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BRUSSEL ● Er zit opnieuw een 
stevig haar in de boter tussen sp.a
en Groen! In een interview met
deze krant haalt sp.a-voorzitter
Johan Vande Lanotte hard uit
naar de groene opstelling in Gent
en Antwerpen. In Gent stellen ze
zich ‘soms fundamentalistisch op’
en in Antwerpen spelen ze volgens
Vande Lanotte met hun 
profileringsdrang in de kaart 
van het Vlaams Belang.

DOOR FABIAN LEFEVERE EN LIESBETH VAN IMPE

Sinds de vrijage die Steve Stevaert onder-
nam met de groenen, en de brute afwijzing
die hij kreeg, is de toon tussen groenen en
socialisten nooit meer van harte geweest.
Vande Lanotte stelt de zaken, op amper
enkele weken voor de verkiezingen, nog
even op scherp. “De drang om je koste wat
het kost te bewijzen is niet de aangewezen
weg in een stad waar we allemaal wensen
dat extreem rechts niet vooruitgaat.”

Vande Lanotte is misnoegd over de manier
waarop Groen! zich de voorbije jaren in
Antwerpen geprofileerd heeft, ook al nam
de partij deel aan de bestuurscoalitie. Terwijl
de anderen vooral wilden besturen wilde
Groen! zich scherper profileren. Vande
Lanotte suggereert dat de partij daarmee de
objectieve bondgenoot van het VB is gewor-
den.

“De vraag is wat het belangrijkste is: dat de
groenen 1 procent meer halen, of dat de
democratische partijen in hun globaliteit

vooruitgaan. Door Patricks manier van wer-
ken, zegt het VB nu al dat ze winnen als ze
niet achteruitgaan. Dat betekent dat ze bang
zijn. De polarisering van Groen helpt de
democratie niet vooruit.”

Ook over de groene opstelling in Gent
spuit Vande Lanotte niet mis te verstane kri-
tiek. Vooral de weigering om mee te stappen
in het verhaal over de vernieuwing van de
stationsbuurt valt hem moeilijk. Hij meent
dat de groenen zich “soms fundamenta-
listisch” opstellen. “Wij vinden dat daar iets
moet gebeuren, met de bedoeling automo-
bilisten op de trein te krijgen. Enkele huizen
in de buurt krijgen meer last van fijn stof,
maar in heel Vlaanderen wordt het beter. En
dus zegt Groen! nee, en niet om redenen van
mobiliteit. Dat is het Nimby-syndroom (Not
in my backyard, FL/LVI) in het kwadraat.” 

Vera Dua, die afgelopen weekend de groe-
ne campagne op gang schoot, reageert op
haar beurt verbolgen. “Het is niet verstan-
dig wat Vande Lanotte doet. Ik vind niet dat
we in de krant kritiek op elkaar moeten
geven. In deze tijden van verrechtsing zou-
den we allemaal aan hetzelfde zeel moeten
trekken. Ik snap wel dat er verkiezingen
zijn, en dat hij zich wil profileren. Maar ik
wil niet eens op zijn opmerkingen ingaan.
Ik wil net het omgekeerde: laat ons samen
gaan voor progressieve besturen. Wij heb-
ben alvast een goed project, en ik hoop op
goede resultaten in Gent en Antwerpen.”
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Sp.a-voorzitter
haalt Groen!

onderuit

Duizend Camps&Dewulf

Duizend keer, heb ik gezegd. Dui-zend
keer? Ja, duizend.

We zijn balletjes wezen gooien. Hij wil
iets nieuws kunnen. De bal al lopend in
één beweging om zijn lichaam draaien,
kenners noemen het de Bob
Cousybeweging. Maar het lukt nog niet
en hij wordt kwaad. Gooit de bal hoog de
wanhopige nazomerzondagmiddag in en
gaat heftig op de grond zitten, zijn hoog-
steigen mokhouding.

Pedagogische uitkomsten flitsen door
mijn hoofd. Een strenge preek over vol-
harding, maar die kent hij al. Een empa-
thische benadering, maar dan wordt hij
een watje. Dus verhaal ik alles maar op
zijn lichaam. Dat elk menselijk lijf van-
ouds eigenlijk een nijlpaard wil zijn, dat
dat in de krant stond, en dat hij er hele-
maal zelf een slang van moet maken. Een
nijlpaard, immers, krijgt de bal nooit rond
zijn lichaam, zeker niet al lopend.

Hij kijkt op, zweet druipt sierlijk uit zijn

lange jongensharen, hij glimlacht. In
lichtrijke nazomers ben ik op mijn best,
als vader, melancholicus en fantast. Dus,
zeg ik, moet je dat nu duizend keer na
elkaar doen. Straks in de tuin. De bal rond
en rond je lichaam, tot het lukt, tot je
slang wordt. Dui-zend keer? zegt hij. Ja,
duizend. Heb jij dat ook gedaan?
Eindeloos, zeg ik. En als een droom
schieten de mooiste ogenblikken van het
jongensbestaan mij te binnen. De dui-
zend-en-een pogingen op het pleintje, in
de tuin, in de garage om slang te worden.

Kijk, zeg ik overmoedig in het weekma-
kende najaarslicht. Ik trek de wassende
dubbele kin in, het dreigende buikje, pak
de bal, neem mijn aanloop, hoop op de
genade van de nazomer en voer als bij
wonder een feilloze Bob Cousy uit.
Ergens dus kronkelt nog die slang van
toen.

Daarna fietsen wij zwijgzaam, opge-
schoten en dorstig naar huis.

En terwijl ik dit stukje schrijf, nu al voor
bijna de zeshonderdste keer, hoor ik hem
tellen in de tuin. En vloeken, en opnieuw
tellen. En vloeken, en opnieuw tellen.

Bernard Dewulf
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11 september, vijf jaar later

■ In New York wordt vandaag de vijfde verjaardag van de aanslagen van 11 september herdacht. De Amerikaanse president
Bush brengt daarvoor een bezoek aan alle getroffen plaatsen. Gisteren was hij op Ground Zero, zoals de plaats genoemd
wordt waar de Twin Towers stonden. Ondertussen verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice dat de
Verenigde Staten wel veiliger waren, maar nog niet helemaal veilig voor terreuraanvallen. Rice was nationaal
veiligheidsadviseur van president Bush toen de aanslagen gebeurden. 

Nadat hij vorige week had aangekondigd
dat hij binnen het jaar zou opstappen, is
de Britse premier Blair zijn invloed in zijn
regering, en uitgebreid in zijn hele partij,
volledig kwijt. Afgelopen weekend barstte
een hevige interne ruzie los bij Labour,
toen de voormalige minister van
Binnenlandse Zaken Charles Clarke de
gedoodverfde opvolger van Blair, Gordon
Brown, ervan beschuldigde een complot
gesmeed te hebben om de premier af te
zetten. 

Blair probeerde nog zijn gezag te herstel-
len door tijdens een speech op te roepen
het interne gekissebis te staken, maar zijn
oproep haalde niet veel uit. Blair probeert
nu krampachtig aan zijn beschadigde
imago te werken door zich te profileren in
het buitenland. Afgelopen weekend was hij
in het Midden-Oosten, waar hij een gesprek
had met de Israëlische premier Olmert en
de Palestijnse president Abbas. Beiden zei-
den bereid te zijn de vredesonderhandelin-
gen weer op te nemen. >16

Blair verliest controle over regering
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