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Van onze correspondent

brussel – De Belgische formatie
heeft een nieuw dieptepunt bereikt.
Ruim zeven maanden na de verkie-
zingenheeftbemiddelaar JohanVan-
de Lanotte zijn ontslag opnieuw aan-
geboden. Koning Albert heeft dat de-
zemaal aanvaard.
De Vlaamse socialist Vande Lanot-

te zag ’geen reëel perspectief op
vooruitgang’, zei hij gisteravond in
eenkorteverklaring.Na99dagenbe-
middelen slaagde hij er niet in de ze-
ven partijen die nodig zijn voor een
nieuwe regering samen om de tafel
te krijgen. Drie weken geleden dien-
de Vande Lanotte al zijn ontslag in.
Toen vroeg de vorst hem toch verder
te gaan, samenmet de Vlaamse nati-
onalist Bart De Wever en de Waalse
socialist Elio Di Rupo. Nu ziet nie-
mandnogeenuitweguitdepolitieke
impasse.

Belgische bemiddelaar
vindt geen uitweg

Tunesië wil Ben Ali berechten
■ Internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen ex-president en zijn kliek

Van onze redactie buitenland

amsterdam – Tunesië heeft gisteren
een internationaal arrestatiebevel
uitgevaardigd tegen voormalig pre-
sident Zine al-Abidine Ben Ali, die de
benen nam na een hevige volksop-
stand. Ook naaste familieleden van
denaarSaoedi-Arabiëgevluchteoud-
dictator worden gezocht.
Ben Ali, zijn vrouw Leila Trabelsi

en andere voortvluchtige familiele-
den, onder wie Leila's broer Belhas-
san Trabelsi, worden ervan verdacht
op grote schaal geld en goederen te
hebben gestolen van de Tunesische

staat. Zeven leden van de kliek rond
Ben Ali zijn al in Tunesië opgepakt.
Zes leden van de presidentiële gar-

de van Ben Ali zijn ook gearresteerd.
Ze zouden de staatsveiligheid in ge-
vaar hebbengebracht enmet behulp
van wapens mensen tegen elkaar
hebbenopgehitst.Ook lopengerech-
telijke procedures tegen voormalig
minister van binnenlandse zaken
Rafik Belhaj Kacemwegens de harde
aanpak van betogers in december en
januari.
Deovergangsregeringdie sindshet

vertrek van Ben Ali de scepter pro-
beert te zwaaien, was gisteren op-

nieuwhetmikpunt van straatprotes-
ten. In Sfax, de tweede stad van het
land, waren tienduizenden demon-
stranten op de been. Zij eisen dat het
interim-kabinet zijn biezen pakt. Er
zouden te veel bewindsliedenuit het
gehate regime van Ben Ali aan het
pluche zijn blijven plakken. Ook
spraken zij hun steun uit voor de-
monstranten die in Egypte het ont-
slag van president Hosni Moebarak
eisen.
In de hoofdstad Tunis was het op-

nieuw onrustig. Bij overheidsgebou-
wen inhet centrumvande stad raak-
ten demonstranten slaagsmet de po-

litie, die met traangas probeerde de
orde te herstellen.
Minister van justitie Lazhar Karoui

Chebbimaakte bekenddat in de cha-
otischedagen rondde val vanBenAli
zo’n 11.000 gevangenen zijn ont-
snapt: een derde van alle gedetineer-
den. Hij zei verder dat sinds de zoge-
noemde Jasmijnrevolutie bijna 2500
gevangenen zijn vrijgelaten. Het is
niet duidelijk of het daarbij om poli-
tieke gevangenen gaat. De over-
gangsregering beloofde eerder dat
die allemaal zullen vrijkomen. Ook
zouden meer dan zeventig gevange-
nen zijn omgekomen bij onlusten.

Leven in de schaduw van Helmut Kohl
■ Zoon van ex-bondskanselier schrijft boek met bittere herinneringen over vader

Antoine Verbij
Berlijn

„Wil je dat we elkaar niet meer
zien?”, vraagt de zoon aan de vader.
„Ja”, luidt het antwoord kortaf. Zijn
leven lang heeft Walter Kohl gepro-
beerd tot zijn vader door te drin-
gen, eindelijk een goed gesprek met
hem te hebben. Steeds tevergeefs.
Op de drempel van zijn tachtigste
levensjaar duwt ex-bondskanselier
Helmut Kohl alle hoop van zijn
zoon de bodem in.
Walter Kohl beschrijft de scène in

zijn boek ’Leben oder gelebt wer-
den’ (Leven of geleefd worden), dat
binnenkort verschijnt. De passages
die het blad Focus deze week voor-
publiceerde laten een schrijnend
beeld zien van hoe het is om als
’zoon van Kohl’ door het leven te
moeten gaan.

De fragmenten tonen een vader die
niet in staat was met zijn vrouw en
kinderen een emotionele band aan
te gaan. „Voor mijn vader was de
politiek zijn eigenlijke thuis. Zijn
echte familie heette CDU, niet Kohl.
Hij voelde zich in een archaïsche
zin het stamhoofd van de clan die
zich CDU noemt.”
Walter Kohl vat het mooi samen:

„Bij ons thuis hadden we één vaste
gast: mijn vader.” Hoezeer Helmut
Kohl zijn familie verwaarloosde,
was al eerder in de media opge-
merkt. Toen hij in 2001 in Berlijn
een kleine overwinning in de affai-
re over partijdonaties vierde, pleeg-
de zijn vrouw Hannelore, die sinds
anderhalf jaar leed aan lichtaller-
gie, thuis in Ludwigshafen suïcide.
Walter Kohl beschrijft hoe hem de

dood van zijn moeder vanuit Berlijn
werd meegedeeld. Niet door zijn va-

der maar door de cheffin van diens
secretariaat. Hartverscheurend be-
schrijft de zoon hoe hij zijn moeder
thuis aantrof. Ze lag in zijn kinder-
kamer, naast een stapel afscheids-
brieven en de doosjes waarin de do-

delijke medicijnen hadden gezeten.
Hij bewonderde zijn moeder zeer.
Niet lang voor haar dood toonde ze
haar kracht door een poging tot
chantage soeverein te weerstaan.
Een bekende journalist van de pu-
blieke omroep had haar de namen
gevraagd van de personen achter de
illegale partijdonaties. Als ze die

niet zou geven, zou hij pijnlijke de-
tails onthullen uit door de Stasi af-
geluisterde gesprekken.
„Ik ben niet bang”, had ze volgens

Walter Kohl geantwoord. „Ik zeg u
dat u niets van enige betekenis in
de hand heeft, áls u al iets heeft. En
ik zeg u nog iets. Zo iemand als u
hoort niet in de journalistiek thuis.
Loop naar de duivel!” Walter Kohl
herinnert zich hoe ze dat op een
volstrekt beheerste en beleefde
toon tegen de man zei.
Voor Walter was het schrijven van

het boek een zelfbevrijding. Hij
zegt er nu vrede mee te hebben dat
zijn vader, na in mei 2008 met zijn
verzorgster te zijn hertrouwd, de fa-
miliebanden definitief kapte. Maike
Kohl-Richter, de nieuwe vrouw, had
hem „ondubbelzinnig te verstaan
gegeven dat ze mijn vader helemaal
voor zich alleen wilde”.

’Bij ons thuis hadden
we één vaste gast:
mijn vader’

De familie Kohl in 1975 op vakantie in Sankt-Gilgen, Oostenrijk. Vanaf links Peter, Hannelore, Helmut enWalter. FOTO ANP

Muggenziften

Gemanipuleerde
muggen tegen
knokkelkoorts
Van onze redactie buitenland

Muggen zijn over het algemeen niet
geliefd, vooral niet in Azië en La-
tijns-Amerika. In deze gebieden
leeft een muggensoort waarvan de
vrouwtjes knokkelkoorts kunnen
overdragen. Om te onderzoeken
hoe de verspreiding van deze ziekte
kan worden teruggedrongen, heeft
het Instituut voor Medisch Onder-
zoek (IMR) in december zesduizend
genetisch gemanipuleerde man-
netjesmuggen uitgezet in een onbe-
woond gebied in het oosten van Ma-
leisië.
De mannetjesmuggen waren zo

gemanipuleerd dat ze ofwel geen
nakomelingen konden verwekken
ofwel dat die nakomelingen in kor-
te tijd zouden sterven. Dit leidt dan
tot een afname van de muggenpo-
pulatie.
Het IMR laat nog niet veel los over

de resultaten van het onderzoek,
behalve dat het op 5 januari ’succes-
vol’ is afgerond. Door een soortge-
lijk experiment vorig jaar op de
Kaaimaneilanden nam de muggen-
populatie in het onderzochte ge-
bied met 80 procent af.
Maleisische milieuactivisten vre-

zen dat er door het experiment al-
lerlei oncontroleerbaar gemuteerde
muggen zijn gecreëerd. Andere cri-
tici zeggen dat een afname van de
muggenpopulatie leidt tot een lacu-
ne in het ecosysteem, die opgevuld
zal worden door andere insecten
die eveneens ziekten kunnen over-
dragen. Maar volgens het IMR is er
geen reden tot bezorgdheid, omdat
het experiment kleinschalig was.
In 2010 hadden meer dan 46.000

Maleisiërs knokkelkoorts.

Model van demug.


