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Paul  
Geudens

P remier Elio Di Rupo spreekt niet veel 
met de pers. Dat past niet bij een pre-
sident. Gisteren maakte hij een uit-
zondering. Zijn regering bestaat 

vandaag precies een halfjaar. En dat vraagt 
om een paar bedenkingen.

Het zal u niet verbazen dat die positief zijn. 
Een buitengewoon optimistische Di Rupo 
zegt het niet exact met dezelfde woorden, 
maar het komt erop neer dat zijn regering de 
beste ooit is. “Geen andere regering heeft zo 
veel en zo’n gecompliceerd werk afgeleverd 
in zo’n korte tijdspanne” is zijn stelling.

Helemaal ongelijk kunnen we hem niet 
geven. Het kabinet-Di Rupo heeft inder-
daad niet stilgezeten. De hervormingen in 
de pensioenen en in de werkloosheidsre-
glementering, de begroting, de energieprij-

zen, justitie, asiel, enz… Gisteren was trou-
wens toevallig de dag dat in de bevoegde Se-
naatscommissie de splitsing van B-H-V werd 
gestemd. Een kluif waarop vele regeringen al 
een halve eeuw de tanden stuk beten.

Natuurlijk kan je discussiëren over de wen-
selijkheid, de duurzaamheid en de kwaliteit 
van al die maatregelen. Over de staatsher-
vorming bijvoorbeeld verschillen de menin-
gen enorm. Voor de ene partij de hemel op 
aarde, voor de andere een hel voor de Vla-
mingen.

De toekomst zal het uitwijzen. Zoals voor 
de meeste maatregelen die Di Rupo I nam. 
Het is vandaag te vroeg om al medailles of 
berispingen toe te kennen. De prijzen wor-
den aan de meet uitgedeeld.

Neem nu de begroting. Op het ogenblik 

ziet die er niet slecht uit. De cijfertjes klop-
pen. Op papier althans. Maar is dat ook nog 
zo in 2015, wanneer alle tekorten moeten 
zijn weggewerkt? 

Eerbiedwaardige instellingen menen dat 
de Belgische prognoses te optimistisch zijn. 
Laat ons dus nog even wachten om een oor-
deel te vellen.

Wat we nu al wél zeker weten, is dat de 
Vlaamse vleugel van deze regering over twee 
jaar met ijzersterke resultaten naar buiten 
zal moeten komen als hij op enig begrip van 
de kiezer wil kunnen rekenen.

CD&V, Open Vld en sp.a hebben ervoor 
gekozen om een kabinet te steunen dat geen 
meerderheid in Vlaanderen heeft. Om die 
democratische miskleun te rechtvaardigen 
zal er veel vlees aan het been moeten zitten.

De prijzen worden aan de meet uitgedeeld

Lees ook 
het Antwerps standpunt 
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In afwachting van het Europees 
kampioenschap, dat vrijdag van 
start gaat in Polen en Oekraïne, 
brengen wij u alvast in de sfeer 
met 5 memorabele momenten op 
www.gva.be/ek2012, waar u on-
der meer ook kan stemmen op uw 
favoriet voor dit voetbalfestijn. 

foto photo news foto afp

Bent u papa van een groot gezin 
of hebt u uw vader na lang zoe-
ken teruggevonden? Stuur ons uw 
unieke, plezante of ontroerende 
verhalen door naar aanleiding van 
Vaderdag, en wij zetten de 
mooiste in de krant. Mailen naar 
kmatthyssen@concentra.be

Foto
Jubileumconcert 
Britse Queen
In Londen hebben 
duizenden kijklustigen het 

grote jubileumconcert voor de 
Britse Queen bijgewoond. Bekijk 
de foto’s op www.gva.be/albums
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Autokanaal
Paard koelt woede  
op Ferrari (video)
Het filmpje is te vinden  
op www.autokanaal.be

Rand
Achter een rollende bol 

kaas aanhollen 
Surf naar www.gva.be/
nieuws/in-de-rand voor beel-
den van de ‘Cheese-Rolling 

and Wake’ in Engeland.

Oproep
Uw uniek Vaderdagverhaal

Euro 2012
Memorabele momenten

1944
D-Day in Normandië. Operatie 
Overlord was tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de codenaam voor de 
invasie door de westerse 
geallieerden in het door Duitsland 
bezette West-Europa. Operatie 
Overlord begon op 6 juni 1944 met 
de zogeheten D-Day en eindigde op 
25 augustus 1944, toen Parijs werd 
bevrijd. 
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Canary Pete

Vandaag jarig

Albert 78 (koning 
der Belgen)

Björn Borg 56 
(Zw. ex-tennisser)

Paul Giamatti 45 
(VS acteur)

Staci Keanan 37 
(VS actrice)

Frank Bervoets 44 (acteur)
Gary U.S. Bonds 73 (VS zanger)
Robert Englund 65 (VS acteur)

Al Grey 87 (VS jazztrombonist)
Michel Sablon 65 (ex-voetbaltrainer)
Levi Stubbs 76 (VS zanger The Four Tops)
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00 Dat zegt LDD-voorzitter Jean-Marie De-
decker enkele ogenblikken nadat het Ant-
werpse gemeenteraads- en parlementslid 
gisteren uit de partij is gegooid.

Het partijbestuur heeft beslist om Jurgen 
verstrepen te schrappen als lid van de LDD. 
Dat is gebeurd bij geheime stemming met 
twaalf stemmen voor bij twee onthoudin-
gen. Jurgen Verstrepen en Jean-Marie 
Dedecker hebben niet aan de stemming 
deelgenomen. Het bestuur had Verstre-
pen vooraf uitvoerig gehoord.

“De directe aanleiding is zijn inter-
view aan uw krant en Dag Allermaal 
van eind mei. Daarin heeft Verstre-
pen zowel mij persoonlijk als de partij 
aangevallen. Het kan niet dat hij als 
parlementslid beweert dat onze 
partij geen toekomst meer 
heeft en een aflopende zaak 
is”, sneert Jean-Marie De-
decker.

“Het was een steeds te-
rugkerend fenomeen met 
Jurgen verstrepen. Hij legde 
verklaringen af, altijd kritiek. 
Dan werd de strijdbijl weer begra-
ven, maar hij heeft ze steeds weer opge-
graven.”

“Een vat vol ruzie”
“Het ging om een reeks van opeenvolgende 

gebeurtenissen. Zo kon het niet verder. Het kan 
toch niet dat hij als partijlid adviseur speelt voor 
een partij in oprichting (de Piratenpartij, red.). 
We hebben het al zo moeilijk om mensen op onze 
lijsten te krijgen en dan wil hij niet meedoen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen, wat niet meer is 
dan zijn plicht. In Antwerpen heeft hij het trou-
wens niet waargemaakt. Sinds ons ontstaan is 
Antwerpen altijd een vat vol ruzie geweest.”

“Wij vragen niet dat hij zijn mandaat als Vlaams 
volksvertegenwoordiger bij de partij inlevert en 
ontslag neemt. Hij wordt wel uit de fractie ge-
zet.  Verstrepen is overigens een behoorlijk goed 
parlementslid. In de Commissie Media van het 
Vlaams parlement heeft hij gedaan wat hij moest 
doen. Hij heeft goed gefunctioneerd en zijn job 
goed gedaan. Wij willen hem geen schade toe-
brengen. Vandaar dat de partij zijn mandaat niet 
eist.”
Dirk Castrel 

00 “Ik had dit niet verwacht, ik sta er echt 
van te kijken”, zegt Verstrepen. “In het begin 
van de vergadering van het partijbestuur zei 

Jean-Marie Dedecker: ‘Ik heb besloten dat 
het genoeg is geweest, Verstrepen moet eruit.’ 

Zo werkt de democratie dus bij LDD.”
Toch is Verstrepen naar eigen zeggen niet boos. 

“De voorbije jaren hebben mij veranderd. Ik ben 
teruggekeerd naar mijn uitgangspunt: het vrije 
woord. Ik zeg alleen nog waar ik voor sta. Als mijn 
eerste interviews in die richting dan meteen aan-
leiding geven tot mijn eliminatie, dan is de zaak 
overduidelijk. Blijkbaar is de manier van politiek 
bedrijven van Dedecker & co niet meer de mijne.”

Scheldtirade
“Ooit was de freedom of speech mijn handels-

merk én dat van LDD”, gaat Verstrepen verder. 
“Maar tegenwoordig is elke vorm van zelfkritiek 
taboe, zoals nu weer blijkt. Als ik de gebeurtenis-
sen van dinsdag in één zin samenvat, dan ben ik 
uit de partij gezet omdat ik een eigen mening 

heb. Straf, hoor! En de enige uitleg die ik daar-
bij heb gekregen, was een scheldtirade aan 
mijn adres.”

Maar Verstrepen wil niet meer debatte-
ren over het verleden. “Ik zet mijn werk in 

het Vlaams Parlement verder, ik heb meer 
dan ooit zin om voor mijn opvattingen te strij-

den. Tot nader order zal ik dat doen in de Vlaamse 
fractie van LDD, die onafhankelijk werkt en waar 
ik nog medestanders heb.”

“Ik leg mijn lot dus in de handen van de frac-
tie en van fractieleider Lode Vereeck. Natuurlijk 
zal het partijbestuur wel druk uitoefenen om mij 
monddood te maken. Als dat gebeurt, dan ga ik 
misschien verder als onafhankelijke. Maar dat 
bekijk ik wel als het zover is. Ik knijp er nu eerst 
voor een paar dagen tussenuit.”

Boek over LDD?
Is Verstrepen in gesprek met andere partijen? 

Dat lijkt niet het geval. Voor de meeste partijen 
is hij persona non grata door zijn jaren bij het 
Vlaams Belang. Over die partij schreef hij een 
zwartboek na zijn overstap naar LDD in 2007. 
Komt er nu ook een boek over zijn ervaringen bij 
LDD? Verstrepen lacht en zegt: “Mijn verhaal in 
de politiek is nog lang niet uit. Misschien komt 
er ooit nog een boek, maar u zult nog even moe-
ten wachten.” 
lex moolenaar

Jurgen Verstrepen heeft volgens LDD-voorzitter Jean-Marie Dedecker te veel kritiek geuit in interviews, 
onder meer in uw krant. Daarom is hij uit de partij gezet. Is dit het politieke einde van de Antwerpenaar?

Partijpolitiek 0 Jean-Marie Dedecker zet ‘enfant terrible’ buiten 

“Ik heb een streep getrokken onder 
Verstrepen. Ik zal hem de hand nog reiken 
maar het is nu definitief gedaan met hem 
constant ons eigen nest te laten bevuilen. 
Hij heeft de partij en mij beschadigd.”

“Ik ben verbijsterd dat ik zonder enige 
vorm van beroep uit de partij word 
gestampt”, reageert Jurgen Verstrepen. 
“Ik voelde me als iemand die voor het 
vuurpeloton staat en nog één sigaret 
mag roken.” 

Jean-Marie Dedecker:
“Gedaan met de 
nestbevuiling”

Jurgen Verstrepen:
“Ik stond voor  

het vuurpeloton”

l l  Jurgen Verstrepen heeft een 
stevige reputatie als rebel. Na een 
carrière in de media (onder meer 
het programma ZwartWit) ging hij 
als verruimingskandidaat op een 
lijst van het Vlaams Belang staan. 
Maar Verstrepen botste met de 
partijleiding: hij vond dat de ver-
nieuwing van het Vlaams Belang 
mislukt was. Na een zoveelste ru-
zie stapte hij over naar Lijst Dedec-
ker, maar ook in die nieuwe partij 
leverde hij vaak openlijk kritiek. 
Dedecker sloeg terug, bijvoor-
beeld door Verstrepen pas ander-
halve maand voor de Vlaamse ver-

Het brokkenparcours van Verstrepen
kiezingen lijsttrekker voor de 
provincie Antwerpen te maken 
en de functie van fractieleider in 
het Vlaams parlement aan Lode 
Vereeck te geven. Bij de verkie-
zingen van 2010 weigerde Ver-
strepen zich in de kiesstrijd te 
gooien. De relatie tussen Ver-
strepen en Dedecker was hele-
maal verzuurd: enkele maan-
den geleden noemde hij Dedec-
ker nog een “depressieve Cali-
mero”. Toen hij in een zoveelste 
interview openlijk verklaarde 
dat LDD een aflopend verhaal is, 
was de maat vol. miDe

l l  Met of zonder Jurgen Ver-
strepen: de toekomst ziet er 
niet zo zonnig uit voor LDD. Dat 
zegt politicoloog Dave Sinardet 
(UA). “Verstrepen had inhoude-
lijk gelijk: LDD zal de kiesdrem-
pel waarschijnlijk niet meer ha-
len. De partij ondervindt heel 
sterke concurrentie van N-VA, 
die de volledige Vlaamse rech-
terzijde aan het kannibaliseren 
is. En daar komen al die perso-
neelsproblemen nog eens bij. 
Ondanks enkele goede politi-
ci, zoals Lode Vereeck, is LDD al-
tijd een eenmanspartij geble-

“LDD haalt de kiesdrempel niet meer”
ven. Bij N-VA is de figuur van Bart 
De Wever ook heel belangrijk, 
maar die partij heeft wel veel ge-
investeerd in de lokale afdelin-
gen, vooral sinds de verkiezin-
gen van 2010. Voor LDD ziet het 
er zeker in Antwerpen met een 
sterke N-VA slecht uit. Misschien 
haalt de partij in oktober nog en-
kele plaatselijke successen, zo-
als in het Middelkerke van De-
decker zelf. Maar over het alge-
meen heeft LDD de kans gemist 
om echt werk te maken van een 
stevige partijstructuur.” 
miDe Dave Sinardet. foto jan van der perre

Streep onder Verstrepen

Jean-Marie Dedecker.   
foto photo news

Jurgen Verstrepen.  
 foto belga


