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Protest omdat bezoek
dalai lama niet doorgaat
Tal van politici bekritiseerden woensdag de regering omdat de dalai
lama moest afzien van een bezoek aan Brussel. De Tibetaanse geestelijke leider zou vrijdag deelnemen aan de eerste dag van een vijfdaagse internationale conferentie voor steun aan Tibet.
China had ermee gedreigd dat de handelsmissie van prins Filip volgende maand in het gedrang zou komen. Buitenlandse Zaken zei dat
dat de dalai lama een visum kreeg, maar ‘ingelicht werd over de Chinese bezwaren’ en ‘zelf beslist heeft niet naar België te komen’.

Verfaillie directeur af
in Verenigde Staten

OPINIE

De Vlaamse onderzoekster Catherine Verfaillie is niet langer directeur
van het stamcelinstituut van de Universiteit van Minnesota. De Britse
bioloog Jonathan Slack volgt haar op. Verfaillie hielp het instituut aan
bekendheid als wereldwijd leider op het gebied van stamcelonderzoek.
Resultaten van haar baanbrekende studie naar volwassen stamcellen
worden op dit moment opnieuw bekeken na verdenking van onderzoeksfouten. Verfaillie blijft verbonden aan het instituut in de VS, maar
de universiteit lijkt afstand van haar onderzoek te willen nemen. Slack
denkt dat het project dat onderwerp is van onderzoek, ‘met haar is meegegaan’ naar Leuven, waar Verfaillie sinds twee jaar ook werkt. (mvk)

Blz. 16 >Harde Chinese druk.
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Beperkte
speelruimte
betekent niet
dat we moeten
zwijgen

Gelukkig is de dalai lama een
aanhanger van een vreedzame
godsdienst en gelooft hij in reïncarnatie. De precieze timing van
zijn bezoeken aan ons land is
voor hem dus niet zo’n halszaak. Hij was bijgevolg bereid zich af te melden voor een internationale politieke conferentie over Tibet in Brussel. China, dat het vaderland van de dalai lama al decennialang bezet, was
namelijk vertoornd. Het dreigde ermee de grootschalige handelsmissie onder leiding van prins Filip, die
volgende maand naar de Volksrepubliek afreist, met
een minder gunstig oog te bekijken.
We moeten hier niet lullig over doen. Er zijn diplomatieke stappen gedaan om een incident te voorkomen.
België zou de dalai lama allicht niet de toegang tot het
grondgebied hebben ontzegd als hij echt op de conferentie aanwezig wilde zijn. Maar dat we hem liever
niet zagen komen, daarover kon geen twijfel bestaan.
Hij is bij herhaling welkom geweest en zal dat nog
zijn, maar nu even niet. Glorieus is anders.
Waar ligt de grens tussen Realpolitik en platbroekerij? Ook daarover worden beter niet te veel krokodillentranen geplengd. Al die mensen die nu vinden dat
we de Chinezen maar eens flink ons gedacht hadden
moeten zeggen, moeten dan ook maar eens uitleggen
hoe ver we met die ferme houding moeten gaan. Tot en
met een boycot van de Olympische Spelen?
In de echte wereld, niet die van de vlammende communiqués dus, gelden regels die, hoewel ze onprettig
zijn, toch niet straffeloos te negeren vallen. We hebben in een niet zo ver verleden gedaan alsof we ons dat
wel konden permitteren. Door ermee te dreigen iedereen die op Zaventem landde en waartegen klachten
over miskenning van mensenrechten bestonden, voor
de rechtbank te slepen bijvoorbeeld. Nobel? Ongetwijfeld. Maar weinig praktisch voor een land dat, bescheiden maar doelgericht, een bemiddelende rol in
het internationale politieke verkeer wil spelen.
Die puberale fase hebben we gelukkig achter ons gelaten. Dat is het aanzien van onze diplomatie ten goede
gekomen. Maar de speelruimte blijft beperkt. Zo nu
en dan botsen we tegen de limieten van het haalbare.
Dat geldt niet alleen in de omgang met de toenemende
arrogantie van het snel groeiende China, maar ook
voor de relaties met het Rusland van Poetin dat brutaalweg het energiewapen hanteert als voortzetting
van de diplomatie met andere middelen.
Dat alles betekent niet dat we moeten zwijgen en berusten. De inspanningen van onze diplomaten moet
erop gericht zijn de rol van België als draaischijf voor
internationale contacten en bemiddeling intact te
houden. Dat betekent dat we onze handelspartners,
ook degenen met wie we politieke meningsverschillen
hebben, moeten duidelijk maken dat we erop staan
die vrijplaats en dat ontmoetingscentrum voor internationale contacten te blijven. Door te goedschiks in
te gaan op ieder dreigement, ondermijnen we zelf die
roeping.
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Proces DHKP-C
in september
Het tweede strafproces in beroep, tegen tien leden van de DHKP-C, vindt
plaats in de tweede helft van september, voor een normaal samengestelde
kamer van het hof van beroep in Antwerpen.
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De tien

leden van
het Turks Volksbevrijdingsleger
die in september moeten terechtstaan, zijn momenteel allen op
vrije voeten. Vier DHKP-C’ers
werden in april vrijgelaten, na een
ophefmakende beslissing van het
Hof van Cassatie.
Cassatie oordeelde dat er een
schijn van partijdigheid ontstond
door rechter Freddy Troch van
Dendermonde naar Brugge te
transfereren. Aangezien dat gebeurde enkel voor de van terrorisme verdachte DHKP-C’ers, wekte
dit de indruk dat het om een uitzonderingsrechtbank ging. Dat is
voor het hoogste rechtscollege
niet aanvaardbaar.
Het proces in beroep tegen de
DHKP-C-leden moet daarom worden overgedaan. De strafzaak verhuist van Gent naar Antwerpen.
De uitspraken in eerste aanleg, in
februari 2006, en in beroep, in november 2006, zijn vernietigd.

Het zachte gezicht van het Turks
Volksbevrijdingsleger, Fehriye Erdal, is sinds februari 2006 voortvluchtig. Met de hulp van Musa
Asoglu wist ze aan de Staatsveiligheid te ontsnappen. Erdal kreeg
in beroep vier jaar celstraf als lid
van een terroristische organisatie, Asoglu zeven jaar als leider.
Het federaal parket treedt op als
openbaar aanklager op het
DHKP-C-proces. Tot nu was dat
Johan Delmulle, inmiddels gepromoveerd tot federaal procureur.
De magistraat krijgt al een half
jaar bescherming, omdat tegen
hem bedreigingen vanuit DHKPC-hoek zijn geuit. Volgens de advocaten van de verdachten zat
Delmulle achter de transfer van
Troch naar Brugge. Maar zowel de
vijf procureurs-generaal als minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) hebben dat ontkend.
Onkelinx verwijt het de vrouwelijke strafrechter in Brugge, Els

D’Hooghe, dat ze ervoor terugschrok het proces voor te zitten en
de assistentie inriep van ‘een ervaren mannelijke rechter’.
Uit een officieel bericht van het
Antwerpse hof van beroep blijkt
nu dat de herkansing voor het
DHKP-C-proces in september al
plaatsvindt. De DHKP-C is een extreemlinkse organisatie die de
Turkse staat met geweld wil omverwerpen.
In Duinbergen werden de verdachten eind 1999 opgepakt, nadat de politie in hun appartement
wapens, valse identiteitspapieren
en ontstekingsmechanismen voor
springstoffen had aangetroffen.
De tien DHKP-C’ers staan terecht
voor verboden wapendracht en
lidmaatschap van een criminele
en terroristische organisatie.
Blz. 10 >Spraakmakende processen op komst.
- site: www.standaard.be/dhkpc

Boekentoren stapt nieuw tijdperk binnen
De architecten Robbrecht & Daem renoveren de
universiteitsbibliotheek in Gent.
GENT De verbouwing wordt
een spannende ontmoeting tussen de oude grootmeester van de
Belgische architectuur, Henry
van de Velde, die de Boekentoren
in de jaren dertig en veertig heeft
gebouwd, en de vaandeldragers
van de hedendaagse architectuur
in Vlaanderen, Robbrecht &
Daem.
Tot een krachtmeting komt het
niet. Robbrecht & Daem, de architecten van onder meer het Concertgebouw in Brugge, stellen
zich respectvol op tegenover het
strakke modernistische gebouw.
‘We vertrekken van een bewuste
terughoudendheid’, zegt architect
Paul Robbrecht.
De jury onder voorzitterschap van
de Vlaamse bouwmeester is vol lof

over het winnende project van de
internationale architectuurwedstrijd. Marcel Smets: ‘De opgave
was dubbel: een meesterwerk de
tijd laten trotseren en de bibliotheek geschikt maken voor eigentijds gebruik. Op dat laatste vlak
gaat de Boekentoren er stevig op
vooruit.’ Het meest ingrijpend
wordt de renovatie van de toren
en de leeszaal, die een milieuvriendelijke klimaatregeling krijgen. Binnenin de toren, de bewaarplaats van 2 miljoen boeken,
komt een nieuwe wand.
Robbrecht & Daem gaan ook
verder dan technische ingrepen.
Het circulatiepatroon is grondig
aangepast, met nieuwe ingangen
en een nieuwe cafetaria. De zijvleugel aan de Sint-Hubertus-

straat waar nu de vakgroep Kunstwetenschappen huist, wordt onderdeel van het complex. Er komt
ook een parcours langs nieuwe
tentoonstellingsruimtes en de
werk- en leeskamers.
Voor de architectuurwedstrijd
daagden sterke kandidaten op.
Robbrecht & Daem (Gent) haalden het in de laatste ronde van onder anderen Stéphane Beel Architecten (Gent), Driesen-Meersman-Thomaes Architecten (Antwerpen) en LIN Gesellschaft von
Architekten (Berlijn).
De werken aan de Boekentoren
starten in 2010, na lange technische voorstudies. Ze worden begroot op 42 miljoen euro. De universiteit duikt diep in de schulden
en sluit een lening af van 30 miljoen euro. Voor het restauratiegedeelte zijn subsidies van stad en
gewest beschikbaar. (kgv, gvds)
Blz. 28 >Facelift voor een toren.

