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LAURENT BIJT VAN ZICH AF NA KRITIEK OP ZIJN OMSTREDEN REIS NAAR ISRAËL
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«Al 30 jaar word ik aangevallen»
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Prins Laurent haalt zwaar uit na al wie kritiek heeft op zijn bezoek naar
Israël. «Het zijn al 30 jaar dezelfde personen die mij aanvallen. Ik ben
het kotsbeu», vertelt het koninklijke ‘enfant terrible’ aan de telefoon.
De prins ergert zich eraan dat zijn doen en laten onder de loep wordt
gehouden, maar in de Wetstraat klinkt het dat Laurent er maar beter
aan kan wennen. «Dat blijft zo tot het einde van zijn dagen.»
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KATRIEN STRAGIER
Na de dagvaarding van Delphine
Boël zit er opnieuw een serieuze
haar in de koninklijke boter. In
een schriftelijke mededeling laat
prins Laurent weten dat hij «met
spijt nog maar eens vastgesteld
heeft dat elk door hem ondernomen project of reis op een
bepaalde
manier
wordt
geïnterpreteerd». Daardoor ziet
de 49-jarige prins zichzelf «sinds
25 jaar gedecrebiliseerd bij zijn
gastheren door personen die niet
noodzakelijk door het staatsbelang gemotiveerd zijn».

deze nieuwe uithaal aangezet.
Met de mededeling zegt Laurent
ook de feiten te willen uitleggen
«zoals ze zich hebben voorgedaan». «De prins werd in Israël
uitgenodigd om uit handen van
de KKL (het Joods Nationaal Fonds,
red.) een prijs te ontvangen ter ere
van het werk dat hij al 20 jaar in

de sector van het milieu uitvoert»,
leest het bericht. Maar die KKL is
niet onbesproken. Onder meer
Amnesty International protesteert al jaren met petities en
betogingen tegen deze «racistische» organisatie, die bomen zou
planten op platgewalste Palestijnse nederzettingen. In de

Wetstraat stak dan ook hevige
kritiek op. «Dit lijkt me een blunder van Buitenlandse Zaken»,
fulmineerde Eva Brems (Groen).
«Dit had nooit toegelaten mogen
worden.»

Regels aanvaard
Volgens Open Vld’er Luk Van Biesen kan de prins er maar beter
aan wennen dat zijn reizen onder
de microscoop worden gelegd.
«Hij moet de gevolgen van zijn acties uit het verleden onder ogen
zien. Hij heeft de strengere regels
waaraan zijn missies sinds zijn
Congo-reis zijn onderworpen
trouwens zelf aanvaard. En die
zijn voor de rest van zijn leven. Of
de prins dat nu leuk vindt of niet.»

	
  

Ergernis
«Het zijn al dertig jaar dezelfde
personen (namen noemt de prins
niet, red.) die mij aanvallen en mij
zoeken. Ik ben dat kotsbeu»,
reageert de prins in een telefoongesprek met deze krant. «Ik heb al
tientallen keren gezegd om wie
het gaat, maar niemand wil mij
geloven.» Twee jaar geleden deed
de prins al een gelijkaardige
uithaal na een controversiële
Congo-reis. Ondanks een uitdrukkelijk verbod van toenmalig
premier Leterme, reisde Laurent
toen deels op kosten van president Kabila naar het Afrikaanse
land. De tegenwind die hij toen
kreeg, omschreef Laurent als een
«coup van het paleis» om hem te
«verzwakken». «Al 30 jaar willen

ELKE KEER WEER
STOOT DE PRINS
OP ALLERLEI
VERBODEN.
HIJ VOELT ZICH
GEÏNFANTILISEERD

Advocaat Laurent

ze me kwaad doen», zei hij. «Het
is de schuld van het paleis, dat de
pers en premier Yves Leterme
gebruikt om mijn activiteiten af
te blokken.»
Sindsdien moet Laurent voor zijn
reizen toestemming vragen aan
Buitenlandse Zaken, en dat ergert
hem. «De prins stoort zich aan een
bepaalde atmosfeer die rond zijn
doen en laten hangt», meent zijn
advocaat Pierre Legros. «Elke keer
weer stoot hij op allerlei verboden. Hij voelt zich geïnfantiliseerd.» De ergernis over die kinderlijke behandeling heeft de
prins volgens zijn raadsman tot

Boël daagt koning
voor rechter omdat
haar dochter ziek is
Delphine Boël heeft Albert II voor
de rechter gedaagd omdat haar
dochter vorige maand zwaar ziek
is geweest. Dat de koning er toen
niet was om haar te steunen, was
de druppel die de emmer deed
overlopen. Dat zegt Patrick Declerck, al tien jaar een goede
vriend van Boël, in een gesprek
met het VTM-programma ‘Royalty’. «Haar dochter Josephine werd
opgenomen in het hospitaal met
een longontsteking», vertelt de
Antwerpse galerijhouder. «Dat
was een heel emotioneel gebeuren voor Delphine. Het is dan heel
jammer dat ze geen schouderklopje kreeg van haar vader of dat
opa niet op bezoek kon komen.»
Declerck bevestigt ook dat de buitenechtelijke dochter van onze
koning wel degelijk discriminatie
ondervindt, zoals ze zelf beweert.
«Delphine wordt beroepsmatig
soms tegengewerkt door bepaalde instanties.»
**

