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Lode Delputte
Een president moet meer zijn
dan een schitterende pr-man

Hoe het bloedbad in Toulouse de Franse politiek omgooide

e spectaculaire dood van
MohamedMerah, donder-
dagmiddag in Toulouse, is de
epiloog van een drama dat
heel Frankrijk heeft
geschokt. Tussenmaandag-

ochtend, toen op zeldzaam brutale wijze
drie Joodse kinderen en eenmanwerden
afgemaakt, en woensdagochtend, het
moment waarop de RAID-dienst van de poli-
tieMerahs flat in de wijk Côte Pavée omsin-
gelde, werd het nationale verbeeldingsver-
mogen danig op de proef gesteld, heen en
weer slingeren als het deed tussen deze en
gene angstaanjagende hypothese.
Vanuit een buikgevoel dachten demeeste

burgers aanvankelijk aan een neonazi. Het
wapentuig en demanier waarop de dader
dat gebruikte, deden denken aan eenmilitair.
Zaten de speurders zelf niet op de piste van
een groep uit het leger gezette, autochtone
extremisten?Had de tragedie in Noorwegen,
vorige zomer, niet bewezen dat de dreiging
ook uit die hoek kwam?Veel Toulousains
namen spontaan het woord Breivik in de
mond.Moslimswaren het die ons als eersten
hún vrees kenbaarmaakten: “Wat als de
dader een islamist is? Is het hek danweer
van de dam?”
In het irreële vacuüm tussenmaandag en

woensdag, aangesterkt door de angst dat de
scooterkiller op elkmoment opnieuwkon toe-
slaan, stondde collectieve psyche bloot aan
een onverwachtmaar onvermijdelijk zelfon-
derzoek. In het anders zo zuiderse Toulouse
was het stil,muisstil, dinsdag.
De politiekewereldmaakte aanstalten om

dat bezinningsmoment te delen. Op Jean-Luc
Mélenchonna, de voorman vanhet donker-
rode Front deGauche die de voortzetting van
de kiescampagne “een daad van verzet”
noemde, schortten alle presidentskandidaten
hun agenda op. Tochwashet toen al duidelijk
dat niets naToulouse noghetzelfde zou zijn,
dat de electorale kaarten grondig door elkaar
geschud zoudenworden, dat demoordpar-
tijen als een plukrijpe vrucht in iemands han-
den zouden vallen. En dat die iemandhoogst
waarschijnlijkNicolas Sarkozywas,want niet
één kandidaat klopt de zittende president als
het over veiligheid gaat.
Hoogstwaarschijnlijk, maar om zekerheid

te hebbenmoest er zekerheid zijn over de
dader. Immers, zolang die in de blank-funda-
mentalistische hoekwerd vermoed, kon de
oppositiemet de nodige voorzichtigheid clai-
men dat de toon van de kiescampagne fout
zat, en dat Sarkozy’s taal de extreem rechtse
kiezer (voor alle duidelijkheid: geenszins te
verwarrenmet neonazi’s) te veel stroop aan
de baard smeerde.
Meerdere opposanten lieten zich inderdaad

vangen.Niet alleenMélenchon schoot te vroeg
uit de startblokken, ook de centrum-kandidaat
François Bayrou verbrak de stilte. Zonder hem
met naam te noemenhaalde hij zwaar uit naar
de president: “Onze politici”, oreerdeBayrou,
“hebbende plicht tewaken over de samenle-
ving. Zijmoeten erop toezien dat de spannin-
gen, passies enhaat geen aanmoediging krij-
gen, ookniet omelectorale redenen.”
Gelukkig voor hemdeed Sarkozy’s belang-

rijkste rivaal, FrançoisHollande, dat niet, en
weerstondhij aan de druk van eendeel van
zijn aanhang om tochmaar een scherper
standpunt in te nemen.Ook zonder uitval
naar Sarkozy’s hard-rechtse taal zouHollande,
tot voor kort dé favoriet in de peilingen, het al
moeilijk genoeg krijgen.
Want nogmaar amperwasMerah gelocali-

seerd, of daar trok eenbatterij door het Elysée
gestuurde tenoren tegen de socialist van leer:
Hollandehadde electoralewapenstilstand
doorbroken enhadhet drama vanToulouse
“geïnstrumentaliseerd”.Hij heette “politiek
engelachtig” enhad “niets te vertellen over vei-
ligheid ofmigratie”, zeker nu ruim50procent
vande kiezers, onderwie ookheelwat vande
linkerzijde, volgens onderzoek “eenprobleem
heeftmet de plaats van de islam in ons land”.
Vooral de voorzitter van deUMP,

Jean-François Copé, trok alle registers open:
hij beschuldigdeHollande donderdag van
“permanente dubbelzinnigheid”.

Wasknijper
Decampagne is hervat, zo veel is zeker,met een
hevigheidnogwel die omgekeerd evenredig is
aande eerbied voorde slachtofferswaar ieder-
eenmaandagnog zoplechtig toehadopgeroe-
pen. Zelf kanNicolas Sarkozy zich intussenper-
mitteren er presidentieel rustig bij te blijven.
Enkel zijn omschrijving vanMerah, die hij een
fanaticus en eenmonster noemde, klonkwei-
nig staatshoofdelijk, al lag zehelemaal in de lijn
vande emoties vanhetmoment.
Zokomthet dat een campagnedie tot dusver

vooral over sociaal-economische en financiële
thema’s hadgegaan, doorspektmet pogingen
van rechts omhet overhalalvlees en islamise-
ring tehebben, in één rukophaar kop staat.
Meerdere commentatorenwaarschuwden

de jongste uren voor eenherhaling, hoe
onwaarschijnlijk ook, vanhet scenario van
2002.Ook toenal gooide een incident de
agendabruuskomrichting veiligheid en
migratie.Het resultaat sloegFrankrijkmet ver-
stomming: niet PS-kandidaat Lionel Jospin
stootte naar de tweede rondedoor,wel Jean-

Marie LePen, vader vandehuidige voorvrouw
vanhet FrontNational,MarineLePen.Met een
wasknijper opdeneus stemde links Frankrijk
danmaar voorde centrum-rechtse kandidaat,
JacquesChirac.
Toch is het zeer de vraagof het ookdeze keer

zo’n vaart zal lopen. Zo’nbedreiging voor
Hollande is LePenookweerniet. Opiniepeilers
bevestigendanwel unisonodat eenaffaire als
die inToulouseNicolas Sarkozy vooruithelpt,
maardie hadachterstand in te lopen.

Grootstadsgeweld
Zijn de verkiezingen dan een uitgemaakte
zaak?Neen, het blijft afwachtenwat er
gebeurt eenmaal het stof is neergedwarreld.
Nu al klinken er vragen aan de president:
waarom lieten zijn inlichtingendiensten een
man ongemoeid die inAfghanistanwas opge-
pakt en inreisverbod in deVS gekregen had?
Enwat te denken van de kritiek die veilig-
heidsexpert Christian Prouteau, ex-topman
van deGendarmerie, formuleert? Prouteau
snapt niet hoe een topteamer niet in slaagt
één individu na een beleg vanmeer dan dertig
uren levend uit zijn flat te halen. “Waarom is
er bijvoorbeeld geen traangas ingezet?”
NaToulouse is demeest fundamentele kwes-

tiemisschienweldeze:wat is er onderpresident
SarkozyvandeFransebanlieues geworden?De
werkloosheidscijfers staanhoog, denoordelijke
wijkenvande stadMarseillewordengeteisterd
doorongeziengrootstadsgeweld, de scholen
krijgendemiddelenniet langeromde integratie
tot een succes temaken.
Veiligheid enmigratie zijn lievelingsthema’s

vanSarkozy, zeker envast.Maaronvermijdelijk
zal dekandidaat ookopdit vlakmet zijnpalma-
res geconfronteerdworden.Neemdewetdie
Sarkozydonderdagaankondigde, endiehet
raadplegenvan terroristischewebsites tot een
misdaadmaakt.Wel, vrijdagbleekdathij net
dezelfdeaankondiging in2005al gedaanhad,
maarhetbleef bij eenaankondiging. Een schit-
terendcommunicator is Sarkozyongetwijfeld,
ooit zullendeFransenhemechterookopzijn
beleidmoetenafrekenen.
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Rouw
en rauw

n Zwitserland gebeurt een dramatisch ongevalmet
een bus. Er zijn 28 doden, vanwie 22 kinderen. Het
land is in rouw. Kerken zitten vol. In Frankrijk gebeu-
ren dramatische aanslagen. De presidentscampagne
wordt stilgelegd. De heren Sarkozy enHollande zijn in
de synagoge aanwezig. In tijden als deze hebbenmen-

senmekaar en rituelen nodig. Het instituut kerk staat
laag aangeschreven, kerken zijn vrijwel leeggelopen,
maar dit is nu niet aan de orde. Even niet, straksweer
wel. Politici zijn geen politicimeer,maar vader,moeder,
broer en zus. Even. In de rouw zijnwe allemaal gelijk. In
de rouwhebbenwe een ontroerde eersteminister lief. In
de rouw gaan allemedia in overdrive. Ze puren ongeval,
moordaanslag en alle omgevingsfactoren uit tot op het
bot. Het detail van de berichtgeving is versmachtend. Tot
de compassie van de natiemet grote nadrukkelijkheid is
uitgepuurd en leeg achterblijft. Tot de rituelenweer over-
dreven gaan voelen.
Rituelen overstijgen godsdienst. Ze bezweren intuitief

dood en leven. Zo dragen kerk enmedia beide bij tot de
rouw. Beide pijnlijk beperkt in hun onvolkomenheid.
Maar de aandacht voor en het gebruik van beide geeft de
onweerstaanbare nood van demensweer om tot een
groep te behoren.Mensenwillen delen in de pijn van de
andere.Mensenwillen demedemens ondersteunen.
Wellicht omdatmen onbewust verlangt naar reciproci-
teit. Samen een religieuze dienst bijwonen, komt hier aan
tegemoet. Het wijst op het belang van de groep, zelfs in
tijdenwaar alles bij het individu begint. Elkewetgeving,
elke vorm van structuur neemt het individu als uitgangs-
punt.Maar zoals prof. dr. Helmut Gaus het stelt: elke
mens is een ik én eenwij.We kunnen niet zonder de
ander.

Dezemaatschappij laat evenwel weinig intact vanwat
mensenmet elkaar verbindt. Lid zijn van een vereniging
klinkt ouderwets tenzij het gaat omde verdediging van
het eigenbelang. Vele scholen organiseren sociale stages
omdat solidariteit nietmeer automatisch opgepikt wordt.
Religie behoort tot de privésfeer. En toch zienwe op deze
uiterst pijnlijke, kritischemomenten de nood om samen
te zijn. Deze emotionele nood verdientmeer respect.
Deze nood gaat niet over koopkracht, pensioen of witte
zorg. Deze nood gaat niet overmateriële, individuele
behoeften. Deze nood gaat overmenselijk contact. Over
organischewijzen ommetmekaar om te gaan, omde
grote leegte samen in te vullen. Hoe gaanwe deze
behoefte aan bezwering van existentiële angst beleven?
Hoe gaanwe beletten dat we voort als samenleving emo-
tioneel ontrafelen?
Media en kerk hebben hier een grote verantwoorde-

lijkheid. Hoewaarachtig is de troost die van een kerk-
dienst uitgaat? Hoeveel plaats laatmen aan de groep om
dit samen te verwerken? Geloven is een individuele aan-
gelegenheid. Toch: opmachteloze ogenblikkenmekaar
ondersteunen is eenmaatschappelijke taak die de kerk
niet uit dewegmag gaan. Zemag niet dominerenmaar
moet faciliteren. Verbinden zonder te indoctrineren. Dat
maakt het optreden van de antiabortussekte zowalgelijk.
Ze is niet in staat omoprechtmet de naastemee te leven.
Demedia zijn de nieuwe religie. Geloven in het zien.

Misschien is dit wel een vernieuwde vorm van animisme.
Media latenmensen delen inmekaars leed. Een zware
verantwoordelijkheid, zowel ten aanzien van de getroffe-
nen als de samenleving. Hoe eerlijk gebeurt dit? Hoe
authentiek is het? Hoeveel voyeurisme zit er in dit ellen-
desurfen?Hoe oprecht is hetmedeleven en het delen van
zo’n allesverterend verdriet? In hoeverre slaagtmen erin
ommensen te helpen bij de verwerking? Demediaminis-
ter vond dit rauw. GuillaumeVan der Stighelen, zelf
onlangs geconfronteerdmet een pijnlijk verlies, geeft het
volgendemee op zijn Facebookpagina:

“Tijd heelt niets
Tijd helpt alleen
om tewennen
aanhet feit
dat tijd
niets heelt”

In tijden als deze hebbenmensen
elkaar en rituelen nodig
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● Sarkozy, de te kloppenman als het gaat om thema’s als veiligheid enmigratie, kan
garen spinnen bij de schrik die de Franse bevolking heeft opgevat. © JACQUES BRINON /AP
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etAmerikaanse gebruik omna
honderd dagen een eerste oor-
deel te vellen over eennieuwe
presidentwas de afgelopen
jaren ooknaar ons overge-
waaid,maar vanzelfsprekend

verdweendatmoment vorigeweek volledig in
de schaduwvande busramp inZwitserland.
Die rampzorgde ervoor datwe ookmeteen
eenheel andere regeringsleider te zien kregen,
die onmiddellijk vertrok naar Zwitserland, en
aanwezigwas opde plechtigheden in Lommel
enLeuven.Opdergelijkemomenten zienwe
de eersteminister niet langer als een politicus,
maar als een persoondie namens ons alle-
maal spreekt, en die ook de gevoelens vanhet
hele landmoet kunnen vertolken. Di Rupo
heeft dat plichtsgetrouwenmet veel inzet
gedaan, net zoals hij in december onmiddellijk
aanwezigwas bij de ramp inLuik. De premier
gedraagt zich opdiemomenten zoalswedat
van een verantwoordelijk staatsmanook ver-
wachten: de pijmaakt demonnik.Het is
natuurlijk gemakkelijk omvanuit de oppositie
met scherp te schieten,maar je vraagt je toch
af hoe politici die er vanhouden voortdurend
te polariserenhet zoudendoen opdergelijke
cruciale ogenblikken.
OokdeVlaamse publieke opinie lijkt lang-

zaambij te draaien. Begin december vorig
jaarwerdnog voortdurend geklaagd over het
gebrekkigeNederlands vande premier, en die
klachten lijkennu zo goed als verdwenen.Het
keerpunt daarbijwas de toespraak vanDi
Ruponademoordaanslag in Luik, die hij in
hetNederlands begon.Datwas volslagen
absurd: een Franstalige politicus die de inwo-
ners van eenFranstalige stadmoedprobeert
in te spreken in een vreemde taal. De toe-
spraak toonde aanhoe sterkDiRupode druk

aanvoelt omals premier van alle Belgen aan-
vaard teworden.De klachten over zijn
Nederlands zijn sindsdien flink verminderd.
Gedeeltelijk omdat zijn uitspraak verbeterd is,
ook inmoeilijke crisismomenten,maar
gedeeltelijk ook omdat deNederlandstaligen
er nu aan gewend zijn geraakt. Het doetmin-
der pijn aande oren dandat in het verleden
somshet gevalwas.
Tochblijvenerookhardnekkige tegenstan-

ders.De regering-DiRupo-Vanackereheeft
gedaanwatmoest: er is eenbegroting, depen-
sioenenworden langzaamhervormdener is
zelfs eenbegrotingscontrole. Echt flitsendof
inspirerend ishet allemaalniet,maarde
EuropeseCommissieheeft haar fiat gegevenen
wedoenhet zelfs iets beterdanEuropavoor-
schrijft.Meer zelfs, ookdemarktenkrijgen
geleidelijkmeer vertrouwen, ende fameuze
spreadmetdeDuitseoverheidsrente is gedaald
van2,1 procentbegindit jaar tot 1,4procentnu.
De regeringblijkt dus tedoenwatnueenmaal
gedaanmoetworden, enEuropees commissa-
risOlliRehnkeekenzagdathet goedwas.Di
Rupoblijft daarbij trouwaanzijnonderhande-
lingsstijl,waarmeeweookalmochtenkennis-
makengedurendezijnperiodeals formateur:
alleswordtuitentreurenbesprokenen
opnieuwbesproken tot eruiteindelijk eencon-
sensus is.Het is geen fraai spektakel omnaar te
kijken,maarhetblijktwel efficiënt.

Hardwerkende Vlaming
Vanuit de oppositie schermtmennatuurlijk
met het argument dat allemaatregelen
gericht zijn tegen dehardwerkendeVlaming.
Ik kennochtans heelwat hardwerkende
Vlamingen endaar is niemandbij diemet een
AudiA8-bedrijfswagen rijdt ofmeer dan
20.000 euro dividendenper jaar opstrijkt, dus
dan zal het nogwelmeevallen.
Deweerstand tegenDiRupoheeft officieel

temakenmet het feit dat de regering geen
meerderheid heeft aanVlaamse kant,maar
dat kanniet de enige reden zijn. Ten eerste is

dat grondwettelijk nergens voor nodig, en ten
tweedehadLetermeook geenmeerderheid
aanVlaamse kant, zonder dat dit eennega-
tieve invloedhad op zijn legitimiteit. Het ligt
dus blijkbaar eerder aande persoon:DiRupo
wordt anders beoordeeld danLeterme.
De aanstelling van eenFranstalige premier

is inderdaad behoorlijk uitzonderlijk.Meestal
verwijstmendannaar de regering-Leburton.
Maar EdmondLeburtonwas in 1973-74
amper vijftienmaanden eersteminster, hij
kondus nooit uitgroeien tot een premier die
door alle Belgen aanvaardwerd. Alle pre-
miers vanna deTweedeWereldoorlog die het
tenminste de volle vier jaar hebbenuitgehou-
denwarenVlamingen:Achilles VanAcker
(Brugge), GastonEyskens (Leuven), Théo
Lefèvre (Gent), LeoTindemans (Antwerpen),
WilfriedMartens (Gent), Jean-LucDehaene
(Brugge/Vilvoorde) enGuyVerhofstadt
(Gent). De laatste volbloedWaalse premier die
het een volledige termijn heeft volgehouden
was de LuxemburgerHubert Pierlot (1939-
1945),maar de omstandighedenwaren toen
wel enigszins anders.
Het gaat dus veel verder dan alleenmaar

wat ergernis over het feit dat de premier van
dit land een aantal Nederlandse klanken
vreemduitspreekt. In verdeelde samenlevin-
gen gaat de grootste groep er bijna automa-
tisch vanuit dat hij het alleenrecht heeft op de
belangrijkste politieke positie, en het is blijk-
baarmoeilijk omdat recht te gunnen aan
iemand vandeminderheidsgroep.
Puur objectief bekeken is er niet zoveel ver-

schil tussen demanagementstijl vanDiRupo
endie vanKris Peeters. Beidenproberen de
conflicten binnenhun regeringsploeg uit te
vechten enniet voor het oog vande camera,
en ze proberen duidelijk hunprivéleven
gescheiden te houden vanhunpublieke rol.
De eenwordt geprezen voor zijn betrouwbare
degelijkheid; de ander krijgt kritiek vanwege
een gebrek aan inspirerend leiderschap.
Metenwedan tochmet tweematen en twee
gewichten?
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Eva Brems
Doen we een Vanackeretje of een De Guchtje?

Enkele tips voor Didier Reynders aan de vooravond van het Belgische bezoek aan Congo

p 28november beleefde ik als
verkiezingswaarnemer de
democratische droomvande
Congolese bevolkingmee.
Het enthousiasme ende toe-
wijdingwaarmee kiezers en

lokale verantwoordelijkenhundemocrati-
sche rol uitoefenden,maakten een grote
indruk. Even frappantwarende verwachtin-
genwaarmee ze waarnemers uit België aan-
spraken: als het fout zou gaan,moest ons land
dit aan dewereld latenweten. DeCongolezen
verwachtennog steeds veel vanBelgië, ook al
heeft ons landhen almeermaals teleurge-
steld. Inmiddels staat vast dat de verkiezing
vanKabilawegens fraude en organisatorische
tekortkomingenniet vrij en eerlijk verlopen is.
Maandag vertrektministerReynders naar
Congo, als eerste Europeseminister sinds de
verkiezingen.

Pintje met Kabila
Eerder haddenwe al de twijfelachtige eer om
als eerste Europese lidstaat een felicitatiebrief
te sturen aanhet adres vanKabila, en omals
enig Europees land een ambassadeur te stu-
rennaar de opening vanhet Congolese parle-
ment. Deze signalenwerdendoor het kamp-
Kabila dankbaar aangegrepen omhet zwaar
gecontesteerde verkiezingsproces te legitime-
ren.Met het geplande bezoek vanminister
Reynders dreigt onze regering opnieuwde
mist in te gaan. Eennieuwediplomatieke uit-
schuiver zoude geloofwaardigheid van ons
landbij de Congolese burgers aantasten, en
ons land verder isoleren vande internationale
gemeenschap en onzeEuropese partners. Net
daarom is het belangrijk dat onzeminister tij-
dens zijn Congoreis de regie strak in handen
houdt.Het Congolese regime zal er alles aan
doen omhet Belgische bezoek in scène te zet-

ten als een legitimering vanKabila’s herver-
kiezing. Dat vermijden is de hoogste priori-
teit. Reynders zou niet de eerste Belgische
minister zijn die zich voor Kabila’s kar laat
spannen. De beelden vanminister Vanackere
die in 2010 een ‘pintje’ dronkmet Kabila in
diens buitenverblijf, waren in dat opzicht een
dieptepunt. En ook premier Di Rupowas
enkelemaanden geleden zo naïef omniet te
voorzien dat zijn felicitatiebrief breed zou
worden uitgesmeerd in de Congolesemedia.
Het beste lijkt nog dat Reynders een rechts-
treekse ontmoetingmet Kabila vermijdt.
Enkel een zorgvuldige keuze van gespreks-
partners, over het hele politieke spectrum, en
met ruime aandacht voor het kritischemid-
denveld, kan aantonen dat België de
Congolese bevolking steunt, niet het
Congolese regime.

In vrees en beven
In België heeft Reynders zich, na enig dralen,
kritisch uitgelaten door te stellen dat het ver-
kiezingsproces de legitimiteit van Kabila
serieus heeft aangetast. Het komt er nu op
aan dit ter plaatse duidelijk temaken. Als
Reynders Kabila toch zou ontmoeten,moet
hij die boodschap brengen. En niet achter
gesloten deuren: dit is immers in de eerste
plaats een boodschap voor de Congolese
bevolking.Maar ook als er geen rechts-
treekse ontmoeting komt,moet de Belgische
buitenlandminister duidelijke taal spreken.
Schroomomwille van het koloniale verleden
is in deze ongepast.
Toch is het belangrijk dat Reynders ook een
positieve boodschap brengt, door enkele
haalbare sporen te benadrukken omde
Congolese democratie te versterken. Enkele
Belgische ngo’s die in Congowerken (11.11.11.,
Broederlijk Delen en Pax Christi) hebben in
dat verband al nuttige suggesties gedaan. De
Congolese electorale cyclus voorziet nog drie
stappen: senaats- en provinciale verkiezin-
gen in 2012, en lokale verkiezingen in 2013.
Het zijn vooral die laatste die van belang zijn
voor de doorsnee Congolese burger, voorwie

Kinshasa vaak ver en onbekend is. Om een
herhaling van het debacle van de presidents-
verkiezingen te vermijden,moet eerst het
vertrouwen hersteldworden door een dia-
loog op te startenmet de verschillende poli-
tieke partijen en hetmiddenveld. Uit deze
dialoogmoet er een brede consensus komen
over de hervorming van belangrijke organen
zoals de nationale kiescommissie en de
rechtscolleges die over kiesbetwistingen
gaan.
De legitimiteit van het Congolese regime
wordt niet alleen door demislukte verkiezin-
gen onderuit gehaald. Het is ook een regime
dat de elementaire rechten en vrijheden van
zijn burgersmiskent, en dat daders van gru-

weldaden vrijuit laat gaan. Twee namen die
dit onrecht symboliserenmoeten dan ook
prominent op Reynders’ lippen liggen: John
Numbi, de opdrachtgever van demoord op
mensenrechtenactivist Floribert Chebeya, en
Jean BoscoNtaganda, eenwarlord diewordt
gezocht voormisdaden tegen demensheid.
Beiden lopen vrij rond, en genieten bescher-
ming vanKabila. Als Reynders het handig
aanpakt – en als het nodig ismag dát wel
achter de schermen – kan hijmisschien net
dat duwtje geven dat nodig is omhen te laten
arresteren.
Voormij is Reynders’ reis dan ook niet op
voorhand een ramp.Maar ik houmijn hart
vast.
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● JosephKabila kan er in de aanloop van de presidentsverkiezingenwelmee lachen. © AFP


