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WEER REL ROND
REIS LAURENT

Prins krijgt in Israël prijs van «racistische» organisatie
Prins Laurent heeft opnieuw een politieke rel uitgelokt met een
privéreis. Hij zit op dit moment in Israël op uitnodiging van het Joods
Nationaal Fonds, een zionistische milieuorganisatie die al jaren zwaar
onder vuur ligt voor het verjagen van Palestijnse inwoners. Buitenlandse Zaken keurde de reis nochtans goed. «Een blunder», stellen Open
Vld, Groen en N-VA, die premier Di Rupo hierover zullen ondervragen.
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Op het eerste gezicht leek het een
onschuldige reis. Prins Laurent was
als natuurliefhebber uitgenodigd
door het Joods Nationaal Fonds om
een boom te komen planten nabij
Jeruzalem. Hij kreeg hierbij ook een
prijs voor zijn «inzet voor ecologie
en energie». Maar de organisatie is
niet zo onschuldig als ze lijkt. Het
gaat om een zionistische vereniging
die er al jaren van wordt beschuldigd bossen te planten op platgewalste Palestijnse dorpen én actief
Palestijnse inwoners van hun land
te verjagen om er bomen te kunnen
zetten. Onder meer Amnesty International protesteert al jaren met
petities en betogingen heftig tegen
deze «racistische» organisatie.
Prins Laurent was zich blijkbaar van
geen kwaad bewust. «Ik ben heel
blij met mijn prijs. Deze organisatie
verricht fantastisch werk», zei hij
toen we hem gistermiddag opbelden. En ook Buitenlandse Zaken —
dat sinds Laurents controversiële
Congotrip in 2011 toestemming
moet geven voor elke reis — zag er
geen graten in. «Het Joods Nationaal
Fonds is een erg gerespecteerde,
historische stichting in Israël. Het
ging ook puur om milieuactiviteiten. Zolang prins Laurent geen
politieke contacten heeft en dit
uitsluitend een privéreis is, is daar
dus niets mis mee», zegt woordvoerder Michel Malherbe.
Maar de politiek denkt hier toch

Prins Laurent bezocht gisteren het oude stadsdeel van Jeruzalem.
anders over. «Dit lijkt me een blunder van Buitenlandse Zaken», zegt
Eva Brems (Groen). «Dit had nooit
toegelaten mogen worden. Zeer
problematisch.» Zij zal premier Di
Rupo morgen in de Kamer ondervragen over hoe dit kan, net als
Open Vld’er Luk Van Biesen en
N-VA’er Theo Francken. Van Biesen:

«Na de vorige incidenten met prins
Laurent is er een protocol afgesproken met gedragsregels waaraan hij
zich moet houden bij bezoeken aan
het buitenland. De premier zal in de
Kamer moeten toelichten of de
prins zich in dit geval aan de afspraken heeft gehouden en het
protocol heeft nageleefd.» ‰ 5
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