
DeMorgen. zaterdag02/05/201535

Ooitzopopulaireboksenisbijnauitgeteld

Profboksers Floyd Mayweather en
Manny Pacquiao vechten vannacht
om de wereldtitel, maar de kamp
tussen deze twee bejaarde boksers
komt vijf jaar te laat. De nobele kunst
van de zelfverdediging lijkt niet
meer te redden van de marginaliteit.
HANS VANDEWEGHE
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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

ltijdwas erwel iets dat belette dat de
zwarteAmerikaanFloyd
Mayweather en de FilipinoManny
Pacquiao samenophet canvas ston-
den. Tot ze toevallig courtside tijdens
een basketbalwedstrijd inMiami bij
elkaar haast op de schoot zaten. Voor
dewereld hetwist, was er eennieuw
‘Gevecht vandeEeuw’. Althans, dat is
het officiële verhaal.
Wie vannacht hetmeeste verdient,

is bekend: dat is deAmerikaan, die
van zichzelf zegt dat hij de beste ooit

is.Wie zalwinnen, daarover zijn demeningen
verdeeld.Mayweather enPacquiao zijn de twee
besteweltergewichten terwereld. Pondper pond
– dus alle klassenmeegerekend – staan ze op één
endrie,met tussenhen in hetOekraïense zwaar-
gewicht VladimirKlitsjko.
Mayweather is de enige vande twee die onge-

slagen is: 47 keer gebokst, telkens gewonnen, 26
keermet knock-out. Niet verwonderlijk, zegt
bokskenner en -trainer Jef VanDriessche:
“Mayweather is een specialist in verdedigen en
counteren vanuit de verdediging.Hij neemtwei-
nig risico,maar is een stilist. Net als Pacquiao,
maar dan in aanvallend opzicht. Pacquiao kan
winnen als hij de eerste vijf rondenhet verschil
kanmaken.Hoe langer de kampduurt, hoemeer
Mayweather in het voordeel is.”

Maar,wehebbenhet over boksen, de sport
waarin je niet altijd krijgtwat je ziet. Pacquiao
kan erovermeespreken.Hij verloor op 9 juni 2012
– in deMGMinLasVegas,waar het straks ook
allemaal gebeurt – vanTimothyBradley na een
controversiële beslissing vande scheidsrechters.
Hij hadmoetenwinnen,maarwas daar niet eens
zo verbaasd over.
Gearrangeerd verlies omeconomische rede-

nenbehoort tot de geplogenheden vanhet bok-
sen, de laatsteAmerikaanse sportwaarbij demaf-
fiamet haar illegale gokbusiness nog volop garen
spint. De rematch zat al in de package deal: vorig
jaarwonPacquiao in LasVegas naar boksnor-
menmakkelijk in twaalf ronden vanBradley. De
Filipijn, die ook parlementslid is in zijn land, heeft
63 keer gevochten en toch al vijf keer verloren
waarvan zelfs twee keer door ko; 38 keer in zijn
56winstkampen ging de andere plat en twee keer
was het onbeslist.
Bokskenners zijn het erover eens dat deze

kampvijf jaar te laat komt. DeGentse ex-bokser
FreddyDeKerpel vergeleek het inHet Laatste
NieuwsmetKimClijsters en JustineHenin die
vandaag tegen elkaar zouden tennissen. Van
Driessche: “Toch kandit een interessant gevecht
worden,want geen vanbeidenheeft nog de
punchomde ander snel ko te slaan.We zullen
twee verschillende stijlen zien: demeesterverde-
diger tegen de furieuze aanvaller.”
Geïnteresseerdennemen snel een abonne-

ment op de Franstalige betaalzender BE.sport, de
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enige die in België de kamp live uitzendt.
FloydMayweather hoeft nooitmeer tewerken

na vanavond,maar datmoet hij al een tijdje niet
meer.Hij krijgt gegarandeerd 120miljoen dollar
(110miljoen euro),maar dat kan ook dehelft
meer zijn, als de verkoop van tv-rechten de ver-
wachtingen overstijgt. Pacquiao krijgt in de 60-40
split deal altijd 20 procentminder dan zijn col-
lega enmoet ooknietmeerwerken. Beide bok-
sers hebben in hun carrière elkmeer dan 300
miljoen dollar bij elkaar geslagen.

Winner takes all
Mayweatherwas vorig jaar al demeest verdie-
nende sporter vande planeet,maar ook dat is niet
nieuw. Boksenheeft door zijn aparte economie
steeds gestreefd naar een allesoverheersende
winnaar –winner takes all, vooral het geld – en
zodoende altijd al grootverdieners gehad. In de
jaren 90 stonden ze somsmet drie in de top 10
vanForbes. Daarbij ookMikeTyson, die in 1996 75
miljoen dollar kreeg voor drie kampen.Datwas
kort nadat hij drie jaar cel haduitgezeten voor
verkrachting en in 1997 zouhij een stukuit
EvanderHolyfields oor bijten.
In 2000 stondenmet Oscar de la Hoya,

Holyfield, Tyson en Lennox Lewis vier boksers
in de top 10. Nadien ging hetmet de boksers steil
bergaf bij Forbes, op twee lichtere jongens na:
Manny Pacquiao en FloydMayweather. De tijd
van de grote zwaargewichtenwas definitief
voorbij toen Vladimir en Vitali Klitsjko, twee

Beide boksers
hebben in hun

carrièremeer dan
300miljoen dollar
bij elkaar geslagenA

J Filipino Manny Pacquiao (links)
versus Amerikaan Floyd Mayweather,
ofwel de furieuze aanvaller tegen
de meesterverdediger.
© AL BELLO/ETHAN MILLER/
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Uzult het dezeweekniet hebben gemerkt,maar
boksenwordt door demedia nietmeer serieus
genomen endat ligt danweer aande verschil-
lendewereldbonden.Daarvan zijn er twaalf (12!),
zonder de amateurbondAIBA, die het olympisch
boksen overziet. DeWBC is demeest ernstige en
voor die bondwordt ook vanavond gebokst,maar
zelfs binnendeWBC is er eenwildgroei aan titels.
Demeest recente is deWBCFrancophone, die
een titel uitreikt voor – u raadt het vast – de beste
bokser die Frans spreekt.
En dande refereeing, de scheidsrechters. Ook

vannacht zal de uitslagmeewordenbepaald door
de promotoren. “Corruptie is niet alleen een
Amerikaans verhaal”,
zegt Jef Van
Driessche.

“Scheidsrechter Jean-PierreVan
Imschoot heeft ooit de toorn vande

grootste Europese bokspromotorWilfried
Sauerland over zich afgeroepen, omdat hij hem
niet de score gaf die hij had vooropgesteld.”
Duitsland is samenmet enkeleOost-Europese

landen een vande laatste powerhouses vanhet
boksen: in sneltempowordenOost-Europeanen
genaturaliseerd en zelfs verduitst. AdnanCatic
komtuit Bosnië,maar bokst alsDuitser onder
naamFelix Sturm.HetDuitse publiek vindt het
allemaal oké.
HetAmerikaanse publiek niet langer. Demid-

denklasse heeft allang afgehaakt en die ene kamp
van vannacht zal daar niks aan veranderen. Dit is
het laatste kunstje van twee boksers die hun eigen
citroennog eens uitwringen en langs de kassa
passeren,maar tegelijk ook de zwanenzang van
eenhele sport.
Er zit ten slotte nog een vreemddopingluchtje

aandeze kamp. Boksen ís natuurlijk een doping-
sport. In 2009 verklaarde de vader vanFloyd
Mayweather dat hij niet dacht datManny
Pacquiao zijn zoon zou kunnen kloppen, zelfs
niet “met al zijn steroïden”.WaaropPacquiao een
rechtszaak aanspande tegen de familie. Diewerd
in 2012 gesetteld.
In deVSwordt bij elk apart contract onderhan-

deld over hoe enwanneer erwordt getest. Voor
deze kamp is ‘randomdrug testing olympic style’
overeengekomen,wat betekent dat beide boksers
in hun voorbereiding onaangekondigde controles
mogen krijgen vanUSADA (U.S. Anti-Doping
Agency) en erwordt zowel getest opurine als op
bloed. De onderhandelingendaarover zijnwel
pas eenpaarweken geledendefinitief afgesloten.
Tot dan kon alles nog.

Een brug te ver
Boksen appelleert aanhet perverse in demens.
Niet dat demensminder pervers is geworden, het
internet leeft vanwreedheden,maar vooral open-
lijk vertoond geweldwordt steedsminder aan-
vaard. JanMulder heeft gelijk dat er vroeger bru-
talerwerd geschopt op voetbalvelden. Vroeger
werd er ook brutaler gebokst ennet dat aspect –
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Russisch sprekende broers uit Oekraïne die
schaak speelden en hadden gestudeerd, alle
titels onder hen beidjes verdeelden. Helaaswei-
gerden ze opmoeders verzoek om tegen elkaar
te boksen. Vladimir bokste tweeweken geleden
inMadison Square Garden enwon. Geen haan
die ernaar kraaide.

Payper view
Het grote geldwordt vandaag verdienddoor een
techniek die 40 jaar geleden voor het eerst in de
VSwerduitgeprobeerd: pay per view.Op
1 oktober 1975 vochtMuhammadAli in de
zogeheten ‘Thrilla inManila’ tegen Joe
Frazier, demandie in 1971 tot vreugde van
veel blankeAmerikanende totmoslim
bekeerde dienstweigeraar had geklopt.
Die kamp in 1971was de eerste die niet op
de openbare zenders,maar opbetaalzen-
ders te zienwas in deVS en als gevolg
daarvanbraken rellen uit in de zwartewij-
ken vanChicago.

De economische logicawas duidelijk:
creëer een schaars goed en vraag eenmeer-
prijs. Vier jaar later inManilla konden zelfs
alleenAmerikanenmet kabeltelevisie enmet
een creditcard tijdelijk toegang tot een apart
kanaal kopen.Of er nu 200, 300 of 500miljoen
dollarwordt verdiend vanavond, het bedrag zegt
veel over de kunst vanhet hypen,maar niks over
de droevige toestandwaarin het boksen zich
bevindt.
Vraag het aan uw ouders (als u te jong bent)

hoe het eraan toeging in de jaren 70 en 80, al
veelminder in de jaren 90 en nooitmeer na
2000. Hoewe voor het slapen gaan de antenne
juist hadden gedraaid, dewekker hadden gezet
en om vier uur uit bed strompelden ombeneden
tv te gaan kijken.
Allemaal de schuld vanMuhammadAli. Ooit

heette hij Cassius Clay en onder die naamredde
hij het boksen vande ondergang. Toen al, begin
de jaren 60,werd gesproken over de neergang
vande bokssport. ClaywerdAli, een icoon vande
burgerrechten- en de anti-Vietnambeweging.
“Waarommoet ik gaan vechten tegen jongens die
mij nooitniggerhebben genoemd?”Met zijn
grappen en zijn elegante stijlmaakte hij de
wreedste aller sporten én zichzelf aanvaard-
baar in elk huishouden.

Franstalige titel
Aliwordt vanavondniet in hetMGM
inLasVegas verwacht,wantAli
loopt op zijn laatste benen ofwat
daar nog voormoet doorgaan.
Hij lijdt aan degeneratie van de
hersenen, een aandoening die
alles heeft van een verge-
vorderde Parkinson, ver-
oorzaakt door te veel
slagen ophet
hoofd.

Boksen wordt door
demedia niet meer
serieus genomen.
De sport telt liefst

twaalf wereldbonden
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Maar,wehebbenhet over boksen, de sport
waarin je niet altijd krijgtwat je ziet. Pacquiao
kan erovermeespreken.Hij verloor op 9 juni 2012
– in deMGMinLasVegas,waar het straks ook
allemaal gebeurt – vanTimothyBradley na een
controversiële beslissing vande scheidsrechters.
Hij hadmoetenwinnen,maarwas daar niet eens
zo verbaasd over.
Gearrangeerd verlies omeconomische rede-

nenbehoort tot de geplogenheden vanhet bok-
sen, de laatsteAmerikaanse sportwaarbij demaf-
fiamet haar illegale gokbusiness nog volop garen
spint. De rematch zat al in de package deal: vorig
jaarwonPacquiao in LasVegas naar boksnor-
menmakkelijk in twaalf ronden vanBradley. De
Filipijn, die ook parlementslid is in zijn land, heeft
63 keer gevochten en toch al vijf keer verloren
waarvan zelfs twee keer door ko; 38 keer in zijn
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enige die in België de kamp live uitzendt.
FloydMayweather hoeft nooitmeer tewerken

na vanavond,maar datmoet hij al een tijdje niet
meer.Hij krijgt gegarandeerd 120miljoen dollar
(110miljoen euro),maar dat kan ook dehelft
meer zijn, als de verkoop van tv-rechten de ver-
wachtingen overstijgt. Pacquiao krijgt in de 60-40
split deal altijd 20 procentminder dan zijn col-
lega enmoet ooknietmeerwerken. Beide bok-
sers hebben in hun carrière elkmeer dan 300
miljoen dollar bij elkaar geslagen.

Winner takes all
Mayweatherwas vorig jaar al demeest verdie-
nende sporter vande planeet,maar ook dat is niet
nieuw. Boksenheeft door zijn aparte economie
steeds gestreefd naar een allesoverheersende
winnaar –winner takes all, vooral het geld – en
zodoende altijd al grootverdieners gehad. In de
jaren 90 stonden ze somsmet drie in de top 10
vanForbes. Daarbij ookMikeTyson, die in 1996 75
miljoen dollar kreeg voor drie kampen.Datwas
kort nadat hij drie jaar cel haduitgezeten voor
verkrachting en in 1997 zouhij een stukuit
EvanderHolyfields oor bijten.
In 2000 stondenmet Oscar de la Hoya,

Holyfield, Tyson en Lennox Lewis vier boksers
in de top 10. Nadien ging hetmet de boksers steil
bergaf bij Forbes, op twee lichtere jongens na:
Manny Pacquiao en FloydMayweather. De tijd
van de grote zwaargewichtenwas definitief
voorbij toen Vladimir en Vitali Klitsjko, twee
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zonder de amateurbondAIBA, die het olympisch
boksen overziet. DeWBC is demeest ernstige en
voor die bondwordt ook vanavond gebokst,maar
zelfs binnendeWBC is er eenwildgroei aan titels.
Demeest recente is deWBCFrancophone, die
een titel uitreikt voor – u raadt het vast – de beste
bokser die Frans spreekt.
En dande refereeing, de scheidsrechters. Ook

vannacht zal de uitslagmeewordenbepaald door
de promotoren. “Corruptie is niet alleen een
Amerikaans verhaal”,
zegt Jef Van
Driessche.

“Scheidsrechter Jean-PierreVan
Imschoot heeft ooit de toorn vande

grootste Europese bokspromotorWilfried
Sauerland over zich afgeroepen, omdat hij hem
niet de score gaf die hij had vooropgesteld.”
Duitsland is samenmet enkeleOost-Europese

landen een vande laatste powerhouses vanhet
boksen: in sneltempowordenOost-Europeanen
genaturaliseerd en zelfs verduitst. AdnanCatic
komtuit Bosnië,maar bokst alsDuitser onder
naamFelix Sturm.HetDuitse publiek vindt het
allemaal oké.
HetAmerikaanse publiek niet langer. Demid-

denklasse heeft allang afgehaakt en die ene kamp
van vannacht zal daar niks aan veranderen. Dit is
het laatste kunstje van twee boksers die hun eigen
citroennog eens uitwringen en langs de kassa
passeren,maar tegelijk ook de zwanenzang van
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aandeze kamp. Boksen ís natuurlijk een doping-
sport. In 2009 verklaarde de vader vanFloyd
Mayweather dat hij niet dacht datManny
Pacquiao zijn zoon zou kunnen kloppen, zelfs
niet “met al zijn steroïden”.WaaropPacquiao een
rechtszaak aanspande tegen de familie. Diewerd
in 2012 gesetteld.
In deVSwordt bij elk apart contract onderhan-

deld over hoe enwanneer erwordt getest. Voor
deze kamp is ‘randomdrug testing olympic style’
overeengekomen,wat betekent dat beide boksers
in hun voorbereiding onaangekondigde controles
mogen krijgen vanUSADA (U.S. Anti-Doping
Agency) en erwordt zowel getest opurine als op
bloed. De onderhandelingendaarover zijnwel
pas eenpaarweken geledendefinitief afgesloten.
Tot dan kon alles nog.

Een brug te ver
Boksen appelleert aanhet perverse in demens.
Niet dat demensminder pervers is geworden, het
internet leeft vanwreedheden,maar vooral open-
lijk vertoond geweldwordt steedsminder aan-
vaard. JanMulder heeft gelijk dat er vroeger bru-
talerwerd geschopt op voetbalvelden. Vroeger
werd er ook brutaler gebokst ennet dat aspect –
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doelbewust hersenen vande ander proberen te
rakenwaardoor bij hem/haar het licht uitgaat en
dat een sport noemen – is voor veelmensen een
brug te ver.
Boksenwas de eerste helft van de 20ste eeuw

vooral een kijksport voor de lagere enmidden-
klasse en voor de vips uit de showbizz. Bij een van
deAli-kampenwas Frank Sinatra ooit geaccredi-
teerd als fotograaf, om tochmaar dichtbij te kun-
nen zitten. Alleswat naAli kwam,wasminder of
alvastminder aantrekkelijk dandemooie,welbe-
spraakte jongenuit Louisville, Kentucky.
De primitiefMike Tyson deed zelfs veel kwaad

voor het imago van het zwaargewichtboksen
met zijnwangedrag in en naast de ring.
Daarnaast zijn ook de boksfilms verantwoorde-
lijk voor het afhaken van demiddenklasse. In de
Rocky-films spatte het bloed over het scherm en
in demeest recente kaskraker over boksen –
Million Dollar Baby –werd de vrouwelijke
hoofdrol lam geslagen.
Enwat danmet die berichten als zou boksen

aan een revival toe zijn omdat ineens een hand-
vol Vlerickboys en vrouwelijke executives de
bokszaal als trainingsoord hebben ontdekt? Die
zijn compleet naast de kwestie: boksen als com-
petitiesport is eenmarginaal fenomeen gewor-
den en in België een toevluchtsoord voor Oost-
Europesemigranten.
EnGentenaar Jean-Pierre Bauwens dan?Hij is

eenuitzondering. Bauwens is ook kampioen van
deEuropeseUnie in een achterafbond, de EBU. In
deWBC is hij alleen in de categorie lichtgewich-
ten geranked, op eenweinig florissante 31ste
plaats.
Delfine Persoon is een ander paarmouwen: zij

is de pond-per-pondnummer één endus de vrou-
welijke FloydMayweather, zij het aan eenhon-
derdduizendste vandiens beurs. Ookhier een
randbemerking: onbetwiste nummer éénHolly
Holmverkaste vanhet boksennaar het kooivech-
ten.

Vermoord in 30 seconden
Toch is er nog steeds eenmarkt voor perversiteit,
vooral in deVS enAzië, en die heeft zelfs een
naam:MixedMartial Arts ofMMA, het nieuwste
Amerikaanse event voorwie bloedwil zien. Er
wordt gevochten in een achthoekige kooi en alle

vechtstijlen zijn toegelaten. Verliezers belanden
vaak in de kliniek en veel geld gaat er ookniet in
om. Cage fightingwerd tot eind de jaren 90 vooral
illegaal georganiseerd,maar als sport geregulari-
seerd juist omhet uit de illegaliteit te halen. De
vrouwelijkewereldkampioenRondaRousey
wildemaarwat graag in de kooi om ‘Money’
(Mayweathers veelzeggende bijnaam) te slopen
enConorMcGregor, haarmannelijke collega,
poneerde in de glossyEsquireMagazine subtiel
dat hij de bokser binnende dertig seconden zou
vermoorden.
Boksen is uiteraard nog veelmeer danMMA

onderworpen aan regels enniet alleen daarom
blijft het een ontzettendmoeilijke enmisschien
zelfs demeest veeleisende sport. Alleen fysieke
supertalentenhebben enige kans op succes. Oog-
handcoördinatie, snelheid vanhandelen, stabili-
teit, periferisch zicht, conditie, kracht-snelheid
zijn vaardighedenwaar ook andere,minder bru-
tale sportennaar op zoek zijn.
Demet voedselbonnenopgegroeide inner city

kiddie over al die vaardighedenbeschikt,weet al
snel dat er pakweg in het basketbal eenmooiere
en veel veiliger toekomst ligt: eerst krijg je je stu-
dies betaald en als je het tot deNBA schopt, is het
minimumsalaris eenhalfmiljoen dollar. De inner
city kiddie op de boksmarkt van de losers terecht-
komt,weet niet hoe hij zijn carrière afsluit. Eén
slag te veel kanhet einde betekenen.

Bij een van de Ali-kampen
was Frank Sinatra ooit

geaccrediteerd als fotograaf,
om dichtbij te kunnen zitten

GOp 1 oktober 1975 versloeg
Muhammad Ali (rechts) zijn
grote rivaal Joe Frazier, in de
legendarische ‘Thrilla in Manila’.
© MITSUNORI CHIGITA/AP

FACEBOOK Afgesloten van socialemedia
zoekt journalist Rik Van
Puymbroeck tijd omweer echt
te lezen. In Zeno brengt hij
elke week verslag uit.

Eenlang
verhaal
wordtkort

eprezen zij,wie zeldzame
wezens schept’, is hetmotto
vanS.J.Agnonwaarmee
MaximBillers novelleDe ver-
loren brief aanThomasMann
opent. Enhoe fantastisch

moet dat niet zijn: in je kamer aan
dewerktafel zitten endaar zelf een
wereld verzinnenwaarin letterlijk
álles kan.Dat verhaal
opschrijven en jezelf, ein-
delijk, schrijver kunnen
noemen. Zelfsmaar één
boek zoual die honderden
krantenverhalen in één
klap inde schaduwzetten.
Helaas, lezendmerk je

dat zelfs een eenvoudig ver-
haal (schrijverMaximBiller
kruipt inhet hoofd van schrijver
BrunoSchulz die eenbrief schreef
aan schrijverThomasMann) van
amper 57bladzijdenniet in je pen
zit.
Zoudenkorte verhalennet

moeilijker of netmakkelijker zijn?
In zeswoorden – ‘For sale: baby
shoes, neverworn’ – gaat eenhele
wereld open enof Ernest
Hemingwaydit nu schreef of niet:
het is net zo geniaal als het tragisch
is. Inclusief spaties en lettertekens
amper 32 tekens lang, dat zijn er

108minder dan een tweet. En 128
minder dande literaire selfiedie
literair tijdschriftDWB vroeg te
sms’en alswedstrijd ter gelegen-
heid van zijn 160ste verjaar-
dag.Al duizendkeer aan
gedacht. 160.000 tekens zou
makkelijker zijn.
Maar laat indie

Beschränkungdanmaarhet
meesterschapzitten, hoed
af voordeauteur vandeSix
WordStory envoor
RaymondCarver.Voorde titel
alleenal koop je zijnWeesalsjeblieft
stil, alsjeblieft, de vertalingvanWill
YouPleaseBeQuiet, Please. In 271
pagina’s krijg je 22verhalenendus
22boeken.Het langste telt 21 pagi-
na’s, het kortste tweeennog twee
zinnen.Devaderheetdat, enhet is
zo eenvoudigals eenblaadjepapier,
maarnadie laatste zin schiet je
tochvol. “Hij hadzichopzijn stoel
omgedraaid, enzijngezichtwaswit
enuitdrukkingsloos.”Waarom?
Het zouerg zijnomindit kleine
stukje indekrantdieplot te spoi-
len, dusdatdoenweniet.Maar elke
avond, voorhet slapen, zelfsmaar
één stukjeuit dit boek lezen, kan je
dromen tochbeïnvloeden.Envan
jedroomeennachtmerrie
maken, dat ook: ik zalnooit
een schrijverworden.
Zit hier eenoplossing in:

een verhaal verzinnendat
vanuit je eigen leven vertrekt?
Die oefeningmaakteAd
Fransen, eenNederlandse

journalist, biograaf en schrijver
dieVaderskind schreef.Hijwerd
geboren in 1955op20april endie
geboortedagdeelt hijmetAdolf
Hitler.Addus.Afkorting van?
Daar gaat dit boek eigenlijk

over.Als kindwashij naarhuis
gekomenmet een vraag vande
geschiedenisleraar: “Vragen jullie
voor de volgendekeer thuis eens
hoe jullie ouders de oorloghebben
meegemaakt.” En toenant-
woordde zijn vader: “Ikwas
Funker in een verdomdeuithoek
vanBohemen.”Het boek is gloed-
nieuwenFransen schreef het pas
nadedoodvan zijn vader.Wat
volgt, is een in eenopvallend
levendige stijl geschreven zoek-
tocht naarhet verleden vandie
mandiehemopdewereld zette.
Tiens. Vorigeweek, na eenper-

soonlijk verhaal in dezeZeno,
sms’te iemand: “Ik voelmealtijd
eenbeetje schuldig overmijn
grootvader.” Is dat nodig?
Absoluut niet. Zoals deWaalse
politicaLauretteOnkelinxniet de
wereld over zichheenmoest krij-
genomdathaar opa tijdensde
TweedeWereldoorlog een tijd bur-
gemeester van Jeukwas.Als zij
vandaag ideologisch erfgenaam
zouzijn enopbasis vandie verde-
ling vanmensen (wij/zij) verkozen
probeerde te raken, dát zou erg
zijn.Daar kan zeniet van verdacht
worden.Omeen lang verhaal kort
temaken: daarvoor zit ze inde
verkeerdepartij.
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