
‘A
ls Yves Leterme de RTBF
vergelijkt met Radio Mille
Collines, dan is dat een
probleem”, zegt Dave
Sinardet, en hij voegt
eraan toe dat hij zich
zacht uitdrukt. Sinardet is

politicoloog en communicatiewetenschap-
per aan de Universiteit Antwerpen, gespeci-
aliseerd in de communautaire verhoudin-
gen. Hij doctoreerde met een studie over de
wederzijdse beeldvorming van
Nederlandstaligen en Franstaligen in de
media. Die blijkt al even problematisch.
“We zijn ondertussen gevoelig geworden
voor het beeld dat aan de andere kant van
de taalgrens over ons gecreëerd wordt,
maar we vragen ons minder af welk beeld
we zelf creëren. Ik zag eens een uitzending
van Ter Zake en die begon met beelden uit
het RTBF-nieuws. De ondertoon was: ‘Kijk
eens wat voor karikatuur ze nu weer van
ons maken.’ Terecht. Maar de volgende
reportage was er wel één over Joëlle
Milquet waaronder het liedje ‘La Poupée
Qui Fait Non’ van Michel Polnareff gemon-
teerd was.”

Wat zijn voor Leterme de gevolgen
van zijn vergelijking?

“Ik begrijp dat hij zich aangevallen voelt
door de Franstalige media in het algemeen
en door de RTBF in het bijzonder. Alleen, als
hij zich wil profileren als een genuanceerd
man en niet als die gevaarlijke, separatisti-
sche politicus, zoals hij wordt afgeschil-
derd, dan vind ik het geen goed idee om de
Franstalige openbare omroep te vergelij-
ken met een radiostation dat heeft opge-
roepen tot etnische zuivering tijdens de
genocide in Rwanda. Hij verwijt de RTBF
dat het een bepaalde beeldvorming van
hem creëert, maar doet nu een uitspraak
die volledig past bij die beeldvorming:
iemand die niet op zoek is naar consensus,
maar wel naar controverse. Door hem uit te
nodigen voor een constructief gesprek
heeft de RTBF volwassener gereageerd.”

Leterme zegt nu: ‘Ik heb de RTBf
niet met Mille Collines vergeleken.
Ik heb alleen gezegd wat ik in
politieke middens soms hoor.’

“Als je zo’n rol speelt in de toppolitiek,
weet je dat zo’n uitspraak anders geïnter-
preteerd zal worden. Toen hij de
Marseillaise zong in plaats van de
Brabançonne heeft hij zich twee dagen
later geëxcuseerd. Maar toen een journalist
hem vroeg of hij die excuses in het Frans
wilde herhalen, weigerde hij dat. In de
reportage die de RTBF woensdag heeft uit-
gezonden, voelde je voortdurend dat de
Franstalige journalisten op zoek waren
naar een symbolische geste van Leterme,
die bewijst dat hij er voor alle Belgen is, ook
voor de Franstaligen. Die zoektocht is nogal
fanatiek en ingegeven door bepaalde voor-
oordelen. Dehaene communiceerde vroe-
ger ook dikwijls bot en daar is nooit zo’n
groot probleem van gemaakt. Tegelijk voelt
Leterme blijkbaar niet aan dat zo’n geste in
de huidige context wel degelijk noodzake-
lijk is, waardoor hij de zaken verergert.”

Heeft hij ongelijk als hij beweert dat
de RTBF tégen hem is?

“Het klopt inderdaad dat het beeld van
Vlaanderen dat in vele Franstalige media
wordt gegeven vrij eenzijdig is. Vlaanderen
wordt al langer geassocieerd met nationa-
lisme en separatisme. De docufictie van de
RTBF over het einde van België is daar het
logische eindpunt van. Het gevoel dat de
Vlamingen hun onafhankelijkheid zullen
uitroepen, leeft bij veel Franstalige journa-
listen en commentatoren. Volgens sommi-
gen moet je die beeldvorming niet te au
serieux nemen omdat het om een specifiek
genre ging dat je niet mag gelijkstellen met
een nieuwsuitzending. Maar na die repor-
tage volgde een debat, waarin verschillen-
de verantwoordelijken van de RTBF bena-
drukten dat het om een plausibel, rea-
listisch en geloofwaardig scenario ging.
Dan kan je het niet langer beschouwen als
een grap of een parodie. In die uitzending
staat journalist Christophe Deborsu (die
Leterme vroeg de Brabançonne te zingen,
bdc) voor het Vlaams Parlement en zegt hij
dat daar de onafhankelijkheid van
Vlaanderen is goedgekeurd door een over-
weldigende meerderheid. Daaraan zie je
hoe de mening van een deel van de
Vlaamse politieke klasse wordt uitgebreid
tot de volledige politieke klasse. Een paar
shots verder zag je dat de Grote Markt van
Antwerpen zwart zag van het volk. Al die
mensen waren de onafhankelijkheid van
Vlaanderen aan het vieren. Het ondertus-
sen gehomogeniseerde politieke
Vlaanderen werd ook nog eens geprojec-
teerd op alle Vlamingen: ‘Eigenlijk zijn ze
allemaal separatistisch.’

“Dagenlang is door de Franstalige media
gefocust op Letermes uitspraak dat de

Franstaligen intellectueel niet in staat
waren om Nederlands te leren. Men heeft
een beeld van Leterme: wat daarin past,
wordt opgenomen en uitvergroot. Wat
daar minder in past, wordt aan de kant
geschoven. Daartegenover staat dat
Leterme er zelf ook slecht op gereageerd
heeft. Zo’n uitspraak getuigt al niet van erg
veel empathie in de gevoelens die kunnen
leven in Franstalig België. Hij had meteen
daarna kunnen zeggen: ‘Die uitspraak was
niet goed gekozen, maar wat ik ermee
bedoel is dat er soms een gevoel van onbe-
grip leeft in Vlaanderen omdat sommige
Franstaligen in Vlaanderen komen wonen
en geen Nederlands leren.’ Zo had hij mis-
schien een echt debat over de kwestie kun-
nen opstarten en begrip kunnen wekken.
Nu is die uitspraak een eigen leven gaan lei-
den.”

Wat moet hij nu doen om de schade
te beperken?

“Hij doet er goed aan om – zoals hij al van
plan was – in te gaan op de uitnodiging van
de RTBF. Hij kan best op een open manier
aan tafel zitten en proberen het conflict op
te lossen.”

Moet hij zijn excuses aanbieden?
“Persoonlijk vind ik dat hij dat voor die

vergelijking wel mag doen. Dat wil niet zeg-
gen dat hij daarom geen terechte of onte-
rechte problemen met de omroep mag
hebben.”

Zou de RTBF Leterme willen breken,
zoals Etienne Schouppe in De
Zevende Dag zei?

“Dat is overdreven. De media schrijven
zich wel in in de politieke consensus van

hun eigen gemeenschap. De beeldvor-
ming van Leterme in de Franstalige media
strookt met die van heel wat Franstalige
politieke middens. Net zoals de beeldvor-
ming van Milquet bij ons strookt met die
van sommige Vlaamse politici. Franstalige
journalisten hebben vooral contact met de
Franstalige onderhandelaars, en dat geldt
evenzeer voor de Nederlandstalige journa-
listen en onderhandelaars. Daardoor krij-
gen ze een vrij eenzijdig beeld. In de RTBF-
reportage van vorige woensdag kwamen
bijna alleen Franstalige politici aan het
woord. Voor een stuk is dat ook de schuld
van Leterme. Hij heeft niet echt zijn mede-
werking verleend. Het is voor de Vlaamse
politici een beetje gemakkelijk om je
beklag te doen over de beeldvorming aan
Franstalige kant als je zelf geen moeite
doet om die bij te stellen. Jean-Marie

Dedecker komt bijna elke week op de zon-
dagmiddagdebatten op RTL en de RTBF.
Dat zorgt vanzelfsprekend voor een
bepaalde beeldvorming over Vlaanderen.
Ik heb aan de makers van die programma’s
gevraagd waarom ze geen breder palet van
Vlaamse politici uitnodigden. Daarop ant-
woordden ze: ‘We doen niets anders, maar
de meesten willen nooit komen. Dedecker
wil altijd komen.’ Bovendien staat
Dedecker natuurlijk garant voor straffe
uitspraken.” 

Leterme zei dat de reportage van
vorige woensdag pas uitgezonden
mocht worden nadat er een
regering was, en dat de RTBF zijn
woord heeft gebroken omwille van
de kijkcijfers. Wordt Leterme
afgeschild als separatist omdat dat
nu eenmaal beter verkoopt?

“Als ik met Franstalige journalisten
praat, merk ik dat ze af en toe zelf niet
geloven in het beeld dat ze creëren, maar
ze hebben het gevoel dat dat van hen ver-
wacht wordt, omdat het werkt. Een kran-
tenkop op de voorpagina moet ook altijd
wat ongenuanceerder zijn om beter te
verkopen. Dat is ook zo met de hoofdpun-
ten van het journaal. N-VA-jongeren die de
Belgische vlag verbranden, dat gaat er
natuurlijk makkelijker in, terwijl het mis-
schien niet eens een hoofdpunt waard is.
Journalist Christophe Deborsu probeert
de politieke hangijzers wat luchtiger
maken. Het gevolg is dit soort simplifica-
ties. Hij heeft zijn eigen stijl en zoekt de
controverse op. Door het opgesplitste
medialandschap in België kan je je als
Franstalig journalist ook meer permitte-
ren met een Nederlandstalige dan met
een Franstalige politicus. Als hij dat zou
doen met Elio Di Rupo, zou hij veel meer
kritiek krijgen.”

Leterme zei in De Zevende Dag ook
dat de RTBF de verkiezingsuitslag
wil ondermijnen. Eigenlijk zegt hij
dus: ‘Ze proberen ervoor te zorgen
dat ik geen premier word.’

“Dat getuigt deels van paranoia. Die poli-
tieke agenda bestaat volgens mij niet bij
de media, maar wel bij een aantal
Franstalige politici. De media worden
daar – meestal onbewust – een spreekbuis
van. Het is het gevolg van de impliciete
reflexen van een consensus in de politieke
berichtgeving. Onze media zijn volledig
opgesplitst. In andere federale staten is er
op dat vlak meer structurele samenwer-
king. Het is toch vreemd dat er aan de
federale verkiezingen geen enkel federaal
debat is voorafgegaan. Eigenlijk hebben
we twee regionale verkiezingen gehad,
met regionale partijen, regionale campag-
nes en regionale media. In Vlaanderen
was er veel kritiek op het justitiebeleid en
op het economische beleid, maar de
ministers van Justitie en Financiën heb je
nooit op een debat op de Vlaamse zenders
gezien. Dat werkt dat soort eenzijdige
beeldvorming in de hand. Het zou dus
zinvol zijn, als er een soort van federale
publieke ruimte zou komen, bijvoorbeeld
een echt federaal debat dat wordt uitge-
zonden aan beide kanten van de taal-
grens. We zitten nu al zes maanden in een
politieke crisis die te maken heeft met
tegengestelde visies over de toekomst van
het land. Er is zogezegd al zes maanden
een communautair debat, maar ik heb
nog geen enkel communautair debat
gezien. Al is er wel vooruitgang. RTL-TVI
bracht afgelopen week 30 Vlamingen en
Franstaligen bijeen om in hun eigen taal
over hete communautaire hangijzers te
discussiëren. Er is ook meer openheid
naar commentatoren van de overkant van
de taalgrens. Ik zie in jullie krant stukken
staan van Franstalige collega’s en zelf
word ik ook regelmatig gevraagd door
Franstalige media.”

De vergelijking van Yves Leterme tussen de RTBF en Radio Mille Collines is ongepast  en
hij zou zich er beter voor excuseren. Dat vindt Dave Sinardet. Maar volgens de Antwerpse

politicoloog-communicatiewetenschapper mogen ook sommige media – zowel aan
Frans- als aan Nederlandstalige zijde – zich dringend vragen stellen over het beeld dat ze

van de andere gemeenschap creëren: ‘Bij ons worden Joëlle Milquet of André Flahaut
soms even eenzijdig geportretteerd als Yves Leterme aan de andere kant van de taalgrens.’
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Vorser Dave Sinardet over beeldvorming in Frans- en Nederlandstalige berichtgeving

Het is
gemakkelijk
om te klagen
over de
beeldvorming
aan Franstalige
kant, als je zelf
geen moeite
doet om ze bij
te stellen

‘De media 
worden onbewust
spreekbuis van de 

politieke consensus’

Reageren?      lezers@demorgen.be
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Waarom is Yves Leterme nu
eigenlijk zo kwaad op de RTBF?
Het heeft alles te maken met een
reportage die de RTBF woensdag
uitzond over zijn mislukte
formatie, en die hij niet gezien
heeft.

Totaal onverwacht verge-
leek de voormalige forma-
teur de Franstalige open-
bare omroep met de
beruchte Rwandese radio
Mille Collines, die in 1994
de massale slachtingen
van Tutsi’s mee provoceer-
de. In Rwanda werden
800.000 Tutsi's vermoord.
Zelfs 800.000 Vlaamse
voorkeursstemmen geven
niemand het recht om hun
nagedachtenis zo licht-
zinnig te misbruiken.

Yves Letermes woord-
voerder hoopte blijkbaar
dat niemand zaterdag Het
Belang van Limburg had
gekocht, want hij zei dat
Leterme “slechts had aan-
gegeven dat de program-
mamakers de effecten van
de RTBF-reportage afge-
lopen woensdag in politie-
ke milieus niet mogen onderschatten”.
Dat is op zijn zachtst gezegd toch een
merkwaardige interpretatie van wat

Leterme in het kranteninterview vertel-
de. Want Leterme vergeleek de RTBF wel
degelijk met Radio Mille Collines. 

Tot nader order heeft de RTBF niet
opgeroepen tot het fysiek liquideren van
de Vlamingen. Maar bepaalde Vlaamse

politici zijn niet vies van dit soort
gewaagde historische vergelij-
kingen. Zo had Letermes kartel-
genoot De Wever het niet zo lang
geleden over de “culturele geno-
cide” die de Franstaligen in de
Vlaamse Rand op hun geweten
hadden. En ook hij maakte de
Rwandese parallel: volgens histo-
ricus Bart De Wever doet de ‘etni-
sche’ lijst Union des
Francophones “de politiek afglij-
den tot het niveau van Tutsi's ver-
sus Hutu's”.

Heeft er eigenlijk iemand geke-
ken naar de reportage van vorige
woensdag? Leterme alvast niet,
geeft hij zelf toe, want hij weet
alleen van horen zeggen hoe
schandalig ze wel was. Dat heeft
Didier Reynders hem waarschijn-
lijk verteld, want die is in alle sta-
ten omdat Joëlle Milquet op een
onbewaakt ogenblik zegt dat zij
de enige is die de Franstaligen
verdedigt.

Eén zinnetje, dat is het corpus
delicti. Waarom windt Reynders zich
daar nu zo over op? Zijn Vlaamse vriend
Yves zei onder meer in de weekendkrant

van De Morgen net hetzelfde, als hij het
over de Vlamingen heeft: “Een regering
zonder het kartel is anti-Vlaams”. Tot
nader order heeft Bart Somers daarop
niet ontstemd gereageerd.

Leterme heeft de reportage dus niet
gezien, maar volgens zijn woordvoerder
is hij enkel “de tolk geweest van wat hij
in politieke middens gehoord heeft”. En
dat volstaat dus voor Leterme om zich
eens goed te laten gaan en de RTBF “een
propagandazender voor Joëlle Milquet”

te noemen, “een zender met een eigen
politieke agenda, een relict uit het verle-
den”.

Ik vraag me af hoe er in Vlaanderen
gereageerd zou worden als, ik noem
maar iemand, Elio Di Rupo zou weigeren
nog tegen de VRT te praten “omdat die
verworden is tot een commerciële zen-
der, geleid door marketeers die enkel
over cijfers en merken spreken.” Maar dit
geheel ter zijde...

Vanuit het verre Limburg doet editoria-
list Eric Donckier er intussen nog een
schep op: “In feite was die reportage één
grote promotiefilm voor ‘madame
Non’”. Jammer dat Leterme niet aan
Donckier verteld had dat de Vlaamse par-
tijen niet wilden meewerken aan de
reportage, en de MR zich ook terughou-
dend had opgesteld. Leterme was er zelfs
helemaal tegen en wou niet dat de came-
raploeg hem volgde. Hij wou alleen een
interview toestaan, maar dat mocht niet

over politiek gaan.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat

Joëlle Milquet het meest in beeld kwam.
En dat was zelfs journalistiek te verant-
woorden, vermits ook Leterme tot van-
daag toe de verantwoordelijkheid van
zijn mislukking bij haar legt...

Leterme ging zo ver in zijn persoon-
lijke actie tegen de RTBF dat hij zaterdag
niet alleen weigerde een interview te
geven aan de Franstalige openbare

omroep, maar de VRT ook verbood zijn
interview daar door te geven aan de
RTBF. Toen een RTBF-ploeg zaterdag in de
gangen van het omroepgebouw op hem
stond te wachten, weigerde hij op de vra-
gen van de journalist te antwoorden en
liep hij hem zonder één woord voorbij.

Deze zomer voelde Yves Leterme zich
zwaar gepakt door Christophe Deborsu,
toen die hem vroeg de Brabançonne te
zingen en de formateur de Marseillaise
aanhief. Enkele uren later bleek Leterme
hier, in tegenstelling tot de rest van de
planeet, absoluut niet mee te kunnen
lachen. Hij zou ze wel krijgen, die journa-
listen die hem zochten, voorspelde hij in
het VTM-nieuws.

Blijkbaar is Letermes lijfspreuk ‘wraak
is een gerecht dat koud gegeten wordt’.
Want zijn hoogst persoonlijke kruistocht
tegen de RTBF is er één die drijft op diepe
rancune. Leterme lijkt wel de Vlaamse
Vladimir Poetin, die niet verdraagt dat
journalisten doen wat ze willen en overal
verborgen agenda's en samenzweringen
vermoedt. Net als in de goeie oude tijd
van de CVP, die achter elke kritische jour-
nalist een socialist zag.

In Vlaams-nationalistische kringen valt
dit soort blinde en wilde kritiek op de
Franstaligen altijd goed. Maar als
Leterme nog enige kans wou maken om
ooit de Franstalige harten te veroveren,
mag hij het nu wel vergeten. 

In Lissabon komt Guy Verhofstadt
ondertussen niet bij van het lachen.

Luckas 

Vander Taelen

over de ‘blinde
en wilde kritiek’
van Yves
Leterme

Luckas Vander Taelen
is freelanceregis-
seur. Voor De
Gedachte schrijft hij
om de twee weken
een opiniestuk

Leterme lijkt niet te verdragen 
dat journalisten doen wat ze willen,
en hij vermoedt overal verborgen
agenda’s en samenzweringen

Toen ik vijftien jaar geleden een
bezoek bracht aan het Museo de la

Revolución in Havana kon ik op een
bepaald moment mijn ogen haast niet
geloven. Eén van de
museumstukken was een
karikaturale pop, met daar-
onder het bordje ‘El cabrón
Bush’. Letterlijk vertaald : ‘de
klootzak Bush’. De museum-
bewaker die ik daarover aan-
sprak was zich van geen
kwaad bewust: hij vond het
de normaalste zaak van de
wereld dat de Amerikaanse
president in een officieel
staatsmuseum als een
cabrón werd voorgesteld.
Want was hij tenslotte niet
verantwoordelijk voor de
boycot die Cuba zoveel ellen-
de bezorgde ?

Het RTBF-incident van dit
weekend deed me daar
onwillekeurig aan terugden-
ken. Niet dat men het op de
RTBF heeft over ‘le salaud Leterme’. Maar
de manier waarop de zender bericht
over de communautaire crisis kan men
toch bezwaarlijk fatsoenlijk noemen. Dat
de RTBF met het fameuze nepjournaal
van vorig jaar eens flink aan de commu-

nautaire boom heeft geschud, tot daar-
aan toe. Het echte probleem is de hitsige
en chargerende manier waarop dagda-
gelijks over de communautaire crisis

wordt bericht. Van zodra het
daarover gaat, slaat de presenta-
tor of journalist van dienst een
heel andere toon aan. Het
register verspringt van een zake-
lijke en afstandelijke spreekstijl
naar een meer betrokken en, als
het over de Vlamingen gaat, licht
sarcastische toon.

Flaminganten worden systema-
tisch “extremisten” genoemd. De
naam Jean-Marie Dedecker krijgt
men bij de RTBF niet over de lip-
pen zonder er het verwijt “popu-
list” aan toe te voegen.  En dan
zwijgen we nog over de manier
waarop het Vlaams Belang wordt
behandeld. 

Het kan vreemd lijken dat de
RTBF-journalisten bij hoog en bij
laag blijven ontkennen dat ze
het communautaire nieuws op

een gekleurde wijze brengen. Maar wel-
licht beseffen ze dat zelf amper. Dat
komt omdat het anti-separatisme in
Franstalig België steeds meer fungeert
als een echte staatsideologie.

Het voortbestaan van België als een

model van intercultureel samenleven
wordt daarbij als een na te streven ideaal
voorgesteld, en al wie dat ideaal bedreigt
is de vijand.

Aangezien er tegelijkertijd een beeld
wordt opgehangen van een Vlaanderen
vol openlijke of omfloerste separatisten,
is die ideologie ook impliciet anti-
Vlaams. Hun denken is zodanig van die

dominante ideologie doordrenkt, dat de
journalisten zich er nauwelijks van
bewust zijn.

Het is inderdaad een beetje zoals met
die museumbewaker in Havana: zijn
wereldbeeld was dermate bepaald door
de anti-Amerikaanse staatsideologie van
Cuba dat het hoge cabrón-gehalte van
Bush senior voor hem gewoonweg een

objectieve realiteit was die men de
museumbezoeker niet mocht onthou-
den.  

Yves Leterme mag dit weekend dan een
wat overtrokken vergelijking hebben
gemaakt, zijn verontwaardiging over de
RTBF is meer dan begrijpelijk. Het is
moeilijk om in de manier waarop over
hem werd bericht, geen systematische

operatie Beschadiging te zien. Het straf-
ste vond ik nog de berichtgeving over
het Karrewiet-interview tijdens de episo-
de Van Rompuy.

Leterme gaf een interview weg aan een
dertienjarige jongen en probeerde op
een eenvoudige manier uit te leggen dat
hij het beste voor had met België, en dat
Vlamingen en Walen allebei beter

moesten worden van de staatshervor-
ming. Om dit te vertalen naar de leefwe-
reld van het jongetje gaf hij het voor-
beeld van de onderwijsfinanciering. Op
de RTBF werd dit vrij onschuldige
nieuwsfeit meteen opgeklopt tot een
heus politiek schandaal, en was men een
en al verontwaardiging over het feit dat
die perfide Leterme de Franstaligen
wilde omkopen met wat centen voor het
onderwijs.

Maar het is waar, toen de jonge inter-
viewer hem vroeg wat hij het “mooiste”
volkslied vond, de Brabançonne of de
Vlaamse Leeuw, gaf Leterme, weliswaar
na héél lang aarzelen, een onvergeeflijk
extremistisch antwoord. Als dat niet om
problemen zoeken is.

De meeste Vlaamse politici liggen
allicht niet wakker van de berichtgeving
op de RTBF. Maar stel je eens voor dat er
ooit een nationale kieskring komt, waar-
bij de Franstalige kiezers mee zullen
bepalen welke Vlaamse politicus de ver-
kiezingen wint.

In dat geval zou de kiesstrijd wel eens
zeer ongelijk kunnen verlopen als een
geïdeologiseerde Franstalige staatszen-
der zich mee in die strijd gooit.
Misschien een bijkomende reden om
toch nog maar eens goed na te denken
over die nationale kieskring. 

Bart

Maddens

verdedigt 
Yves Leterme

Bart Maddens is
politicoloog aan de
KU Leuven

Yves Leterme mag dit weekend 
dan een wat overtrokken
vergelijking hebben gemaakt, 
zijn verontwaardiging over de RTBF
is meer dan begrijpelijk

TV Mille Collines?

Onze Vlaamse Vladimir

Radio Mille Collines (1)

De politici van het dorp Vlaanderen heb-
ben duidelijk alle zin voor relativiteit verlo-
ren. Twee voorbeelden. De uitspraak van
Yves Leterme die RTBF vergeleek met Radio
Mille Collines, en de commentaar erop
door andere Vlaamse politici in De
Zevende Dag. De enige vorm van kritiek die
te horen was, ging erover dat Leterme zich
weer eens niet had kunnen beheersen
omdat hij zogezegd getreiterd wordt, maar
niemand die het had over zijn onnoeme-
lijke vergelijking. Radio Mille Collines riep
op tot genocide (800.000 doden). De
Franstalige media verkneukelen zich
alleen maar in de onmacht van al die
‘goede Vlaamse bestuurders’ om een rege-
ring te vormen. En dan de manier waarop
Brussel en de Nederlandstalige Brusselaars
in deze regeringsvorming niet of nauwe-
lijks ter sprake komen. Als 10 procent van
alle Brusselaars Nederlandstalig is (en dat
wordt algemeen aangenomen), dan zijn

we met 110.000, en dus zijn we met meer
volk dan de inwoners van Mechelen
(Somers), Oostende (Vande Lanotte),
Kortrijk (Van Quickenborne), of zelfs meer
dan Leuven (Tobback) en Hasselt (Stevaert)
samen, meer dan Halle en Vilvoorde
samen! Maar heeft u ooit al iets concreets
gehoord over ons Brusselaars in het debat
over de staatshervorming?

Lucas Catherine, Brussel

Radio Mille Collines (2)
Met zijn vergelijking tussen de RTBF en

Mille Collines is Leterme afgedaald naar
het niveau van een Wilders in Nederland.
Pure demagogie in plaats van de demon-
stratie van een coherente politieke en
sociaal-economische visie. Moeten we de
Walen misschien straks ook gaan
beschouwen als het voorstad-racaille van
Sarkozy, de laffe sluipmoordenaars van
politici en kunstenaars van Balkenende,
de Al Qaedaterroristen van Bush en Blair?
Het begint anders wel een trend te wor-
den: conservatieve leiders die hun positie
vestigen op een mede door bepaalde

media gecreëerd beeld van een vijand, die
vervolgens met veel ‘standvastigheid’ en
‘politieke moed’ dient te worden bestre-
den. De BBC zond enkele jaren geleden
een uitstekende driedelige documentaire
uit, The Power of Nightmares getiteld,
over de frustraties van politici die tot een
soort veredelde managers zijn verwor-
den. Een sterke aanrader voor al wie in
deze woelige tijden vaak door de bomen
het bos niet meer ziet, en nog steeds terug
te vinden op Google Video.

Rob Berkmans, Achel

Radio Mille Collines (3)
De reactie van Yves Leterme is te begrij-

pen. Sinds zes maanden volg ik dagelijks
de berichtgeving op de RTBF. De RTBF is
Waals-nationalistisch, helemaal niet
afstandelijk en ronduit negatief en vijan-
dig tegenover Yves Leterme en
Vlaanderen. België wordt vereenzelvigd
met Wallonië. Er schort duidelijk wat aan
het wereldbeeld binnen de RTBF. 

Daniël Devalez, Drongen

Martha, kuisvrouw bij Telenet

telenetdruktopdeknop.be

Hebben
wij een 
knop bij 
Telenet?
Ik wist 
daar niks
van.
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