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Een van m’n favoriete typetjes van het 
satirische duo Van Kooten en De Bie is 
Sjon, de alleenstaande vandaal. Als enige 

hooligan van een k lein clubje staat Sjon, in 
glanzend paars trainingspak en met weelderig 
ros kapsel, er maar a l leen voor. Al leen om 
ranzige slogans te roepen, alleen om herrie te 
schoppen op de trein... Maar hij doet het wel 
met overtuiging. Sjon voelt het aan als een grote 
discriminatie dat zijn collega’s van Feyenoord, 
PSV en Ajax politiebegeleiding krijgen en hij 
aan z’n eenzame lot wordt overgelaten. Als Sjon 
hufterig en schuimbekkend door de straten 
naar het stadion trekt, is er alleen een opa die 
hem met af keurende blik en rinkelende fietsbel 
voorbij rijdt. In volle zomer, tijdens een jogging 
tussen Herentals en Lichtaart, ontdekte ik een 
variant van Sjon: de alleenstaande tennisser. 
Het was de dag van Herentals Feest, waarop 
t ienduizenden hun k na ldrang bot v ierden 
met K3, Wi l ly Sommers en De Kreuners. 
Tenniscentrum Ter Heyde lag er zo goed als 
verlaten bij. Zelfs de uitgelaten kreten op de 
padelterreinen klonken niet. Op een stoeltje 
van een de tennisterreinen zat een man die me 
deed denken aan Sjon. Ik keek nog eens goed. 
Nee, er was geen medespeler in de buurt. De 
alleenstaande tennisser zat in sportkledij een 
drankje te nuttigen. Was zijn tegenstander 
niet komen opdagen, boos weggelopen 
of kortstondig verdwenen voor een 
sanitaire stop? Het vreemde beeld 
was voer voor eindeloze speculatie. 
 
 
 
 
 
 
 

DE ALLEENSTAANDE 
TENNISSER

Bart Lamers (1967): Als auteur, 
redacteur en copywriter vergast deze 
Herentalsenaar ons in elke Bello op een 
intimistische column, met een eigen 
kijk op de wereld en een fijne neus 
voor couleur locale die hij op 
empathische manier beschrijft…  

 
 
 
 
De a l leenstaande tennisser zag me er niet 
ongelukkig uit. Hij had zich onttrokken aan de 
gekte die de bevrijding uit onze sociale covid-
beperkingen kenmerkte. Zodra de pandemie 
beteugeld was of leek, gingen de sluizen van het 
sociale leven met een ruk open. We smeten ons 
als halve gekken in het feestgewoel, grabbelden 
elkaar vast ,  zoenden elkaar uitbundig en 
dronken uit elkaars pinten. De evenementen 
puilden uit van het volk. Sportstadions daverden 
onder het enthousiasme. We verpletterden 
elkaar bijna letterlijk in onze knaldrang. De 
Champions League-f ina le in Parijs  moest 
worden uitgesteld omdat het Stade de France 
overspoeld werd door fanaten die er ook zonder 
ticket bij wilden zijn. Ook in ons land herleefde 
het hooliganisme uit de jaren ‘80. Sjon lijkt er 
maar een watje bij. Supportersenthousiasme is 
fantastisch, maar soms ook beangstigend. Als je 
de verbeten, geëmotioneerde koppen van fans, 
ook van kinderen, in de tribunes ziet, word je 
een beetje ongemakkelijk. Misschien moeten 
we na de zomer van de bevrijding dit najaar 
wat tot rust komen en weer genieten van de 
kleine dingen, voordat een nieuwe pandemie 

ons weer te  st r ik ken heef t .  Een beet je 
slenteren door dorp of stad, een terrasje 

doen, een fietstochtje in de najaarszon, 
e en  t en n i s p a r t i j  op  e en  z a c ht e 
herfstavond. En heb je geen partner, 
dan geniet je maar, helemaal zen, op 
het stoeltje met een sportdrankje. 
Zoals de a l leenstaande tennisser.
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“Interieurontwerp en decoratie zijn altijd 
mijn passie geweest en de reden waarom 
ik 25 jaar geleden Dépôt Albert opstart-
te”, aldus zaakvoerder Ann Diepvints. “Die 
passie wist ze over te zetten op haar hele 
team, dat de ideeën van de klanten omzet 
in smaakvolle ontwerpen en feilloos vak-
werk. Alles gebeurt onder eigen vleugels: 

uitschetsen, uitvoeren en aankleden. Ann 
werkt samen met ervaren schilders en 
schrijnwerkers. In de stemmige showroom 
in Beringen (300 m²), een gerenoveerde 
maalderij en uniek stukje industriële ar-
cheologie in Limburg, kun je onder meer 
inspiratie opdoen in de grote stoffenhoek 
en de sfeerhoeken met mooie collecties 
meubels, decoratieartikelen, sfeerver-
lichting en tapijten. Probeer je graag de 
stalen uit in je interieur, dan wordt een 
afspraak voor een bezoek bij je thuis ge-
maakt. Op de webshop krijg je het snelste 
overzicht van het aanbod. 

Je interieur omtoveren tot de spiegel van 
je ziel, dat is de missie van Dépôt Albert. 
Daar hoort een grondige ideeënuitwisse-
ling bij. Ann en haar medewerkers maken 
graag tijd voor hun klanten. “Na je bezoek 
aan de toonzaal en een eerste visite bij 

je thuis maken we een visueel voorstel. 
Elke persoon en zijn interieur zijn uniek 
en we passen voor standaard oplossingen. 
Daarom zullen we zorgvuldig kleuren kie-
zen. Tekenwerk om alles aanschouwelijk 
voor te stellen, een mood board met 
knipsels om de mogelijke combinaties te 
testen: het behoort allemaal tot de mo-
gelijkheden wanneer we bij Dépôt Albert 
je interieurproject aanpakken. Belangrijk 
om te onthouden is dat dit proces inter-
actief is en we regelmatig onze ideeën bij 
je aftoetsen. Ook al krijgen we na zoveel 
jaren het volledige vertrouwen van onze 
klanten.” 

Om je interieur helemaal naar je smaak 
te laten kneden door zorgzame en pro-
fessionele handen, ben je bij Dépôt 
Albert aan het juiste adres. In nauw 
overleg met de vele trouwe klanten 
worden hier al een kwarteeuw succes-
volle totaalinrichtingen gerealiseerd in 
heel Vlaanderen.

CREËREN VAN ‘PERSOONLIJKE’ 
INTERIEURS! HET WORDT EEN SPIEGEL 
VAN JE ZIEL.
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Wat zou je doen, mocht je 1 dag onzichtbaar 
zijn?
Oei. Niet veel, hé, want niemand kan me zien. 
Nee, ik weet niet wat ik zou doen. Ik kan dus 
geen antwoord geven.

Wie waren je idolen als kind?
Kinderen voor Kinderen. Dat waren nu niet 
echt mijn idolen, maar ik ken wel hun eerste 
tien songs helemaal van buiten. Ik weet nog 
dat ik als kind aan mijn moeder had gevraagd 
of ik met dat ensemble mocht meedoen. Dat 
was volgens haar totaal onmogelijk, want die 
woonden immers in Nederland. En toen dacht 
ik: “Ik ga later in Nederland werken.”  Wat ik nu 
dus doe. Dus, het komt uit.

Heb je een fobie?
Ik heb voor weinig dingen schrik. Ik weet wel 
dat mijn angsten sneller getriggerd worden als 
ik heel weinig slaap. Natuurlijk wil ik dat er mijn 
kinderen niks overkomt, maar er is niets dat ik 

kan opnoemen waarvoor ik een fobie heb. 
Meerijden als passagier in snelle auto’s, vermijd 
ik ook liever. Dat vind ik niet zo leuk.

Wat zou je kopen met je laatste 2 euro’s?
Niks. Ik zou die weggeven aan iemand, want 
ik kan zelf niet zoveel doen met 2 euro. Op die 
manier kan ik er tenminste nog iemand gelukkig 
mee maken.

Wat trekt je aan in een man?
Oei, ik heb daar nog nooit zo specifiek over 
nagedacht. Dat ze vooral een doel of ambitie 
hebben in het leven, maar dat kan evengoed 
postzegels verzamelen zijn. Vooral iemand waar 
je veel plezier kunt mee maken. En zeker géén 
agressieveling. 

Wat is je favoriete gerecht?
Alles met mayonaise! (lacht)

Wat is het stomste cadeau dat je ooit hebt 
gekregen?
Ja, het goeie met cadeaus is als ik het niet leuk 
vind, dan laat ik het vallen of is het plots ver-
dwenen. Ik blijf dus niet te lang vasthangen 
aan geschenken. Ik heb ooit eens een schilderij 
gekregen dat ik niet mooi vond. Dat was wel 
vervelend, want wat moet je er dan mee doen 
als die mensen regelmatig op bezoek komen? 
Ik heb het dan weggeschonken aan familie die 
het wél heel mooi vond. Voor de rest heb ik 
ooit eens een lelijk vaasje gekregen. Toevallig 
vloog er een raam open en is dat vaasje kapot 
gevallen. Wat was dat spijtig! (lacht)

Naar welke plaat ben je momenteel aan het 
luisteren?
De nieuwe van Flip Kowlier. Ik ben fan.

Wat zou je nooit doen? Zelfs niet voor een 
miljoen euro.
Weinig. (lacht)

Wat zou de titel zijn van je autobiografie?
Oei, moeten de mensen niet in mijn plaats be-
slissen? Ah, ik weet een titel: “En ze leefde nog 
lang en gelukkig”.

Geloof je in reïncarnatie?
Ja.

Wat is voor jou het grootste tijdsverlies?
Als je de was hebt gedaan en je laat het er te 
lang insteken. Die ruikt dan bijgevolg onfris, 
zodat je het opnieuw moet wassen. Dan vind 
ik dat spijtig en beschouw ik het als tijdsverlies.

Wat vind je van personen die je stomme en 
rare vragen stellen?
Zeer irritant! Dan ga ik met mijn handen in het 
haar zitten.

Loog je tijdens dit gesprek?
Nee, geen woord. (lacht)

Succes nog met je boek, Evi!
Dank je wel!

Het boek “Sinds ik niet meer drink” is verkrijg-
baar bij de betere boekhandel. Te
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Eind vorig jaar kwam het tweede 
boek van radio- en tv-presentatrice 
Evi Hanssen uit, nl. “Sinds ik niet meer 
drink”. Op 24 mei gaf ze via een inter-
actieve lezing in de bib van Wevelgem 
verdere info over haar leven zonder 
alcohol. Na afloop van het officiële ge-
deelte, konden we Evi overhalen om 
deel te nemen aan ons “What’s on your 
mind”-interview.

WHAT’S ON YOUR MIND?

EVI HANSSEN
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De vele zittende en stressvolle uren aan onze compu-
ter smeken om een gezonde uitlaatklep met verant-
woorde lichaamsbeweging. Als je comfortabel thuis 
met kwaliteitsvolle toestellen aan je gezondheid wil 
werken, dan ben je bij Fitness Specialist aan het juiste 
adres. Je profiteert er niet alleen van de topproduc-
ten, maar ook van de expertise en de service van dit 
familiebedrijf. Vanaf het ontwerp van je ruimte tot de 
keuze van de apparatuur, de installatie, herstellingen en 
het onderhoud: alles wordt in één pakket aangeboden, 
volledig in eigen beheer. Je bent bij Fitness Specialist 
even welkom voor de aankoop van losse toestellen als 
voor de inrichting van een hele fitnessruimte. Daarbij 
geldt altijd de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Ook 
bedrijven kennen ondertussen de weg naar Fitness 
Specialist. Fitte werknemers bieden immers enkel 
voordelen. Bedrijfsfitness zit dan ook in de lift.

De combinatie van kwalitatieve toestellen en de pas-
sie en ervaring van de zaakvoerders wordt nog extra 
gekruid met veel feeling voor de fitnessstrends, zoals 

De coronapandemie wees ons nog eens ex-
tra op de luxe om thuis op een ongedwongen 
manier het lichaam aan het werk te kunnen 
zetten en de stress te verdrijven op momen-
ten dat het jou precies uitkomt. Het sportieve 
familiebedrijf Fitness Specialist BV levert al 
meer dan 17 jaar professionele fitnesstoe-
stellen en de bijhorende service aan particu-
lieren en bedrijven. Om helemaal op maat te 
sporten op heerlijk gestolen quality time in 
je eigen, vertrouwde omgeving. 

FITNESS OP 
MAAT IN JE 

VERTROUWDE 
OMGEVING

het nieuwe aanbod in outdoor fitness be-
wijst.  Wat is er gezonder en relaxter dan 
op een warme zomerdag in je eigen tuin 
aan sport te doen? Terwijl je lekker sport 
op jouw favoriete momenten, blijf je toch 
bereikbaar in het comfort van je eigen 
thuis. Fitness Specialist begeleidt je naar 
een investering helemaal op jouw maat, 
van eenvoudige optrekbaren tot meer ge-
sofisticeerde kracht- en cardiotoestellen. 
Ook voor fitnesscentra en bedrijven biedt 
het outdooraanbod veel mogelijkheden. 

Alle toestellen zijn bestand tegen alle 
weersomstandigheden en roest dankzij 
een speciale poedercoating

Interessante mogelijkheden bieden ook de 
containers, ingericht met de toestellen die 
jij volledig zelf kiest. De containers kunnen 
langs de zijkant geopend worden, waar-
door je in de zomer volop geniet van de 
frisse buitenlucht. Alle toestellen kunnen 
steeds uitvoerig getest worden in de fy-
sieke winkel van Fitness Specialist. 
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Misschien is het even schrikken, maar crui-
sen in de Kempen of varen met de Zander 
brengt je op een amusante manier langsheen 
de Kempense kanalen en sluizen. Dankzij 
een boottocht van enkele uren ontdek je de 
adembenemende natuur op een heel andere 
manier. Het is dan ook genieten van het rustige 
ritme op het water. De Zander is een slank pas-
sagiersschip dat jarenlang heeft rondgevaren 
op de Rijn. Nu is het volledig omgetoverd tot 
een gezellig schip waarin je een fijne middag, 
namiddag of avond kan doorbrengen. Terwijl 
je geniet van de prachtige natuur van de 
Kempense wateren, wordt er ook een woord-
je uitleg gegeven over deze interessante om-
geving. De Zander doorkruist het ‘Kempense 
Lake District’, dat bestaat uit vele meren en 
plassen en doorkliefd wordt door 3 kanalen. 
Je komt tijdens de vaart ook meer te weten 
over het ontstaan van de kanalen, de ontdek-
king van het witzand, de toepassingen ervan, 
witzandontginner Sibelco, de meren en de 
herbestemming ervan. De vaarroute vertrekt 
vanuit de Zilvermeerhaven en via een grote 
waterboog over het Kanaalmeer gaat de tocht 
verder over het kanaal Dessel-Kwaadmechelen 
met het unieke kanalenkruispunt. Van daaruit 
zet de vaartocht zich richting de Sas 4- toren. 
Na een paar uur varen ben je weer terug in 
de Zilvermeerhaven.  Bovendien kan je op 
woensdag- en zondagnamiddag de werking 
van de historische sluizen ervaren, waarbij het 

schip verschillende meters zakt en terug wordt 
opgetild! 
    
Je kan dus genieten van een heerlijke dag op 
het water met een cruise op passagiersschip 
Zander. De luxeboot is van alles voorzien. 
Ieder dek is verwarmd, zodat je ook met min-
der mooi weer puur comfort ervaart. Je vaart 
maar liefst 2,5 uur lang over de schitterende 
Kempense meren. Perfect voor een gezellige 
middag samen met vrienden of familie. Maar 
dat is nog niet alles! Tijdens de rondvaart krijg 
je ook heel wat lekkers voorgeschoteld. Zo 
kun je bijvoorbeeld de “Pannenkoekencruise” 
reserveren. Deze gaat door elke woensdag-, 

zaterdag- en zondagnamiddag van 14 tot 
17u. Tijdens de rondvaart geniet je niet alleen 
van een drankje, maar krijg je nog 2 heerlijke 
pannenkoeken met bruine suiker. Je hebt 
daarnaast ook nog de cruise met superhotdog, 
de cruise met barbecue en de cruise met de 
brunch. Deze formule gaat door elke zondag 
van 10u30 tot 13u. De cruise wordt meteen in-
gezet met een heerlijk glaasje bubbels, droge 
witte wijn of sinaasappelsap, zoveel je maar wil! 
Hopelijk heb je stevige honger om van start 
te gaan met de brunch. De cruises vertrekken 
en meren aan in Mol aan de Postelsesteenweg 
115. Een aanrader die nog vaart tot midden 
oktober. Te
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“De meeste bezoekers zijn verrast dat het hier 
binnen zo groot is”, lacht Heidi Goyvaerts, 
die samen met haar gezin de strategische en 
gezellige locatie in de Herentalse winkelstraat 
Zandstraat uitkoos. Zo worden de bezoekers 
ook in de Kempen op een grote en belevings-
volle staalkaart van het landelijke en tijdloze 
aanbod van Cocoon Interior getrakteerd. De 
toonzaal, die zich inderdaad verrassend in de 
diepte uitstrekt, is smaakvol aangekleed met 
zorgvuldig uitgekozen decoratie, tapijten en 
schilderijen.  

“Eerlijk maatwerk voor elk budget is ons motto”, 
zegt Heidi. De specifieke interieurwensen van 
de klant staan centraal. Die worden ingevuld 
met vakkundig maatwerk in het eigen atelier. 
Afkastingen, (inbouw)meubelen of lambrise-
ringen worden met de eigen Cocoon-touch 
vervaardigd. De ervaren schrijnwerkers in de ei-
gen meubelfabriek staan garant voor vakwerk.

 “Voor de keukenkasten kopen we geen fron-
ten of deurtjes in”, geeft Heidi een voorbeeld 
van de typische Cocoon-aanpak. “We maken 
ze zelf, wat ons veel meer mogelijkheden biedt 
op vlak van ontwerp, zodat de klant unieke ac-
centen kan leggen. Een meer praktisch staaltje 

van ons maatwerk is dat we de kroonlijsten in 
een landelijke keuken tot aan het plafond af-
werken, zodat er geen ruime ontstaat waar het 
stof zich kan ophopen.”

Heidi en haar zonen denken niet alleen mee 
met de smaak van hun klanten, ze respecteren 
ook hun budget. Maatwerk hoeft niet exclusief 
te zijn. “Door creatief te zijn en bijvoorbeeld 

te kiezen voor een combinatie van massief en 
fineer, kun je de kosten drukken zonder toe 
te geven op stijl en ontwerp. Zolang je maar 
eerlijk bent over alle gebruikte materialen.” De 
eigen medewerkers garanderen een professio-
nele plaatsing en aansluiting. De showroom in 
Hasselt kreeg ondertussen een smaakvolle ma-
ke-over, zodat ook de vertrouwde klanten daar 
weer volop nieuwe inspiratie kunnen opdoen.

Cocoon Interior, specialist in meubels 
op maat en interieur, opende naast de 
bekende uitvalsbasis in Hasselt nu ook 
een sfeervolle showroom in het hart 
van het winkelcentrum in Herentals. 
Je voelt er al snel de passie om elke 
klant op zijn specifieke wensen te be-
dienen met maatwerk, aangepast aan 
elk budget.

EERLIJK MAATWERK VOOR ELK BUDGET
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Marc, aan welk schoolvak had je destijds een 
grote hekel?
Wiskunde had ik weinig mee. Ook een aantal 
technische vakken zoals meetkundig tekenen en 
technisch tekenen. Ik vond er niks aan. Later heb 
ik dan wel les gegeven in die vakken ...

Hoe bedoel je? Leg eens uit …
Ik ben een mislukte leerkracht, want ik heb 7 jaar 
les gegeven. Je kan dit niet meer zien, maar ik 
heb dat wel met heel veel plezier gedaan. Ik heb 
technisch onderwijs gevolgd en daarna regentaat 
gedaan. 

Wat is je ultieme droom?
Dat is een hele moeilijke, want eigenlijk doe ik 
momenteel wat vroeger mijn droom was. Ik heb 
nooit het gevoel gehad dat ik gewerkt heb, terwijl 
ik wel ontzettend veel uren geklopt heb. Met mijn 
kinderen heb ik een super contact, maar ik heb 
ze niet echt zien opgroeien. Ik was immers altijd 
maar bezig. Een paar jaar geleden ben ik ook nog 
de papa geworden van Emile. We gaan ook regel-
matig voor een aantal weken naar het zuiden van 
Spanje om daar te leven en leuke dingen te doen. 
Die droom van “ik wil rust, met mijn gezinnetje 
bezig zijn en samen dingen ontdekken” is één 
droom. Als ik daar dan een week mee bezig ben, 
dan borrelen er weer nieuwe dingen op. Dus je 
wordt voortdurend gekatapulteerd in die drang 
om bij Ment TV nieuwe dingen te gaan doen (dat 
is passie), maar anderzijds krijg je dan ineens die 
drang van: ik wil eigenlijk gewoon rust. Die tussen-
weg vinden is mijn droom ...

Ben je een fuifbeest?
Helemaal niet. Ik heb jarenlang - toen ik jong was 
- muziek gedraaid, maar zelf beweeg ik als een 
houten plank.

Hou je van koken?
Jazeker, ik ben immers diegene die thuis altijd 
kookt. Gerechten zoals witloof in ham met kaas-
saus vind ik fantastisch om in de winter klaar te 
maken. We hebben ook een grote teppanyaki- 
plaat, waar we heel veel gebruik van maken. Ik ben 
gewoon heel graag in de keuken bezig. Niet op 
het hoogste niveau, weliswaar. De gezelligheid 
van iets te klaar te maken en het daarna met het 
gezin op te eten is op zich al de moeite waard.

Wat trekt jou aan in 
een vrouw?
Daarover moet ik nu 
heel goed naden-
ken, omdat dit heel 
verschillende dingen 
kunnen zijn. Soms kan 
je naar een vrouw kij-
ken en zeggen dat die 
er stralend uitziet. Met 
sprekende ogen. Dat 
vind ik fantastisch om naar te kijken. Dit betekent 
echter niet dat ik ermee zou kunnen samen- 
leven. Iemand met humor waarmee je kan la-
chen, elkaar begrijpt en samen ambitie hebben. 
Met mijn partner Magali ben ik 20 jaar samen. 
Ment Tv is ook ons bedrijf. We zijn eigenlijk een 
zender zonder externe aandeelhouders en 
maken ook geen deel uit van een mediagroep. 
Samen hebben we dat vanaf nul uit de grond 
gestampt en opgebouwd tot wat het nu is. 
Zoiets zou nooit realiseerbaar zijn met iemand 
die een totaal andere visie of ondernemingszin 
heeft. Als die dingen -zoals met Magali het geval 
is- allemaal samenvallen, dan vind ik dat heel 
aantrekkelijk in iemand.

Welke film zou je 20x kunnen bekijken?
Ik ben niet zo’n filmfanaat. Het is ook zo dat ik 
in de voorbije jaren altijd een ochtendmens ben 
geweest. Ik begon altijd heel vroeg te werken. 
Om 4u opstaan is voor mij eigenlijk geen pro-
bleem. Dat betekent dan wel als ik om 21u in de 
zetel zit, ik wel het begin zie van de film, maar 
de eindgeneriek meestal niet meer. Het lijkt me 
ook compleet zinloos om als doorsnee kijker 
tweemaal dezelfde film te zien. Het is anders 
als je écht liefhebber bent en de verschillende 
lagen van de film wil ontdekken. Natuurlijk kan 
ik wel lachen met komieken als Louis de Funès. 
Zijn films hebben ze al zo vaak vertoond op tv. 
Waar ik me aan erger is dat ze ieder jaar met Kerst 
“Home Alone” draaien.

Heb je een fobie?
Een beetje claustrofobie. Als ik het gevoel heb 
dat ik in een zeer enge ruimte ergens opgeslo-
ten zit, dan voel ik me daar niet zo goed bij. Ik 
leef anders niet met angsten, ik ga zeer vrolijk en 
gemotiveerd door het leven.

Wat zou de titel zijn van je autobiografie?
Wel, een tijd geleden heb ik op Facebook de op-
merking gemaakt dat ik nooit een dergelijk boek 
zou uitbrengen. Want dan moet je op zoek naar 
de leukste momenten die voor jezelf altijd veel 
leuker waren dan voor anderen. En die werden 
in de loop der jaren automatisch ook aangedikt 
in je eigen geest, omdat die geïsoleerd zijn van 
alles wat daarrond was. Dan ga je dat ene dingetje 
herinneren en dan wordt dat groter en mooier in 
je geest. Ik denk ook niet dat je het kan omschrij-
ven op een manier dat het voor de ander even 
belevingsvatbaar is als dat het voor jezelf is. En als 
het alleen maar is om jezelf interessant te maken 
en om eens te vertellen wat je allemaal gedaan 
hebt en wie je allemaal ontmoet hebt, tja, vertel 
het dan misschien eens aan je kleinkinderen. Dus 
ik denk niet dat ik het zal doen. Als je dan toch 
een titel wil, dan kies ik deze: “De biografie die er 
nooit zal komen.”

Wat vind je van personen die je stomme en 
rare vragen stellen?
Oh, ik heb daar totaal geen probleem mee.  
Trouwens, ik ben van mening dat onnozele vragen 
niet bestaan. Je kunt wel een heel fout antwoord 
geven natuurlijk. Anderzijds denk ik ook dat vragen 
die heel dom of humoristisch overkomen, soms 
kunnen leiden tot vrij diepgaande elementen.

Zoals nu …
Ik heb geprobeerd om me zeer intelligent op te 
stellen (lacht).

Loog je tijdens dit gesprek?
Ik heb geen moment gelogen (lacht).

Dank je!
Alstublieft!

Tijdens de uitreiking van de Loftrompetten in het Oostendse 
Vayamundo, hadden we backstage ons “What’s on your 
mind”-gesprek met Marc Hallez, de oprichter en drijvende 
kracht van de muziekzender Ment TV. Dit resulteerde in een 
zeer spontaan en diepgaand interview.
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WHAT’S ON YOUR MIND?

MARC HALLEZ
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KUST- EN RIVIERCRUISES OVER DE HELE WERELD
Reislustigen kunnen ervoor kiezen bijna de hele Donau af te varen tus-
sen Duitsland en Roemenië. Het schip doorkruist acht landen, legt aan 
in prachtige hoofdsteden (Wenen, Bratislava, Boedapest, Belgrado) en 
vaart door de mooiste valleien (Wachau) en landschappen.

Vanuit Porto neemt Rivages du Monde u mee op de Douro naar de 
geweldige historische stad Salamanca (Spanje). Tussen beide steden 
wacht u een schitterende reis door de Dourovallei, die als werelderfgoed 
is geklasseerd. U vaart er temidden van een landschap van wijngaarden 
(porto, vinho verde) in terrasbouw, bezaaid met traditionele quinta’s.

De Kroatische kust is een pareltje. Deze kustcruise is uniek in haar 
soort en verkent de Adriatische kust van noord naar zuid, met tussen-
stops in Bosnië-Herzegovina, Montenegro, de Dalmatische Eilanden en 

DE HORIZONTEN
VAN RIVAGES DU MONDE

2023 wordt gekenmerkt door een 
aanbod gericht op de top van het 
cruiseassortiment. Met een steeds 
luxueuzer wordende vloot mag 
Rivages du Monde trots zijn de 
mooiste schepen, overal ter wereld, te 
kunnen charteren. Op het programma 
staan gevarieerde aanlegplaatsen en 
excursies die u wegbrengen van de 
gebaande paden, maar u wel laten 
kennismaken met de hoogtepunten 
van elke bestemming. En dan is er 
ook nog hetgeen ons écht succesvol 
maakt: het culturele aspect van 
onze programma’s, de gezelligheid 
aan boord van onze kleinschalige 
schepen en een Nederlandstalig team 
dat steeds tot uw dienst staat.

Tot binnenkort om samen te varen, te 
beleven en te dromen!

© Holger Leue / www.leue-photo.com 
Expeditie-cruiseschip World Voyager, met Mount Pico vulkaan in de verte, Lajes do Pico, Pico eiland, Azoren, Portugal

Porto, skyline oude stad [Sean3810] © Getty Images/iStockphoto
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sublieme historische kunststeden (Zadar, Split 
en Dubrovnik).

Het ‘land van de adelaars’ is het minst 
bekende land van de Adriatische Zee. 
Albanië bleef lange tijd afgesloten van de 
buitenwereld. Zijn geschiedenis is zo rijk 
en bewogen als die van zijn prestigieuze 
buurlanden. Ruige landschappen, een 
zonovergoten kust met kristalhelder water 

en talloze archeologische schatten met 
Byzantijnse, Griekse, Romeinse, Venetiaanse 
en Ottomaanse invloeden … Albanië zal u 
verrassen.

Griekenland bezit de ongeëvenaarde aura 
van de grote klassiekers. Dit kleine landje met 
een buitengewone uitstraling en erfgoed 
heeft talloze verrassingen in petto. Zijn ber-
gen, ontelbare eilanden en archeologische 

sites vervelen nooit. De cruise in Griekenland 
herinnert ons er bij elke tussenstop aan dat 
dit een beeldmooi land is.

Rivages du Monde vaart sinds 2004 op de 
Mekong, tussen Vietnam en Cambodja. Van 
Saigon (Vietnam) langs Phnom Penh naar 
de tempels van Angkor (Cambodja) wordt 
u volledig ondergedompeld in het traditi-
onele leven op het platteland en het water.

NIEUW in ons programma zijn de Nijlcruises 
in Egypte en een unieke cruise in Oman. Twee 
adembenemende vaarroutes waar u tal van 
uitzonderlijke sites zal ontdekken die terecht 
wereldwonderen worden genoemd. Dat alles 
aan boord van prachtige boetiekschepen die 
luxe en comfort combineren.

ZEECRUISES, GEBASEERD OP DRIE 
CONCEPTEN: HET HOGE NOORDEN, 
EXPEDITIECRUISES EN GROTE 
CULTURELE VAARROUTES.
Hoge noorden: naar het noorderlicht waar 
de pooldag nooit eindigt
Op de cruises in Noorwegen ontdekt u een 
uitzonderlijke kustlijn vol adembenemende 
landschappen, ver van de bewoonde wereld. 
Verken Noorwegen van zuid naar noord. De 
fjorden, oude ijsvalleien, snijden diep in het 
land, soms over een honderdtal kilometers, 
zoals de Geirangerfjord, het pronkstuk van 
Noorwegen. 

Meer in het oosten biedt IJsland een leven-
dige les geologie. Rivages du Monde vaart 
volledig rond het eiland – een unicum. IJsland 
bestaat bijna volledig uit vulkanisch materiaal 
en wordt doormidden gesneden door de 

Zomers zeezicht vanuit de lucht. Kroatië [Biletskiy_Evgeniy] © Getty Images / iStockphoto

Liwa Woestijn, Oman, Verenigde Arabische Emiraten © HartingPhotography - stock.adobe.com
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Midden-Atlantische rug. Het centrum 
van het eiland is bergachtig en de kust 
is diep ingesneden door de fjorden. 
Het eiland is afgelegen maar won-
dermooi. De geothermische activiteit 
heeft er ongelofelijke geisers en door 
lavavelden omgeven maanlagunes 
doen ontstaan.

Expedities naar Groenland en 
IJsland
Woest, bruut, schraal, wild, maar 
ook ongelofelijk mooi en kwets-
baar. Zo kunt u twee eilanden tus-
sen de Atlantische Oceaan en de 
Noordelijke IJszee beschrijven: IJsland 
en Groenland. Deze expeditiecruises 
brengen u naar landschappen die in 
schril contrast met elkaar staan: van 
vulkanen en geisers naar gletsjers en 
ijsbergen.

Culturele themaroutes, van het 
noorden naar het zuiden 
Ierland ligt ver van de platgetreden 
paden. Dit land is gebeeldhouwd door 
de natuurelementen en koestert zijn 
legendarische gastvrijheid.

Door het subtropische klimaat van de 
Azoren en Madeira is een echt para-
dijs voor natuurliefhebbers ontstaan: 
steile kliffen, weelderige vegetatie, vul-
kaantoppen, smaragdgroene meren, 
walvissen en dolfijnen. Deze twee idyl-
lische archipels zijn verrassend mooi!

Mysterieuze eilanden met adem-
benemende landschappen en een 
gastvrij volk met veel humor: welkom 
in Schotland!

Wisselende landschappen, een ge-
matigd klimaat, een rijk en gevarieerd 
erfgoed, gastronomie, oenologie … 
Frankrijk is een en al charme.

In de 15e eeuw verkende het konink-
rijk Portugal de wereld en de gevolgen 
van deze ontdekkingsreizen zijn in dit 
land eeuwen later nog altijd zichtbaar.

En tot slot een exotische cruise van 
Buenos Aires tot Rio de Janeiro, tussen 
tango en bossanova. Een vaarroute die 
tal van landschappen en contrasten 
combineert met uitbundige steden 
en culturele hotspots. 

Contacteer ons op het nummer
+32 (0)2 899 84 00 of via e-mail:
info@rivagesdumonde.be
www.rivagesdumonde.be

Waterval in Geiranger-fjord Noorwegen © Nikolais | Dreamstime.com

Carnaval in Rio
© Getty Images/iStockphoto
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Hostellerie Le Fox is een echte parel aan de 
Belgische kust, gelegen in de laatste kustge-
meente tegen de Franse grens. Hier kun je 
- naast heerlijk eten in het befaamde sterren-
restaurant - ook nog eens overnachten, zodat 
je de kans krijgt om deze mooie gemeente te 
ontdekken. We worden hartelijk ontvangen 
door gastvrouw en echtgenote van eigenaar 
en chef-kok Stéphane Buyens, Ellen Dulst. Het 
interieur is smaakvol ingericht met het kustthe-

ma als rode draad. De kunstwerken, die in De 
Panne werden geschilderd, tonen tevens ook 
dat de eigenaars graag met lokale producten 
werken, zowel in de keuken als in het interieur. 
De meubels zijn zowel mooi als praktisch in 
gebruik en zijn van Belgische makelij. De sfeer 
ademt no-nonsense luxe uit die generatie op 
generatie werd doorgegeven en steeds aange-
past werd aan de geest van de tijd. 

In het salon is ons gezelschap al druk bezig 
met een fotoshoot. Chayenne, Darline en de 
partner van Darline die mee in de organisatie 
van de verkiezing zit, Guy, verwelkomen ons 

warm en vriendelijk. Het gesprek loopt vlot-
jes los. Darline vertelt over de talrijke goede 
doelen die ze met Miss België steunen en 
haar nauw aan het hart liggen. “De Miss België 
verkiezing heeft voor veel meisjes hun leven 
een positieve draai gegeven. Het is zoveel 
meer dan een verkiezing die puur om uiterlijk 
draait”, aldus Darline Devos, al jaren de grote 
dame achter de organisatie van Miss België. 
Vergis je niet, Darline is geen chichi-madam die 
enkel opdrachten kan geven, vaak steekt ze zelf 

de handen uit de mouwen en als geen ander 
weet ze dat de organisatie van een verkiezing 
als Miss België hard werken is. Ondertussen 
doet ze dit werk 18 jaar. “We begeleiden de 
meisjes op alle vlakken. Naast het aanleren van 
de danspasjes, het presenteren van zichzelf en 
poseren voor foto’s en camera zorgen we ook 
voor de nodige emotionele steun achter de 
schermen. Chayenne is een natuurtalent op 
vlak van presentatie en sociale contacten, maar 
zeker niet al onze Missen beschikken over die 
talenten. Ik begeleid ze dan persoonlijk hoe ze 
moeten praten tegen het publiek en journa-
listen en sta ze steeds bij als ze plankenkoorts 

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie 
is het mooist van heel het land? Voor 
dit jaar is Chayenne Van Aarle verkozen 
tot het mooiste meisje van België. We 
kregen de eer om haar beter te leren 
kennen in het toprestaurant - met 
twee Michelinsterren - in De Panne, 
‘Hostellerie Le Fox’. 

EEN TÊTE-À-TÊTE MET MISS BELGIË 
CHAYENNE VAN AARLE
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ervaren. Het is niet makkelijk om een sociale 
ster te zijn vanaf dag één als Miss België, maar 
dat wordt er natuurlijk wel van de meisjes 
verwacht”, zegt Darline. Gelukkig is Guy een 
grote steun voor Darline en voor de organisatie 
achter de schermen. 

Na een tijdje gezellig keuvelen worden we 
aan tafel gevraagd voor een tête-à-tête met 
Miss België Chayenne. 

Chayenne, er zijn heel wat meisjes in 
België wiens grote droom het is Miss 
België te worden. Hoe moeten ze hieraan 
beginnen, enkele tips? 
“Mijn grootste meisjesdroom was om ooit het 
kroontje van Miss België te dragen. Mijn papa 
geloofde me niet toen ik zei dat ik dat zou 
bereiken. Ik ben nogal gedreven in het berei-
ken van mijn doelen en zie, zoveel jaar later 
moet mijn papa zijn ongelijk toegeven, want 

ik mag het kroontje een heel jaar dragen. Mijn 
grootste tip aan de meisjes die hun dromen 
willen najagen is: doe het, wacht niet op mor-
gen, maar doe het vandaag. Stop met enkel 
te dromen, maar durf om ze werkelijkheid te 
maken. Je krijgt niet zomaar iets in je schoot 
geworpen natuurlijk, je moet er hard voor 
werken, lef hebben en er 100% voor gaan.“

En hoe gaat dat praktisch in zijn werk? 
“De kandidates moeten een korte film maken 
waarin ze zichzelf voorstellen. Darline en haar 
team bekijken de ingezonden presentaties 
en selecteren daaruit de kandidates. Alles 
gebeurt op één dag. De uitgekozen kan-
didates krijgen een uitnodiging en op één 
dag worden de finalistes gekozen. Ikzelf was 
een finaliste uit provincie Antwerpen, maar 
ik ben niet verkozen tot Miss Antwerpen 
en kijk, ook dan kun je Miss België worden. 
Geloof in jezelf en in je kwaliteiten. Daarnaast 

moet je ook sterk in je schoenen staan, want 
heel België kijkt naar jou en scherpe tongen 
sparen je niet.”
 
Jij bent ook niet gespaard gebleven van de 
‘scherpe tongen’.
“Nee klopt, ik kreeg nog maar net de titel van 
Miss België en de bakken kritiek volgden. 
Mensen kennen je niet en toch hebben ze al 
een mening over je klaar. Ze verdenken mij 
ervan dat ik botox en fillers in mijn gezicht 

heb gebruikt. Niets is minder waar, ik hou niet 
van naalden. Ik vind het jammer dat mensen 
dit van me zeggen, ik heb niks te verbergen, 
ze mogen mijn gezicht komen aanraken. Ik 
ben 22 jaar, dat is toch helemaal niet nodig? 
Ook vond ik het heel erg dat kwade tongen 
beweerden dat mijn overwinning gekocht 
was. Terwijl het echt niet kan, de verkiezing 
van Miss België verloopt heel serieus met 
een deurwaarder die alles netjes in de gaten 
houdt. 
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Je woonde in een kasteel, maar 
verder ben je een heel normaal 
down-to-earth meisje.
“Mijn papa leerde me dat je doe-
len bereikt met hard te werken. Hij 
woonde in een caravan en schopte 
het tot kasteelheer op eigen kracht. 
Ik heb inderdaad wel een bijzondere 
jeugd gehad. Ik groeide op in een 
kasteel met allemaal dieren rond 
mij. Zebra’s, schapen, lama’s…Mijn 
papa adopteerde afgedankte dieren 
en gaf ze dan een tweede leven op 
ons domein. Het was echt magisch 
om rond te lopen tussen deze die-
ren. Mijn familie en ik zijn echte 
dierenvrienden, we doen echt veel 
om afgedankte dieren te helpen. Als 
Miss België mag ik ook een aantal 
goede doelen steunen. Ik zou dan 
graag een goed doel met dieren 
willen steunen. Weet je, mijn familie 
en ik, wij zijn echt simpele mensen, 
dat we in een kasteel woonden was 
eigenlijk enkel en alleen omdat we 
een groot domein nodig hadden 
voor de dieren. Evengoed kon ik op 
een boerderij wonen. Ik ben echt 
gewoon opgevoed, luxe was zeker 
geen must.”  

Chayenne, jij hebt ook nog 
de titel Miss Talent gekregen. 
Blijkbaar kun je heel mooi 
zingen? 
“Ik heb dankzij de verkiezing van 
Miss België ontdekt dat ik kan zin-
gen. Ik werd inderdaad verkozen 
tot Miss Talent. Ik ben tweetalig, 
dus is het voor mij natuurlijk om in 
het Frans te zingen. Ik zou wel echt 
graag een zangcarrière willen uit-
bouwen. Durf dromen werkelijk te 
maken, hé.” 

Ondertussen krijgen we een heerlijk 
aperitief voorgeschoteld. De som-
melier, Vincent Willekens, die tevens 
behoort tot de top van de Belgische 
sommeliers, zorgt voor aangepaste 
wijntjes voor bij ons menu. Op onze 
tafel verschijnt een mandje met 
huisgebakken heerlijk brood en 
bijhorende garnituren. Samen met 
het aperitief is dat al een heerlijke 
start van een culinaire wandeling 
op topniveau. Een ludieke ‘garnaal-
kroket van de bomma’, die gemaakt 
is naar het recept van de oma van 
chef-kok Stéphane, is een mooie 
opener die smaakt naar meer. Zou 
mijn oma zulke garnaalkroketten 
maken, dan stond ik bijna dagelijks 
aan haar voordeur. Een overheerlijk 
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stukje verse ‘tarbot op grill’ vervolgt de beleving. 
Chayenne is ook een echte foodie en vindt het 
heerlijk om te mogen genieten van al dat lekkers. 
Stéphane zelf komt er nog een sausje over gieten, 
wat het gerecht helemaal af maakt. Het is echt een 
must om bij Le Fox vis te komen eten. Stéphane, 
die opgegroeid is aan de kust, heeft de kunst van 
het klaarmaken van vis tot in de puntjes uitgewerkt. 

“Dit is echt allemaal zo heerlijk, ik kan hier echt van 
genieten. Er is niks dat ik niet lust, ik hou echt van 
eten”, glundert Chayenne. 

Ons tweede visje op het menu is een rode poon 
vergezeld van fregola pasta met Bretoense kreeft. 
Hoewel ik een 4-gangen menu vaak te veel van het 
goede vind, zijn deze gerechten zo heerlijk licht dat 
je zeker geen gevoel van ‘zware maag’ krijgt. Het des-
sert is voor ons vrouwen altijd dé perfecte afsluiter. 
Een ragout van rabarber, pruimen en framboos krijgt 
het gezelschap van vers ijs van olijfolie en zwarte pe-
per. Wat een verfrissende verrassing bezorgde het 
ijs van olijfolie ons. Deze originele afsluiter was echt 
wel de ‘kers’ of beter gezegd het ‘olijfje’ op de taart. 

Chayenne is een echte babbelkous gebleken en van 
allures was helemaal geen sprake. Deze stewardess 
en Miss België 2022 staat met haar beide voetjes ste-
vig op de grond en weet wat ze wil in het leven. Het 
was ook heerlijk om samen in haar gezelschap van 
lekker eten te mogen genieten. 

BELLO wenst Chayenne, Darline, Guy en natuurlijk 
onze gastheer- en vrouw Stéphane en Ellen heel 
veel succes met al hun toekomstige plannen en we 
danken hen voor deze heerlijke beleving die alvast 
naar meer smaakt! 
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We schrijven 1911. In de staat New York 
wordt de ‘Sullivan gun control’-wet-
geving doorgevoerd. Die bestaat er in 
essentie in dat het inwoners van New 
York voortaan een vergunning nodig 
hebben om nog vuurwapens in het 
bezit te mogen hebben die klein ge-
noeg zijn om op het lichaam verstopt 
te kunnen worden.  Het was een reactie 
op een bloederige moord-zelfmoord 
in Gramercy Park en een aantal andere 
schokkende misdaden die met schiet-
wapens te maken hadden. 

GUNS DON’T KILL
PEOPLE, PEOPLE
KILL PEOPLE:
DE GROTE
AMERIKAANSE
DROGREDEN

Dit jaar, ongeveer 111 jaar na 
datum, zijn twee mannen – 
Brandon Koch en Robert Nash 
– er echter in geslaagd om de 
wet door het hooggerechtshof 
nietig te laten verklaren. Beide 
mannen poneerden immers 
dat zij, als ‘gezagsgetrouwe’ 
burgers, volgens het door vele 
Amerikanen als heilig vereer-
de Tweede Amendement, 
altijd in staat zouden moeten 
zijn om wapens te kunnen 
kopen. Ze kregen gelijk, met 
een meerderheid van (de) 
zes (conservatieve) rechters 
(waarvan drie benoemd tij-
dens het presidentschap van 
Donald Trump) tegenover (de) 
drie (progressievere) rech-
ters – en dat in een jaar waar 
nu al meer dan 300 massale 
schietpartijen op te tekenen 
waren. De drogreden waar 
vooral Republikeinen zo graag 
mee dwepen: ‘Wapens doden 
geen mensen, ménsen doden 
mensen’. 

GUNS DON’T KILL PEOPLE
1911 was niet alleen het jaar 
waarin New York besloot om 
een (iets) striktere wapenwet 
aan te nemen, het was ook het 
jaar waarin de al in 1871 opge-
richte National Rifle Association 
(of ‘NRA’ – een acroniem dat 
je in dit artikel gegarandeerd 
nog enkele keren voorbij zult 
zien komen) volgens sommi-
ge bronnen voor het eerst de 
pakkende slogan ‘guns don’t 
kill people, people kill people’ 
(oftewel ‘schietwapens doden 
geen mensen, mensen doden 
mensen’) liet optekenen. 

Andere bronnen spreken over 
persberichten van een lob-
bygroep voor wapenmaker 
Colt waarvan de redevoering 
rond 1927 terechtkwam in 
het gespecialiseerde fabrieks-
magazine The Manufacturer. 
Die communiqués werden 
geschreven in Connecticut 
en Massachusetts, waar de 

Bill Of Rights, US Library of Congress, Printed Ephemera Collection
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wapenhandelaars doorgaans uitstekende za-
ken konden doen, al werden er reeds in 1913 
gelijkaardige meningen geuit in talloze pam-
fletten en wapenmagazines. 

Wat er ook van zij, in 1922 stond het water Colt 
aan de lippen. De American Bar Association 
had net de sluiting van alle wapenfabrieken 
die (vuur)wapens voor de burgermarkt produ-
ceerden aanbevolen. De wapenfabrikant had 
opgemerkt dat steeds meer mensen bang 
begonnen te worden dat schietwapens te ge-
makkelijk beschikbaar waren en trok dan maar 
een muur van retoriek op die erop neerkwam 
dat alle schuld bij de criminelen zelf moest ge-
legd worden, en dus zeker niet bij de wapens 
die ze hanteerden. 

Het probleem waar Colt op botste, was dat 
mensen niet zoveel schrik hadden van misda-
digers die andere misdadigers neerknalden; 
dat was immers te verwachten. Er waren 
echter steeds meer andere incidenten die uit 
de hand liepen, zoals cafégevechten en ech-
telijke ruzies, en dus moesten de moordenaars 
opnieuw gedefinieerd worden als geestesge-
stoorde, door moord geobsedeerde vreemde-
lingen om zo het in de werkelijkheid veel vaker 
voorkomende profiel te camoufleren: dat van 
de dronken tooghanger, de jaloerse ex of de 
bedrogen echtgenoot. 

De slogan waar de pr-consultants van Colt 
oorspronkelijk mee op de proppen kwamen, 
luidde ‘it’s not the gun, it’s the man behind 
the gun’ (dus: ‘het is niet het schietwapen, 
het is de man achter het schietwapen’), maar 
ergens in de jaren vijftig of zestig moet die 
slogan dus zijn getransformeerd naar het hui-
dige bumperstickerformaat. Mogelijk kwam 
het idee van het Latijnse ‘quemadmoeum 
gladis nemeinum occidit, occidentis telum 
est’ (wat zoveel betekent als ‘een zwaard is 
nooit de moordenaar, het is een werktuig in 
de handen van een moordenaar’), maar in 
de huidige vorm is de pr-praat van de NRA 
al meermaals een van de meest effectieve 
slogans ooit genoemd.

VARIATIES
Doorheen de jaren zijn er ook al een aantal 
variaties geweest op de basisslogan die alle-
maal in essentie hetzelfde zeggen. Hier een 
kleine top 20:

- ‘Mental illness and hatred pulls the trigger, 
not the gun’ (Donald Trump, 2019, na schiet-
partijen in El Paso en Dayton)
- ‘This is not about the guns, this is about 
maladjusted kids’ (Charlton Heston)
- ‘Guns don’t kill, bad people do’ (NRA)
- ‘Guns don’t kill, people kill using guns, 
knives, their hands, garrotes, automobiles, 
fighter planes, poison, voodoo dolls, etc.’ 
(Joseph C. Pitt)

© D.D.Teoli Jr. A.C.
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- ‘Guns don’t kill people, Americans kill peo-
ple’ (Michael Moore)
- ‘Guns don’t kill people, crazy people kill 
people’
- ‘Guns don’t shoot people, people shoot 
people’
- ‘People without guns injure people; guns 
kill them’
- ‘People with guns kill people’
- ‘Guns don’t kill people, drivers with cell 
phones do’
- ‘Guns don’t kill people, men and boys kill 
people’
- ‘Guns, even machine guns, don’t kill, people 
do’
- ‘Guns don’t kill people, toddlers kill people’
- ‘People kill people... guns kills people’
- ‘Guns don’t kill people, I do’
- ‘Guns don’t kill people, lack of gun control 
kills people’
- ‘Guns don’t kill people, liberal gun control 
laws kill people’
- ‘Guns don’t kill people, gun control laws kill 
people’]
- ‘Guns don’t kill people, liberalism does’
- ‘Guns don’t kill people, evil people kill 
people’

Om maar te zeggen dat de redenering héél vaak 
voorkomt in de Verenigde Staten en bovendien 
behoorlijk ingeburgerd is.

In hun pogingen om de NRA (die hen meestal 
mee sponsort en vaak voor een groot deel van 
hun nodige campagnegeld zorgt) en de ge-
makkelijke beschikbaarheid van schietwapens 
te verdedigen, strooien politici de (vaak meest bij 
de haren gegrepen) beweringen in het rond, met 
de ‘usual suspects’ voorop – en doorgaans blijken 
hun kiezers daar ook nog eens van te smullen. 

De sociale media blijken een goeie manier te zijn 
om allerlei leugens de wereld in te sturen, zoals 

dat de jongen die onlangs verschillende men-
sen neerknalde in de Texaanse staat Uvalde 
eigenlijk een illegale buitenlander was, dat 
vele schietpartijen ‘false flag operations’ zijn 
(en dus zijn verzonnen om mensen ervan te 
overtuigen strengere wapenwetten aan te 
nemen), 

Topleugenares Marjorie Taylor Greene 
beweerde dat de verdachte van de schiet-
partij in Highland Park ‘in de gevangenis 
of in een ontwenningskliniek zat’ en te 
vroeg ontslagen was. De Republikeinse 
senator Matt Dolan stuurde de wereld in 
dat de Amerikaanse regering bewapende 

SWAT-teams laat binnenvallen in huizen waarvan 
de bewoners op sociale media hebben gepost 
dat ze wapens in huis hebben (om die wapens 
dan af te nemen). J.D. Vance verzon dat president 
Joe Biden de ATF gebruikt om op illegale wijze 
schietwapentransacties te traceren. Niets ervan 
is waar.

Het idee dat de Bidenadministratie alle schiet-
wapens in beslag wilt nemen of volledig wilt 
verbieden, komt in allerlei verschillende vor-
men erg vaak terug, al zijn ook andere leugens 
– zoals dat Facebook zou gezegd hebben dat 
iedereen die de NRA steunt eraf zal gesmeten 
worden, dat Joe Biden probeert om een comité 
op te richten dat het bij wapengekken immens 
populaire Tweede Amendement zal schrappen 
of dat de Amerikaanse president wél de Taliban 
steunt, maar alle pistolen van zijn eigen volk wilt 
wegnemen – zijn erg populair. © Rep. Marjorie Taylor Greene

President Biden
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De oplossing volgens de NRA en de meeste 
Republikeinen? Die varieert van strengere 
straffen tot méér ‘brave burgers’ bewapenen, 
(meer) bewakingsagenten in scholen plaatsen, 
een enkele schooldeur hebben in plaats van 
meerdere, enzovoort. De meest voor de hand 
liggende oplossing – strengere wapenwetten 
– wordt in ieder geval telkens onmiddellijk van 
tafel geveegd, maar daarover zo meteen meer.

DE WAARHEID
Natuurlijk is de hele slogan – en elke alterna-
tieve versie ervan – gebaseerd op een pure 
drogreden. Het ene na het andere onafhan-
kelijke wetenschappelijke artikel toont boven-
dien aan dat schietwapens geenszins mogen 
vergeleken worden met andere (doorgaans 
moeilijkere) manieren om iemand te doden. 
Zo wisten vorsers F.E. Zimring en G. Hawkins 
al in 1990 aan te wijzen dat schietwapens niet 
alleen dodelijke instrumenten zijn, maar ook 
veelzijdiger zijn dan alle andere voor gewo-
ne burgers beschikbare wapens. Ze maken 
aanvallen mogelijk die anders niet zouden 
kunnen gebeuren – vanop afstand. Schutters 
kunnen zichzelf beter verstoppen. Mensen die 
anders fysiek niet sterk genoeg zouden zijn 
om iemand te vermoorden, kunnen dat met 
pistolen, revolvers, geweren en blunderbussen 
wél. De psychologische weerstand om iemand 
van nabij aan te vallen en eventueel tientallen 
keren met een mes te moeten steken, valt weg. 
Alles kan veel sneller gebeuren. 

Dat politieagenten bijna enkel worden gedood 
met schietwapens, zegt veel. Bovendien is 
het niet enkel belangrijk dat het om een 

schietwapen gaat, maar ook wat het kaliber is, 
hoeveel kogels er in het magazijn zitten, enzo-
voort – het is iets wat we al vijftig jaar weten, 
namelijk sinds de voormelde professor Zimring 
wist aan te tonen dat – ondanks het feit dat 
de daders een gelijkaardige wil en toewijding 
om iemand te doden toonden – messenge-
vechten veel minder vaak fataal aflopen dan 

schietpartijen. Diezelfde Zimring wist later ook 
nog te bewijzen dat aanvallen met hogere kali-
ber wapens tot meer doden leiden. 

Ondanks het feit dat Amerikanen die voor meer 
en gemakkelijkere beschikbare wapendracht 
staan er vaak op wijzen dat moordenaars 
gewoon andere wapens zouden gebruiken 
als we hun vuurwapens zouden ontnemen, 
wordt die stelling op geen enkele manier 
ondersteund door wetenschappelijk bewijs. 
Integendeel, zelfs: ze is al lang geleden gefal-
sifieerd. We wéten immers dat er veel minder 
mensen zouden sterven als elke moordenaar 
een knuppel of een mes in zijn of haar handen 
zou krijgen in de plaats van een schietwapen. 

De vergelijking ‘vuurwapens doden geen 
mensen, mensen doden mensen’, wordt zo 
telkens weer blootgelegd als een drogreden 
die bestaat uit twee juiste vaststellingen met 
een geïmpliceerde conclusie die niet wordt on-
dersteund door de feiten. Vuurwapens hebben 
inderdaad geen eigen wil, mensen wél. Maar 
als diezelfde mensen geen schietwapens ter 
beschikking krijgen, zijn ze niet meer in staat 
om zoveel anderen te vermoorden. 

Helaas: wie denkt dat die vaststelling voldoen-
de is om Republikeinen en NRA-supporters 
ervan te overtuigen dat ze verkeerd zijn, onder-
schat de kracht van het Dunning-Krugereffect, 
cognitieve dissonantie, ‘confirmationbias’ en 
het sociaal dilemma… maar daar hebben we 
het al over gehad in een vorig nummer. 

© Pam Lane
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De producten van Hotbath schitteren in de 
toonzaal van VERSANI NV. Het verhaal van 
Hotbath begon 15 jaar geleden aan het glin-
sterende Ortameer in Piëmonte, na een heer-
lijke Italiaans-Nederlandse lunch van twee 
gepassioneerde ondernemers in sanitair. Daar 
groeide de kiem om de Italiaanse kwaliteit 
ook in Nederland aan te bieden. Ondertussen 
is Hotbath uitgegroeid tot een gereputeerd 
internationaal kranenmerk. 

De productie breidde flink uit, maar altijd 
vanuit de roots rond het idyllische Ortameer, 
waar de beste kraanspecialisten met Italiaanse 
passie en verfijning aan de slag zijn.  Vanuit 
het Nederlandse hoofdkantoor in Schiedam 
en de Herentalse partner VERSANI NV kan dit 
authentieke design uit Piëmonte ook in jouw 
badkamer schitteren. 

Het huidige Hotbath assortiment bestaat uit 
diverse kranenseries, fonteinkranen, keuken-
kranen en prachtige douchesets. Daarnaast is 
er een serie met luxe hoofd- en handdouches 
én een uitgebreide serie met accessoires. De 
populairste is de Cobber-serie: strak Italiaans 
design, verkrijgbaar in wel vijftien finishes, vol-
ledig aan te passen aan je eigen stijl. Liefst vijf 

van de vijftien finishes zijn beschikbaar in living 
colour,  die vanaf de eerste aanraking spontaan 
voor een prachtige natuurlijke patina zorgt. Wil 
je een specifieke wastafelmengkraan of een 
compleet ingerichte badkamer? De mogelijk-
heden met Cobber zijn eindeloos.

Een absolute blikvanger is de nieuwe serie van 
Gal. Zorgeloosheid en perfectie vormen de ba-
sis van deze nieuwe kranenserie. Gal, met 10 
jaar volledige garantie, bestaat enkel uit hoog-
waardige materialen en componenten, zoals 
de kwalitatieve binnenwerken van Flühs. Deze 
serie is heel compleet, van inbouw doucheset 
tot fonteinkraan en bijpassende accessoires, 
waardoor je hele badkamer de kwaliteitsstem-
pel van Gal draagt. Aarzel niet om al deze series 
live te bewonderen in de VERSANI-toonzaal in 
Herenthout! 

VERSANI NV is een Kempense groot-
handel in sanitair met een Italiaanse 
flair. Dankzij de passie voor design en 
vakmanschap uit de laars mag dit fami-
liebedrijf zich onder meer select dealer 
noemen van een topmerk als Hotbath, 
producent van unieke kranenseries. 

ITALIAANSE KLASSE BIJ VERSANI NV:
KRANENSERIES UIT PIËMONTE ZIJN 
BLIKVANGERS IN KEMPENSE TOONZAAL
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Tot het einde van vorige eeuw was Dubai bij 
het grote publiek amper bekend. Sinds het 
begin van deze eeuw is er veel veranderd. 
Dubai groeide uit van een middelgrote stad 
met 800.000 inwoners tot een moderne 
metropool met ondertussen meer dan 3 
miljoen inwoners en met zowat de knapste 
en hoogste gebouwen ter wereld. De vele 
bezienswaardigheden en de prachtige ho-
tels hebben van Dubai een zeer geliefde 
vakantiebestemming gemaakt.

Dubai is één van de zeven Arabische 
Emiraten. Het land is gelegen op het Arabisch 

schiereiland in het Midden-Oosten. De stad 
heeft zich de afgelopen jaren heel erg ont-
wikkeld als toeristische bestemming. Hoewel 
het zich vooral als een luxe reisbestemming 
profileert, vallen vakanties naar Dubai tegen-
woordig binnen de budgetten van een gro-
tere groep mensen. Dit dankzij goedkopere 
vliegtickets en minder dure hotels. De beste 
reistijd voor Dubai is ongetwijfeld onze win-
ter. Dubai heeft een warm woestijnklimaat, 
waardoor het één van de warmste plekken 
op aarde is. In de maanden juni, juli en au-
gustus wordt het er geregeld dik over de 
40 graden en dus veel te warm om buiten 
te komen. In onze winter Is de gemiddelde 
temperatuur er 25 tot 30 graden wat velen 
in de winter zal doen dagdromen, vermoed 
ik. Wij gingen zelf naar Dubai in april tijdens 
de ramadan, wat als voordeel had dat er 
geen massa’s toeristen waren en dat heel 
veel zaken goedkoper werden aangeboden 

dan anders. Zo huurden wij in die periode 
een autootje aan 25 euro per dag terwijl die 
auto in andere periodes gemakkelijk meer 
dan het dubbele kost. Nadeel is dan weer 
dat je minder snel aan alcoholische dranken 
geraakt dan normaal. Zo konden we overdag 
op een terrasje geen wijntje bestellen tijdens 
de lunch. Geen ramp natuurlijk, maar het is 
iets dat we in westerse landen toch niet ge-
woon zijn.

De stad Dubai ligt trouwens in de gelijk-
namige emiraat Dubai die op zijn beurt 
deel uitmaakt van de Verenigde Arabische 
Emiraten. Buiten Dubai zijn er nog 6 andere 
emiraten, waarvan Abu Dhabi waarschijnlijk 
de bekendste is. Bovendien kan je Abu Dhabi 
met de auto op anderhalf uur tijd bereiken, 
waardoor je nog heel wat extra beziens-
waardigheden kan bezoeken zoals de gi-
gantische moskee, het prachtige paleis, het 

Hoorde je ook al zoveel over Dubai 
maar ben je er zelf nog nooit geweest? 
Twijfel je of je deze Arabische Emiraat 
niet eens dringend moet bezoeken? 
Neem dan zeker even de tijd om dit 
artikel te lezen.

DUBAI: EEN GELIEFDE 
VAKANTIEBESTEMMING
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Burj Khalifa

Moskee Abu Dhabi

Ferrarimuseum en het formule 1-parcours om 
er maar enkele te noemen. Qatar en Bahrein 
horen niet tot de Emiraten, al werden daar-
voor destijds wel gesprekken aangeknoopt. 
Deze 2 landen bleven volledig onafhankelijk.

Zoals reeds aangehaald zijn er in Dubai tal van 
bezienswaardigheden, pretparken, stranden, 
enz.

Hierbij alvast enkele tips:

BURJ KHALIFA
De Burj Khalifa is het hoogste gebouw ter 
wereld en staat in Dubai. De bouwwerken 
startten in 2004 en pas 5 jaar later werd het 
gebouw voltooid. De officiële opening werd 
gehouden op 4 januari 2010 met een giganti-
sche vuurwerkshow. Met een hoogte van 828 
meter (U leest het goed, bijna een kilometer 
de lucht in) is de Burj Khalifa al 12 jaar lang het 
hoogste gebouw ter wereld. In deze toren zijn 
900 appartementen, kantoren en het Armani 
Hotel dat over 22 verdiepingen verspreid is 
en dat door Giorgio Armani himself werd 
ontworpen. Op de 78ste verdieping is er een 
zwembad en nog iets hoger vind je de hoog-
ste nachtclub ter wereld. Er zijn echter kapers 
op de kust, want er werden al verschillende 
meldingen gemaakt van gebouwen die zelfs 
meer dan een kilometer hoog zouden worden. 
Wanneer er dus op deze aardbol een bouw-
werk verschijnt dat hoger is dan de Burj Khalifa 
is het echt een kwestie van tijd en zal het ze-
ker niet langer dan 10 jaar duren vermoeden 
wij.. Alleszins is een bezoek aan dit gebouw 
eigenlijk een must. Het eigenaardige is wel 
dat je bij een bezoek niet tot op de top mag. 
Integendeel zelfs, want eigenlijk ga je slechts 
halverwege het gebouw en zelfs dat is hoog 
genoeg om je ver boven alle andere gebou-
wen van de stad te bevinden. Als het bezoek 
inclusief fotosessie ten einde is ga je terug naar 
beneden waar je in het winkelcentrum Dubai 
Mall terecht komt. Als je in dit winkelcentrum 
even rondwandelt ga je zeker het Dubai 
Aquarium en underwater Zoo tegenkomen. 
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DUBAI AQUARIUM 
Een gigantische hoge glazen wand met daarachter 
tonnen blauw water in de Dubai Mall en dus nog in 
de Burj Khalifa maken duidelijk dat je bij het Dubai 
Aquarium bent aangekomen. Achter die hoge wand 
zie je de vele vissen rustig zwemmen. Als je dit ziet 
krijg je natuurlijk veel zin om het aquarium zelf te 
bezoeken, wat we dan ook deden. Het aquarium is 
de thuis van duizenden waterdieren en meer dan 
140 verschillende vissoorten. Meer dan 400 haaien 
en roggen leven in het aquarium waarin maar liefst 
10 miljoen liter water zit. Als je inkom betaalt en je dus 
de onderwaterzoo betreedt, krijg je overal de nodige 
uitleg over alle diertjes die je tegenkomt. Volgens ons 
moet je de Burj Khalifa, het shoppingcenter en het 
aquarium combineren. De dag is dan goed gevuld 
en je hebt ineens Dubai vanuit de lucht gezien.

PALM JUMEIRAH
Het eiland Palm Jumeirah is een kunstmatig aan-
gelegd eiland en heeft de vorm van een palm-
boom. Het staat bekend om zijn super-de-luxe 
hotels, mooie buildings en luxueuze internatio-
nale restaurants. Dit is waarschijnlijk het meest 
exclusieve stadsdeel van Dubai, waardoor de 
vastgoedprijzen voor appartementen hier ook 
enorm duur zijn. Voor een simpele studio betaal 
je hier al snel een slordige 400.000 euro terwijl 
je datzelfde appartement in andere stadsdelen 
voor een vierde van die prijs kan hebben. Je ziet 
de Ferrari’s, Lamborghini’s en andere hier bij de 
vleet binnenrijden in de poepchique hotels die 
hier allemaal hun eigen (aangelegde) privéstrand 
hebben. De beachclubs met spa’s en overloop-
zwembaden veranderen ‘s avonds in bruisende 
nachtclubs. Langs de Palm Jumeirah-boulevard 
kun je bij diverse foodtrucks snacks kopen. De 
boulevard is populair vanwege het uitzicht op 
de kustlijn van Dubai en het zeilvormige Burj Al 
Arab-hotel, één van de duurste hotels ter wereld 
met prijzen vanaf 1800 euro tot meer dan 12.000 
euro voor 1 nacht. Hiervoor krijg je wel een suite 
met 3 kamers. Dubai Aquarium

Palm Jumeirah © Jason Mrachina

DINNER CRUISE
Iets wat je zeker moet doen als je Dubai 
bezoekt is een boottochtje (bij voorkeur ’s 
avonds) met diner om de mooie skyline van 
Dubai te zien. Je zal versteld staan van de 
prachtig verlichte gebouwen en de mooie 
architectuur. Dit alles bij een zacht briesje 
en een lekker buffet dat je deelt met je 
geliefde. Romantiek kan toch mooi zijn… 
Als je geluk hebt krijg je tijdens die dinner 
cruises ook nog een leuk optreden van één 
of andere locale beroemdheid, maar dat 
geluk hadden wij niet omdat dit blijkbaar 
niet gedaan wordt tijden de ramadan.

BUR DUBAI SOUK MARKET 
Iedereen heeft ooit wel eens door de souks 
van één of ander moslimland gewandeld. 
Ook in Dubai vind je deze leuke, lokale 
kraampjes met traditionele producten zoals 
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juwelen, goud, specerijen, textiel, thee, tassen 
enz. in overvloed. Het grote verschil met Dubai 
en andere moslimlanden is dat men je hier wel 
aanspreekt om binnen te komen, maar men 
zal je niet naar binnen trekken zoals me dat 
in andere landen wel al geregeld overkwam. 
Deze uitstap is absoluut geen ‘must’, maar als 
je tijdens je Dubai-trip ergens een momentje 
over hebt kan dit alvast een leuke invulling van 
je vrije tijd zijn.

STRANDEN 
Zoals het voor iedereen al wel duidelijk zal zijn 
is Dubai een stad en is dus ook alles kunstmatig 
aangelegd. Voor de mooie natuur moet je hier na-
tuurlijk niet zijn, want eens je buiten Dubai komt is 
er niets anders te zien dan woestijn en dus met an-
dere woorden enkel maar zand, zand en nog eens 
zand. Gelukkig ligt Dubai aan de zee en daardoor 
zijn hier wel enkele leuke stranden te vinden. Dat 

kan uiteraard een mooie afwisseling zijn voor het 
stadsleven dat je praktisch de hele vakantie nogal 
fel aanvoelt als je in Dubai bent. Er zijn verschil-
lende mooie stranden waar je uit kan kiezen en 
overal vind je restaurants en winkels in de buurt. 
Opgelet, want de strandstoelen kunnen heel duur 
zijn. Zo kostten onze strandstoelen (50 euro voor 
2 stoelen) ongeveer het dubbele van de dagprijs 
van onze huurauto. Een huurauto die in sommige 
gevallen wel aan te raden is, want de afstanden die 
je soms moet overbruggen om van de ene naar de 
andere kant van de stad te gaan of om naar enkele 
pretparken te gaan kunnen wel serieus oplopen. 
Per taxi hadden we veel meer geld kwijt geweest 
dan nu het geval was.

DUBAI PARKS AND RESORTS 
In Dubai zijn nogal wat pret- en waterparken te 
vinden, maar het bekendste onder deze parken is 
ongetwijfeld Dubai Parks and Resorts. Dit pretpark 

Stranden

Motiongate ingang © DPR 2016 is eigenlijk opgedeeld in 4 verschillende parken 
waarvan Riverland, Bollywood en Motiongate 
er 3 zijn. Het vierde is Legoland en dat is op zijn 
beurt opgedeeld in Legoland Park en Legoland 
Waterpark.

LEGOLAND WATERPARK 
Hierover kunnen we vrij kort zijn. Legoland water-
park is een vrij klein waterpark zoals er in Europa 
heel veel te vinden zijn. Zoals overal vind je hier dus 
ook waterglijbanen, waterspelletjes, een golfslag-
bad, enz. Het enige waar dit park een onderscheid 
probeert te maken met andere parken is dat een 
en ander in het teken staat van Lego. Toch is onze 
persoonlijke mening dat dit Lego-thema veel leu-
ker geïmplementeerd had kunnen worden dan nu 
het geval is en dat dit park dus best leuk is, maar 
ook niet meer dan dat.

MOTIONGATE PARK
In tegenstelling tot Legoland waterpark waren 
wij zeer onder de indruk van Motiongate Park, dat 

Dubai by Night
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gebaseerd is op enkele bekende filmstudio’s in Hollywood. 
We hadden wel het geluk dat wij in Dubai waren tijdens de 
ramadan, waardoor er weinig of geen volk in het park was. 
We moesten daardoor voor geen enkele attractie meer dan 
2 minuten wachten, dit terwijl dat tijdens drukkere periodes 
ongetwijfeld een uur of meer kan zijn voor de populaire 
attracties. Uiteraard gaan we hier geen attracties bespreken, 
maar als je hier naartoe zou gaan probeer dan alleszins de 
rollercoasters waarvan er sommige echt wel spectaculair 
zijn. Bovendien is een dagje pretpark een leuke afwisseling 
op het stadsleven van Dubai.

DESERT SAFARI
Een heel leuke uitstap om toch een keertje buiten Dubai te 
komen is een jeepsafari. Je wordt dan afgehaald in je hotel 
en rijdt rechtstreeks naar de woestijn. Met een beetje geluk 
heb je een chauffeur die van jouw jeepsafari echt wel een 
memorabel moment maakt. Wij hadden het geluk dat die 
man echt wel ‘zotte toeren’ uithaalde met de wagen, wat 
wij heel spectaculair vonden. Even later mochten we een 
poging doen om te zandsurfen in de woestijn. Beneden 
geraken lukte redelijk goed, maar nadien moet je door het 
mulle zand wel terug naar boven en daarbij trap je wel even 
op je adem. Na nog een dolle rit door de grote zandbak 
(woestijn) werden we afgezet aan het kamp voor de bbq. 
Vooraleer binnen te gaan konden we een kort ritje maken 
op de rug van de aanwezige kamelen. Voor ons zoontje 
van 7 die dit voor de eerste keer deed was dit natuurlijk een 
spektakelstukje. Nadien hebben we nog lekker gegeten met 
een bijhorende show van een lokale danser en vuurspuwer.

VIDA CREEK HARBOUR HOTEL
Als je op reis gaat, kan je maar beter een deftig hotel heb-
ben. Op aanraden van onze reisagent gingen we voor het 
betaalbare Vida Creek Harbour hotel waarbij we vanuit onze 
kamer een schitterend zicht hadden zowel op het zwem-
bad, de zee als op de skyline van Dubai. Het zeer verzorgde 
hotel beschikt over uiterst vriendelijk personeel en je hebt 
keuze uit 3 restaurants. Er is een mooie infinity pool, een ui-
terst verzorgd fitnesscenter en je kan er gratis fietsen huren 
om de omgeving te verkennen. Het hotel ligt net buiten het 
drukke stadscentrum, waardoor het perfect mogelijk is om 
hier een fietstochtje te doen. Een klein nadeel is wel dat de 
metro niet direct in de buurt van het hotel rijdt, vandaar dat 
wij een auto huurden.

CONCLUSIE
Dubai is absoluut de moeite om gezien te hebben. Het is 
een zeer propere en moderne metropool met alles erop en 
eraan. Jezelf vervelen zal hier niet gebeuren, maar bedenk 
wel dat je hier leeft in een stad. Geen mooie natuur of ber-
gen als je buiten de stad komt, waardoor even ontsnappen 
aan de drukte geen evidentie is. Gelukkig zijn er wel de no-
dige stranden waardoor het vakantiegevoel zeker aanwezig 
is. Bovendien is Dubai echt veilig. Op geen enkel moment 
hadden wij de indruk dat we op onze spullen moesten 
letten. Als je graag enkele leuke uitstappen maakt en je 
geniet van lekker eten op restaurant, zal dit ook niet uw 
goedkoopste vakantie worden, maar als je deze bruisende 
metropool graag ontdekt zal dit waarschijnlijk het minste 
van je zorgen zijn.

Meer info: www.unitrips.be
of bel Sjobbe op het nummer 0496/688987

Kamelentocht

Dubai by night

Vida Creek Harbour Hotel
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Een recente wetswijziging in België maakt het 
mogelijk om, zonder bouwvergunning, een 
mobiele woonunit te plaatsen in de tuin, en zo 
een vangnet te creëren voor zorgbehoevende 
familieleden. 

Zij kunnen op deze manier met àlle comfort en 
voldoende privacy wonen, in een vertrouwde 
omgeving, vlakbij hun dierbaren, en dit zonder 
al te veel administratieve zorgen.

“Vanuit een familie die al drie generaties in de 
wereld van de stacaravans actief is, zijn we in 
2011 gestart met het transport en de plaatsing 
van stacaravans en chalets in de Benelux. Dit on-
der de naam Transcaravan”, vertelt zaakvoerder 
Yannick. “Na een tijdje zijn we ook caravans gaan 
verhuren aan mensen die bouwen, verbouwen 
of schade moeten herstellen.” 

Vaders bedrijf, Caravans Ronny, is al jaren gekend 
in de sector van kwalitatieve tweedehands staca-
ravans. “Wij selecteren onze stock zeer zorgvul-
dig, met aandacht voor kwaliteit en netheid. Waar 
nodig vernieuwen wij zaken zoals vloerbekleding, 
matrassen, ijskasten, sofa’s...”

“Sinds vorig jaar zijn we verdeler van het merk 
LARK: een hoogstaand kwalitatief merk van 
mobiele units die volledig op maat uitgewerkt 
worden naar de wensen van de klant. Lark bouwt 
zijn mobiele units volgens de duurzame princi-
pes van houtskeletbouw en respecteert daarbij 
alle geldende normen wat betreft isolatie en 
ventilatie.” 

“Deze stap leidde ons naar de weg van de man-
telzorg. Een mobiele unit in dit kader plaatsen, 
is sinds 2021 vrijgesteld van bouwvergunning. 
Een melding aan het omgevingsloket van de 
gemeente volstaat voor de toelating. Er zijn 
enkele parameters waaraan voldaan moet wor-
den, waarna de unit kan geplaatst worden.  De 
units die wij laten bouwen, bieden enorm veel 
wooncomfort en zijn op zeer korte termijn te 
bouwen, en tegen zeer interessante tarieven te 
financieren.” 

“Dankzij de samenwerking met vaste en be-
trouwbare partners, kunnen we u bij de voorbe-
reiding, levering en plaatsing volledig ontlasten.  
Wij zorgen voor de voorbereiding ondergrond, 
nutsvoorzieningen, plaatsing…, kortom: A tot 
Z! We hebben steeds een 35-tal tweedehands 
stacaravans op stock, en enkele LARK demo 
units.  Lark produceert een 40-tal basismodel-
len, en elk model heeft nog eens een heleboel 
uitvoeringen.  Vind je binnen deze modellen en 
uitvoeringen nog niet de gewenste unit?  Geen 
probleem!  Dan tekenen we samen iets op maat 

uit! Wij staan, zowel voor de mantelzorg-, als 
voor de vakantie-units, ook altijd klaar voor een 
overname indien deze niet meer nodig is.  De 
stacaravans/mobiele units behouden zeer goed 
hun waarde, waardoor een minimaal financieel 
verlies een bijkomende troef wordt.  Zeer inte-
ressante tarieven bij eventuele financiering, ge-
combineerd met een enorme restwaarde, maken 
van deze oplossing een geweldige investering 
om uw naasten de nodige zorg en levenskwali-
teit te bieden.  Aan het einde van de zorgsituatie 
halen wij de unit weer op en verkopen we deze, 
of kunnen we assisteren met transport naar een 
nieuwe koper. Dit kan ook op papier worden vast-
gelegd, zodat onze klanten de nodige garanties 
en zekerheden hebben.” 

“Wie veel belang hecht aan professioneel advies, 
begeleiding, opvolging, correcte oplevering en 
na-service, is bij ons zeker aan het juiste adres. 
Ons team staat elke dag klaar, zowel achter de 
schermen als in het veld, om onze klanten zo 
goed mogelijk te ontzorgen!” 

Met de wortels stevig in de sector 
van de stacaravans, breidt Caravans 
Ronny de activiteiten voortdurend 
slim uit. Dit dynamische familiebedrijf 
laat geen enkele trend in de wereld 
van mobiel wonen ontsnappen. De 
nieuwste service is de snelle en accu-
rate plaatsing van mobiele units in het 
kader van mantelzorg. Naast tweede 
verblijven / vakantiewoningen, zet 
Caravans Ronny nu dus vol in op deze 
mantelzorgwoningen. 

CARAVANS RONNY BIEDT OPLOSSING 
VOOR MANTELZORGERS EN HUN 
DIERBAREN
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REGI’S TWEEDE SOLOCONCERT OP
22 OKTOBER
‘ZWAARTEKRACHT’ wordt Regi’s nieuwe 
nummer en de naam van zijn tweede 
soloconcert in het Sportpaleis. Met een 
showtitel als Zwaartekracht belooft het 
een daverende ervaring te worden. Want 
wat krijg je als producer Regi zijn adressen-
boekje bovenhaalt? Véél grote namen. Zo 
komen op de line-up nu al namen met on-
der andere Emma Heesters, Camille, Olivia, 
Jaap Reesema, Pauline en hardstyle-dj Mark 
With a K. En Regi kennende schudt hij de 
komende weken nog wel wat verrassin-
gen uit zijn mouw. De samenvatting van 
zijn concert vorig jaar was simpel: 15.000 
feestbeesten, drie uur vuurwerk en massa’s 

sfeer. Regi zorgde letterlijk voor vuurwerk 
in een vol Sportpaleis. Elk zitje, elke staan-
plaats was toen bezet. Iedereen genoot van 
een wervelende show en het enthousiaste 
publiek hapte meerdere keren naar adem 
bij de meezingers en dansnummers. Het 
spectaculaire decor en de indrukwekkende 
lichtshow verdienden een aparte vermel-
ding. Fans werden toen letterlijk onderge-
dompeld in een energieke feelgoodshow en 
genoten met volle teugen, dus het tweede 
soloconcert op 22 oktober waarmee hij te-
rugkeert naar het Sportpaleis zal even fan-
tastisch moeten zijn. Spread the word, want 
dit bommetje boordevol muziek, show en 
spektakel moet weer iedereen ervaren! 

DE VLAAMSE NACHTEGAAL DANA 
WINNER INVITES, ONE NIGHT ONLY
Op zondag 30 oktober staat Dana Winner 
voor een éénmalig en allicht ook het 
grootste concert uit haar carrière in het 
Sportpaleis. En ze gaat hier niet alleen staan, 
want Dana Winner heeft voor dit concert 
maar liefst twee internationale gastartiesten 
uitgenodigd! Eerder maakte ze al bekend 
dat Il Divo, ‘s werelds grootste klassieke 
zanggroep die al optrad met wereldster-
ren zoals Barbra Streisand en Céline Dion, 
aanwezig zal zijn. De drie heren werden 15 
jaar geleden ontdekt door Simon Cowell en 
groeiden uit tot een van de best verkopende 
groepen ooit binnen de klassieke muziek. 
Haar tweede special guest zal Ronan Keating 
zijn. Hij is bekend geworden als leadzanger 
van de populaire Ierse boysband Boyzone. 
Hij maakte vanaf 1999 ook furore als soloar-
tiest met hits zoals ‘When You Say Nothing 

HET SPORTPALEIS STAAT
WEER GARANT VOOR SPEKTAKEL
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At All’, ‘Life Is A Rollercoaster’, ‘Father And Son’ en ‘If Tomorrow 
Never Comes’. De 45-jarige Ier met zijn onmiskenbare stem zit 
ondertussen 29 jaar in het vak en kan terugblikken op heel wat 
successen. Zo was hij niet alleen gastheer van o.a. het Eurovisie 
Songfestival en de MTV Awards, maar werkte hij ook samen 
met wereldsterren zoals Elton John, LeAnn Rimes, Lulu en The 
Bee Gees. Dana Winner zelf brengt naast haar internationale 
gasten een volledig nieuwe show met haar grootste hits, maar 
ook nieuwe nummers, bijzondere verrassingen en technologi-
sche hoogstandjes. Redenen genoeg dus voor heel wat ouderen 
onder ons om een onvergetelijke avond te beleven met Dana 
Winner, Il Divo en Ronan Keating in Antwerpen! 

PLACEBO OP 8 NOVEMBER IN HET SPORTPALEIS 
ANTWERPEN
Placebo is een internationaal fenomeen met een héél groot 
hart voor België. Met een gloednieuw album ‘Never Let Me Go’ 
en nieuwe singles “Beautiful James” en “Surrounded By Spies” 
komen ze naar Antwerpen. Placebo is de uitloper van een blij 
weerzien tussen Stefan Olsdal uit Zweden en Brian Molko, een 
Schotse Amerikaan die opgroeide in de buurt van het Belgische 
Aarlen. Jaren nadat Olsdal en Molko samen op de Europese 
School in Luxemburg zaten, liepen ze elkaar toevallig tegen 
het lijf in de Londense metro. In 1994 startten ze met de groep 
Ashtray Heart, die een jaar later Placebo werd, een naam die al 
een kwarteeuw staat voor alles wat goede rock kan en moet 
zijn. Vurig, grappig en gevaarlijk. Hits als “Every You Every Me”, 
“Special K”, “Pure Morning” en “Too Many Friends” bewijzen dat 
daar een groot publiek voor bestaat.  

BACKSTREET BOYS:
DNA WORLD TOUR ONVERWACHT TE GAST
Backstreet Boys kondigden onlangs een hele reeks concertdata 

op het Europese continent aan, in het kader van hun DNA World 
Tour. Daar werden nog drie stops aan toegevoegd, waaronder een-
tje op 10 november in Antwerpen. Al 29 jaar lang leveren Backstreet 
Boys ‘s werelds beste en meest aanstekelijke popmuziek aan. Met 
ontelbare nummer 1-hits, tours die alle records breken en talloze 
awards op hun naam is BSB niet enkel de bestverkopende boyband 
in de geschiedenis, maar ongetwijfeld ook een van de meest in-
vloedrijke. Met ‘DNA’ brachten Howie, Kevin, AJ, Nick en Brian een 
tiende studioalbum uit. De bijhorende wereldtournee zal hopelijk 
de zalen weer helemaal zien vollopen.

10 NOVEMBER
SPORTPALEIS ANTWERPEN
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“Uit eigen ervaring weet ik dat de grotere 
maten soms tot twee jaar achter liepen 
op de mode”, vertelt Annelies, al sinds 
2007 het gezicht achter Un Poco Mas 
langs de Diestseweg in Geel. 

“Die achterstand is gelukkig wegge-
werkt, waardoor wij nu mee zijn met alle 
trends. Verschijnt de lange bodywarmer 
of de culotte in het straatbeeld, dan heb-
ben wij deze ook in onze winkel.”
“We presenteren trendy mode van 
maatje 44 tot 60, met extra veel keuze in 
het ruimste segment. We hebben een 
mooie mix van kleding, zowel in stijl als 
voor ieders budget. Een feestelijke jurk, 
een jeans met shirtje of pull of een toffe 
regenjas, je vindt het allemaal terug in 
ons assortiment.  Daarom gaan we elk 
seizoen op zoek naar een selectie kleding 
van kwalitatieve en fashionable merken.”

In de gezellige kledingwinkel Un 
Poco Mas kunnen dames met een 
maatje meer kiezen uit trendy 
collecties. De ervaren uitbater 
Annelies Geeraerts is ervan over-
tuigd dat elke vrouw er schitte-
rend kan uitzien, ongeacht de 
kledingmaat. Zelf draagt ze met 
trots een maatje meer.

DE NIEUWSTE 
MODETRENDS OOK 

IN GROTE MATEN

Daar hoort ook de handmade lingerie van Ulla Dessous bij. 
“Deze topper uit Duitsland werkt met eigen naaisters”, aldus 
Annelies. “Ze gebruiken uitsluitend kwaliteitsvolle Europese 
stoffen, met bijvoorbeeld Belgische kant. Ulla Dessous is 
sterk in grote cupmaten (van cup B tot L) en borstomtrek 
(70 tot 130). We hebben ook een grote collectie panty’s 
van CETTE tot maat 4XL=58/60. Elk seizoen gaan we ook 
op zoek naar bijpassende sjaals en handtassen die je niet 
op elke hoek van de straat terugvindt.”

Kiezen en passen gebeurt bij Un Poco Mas in een rustige, 
ongedwongen sfeer.  “Terwijl de dames rustig rondkijken, 
gunnen we de shoppingpartners ook wat verwennerij met 
een drankje in de gezellige zithoek. Mijn collega Suuzz en 
ikzelf staan altijd ter beschikking met eerlijk advies”, verze-
kert Annelies. “De bezoekers moeten zich op hun gemak 
voelen en ik heb liever dat ze met een smile buiten gaan 
en niets gekocht hebben dan dat ze twijfelen over hun 
aankoop. ‘Hou van jezelf, wees jezelf en uniek!’ ‘Lach, leef 
en geniet!’ is ons motto.”

Un Poco Mas is gemakkelijk bereikbaar. Er is parkeergele-
genheid voor de deur mits betaling. Indien je langer dan 
twee uur wil parkeren, volg je best parking PAS (ongeveer 
150m van de winkel).
www.unpocomas.be

Yesta

Georgedé
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ANTWERPEN OOK IN 2026 EN 2030 GAST-
STAD VOOR THE TALL SHIPS RACES
Sail Training International benoemt Antwerpen 
als allereerste ‘Anchor Port’. Na het succes vori-
ge maand en de honderdduizenden bezoekers 
in de stad heeft het stadsbestuur weer goed 
nieuws voor de botenliefhebbers. Antwerpen 
is opnieuw een aanmeerplaats voor The Tall 
Ships Races in 2026 en 2030.  De organisator 
Sail Training International (STI) benoemde 
Antwerpen wegens de onderlinge histori-
sche band tot allereerste ‘Anchor Port’. Deze 
overeenkomst biedt de zekerheid aan beide 
partijen dat ze het evenement kunnen ont-
wikkelen op een manier die voordelig is voor 
alle stakeholders. Het was al voor de zeven-
de keer dat deze internationale zeilwedstrijd 
Antwerpen bezocht. Na passages in 1993, 
2001, 2004, 2006, 2010 en 2016 was dus 2022 
opnieuw een jaar waarin honderdduizenden 
bezoekers zich kwamen vergapen aan de 
kathedralen van de zee. Antwerpen heeft de 
ambitie om in de toekomst elke vier jaar The 
Tall Ships Races te ontvangen. Wegens de lan-
ge en intense historische band tussen The Tall 
Ships Races en Antwerpen werkten organisator 
Sail Training International (STI), stad Antwerpen 
en Port of Antwerp-Bruges samen het concept 
van een ‘Anchor Port’ uit, dat een win-winsi-
tuatie oplevert voor alle partijen. In het geval 

van Antwerpen geldt dat alvast voor de twee 
eerstkomende edities, van 2026 en 2030. Het 
idee van de Anchor Ports zal door STI nog ver-
der uitgerold worden naar andere succesvolle 
gaststeden uit het verleden. Burgemeester Bart 
De Wever benadrukte na het nieuwe succes 
dat Antwerpen de kathedralen van de zee in 
zijn ziel draagt. De rijke maritieme geschiedenis 
vloeit dankzij The Tall Ships Races moeiteloos 
over in het verhaal van de tweede grootste 
haven van Europa waar de stad Antwerpen 
echt fier op mag zijn.  Met haar rijke maritieme 
erfenis en verbinding met de wereldzeeën is 
Antwerpen perfect gepositioneerd om zich als 
een wereldwijd bekend evenement te blijven 
ontwikkelen. 
 
De komst van The Tall Ships Races zet telkens 
weer de rijke maritieme historiek en de intense 
band tussen stad en haven in de verf. Ook biedt 
het de stad Antwerpen en Port of Antwerp-
Bruges een uitgelezen platform om belangrijke 
innovaties en duurzame initiatieven te tonen. 
Maar het belangrijkste is dat de Races zorgen 
voor een cruciale positieve sociale impact: ze 
promoten het onderlinge begrip tussen jon-
geren van verschillende culturen en landen, en 
biedt hen via de zeiltraining een persoonlijke 
ontwikkeling en ervaringen die ze voor het 

BELANGRIJK “ANTWERPS NIEUWS”

© instagram.com/tsrantwerp

© instagram.com/tsrantwerp
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leven meedragen. Zo doen, na een inclusieve 
selectie, ook steeds een honderdtal Belgische 
jongeren mee als lid van de Antwerp Crew. 

MET Z’N ALLEN AAN DE SLAG OM DE 
WAPPER OPNIEUW AAN TE LEGGEN
De Wapper, het iconische langwerpige plein 
centraal aan de Meir, krijgt een grondige he-
raanleg. Omdat het plein intensief gebruikt 
wordt door onder meer shoppers, hande-
laars en passanten, voldoet de huidige staat 
niet meer. Bovendien vormen de geplande 
werken aan het Rubenshuis een kans om 
de archeologisch-historische waarde van 
dat monument extra te benadrukken op 
de toekomstige Wapper. De stad zet in 
het ontwerp ook maximaal in op klimaat-
adaptatie. Het definitieve ontwerp is voor 
halverwege 2024. Voor de heraanleg van 
de Wapper schreef stad Antwerpen een 
ontwerpwedstrijd uit, waarna ze vijf ont-
werpteams selecteerde. Nu het college het 
bestek, de projectdefinitie en het selectie-
verslag goedkeurde, kunnen zij aan de slag. 
De teams hebben drie maanden de tijd om 
een visienota en schetsontwerpen aan te 
leveren. Een jury zal het uiteindelijk win-
nende ontwerpteam selecteren, maar ook 
de Antwerpenaren zullen de kans krijgen 
om feedback te geven op de inzendingen. 
Het definitieve ontwerp is op dit moment 
voorzien voor de zomer van 2024.

Men wil de stenen vlakte die de Wapper 
nu is omtoveren tot een aangename ver-
blijfsplek met heel veel groen en water, 
omringd door terrasjes. Daarnaast wil men 
een verbinding maken, autoluw, met het 
Theaterplein zodat onze binnenstad nog 
veiliger en toegankelijker wordt voor fiet-
sers en voetgangers. Na een grondige ana-
lyse van het gebruik en de functies van de 
Wapper, kwamen drie duidelijke ambities 

naar voor: de Wapper als hedendaags plein, 
het belang van het klimaatverhaal en de 
archeologisch-historische waarde. Die am-
bities omvatten de verschillende elementen 
die in het toekomstig ontwerp aanwezig 
moeten zijn. Een belangrijke ambitie is de 
Wapper als klimaatrobuust plein, met meer 
groen en water. Vergroening en water kun-
nen bijvoorbeeld koelteplekken creëren. 
Historisch gezien heeft het plein ook altijd 
al een bijzondere band gehad met water. In 
de 15e eeuw lag er op die locatie een rui die 
de stad van drinkwater voorzag. Deze struc-
tuur ligt momenteel ondergronds, maar kan 
opnieuw visueel opgenomen worden in het 
nieuwe ontwerp. Bovendien kan de stad zo 
inzetten op de buffering van regenwater 
uit de omgeving. Maar ook de archeolo-
gisch-historische waarde is op te nemen. 
Naast de aanwezigheid van de rui, maken 
ook het Rubenshuis en de verschillende 
kunstwerken en monumenten duidelijk 
dat de Wapper een belangrijke historische 
waarde heeft. Ook op het vernieuwde plein 
moeten die historische elementen geïnte-
greerd worden in het ontwerp.

VANAF OKTOBER DUURDERE PARKEER-
TARIEVEN IN ANTWERPEN
De parkeertarieven in Antwerpen worden 
vanaf 3 oktober van dit jaar geïndexeerd. 
Bovendien krijgt de lichtgroene tariefzone 
een parkeerduurbeperking van 3 uur en 
wordt ze uitgebreid. Daarnaast zullen be-
paalde ondernemingen die voor het uit-
voeren van werkzaamheden regelmatig in 
Antwerpen moeten zijn, een uitzonderlijke 
parkeervergunning voor één of meerde-
re tariefzones kunnen aankopen. Vanaf 3 

oktober 2022 worden de parkeertarieven 
in Antwerpen geactualiseerd, zowel voor 
parkeren op straat als in de publieke be-
taalparkings in beheer van de stad (parking 
Rijnkaai, parking Spoor Oost en parking 
Zuiderterras). De laatste indexering van 
die parkeertarieven vond plaats in januari 
2020. De aanpassing zal zich baseren op de 
prognoses van het Federaal Planbureau, 
dat tussen begin 2020 en september van 
dit jaar rekening houdt met een inflatie 
van 12,76%. Het tarief in elke zone zal dus 
met dat percentage aangepast worden. 
Volgens dezelfde redenering zullen retri-
buties voor wie niet of te weinig betaalt 
voortaan 44 euro bedragen. Daarnaast wil 
de Stad Antwerpen in wijken met een hoge 
parkeerdruk lang parkerende bezoekers en 
pendelaars stimuleren om in park-and-rides 
aan de rand van de stad te parkeren, of in 
publieke parkings in de stad. Zo daalt de 
parkeerdruk en wordt het voor bewoners 
en kort parkerende bezoekers gemakkelijker 
om een parkeerplaats op straat te vinden. 
Het lang parkeren wordt behalve door de 
aangepaste tarifering ook ontmoedigd 
door een gewijzigd parkeerregime in de 
lichtgroene zones. Behalve voor wie een 
parkeervergunning voor bewoners heeft, 
is parkeren in die zones vanaf 3 oktober 
beperkt tot maximum 3 uur. Voorheen was 
dat 10 uur. Bovendien zal deze lichtgroene 
zone per 3 oktober worden uitgebreid: een 
strook van huidige donkergroene gebieden 
tussen de Leien en de Singel wordt dan 
lichtgroen. In dit gebied vinden bestuurders 
immers steeds op korte wandelafstand een 
publieke betaalparking waar ze langer dan 
3 uur kunnen parkeren. 

Wapper © Ricardalovesmonuments
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Het was een blijgezinde Wout Van Aert die 
ons tijdens zijn drukke na-Tourperiode kort 
even te woord wou staan. Hij was uiteraard 
erg tevreden met de aandacht en groen 
gekleurde supporters in Herentals. “Ook al 
heeft de gele trui de meeste aandacht, ik 
ben toch wel een beetje fier op het winnen 
van de titel “strijdlustigste” wielrenner in de 
Tour. Jammer dat dit zo naar het tweede plan 
wordt geduwd, want het is toch ook niet te 
onderschatten”, begint Wout zijn verhaal. 
“Het komt wat minder in de aandacht, maar 

Donderdagavond 28 juli moest en 
mocht Bello wat sfeer opsnuiven in de 
Kempen. Meer bepaald in Herentals, 
waar 40.000 fans een glimp van hun 
idool Woutje Van Aert wensten op te 
vangen. Daarom wat sfeerbeelden van 
een onvergetelijke avond voor Wout 
en zijn supporters.

WIELERGEKTE IN HERENTALS MET 
40.000 FANS VOOR WOUT VAN AERT 

het is echt een weerspiegeling van 
mijn onuitputtelijke inzet die ik 
elke dag weer opnieuw moest eta-
leren. Bovendien was de concur-
rentie toch niet mis. Wat voor mij 
belangrijk is, is dat het voor deze 
titel vooral de stem van de wieler-
liefhebber is geweest die hier mee 
heeft gesproken naast de jury. Ook 
raar dat mijn “gele” droom ook niet 
zo erkend wordt en dat was toch 

ook wel een belangrijk gegeven in 
mijn Tourprestatie. In het geel een 
rit winnen is niet iedere wielrenner 
gegeven. Maar ja, dat groen is ook 
een prestatie. Op de vraag wat 
het najaar nog zou brengen kon 
hij een kort en eerlijk antwoord 
geven. “We reizen in het najaar 
af naar het Canadese tweeluik ter 
voorbereiding op mijn grote doel: 
het wereldkampioenschap. Ik was 
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zeker niet van plan een overbe-
last programma te rijden, omdat 
na deze toch wel zware Ronde 
van Frankrijk met 19 koersdagen, 
de inspanningen niet in mijn 
truitjes zijn gekropen”, lacht Van 
Aert. 
     
Mathieu van der Poel praat niet 
graag over zijn opgave in Tour, 
en ook hij lonkt al naar WK. 
Toch waardeert hij de prestatie 
van Wout heel erg. “Hij (Wout) 
is inderdaad misschien wel de 
beste renner op dit moment, 
maar dat wil niet zeggen dat ik 
bij de spreekwoordelijke pak-
ken wil blijven zitten”, begint de 
Schildenaar zijn verhaal. “Het is 
uiteraard jammer dat ik mijn fiets 
tien dagen lang ongebruikt aan 
de kant heb moeten zetten, maar 
deze na-Tourwedstrijden geven 
me de mogelijkheid om mijn 
toch wat gefaalde Tour terug wat 
kleur te geven bij mijn suppor-
ters. Op de vraag of twee grote 
rondes niet wat te veel zijn, was 
hij heel duidelijk. “Ik had zeker 
niet het gevoel dat ik helemaal 
leeg uit de Giro ben gekomen, 

integendeel. Misschien was 
mijn lichaam toch nog aan het 
herstellen en heeft het niet vol-
doende hersteld tijdens mijn 
voorbereidende hoogtestage. 
Ik ben er niet honderd procent 
zeker van, maar mijn gevoel zegt 
dat het daaraan heeft gelegen. 
Ondertussen toonde Mathieu 
van der Poel door het winnen 
van het wielercriterium in het 
Nederlandse Boxmeer en enkele 
andere ereplaatsen dat hij terug 
naar zijn vorm van weleer keert. 
Daarom ook de vraag wat de 
komende weken zullen geven. 
“Ik kijk alvast weer vooruit en wil 
graag nieuwe doelen stellen. Het 
EK op 14 augustus komt volgens 
mij nog te vroeg, maar ik hoop 
wel op het WK dat vanaf 18 sep-
tember in Wollongong wordt 
gereden terug met de besten 
mee te strijden. Daarom hoop ik 
de beste versie van mezelf te zijn 
in Australië. De criteriums zoals 
hier in Herentals bekijk ik dan 
ook als training. Een technisch 
rondje en de hele tijd optrek-
ken, dat kan ik wel gebruiken 
momenteel.” 
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John Kellogg kwam uit een gezin met maar 
liefst 16 kinderen. Hij leidde het sanatorium 
met een van zijn broers, William (‘Will’), die hij 
overigens altijd behoorlijk slecht had behan-
deld (zeg maar ‘mishandeld’) en dat verander-
de ook niet in de instelling: hij liet broerlief vaak 
120 uur per week werken aan een hongerloon. 
William moest John ook geregeld scheren en 
zelfs nota’s nemen terwijl die laatste zijn be-
hoeften zat te doen. 

Johns aanpak werd grotendeels bepaald 
door zijn geloof. Hij was immers een fervente 
aanhanger van de protestantse Seventh-day 
Adventist Church (de ‘adventkerk’), die niet al-
leen een gezond dieet en een gezond leven, 
maar ook een erg conservatieve levensstijl 
propageert. Dat John het eigenlijk al juist had 
door zijn bezoekers niets met vlees, suiker of 
cafeïne te laten eten en door hen nicotine te 
laten afzweren, spreekt voor de man, maar dat 
is niet waarom hij en Will cornflakes uitvonden. 
Die waren immers bedoeld om het masturbe-
ren tegen te gaan.

WE LEGGEN HET EVEN UIT.
John Kellogg geloofde in een aantal extreme 

levenswijzen en behandelingsmethoden, 
waaronder die van Horace Fletcher, ook be-
kend als ‘the great masticator’. Fletcher ge-
loofde dat je eten moest blijven kauwen tot 
het zo goed als vloeibaar was geworden. 40 
keer kauwen was de norm en in het sanatorium 
werd zelfs een liedje gebruikt om de gasten te 
motiveren om dat te doen. 

Kellogg liet ook een soort lichtdouches 
bouwen omdat hij dacht dat het licht allerlei 
aandoeningen zou kunnen genezen en was 
ook een hevige voorstander van klysma’s – 
darmspoelingen die hij ‘perfectioneerde’ door 
geen water meer te gebruiken, maar zuivel. De 
‘patiënten’ moesten eerst een halve ‘pint’ (een 
pint is ongeveer 0,47 liter) yoghurt drinken, de 
andere helft ging rechtstreeks de anus in, met 
het idee dat de beschermende bacteriën ook 
het darmstelsel zouden verdedigen. Het Battle 
Creek Sanitarium had ook vibrerende stoelen 
die 60 keer per seconde trilden, mét optionele 
slagmachine om de patiënten tegelijkertijd te 
kunnen slaan. 

Volgens John was de grootste zonde die er 
bestond seks zonder dat het bedoeld was om 

DE WAARHEID OVER ONTBIJTGRANEN

Laten we even teruggaan naar de vroe-
ge jaren 1900. De plaats: het Battle 
Creek Medical Surgical Sanitarium in 
Michigan. Bij het binnenkomen wer-
den bezoekers begroet met de spreuk 
‘Mens sana in corpore sano’ (‘een ge-
zonde geest in een gezond lichaam’). 
Buiten kon men vaak gasten zien die 
rustig in de zon aan het baden waren, 
terwijl het interieur bijzonder luxu-
eus was, met onder andere kristallen 
kandelaars en Perzische tapijten. Het 
was de favoriete verblijfplaats voor de 
gezondheidsbewuste elite, waaronder 
president Warren Harding, zakenmag-
naat Henry Ford en uitvinder Thomas 
Edison… maar ironisch genoeg zou 
het de naam van de eigenaar van het 
instituut, de flamboyante, altijd in het 
wit geklede Amerikaanse dokter John 
Harvey Kellogg, worden waarmee we 
ook anno 2022 bijna dagelijks mee 
geconfronteerd worden… en het feit 
dat je bij het lezen van deze paragraaf 
meteen weet waarom, illustreert dat 
beter dan eender welke tekst dat zou 
kunnen doen.

freefoodphotos.com
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een kind mee te verwekken. Hij gaf daarbij 
trouwens het goede voorbeeld, want ook 
binnen zijn eigen huwelijk had hij 40 jaar 
lang géén seks. 

Sta daar maar even bij stil.
Veertig jaar.
Geen seks. 
Ondanks dat je getrouwd bent.

Onze John was er geregeld als de kippen 
bij om flirterige vrouwen als ‘wellustige 
schurken’ die moesten gestraft te bestem-
pelen en masturbatie zou indruisen tegen 
alle natuurwetten. Het zou zelfs blindheid, 
krankzinnigheid en kanker veroorzaken. 
Om mensen ervan te weerhouden de 
hand aan zichzelf te slaan, werden hun 
handen bij het slapengaan vastgebon-
den en als dat niet werkte, werd er een 
verband rond de penis gelegd of… werd 
er zelfs een kooi op geplaatst. Lukt dat 
ook niet, dan kon men overgaan tot be-
snijdenis – liefst zonder verdoving, zodat 
de penis altijd zou geassocieerd blijven 
met pijn. De overblijvende voorhuid kon 
over het mannelijk lid genaaid worden, 
waardoor erecties volstrekt onmogelijk 
werden. De vagina kon dan weer ‘behan-
deld’ worden met carbolzuur of de clitoris 
kon chirurgisch verwijderd worden. 

Dr. John Harvey Kellogg
Levensgroot uitgesneden in Historic Adventist Village, Battle Creek, Michigan

De beste manier om seks(ualiteit) 
te vermijden, was volgens John 
Kellogg echter een licht dieet 
met zo weinig mogelijk smaak. In 
die tijd waren vette gerechten als 
biefstuk, pap en gebakken bacon 
erg ‘in’ en dus was er een alternatief 
nodig. Zijn maïsvlokken moesten 
een anti-afrodisiacum zijn en aan-
gezien Will geloofde dat (dierlijke) 
proteïnen de seksuele lust verho-
gen, moesten ze afzonderlijk kun-
nen gegeten worden. Tegen 1877 
had hij  een soort ontbijtbiscuit 
van bloem, haver en maïsmeel die 
2 keer op hoge temperatuur werd 
gebakken om gemakkelijk te kun-
nen verteerd worden. Het goedje 
was echter zo hard dat een gast er 
een tand op brak, dus begon hij 
het in stukjes te malen.

Op een dag had Kellogg wat deeg 
achtergelaten dat ondertussen 

was gefermenteerd. In plaats van 
het weg te gooien, begon hij te ex-
perimenteren met het recept. Het 
resultaat: knapperige vlokjes. Door 
de tarwe te vervangen met maïs, 
werd alles nog krokanter. 

John had net cornflakes uitge-
vonden, al wordt er ook wel eens 
gezegd dat hij het recept had 
gestolen. Andere directeurs van 
andere gezondheidsinstituten, zo-
als de Zwitserse dokter Maximilian 
Bircher-Benner hadden tussendoor 
in 1900 trouwens ook al de muesli 
uitgevonden. 

Winst was voor de directeur van 
de instelling niet belangrijk, maar 
broer Will dacht daar anders over. 
Die begreep al snel dat Johns corn-
flakes het potentieel hadden om bij 
een groot publiek aan te slaan als er 
suiker aan werd toegevoegd… wat 
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John natuurlijk niet bepaald blij stemde. De 
broers kregen ruzie. Will verliet de instelling en 
richtte in 1906 de Toasted Corn Flake Company 
op. Zijn ontbijtgranen waren een enorm suc-
ces en het duurde niet lang voor er 120.000 
dozen per dag de fabriek verlieten. Ook zijn 
advertentietechnieken waren heel uitgekiend; 
zo was hij de eerste om gratis kinderboeken en 
speelgoed te verstoppen in de doos. Tijdens 
een andere actie kreeg iedereen die naar zijn 
kruidenier knipoogde een staaltje cornflakes. 

William spande een rechtszaak in tegen John, 
die op zijn beurt William aanklaagde. De resul-
terende juridische strijd duurde bijna 10 jaar, 
maar dankzij Wills investeringen in adverten-
ties en andere reclame wist hij uiteindelijk de 
rechter ervan te overtuigen dat hij de naam 
‘Kellogg’ zou mogen gebruiken. In 1922 werd 
zo de Kellogg’s Cereal Company geboren, mét 
een haanmascotte. 

Terwijl Will een miljoenenindustrie aan het 
uitbouwen was, verloor John alle geloofwaar-
digheid. In 1938 moest zijn sanatorium met 3 
miljoen dollar schulden in de boekhouding 
dicht. Hij ontwikkelde bronchitis en stierf aan 
een longontsteking, maar niet voordat hij een 
uitgebreide verontschuldiging had neerge-
schreven voor zijn broer. De brief werd door 
zijn secretaresse echter verstopt en het zou 
nog duren tot Will zelf op sterven lag voor hij 
hem te lezen zou krijgen – mét spijt in het hart 

dat de eigenlijke reünie er eigenlijk nooit van 
was gekomen.

DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN
In de Verenigde Staten alleen al kent Kellogg’s 
ondertussen 25 verschillende variëteiten, 
maar er zijn natuurlijk ook nog talloze andere 
spelers op de markt – samen goed voor een 
industrie waar naar schatting een slordige 10 
miljard dollar in omgaat. Dat is nog meer dan 
de waarde van de NBA (7,8 miljard dollar) en 
ongeveer evenveel als de pornowereld (10 tot 
12 miljard) en wapenwinkels (11  miljard).

Het succes komt door de enorme geloof-
waardigheid die de eerste ontbijtgranen ge-
noten (ze werden immers uitgevonden door 
‘gezondheidsinstituten’), slimme marketing 
en een onsterfelijke, enorm pakkende, maar 
helaas grotendeels gelogen slogan: ‘Deel van 
een evenwichtig ontbijt’. Het geniale in die 
slagzin is dat die wél voor een stukje klopt 
(namelijk dat ze een déél kunnen zijn van een 
gebalanceerd ontbijt), maar helaas zien en 
horen veel opvoeders en kinderen enkel het 
tweede gedeelte van de zin: ‘een evenwichtig 
ontbijt’. En dat is nu eenmaal niet correct – in-
tegendeel, zelfs.

Vanaf de jaren vijftig hadden de makers van 
ontbijtgranen door dat ze zich niet (meer) 
naar de huisvrouwen – die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog niet altijd meer de tijd of energie 

hadden om een écht gezond ontbijt te maken 
– maar wel naar de kinderen moesten richten. 
De eerste mascottes waren geboren en met 
Kellogg’s Rice Crispies lanceerde Kellogg’s de 
langstlopende reclamecampagne aller tijden. 
Ook de tijger van Frosted Cornflakes verscheen 
tijdens deze periode. Men begon meer kunst-
matige kleurstoffen (die de smaak overigens 
niet beïnvloeden) en massieve hoeveelheden 
suiker aan het geheel toe te voegen en dat 
werkt: de gemiddelde naar kinderen gerichte 
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ontbijtgranen bevatten zo’n 40% meer suiker 
dan de dozen die eerder bedoeld zijn voor 
(niet zelden goedgelovige) volwassenen. 
De populairste ontbijtgranen, Honey Nut 
Cheerios, bevat 33 gram suiker per 100 gram. 
Een product als Honey Smacks van Kellogg’s 
bestaat zelfs voor meer dan helft uit suiker – 
meer dan, bijvoorbeeld, een Twix, maar wel 
nog minder dan een M&M. 

Wie zei nu alweer dat we onze kinderen geen 
drugs mogen geven? 

Op veel dozen staat te lezen dat ze ‘cholesterol-
vrij’ of ‘natuurlijk laag in vetten’ zijn, maar dat 
betekent ongeveer evenveel als zeggen dat er 
geen Russische RD-180-raket in jouw huiska-
mer staat (elders in dit magazine meer over 
massavernietigingswapens). Alweer Kellogg’s 
durfde zijn Special K zelfs te promoten als deel 
van een dieetplan waarbij twee maaltijden per 
dag werden vervangen met een kommetje 
van de behoorlijk flauw proevende haver-
vlokken. Hoewel de marketingstunt (waarbij 
je werd aangemoedigd om in de vetrolletjes 
van anderen te knijpen) niet bepaald erg goed 
is verouderd, 

blijven veel tieners Special K kopen omwille 
van zijn nauwelijks bestaande nutritionele 
waarde. Dat ontbijtgranen de vierde grootste 
bron van calorieën in de Verenigde Staten 
vormen – ze moeten enkel vloeibare snoep 
(euh… frisdrank, dus), gebakken snoep (ca-
kes, taarten, cupcakes en ander gebak) en 
uuuhm… snoep dat er ook gewoon uitziet 
als snoep laten voorgaan. 

O, wist je dat de makers van ontbijtgranen 
texturen toevoegen waarvan ze weten dat die 
verslavend werken voor kinderen? Het gaat dus 
niet enkel om de suiker. Of misschien wist je al 
wel dat de fabrikanten hun dozen zo maken 
en ze zo in de winkels laten plaatsen dat jouw 
kwijlende kroost ze net op ooghoogte krijgt, 
waar het met veel verlangen kan genieten van 
de kleurrijke dozen en de plastic speelgoed-
jes binnenin, die doorgaans worden gemaakt 
door buitenlandse, aan een hongerloon wer-
kende fabrieksarbeiders? De mascottes die 
worden afgebeeld op de verpakkingen kijken 
meestal zelfs een beetje naar beneden, zodat 
ze oogcontact kunnen maken met onze kids.

Je wist het niet? … Dachten we al.
Je wist ook niet dat dit een van de redenen 
is waarom heel wat Chinezen westerlingen 
haten? … Wel, wel.

Gelukkig is er wél een duidelijk gezondheids-
voordeel verbonden aan ontbijtgranen: ze 
zorgen er misschien voor dat je even niet aan 
méér eten moet denken.

Even terug naar het verleden. Na een tijdje 
waren er zoveel mascottes dat de ontbijt-
graanbedrijven met nieuwe trucs op de 
proppen moesten komen. Er werden mas-
saal beroemdheden – of de goedkoopste 
personages uit Star Wars, namelijk C-3PO en 
R2D2 – aangeworven om de suikerbommen 
te promoten, Mr. T. bleek niet alleen met 
het A-Team domme mensen af te zetten en 
zelfs het Vaticaan kwam op de proppen met 
een eigen – gewijde! – ontbijtgranenmerk. 
Basketbalster Michael Jordan werd zelfs op 18 
verschillende Wheatiesdozen afgebeeld – veel 
meer dan eendere welke andere atleet.
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Ook in het laatste decennium worden er heel 
wat dubieuze marketingstrategieën gebruikt, 
zoals Special K te positioneren als feministische 
optie met de hashtag #poweringyou, dat heel 
opzettelijk klinkt als ‘empowering you’. 

Cornflakes als het mondiger maken van de 
vrouw? We hebben nooit gezegd dat er enige 
moraliteit achter de branding zit.

VOEDSELSTRUCTUUR
Mogen we onze Slechte Nieuwsshow nog 
even verder zetten (alvast onze excuses voor 
de volgende slag van de waarheidshamer)?
Het zijn niet alleen de toegevoegde suikers die 
bepalen hoe hoog de glykemische index kan 
pieken: de voedselstructuur van wat we eten 
is even belangrijk. 

Als je bijvoorbeeld pinda’s consumeert, verlies 
je 17,8% van de vetten op de toiletpot. Voor (de 
best wel gezonde) pindakaas ligt dat gehalte 

maar op 7%. Dat komt omdat meer kleine stukjes pinda’s 
het tot de darmen halen. De vorm bepaalt niet alleen 
de vetabsorptie, maar ook de absorptie van de kool-
hydraten zelf. Zo heeft ‘gerolde haver’ een veel lagere 
glykemische index (53 tot 57) dan, bijvoorbeeld, de uit 
kleinere vlokken bestaande instant haverpap (76 tot 82), 
rijstpap (69 tot 87) en cornflakes (75 tot 87). Grootte is 
dus belangrijk: havervlokken veroorzaken an sich een 
minder hoge bloedsuiker- en insulinepiek dan poeder-
haver. Hetzelfde ingrediënt kan in verschillende vormen 
met andere woorden verschillende effecten hebben. 

Het wordt erger: de snelle absorptie van glucose na-
dat we iets eten met een hoge glykemische index kan 
een aantal hormonale en metabolische veranderingen 
veroorzaken die ervoor zorgen dat (vooral obese) men-
sen nog meer gaan eten. In een studie bleek zelfs dat 
zwaarlijvige jongeren die instant havermout aten 53% 
meer energie innamen dan wanneer ze havervlokken 
van medium grootte voorgeschoteld kregen. Die eerste 
groep was al na een uur weer aan het snacken… al blijft 
instant havermout, zoals de cijfers hierboven aanwijzen, 
dus een betere optie dan ontbijtgranen als cornflakes 
en rijstvlokken. 

Overigens kunnen de exacte cijfers wel verschillen 
per… regio. Zo hebben de cornflakes van Kellogg’s in 
Nieuw-Zeeland een GI van 55 tot 88, in Canada van 86, 
in het grootste gedeelte van de Verenigde Staten 92, in 
Frankrijk 77 tot 109 en in de staat Michigan…
Ah, komaan, raad eens?
Uuhm. In de staat Michigan hebben de cornflakes van 
Kellogg’s een glykemische index van 99 tot… 165. 
Laat dat even bezinken.
165.
Misschien nog eens luidop zeggen. Herhaal even met 
ons: ‘Honderd. Vijf. En. Zestig.’

Er is nog meer triestig nieuws. De nieuwe methodes 
om ontbijtgranen te maken, zoals extrusiekoken, explo-
siepoffen en het verwerken naar instant versies zorgen 
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ervoor dat ze gemakkelijker kunnen verteerd 
worden… wat de granen helaas ook dehydra-
teert en hun chemische verbindingen zodanig 
verandert dat zelfs ontbijtgranen zonder enige 
toegevoegde suikers een heel hoge glykemi-
sche index kunnen hebben. Dat is waarom tar-
wesnippers dezelfde ingrediënten bevatten als 
traditionele spaghetti, maar een twee keer ho-
gere GI van 83 hebben. Het is ook waarom zelfs 
brood minder gezond is dan pasta: de bubbels 
in het brood zorgen ervoor dat we het sneller 
verteren, waardoor onze insuline en bloedsui-
ker veel sneller de hoogte inschiet én we ook 
langer honger blijven hebben. Tot overmaat 
van ramp krijg je vooral zin in voedsel dat een 
hogere caloriewaarde bezit. Als je dingen eet 
met een lage glykemische index, zal je jezelf 
doorgaans dus sneller voldaan voelen. 

In een interessant onderzoek bleek een groep 
obese jongeren die havermout aten achteraf 
ongeveer de helft van het aantal calorieën in 
te nemen dan een groep die cornflakes at. 
Die groep at achteraf evenveel als een derde 
groep met kinderen die enkel water hadden 

gekregen als ontbijt. Met andere woorden: het 
was net alsof die tweede groep ’s ochtends he-
lemaal niets had gegeten, met een consumptie 
van honderden extra calorieën per dag als re-
sultaat. Overigens liet Pepsi – dat het onder-
zoek bekostigde – wel de resultaten van zijn 
Quaker havervierkantjes uit de resultaten. Die 
bleken het immers ook niet zo goed te doen 
en wel om dezelfde reden: ze zijn veel meer 
bewerkt, waardoor het aanwezige zetmeel en 
de vezels uit elkaar vallen. 

Nee, dit is geen artikel met goed nieuws voor 
ontbijtgranenfans.

We begrijpen het: het is niet altijd leuk om te 
vernemen dat we onze kinderen massaal aan 
het vergiftigen zijn, maar als we even onze trots 
en cognitieve dissonantie opzij zetten en hen 
misschien minder populaire gerechten met 
een hogere voedingswaarde aanbieden, dra-
gen we rechtstreeks bij aan hun gezondheid 
en aan een langer leven voor hen. Doen alsof 
we daar niet verantwoordelijk voor zijn, is de 
waarheid ontkennen.

IS ER HOOP?
Ja. De fabrikanten van ontbijtgranen hebben 
immers zelf opgemerkt dat hun verkoop-
cijfers de laatste jaren aan het dalen zijn 
naarmate de consument zich meer aan het 
bewust worden is van het feit dat hij mooi 
verpakte rotzooi aan het eten is. Daarom 
begin je steeds meer ontbijtgranen zonder 
suiker of met gezondere zoetstoffen als stevia 
te zien. Wil je proberen om het zo gezond 
mogelijk te houden, kies dan voor een merk 
dat per portie voor minstens 30 gram volko-
ren en 4 gram vezels zorgt en ga niet voor 
instant opties, maar voor zo weinig mogelijk 
bewerkte, grotere stukjes. Of kies gewoon 
voor een écht gebalanceerd ontbijt zonder 
rood vlees. Het zou wel eens kunnen helpen 
om minder snel de pijp uit te gaan en iets 
langer te leven in een maatschappij die, een-
maal we de schaamlapjes ervan aftrekken, 
ook wat ons ontbijt (dat overigens niét de 
belangrijkste maaltijd van de dag is) betreft 
luid declareert:

It’s (all about) the economy, stupid.
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Het is weeral september, einde zomer, start nieuw 
schooljaar en niet te vergeten onze zomerkleding 
stilaan inruilen voor warmere jassen, truien en lan-
ge broeken of rokken. Wat zijn de nieuwe trends in 
modeland? Twee uitersten lijken dit najaar samen 
te komen. Enerzijds gaan we comfortabele kleding 
dragen waarmee we zelfs de koudste dagen kunnen 
trotseren en anderzijds gaan we ons schaars kleden 
in doorzichtige en luchtige stoffen. BELLO zet voor 
jullie de opkomende trends nog even op een rijtje. 
Maak je shoplijst dus alvast klaar.
 
Tijdens de coronapandemie gingen we massaal wandelen in 
comfortabele kleren. Deze gewoonte is nu ook doorgetrok-
ken naar deze najaarscollectie. ‘Gorpcore’ is een trend die 
vernoemd is naar een snack ‘good ol’raisins and peanuts’ en 
verwijst naar old fashioned en praktisch. Waarvoor staat deze 
verwijzing? Regenjassen, bodywarmers, fleece, outdoor,… 
kortom alles wat een doorgewinterde hiker draagt in de buiten-
lucht. Grote designers werken samen met outdoormerken om 

interessante combo’s te bekomen. Practical chic. Wij gaan voor 
de bodywarmer die makkelijk te combineren is in de winter, 
zelfs onder uw winterjas. De trend van comfy fashion blijft ook 
in deze najaarscollectie sterk aanwezig. Wij zijn helemaal weg 
van de samenwerking tussen Adidas en Gucci. 

Het andere uiterste deze winter zijn de doorzichtige materi-
alen. We gaan maar nét genoeg bedekken om toch nog niet 
te bevriezen. Nu is het wel toegestaan om te combineren. Die 
transparante jurk kun je net zo leuk boven een coltrui dragen 
om toch net dat tikkeltje meer in je outfit te krijgen. 

FASHIONTRENDS 
WINTER 2022-2023

Armani © Fikippo Fior / Gorunway

Schiaparelli Haute Couture

Adidas/Gucci

Ad
id

as
/G

uc
ci



BELLO LIFEstyle magazine82

B E L L O

Traditioneel zijn het donkere kleuren die 
onze wintergarderobe domineren. Met 
dank aan een aantal designers zoals 
Versace gaan we all the way pink deze 
winter. Ook de kleuren paars en rood 
komen vaak terug, al dan niet als 
geslaagde combo. Wij stellen 
voor om voor color blocking 
te gaan. Wat zeg je? Basically 
draait alles rond contrast. Je 
gaat contrasterende kleuren 
in grote vlakken naast elkaar 
dragen. Denk dan aan een 
fuchsia truitje op een zwarte 
rok. Zolang er maar een groot 
contrast is, zit je goed. 

Verder gaat alles omhoog, lange knielaarzen zijn 
weer hot of combineer een korter schoentje met 
lange kousen. Ook de roklengte blijft hoog, de mi-
nirok mag het toneel dus nog altijd niet verlaten. 
Voor wie deze trend toch ‘té’ is kunnen we ook 
maxi gaan. Rokken, jurken en jassen lijken deze 
winter de grond te raken. Voor ieder wat wils. 

Ook de stoffen mogen we niet vergeten. Leer 
belooft om dé trend te worden dit najaar. Niet 
helemaal weg van een ‘vegan’ lederen outfit? 
Lederen schoenen zijn ook al voldoende om 
helemaal up-to-fashion te zijn. Ook tweed is 
niet weg te denken van de catwalk. Het typisch 
‘Chanel’ jasje combineer je best met een broek en 
ballerina’s en voilà werkoutfit. 

Voor de mannen zijn het mouwloze vesten 
die een grote comeback maken deze winter. 
Vergeet de bompa look, combineer met 
een leuke jeans voor de safe combo. Wil je 
wat gekker doen? Neem dan een vest in op-
vallende kleur en snit. Ben je als man toch 
niet zo comfortabel in die mouwloze vest? 
De chunky sweater is ook een leuke optie. 
Hoe dikker hoe beter. Ook leer is hot topic bij 
mannenmode dit najaar. Denk aan de lange 
Matrix-jassen. Ook de faux fur afwerking is 
een leuke touch. 

Een heleboel leuke trends om je deze win-
ter helemaal mee uit leven en vergeet niet: 
Fashion is Fun!

Ralph Lauren

Chanel

Versace

Prada
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Fashion Room @Oud-Turnhout

Un Poco Mas @Geel

Sinjeur by Jona @Kasterlee

Lingerie Marie-Therese @Poederlee-Lille
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Bylemans@Olmen

Dress2Impress @Mol

Lingerie Altesse @Turnhout

     “Elegance is the
only beauty that will never fade.”

- Audrey Hepburn

Djeans @Heist-op-den-Berg
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Een haard of kachel is bij Gijsens niet zomaar 
een product. Ze kaderen in een totaalproject, 
dat leidt naar de harmonieuze kers op de taart 
van je interieur als geheel. Alles start met een 
meevoelend, luisterend oor voor de klant. De 
gewenste warmte, sfeer, esthetiek en de in-
richting van de woning worden zorgvuldig in 
overweging genomen. Elk detail telt om mee 
te nemen in de totaalbeleving. “Wij vertrek-
ken vanuit uw interieur en komen zo uit bij de 

perfecte haard, niet omgekeerd”, verzekert de 
zaakvoerder. “We willen dat uw haard het sluit-
stuk, de ster, de blikvanger is van uw interieur.” 
In combinatie met G-Interieur en G-Repair is 
Gijsens zowel interieuradviseur/ontwerper als 
warmtespecialist/plaatser en onderhoudspart-
ner/hersteller. Daarvoor staan liefst 28 mede-
werkers borg, allemaal professionele experts 
in hun vak: interieurarchitecten, technici en 
adviseur-verkopers. De eigen hersteldienst is er 
als de kippen bij om de klanten ook na verkoop 
te helpen. Dat kadert in het volledige service-
pakket waarvoor deze zaak bekend staat. 

In tijden van oplopende energieprijzen zijn 
vooral de pelletkachels bij Gijsens in trek. 
Stoken met houtpellets is immers duurzaam, 
energie- en kostenbesparend. De vermogens 
variëren naargelang de warmtevraag van 
de woning. Qua design zijn er pelletkachels 
in alle maten en modellen en kleuren, zowel 
ingebouwd als vrijstaand. Van exclusieve de-
signpareltjes tot elegant en strak, van sober en 
tijdloos tot frivool of met hippe kleuren. Ga je 
voor een vrijstaande kachel als accessoire voor 
je leefruimte of kies je voor een inbouwmodel 
als echt design statement in uw interieur? Beide 
opties zijn perfect mogelijk. Inspiratie kun je 
opdoen in de showrooms in Rummen en Diest. 
Je krijgt er ook al een voorsmaakje van de har-
telijke service waarvoor Gijsens bekend staat.

We kijken stilaan weer uit naar de rus-
tige, ontspannende avonden in onze 
knusse woonkamer. Een enorme meer-
waarde voor de huiselijke gezelligheid 
en sfeervolle uitstraling is een haard of 
kachel die perfect in je interieur past. 
Met de pelletkachels van Gijsens scoor 
je zowel hoog qua duurzaamheid als 
design en geniet je van een snelle en 
vlekkeloze plaatsing en hersteldienst. 

EEN PELLETKACHEL ALS
DUURZAME PAREL VAN JE INTERIEUR
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DE STATISTIEKEN
De statistieken lijken in ieder geval wel wat 
te zeggen voor het decriminaliseren van 
druggebruik. Zo blijken strenge drugwetten 
vooral minderheden en mensen met een la-
gere socio-economische status te treffen. Dat 
lijkt dus racistisch en discriminerend, al kan je 
jezelf natuurlijk ook afvragen of het feit dat 
die bevolkingsgroepen meer drugs gebruiken 
wel een reden moet zijn om drugs dan maar 
uit de illegaliteit te halen.

Uit een rapport van de FBI blijkt dat zo’n 20% 
van alle misdaden wordt begaan om het 

eigen (dure) druggebruik te kunnen bekos-
tigen. Meer, zelfs: in de Verenigde Staten ge-
looft 35% van de geweldslachtoffers dat hun 
aanvallers onder invloed waren van drugs, ter-
wijl 41% van de universiteits- en hogeschool-
studenten (en 38% van de andere studen-
ten) geloven dat hun aanvallers gedrogeerd 
waren. Dat in 2016 maar liefst 28% van alle 
verkeersdoden het gevolg waren van dronken 
achter het stuur kruipen, lijkt er misschien nog 
sterker op te wijzen dat we alcohol misschien 
altijd in het drugdebat zouden moeten be-
trekken, maar daar gaat dit artikel in essentie 
niet over. De vraag is immers: moeten we 

andere drugs buiten alcohol legaal maken 
omdat alcohol al wettelijk is toegelaten? 

Volgens de European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction (de ‘EMCDDA’) ziet 
de situatie er alvast niet goed uit: uit de afval-
wateranalyse van 75 Europese steden binnen 
25 landen blijkt immers dat vier van de vijf 
drugs waarop werd getest (cocaïne, metamfe-
tamine, amfetamine, en cannabis) de laatste ja-
ren in gebruik zijn toegenomen. Overigens zijn 
België en Nederland bovendien bij de slechtste 
leerlingen van de klas. Zo werden de hoogste 
concentraties cocaïne gevonden in Antwerpen 

We horen het vaak: als we drugs legaliseren, halen we 
de arme slachtoffers uit de criminaliteit en vermin-
dert het druggebruik – of wordt het tenminste veiliger. 
Talkshowgastheren als Jimmy Kimmel en de meer contro-
versiële en vaak heel venijnige Bill Maher spreken zich er 

graag en vaak voor uit en allerlei kanalen proberen ons erop 
te wijzen dat Reagans ‘Drugsoorlog’ een van de slechtste 
beslissingen was die een president ooit rond drugs had kun-
nen maken… maar wordt dat positieve beeld over legaal 
druggebruik wel ondersteund door de werkelijkheid?

LEGALISERING VAN DRUGS ZORGT 
VOOR MEER DRUGGEBRUIK

© Heath Alseike
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en Amsterdam; zijn Zweden, Finland, België 
en Nederland de koplopers bij amfetami-
negebruik; en is amfetamine nu ook in onze 
landen aan een opmars bezig. De enige drug 
die globaal genomen in Europa minder wordt 
gebruikt dan vroeger – MDMA – is dan ook nog 
eens de drug die het vaakst wordt genomen 
in Duitsland, Zweden, Noorwegen, België, en 
Nederland. Daarbij valt op dat Nederland sa-
men met Portugal het minst hard tegen drugs 
optreedt van alle Europese landen, maar op 
zowat elk gebied heel onrustwekkende cijfers 
laat optekenen. 
 
DE PRO’S EN CONS
Proponenten van de legalisering van drugs 
beweren dat drugs legaal maken ze ook veili-
ger maakt. Ze kunnen immers geregulariseerd 
worden, waardoor ook de kwaliteit kan worden 
gecontroleerd. Bovendien zou de druk op het 
gevangenissysteem logischerwijs afnemen 
en zouden minderheden ook minder zwaar 

lijden. In een staat als Oregon zou legalisering 
bij de inheemse Amerikanen en de Afrikaanse 
Amerikanen zelfs voor maar liefst 95% minder 
drugveroordelingen zorgen. Een ander voor-
deel van decriminalisering zou zijn dat de re-
gering meer belastingen kan innen en minder 
ordehandhavers moet inhuren.

In Amerikaanse staten waar drugs gelega-
liseerd zijn,  blijkt dat het druggebruik bij 
jongeren inderdaad is afgenomen… maar 
helaas is het gebruik bij de (overigens veel 
grotere) groep zesentwintigplussers de hoog-
te ingeschoten.  Bovendien is in alle staten 
buiten Oregon ook het aantal mensen dat 
sterft aan opiaatgebruik toegenomen en zijn 

er een aantal minder voor de hand liggende 
gevolgen.

Zo zijn legale drugs ook duurder omdat er btw 
en belastingen worden op geheven… en dat 
terwijl verslaafden al heel wat druk op hun 
portemonnee voelen. Wie verslaafd is, zoekt 
meestal naar de goedkoopste manier om het 
eigen gebruik te kunnen bekostigen en eindigt 
vaak automatisch toch bij criminelen die hun 
waren goedkoper kunnen verkopen. 

Een ander onverwacht gevolg van de legali-
sering van drugs, is dat legale kanalen vaak in 
concurrentie moeten gaan met de criminele 
sector… en dat betekent helaas niet zelden 
dat de verkopers steeds krachtigere drugs aan 
de man beginnen te brengen. In een land als 
Portugal, dat het bezit, de aankoop en het ge-
bruik van kleine hoeveelheden van alle drugs al 
in 2001 uit de criminaliteit haalde, zijn er welis-
waar minder doden die het gevolg zijn van een 
drugoverdosis en belanden er logischerwijs 
minder mensen in de gevangenis, maar tijdens 
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de eerste vijf jaar waren er al meteen veel meer 
mensen die begonnen te experimenteren met 
drugs én… verhoogde het aantal moorden 
met maar liefst 41 procent. Een-en-veer-tig 
procent. Een cijfer dat mag tellen, net als het 
feit dat ook het aantal mensen dat een drugbe-
handeling nodig heeft is verhoogd met 20%.

Ook alarmerend: de legalisering van drugs 
heeft ook de perceptie van jongeren tegen-
over cannabis veel positiever gemaakt. Een 
onderzoek van het Newport Institute ont-
hulde dat maar 25% van de ondervraagden 
geloofde dat geregeld marihuanagebruik 
potentieel schadelijk kan zijn, terwijl maar 
6% van de jongvolwassenen nog dacht dat 
occasioneel marihuanagebruik samengaat 
met een ‘groot risico’ of met mogelijke ‘scha-
de’. Volgens het National Institute on Drug 
Abuse zou 30% van de marihuanagebruikers 

een cannabisgebruikstoornis kunnen 
hebben én beginnen steeds meer 
jongeren ‘weed’ in 
 te zetten tegen stress 
die gerelateerd is aan 
de COVID-pandemie.

Een andere 
bedenking is 
natuurlijk dat net de 
drugs die al legaal zijn 
– alcohol en tabak – 
ook het meest ge-
bruikt worden. Het 
zou dus wel eens kunnen 
dat ook marihuana 
uiteindelijk steeds 
vaker zijn weg zal vin-
den naar het grote publiek 
als de meeste landen

 tot een volledige legalisering overgaan… al 
ligt ook dat moeilijk. Als het ene land drugs 
wél uit het strafboek haalt (of een zelfverklaard 
gedoogbeleid heeft geïnstalleerd) en het an-
dere niet, verhoogt het drugstoerisme naar 
die eerste natie aanzienlijk – met Nederland 
als negatieve voorbeeld.

CONCLUSIE
Dat de beslissing of we drugs moeten legalise-
ren geen zwart-witkeuze inhoudt, is duidelijk. 
Zowel decriminalisering als een heel strenge 
antidrugsaanpak lijkt immers verschillende 
positieve én negatieve gevolgen te hebben. 
Bovendien lijken aanvankelijke positieve ef-
fecten vaak onverwachte schaduwkanten met 
zich mee te zeulen. Misschien moeten beide 
kanten van het debat dus maar eens beter naar 
elkaar leren luisteren en proberen om een ge-
nuanceerdere, beter doordachte, minder ab-
solute, creatievere oplossing te bedenken. Die 
riskeert aanvankelijk misschien minder steun 
te genieten van de bevolking zelf, maar zou 
wel eens tot betere, duurzamere resultaten 
kunnen leiden.
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Papaverplant voor opium
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Bij Pool Designs ben je aan het juiste adres 
voor de aanleg, het onderhoud en de renova-
tie van zwembaden. “Wij zorgen voor het hele 
project, van A tot Z”, verzekert zaakvoerder 
Stijn Janssens. “Je zwembad wordt volledig op 

maat gemaakt, met trappen, bankjes, hoekjes 
en kantjes waar jij ze wil. We werken niet met 
voorgevormde blokken van polyester, die 
geen eigen accenten toelaten. In de mate 
van het mogelijke gaan we helemaal mee 
in de wensen van de klant, niet zonder zelf 
uitgebreid advies te geven uiteraard. Fel ge-
waardeerd door onze klanten is ook de zach-
te, verende bodembekleding waar we voor 
zorgen. Dat zorgt voor veel extra comfort.”

Pool Desings heeft ook de duurzame mid-
delen in huis om je zwembad energiezuinig 

op de juiste temperatuur te brengen of te 
houden. “Onze warmtepompen draaien 
niet op volle kracht als het niet nodig is. In 
de zomer zelf, om af en toe eens bij te war-
men, draait je pomp maar op halve kracht.  
En in combinatie met zonnecollectoren 
hoeft je pomp op warme dagen zelfs hele-
maal niet te draaien. Je water wordt gratis 
verwarmd  met de energie van de zon. Dit 
is een eenmalige investering waar je jaren 
profijt van hebt. Wij geven tien jaar garan-
tie, in de wetenschap dat je installatie veel 
langer meegaat.” 

De reisbeperkingen tijdens de co-
ronapandemie en de hittegolf van 
de voorbije zomer onderstreepten 
nog eens de meerwaarde van zalig 
plonsen en zwemmen en een heerlijk 
vakantiegevoel in je eigen tuin. Pool 
Designs uit Herentals is een nog jonge, 
enthousiaste speler op de markt die je 
zwembaddromen helemaal op maat 
vorm geeft.

POOL DESINGS MAAKT JE 
ZWEMBAD HELEMAAL OP MAAT 
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HET GOEIE EN… EH… SLECHTE NIEUWS
De laatste twee decennia is de beschikbaar-
heid en de kwaliteit van het onderwijs aanzien-
lijk gestegen – en dat weerspiegelt zich zelfs in 
bijna alle traditionele maatstaven. Wereldwijd 
wordt bijna alle onderwijs bovendien groten-
deels gefinancierd door publiek geld (zoals 
belastingen), al zijn er enorm veel verschillen 
tussen de landen (zo doet Noorwegen een 
veel hoger percentage van het Bruto Nationaal 
Product op aan onderwijs dan wij, maar doet 
Japan – dat op de meeste punten beter scoort 
dan wij – net minder op) en blijkt er verrassend 
genoeg vaak geen heel duidelijk verband te 
zijn tussen hoeveel centjes er precies worden 
uitgegeven aan bijvoorbeeld het aantal leer-
krachten dat men tewerk stelt en de uitein-
delijke kwaliteit van de opvoeding.  In landen 
met hoge inkomens dragen de huishoudens 
overigens een groter deel van de onderwijs-
uitgaven op hogere onderwijsniveaus dan 
op lagere niveaus – maar in landen met lage 
inkomens is dat net niet het geval.

Het inkomen is een belangrijke factor die zowel 
de onderwijsuitgaven als de onderwijsresulta-
ten beïnvloedt: we zien dat de 
relatie tussen PISA-scores 
en onderwijsuitgaven 
boven een bepaald 
nationaal inkomensni-
veau per leerling vrijwel 
onbestaande wordt. 
Verscheidene studies 
met meer verfijnde eco-
nometrische modellen 
bevesti-
gen het 
feit 
dat 
de 

uitgaven voor onderwijs de verschillen in 
leerresultaten tussen de landen niet goed 
verklaren.

Globaal genomen gaat het ook goed met de 
geletterdheid – al heeft de mensheid daar 
een serieuze inhaalbeweging voor moeten 
maken. De eerste vormen van geschreven 
communicatie dateren immers al van zo’n 
3.500 tot 3.000 voor Christus, maar kunnen 
lezen en schrijven bleef heel lang verbonden 
aan macht kunnen uitoefenen en we hebben 
moeten wachten tot de middeleeuwen en de 
eerste massale boekenproducties voor alfa-
betisme zich doorheen de westerse wereld 
begon te verspreiden… en dan nog. Ondanks 
het feit dat geletterdheid een basisprincipe 

van de Verlichting was, duurde het tot de 
negentiende en twintigste eeuw voor ze 
min of meer algemeen begon te gelden. 

Ook het aantal jaren dat we school 
lopen, is sinds 1870 sterk gestegen, 

al was er een aanzienlijk dipje in 
opvoedingsgelijkheid tussen 1870 
en 1950. Sinds de jaren tachtig is 
het verschil tussen leeftijdsgroe-

pen jaarlijks afgenomen. In 
1970 waren er op heel de 
wereld trouwens maar 

zo’n 700 miljoen mensen 
die secundair of posts-

ecundair onderwijs 
hadden genoten, 

maar naar alle ver-
wachtingen zal 
dat cijfer tegen 
2100 maar liefst 
10 keer hoger 

liggen, wat ook zonder de bevolkingsgroei 
in acht te nemen een erg mooi cijfer is.

Volgens het doorgaans zeer betrouwbare 
Statista had in 2020 zo’n 90 procent van de 
wereldbevolking een basisopvoeding ge-
noten – historisch bekeken een goed cijfer, 
maar misschien toch niet zo indrukwekkend 
als je weet dat maar 66 procent een mid-
delbare schoolopleiding heeft genoten en 
een bedroevende 40 procent ook daarna 
nog een of ander onderwijs volgde – en dat 
ondanks het feit dat de Verenigde Naties het 
‘recht op onderwijs’ zeven jaar geleden in 
zijn twintig ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ 
cementeerde.  

In 2018 liep ongeveer 16 procent van alle 
kinderen die de juiste leeftijd hadden geen 
basisschool, en dat cijfer liep voor de middel-
bare school zelfs op tot 30 procent. Binnen 
hogere opleiding zijn vrouwen met een per-
centage van 41% dan weer ondervertegen-
woordigd, al is dat onder andere ook omdat 
veel mensen die zich als vrouw identificeren 
zélf liever thuis blijven als er kinderen op 
komst zijn. (Wist je trouwens dat mensen 
pas sinds de late achttiende en de vroege 
negentiende eeuw verplicht naar school 
werden gestuurd?)

De coronapandemie heeft de cijfers vanzelf-
sprekend niet bepaald beter gemaakt: on-
geveer 1,5 miljard leerlingen en 630 miljoen 
studenten werden erdoor geaffecteerd, en 
het ziet ernaar uit dat zo’n 23,8 miljoen stu-
denten niet zal terugkeren naar het onderwijs 
– een impact die zich vooral laat gevoelen 
aan hogescholen en universiteiten.

Leg twintig thema’s voor aan duizend 
mensen, vraag hen wat de belang-
rijkste zijn, en de kans is groot dat de 
meerderheid ‘opvoeding’ bij de top 
3 zal plaatsen. Toch hebben onder 
andere de reacties op de coronamaat-
regelen duidelijk gemaakt dat er nog 
veel vooroordelen bestaan als het om 
onderwijs gaat. Wij leggen er enkele 
bloot.

DE WAARHEID OVER OPVOEDING
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De cijfers worden helaas nog veel triester als 
we het vergrootglas over arme landen houden. 
Daarvoor moesten we zelfs naar 2015 terug-
gaan om voldoende studies te vinden die re-
kening hielden met alle factoren en dus gaan 
we hier geen exacte cijfers vernoemen, maar 
laten we het houden op enkele vaststellingen 
die sindsdien nog steeds gelden: bijna een 
derde van alle kinderen in ontwikkelingslan-
den is niet ingeschreven op school, kinderen 
in stedelijke gebieden hebben ongeveer vijf 
keer meer kans om een secundaire opleiding 
(zoals middelbare school) te volgen dan plat-
telandskinderen, lang niet iedereen kan lezen 
of schrijven, én er gaapt een duidelijke (en die-
pe) genderkloof en er is een immens verschil 
tussen generaties (wat natuurlijk wel betekent 
dat men het progressief beter aan het doen is). 

Zelfs het aantal mensen dat een ‘minimum 
vaardigheid’ bereikt om een beroep uit te oe-
fenen, is veel lager in arme landen dan in rijkere 
landen. In België hebben we vergeleken met 
andere landen dan weer een hoog percentage 
van mensen die een hoge vaardigheid bereikt, 
terwijl onze cijfers voor minimum vaardigheid 
een stuk lager liggen – wellicht een gevolg van 
de slechtere kwaliteit van ons BSO-onderwijs. 

Gelukkig zijn er tal van initiatieven die daar 
allemaal iets aan proberen te doen, maar er is 
nog veel werk aan de winkel.

Overigens: er is vaak een behoorlijk verschil 
tussen het aantal schoolinschrijvingen (dat 
gewoonlijk aan de hand van administratieve 
gegevens wordt gemeten) en het aantal kin-
deren dat ook daadwerkelijk school loopt (dat 
meestal via peilingen wordt gemeten). Dat 
laatste cijfer is vooral in ontwikkelingslanden 
vaak een stuk lager dan het eerste.

Volgens het Global Partnership for Education 
speelt opvoeding een grote rol in de menselij-
ke, sociale en economische ontwikkeling. Wie 
voldoende leert, scoort dan ook veel hoger op 
idealen als gendergelijkheid, het nastreven van 
vrede en de kans op een mooie carrière.

DE RANKING(S)
Hoe goed een bepaald land het op onderwijs-
vlak doet, hangt sterk af van de gehanteerde 
criteria – maar onze Vlaamsche patriotten 
waarschuwen we graag al van tevoren dat 
België nergens een top 10-plaats bekleedt… 
buiten in een kwartaaloverzichtje.

De 2021 Best Countries ranking
De BAV Group en de Wharton School van de 
University of Pennsylvania baseren hun lijst 
op een vragen die aan 17.000 wereldburgers 
binnen vier regio’s worden gesteld. Ze bestrijkt 
78 landen en houdt rekening met maar liefst 76 
verschillende maatstaven. Dit zijn de toppers 
van de klas:

1. De Verenigde Staten
2. Het Verenigd Koninkrijk
3. Duitsland
4. Canada
5. Frankrijk
6. Zwitserland
7. Japan
8. Australië
9. Zweden
10. Nederland

En België? Wel… Wij staan op de achttiende 
plaats en zijn daarmee een van de laatste West-
Europese landen op de lijst.

Global Citizens for Human Rights
Het jaarlijkse onderzoek van Global Citizens 
for Human Rights meet tien onderwijsniveaus, 
van de inschrijvingspercentages voor jonge 
kinderen tot het alfabetisme onder volwas-
senen, en komt zo op de proppen met een 
andere top 10:

1. Denemarken
2. Finland
3. Japan
4. Canada
5. Zweden
6. Duitsland
7. Israël
8. Nederland
9. Singapore
10. Zuid-Korea
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Vergelijkende examenscorestudies
De meeste bevindingen en ranglijsten die de 
kwaliteit van het onderwijs in verschillende 
landen willen meten, gebruiken factoren als 
de alfabetiseringsgraad van volwassenen en 
het niveau van het voltooide onderwijs om 
de ranglijst op te stellen. In sommige studies 
wordt echter gekeken naar studenten die op 
dat moment nog school lopen en hun vaardig-
heden in verschillende vakken.

Een van de meest geciteerde studies over 
onderwijs in de wereld betrof 470.000 vijftien-
jarige studenten. Elke student werd getest op 
wiskunde, natuurwetenschappen en lezen. Dat 
lijkt trouwens op de gestandaardiseerde SAT- 
of ACT-examens die in de Verenigde Staten 
worden gebruikt om te bepalen of iemand in 
aanmerking komt voor een universitaire oplei-
ding. De 10 toppers:

1. China
2. Zuid-Korea
3. Finland
4. Hong Kong
5. Singapore
6. Canada
7. Nieuw-Zeeland
8. Japan
9. Australië
10. Nederland

De vragenlijst van NJ MED
En dan nu tromgeroffel, gevolgd door strijkers, 
blazers, snaarinstrumenten en een dame die 
uit volle borst begint mee te zingen: er is wél 
een lijst waarin ons land de top 10 heeft ge-
haald, en dat is die van NJ MED. Die bekijkt de 
kwaliteit van opvoeding tussen het derde en 
eenentwintigste levensjaar in 214 verschillende 
landen en houdt ook rekening met hoeveel 
leraars er per student zijn, of er gratis school 
kan gelopen worden tot het secundair onder-
wijs, en of er toegang is tot het internet om op 
afstand te kunnen leren. Zo krijgen we voor het 
tweede kwartaal van 2022 de volgende naties 
opgespeld:

1. India
2. Verenigde Staten
3. Verenigd Koninkrijk
4. Australië
5. Brazilië
6. Rusland
7. Singapore
8. Canada
9. België
10. Ierland

Ons land haalt overigens op een criterium 
de top 5: met 98% hebben het op twee na 
hoogste percentage kinderen dat vanaf jon-
ge leeftijd school loopt – al kan dat natuurlijk 
ook betekenen dat onze ouders hun kinderen 
zo snel mogelijk in het kleuterklasje dumpen 
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om meer tijd te hebben voor zichzelf. Zoals 
we later gaan zien, betekent naar school gaan 
immers niet noodzakelijk dat een kind meer 
weet of slimmer en socialer wordt. 

MAAR WAT WILLEN WE ZELF?
NJ MED peilde ook naar wat we nu eigenlijk 
willen van ons schoolsysteem. Over 214 landen 
betekenen klinkt dat zo:

1. Betere leerkrachten - 19%
2. Geen gestandaardiseerde testen - 15%
3. Meer overheidsfinanciering voor 

onderwijs - 15%
4. Meer naschoolse programma’s - 10%
5. Meer technologie - 10%
6. Kleinere klaslokalen - 9%
7. Beter schoolleiderschap - 9%
8. Meer uitdagend werk in de klas - 5%
9. Meer betrokkenheid van de 

gemeenschap bij de scholen - 3%
10. Meer culturele activiteiten in 

de klas - 2%
11. Meer betrokkenheid van ouders bij 

de scholen - 2%
12. Veiligere scholen - 1%

Het wordt allemaal nog interessanter als je kijkt 
naar wat elke groep precies wilt. De weinig ver-
rassende top 5 tussen studenten is:

1. Beter schoolleiderschap
2. Geen gestandaardiseerde testen
3. Meer technologie
4. Betere leerkrachten
5. Meer overheidsfinanciering voor 

onderwijs

Hun leerkrachten klagen maar gedeeltelijk 
over dezelfde zaken en willen verder andere 
veranderingen:

1. Beter schoolleiderschap
2. Meer overheidsfinanciering voor 

onderwijs
3. Betere Leraren
4. Geen gestandaardiseerde testen
5. Meer uitdagend werk in de klas

Tenslotte is er ook waar de belastingbetalers 
zelf naar verlangen:

1. Beter schoolleiderschap
2. Meer overheidsfinanciering voor 

onderwijs
3. Geen gestandaardiseerde testen
4. Betere leraren
5. Meer technologie

HEEFT HET ALLEMAAL ZIN?
Of een hogere opvoeding zich ook vertaalt 
naar een hoger inkomen en een betere maat-
schappij? Wel, het voorzichtige antwoorden 
is ‘ja, maar’.

Voor beide traditionele geslachten geldt dat 
personen met een hogere opleiding op een 
gegeven leeftijd een hoger loon ontvangen. 
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Bovendien suggereren de schattingen dat het 
incrementele voordeel van extra onderwijs 
toeneemt met de ervaring: de verschillen in 
loon tussen mensen met verschillende onder-
wijsniveaus worden groter naarmate ze carrière 
maken. 

Deze schattingen kunnen nog steeds niet 
causaal worden geïnterpreteerd, omdat er nog 
andere potentiële factoren zijn die niet in aan-
merking worden genomen, zoals aangeboren 
capaciteiten. Om dit probleem aan te pakken, 
heeft de economische literatuur verschillen-
de – naar onze bescheiden mening behoorlijk 
coole – strategieën ontwikkeld. Door bijvoor-
beeld de lonen van genetisch identieke twee-
lingen met een verschillend scholingsniveau 
tegen elkaar af te zetten, hebben onderzoekers 
een manier gevonden om te controleren voor 
niet-waarneembare kenmerken zoals gezins-
achtergrond en aangeboren capaciteiten. De 
conclusie van deze ‘tweelingstudies’ is dat de 
gemiddelde schattingen die naar voren komen 
niet veel verschillen van de schattingen die 
zouden worden verkregen uit meer verfijnde 
modellen waarin controle wordt uitgeoefend 
op het vermogen. 

In alle landen zijn de personen met een terti-
aire opleiding veruit de groep die het vaakst 
meldde anderen te vertrouwen… en in bijna 
elk land hadden personen met postsecundair 

niet-tertiair onderwijs meer kans om ande-
ren te vertrouwen dan personen met lager 
of middelbaar onderwijs. Niet verwonderlijk, 
dus, dat er véél meer proteststemmen en 
complotdenkers zijn bij lager opgeleide be-
volkingsgroepen, die ook vaker steunen op 
uitspraken als ‘alle politici zijn corrupt’ en an-
dere hits. Het verklaart meteen ook waarom 
extreem-rechts vaak liever heeft dat we niet 
al té goed opgevoed zijn, of onze opvoeding 
probeert te sturen. Mensen die meer leren, 
stemmen immers veel minder vaak op discri-
minerende en racistische partijen. 

Interessant tijdens deze coronaperiode: waar 
mensen beter zijn opgeleid, is er waar vaccins 
beschikbaar zijn ook een hogere vaccinatieg-
raad. Men begrijpt statistieken beter en kan 
wetenschappelijk onderzoek ook beter in-
terpreteren, waardoor men minder ten prooi 
valt aan cognitieve dissonantie, het sociaal 
dilemma, ‘confirmation bias’ en het Dunning-
Krugereffect – allemaal zaken die bij minder 
goed opgeleide mensen bijdragen aan het 
ontstaan van complottheorieën en een on-
terecht wantrouwen tegenover vaccins. 

Volwassenen met hogere kwalificaties krijgen 
ook vaker te maken met wenselijke sociale uit-
komsten, waaronder een goede of uitstekende 
gezondheid, deelname aan vrijwilligersactivi-
teiten, interpersoonlijk vertrouwen en politieke 

doeltreffendheid… en deze resultaten houden 
stand na controle voor geletterdheid, geslacht, 
leeftijd en maandelijks inkomen.

Het opleidingsniveau van een land is een be-
langrijke bepalende factor voor het ontstaan 
en de duurzaamheid van democratische poli-
tieke instellingen. Wie goed opgeleid is, voelt 
gemiddeld genomen immers een sterkere 
burgerplicht en gaat ook vaker stemmen. 

Ervoor zorgen dat vrouwen goed opgeleid 
zijn, draagt ook bij tot een lagere kindersterfte 
omdat er gezondere gewoonten en keuzes 
worden aangekweekt, waaronder gezonde 
opvoedingsmethoden. Zo is het opmerkelijk 
hoe beter opgeleide moeders hun kinderen 
minder lijfelijk straffen, betere voeding geven 
en voor een betere hygiëne zorgen. 

Beter onderwijs leidt niet alleen tot een hoger 
individueel inkomen, maar is ook een noodza-
kelijke (maar niet altijd toereikende) voorwaar-
de voor economische groei op lange termijn. 
Uit een aantal studies is echter gebleken dat 
onderwijs in de vorm van cognitieve vaar-
digheden en niet louter schoolprestaties van 
doorslaggevend belang is voor het voorspel-
len van individuele inkomens en economische 
groei – een punt waar we hieronder nog op 
zullen terugkomen als we het hebben over 
thuisonderwijs.
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Uit onderzoek van Pewter blijkt dat volwasse-
nen met een hoge opleiding - in het bijzonder 
zij die een universitaire opleiding hebben ge-
noten – veel vaker overwegend liberale stand-
punten innemen over een hele reeks politieke 
waarden dan mensen die lager zijn opgeleid… 
en die verschillen zijn in de afgelopen twee 
decennia toegenomen.

Volgens een analyse van meningen over de rol 
en het functioneren van de overheid, sociale 
kwesties, het milieu en andere onderwerpen 
heeft meer dan de helft van degenen met 
postuniversitaire ervaring (54%) ofwel conse-
quent liberale politieke waarden (31%), ofwel 
overwegend liberale waarden (23%). Minder 
dan de helft van het aantal postgraduaten - 
ruwweg 12% van het publiek in 2015 - heeft 
consequent conservatieve (10%) of overwe-
gend conservatieve (14%) waarden. Ongeveer 
een op de vijf (22%) heeft een mix van liberale 
en conservatieve meningen.

Het is een gruwelijke vaststelling, maar hoe la-
ger men is opgeleid, hoe minder liberale waar-
den en hoe conservatiever men blijkt te zijn, en 
hetzelfde fenomeen doet zich nagenoeg over-
al ter wereld voor. Het betekent meteen ook 
dat rechtse partijen – zoals al even aangestipt 
– eigenlijk minder redenen voorgeschoteld 
krijgen om in te zetten op (hoger) onderwijs, 
of dat ze andere trucjes moeten toepassen om 
ervoor te zorgen dat ze aan de macht blijven of 
aan de macht kunnen komen. Zo proberen de 
Republikeinen in de Verenigde Staten ‘critical 
race theory’ uit de scholen te verbannen en 
willen ze vaak zelfs niets weten van evolutieleer 
of analytische vakken op school. Het Bijbelse 
idee dat de mensheid nog maar enkele tien-
duizenden jaren oud is, is dan weer wél oke. 
Mjaaaah…

In het afgelopen decennium zijn de ideolo-
gische verschillen tussen de generaties trou-
wens vergroot. Millennials blijven liberaler dan 
oudere generaties – 45% heeft consequent 
liberale of overwegend liberale standpunten, 
wat weinig is veranderd ten opzichte van 2004 
(41%). Daarentegen hebben steeds meer van 
de oudste cohorten – ‘boomers’ en ‘silents’ – 
conservatieve politieke waarden. Ongeveer 
een derde van de boomers (36%) en 40% van 
de silents hebben ten minste overwegend 
conservatieve opvattingen, een stijging ten 
opzichte van 2004 (41%). Omdat we bijna 
overal in de westerse wereld met vergrijzing 
te kampen hebben, draagt dat vaak mee bij tot 
conservatisme – de verhouding tussen jonge-
ren en ouderen zit immers te scheef om overal 
voor progressievere regeringen te zorgen. 

Of dat frustrerend is voor onze jongeren en 
jongvolwassenen? 
Ja, waarschijnlijk wel.

SCHOOLLOPEN VS. THUISONDERWIJS
We hebben het onze politici tijdens de coron-
acrisis vaak horen zeggen en het werd meestal 
klakkeloos overgenomen door onze media: 
onze kinderen van school houden, is enorm 
slecht voor hun ontwikkeling op intellectueel 
en sociaal niveau… maar is dat wel zo?

Wel: enkel als we hen niet ondersteunen. De 
waarheid is immers dat degelijk thuisonder-
wijs… betere resultaten geeft dan kinderen 
naar een openbare school te sturen! Wat mis-
schien contra-intuïtief werkt, is dat die vast-
stelling niet enkel op kennisvlak, maar ook op 
het vlak van sociale vaardigheden geldt. Er is 
echter ook een ‘maar’.

Natuurlijk is thuisscholing niet nieuw: het be-
staat al lang, maar gaandeweg zijn openbare 
scholen en privéscholen standaard geworden. 
Die evolutie was ook cruciaal, want ouders die 
hun kinderen thuis willen opvoeden, moeten 
doorgaans kunnen aantonen dat ze over de 
juiste kennis én de juiste materialen beschik-
ken… en die worden hen meestal aangeleverd 
door de scholen en de universiteiten.

Kinderen die thuisonderwijs volgen, kunnen 
op hun eigen tempo leren. Hun zelfvertrouwen 
wordt niet aangetast omdat ze bij de laatsten 
zijn van hun klas, terwijl kinderen die snel en 
goed leren méér materiaal kunnen absorberen 
en veel meer geboeid blijven. Zeer intelligente 
kinderen vinden wat ze leren op school im-
mers al snel saai omdat ze de leerstof al snel 
onder de knie hebben én omdat ze door het 
verplichte schoollopen geen tijd meer hebben 
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om te besteden aan hun eigen interesses – die 
vaak al veel verder zijn geëvolueerd dan die 
van hun leeftijdsgenoten.

Wie denkt dat thuisgeschoolde kinderen daar-
na moeite hebben om goed te presteren op 
hogere niveaus, is er ook aan voor de moei-
te: volgens de Homeschool Legal Defense 
Association en het National Home Education 
Research Institute blijkt die groep nationaal 
immers 15 tot zelfs 30 procent hoger te scoren 
dan kinderen die in het openbare schoolsys-
teem zitten. Natuurlijk zijn de verenigingen niet 
noodzakelijk bijster objectief, maar we bekeken 
zelf hun studies en die zijn wel degelijk geba-
seerd op rauwe cijfers die moeilijk in twijfel 
kunnen getrokken worden. Overigens hebben 
thuisgeschoolde kinderen 10% meer kans om 
geaccepteerd te worden aan een Amerikaanse 
universiteit en hebben ze ook al meer kans om 
aan een prestigieuze universiteit te mogen be-
ginnen. Niet slecht.

Onze Belgische regering – en onze media – 
lijkt te denken dat kinderen die thuis worden 
opgeleid in een sociaal isolement terecht 
komen… maar niets is minder waar en dat is 
eigenlijk veel logischer dan het lijkt als je een 
beetje verder nadenkt. Thuiszitters worden im-
mers vaker betrokken bij sociale en educatieve 
activiteiten buitenshuis. Ze nemen vaker deel 
aan excursies, doen meer mee aan sportieve 
teamactiviteiten, doen meer vrijwilligerswerk, 
gaan vaker naar openbare speeltuinen of bin-
nenspeeltuinen, doen meer mee aan privé-
cursussen, bezoeken meer musea, gaan vaker 
naar de zoo, bezoeken vaker een bibliotheek, 
bekijken meer optredens… en hebben meer 
eigen zeggenschap in wat ze graag zouden 
doen! Het is eigenlijk niet meer dan logisch: op 
school moet je bepaalde sporten beoefenen, 
buiten de school mag je kiezen waar je zelf 
iets voor voelt. Daardoor zijn thuisgeschoolde 
kinderen gemotiveerder en geïnteresseerder. 

Ook niet onbelangrijk: op school worden 
kinderen vaker gepest. Ze worden immers 
verplicht om te gaan met andere kinderen 
waar het niet mee klikt of die hen anders be-
handelen omwille van een minder alledaags 
uiterlijk, een minder generische muziekkeuze, 
andere meningen, enzovoort. Dat zorgt er op 
school niet noodzakelijk voor dat ze daar zélf 
beter mee leren omgaan, maar veroorzaakt 
vaak problemen met het zelfvertrouwen en 
zelfs trauma’s – problemen waar de thuisge-
schoolde jeugd minder mee te maken krijgt. 
Die krijgt minder te maken met groepsdruk, 
ontwikkelt eigen interesses en kan leren in een 
veiligere omgeving.

Thuisscholing zorgt voor meer flexibiliteit en… 
beter uitgeslapen kinderen! Onze jeugd is im-
mers collectief vermoeid omdat men zo vroeg 
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moét opstaan en niet kan uitslapen. Hoewel 
ouders die thuisscholing geven ook vaak vroeg 
uit de veren moeten om te gaan werken, is dat 
zeker niet altijd het geval, waardoor hun kroost 
vaker voldoende slaap krijgt… en het eigen 
aangeboren ritme kan volgen. Ook kinderen 
met speciale noden, die vaker pauzes nodig 
hebben, kunnen van die flexibiliteit genieten. 
Wat meer is: de ouders zélf krijgen zo meer op-
ties en moeten niet altijd meer op bepaalde 
momenten opstaan of ergens staan te wach-
ten tot de schoolbel rinkelt.

Kinderen die thuis worden geschoold, blijken 
bovendien autonomer te kunnen zijn. Ze 
kunnen doorgaans beter voor zich zorgen, 
kweken meer zelfdiscipline aan en presteren 
mede daardoor beter in een universitaire om-
geving, waar er ook meer zelfbeschikking aan 
hen wordt gegeven.

Misschien wel het allerbelangrijkste: thuisge-
schoolde kinderen scoren hoger op zowat 
elke gelukschaal die we kunnen bedenken. Ze 
zitten beter in hun vel.

Er is, zoals gezegd, echter ook een grote ‘maar’. 
Thuisscholing werkt immers niet goed als het 
niet is ingekapseld in een breder systeem. Er 
moet steun zijn, ouders moeten voldoende 
opgeleid worden én er moet overzicht zijn. 
Enige mate van controle op zowel de ouders als 
de kinderen is noodzakelijk. Bovendien plegen 
ouders hun eigen ideologische en religieuze 
meningen meer te projecteren op hun kinde-
ren, die door fanatieke ouders minder gecon-
fronteerd worden met andere invalshoeken. Dat 
veel ouders hun kinderen thuis beginnen op te 

voeden uit onvrede voor progressievere menin-
gen, is geen fait divers, maar enorm belangrijk. 
Bovendien hebben niet alle ouders voldoende 
tijd of energie om zich genoeg bezig te houden 
met de generatie waar ze voor verantwoordelijk 
zijn. 

De conclusie is dus genuanceerder dan al de 
positieve punten op het eerste gezicht uitwij-
zen. Dat onze beleidsmakers verkeerd zijn als ze 
zeggen dat thuisonderwijs minderwaardig is, 
staat buiten kijf… maar ze moeten de ouders 

daar wél de nodige middelen voor gunnen. 
Politici zouden er goed aan doen zich beter te 
informeren over de voordelen van thuisonder-
wijs en niet voor de gemakkelijkste of meest 
voor de hand liggende oplossingen te kijken. 
Zijn kinderen ongelukkiger omdat ze moéten 
thuisblijven? Stuur hen dan niet te vroeg naar 
school, maar zet initiatieven op het getouw 
om dat thuisblijven aangenamer, educatiever 
en doenbaarder te maken. Onze jeugd heeft 
te weinig internetcapaciteiten? Zorg dan voor 
meer computers thuis. De oplossingen zijn er en 

liggen eigenlijk voor de hand. Natuurlijk hebben 
we gemakkelijk praten – er moet immers tijd 
voor zijn, het vergt voorbereiding en er zullen fi-
nanciële middelen moeten worden vrijgemaakt 
– maar thuisonderwijs zomaar demoniseren en 
valse beweringen de wereld insturen over het 
ideaal van het openbare schoolsysteem, brengt 
ook weinig zoden aan de dijk. Als elke ouder nu 
eens gemakkelijker zélf zou mogen en kunnen 
kiezen, en tegelijkertijd voldoende zou kunnen 
opgevolgd worden… wel, dat zou tenminste 
echte vooruitgang kunnen betekenen. Te
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HET IS ER NIET OP GEBETERD
In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, 
heeft de coronapandemie er niet voor gezorgd 
dat verschillende landen zwaar investeerden in 
wapentechnologie. Integendeel, zelfs: in 2020 
werd er wereldwijd 73 miljard dollar (om het 
met nulletjes uit te drukken: 73.000.000.000 
dollar) uitgegeven aan kernwapens, met de 
Verenigde Staten, dat verantwoordelijk was 
voor de helft van dat bedrag, als ‘biggest 
spender’.

Gedurende de laatste decennia hebben 
we ons in de westerse wereld weinig 
beziggehouden met na te denken over 
massavernietigingswapens. We weten 
allemaal dat er kernraketten bestaan, we 
weten (ongeveer) wie ze in bezit heeft, 
maar de meesten van ons voel(d)en zich 
er niet erg angstig over. De Koude Oorlog 
was voorbij, in Europa – historisch gezien 
nochtans het meest gewelddadige deel 
van de wereld – achtten we ons veilig 
en we lieten onze defensiebudgetten 
genoegzaam naar beneden gaan om-
dat we ervan uitgingen dat iedereen in 
deze ‘beschaafde’ moderne wereld ge-
woon vrede wilt. Dat er in gebieden die 
ver weg van ons aanvoelen strijd werd 
geleverd, legden we gewoon naast ons 
neer, maar eenmaal ene Vladimir Poetin 
een klein beetje dichterbij besliste om 
zijn leger Oekraïne te laten binnenval-
len en dan ook nog eens met nucleaire 
wapens begon te dreigen, begon het 
besef bij velen weer te groeien dat onze 
‘veiligheid’ misschien toch eerder op 
een schijnwerkelijkheid is gebaseerd… 
en dan houden we zelfs alleen nog maar 
rekening met nucleaire aanvallen en 
niet met andere verwezenlijkingen van 
het menselijke intellect, zoals het M28 
Davy Crockett nucleair geweer en de 
Tsar Bomba.

DE MEEST AFSCHRIKWEKKENDE MASSA- 
VERNIETIGINGSWAPENS TER WERELD

Hierna een aantal van de meest afschrik-
wekkende massavernietigingswapens of 
‘WOMD’s (‘weapons of mass destruction’) 
op rij. Niet om iemand bang te maken, wél 
om correct te informeren.

VIER CATEGORIEËN
De NAVO deelt WOMD’s op in vier verschil-
lende categorieën: biologisch, chemisch, 
nucleair en radiologisch. Hier uit al die 
opdelingen een voorproefje van mede-
dingers voor de ‘What the Fuck’-prijs.
VX-GAS
VX-gas (of ‘venomous agent gas’) staat 
bovenop op vele lijstjes met krankzinnige 
wapens. Het werd in de jaren vijftig bedacht 
door de Britten, die het geurloze én smaak-
loze mengseltje niet als een – zoals de naam 
nochtans zegt – gas ontwikkelden, maar wel 
als een vloeistof die over hele locaties kan 
gespoten worden. Wanneer het in contact 
komt met een mens, kan het die binnen de 
15 minuten doden. De vloeistof baant zich 
een weg doorheen de lichaamsopeningen of 
zelfs door de huid en is nog dodelijker dan sa-
ringas. Ze blokkeert een specifiek enzym dat 
fungeert als de uitschakelaar voor onze spie-
ren en klieren, waardoor het lichaam voort-
durend ‘aan’ staat en je niet eens meer kunt 
ademhalen. Gelukkig heeft het Chemische 
Wapens Verdrag van de Verenigde Naties het 

gas verboden, waardoor het enige gebruik 
volgens de CDC terug te traceren is naar de 
Iran-Irakoorlog van de jaren tachtig. 

GEZOUTEN BOMMEN
Nee, niet alle kernwapens werken op de-
zelfde manier. Ze zijn immers heel veelzijdig 
en kunnen gemakkelijk aangepast worden. 
Gezouten bommen zijn nucleaire wapens 
waar goud, kobalt of tantalum (een zwaar 
metaal dat is vernoemd naar Tantalus, een 
kwaadaardig personage uit de Griekse my-
thologie) aan wordt toegevoegd. Daardoor 
wordt de grond ‘gezouten’ door de radio-
actieve fall-out te vergroten, waardoor het 
hele gebied (een nog) lange(re) tijd compleet 
onbewoonbaar wordt. Hoewel geen enkel 
land ooit heeft toegegeven een dergelijke 
bom te hebben gemaakt, lijkt een Chinees 
project uit 2018 wel héél sterk op dezelfde 
technologie… 

‘BLUE PEACOCK’
NUCLEAIRE LANDMIJNEN
Tijdens de jaren vijftig maakten de Britse 
strijdkrachten die achter waren gebleven 
in Duitsland zich heel wat zorgen om een 
mogelijke invasie door de Sovjet-Unie. Voor 
de ‘zekerheid’ ontwikkelden ze dan maar de 
‘Blue Peacocks’, zeven ton zware mijnen met 
plutoniumkernen die omringd waren door 

Nucleaire test, 1953

Opslag vx gas
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explosieven. Het idee was om tien dergelij-
ke mijnen op strategische locaties onder de 
grond achter te laten indien de Engelsen zich 
zouden moeten terugtrekken. Na enkele da-
gen zouden ze dan ontploffen met een kracht 
van 10 kiloton per mijn. 

Omdat zowel manuele detonatie als afstands-
bedieningen niet zo goed bleken te werken, 
werd er beslist om een andere timer te gebrui-
ken… Kippen.

Het idee was om een aantal kippen in elke 
landmijn te plaatsen en die dan net voldoen-
de eten te geven om 8 dagen te overleven, 
waarna de wapens dan zouden ontploffen. Na 
enkele prototypes werden de Blue Peacocks 
begrijpelijkerwijs geschrapt van de Britse 
‘things to do’-lijst.

NOVICHOK AGENTS
Novichokagentia zijn chemische wapens en 
drie keer raden wie ze aan het ontwerpen 
was terwijl de rest van de wereld zich op dat 
moment relatief braaf hield op het gebied van 
de ontwikkeling van massavernietiging? Als je 
denkt: ‘De Russen!’: Foei! Dat is toch een beetje 
een stereotypering… maar het is wél juist.

Hoewel de novichokchemicaliën al in de ja-
ren zeventig en tachtig werden uitgevonden, 
duurde het tot de jaren negentig voor het wes-
ten ontdekte dat ze bestonden – en dan alleen 

nog maar omdat een Russische overloper, Dr. 
Vil Mirzayanov, ons erover inlichtte en er daarna 
een boek over schreef. 

Hoewel we niet heel erg veel weten over deze 
wapens, kunnen ze haast onzichtbaar worden 
toegediend in de vorm van stof of vloeistof en 
volgens chemicus Mirzayanov zelf zijn ze onge-
veer vijf tot tien keer zo krachtig als traditioneel 
zenuwgas (inclusief het al vernoemde VX-gas). 
Hoewel Rusland vanzelfsprekend ontkent dat 
ze bestaan, weten we dat Sovjetspion Sergei 
Skripal, diens dochter en nog twee andere 
mensen in 2018 werden blootgesteld aan een 
parfum waar een novichokvariant in werd 
teruggevonden. 

VUILE BOM
Hoewel vuile bommen in strikte zin geen mas-
savernietigingswapens, maar wel massadisrup-
tiewapens zijn, blijven ze een van de grootste 

gevaren vormen voor onze wereld… en dat 
komt omdat ze zo gemakkelijk te maken zijn. 
Het gaat immers over ‘Radiological Dispersal 
Devices’ (of ‘RDD’s’) waar gewone explosieven 
als Semtex of dynamiet in zitten en die zijn niet 
zo moeilijk te bekomen. Er zit echter ook radio-
actief materiaal in, waardoor een ontploffing in 
staat is om gedurende een lange tijd dodelijke 
straling te verspreiden, waardoor evacuatie en 
de vernietiging van gecontamineerde gebou-
wen en voorwerpen nodig is. 

Wat alles zo afschrikwekkend maakt, is dat het 
veel minder moeite kost om aan radioactief 
materiaal te geraken dan de meeste men-
sen denken. Volgens de vzw Nuclear Threat 
Initiative kunnen zelfs isotopen die wereld-
wijd worden ingezet voor bloedtransfusies en 
kankerbehandelingen in principe omgevormd 
worden tot de lading van een vuile bom. Of 
hoe ziekenhuizen misschien dan toch niet zo 
veilig zijn.

CYCLOSARIN
Sarin kennen we ondertussen allemaal als 
zenuwgas, maar het nieuwere en vijf keer 
effectievere cyclosarin is nog gevaarlijker. Het 
werd aanvankelijk ontwikkeld door de nazi’s en 
tijdens de jaren vijftig intensiever bestudeerd 
door de Britten en de Amerikanen, die echter 
besloten om er niet mee in massaproductie te 
gaan – niet omwille van de effectiviteit, maar 
wel omdat het wat duurder is om te maken. 

© Sgt. Erica Knight

Sergei Skripal
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Dat deden de Irakezen tijdens de jaren tach-
tig naar het schijnt echter wél, met dodelijke 
gevolgen voor hun buren. 

Het gaat hier om een sproeibare vloeistof 
met een lekkere, zoete, perzikachtige geur… 
maar die heeft weinig te maken met de af-
schuwelijke effecten die ze kan veroorzaken. 
Wanneer cyclosarin in contact komt met het 
menselijke lichaam, wordt ze immers snel 
geabsorbeerd door de huid, de membranen 
en de ogen. De vloeistof wordt nauwelijks te-
gengehouden door kledij en kan bovendien 
worden gemengd met water en voedsel. 
Hoewel ze zelden dodelijk is, kunnen de ziek-
ten die ze veroorzaakt iemand maandenlang 
in bed houden.

DESIGNVIRUSSEN
SARS-CoV-2 heeft ons allemaal duidelijk 
gemaakt hoe een zeer besmettelijk virus op 
korte tijd de hele wereld kan destabiliseren. 

Scud raket, Irak Virussen als de runderpest (of ‘RP’) wisten ook al 
in snel tempo miljoenen levende wezens om te 
leggen. 

Agentia zoals pokken, virale hemorragi-
sche-koortsvirussen, virale encefalitisverwekkers 
en andere zouden volgens de CDC vanwege zowel 
hun hoge besmettelijkheidsgraad en gemakkelijke 
productie uitstekende biologische wapens zijn. 
Prijken eveneens op de lijst: de giffen ricine, stap-
hylococcus enterotoxine B (SEB), botulinum toxine 
en T-2 mycotoxine en de infectieuze agentia die 
verantwoordelijk zijn voor miltvuur, brucellose, 
cholera, longpest, tularemie, kwade droes en de 
Venezolaanse paardenpest. 

L’embarras de choix, dus, en een van de vele rede-
nen waarom het zeer onwaarschijnlijk is dat SARS-
CoV-2 werd ontwikkeld als biowapen: er is immers 
beter en goedkoper beschikbaar. 
Van alle natuurlijk voorkomende virussen is milt-
vuur wellicht de dodelijkste. Anthrax mag dan 
wel een uitstekende metalband zijn, de ziekte zelf 
is minder leuk, kan gewoon in de grond gevon-
den worden, is gemakkelijk te produceren en  is 
ook nog eens reukloos, kleurloos en smaakloos, 
wat betekent dat ze als een heel stiekem mass-
avernietigingswapen kan gebruikt worden… en 
dan hebben we het nog niet eens gehad over 
designervirussen. 

Het is misschien contra-intuïtief, maar designvi-
russen worden eigenlijk voornamelijk ontworpen 
voor medische doeleinden: door een virus be-
smettelijker of gevaarlijker te maken dan het al is, 
kunnen wetenschappers immers veel sneller met 
medicijnen en vaccins op de proppen komen… 
maar we moeten wellicht niet uitleggen hoe ge-
vaarlijk een virus dat specifiek ontworpen is om 
een bepaald deel van een bevolking aan te vallen 
kan zijn. Hoera voor de menselijke inventiviteit!
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HWASONG RAKET
In 2017 presenteerde Noord-Korea twaalf 
Hwasong 12-raketten – wapens met een 
vluchtradius van maar liefst 4.500 kilometer. 
Al snel volgde de Hwasong-14 – met een ac-
tieradius van 10.000 kilometer als er een ideaal 
traject kan gevolgd worden – en uiteindelijk 
ook de Hwasong-15, die hoogtes kan bereiken 
van 4.500 kilometer. Dat is 10 keer hoger dan 
de baan van het International Space Station. 
Lateraal haalt de Hwasong-15 een afschrikwek-
kende 13.000 kilometer – meer dan voldoende 
om de Verenigde Staten te bereiken.

Alsof dat niet genoeg was, onthulde Noord-
Korea in oktober 2020 ook een tweetraps 
vloeistofafstotende raket met een nog groter 
bereik die bovendien meerdere kernkoppen 
kan dragen. Een jaar later stond Kim Jong-Un 
al te wuiven bij een parade waarin deze – vol-
gens de ‘grote leider’ – grootste ballistische 
raket ter wereld door de straten werd gereden. 
Dat de raket in diep water door onderzeeërs 
kan worden afgevuurd, wist heel wat defen-
sie-experts te alarmeren. Dat Kim niet naliet 
om tussendoor fijntjes te vermelden dat de 
Verenigde Staten ‘de grootste vijand’ van zijn 
land is, trouwens ook.  

DOEMSDAGRAKET
Het idee van een ‘doemsdag’ is minstens zo 
oud als de eerste geloven, maar er bestaat 
dus ook een wapen dat door de Amerikaanse 
media wordt beschreven als de ‘doomsday 
rocket’. Volgens het Kremlin zou de raket 
in staat zijn om een gebied ter grootte van 
Texas – de tweede grootste Amerikaanse 
staat – te vernietigen. Poetin onthulde vier jaar 
geleden haar bestaan tijdens een speech. De 

officiële naam is overigens de RS-28 Sarmat, 
een alternatief voor de R-36, die door de NAVO 
‘Satan’ wordt genoemd… en dat lijkt volko-
men terecht. Met een snelheid van Mach 20 
(25.560 kilometer per uur of 7,1 kilometer per 
seconde – wat jouw Ferrari nooit zal halen) kan 
de 35,5 meter lange ‘Satan 2’ (de codenaam 
voor de RS-28) een volledig gebied volstrekt 
onbewoonbaar maken. Dat doet ze met 10 tot 
16 kernkoppen die een totaal gewicht kunnen 
dragen van 10 ton: goed voor een explosie van 
40 megaton. 

Voor wie slecht is in hoofdrekenen: dat is 2.000 
keer krachtiger dan de atoombommen die op 
Hiroshima en Nagasaki vielen. Misschien nog 
even vermelden dat de eerste testvlucht dit 

jaar op de agenda staat en dat de raket al vol-
gend jaar operationeel zou moeten zijn. Goed 
om te weten voor wie vindt dat we Poetin 
maar moeten laten doen. 

AVANGARD
Ook al Russisch: de Avangard, een hyperso-
nisch raketsysteem dat volgens de Russen 
kan vliegen als ‘een meteoor of vuurbal’ en 
mooi samenwerkt met andere voorbeelden 
van de Russische vindingrijkheid, zoals dus 
de Doemsdagraket. Dat Poetin en de zijnen 
zo poëtisch spreken over wapens die zoveel 
vernietiging kunnen veroorzaken, mag al tot 
wat onrust leiden. 

Hout vasthouden, dan maar?

Hwasong 17, Noord-Korea

Hiroshima, Japan
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1. DE NAVO IS ‘MASSIEVE HOEVEELHEDEN 
GELD’ SCHULDIG AAN DE VERENIGDE 
STATEN
Bovenstaande bewering is een hardnekkige 
leugen, verspreid door een beroepsleugenaar 
die maar povere cijfers haalt in de factchecks 
over hem. Er is dan ook over weinig politici 
zoveel consensus binnen de factcheckwereld 
als over Donald J. Trump, buiten misschien 
over politiekers die openlijk aanhangers zijn 
van complottheorieën en misinformatiebe-
wegingen als QAnon.

Trumps statistieken spreken voor zich: er 
werden maar liefst 949 beweringen van hem 
gecheckt en daarvan beoordeelde Politifact 

er 168 (17%) als het hoogst zelden voorko-
mende ‘pants on fire’ (wat zoveel betekent 
als ‘jokkebrok’, dus een extreme leugen), 352 
(37% als een leugen), 190 (20%) als voorname-
lijk gelogen, 120 (12%) als een halve waarheid 
en slechts 84 (8%) als voornamelijk waar. O, en 
het aantal beweringen dat volledig juist blijkt 
te zijn? 35 op 949, goed voor 3%. We betwijfe-
len of onze lezers ooit zélf zulke bedroevende 
cijfers hebben gehaald. 

De leidraad is dus simpel: als Trump iets zegt, 
kan je er maar beter vanuit gaan dat je hem 
niet moet geloven en dat blijkt dus ook waar te 
zijn over zijn stelling dat de NAVO nog erg veel 
geld moet terugstorten aan de VSA. 

Trump heeft het eigenlijk over het militaire 
budget dat elk NAVO-lid aan zijn eigen leger 
geeft. Dat defensiebudget ligt voor de meeste 
landen nog onder de 2 %, maar in 2014 is er 
tussen de NAVO-landen onderling afgesproken 
om niet meer te snoeien in de militaire bud-
getten van elke natie en daar heeft iedereen 
zich aan gehouden. Met de huidige oorlog 
tussen Oekraïne en Rusland is het ook duidelijk 
aan het worden dat heel wat regeringen hun 

Jarenlang hebben we met z’n allen 
weinig over de NAVO gepraat. De 
organisatie was er gewoon, zonder 
dat we er in het dagdagelijkse leven 
veel moesten over nadenken, maar 
de Russische invasie van Oekraïne 
heeft dat allemaal veranderd. Hier 10 
hardnekkige mythen over de Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie en 
haar intenties.

10 MYTHES OVER
DE NAVO GEFACTCHECKT

NAVO Hoofdkwartier © UD/Frode Overland Andersen
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respectievelijke legers wat meer zullen spijzen 
dan dat de afgelopen decennia het geval was.

Er is dus geen gemeenschappelijk militair 
budget, geen rekening van de States naar 
de NAVO toe en geen rekening van de NAVO 
naar de Verenigde Staten toe. Wél is er een 
gedeeld budget van in totaal zo’n 3 miljard 
dollar waar elk land volgens de grootte van 
de eigen economie aan bijdraagt. Dat gaat 
niet naar het operationeel houden van het 
NAVO-hoofdkwartier en bepaalde burgerlijke 
en militaire kosten. De VS draagt als sterkste 
economie dus ook het grootste gedeelte 
bij: 22,1%. Vier Europese lidstaten – Groot-
Brittannië, Frankrijk, Italië en Duitsland – zijn 
samen verantwoordelijk voor nog eens 43,8%. 
Elk land stort echter jaarlijks de nodige bijdrage 
– zonder dat het iets schuldig blijft. 

2. DE VERENIGDE STATEN SPENDEREN 
4,2 % VAN HUN BRUTO NATIONAAL PRO-
DUCT AAN DE NAVO
Een uitspraak van – hoe kan het ook anders 
– alweer Donald Trump, die er nogal veel ple-
zier in lijkt te hebben die te pas en (vooral) te 
onpas op te rakelen. Het is waar dat landen als 
Duitsland het streefdoel van 2% wellicht pas 
tegen 2024 zullen halen, maar volgens het 
Pentagon zelf is het cijfer dat de voormalige 
Amerikaanse president met het gekke haar 
naar voren brengt (verrassing!) overdreven: de 
VS betaalt spendeert immers ‘maar’ 3,3% van 
haar BNP aan defensie en dat verschil is niet zo 
oneven als het mag lijken.

‘We zijn geen appels met appels aan het 
vergelijken,’ merkt NAVO-academicus Garret 
Martin, docent aan de School of International 
Service van de American University, terecht op. 

‘De Verenigde Staten is een mondiale militaire 
macht met mondiale militaire verplichtin-
gen. De NAVO en het trans-Atlantische geo-
grafische gebied is slechts een deel van wat 
het Amerikaanse leger doet. Dat geldt niet 
noodzakelijkerwijs voor de meeste Europese 
leden van de alliantie.’ Al zal dat nu ook wel 
een beetje veranderen nu Rusland en China 
de wereld opnieuw in een koude oorlog aan 
het storten zijn.

3. TRUMP HEEFT ERVOOR GEZORGD 
DAT DE NAVO-LIDSTATEN NU MEER 
BIJDRAGEN
Hoewel Trump graag met de eer gaat lopen 
dat veel landen sinds zijn presidentschap 
meer bijdragen, was dat al beslist voor hij 
in het Witte Huis neerdaalde – of… euh… 
misschien is ‘neerstortte’ een beter woord. 
Overigens keurde het Amerikaanse Huis en 
de Amerikaanse Senaat in juli 2018 wel een 
voorstel goed om meer geld in het ‘European 
Deterrence Initiative’ te stoppen, waarna de 
bijdrage met 40% naar boven ging.

4. DE NAVO WIL ZICH UITBREIDEN OM 
RUSLAND TE OMCIRKELEN
Het is een vaak gehoord argument: het is 
de schuld van de NAVO dat Rusland zichzelf 
wilt verdedigen en Oekraïne wilt inlijven. ‘We 
hadden ons maar aan de afspraken moeten 
houden’. De uitbreiding van de NAVO wordt zo 
vaak gezien als een ‘goede’ reden van Poetin 
om zijn land te ‘beschermen’.

De redenering volgt de retoriek van Poetin 
en is al decennialang de spil van heel wat 
debatten over de relaties tussen de NAVO en 
Rusland, maar het zal moeilijk zijn om eender 
welke niet-gehersenspoelde of doodsbange 
historicus te vinden die de stelling kracht kan 
bijzetten. Het feit is nu eenmaal dat de deuren 
van de NAVO al sinds haar oprichting in 1949 
geopend zijn voor nieuwe leden, zonder dat 
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er ooit beloftes zijn geweest aan Rusland. Dat 
‘opendeurbeleid’ staat zelfs heel duidelijk in 
artikel 10 van het stichtingsverdrag, waarin 
te lezen staat dat ‘elke andere Europese staat 
die in staat is de beginselen van dit Verdrag 
te bevorderen en tot de veiligheid van het 
Noord-Atlantisch gebied bij te dragen’ het 
lidmaatschap kan aanvragen, waarna dat en-
kel kan worden goedgekeurd mits consensus 
tussen alle geallieerde landen.

Na de val van de Berlijnse 
Muur in 1989 mondden de 
gesprekken tussen een 
verdeeld Duitsland en 
de vier machten die 
het land hadden 
bezet sinds de 
Tweede Oorlog 
een jaar later uit 
in een verdrag 
dat de NAVO 
toeliet om ook 
Oost-Duitsland 
erbij te nemen. 
Om ook de 
Sovjets ter wil-
le te zijn, kreeg 
het territorium 
e en ‘sp e c ia le 
militaire status’ 
die stipuleerde dat 
buitenlandse NAVO-
strijdkrachten niet op 
het territorium zouden 
gestationeerd worden. Er 
werden echter geen over-
eenkomsten gemaakt rond een 
verdere uitbreiding naar het oos-
ten toe. Dat proces begon toen ook de 
Tsjechische Republiek, Hongarije en Polen in 
1999 toetraden tot de NAVO. 

Zelfs de toenmalige Sovjetleider, Gorbatsjov, 
zei in datzelfde jaar nog: ‘Het onderwerp 
“NAVO-uitbreiding” is in die jaren helemaal niet 
aan de orde geweest en ook niet ter sprake 
gekomen. Ik zeg dit met volle verantwoor-
delijkheid. Geen enkel Oost-Europees land 
bracht de kwestie ter sprake, zelfs niet nadat 
het Warschaupact in 1991 ophield te bestaan. 
Westerse leiders brachten het ook niet ter 
sprake.’ 

Overigens zou het ook een beetje bizar ge-
weest zijn om verregaande onderhandelingen 
te voeren over een eventuele NAVO-expansie, 
om de simpele reden dat het Warschaupact 
nog bestond en er dus geen echte reden was 
om aan te nemen dat zoiets ooit zou mogelijk 
zijn. Zelfs nadat de Sovjet-Unie uit elkaar was 
gevallen, weigerde de Amerikaanse presi-
dent Bill Clinton in te gaan op de vraag van 
Boris Jeltsin om een soort vriendschappelijke 

overeenkomt erover te maken. Dixit Clinton: 
‘Ik kan geen toezeggingen doen namens de 
NAVO, en ik ga zelf geen veto uitspreken over 
de uitbreiding van de NAVO ten aanzien van 
welk land dan ook, laat staan dat ik u of iemand 
anders dat laat doen... De NAVO werkt bij 
consensus.’

Er 
is echter wel een addertje onder het gras: 
enkele Amerikaanse en Duitse politici zouden 
aan de toenmalige Russische leiding wél heb-
ben gezegd dat de NAVO niet verder naar het 
oosten toe zou uitbreiden. Dat soort gerust-
stellingen werden verbaal gegeven en werden 
nooit op papier gezet of officieel ondersteund 
door de leiders van beide landen, maar kan de 
Russen een vals gevoel van zekerheid hebben 
gegeven. Ze kunnen dus wél opwerpen dat 
de ‘geest van de NATO-verdragen’ is geschon-
den. Hoewel de bewering dat de NAVO altijd 
officieel heeft beloofd om geen oostelijker ge-
legen landen toe te laten als lid dus duidelijk 
verkeerd is, is het ergens wel begrijpelijk dat 
de Russen zich een beetje ‘gepakt’ voelen… 
maar dat zoiets een invasie van een ander soe-
verein land rechtvaardigt, dat is meer dan twee 
stappen te ver, temeer omdat het idee dat de 
NAVO ooit Rusland zal kunnen omcirkelen, 
geen enkele rekening houdt met de geogra-
fische realiteit: de landsgrenzen van Rusland 

zijn immers 20.000 kilometer lang, waarvan 
slechts een zestiende (1.215 kilometer) wordt 
gedeeld met NAVO-lidstaten. Rusland grenst 
trouwens aan 14 landen, waarvan er maar 5 
tot de NAVO behoren. Dat de NAVO nergens 
een aanwezigheid heeft zonder toestemming 
van de desbetreffende landen (Kosovo en Irak), 
maar dat Rusland militaire bases en soldaten 

heeft in drie landen (Georgië, Oekraïne en 
Moldavië) zonder dat die landen hun fiat 

daarvoor hebben gegeven, laat in 
ieder geval denken dat Poetin 

met twee maten en gewich-
ten aan het werk is.

5. DE NAVO 
VERWERPT DE 
RUSSISCHE 
VOORSTELLEN 
VOOR WAPEN-
CONTROLE
Rusland verwijt 
de NAVO dat 
ze een mora-
torium op me-
dium en korte 
afstandsraket-
ten die vanop 
de grond kun-

nen afgevuurd 
worden weigert. 

Het aanbod zélf is 
echter een beetje 

bizar, aangezien… er 
überhaupt geen nieu-

we Amerikaanse raketten 
op Europese bodem waren, 

terwijl Rusland wél de zeer mo-
biele SSC-8 heeft geïntroduceerd. Al 

is Poetin er misschien eigenhandig voor 
aan het zorgen dat er binnenkort heel wat 
recente raketsystemen vlakbij zijn land zullen 
opgesteld worden. 

6. DE NAVO NEGEERT VOORSTELLEN 
OM HAAR MILITAIRE OEFENINGEN 
WEG TE TREKKEN VAN DE ‘CONTACT-
LIJN’ TUSSEN HAAR EN DE RUSSISCHE 
STRIJDKRACHTEN
Ook deze bewering doet de werkelijkheid 
een beetje geweld aan: er is namelijk geen 
‘contactlijn’, buiten de internationaal erkende 
landsgrenzen van elke natie. 

‘Wij dringen er bij Rusland op aan zich te hou-
den aan de bestaande transparantieregels, 
ook met betrekking tot militaire oefeningen 
en de houding van de strijdkrachten. Wij roe-
pen Rusland ook op zich in te zetten voor de 
modernisering van het document van Wenen 
teneinde de verificatiemaatregelen te verster-
ken. Wij blijven openstaan voor verdere dia-
loog over risicovermindering en transparantie, 
in de NAVO-Rusland-Raad en via onze militaire 

Navo / Warshaupact
tijdens Koude Ooorlog
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kanalen,’ staat er op de website van de NAVO 
zelf te lezen.

7. DE NAVO IS NIET GEÏNTERESSEERD IN 
EEN ECHTE DIALOOG MET RUSLAND
Het is de laatste weken veel geschreven: als 
Moskou het westen ervan beschuldigt iets 
gedaan te hebben of iets te willen doen, bete-
kent dat vaak dat Rusland het zélf heeft gedaan 
of van plan is om te doen. Zo ook wanneer 
ze het heeft over de ‘onwil’ van de NAVO om 
een betekenisvolle dialoog aan te gaan. Het 
was immers een initiatief van Rusland om de 
werkzaamheden van haar diplomatieke missie 
bij de NAVO en van het militaire verbindings-
bureau van de NAVO in Moskou op te schorten, 
en om het voorlichtingsbureau van de NAVO 
in Moskou te sluiten.

In werkelijkheid heeft de NAVO de laatste 
30 jaar geregeld een hand uitgestoken naar 
Rusland en werd er ook samengewerkt op het 
gebied van aangelegenheden variërend van 
drugs- en terrorismebestrijding tot de redding 
van onderzeeërs en civiele rampenplannen - 
zelfs in perioden van NAVO-uitbreiding. Alleen 
werd de praktische samenwerking gestopt in 
2014, als reactie op wat Rusland toen al met 
Oekraïne aan het doen was. 

Wie ondertussen aan het merken is dat de 
meeste verwijten die Rusland tot nu toe aan 
de NAVO heeft gericht self-fulfilling prophecies 
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aan het worden zijn omwille van de oorlog met 
Oekraïne, heeft het overigens zeker niet hele-
maal verkeerd. 

8. OEKRAÏNE KAN GEEN 
NAVO-LID WORDEN
Natuurlijk kan Oekraïne een NAVO-lid wor-
den, al is dat natuurlijk helemaal niet hetzelf-
de als toetreden tot de EU. Alleen begrijpt 
Zelensky heus wel dat een dergelijke demar-
che mogelijk tot Russische represailles kan 
leiden, met een eventuele derde wereldoor-
log tot gevolg. Dat de NAVO dan ook schrik 
heeft om Oekraïne als lid toe te laten, is dus 
wel begrijpelijk, al is het misschien maar een 
kortetermijnoplossing. Als Poetin er alsnog 
in slaagt om Oekraïne te annexeren, is er 
niets dat momenteel doet denken dat hij zijn 
expansiedrang niet naar andere voormalige 
Sovjetlanden zal richten… en dan is een der-
de wereldoorlog bijna zeker onafwendbaar. 

Dit is wat de NAVO zelf hierover te vertellen 
heeft: ‘Beslissingen over NAVO-lidmaatschap 
zijn aan elke individuele kandidaat en de 
30 NAVO-bondgenoten. Niemand anders. 
Rusland heeft niet het recht tussenbeide te 
komen en kan geen veto uitspreken over dit 
proces. Net zoals elk land, heeft Oekraïne het 
soevereine recht om zijn eigen veiligheidsaf-
spraken te maken. Dit is een fundamenteel 
beginsel van de Europese veiligheid, een 
beginsel dat ook Rusland heeft onderschre-
ven, onder meer in de Slotakte van Helsinki 
(1975), het Handvest van Parijs (1990), de 
NATO-Rusland Stichtingsakte (1997) en 

het Handvest voor de Europese Veiligheid 
(1999).’

9. DE INTERVENTIES VAN DE NAVO IN HET 
VOORMALIGE JOEGOSLAVIË, KOSOVO EN 
LIBIË BEWIJZEN DAT ZE NIET LOUTER EEN 
DEFENSIEVE OPDRACHT HEEFT
Dit is een bewering die de Russische rol in elk 
van deze landen volkomen negeert. Zo was de 
no-fly-zone die de NAVO boven Bosnië had in-
gesteld gemandateerd door de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties… waarvan Rusland 
nota bene een lid is. De multinationale vre-
desmacht die er tussen 1996 en 2004 werd 
geïnstalleerd, bestond zelfs gedeeltelijk uit 
Russische troepen. Ook de twee resoluties 
die in 2011 tot de missie in Libië leidden, 
stuitten niet op verzet vanuit het land van 
Poetin. Tenslotte was Rusland ook lid van de 
Contactgroep die in 1999 diplomatieke onder-
handelingen voerde rond Kosovo.

10. DE NAVO HEEFT HET CORONAVIRUS 
UITGEVONDEN
Waarom Russische desinformatie zo goed 
aanslaat bij wappies? Wel, het soort Russische 
lulkoek dat hen ook vaccins doet verwerpen 
gaat er vaak in als zoete broodjes en dus ook 
de complete nonsens dat de NAVO SARS-CoV-2 
zou hebben gecreëerd. 

De eerste keer dat Rusland beweerde dat 
COVID-19 afkomstig zou kunnen zijn uit 
Amerikaanse militaire laboratoria, dateert uit 
20 januari 2020, toen een Russische ‘deskundi-
ge’ dat doodleuk verklaarde op staatsnetwerk 

Zvezda TV 21, dat gewoon geleid wordt door 
het Russische ministerie van defensie… een 
beetje alsof generaal Marc Compernol zou 
beslissen wat er bij ons op Canvas wordt ge-
zegd, dus. 

Er volgde een hele reeks Russische vinger-
wijzigingen: naar het in Georgië gevestigde 
Lugar Center for Public Research, naar een VS-
laboratorium in Kazachstan waarvan werd be-
weerd dat het een ‘niet-geregistreerde militaire 
basis van de VS en de NAVO’ is die wordt ge-
bruikt om biologische wapens tegen Rusland 
en China te ontwikkelen, naar Moldavië (dat 
volgens de Russen een ‘biologisch Tsjernobyl’ 
zou kunnen worden omdat er een ‘geheim 
Amerikaans biologisch laboratorium’ is) en naar 
Oekraïne, waar 13 door de VS gefinancierde la-
boratoria te vinden zijn.

Ach, als we zelf een complottheorie zouden 
willen bedenken, dan zouden we ons afvragen 
of Rusland (en misschien China) niet zélf voor 
de pandemie hebben gezorgd, puur als test 
om te kijken hoe vlug ze misinformatie kunnen 
verspreiden, hoe goedgelovig we zijn, hoe snel 
en creatief onze regeringen kunnen reageren 
en hoe daadkrachtig er wordt omgesprongen. 
Wie weet was het allemaal wel een voorberei-
ding voor de invasie van Oekraïne. Maar zover 
zoeken we het natuurlijk niet; het is net een 
beetje té ongeloofwaardig.

Of… of toch niet?
Wacht eens effe.
Hmmmmmmm… Te
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Music Vanderheyden klinkt al een halve eeuw 
als een klok bij professionele en vrijetijdsmu-
zikanten in de Kempen. Deze sympathieke 
familiezaak, waar de klant niet zomaar een 
nummer is, is een allround-muziekwinkel waar-
van je er in België nog maar enkele vindt. Van 
blaasinstrumenten tot gitaren, drumstellen, 
slagwerkinstrumenten, piano’s en het betere 
dj-materiaal: het aanbod is compleet. Alle 
producten zijn bovendien in deskundige, zorg-
zame handen. Zaakvoerder Dave, zoon van 
oprichter Roger, is zelf trompettist en pianist. 
De blaasinstrumenten en piano’s kennen voor 
hem geen geheimen. “Ook onze medewerker 
Jan bekommert zich met veel vakkennis over 
de blaasinstrumenten, drums, gitaren…”, 

verzekert hij. “Onze andere medewerker, Kevin, 
is specialist in licht en geluid. We zijn verdeler 
van topmerken van micro’s en geluidsboxen 
en verhuren materiaal voor feestjes. Daarvoor 
hebben we onlangs nog een extra bedrijfshal 
in gebruik genomen.”

Blikvangers in de winkel zijn de glimmende 
Fenders en Gibsons, de ‘Porsches en Ferrari’s 
van de gitaren’. “We zijn één van de weinige 
verdelers in België”, aldus Dave. “Maar naast dit 
topsegment hebben we een grote voorraad 
instrumenten en accessoires voor ieders bud-
get en voorkeur, van beginner tot professional. 
Je kunt bij ons ook terecht voor onderhoud en 
herstelling van alle instrumenten, versterkers, 

effecten... De meeste herstellingen doen 
we in eigen atelier. We verzekeren een 
snelle service en een extra gunstig tarief 
voor producten die bij ons gekocht zijn. 

Op de foto zie je trouwens slechts 
een klein deel van onze winkel: 

kom gerust even langs om een 
kijkje te nemen en vraag gerust 

om een gepaste offerte. Prijzen 
opzoeken en vergelijken via inter-

net is geen enkel probleem. En 
waar we kunnen gaan we mee, 

o f  zé l f s  e ro n d er. 
Daarenboven bie-
den we eveneens 
de mogelijkheid 
tot zowel huur als 
huurkoop van di-
verse instrumen-
ten. Dit is bijvoor-
beeld interessant 
vo or  b laas ins t ru-
menten, piano’s, me-
lodische percussie... 
Heel interessant is 
ook de leasing-formule 
met upgrade, zodat je 
steeds kunt door-
g r o e i e n  a l s 
muzikant.”

ALLROUND MUZIEKWINKEL 
MET HALVE EEUW ERVARING


