde Vanackere
die taal, “en een belediging voor het hele
Vlaamse volk”. Ook Guy Vanhengel (Open
Vld) vond de uitspraken van Maingain “er
heel ver over”. Voor beide ministers moest
MR-voorzitter Didier Reynders zich reso-
luut afzetten tegen de uitspraken van zijn
partijgenoot. “Het zou goed zijn dat de
leden van de regering zouden beslissen dat
er grenzen zijn, en Maingain heeft die gren-
zen duidelijk overschreden”, was
Vanhengel zonneklaar.

Maar kijk, de communautaire atoombom
ging niet af, en de gevraagde openlijke
afwijzing door Reynders kwam er niet.
“Laten we nu toch eens stoppen met het
minimaliseren van wat er in de andere
gemeenschap gebeurt. Het is de beslissing
van Bourgeois die gevaarlijk is”, zei
Reynders na afloop van de ministeriële bij-
eenkomst. Ook bij cdH-vicepremier Joëlle
Milquet primeerde de boodschap dat “N-VA
stokken in de wielen wil steken”. “Laten we
niet in de val trappen en meedoen aan kin-
derachtige spelletjes”. PS-voorzitter Elio Di

Rupo had eerder al opgeroepen “te weer-
staan aan de chantage van de N-VA”. 

Geen Franstalige veroordeling van
Maingains uitspraken dus, maar ook geen
nieuwe provocatieve taal over het besluit
van Bourgeois. De regeringspartijen lijken
een stilzwijgende afspraak gemaakt te heb-
ben om zich voorlopig niet meer te laten
opjagen, niet door het FDF maar ook niet
door de N-VA. “Bourgeois heeft enkel de aan-
dacht willen afleiden van het voor N-VA
minder positieve Oosterweel compromis en
Maingain is er met twee voeten ingetrapt”,
klinkt het bij een regeringsbron. Niemand
in de regering wilde gisteren dan ook beves-
tigen dat het spierballengerol tussen de
communautaire scherpslijpers de onder-
handelingspogingen van Jean-Luc Dehaene
hebben ondermijnd. 

Ook aan Vlaamse zijde ebde de koorts weg.
“Ik kan enkel hopen dat Reynders de verant-
woordelijkheidszin heeft te benadrukken
dat dit niet kan. Als dat niet gebeurt, kun-
nen we alleen maar de bladzijde omdraaien
en vaststellen dat wat overdreven is, ook

geen betekenis heeft”, stelde Vanackere.
Ook begrotingsminister Vanhengel heeft
niet veel zin om een communautair robber-
tje uit te vechten. Zijn roep om een sterk sig-
naal van Reynders maakte later op de dag
plaats voor een pleidooi dat “de hele politie-
ke wereld zich moet afzetten tegen dergelij-
ke uitspraken”.

Na het luwen van de communautaire
steekvlam mocht toch vooral Didier
Reynders zijn wonden likken. De lauwe
reactie van de andere Franstalige 
partijen op de uithaal van Maingain iso-
leert de MR immers nog meer als een ris-
kante partner aan de onderhandelingsta-
fel. PS- en cdH-bronnen blijven openlijk
kiezen voor een gemeenschappelijk front
van alle Franstaligen, maar verbergen nau-
welijks hun misprijzen voor de provoca-
ties van het FDF. 

Aan de andere kant van de taalgrens
beleeft CD&V moeilijke uren. Terwijl partij-
voorzitster Marianne Thyssen openlijk haar
afkeuring uitte over de timing van het
besluit van Bourgeois, kon minister-presi-
dent Kris Peeters niet anders dan zijn minis-
ter, die hem op voorhand verwittigd had
dat dit op komst was, bijspringen. 

“N-VA probeert Dehaene te torpederen”,
zegt een CD&V-bron. “Thyssen wist ook dat
de burgemeesterskwestie opnieuw in de
lucht hing, maar had ruim op voorhand
duidelijk gemaakt dat het dossier voorlopig
best in de kast bleef. Eenmaal Bourgeois
toch besliste door te zetten, kon Peeters niet
anders dan hem steunen.” 

In de Kamercommissie Binnenlandse
Zaken betreurde premier Yves Leterme
op zijn beurt “de provocaties die de
opdracht van Jean-Luc Dehaene bemoei-
lijken en de onverdraagzaamheid voe-
den”. Elke aanwezige had de meervouds-
vorm van het woord provocaties meteen
opgemerkt: niet alleen het FDF kreeg een
tik, maar ook de N-VA. Bij de Vlaams-radi-

calen ontkennen ze echter dat politieke
strategie meespeelde in Bourgeois’
beslissing. "Ik ben helemaal niet betrok-
ken bij de besprekingen over Brussel-
Halle-Vilvoorde. Dit zijn twee geschei-
den werelden”, aldus Bourgeois. Ook
voorzitter Bart De wever weigerde de
zwartepiet. “Bourgeois kon als minister
niet anders. Bovendien was het uitgere-
kend Christian Van Eyken (UF/FDF) die in
de commissie de vraag aan Bourgeois
stelde. Ik zie echt niet in wat de kwade
rol van de N-VA hierin is.

Vlaamse partijen slikken verontwaardiging over nazivergelijking van FDF-voorzitter door

Het aanslepende conflict

in de drie faciliteitenge-

meenten van de Brusselse

rand heeft zijn wortels in

een communautaire rel van

drie jaar geleden. In 2007

weigert Vlaams minister

Marino Keulen (Open Vld),

op dat moment bevoegd

voor Binnenlands Bestuur,

de kandidaat-burgemees-

ters van Kraainem,

Linkebeek en Wezembeek-

Oppem te benoemen,

omdat ze de oproepings-

brieven voor de gemeente-

raadsverkiezingen van 2006
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opstuurden naar Franstalige

inwoners. De taalwet

bepaalt dat in faciliteitenge-
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brieven voor verkiezingen in
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vraagt om een Franstalige

versie. Systematisch brieven
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van burgemeesters Arnold

d'Oreye de Lantremagne in

Kraainem, Damien Thiéry in

Linkebeek en François van
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Wezembeek-Oppem af.

Medio 2009 wordt hij

opgevolgd door Geert

Bourgeois (N-VA). Verwacht

wordt dat Bourgeois de uit-

gestippelde lijn van zijn

voorganger zal verderzet-

ten, maar hij komt nog niet

meteen over de brug.

De laatste voordracht

dateert van 1 april 2009.

Bourgeois zoekt naar eigen

zeggen naar alle mogelijke

manieren om tot een oplos-

sing te komen. Dat lukt niet.

Deze week barst de bom:

Bourgeois verklaart openlijk

dat hij de burgemeesters

“nooit” zal benoemen. (MJ)

Drie burgemeesters al drie keer niet benoemd

EEN REGERINGSBRON:

Bourgeois wou de
aandacht afleiden
van  Oosterweel en
Maingain trapte er
met twee voeten in

De Gedachte >23
Splijtzwam B-H-V

“Er is slechts een enkele periode 
in onze geschiedenis tijdens
dewelke de burgemeesters gekozen
werden door de overheid zonder
dat dat bezegeld werd door het
algemeen stemrecht en dat is 
onder de Duitse bezetting. De
vergelijking is sterk maar ze duidt
een geestes gesteldheid aan bij de 
N-VA, die het algemeen stemrecht
beschouwt als onbelangrijk: 
het moeten burgemeesters zijn 
die zich gedragen naar de 
Vlaamse eisen.” (BRON: RTBF RADIO)

Maingain letterlijk:

"

Dat Reynders binnen zijn eigen partij op
tegenstand stuit, is een understatement.
Nog niet zo lang geleden overleefde  de MR-
leider nipt een openlijke coup van de clan-
Michel. Niet het minst omdat FDF’er Olivier
Maingain trouw aan de zijde van zijn partij-
voorzitter bleef staan. “Zonder Maingain is
Reynders in de minderheid binnen zijn
partij. Hij zal dus niets doen om het FDF te
ambeteren”, legt Delwit uit. 

Maar ook puur electorale overwegingen
verstevigen de positie van Maingain.

Volgens de laatste peiling van La Libre zou
de PS immers opnieuw de grootste partij
van Brussel worden. Reynders weet heel

goed dat hij zonder de FDF-kiezers kans-
loos is in de strijd om het politieke leider-
schap in de hoofdstad.

Beide elementen zorgen volgens Delwit
dan ook voor een weinig vruchtbare con-
text om communautaire vrede te bereiken.
“Als er voor B-H-V een structurele oplossing
komt, valt er een sterk programmapunt en
zelfs een bestaansreden weg voor FDF.” Al
relativeert Delwit meteen. “Op een bepaald
moment dacht men dat de Volksunie geen
bestaansreden meer had. Dat bleek ook
toen opvolger N-VA in 2003 amper 5,4 pro-
cent haalden. En kijk nu waar ze staan.”

Volgens Delwit is het FDF ook meer dan
alleen Maingain. “Het FDF is altijd een partij
van municipalisten geweest, van burge-
meesters die sterk terugplooien op hun
gemeenten en niet per se de harde com-
munautaire taal van Maingain delen.” Een
van hen is Didier Gosuin, burgemeester
van Oudergem, die tot de ‘gematigde vleu-
gel’ van de partij behoort. 

Gosuin klinkt inderdaad een stuk genu-
anceerder wanneer we hem om een reactie
vragen. “Ik zet me af tegen de uitspraken

van Maingain. Ik zou nooit parallellen trek-
ken met zo’n pijnlijke zaken. Mijn familie
heeft zelf geleden onder de bezetting.”
Maar voor Gosuin blijft de hoofdschuldige
wel de N-VA van Geert Bourgeois. “Een uit-
spraak zoals die van Maingain weegt lich-
ter dan een beslissing van een minister. Ik
voel mij gekwetst door de beslissing van
Geert Bourgeois. Hij heeft overdreven door
te stellen dat de burgemeesters ‘nooit’
benoemd zullen worden. Ik kan begrijpen
dat men het niet eens is met de burgemees-
ters, maar aan het algemeen kiesrecht mag
men niet raken. En die burgemeesters zijn
democratisch verkozen.”

Onenigheid binnen het FDF is er bijge-
volg niet te bespeuren. Integendeel. “Het
interne conflict bij MR heeft het FDF net
sterker gemaakt”, stelt Delwit. Alle tenoren
van het FDF steunen immers Didier
Reynders. Ze staan eerder huiverachtig
tegenover het idee dat Charles of Louis
Michel opnieuw de partij in handen zou-
den nemen. Toen dat eind jaren ’90 het
geval was, had het FDF heel wat minder in
de pap te brokken.” (TM)

FDF is levensverzekering van Didier Reynders

# De uitspraken van Maingain ‘kwetsten’ de Vlaamse ministers. # Vooral Didier Reynders mocht uiteindelijk zijn wonden likken.

Bom Maingain ontploft in eigen gezicht
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De afloop van de missie van koninklijk opdracht houder Jean-
Luc Dehaene blijft uiterst twijfelachtig, maar FDF en N-VA lijken 
er met hun provocaties voorlopig niet in geslaagd de opdracht
definitief te torpederen. Na de eerste veront waardiging over de
nazivergelijking van FDF-voorzitter Maingain gingen CD&V en
Open Vld weer over tot de orde van de dag. Maar ook PS en cdH
lieten zich niet verleiden tot riskante uitspraken over de niet-
benoeming van de drie faciliteiten burgemeesters. 
DOOR THOMAS MELS EN BART EECKHOUT

PASCAL DELWIT
(POLITOLOOG):

Zonder Maingain 
is Reynders in 
de minderheid
binnen zijn partij
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