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“We zijn al 25 jaar importeur van alle mogelijke 
keramische producten en natuursteen”, vertelt 
gedelegeerd bestuurder Patrick Buyl. “We wer-
ken uitsluitend met topfabrieken samen, voor-
namelijk Italiaanse en Spaanse leveranciers. In 
plaats van in bulk uit andere continenten in te 
voeren, kiezen we zorgvuldig uit collecties op 
internationale beurzen en bij onze leveran-
ciers. Met ons aanbod van diverse modieuze 
collecties kun je ons gerust een tegelboetiek 
noemen. In onze toonzaal proef je van liefst 
105 grote, levensechte presentaties. Die maken 

het mogelijk een grondige, doorleefde keuze 
te maken. Tegen het einde van het jaar ope-
nen we ook ons ‘walking appartment’ op de 
bovenverdieping. We bouwen er een hippe flat 
om tot een demoruimte waar vooral beleving 
hoogtij viert. Daar beleef je het wonen met de 
nieuwste snufjes en duurzame energie in een 
stijlvol interieur. Waarom doen we nog al die in-
vesteringen in een digitaal tijdperk?  Wel, tegels 
moet je voelen, samenstellen in een real-time 
omgeving om nadien perfect gelukkig te zijn 
en vooral ook om van je creatieve keuze jaren 
te kunnen genieten…”

Het Eurostone-verhaal stopt niet bij advies en 
verkoop. Het bedrijf uit Heist-op-den-Berg is 
ook een topper in levering en plaatsing. “We 
hebben een heel sterk team”, verzekert Patrick. 
“Ook onze commerciële, logistieke en admi-
nistratieve medewerkers zijn top. We voeden 
hen continu met de nieuwste info uit de markt. 

Hoewel we geen echt familiebedrijf zijn, wer-
ken we wel in een familiale sfeer, waarbij ie-
dereen spontaan het beste van zichzelf geeft.”

Eurostone werkt zowel B2B als B2C. In de ruime 
showroom van 1500 m² is iedereen van harte 
welkom, ook op zondag zijn we de hele dag 
open.   De grote voorraad in het magazijn ga-
randeert een vlotte levering. “We renoveerden 
recent onze bedrijfsruimte op een duurzame 
manier”, zegt Patrick. “We beantwoorden aan 
alle moderne milieunormen en wekken onze 
eigen energie op. Ook hiermee willen we ons 
onderscheiden.”   

Alvast welkom! Het drankje staat al klaar, enkel 
u ontbreekt nog.

www.eurostone.be
Westmeerbeeksteenweg 41, 2221 Booischot
+32 15 22 94 70 • info@eurostone.be

Bij Eurostone zit je goed voor een 
kwarteeuw ervaring in verkoop en 
plaatsing van tegels. In de ruime be-
levingstoonzaal word je geïnspireerd 
door levensechte presentaties van 
zorgvuldig uitgekozen collecties, die 
je naar de perfecte keuze voor jouw 
interieur leiden. 

EUROSTONE LAAT MODIEUZE 
TEGELCOLLECTIES BELEVEN
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Als premiumpartner van het kwaliteits-
merk Winsol, een begrip in outdoor 
living, is ASBL al enkele decennia een 
gereputeerd specialist in buitenschrijn-
werk. De producten van Winsol worden 
er gekoppeld aan een vlekkeloze service. 
“Die is gebaseerd op vakmanschap in ei-
gen beheer én heldere communicatie”, 
aldus Steve Van den Broeck, die deze 
firma twee jaar geleden overnam en de 
showroom in Lint helemaal vernieuwde. 
“We houden onze klanten voortdurend 
op de hoogte van de stand van zaken en 
zijn er om mogelijke problemen zo snel 
mogelijk op te lossen. Belangrijk is dat 
we alles in eigen beheer doen, met een 
eigen planner en eigen ervaren plaatsers, 
zonder onderaannemers.”

Op twee jaar tijd wist Steve, ondanks de 
corona, nog een extra boost te geven 
aan zijn zaak. “De coronaperiode zorgde, 
naast de restricties, ook voor een herwaar-
dering van het buitenleven, waarvan wij 
de vruchten konden plukken. We namen 
extra plaatsers in dienst. Momenteel wer-
ken we met een team van in totaal twaalf 
mensen. Maar om mijn goed opgeleide 
mensen ook op langere termijn werkze-
kerheid te bieden, zochten we naar uit-
breiding. Mijn oog viel op een strategisch 
gelegen pand in Winkelom in Geel, goed 
bereikbaar langs de autostrade.”

ASBL geeft al 30 jaar een kwaliteitsvolle boost aan het buitenleven vanuit Lint. Sinds kort zijn de topproducten 
van deze specialist in terrasoverkappingen en zonweringen van Winsol ook te bewonderen in een inspireren-
de showroom in Geel. Daar geniet je uiteraard ook van de gekende vlekkeloze service. 

ASBL PRESENTEERT WINSOL-KWALITEIT IN DE KEMPEN

PERGOLA’S ALS PARADEPAARDJE 
VAN BUITENLEVEN

Daar rees al snel de nieuwe showroom 
van ASBL op. De Kempense klanten ma-
ken er kennis met de producten van Win-
sol. “Deze leverancier, marktleider in de 
sector van outdoor living, staat al 140 jaar 
garant voor topkwaliteit en blijft actueel 
met innovatieve en duurzame ontwikke-
lingen. Het paradepaardje zijn de per-
gola’s, die volledig aanpasbaar zijn aan 
elke specifieke behoefte. Ze behoeden je 
slim en stijlvol voor wind, regen en felle 
zon, om het hele jaar door van het bui-
tenleven te genieten. Als bevoorrechte 
partner van Winsol genieten wij van snel-
le leveringstermijnen, zodat je outdoor 
dromen snel kunnen uitkomen. Hou ze-
ker onze acties op pergola’s in de gaten!” 

Scan onze QR-code en neem alvast een kijkje op onze website,
of breng een bezoekje aan één van onze showrooms in Lint
of in Geel!
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Dat de rechtspraak niet feilloos is, wordt ste-
vig geïllustreerd door de cijfers. Zo stelt de 
Nederlandse wetenschapsfilosoof Ton Derksen 
van de Radboud Universiteit Nijmegen in zijn 
uitstekende boek Onschuldig vast dat 4 tot 11 
procent van de veroordelingen onterecht is. 
Dat percentage lijkt onthutsend hoog te zijn, 
maar het wordt nog een stuk erger als je de 
foute beslissingen gaat opdelen volgens de 
zwaarte van de misdaad. Dan komt er immers 
een akelige correlatie aan het licht: hoe zwaar-
der het delict, hoe hoger het percentage ver-
keerde veroordelingen. ‘Met een beetje pech’, 
schrijft Derksen, ligt het aantal onterechte 
levenslange gevangenisstraffen op zo’n 17 
procent. ‘Ook de politie belazert soms de boel, 
en rechters kunnen ongelooflijk flateren,’ liet 
professor rechtspsychologie Peter van Koppen 
al over het onderwerp optekenen – hij haalde 

reeds tientallen onterecht veroordeelde men-
sen uit de gevangenis. 

Voor degenen die nu denken: ’17 op 100, 
zóveel is dat toch niet,’ stellen we voor om 
eens het gedachtenexperiment te maken: als 
je weet dat je voor eender welke actie die je 
wilt ondernemen 17 procent kans maakt om 
de rest van jouw leven achter tralies te zitten, 
doe je dat dan? We vermoeden van niet.

Bij onze noorderburen klinken een aantal van 
de bekendste en beruchtste gerechtelijke dwa-
lingen overigens behoorlijk sappig. Zo wordt 
er gesproken van de ‘Rotterdamse carnavals-
moord’, ‘de Schiedammer parkmoord’ en de 
‘Hilversumse showbizzmoord’. Achter elk van 
die zaken schuilt echter heel wat menselijke 
tragedie.

Bij ons roepen zaken als het proces-Clotte-
mans, waarbij Els Clottemans tot dertig jaar 
cel werd veroordeeld, dan weer vragen op. 
Hoewel het systeem daar correct lijkt te heb-
ben gefunctioneerd, deed het gebrek aan 
harde bewijzen menigeen de wenkbrauwen 
fronsen. 

Nog griezeliger wordt het wanneer de dood-
straf nog bestaat, zoals dat het geval is in de 
Verenigde Staten. Daar was de ‘death penal-
ty’ een tijdlang niet zo populair meer, maar 
inmiddels wordt die in 27 staten weer uitge-
voerd, al is er in 3 staten uit die lijst (Oregon, 
Pennsylvania en Californië) een moratorium 
ingesteld door de gouverneur. De enige of de 
meest gebruikte methode is dodelijke injectie, 
wat door velen als de meest ‘humane’ manier 
van executie wordt gezien, maar ook daar kan 

In het elfde artikel van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens staat dat burgers in strafzaken het 
voordeel van de twijfel genieten tot het tegendeel is be-
wezen door een onafhankelijk werkende rechtbank – het 
zogeheten ‘vermoeden van onschuld’. Het is een van de 
goede dingen die is voortgekomen uit de Franse Revolutie. 
De Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, die 
in 1789 ingang vond in de nieuwe Franse grondwet, is be-
doeld om burgers te beschermen tegen de macht van de 
overheid door voldoende bewijs te eisen voor ze kunnen 

veroordeeld en gestraft worden. Natuurlijk is dat ‘bewijs’ 
op zich in zekere zin subjectief aangezien het een jury en/
of een rechter is die daar moet over oordelen en dus zou je 
eigenlijk best spreken over het feit dat de schuld ‘bewezen 
moet worden geacht’. Vanzelfsprekend wringt daar al een 
eerste schoentje, maar een veel beter alternatief lijkt er niet 
meteen te bestaan. Het wordt echter veel erger als je als 
onschuldige eenmaal veroordeeld bent en daarna nog wilt 
proberen om jouw onschuld aan te tonen, want dan kan er 
wel eens een lange lijdensweg volgen.

HOE MOEILIJK 
IS HET OM TE 
BEWIJZEN DAT JE 
ONTERECHT BENT 
VEROORDEELD

© Marco Verch
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over gediscussieerd worden. Tussen 1973 en 
maart 2021 werden er meer dan 8.700 mensen 
ter dood veroordeeld. 1.500 executies werden 
daadwerkelijk voltrokken en 182 gevangenen 
bleken onschuldig in de dodencel te zitten of 
te hebben gezeten… en dan gaat het natuur-
lijk enkel over de zekerheden – het werkelijke 
aantal ligt wellicht nog een stukje hoger. Het 
moet je maar eens overkomen.

Processen kunnen natuurlijk om allerlei rede-
nen verkeerd lopen: van wangedrag van de 
aanklager tot ondergefinancierde advocaten, 
vooroordelen (in de VS werd bijvoorbeeld 
vastgesteld dat onschuldige mensen met 
een zwarte huidskleur… zeven keer meer 
kans hebben om veroordeeld te worden voor 
moord dan onschuldige blanken), paniek bij 
de beklaagde, slechte juryselectie, gebrekkige 
rechter-

selectie en verplichte minimumstraffen tot 
zwakke forensische analyses.

DE OPTIES
Ja, ook wij zijn fans van series als The Practice 
en Daredevil, en zoals elke rechtgeaarde fan 
van Boston Legal of She-Hulk wel weet, kan je 
bij een onterechte veroordeling gewoon in 
beroep gaan. 

Helaas: in het echt is dat niet altijd even simpel, 
en niet elke advocaat is een Bobby Donnell, 
een Matt Murdock, een Denny Crane of een 
Jennifer Walters.

Eenmaal je veroordeeld bent, heb je in België 
in principe nog de keuze uit een aantal ‘rechts-
middelen’ om de beslissing aan te vechten – 
maar let daarbij vooral op de woorden 
‘in principe’. Er zijn immers heel 
wat voorwaarden aan 
verbonden. 

Als je kwam opdagen of 
vertegenwoordigd werd 
door een advocaat
Als je in eerste aanleg per-
soonlijk voor de rechter 

bent verschenen of 
vertegenwoordigd 

was door een advocaat, ben je in juridische 
termen ‘op tegenspraak veroordeeld’ en kan je 
mogelijk hoger beroep aantekenen, waardoor 
de zaak voorgelegd wordt aan een hogere 
rechtbank.

‘Mogelijk’. Merk je de trend al? Attesten van het 
hof van assisen zijn immers niet vatbaar voor 
hoger beroep, maar enkel voor een voorzie-
ning in cassatie. Ook moet je om hoger be-
roep aan te tekenen een ‘belang kunnen laten 
gelden’. Het eigen belang van een rechtsper-
soon omvat alleen wat betrekking heeft op het 
‘bestaan van de rechtspersoon, zijn eigendom 
en morele rechten, in het bijzonder zijn eer en 
reputatie’. Het enkele feit dat een rechtsper-
soon een doel nastreeft, zelfs een statutair 
doel, geeft geen aanleiding tot een eigen be-

lang. Met andere woorden: als je 
bijvoorbeeld voor jouw 

vzw wilt opkomen, 
wordt het al een stuk 
moeilijker om het 
recht op beroep te 

beargumenteren. 

In hoger beroep, hoef 
je geen advocaat te 
nemen: je mag jouw 

eigen verdediging 
voeren. Hoe ver-

standig dat is, 
uuuhm… We 

12



BELLO LIFEstyle magazine14

B E L L O

verwijzen naar het Dunning-krugereffect. Als 
je de rechtsbijstand niet zelf kunt bekostigen, 
kan jouw advocaat trouwens ‘een toevoeging’ 
vragen, al moet je meestal ook zelf een som 
bijdragen die aan de hand van jouw inkomen 
én vermogen wordt berekend. 

De beroepsinstantie kan beslissen om het oor-
spronkelijke vonnis te bekrachtigen, of om het 
geheel of gedeeltelijk te hervormen. Normaal 
gesproken mag het beroep wel geen extra na-
deel betekenen voor degene die het aanvraagt 
– de straf mag dus niet worden verzwaard. Er 
is echter een grote ‘maar’, want meestal tekent 
ook het openbaar ministerie eveneens beroep 
aan, waardoor de uiteindelijke strafmaat… in-
derdaad, toch hoger kan zijn. Hoeveel veroor-
deelden daardoor geen beroep durven aan te 
tekenen, kunnen we niet precies zeggen, maar 

je hoeft natuurlijk geen psychologisch genie à 
la Milton H. Erickson te zijn om te begrijpen dat 
er wel enkelen zullen zijn. 

Interessant detail: je kunt in principe maar een 
keer hoger beroep aantekenen (al kan het in 
uitzonderlijke omstandigheden meerdere ke-
ren) én bovendien moet je dat nog snel doen 
ook – meestal binnen de dertig dagen na de 
uitspraak, al is dat nog steeds beter dan de 14 
dagen die onze Nederlandse vrienden krijgen. 
Na het verstrijken van die beroepstermijn, is het 
vonnis definitief. We zijn benieuwd in hoeveel 
gevallen die deadline wordt gemist. In België 
en Nederland vonden we daar niet meteen 
cijfers over, maar in de Verenigde Staten ge-
beurde dat voor ter dood veroordeelden… in 
80 procent van de gevallen.

Even nog eens zeggen: in 8 op de 10 gevallen 
kon iemand die ging geëxecuteerd worden 
niet meer in beroep gaan omdat hij of zij de 
deadline voor de aanvraag niet had gehaald. 

Hoe lang men in de Verenigde Staten tijd heeft 
om een federaal beroep aan te tekenen?… Een 
jaar.

Het beroepsrecht is bijna nergens erg gemak-
kelijk, maar in België, dat gerechtelijk is inge-
deeld in vijf rechtsgebieden met elk een hof 
van beroep (Antwerpen, Gent, Brussel, Luik en 
Bergen) en waar het hof van beroep bestaat 
uit verschillende kamers (voor burgerlijke 
zaken, voor correctionele zaken, familie- en 
jeugdzaken en voor minnelijke schikking), kan 
het voor advocaten nog complexer zijn dan in 
veel andere landen – vraag het maar aan een 
willekeurige vaderlandse advocaat.

Als je niet kwam opdagen
Wie in eerste aanleg niet persoonlijk kwam 
opdagen of zich niet liet vertegenwoordigen 
door een advocaat (hint: zelden een goed 

Protest tegen doodstraf
© World Coalition Against 

the Death Penalty
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idee), werd bij verstek veroordeeld. Daartegen 
kan je later ofwel verzet aantekenen, ofwel in 
hoger beroep gaan… en nu even goed volgen, 
want sinds 2017 is dat nog een stuk complexer 
geworden dan vroeger.

Als je verzet aantekent, komt de zaak meestal 
opnieuw voor bij… dezelfde rechter die je al 
had veroordeeld. Nu staan rechters er niet be-
paald bekend om erg happig te zijn om toe te 
geven dat ze het de eerste keer fout hadden, 
maar laten we er toch maar van uitgaan dat de 
meesten in eer en geweten bereid zijn om hun 
aanvankelijke beslissing te herzien. Ook voor 
het aantekenen van verzet moet je wel belang 
kunnen aantonen. 

Bij hoger beroep komt de zaak ook in dit geval 
voor bij een hogere rechtbank.

O, en herinner je jezelf nog dat we enkele pa-
ragrafen geleden hebben gezegd dat er sinds 
2017 enkele dingen veranderd zijn? Vroeger kon 
er immers altijd verzet worden aangetekend 
tegen een verstekvonnis, zodat een partij de 
mogelijkheid had tussen het aantekenen van 
verzet tegen een verstekvonnis of rechtstreeks 
in beroep te gaan voor een hogere rechtbank… 
maar die mogelijkheid werd vijf jaar geleden 
sterk beperkt. Toen nam onze toenmalige 
Minister van Justitie immers het initiatief om 
de wetgever bepaalde procedures te laten 
vereenvoudigen om… de werklast van de 
rechtbanken te verminderen. Sindsdien is ver-
zet enkel nog mogelijk tegen verstekvonnissen 
die in laatste aanleg gewezen zijn. Je mag dus 
enkel nog verzet aantekenen wanneer er geen 
beroep kan gevraagd worden tegen het ver-
stekvonnis. Dat gaat meestal om vonnissen 
die uitgesproken worden door rechtbanken 
in zaken met een beperkt financieel belang – 
die kunnen nooit in hoger beroep behandeld 
worden. 

Tegen uitspraken die in laatste aanleg gewezen 
zijn, is enkel nog een cassatieberoep mogelijk bij 
het hoogste gerechtshof, het Hof van Cassatie. 
Die voorziening wordt een ‘buitengewoon 
rechtsmiddel’ genoemd omdat het Hof enkel 
oordeelt over de wettelijkheid van de rechter-
lijke beslissingen, zonder zich echt uit te spreken 
over de grond van de zaak. Er wordt dus niet 
opnieuw geoordeeld over het geschil, maar wel 
gecontroleerd of de ‘omstreden beslissing’ een 
wet of rechtsregel schendt. Indien dat wordt 
vastgesteld, kan de veroordeelde meteen vrij-
gesproken worden… Nee, we waren maar aan 
het lachen: hij kan niet meteen vrijgesproken 
worden, maar wordt naar een andere rechtbank 
of hof van beroep verwezen, dat dan opnieuw 
over de grond van de zaak zelf moet oordelen.

En dat gaat – onze rechtspleging kennende 
– razendsnel.
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EN NOG MEER
Of je als onschuldige nadat je schuldig bent 
bevonden nog alles kunt laten rechttrekken, 
hangt dus af van heel wat verschillende za-
ken – maar niet echt met jouw onschuld zelf. 
Vaak ligt ook de openbare aanklager dwars, 
zoals dat niet zelden gebeurt in de Verenigde 
Staten, waar assistent-openbare aanklager 
David Raupp ooit zelfs in de rechtbank kwam 
argumenteren dat een beroep niet mocht 
worden toegestaan omdat het de ‘finaliteit 
waarin het rechtssysteem geïnteresseerd is 
kan beschadigen’. De wil om een verkeerde 
beslissing terug te draaien omdat die verkeerd 
was, blijkt helaas niet altijd even groot te zijn. 
Ook het feit dat een federaal hof al moet vin-
den dat de beslissing van een hof van een van 
de staten heel duidelijk en bijna onomstotelijk 
anders zou geweest zijn moesten de nieuwe 
bewijzen aan het licht zijn gekomen voor een 
beroep ontvankelijk wordt verklaard, is nefast.

Een ander geval is dat van Edward Lee 
Elmore, die 29 jaar op de dodenrij doorbracht 

voor hij uiteindelijk werd vrijgesproken. Het 
belangrijkste bewijs tegen hem? Haren die 
waren teruggevonden op de moordplaats 
en waarvan de politie beweerde dat ze van 
Afrikaans-Amerikaanse origine waren… zon-
der dat er foto’s van die haren beschikbaar 
werden gemaakt. Dat op zich is natuurlijk al 
verdacht, maar later vond de staat een doos 
met bewijsmateriaal waarvan eerder was be-
weerd dat het vermist was en met daarin… 
klopt: haar van een blanke. Toen de rechter 
eenmaal die nochtans niet bepaald onbelang-
rijke informatie voorgelegd kreeg, bleek die 
echter gewoon niet geïnteresseerd te zijn en 
verklaarde hij meteen en zonder overleg dat 
het niet voldoende was om een nieuw proces 
toe te staan. ’s Mans laatste woorden voor het 
verlaten van zijn rechtszaal: ‘Veel succes, ieder-
een, ik ben ervandoor.’

Dat kan dus ook en een dergelijke snelle 
‘rechtspraak’ is niet eens zo ongebruikelijk: 
vaak blijken Amerikaanse rechters zelfs snel 
de documenten voor het beroep van de 

openbare aanklagers te tekenen zonder… 
de titels ervan te veranderen. Volgens een 
studie die werd uitgevoerd in een gemeente 
binnen de staat Texas, bleek zelfs dat rechters 
de woorden van de openbare aanklagers let-
terlijk woord voor woord overnamen in… 96 
% van de gevallen.

We sluiten af met een conversatie tussen rech-
ter Laura Denvir Stith en assistent-openbare 
aanklager Frank Jung in het hooggerechtshof 
van Missouri, op 4 februari 2003:
Stith: ‘Je suggereert dat we, als we geen 
grondwettelijke schending vinden, we de heer 
Amrine zouden moeten executeren, zelfs als 
we ontdekken dat hij eigenlijk onschuldig is?’
Jung: ‘Het Amerikaanse hooggerechtshof in 
Herrera…’
Stith: ‘Ik vraag je of het dat is wat je deze dag 
aan het beargumenteren bent.’
Jung: ‘Dat is – dat is correct, edelachtbare.’

We wensen je nog een prettige dag zonder 
onterechte beschuldigen toe.

Te
ks

t: 
D

irk
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an
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Met zijn stevig design en exclusieve uitstraling 
maakt de Hachicook meteen indruk. “Het con-
cept kiemde in familiale kring, uit de passie voor 
outdoor cooking”, vertelt Michel. “Enthousiast 
brainstormen en ontwerpen leidden tot deze 
unieke achthoek. De eenvoud maakt het uitein-
delijke concept zo sterk. Het rooster onderaan 
zorgt voor convectie, waardoor we een goeie 
verbranding krijgen. Het hout wordt tot heel 
fijn as verbrand. Als alles afgekoeld is, gaat het 
rooster eruit. Met handvleugel en blik maak je 
het toestel weer klaar voor de dienst. Het is heel 
gebruiksvriendelijk.”

De achthoekige bakplaat biedt plaats genoeg 
om comfortabel voor grote gezelschappen te 
grillen, terwijl het vuur sfeervol oplaait.  Aan de 
klassieke BBQ sta je meestal alleen te bakken. 

Een sympathieke vriend komt je hooguit even 
gezelschap houden tot zijn pintje leeg is. Maar 
waar vuur flakkert, komen mensen spontaan 
bij elkaar. De vlammen creëren verbinding. Dit 
surplus aan sfeer en gezelligheid is een grote 
meerwaarde.”Het ontwerp is geïnspireerd  door 
de teppanyaki en de naam verwijst naar Japans 
optimisme. “Hachi staat voor 8, het geluksgetal in 
Japan. Hachi betekent ook ‘meer en meer voor-
spoed naarmate de tijd verstrijkt’.” Het is een vlag 
die zeker niet misstaat boven de lading van een 
geslaagde, zomerse barbecue. 

Michel en zijn team laten geen kans onbenut 
op hun oogappel nog te verbeteren. Zo ontwik-
kelden ze recent het houten deksel verder. “We 
vervingen het padoek hardhout door accoya. Dit 
neemt geen water op en vervormt nauwelijks of 
niet in pittige weersomstandigheden. Je kunt het 
deksel zorgeloos buiten laten staan in weer en 
wind. Je bent altijd verzekerd van een stabiele 
plaat, die niet schommelt. En met het bijpassen-
de houten onderstel maak je in een oogwenk 
een handige bijzet- of party-tafel.  “Accoya is in-
heems en wordt biologisch behandeld, zodat we 
onze ecologische voetafdruk flink kleiner maken. 

Bovendien is het bijzonder mooi, zodat we ook 
op esthetisch vlak voor een upgrade zorgen.”  
Om een persoonlijke touch aan te brengen, ont-
wikkelde Michel ook deksels in plexi, die je naar 
believen kunt bestickeren of inkleuren. Het logo 
van je zaak of de kleuren van je favoriete team: 
het kan allemaal. 

De Hachicook kreeg er ook nog enkele handige 
praktische tools bij. “Zo hebben we een vuurpook 
met een haak om het rooster gemakkelijk uit het 
toestel te halen. Je zet er de houtblokken mee op 
hun plaats. Een voltreffer zijn ook de groenten-
compartimentjes, die voorkomen dat groentjes 
of aardappeltjes in het vuur rollen.”  Zoals het 
eigen is aan een familiaal initiatief, wordt de 
Hachicook met veel creatieve zorg gekoesterd 
en verbeterd. Michel en zijn team zorgen niet al-
leen voor de ontwikkeling en verkoop, maar ook 
voor een persoonlijke service. “Wij komen ook zelf 
leveren, plaatsen en opstarten. Dat hoort ook bij 
een exclusief product als dit.”

www.hachicook.com
Pietingbaan 58, 2160 Wommelgem
grillmaster@hachicook.com / +32 (0)478 483 043

ZALM OF ZALMFOREL TRAAG GEGAARD 
OP CEDERHOUTENPLANKJES 
Op de cederhoutenplankjes schikken wij wat ci-
troenschijfjes en kruiden (bv tijm en rozemarijn, 
maar kan ook perfect met dille ). Als het zalmfilets 
of geen te dikke zalmhaasjes zijn zonder vel, dan 
zou je ze meteen op de plankjes kunnen leggen. 
Het garingsproces gaat dan heel traag en je krijgt 
een gebakken/ gerookt stukje zalm.  Indien het 
een zalmfilet met vel is en zeker een zalmforel in 
zijn geheel, dan gaan wij het eerst even aanbra-
den op de Teppanyakiplaat en dan verder traag 

laten garen op de plankjes. Leg hem dan met 
de velkant naar boven op de plankjes. Je legt de 
cederhoutenplankjes op de Teppanyakiplaat niet 
op de grill, zodat ze geen rechtstreeks contact 
hebben met het vuur. Zo vatten ze geen vuur, 
maar beginnen wel te te roken en soms lichtjes te 
smeulen waardoor ze hun typische (rook)smaak 
afgeven. Eens de vis op de plankjes is geschikt 
gieten we er een scheutje olie over en we doen 
er een snuif zeezout en wat peper uit de molen 
op. En dat is alles. Veel puurder kan een gerecht 
niet zijn en toch super lekker 

Wat is er zaliger dan samen genieten 
van een zomerse BBQ, begeleid door 
het vrolijke getinkel van glazen en de 
heerlijke geur van kruiden die je neus 
prikkelt? Barbecueën krijgt een extra 
dimensie met de Hachicook, een ro-
buuste, achthoekige grill, geïnspireerd 
op de Japanse kook- en levenskunst. 
Met een mooi en stabiel deksel in in-
heems accoya hout zorgt ontwerper 
Michel Albertz nog voor een estheti-
sche én duurzame upgrade van deze 
blikvanger in je tuin.   

DEKSEL IN ACCOYA HOUT GEEFT HACHICOOK 
NOG ELEGANTE EN DUURZAME UPGRADE 
ZOVEEL MEER DAN EEN GEWONE BBQ
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Als je daadwerkelijk een onafhankelijke munt 
wilt creëren, moet een van de allerbelangrijk-
ste eigenschappen ervan altijd zijn dat haar 
waarde effectief niet afhankelijk is van andere 
factoren. Dat zijn de meeste muntwaarden 
en beleggingen immers wel: wanneer een 
heerschap als Poetin een ander land binnen-
valt, reageert ook (een groot deel van) de 
aandelenmarkt.

DE THEORIE BLIJKT NIET JUIST TE ZIJN… 
OF NET TOCH WEL?
De theorie lijkt haast een logisch gevolg te 
zijn van hoe cryptocurrency in elkaar zit, maar 

helaas: de werkelijkheid is inmiddels uitge-
draaid op een heel ander resultaat dan ver-
wacht. Op 8 maart 2022 nam de bitcoin – nog 
steeds de munteenheid die de beste indicatie 
geeft van wat er met andere cryptovaluta’s 
gaat gebeuren – een diepe duik naar 39.040 
dollar, nadat ze in november 2021 nog 69.000 
euro waard was. 

Om te begrijpen wat er aan de hand is, moe-
ten we uitleggen wat inflatie eigenlijk is. We 
worden door politici immers vaak massaal om 
de oren geslagen met dat woord, zonder dat 
we begrijpen wat het eigenlijk betekent. De 

uitleg is nochtans simpel: inflatie betekent dat 
er een algemene stijging is van diensten en 
producten, waardoor de munteenheid na een 
tijdje dus ook minder waard wordt. Je kunt dan 
voor 1 euro minder kopen dan vroeger. 

Inflatie komt er meestal wanneer er te veel geld 
is voor te weinig goederen. Dat gegeven doet 
zich in heel wat landen voor tijdens periodes 
waarin er (nochtans terecht) coronamaatrege-
len worden getroffen: de desbetreffende rege-
ringen schrijven extra geld uit om getroffen 
zaken, bedrijven, organisaties en zelfstandigen 
in staat te stellen om hun werk verder te zetten, 

We zullen de vragen niet meteen allemaal 
beantwoorden – we hebben immers nooit 
gedacht of beweerd dat we de wijsheid in 
pacht hebben – maar de Russische invasie 
van de Oekraïne kan op heel wat verschil-
lende vlakken als een test bekeken worden. 
Een test om uit te wijzen of we hier in West-
Europa wel zo veilig zijn als velen van ons een 
beetje zelfgenoegzaam dachten. Een test 
om te kijken hoe ver je als dictatoriaal, to-
talitair regime kan gaan zonder dat iemand 

wezenlijke stappen tegen jou 
wilt ondernemen. Een test rond 
hoe sterk we nog steeds afhan-
gen van fossiele brandstoffen, 
alle praatjes rond het steunen van duur-
zame energie ten spijt… En zeker ook een 
test om uit te zoeken of cryptocurrency 
er ook in tijden van economisch onzeker-
heid in slaagt om te blijven wat ze hoort 
te zijn: een gedecentraliseerde, digitale, 
en moeilijk te vervalsen munteenheid.

IS CRYPTOCURRENCY
NOG WEG TE DENKEN?
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terwijl de interesten laag worden gehouden 
om de mensen aan te moedigen om te lenen 
(en lenen, beste vrienden, creëert altijd geld). 
Als dan ook nog eens de aandelenmarkt stijgt, 
wat de rijken altijd rijker maakt, begint er zich 
een duidelijk probleem te vormen. 

Coronamaatregelen en sancties allerhande 
hebben ervoor gezorgd dat de goederen waar 
we onze handen op wilden legden vaak niet 
(meer) beschikbaar waren. Problemen met le-
veringen creëerden zo tegelijkertijd een grote 
onvoldane vraag, waarbij veel mensen bereid 
waren om meer van hun extra geld uit te ge-
ven dan ze normaliter wellicht zouden gedaan 
hebben. In principe zou bitcoin daar immuun 
voor moeten zijn omdat het maximum aantal 
bitcoins dat ooit beschikbaar zal zijn beperkt 
is tot 21 miljoen. Om tot dat aantal te komen, 
moeten de nodige bitcoin ‘gemined’ worden 
en momenteel is dat voor een slordige 19 mil-
joen bitcoin gebeurd. Tegen het jaar 2040 zou 
het niet meer mogelijk zijn om nieuwe bitcoin 
digitaal op te derven. Deze intrinsieke beperkte 
beschikbaarheid van bitcoin zou er in principe 
automatisch voor moeten zorgen dat bitcoin 
niet (sterk) onderhavig is aan inflatie, maar…

Er zijn ook heel wat andere cryptocurrencies 
op de markt. Van het goed lopende ethereum 
en dogecoin tot NFT’s: bitcoin is niet de eni-
ge cryptocurrency op de virtuele markt en 
dat zorgt er natuurlijk voor dat de verwachte 
bescherming tegen inflatie die in principe 
zou moeten samenhangen met een beperkte 
beschikbaarheid grotendeels wegvalt. Die is 
immers enkel optimaal als er niet voldoende 
geld is om de gegeerde goederen te kunnen 
kopen. 

Het lijkt dus duidelijk dat ‘crypto’ in zijn opzet 
heeft gefaald, maar – en dat is het aanvoelen 
van deze journalist – daarmee heeft blockchain 
als munteenheid voor banken en regeringen 
misschien wel bewezen dat ze controleerbaar-

der of tenminste voorspelbaarder is dan wat we vroeger 
dachten. Ze zou dan ook iets beter beheersbaarder 
kunnen zijn dan voorheen vermoed en dat maakt 
cryptocurrencies opeens weer interessanter voor inves-
teerders die niet houden van willekeurige prijsschom-
melingen. We hebben het nog nergens gelezen, maar 
als we de menselijke psychologie een beetje kennen, 
durven we bijna te stellen dat de val van bitcoin omwille 
van inflatie hem en andere cryptocurrencies misschien 
wel levensvatbaarder maakt. 

Tussen 2018 en het laatste kwartaal van 2020 is het aan-
tal gebruikers van allerhande cryptocurrencies met zo’n 
66 miljoen gestegen. Er zijn momenteel meer dan 5.000 
cryptovaluta’s. De meeste daarvan willen nog steeds 
gedecentraliseerd blijven, wat de financiële vrijheid 
en geloofwaardigheid voor de gebruikers verhoogt, 
en zelfs als die decentralisatie niet altijd absoluut 
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blijkt te zijn, lijkt crypto voor velen nog steeds 
een beter alternatief te zijn dan traditionele 
munteenheden. 

Hoewel crypto geen intrinsieke waarde heeft, 
kan ze gebruikt worden om goederen en dien-
sten te kopen zonder dat er een derde partij 
aan te pas komt; kan crypto nog steeds worden 
vastgehaakt aan zaken als goud of olie; kunnen 
gebruikers nog altijd anoniem blijven tijdens 
transacties; en blijft de metafoor van bitcoin 
als ‘digitaal goud’ voorlopig gedeeltelijk over-
eind. Meer en meer bedrijven en organisaties 
lijken overstag te gaan en bovendien is crypto 
een valabele optie gebleken voor mensen die 
weinig toegang hebben tot formele financiële 
diensten. Traditioneel bankieren is beperkt om-
dat men rekeningen moeten openen, docu-
menten heeft om zichzelf te identificeren, be-
roep moet kunnen doen op bepaalde fondsen 
en best dichtbij een kantoor van de eigen bank 
woont. Omdat ook mensen zonder bankreke-
ningen via crypto een nieuw financieel model 
kunnen hanteren dat op eender welke locatie 
(met toegang tot het internet) toegankelijk is, 
mét lagere transactiekosten en een snelle ver-
werkingstijd, is de kans klein dat crypto weg te 
denken valt uit het dagelijkse leven.

BIDEN
In maart 2022 tekende president Joe Biden 
een nieuwe ‘executive order’ over cryptocur-
rency waarin hij zijn federale diensten offici-
eel aanmaande om een beleidsstrategie en 

regelgeving uit te dokteren rond cryp-
to. Dat zou het pad moeten effenen 
naar de duidelijkheid die nodig is om 
bitcoin en andere digitale activa toe-
gankelijker te maken voor individuele 
beleggers. Het kan meer stabiliteit be-
tekenen voor langetermijnbeleggers. 

In de eigen communicatie laat het 
Witte Huis Weten de marktkapitali-
satie op digitale activa de kaap van 3 
biljoen dollar heeft overschreden, ter-
wijl dat het 5 jaar geleden nog ‘maar’ 
om 14 miljard dollar ging. Ook staat 
er te lezen dat ongeveer 16% van de 
Amerikaanse consumenten (ruwweg 
40 miljoen Amerikanen) heeft geïnves-
teerd in crypto of er minstens gebruik 
van maakt. 

Naast de erkenning van de huidige om-
vang en penetratie van de cryptomarkt, 
suggereert de regering Biden ook dat 
crypto een sleutelrol zou kunnen spe-
len in het uitbreiden van de toegang 
tot financiële diensten in de toekomst. 
Nu er ook meer dan 100 nationale 
banken geïnteresseerd zijn, lijkt de 
toekomst voor crypto verzekerd te zijn. Te
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DE STILLE KRACHT VAN SILENT WALLS: 
HET ONESTOPSHOP PRINCIPE, WAARBIJ 
DE KLANT ONTZORGD WORDT VAN AD-
VIES TOT REALISATIE! 
Het familiaal gerund bedrijf heeft sinds de op-
start al een hele weg afgelegd. In de beginja-
ren waren ze enkel verdeler en installateur van 
geluidswerende producten, maar ondertussen 
zijn ze uitgegroeid tot een bedrijf met een ei-
gen development- en productieafdeling. Het 
bedrijf is nog steeds exclusief verdeler van een 
aantal toonaangevende merken, maar sinds 
enige tijd wordt het merendeel van het gamma 
op eigen bodem geproduceerd in hun huidi-
ge atelier in Kapellen. Dit was volgens Peter, de 
zaakvoerder, noodzakelijk om 100% kwaliteit 
en duurzaamheid te kunnen aanbieden. “Onze 

eigen producten worden bij ons in eigen atelier 
op maat gemaakt, specifiek voor ieders project. 
Het is belangrijk dat wij het proces van a tot z 
opvolgen om zo een perfecte klantenservice 
aan te kunnen bieden”, zegt Peter.

Het bedrijf is elk jaar blijven groeien. 
Zelfstandige plaatsers werden vervangen 
door plaatsers in dienst om zo een nog gerich-
tere service te kunnen bieden. Silent Walls is 
een echt familiebedrijf waar werknemers zich 

thuis voelen. “Hoewel iedereen zijn eigen taken 
heeft binnen het bedrijf, vullen we elkaar alle-

maal uitstekend aan. Elk idee wordt met elkaar 
besproken, de mogelijkheden en uitvoering 

Geluidshinder de dag van vandaag 
is een van de grootste oorzaken van 
frustratie. Dit kan veel verschillende 
oorzaken hebben. Denk maar aan het 
drukker wordende auto- en vrachtver-
keer, omgevingsgeluiden en andere 
lawaaierige situaties.

Door hun breed gamma aan kwalitatie-
ve producten heeft Silent Walls zowel 
voor particulieren als voor professio-
nals de gepaste oplossing.  

SILENT WALLS GELUIDSPANELEN: 
MAAK KOMAF MET GELUIDSHINDER

“We hebben geluidswerende 
oplossingen voor zowel de 

particuliere rustzoeker als voor 
professionele projecten.” - Peter
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ervan worden samen bekeken. Doorheen het 
team loopt een constante en open communi-
catie en iedereen staat met elkaar in contact. 
We zitten niet in een piramidesysteem met 
de zaakvoerder bovenaan. We staan immers 
allemaal op dezelfde werkvloer.”

Waarom zijn wij anders dan anderen op de 
markt? Ten eerste hebben we een eigen pro-
ductie- en plaatsingteam. Hierdoor kunnen 
wij zeer streng controleren op de kwaliteit van 
onze materialen. Wij plaatsen enkel producten 
waarvan wij 100% zeker zijn dat deze tot het 
gewenste resultaat leiden. Met onze zeer speci-
fiek ontworpen en samengestelde producten 

kunnen wij voor zowel particuliere rustzoekers 
als professionele projecten de juiste oplossing 
op maat aanbieden. In dit proces zijn we ook 
zeer transparant: als er toch iets niet mogelijk 
is, dan zeggen we dit ook. Het laatste wat we 
willen, is half werk leveren. Ook de factor mili-
eubewustheid speelt meer en meer een rol in 
onze maatschappij. Hiertoe dragen wij graag 
ons steentje bij. Al de producten zijn uiterst 
duurzaam en hebben een levensduur tot wel 
35 jaar. Naast geluidswerend zijn de schermen 
van Silent Walls ook ecologisch. Begroeibare 
panelen waarop plantengroei zich gemakkelijk 
kan hechten hebben zo een luchtzuiverende 
werking.

Naast geluidspanelen voor buiten heeft Silent 
Walls ook een uiteenlopend gamma aan bin-
nenoplossingen, gaande van geluidsabsorbe-
rende binnenpanelen tot gehele geluidsabsor-
berende en/of geluidswerende constructies 
om vervelende en/of transfergeluiden tegen 
te gaan. Hoe onderscheidt Silent Walls zich? 
Naast een aantal standaardproducten kan je bij 
hen terecht voor een gehele binnenoplossing 
op maat voor ieders project en voorkeuren. 

Het bedrijf is de gedroomde partner voor par-
ticulieren met hinder van geluidsbronnen, zo-
als een zoemende warmtepomp, burenlawaai 
of verkeer. Maar net zo goed voor bouwbedrij-
ven, industrie, overheden, tuinaannemers of 
sportclubs die schermen van honderden me-
ters lang dienen op te trekken. Van groot tot 
klein, binnen of buiten: alle projecten worden 

met evenveel respect en zorg behandeld. 
Iedereen heeft recht op rust!

Toekomstplannen? “Deze zijn er zeker”, zegt 
Peter. “Tijdens de coronapandemie hebben 
we zeker niet stilgezeten. In deze periode 
hebben we nieuwe panelen ontwikkeld en 
ook zeer veel fijne projecten kunnen realise-
ren. Dit heeft ervoor gezorgd dat we uit onze 
huidige werkplaats en productie gegroeid zijn. 
Naast een verdere uitbreiding in het binnen-
land hebben we ook internationale ambities. 
Nederland en Frankrijk behoren al zeker tot 
de plannen en wie weet wat komt er nadien 
nog bij.

www.silentwalls.be 
f Silent Walls - Geluidsschermen
i Silent_walls

“Als je dus ergens graag woont 
waar ‘enkel’ geluidsoverlast de 
storende factor is, kunnen onze 

geluidswerende oplossingen 
uitkomst bieden.” – Peter

“Extreem duurzame 
producten, met een 
levensduur tot wel 35 jaar.”
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BELLO werd uitgenodigd om op een avond 
deel uit te maken van Mask’ara. Na een gezelli-
ge avond met eten en een show met een grote 
‘S’ mochten we leading lady Zsa Zsa Lamor in-
terviewen. De glitters en pluimen vlogen nog 
in het rond wanneer we aan tafel gingen zitten 
met deze diva. 

BELLO: WAT EEN SHOW HEBBEN JULLIE 
OPGEZET, ZEG. JULLIE BRENGEN TWEE 
SHOWS PER JAAR, MAAR VAN WAAR 
BLIJF JE DIE INSPIRATIE HALEN EN HOE-
LANG BEN JE AAN ZO’N SHOW BEZIG? 
Zsa Zsa Lamor: “Als we een nieuwe show 
starten, beginnen we al te denken aan de vol-
gende, onze inspiratie komt via allerlei kanalen, 
zoals Queens, YouTube, Instagram, America’s 
Got Talent, enz….”

BELLO: IN DE SHOW 
STEL JE OOK ANDERE 
LADIES VOOR, ZIJN DAT DE VASTE MEIS-
JES VAN MASK’ARA? 
Zsa Zsa Lamor: “Elke show bestaat uit vier 
showqueens, maar in totaal telt ons team ze-
ven meisjes, voor het geval er iemand vervan-
gen moet worden. Onze vaste meisjes heten 
Star, Sederginne, Skay Hentay, Macy Madisson, 
Sally Monella en Mysty Moonlight. ”

BELLO: IS ER VEEL VRIENDSCHAP ON-
DER DE DRAG QUEENS OF ZIJN HET 
EERDER RIVALEN ONDER ELKAAR? 
Zsa Zsa Lamor: “Bij ons in de kleedkamer 
is er vriendschap, maar daarbuiten is er 
toch wel heel wat jaloezie en ook afgunst. 
Ik herinner me nog steeds zeer goed de 

begintijden, toen werd er achter mijn rug 
om, gesproken van ‘wat gaat zij nu doen 
in Borsbeek’, maar kijk, ondertussen zit ik 
hier al 20 jaar en zijn wij nog de enige vaste 
locatie in België. Tot grote spijt van wie het 
benijdt.”

BELLO: ZSA ZSA LAMOR IS EEN ECH-
TE DIVA, GLAMOUR TEN TOP MET 
EEN TIKKELTJE GEPEPERDE HUMOR. 
HOE IS DEZE DIVA ONTSTAAN? 
Zsa Zsa Lamor: “Diva Zsa Zsa Lamor is ge-
groeid met de jaren. Ik kan niet zeggen hoe 
het komt dat ik zo grof en gepeperd ben, maar 
kijk, de mensen slikken het. Als je naar Mask’ara 
komt, dan moet je ook tegen een stootje 

Uitgeroepen tot beste spektakelrestaurant van België en al 
19 jaar een begrip in het Antwerpse nachtleven: Mask’ara is 
waarachtig the place to be, waar Zsa Zsa Lamor - de leading 
lady van de showgroep Mask’ara - je welkom heet op haar 
heel eigenzinnige manier. Heerlijk voor een vrijgezellen-
avond, verjaardag, bedrijfsuitje of gewoon een avond uit 
met vrienden. Gelach en ambiance gegarandeerd. Wat krijg 
je? Een spectaculaire show die zo uit Las Vegas ontsnapt is 
en in Antwerpen wordt geserveerd met onbesneden hu-
mor, showacts waar Cher en Tina jaloers op kunnen zijn en 
dat alles overgoten met een heerlijk sausje van Antwerps 
dialect.

MASK’ARA: 
INTERVIEW MET
DE PITTIGE DIVA
ZSA ZSA LAMOR
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kunnen. Het liefst van al doe ik mijn ‘conferen-
ces’, en die worden met de jaren pittiger en 
grappiger.” 

BELLO: HOE HEB JIJ JE ‘COMING OUT 
OF THE CLOSET’ ERVAREN? HEB JE VAAK 
VRIENDEN EN FAMILIE DIE NAAR DE 
SHOWS KOMEN KIJKEN? 
Zsa Zsa Lamor: “Ik heb een broer die acht 
jaar jonger is dan ik. Ook hij is homoseksueel 
en een Showqueen onder de naam ‘Vinyl 
Dessertstorm’. Dertig jaar geleden hebben 

we samen beslist om thuis over onze geaard-
heid te vertellen. Helaas heeft onze vader dat 
niet zo goed opgenomen. Hij was woedend, 
echt buiten zijn zinnen. De volgende ochtend 
was hij overleden. We hebben nooit de kans 
gekregen om dit met onze vader uit te pra-
ten. Onze moeder heeft het wel aanvaard en 
kwam zelfs regelmatig naar onze shows kijken. 
Tot onze spijt hebben we haar 3,5 jaar geleden 
ook moeten afgeven.”

BELLO: TEGENWOORDIG ZIE JE STEEDS 
MEER TRAVESTIESHOWS OP DE TELE-
VISIE. WAT VIND JE ZELF VAN BIJVOOR-
BEELD RUPAUL’S DRAG RACE? 
Zsa Zsa Lamor: “Eerlijk gezegd vind ik RuPaul 
maar niks. Het is wel een slimme zakenvrouw 
en ze is op het juiste moment met haar concept 
bekend geworden, maar ze wordt geschminkt, 
gekleed, krijgt 20 filters over haar smoel, heeft 
450 takes nodig om één clip op te nemen en 

dan gaat ze even tijdens de show zeggen “Stop, 
i’ve made my decision, sashay away” dat is 
voor mij toch een brug te ver. De Amerikaanse 
deelnemers aan de show zijn ook echte dra-
maqueens. Persoonlijk heb ik drie favorieten: 
Valentina, Aquaria en Cameron Michaels.”

BELLO: JE BENT AL REGELMATIG OP TE-
LEVISIE GEWEEST, ZIJN DAAR NOG TOE-
KOMSTPLANNEN IN? 
Zsa Zsa Lamor: “Ik ben inderdaad al veel keer 
op televisie geweest, maar die wens heb ik 
vaarwel gezegd. België is niet klaar voor een 
Showqueen. Een BV mag wel een pruik opzet-
ten en dan is het lachen, maar een homo met 
een pruik dat is een stapje te ver. By the way 
zijn het ook steeds dezelfde smoelen die we op 
de Vlaamse zenders zien. Tijd en ruimte maken 
voor nieuwe gezichten dat kunnen ze niet, dus 
‘Pot op met de Vlaamse televisie’.”

BELLO: WANNEER START DE NIEUWE 
SHOW VAN MASK’ARA?
Zsa Zsa Lamor: “Onze show loopt tot de derde 
week van september, de laatste week vieren we 
’20 jaar Mask’ara’ met zo’n 840 genodigden over 
vier dagen tijd. De nieuwe show start begin 
oktober. Ik heet iedereen van harte welkom!”

Alle info: www.maskara.be
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Een richtlijn is duidelijk: eet gevarieerd, eet 
veel groenten en kies dagelijks voor een 
breed kleurenscala. De kleur zegt immers veel 
over de voedingsstoffen en vitaminen die 
een groente bevat, terwijl de intensiteit ervan 
ons wat vertelt over hoeveel van die goede 

eigenschappen erin zit. Heel wat groenten kan 
je ook fermenteren, zoals Koreanen dat zo vaak 
doen met hun kimchi. Dat proces behoudt 
alle voedingsstoffen, maar voegt er interes-
sante probiotische eigenschappen aan toe. 
Hieronder enkele voorbeelden van groenten 
die je met zekerheid heel wat gezondheids-
voordelen kunnen bieden.

1. SPINAZIE, BOERENKOOL, 
ARAGULA, SNIJBIET EN ANDERE 
DONKERE BLADGROENTEN
Donkere bladgroenten zitten vol met allerlei 
antioxidanten, waaronder carotenoïden en 
luteïne, en beschermen dus tegen schade 
van vrije radicalen. Ze worden daardoor ge-
associeerd met een verlaagd risico op kanker, 
terwijl een kopje spinazie (goed voor maar 7 
kilocalorieën) doorgaans al genoeg is voor 
16% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid 
vitamine A en 120% van de vitamine K die je 
nodig hebt. Die laatste vitamine is overigens 
essentieel voor de gezondheid, aangezien ze 
de absorptie van calcium verbetert en zo voor 

sterkere botten zorgt. Spinazie is trouwens niet 
alleen vezelrijk, ze bevat ook veel magnesium 
en biedt zelfs 3 gram proteïnen per portie. 

Boerenkool bevat buiten hoge concentraties 
van bovenstaande vitaminen ook veel kalium, 
calcium, koper, en vitamine B en C. Ze helpt 
ook om de bloeddruk, de slechte cholesterol 
en de suikerspiegel op een aanvaardbaar ni-
veau te houden.

Ook snijbieten zijn caloriearm en rijk in vita-
minen, mineralen en antioxidanten, terwijl ze 
de oxidatieve stress van hoge suikerspiegels 
in de longen weten te verminderen. Daardoor 
kunnen ze de symptomen van type 2 diabetes 
mitigeren. 

Als je bloedverdunners neemt, is het evenwel 
niet aangeraden om grote hoeveelheden blad-
groenten te eten. Overigens is het bijna altijd 
een goed idee om donkergroene bladgroen-
ten te gebruiken bij de warme maaltijd, want 
dat versterkt de calciumopname.

We hebben er al over geschreven: als je gezond wilt eten, 
vermijd je best zaken als rood vlees, bewerkt vlees, suiker-
rijke drankjes, burgers, macaroni en kaas, pizza en allerlei 
andere dingen die je minuten gezond leven doen verliezen 
– met hotdogs en hun 36 minuten minder gezond leven per 
hot dog op kop. Het wordt echter een stuk moeilijker om een 
ranglijst op te maken als je heel specifiek wilt zijn en bijvoor-
beeld het verschil tussen een pizza met kaas en spinazie 
van het ene merk wilt vergelijken met een gelijkaardige 

pizza van een ander merk. Hetzelfde geldt voor een van de 
gezondste dingen die we kunnen eten, namelijk groenten. 
De ‘Health Nutritional Index’ (of ‘HENI’) spreekt immers en-
kel over ‘zetmeelrijke groenten’, de gezondere ‘gemengde 
groenten’ en de gezondste ‘groenten zonder zetmeel’. 
Daarom gingen we op zoek naar andere, op wetenschap 
gebaseerde, feiten om een top 10 gezonde groenten op te 
maken… die evenwel met een korreltje zout mag genomen 
worden, zoals op het einde van dit artikel zal blijken.

DE 10 GEZONDSTE GROENTEN
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2. WORTELEN
Wortelen vormen 

vanzelfspre-
kend goede 
bronnen van 

vitamine A en 
(beta)caroteen. 

Die wordt in het 
lichaam eveneens omge-

zet naar vitamine A, wat het 
immuunsysteem en de gezondheid van 

de ogen verbetert. Ze bevatten ook veel 
andere belangrijke voedingsstoffen, waaron-

der kalium, vitamine C en vitamine K. Tenslotte 
wijzen allerhande studies uit dat ze wellicht het 
risico op long- en darmkanker verminderen. 

3. BROCCOLI EN BROCCOLISCHEUTEN
Een enkel kopje broccoli levert een slor-

dige 77% van de dagelijks aanbevolen 
hoeveelheid vitamine K en 90% van 
de aangeraden hoeveelheid vitami-
ne C. Reken ook op een goede hoe-
veelheid foliumzuur, mangaan en 
kalium. Bovendien bevat broccoli 
glucosinolaat en haar bijproduct 
sulforafaan. Glucosinolaat is een 
zwavelhoudende verbinding 
die lijkt te beschermen tegen 
kanker. Uit onderzoek bij dieren 
is gebleken dat bepaalde chemi-
sche stoffen in broccoli (indolen 
en isothiocyanaten) de ontwikke-
ling van kanker in verschillende 
organen kunnen tegengaan. 

Broccolischeuten blijken dan weer 
het soort ontstekingen tegen te gaan die 

onder andere tot hartziekten kunnen leiden.
Een goed team, dus.

4. KNOFLOOK
Waarom vampiers niet van knoflook hou-
den, zullen we wellicht nooit weten, maar 
mogelijk wordt die eigenschap aan hen 
toebedeeld omdat mensen die aan porfyrie 
lijden (waardoor ze zo gevoelig worden aan 
zonlicht dat hun huid er erg bleek begint uit 
te zien en hun tanden uit beginnen te steken 
omdat de lippen en het tandvlees eroderen) 
ook intolerant worden voor voedsel met een 
hoge zwavelconcentratie… zoals knoflook. 

Dat knoflook al duizenden jaren lang een 
medicinale plant is, hoeft niet te verbazen: 
zijn belangrijkste actieve ingrediënt is im-
mers allicine, wat de bloedsuikerspiegel en 
de hartgezondheid bevordert. Hij wordt 
trouwens al sinds de zestiende eeuw terecht 
gebruikt als een soort antibioticum. 

In een studie die vorig jaar werd gepubliceerd 
in vakblad Phytotherapy Research bleken 
proefpersonen die 1.600 mg knoflookpoeder 
per dag innamen significante verminderin-
gen in buikvet en verlagingen in bloeddruk 
en triglyceride niveaus te vertonen. 

Toch een kanttekening: knoflook behoudt 
zijn positieve eigenschappen het best als 
je hem rauw eet. Koken vermindert dus de 
effectiviteit. Misschien wat minder inzitten 
met de geurtjes die daarna uit jouw mond 
ontsnappen en een bezoekje 
aan een van de Stinking 
Rose-restaurants in de 
Verenigde Staten 
brengen? 

5. SPRUITJES
Net als broccoli, zijn spruitjes een kruisbloe-
mige groente en bevatten ze dus gelijkaar-
dige stoffen. Ze dienen echter ook als bron 
van kaempferol, een ontstekingsremmend 
antioxidant dat bijzonder effectief kan zijn 
bij het voorkomen van celschade. Ze zijn 
vezelrijk, ondersteunen de gezondheid van 
het hart, helpen bij het stabiel krijgen van 
bloedsuikerspiegel en bevatten veel folium-
zuur, magnesium, kalium, en vitamines (A, C, 
en K). 

6. ZEEWIER, CHLORELLA EN 
ANDERE ZEEGROENTEN
Zeewier is een heel interessante groente 
en dat komt niet alleen omdat het veel vi-
taminen, mineralen en antioxidanten bevat, 
maar ook omdat veel goeie stoffen die je erin 
aantreft moeilijk te vinden zijn in andere voe-
dingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld maar aan 
jodium, dat helpt bij het gezond houden van 
de schildklier, zolang je het in niet al te grote 
dosissen inneemt. 
Chlorella is dan weer een uiterst krachtige 
chelator, wat betekent dat het zware meta-
len en andere giftige stoffen (zoals kwik) die 
anders de lever zouden belasten kan binden 
en verwijderen. Zo ontdekten onderzoekers 
dat het maar liefst 40 procent van de zware 
metalen in een testoplossing binnen zeven 

dagen absorbeerde. Straf.



BELLO LIFEstyle magazine42

B E L L O

7. GROENE ERWTEN
Hoewel erwten behoorlijk wat zetmeel bevat-
ten, zijn ze een heel dankbare bron van vezels 
(9 gram per portie), proteïne (ook 9 gram per 
portie), saponinen (plantaardige verbindingen 
die zouden kunnen beschermen tegen oxida-
tieve stress en kanker), vitamines A, C en K, en 
bepaalde soorten vitamines B. 

8. RODE BIET
Bieten zijn veelzijdige, caloriearme knolge-
wassen die vol vezels, foliumzuur en mangaan 
zitten en bovendien rijk zijn aan alfo-liponzuur 
(dat nuttig kan zijn om diabetes gerelateerde 
zenuwaandoeningen mee te bevechten) en 
nitraten (die door het lichaam worden omge-
zet naar stikstofmonoxide - een stof die kan 
helpen om de bloedvaten te verwijden). Zowel 
bieten als hun sap lijken ook het uithoudings-
vermogen en sportprestaties ten goede te 
komen.

Hmmm. Misschien had ondergetekende jour-
nalist een halve liter bietensap moeten drinken, 
telkens voor hij de ring in stapte met zijn 22 
centimeter grotere vechtkunstleraar. 

9. ASPERGE
Buiten veel vitamine K, bevat asperge heel wat 
selenium, thiamine, riboflavine en foliumzuur. 
Die laatste stof kan tijdens de zwangerschap 
onregelmatigheden in de neurale buis helpen 
voorkomen, terwijl asperge ook in staat is om 
oxidatieve stress te verminderen en schade aan 
lever en nieren te vermijden.

10. ZOETE AARDAPPELEN
Reguliere aardappelen zijn nachtschade-
groenten en dat is meestal slecht nieuws. 
Aardappelen hebben een hoge glycemische 
index en veroorzaken behoorlijk hoge pieken 

in de bloedsuikerspiegel, maar zoete 
aardappelen zijn eigenlijk vezelrijke 
wortelgroenten met een veel lagere GI. 
Een enkele zoete aardappel zorgt voor 
meer vitamine A dan we nodig hebben, 
25% van de hoeveelheid vitamine C en 
B6 die wordt aangeraden en 12% van 
onze kaliumbehoefte. 

HET ‘VUILE DOZIJN’
In de intro van dit artikel zeiden we al 
dat je onze top 10 met een korreltje 
zout moet nemen en dat heeft veel te 
maken met het ‘Vuile Dozijn’. Dat is een 
lijst die elk jaar wordt opgemaakt door 
de ‘Environmental Working Group’, een 
vzw die onder andere onderzoekt wat 
er in ons drinkwater zit, hoe veilig ge-
netisch gemodificeerde producten zijn, 
of onze cosmetica niet giftig is, hoeveel 
pesticiden er in ons voedsel zitten, enzo-
voort.  Jammer genoeg is de EWG vooral 

een Amerikaanse organisatie en zijn de 
conclusies niet altijd door te trekken naar 
Europa en al zeker niet specifiek naar 
België. Zo zijn sommige pesticiden die 
ervoor zorgen dat aardbeien momenteel 
de Dirty Dozen aanvoeren, gevolgd door 
spinazie en boerenkool (toevallig twee 
toppers binnen onze top 10), zelfs ver-
boden binnen de Europese Unie.

Een ding is zeker: hoe duurzamer het 
eten, hoe groter de kans dat het weinig 
impact gaat hebben op het milieu en 
hoe waarschijnlijker dat het gezond is. 
Lokaal biologisch geteelde groenten 
zouden in de meeste gevallen dus de 
voorkeur moeten genieten, want we 
weten ondertussen echt wel zeker dat 
sommige groenten effectief pesticiden 
bevatten die onze gezondheid zwaar 
kunnen schaden. Alvast succes gewenst 
met de zoektocht! Te
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Wims moeder (90) belandde na een val in het 
ziekenhuis. Ze onderging er twee operaties 
en kreeg een nieuwe heup. “Toen ze er uit-
gerevalideerd was, leek de verhuis naar een 
woonzorgcentrum de voor de hand liggende 
optie, maar we wisten dat ze dat niet graag 
deed”, vertelt haar zoon. “Moeder staat op haar 
zelfstandigheid, wil zo weinig mogelijk mensen 
ten laste zijn en heeft een natuurlijke trots. We 

beslisten met de drie kinderen om afwisselend 
bij haar te blijven, maar dat hebben we zwaar 
onderschat. Het is zwaar als je ook ‘s nachts 
hulp moet bieden en taken doet die de moe-
der-kindband op zijn kop zetten. We gingen op 
zoek naar een andere oplossing en kwamen uit 
bij Private Care, een organisatie die voorziet in 
24-uurs zorg door een persoonlijke assistent.”

“Dit bleek een schitterende oplossing. Moeder 
evolueerde weer naar zelfstandigheid. Ze kan 
koken wat ze zelf wil en wordt geholpen bij 
praktische problemen. Wij kinderen kunnen 
weer focussen op ons werk en onze gezinnen. 
We hebben weer een spontane moeder-kind-
relatie en de kleinkinderen vallen binnen als 
vanouds. Moeder was deze vorm van hulp 
snel gewoon. Isabelle van Private Care luister-
de goed naar de persoonlijkheidsbeschrijving 
die we van moeder maakten en schakelde 

een hulp in die goed bij haar karakter past. Ze 
kan helemaal zichzelf zijn in haar vertrouwde 
omgeving. Bovendien volgt ze nu beter het 
schema van haar revalidatie. Dit is echt een van 
de beste dingen die we ooit samen hebben 
gedaan. De investering is iets groter dan die 
voor een verblijf in een woonzorgcentrum, 
maar dat hebben we er graag voor over. Onze 
ouders zijn er altijd voor ons geweest. We zijn 
blij dat we iets kunnen teruggeven en ont-
lasten onszelf. We hebben allemaal weer een 
normaal leven.”
www.privatecare.be

Sinds de moeder van Wim Hens na een 
heupoperatie een beroep doet op de 
diensten van Private Care, is haar wel-
bevinden weer flink toegenomen en 
werden haar drie kinderen fysiek én 
mentaal ontlast. “We hebben terug 
een normale, spontane moeder-kind-
relatie”, verzekert Wim. “Dit is een van 
de beste beslissingen die we samen 
ooit genomen hebben.”

MOEDER EN KINDEREN 
HERLEVEN MET PRIVATE CARE

“EEN VAN DE BESTE 
BESLISSINGEN DIE 

WE OOIT SAMEN 
HEBBEN GENOMEN”

Wim en zijn mama
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Momenteel is het gemiddeld 1,1 graad warmer 
dan het in het midden van de achttiende eeuw 
was. Dat lijkt misschien weinig, maar eigenlijk 
is het desastreus – vooral omdat onze tempe-
ratuur verder in stijgende lijn aan het gaan is. 
Het in 2015 vastgestelde streefdoel van an-
derhalve graad, dat de schade op aarde nog 
enigszins zou kunnen beperken, zal bijna zeker 
niet gehaald worden; met het huidige beleid 
stevenen we af op 3,2 graden, wat grote delen 
van onze planeet onleefbaar zal maken. 

Ondanks het feit dat de reeds genomen kli-
maatmaatregelen wel degelijk een effect blij-
ken te hebben, gaan ze niet ver genoeg. Het 
is een beetje alsof je het gevecht aangaat met 

een schild en jouw tegenstander van wapen 
verandert, maar dan wel van zwaard naar ge-
weer. Bovendien houden veel voorspellingen 
vooral rekening met het smelten van de ijskap-
pen en de stijgende zeespiegel, maar meestal 
niet dat ook de polariteit van het magnetische 
veld om de aarde kan omkeren, waardoor we 
in een ijstijd kunnen gekatapulteerd worden. 
Zeggen dat het vijf voor twaalf is, is dus onzin; 
het is al eventjes over twaalf en we kunnen en-
kel nog hopen dat we de temperatuurstijging 
nog een klein beetje kunnen beperken. 

Dat niet elk van de 10 landen die gezamenlijk 
tussen 2010 en 2019 verantwoordelijk waren 
voor ongeveer 75% van de netto toename 
van de broeikasgasemissies (China, India, 
Indonesië, Vietnam, Iran, Turkije, Saoedi-Arabië, 
Pakistan, Rusland en Brazilië) zich veel lijkt aan 
te trekken van het probleem, maakt de dingen 

Voor de zesde keer sinds 1990 kwam 
VN-Klimaatpanel IPCC met een rapport 
uit rond de klimaatcrisis. Terwijl deel 
1 het had over de oorzaken en deel 2 
over de gevolgen handelde, belichtte 
deel 3 – dat in april, overigens twee da-
gen te laat, door regeringen uit heel de 
wereld werd goedgekeurd – de te ne-
men maatregelen. Het was een slecht-
nieuwsshow, want wie het eigenlijke 
rapport leest, beseft al snel dat de oor-
spronkelijke doelen haast onmogelijk 
nog te halen zijn, maar toch probeerde 
het gros van de journalisten de trieste 
waarheid nog ietsje zachter te brengen 
door erop te duiden dat we nog een 
kleine kans hebben om de opwarming 
van de aarde tot 1,5 graden boven het 
pre-industriële niveau te beperken. 
‘Yeah, right’, zouden we in het Engels 
zeggen. Hoe is het zover kunnen 
komen? 

DE WORTELS VAN DE KLIMAATCRISIS
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er natuurlijk ook niet beter op, al vermindert 
het de verantwoordelijkheid van de andere 
naties natuurlijk geenszins. Omdat rijke men-
sen veel meer consumeren dan arme mensen, 
zorgt een kleine, maar welgestelde groep men-
sen wereldwijd overigens voor een derde tot 
de helft van de volledige uitstoot. Pijnlijk.

FYSIEKE OORZAKEN
Wat de klimaatcrisis veroorzaakt, daar zijn 
de meeste rechtgeaarde wetenschappers 
het wel over eens: het gebruik van fossiele 
brandstoffen, ontbossing en veeteelt. Die 
creëren allemaal gigantische hoeveelheden 
kooldioxide (CO2), methaan, stikstofoxide en 
gefluoreerde gassen. Dat zijn broeikasgassen 
die zich mengen met de gassen die van nature 
in de atmosfeer aanwezig zijn, waardoor het 
broeikaseffect enorm wordt versterkt. 

Bij de verbranding van olie, gas en kolen komt 
stikstofoxide en kooldioxide vrij. Bomen zijn 
nodig om het klimaat te reguleren door CO2 
uit de atmosfeer te absorberen (al hebben we 
eerder al eens aangestipt dat ze hier en daar 
het omgekeerde doen door hoe ze geplaatst 
zijn, maar dan gaat het bijvoorbeeld om de 
bomen aan de kant van sommige wegen). 
Vee, waaronder vooral koeien en schapen, 
produceert methaan bij het verteren van zijn 



BELLO LIFEstyle magazine50

B E L L O

voedsel. Meststoffen met stikstof stoten stik-
stofoxide uit. Allerlei producten en apparaten 
gebruiken gefluoreerde gassen, met emissies 
die 23.000 (!!!!) keer meer opwarmen dan CO2. 
Onthutsend.

Voor complotdenkers die nog steeds geloven 
dat de opwarming van de aarde natuurlijk is: 
niet, dus. Natuurlijke oorzaken, zoals vulka-
nische activiteit en zonnevlammen, hebben 
tussen 1890 en 2010 ongeveer 0,1°C bijgedra-
gen aan de totale opwarming. Daarentegen is 
alleen al de CO2 die door menselijke activitei-
ten wordt geproduceerd tussen 1750 en 2020 
met 48% gestegen, terwijl methaan een nog 
krachtiger broeikas is (maar gelukkig wel een 
kortere atmosferische levensduur heeft).

Dat er dan nog steeds smalend wordt gedaan 
over veganisten, die niet zelden het slachtof-
fer zijn van hoongelach, mogen we ons dus 
allemaal wel aanrekenen. Hun levensstijl is 
immers een goede manier om de opwarming 
te beperken en we zouden ons er niet eens 
voortdurend aan moeten houden om een echt 
verschil te kunnen maken.

PSYCHOLOGISCHE OORZAKEN
Waarom doen de meesten onder ons eigenlijk 
zo weinig moeite om ons milieu en dus ook 
de komende generaties mensen en dieren te 
redden? 

Veel is volgens denkers als de toonaangevende 
psychoanalyste Sally Weintrobe (een van de 
stichtende leden van de Climate Psychology 
Alliance en winnares van de prestigieuze 
Gradivaprijs)  toe te schrijven aan het neolibe-
rale exceptionalisme. Dat is de gedachte dat 
mensen (vaak impliciet) geloven dat ze het 

recht hebben op het leeuwendeel van wat er 
voorhanden is en dat ze de werkelijkheid met 
magisch almachtig denken kunnen ‘herschik-
ken’ wanneer die realiteit de rechten die ze 
menen te hebben beperkt. 

Het is duidelijk dat Weintrobe gelijk heeft: 
we hebben heel lang in ontkenning geleefd, 
zonder rekening te houden met de harde 
realiteit dat de menselijke bevolking sinds 
de industrialisatie is verdrievoudigd én dat 
de industrialisatie zich heeft uitgebreid naar 
alle uithoeken van de wereld. De mens-
heid heeft zich daarbij laten vallen aan het 
soort cognitieve dissonantie die ook zoveel 
complotdenkers drijft en – we hebben het 
al vaak gezegd – aan het sociaal dilemma. 
Zolang we onszelf blijven voorhouden dat 

het niet zo erg is dat we in een vervuilende 
auto rondrijden omdat het maar een auto is 
tussen zovelen – een verdoken vorm van dat 
neoliberale exceptionalisme, of simpelweg 
van het menselijke egocentrisme – en zolang 
we mensen die erin slagen om wereldwijd 
aandacht te krijgen voor het onderwerp blij-
ven vernederen, kunnen we niet opgroeien 
als mens.

Over het klimaatrapport dat James Hensen in 
1988 aan het Amerikaanse Congres voorleg-
de – een mijlpaal – schrijft Weintrobe: ‘Zijn 
grootste belang was dat de mensheid werd 
opgedragen om psychologisch volwassen 
te worden.’ Dat blijkt echter vanuit de meest 
positieve invalshoek met groeipijnen ge-
paard te gaan, of vanuit een iets negatievere 
invalshoek gewoonweg niet gebeurd te zijn. 
Psychologisch gedragen we ons als mas-
sa dus blijkbaar nog infantiel en misschien 
moeten we toch maar eens meer aandacht 
gaan besteden aan de trechtertheorie. Die 
stelt immers dat we bepaalde technologische 
vooruitgangen – zoals tijdreizen – in de toe-
komst niet gaan maken omdat er een punt 
komt waarop een beschaving zo gevorderd 
is dat ze zichzelf kapot maakt. 

Het is enkele minuten over twaalf om ver-
regaande gevolgen te vermijden, maar 
misschien is het nog niet te laat om ervoor 
te zorgen dat het menselijk ras blijft voort-
bestaan. Daarvoor zullen we echter allemaal 
moeite moeten doen: minder of geen vlees 
eten, in een versneld tempo van fossiele 
brandstoffen overschakelen op duurzame 
energiebronnen en wagens die op benzine 
of diesel rijden aan de kant laten staan. De 
technologie die nodig is om ons te helpen is 
ook aan het vooruitgaan, nu moeten we ze 
nog enkel willen implementeren. Te
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Omdat een tuin niet alleen mooi, maar ook 
functioneel moet zijn, ontwerpt hij realistische 
en stijlvolle ontwerpen, waar rust, eenvoud en 
kleur als een rode draad doorheen lopen. De 
lijnen vormen een overzichtelijk geheel in de 
buitenruimte, die in harmonie is met de omge-
ving. Hierdoor krijg je onrechtstreeks een tuin 
met een minimaal onderhoud, die garant staat 
voor jarenlang tuinplezier.

Als tuinarchitect beschikt Johan over een rui-
me plantenkennis. Door de juiste beplanting 
op de correcte plaats te voorzien, komen alle 
seizoenen tot hun recht en komt de tuin écht 
tot leven.

Na de aanleg kan de firma op regelmatige basis 

instaan voor het verdere onderhoud van uw 
tuin. 

De tuinfirma hecht veel belang aan ecologisch 
verantwoord werken. Daarom zijn alle bestel-
wagens uitgerust met elektrische machines 
(bladblazer, heggenschaar, kettingzaag, com-
bi-machine).  Dit heeft vele voordelen voor de 
klant en voor de werknemer: er is geen uitstoot 
van uitlaatgassen, geen geluidsoverlast, ze 
kunnen veilig werken, er zijn minder trillingen 
en doorgaans zijn de machines ook lichter in 
gewicht.

Naast tuinaanleg kan u ook voor het ontwer-
pen en de aanleg van een zwemvijver terecht 
bij Tuinarchitectuur Johan Van den Rul. De 
zwemvijver is een natuurlijk alternatief voor 
een zwembad. ‘s Zomers is het water aange-
naam en kun je zwemmen in je eigen tuin, de 
rest van het jaar ziet hij er mooi en natuurlijk 
uit.  Een zwemvijver wordt gezuiverd door 
een natuurlijk filtersysteem, waterplanten en 
lavastenen. Een pomp in de vijver zorgt ervoor 
dat het water langs deze filter komt, zo wordt 

het water gezuiverd en blijft het helder.  Het 
filtergedeelte is aangelegd aan de rand van de 
zwemvijver, zodat je tijdens het zwemmen niet 
verstrengeld raakt in planten. 

Een zwemvijver heeft ook heel wat voordelen. 
Zo kan je hem integreren in eender welke tuin, 
in elk tuinontwerp. Doordat er geen gebruik 
gemaakt wordt van chemische producten, is 
een zwemvijver vriendelijk en ecologisch voor 
mens en natuur. Je kan gedurende het hele jaar 
plezier beleven aan je zwemvijver. Vanaf het 
moment dat het weer het toelaat, kan je genie-
ten van een zwempartij en op andere dagen 
kan je genieten van het uitzicht en het leven 
op en rond de vijver. Elke vijver kan bovendien 
volledig naar eigen behoeftes ingericht wor-
den. Zo kunnen ze bijvoorbeeld ook zorgen 
voor ondiepe zwemzones voor de kinderen. 
Tuinarchitect Johan Van den Rul creëert niet 
alleen de zwemvijver maar ook de (her)aanleg 
van uw tuin zit in het totaalplaatje.

Berkemei 14, 2980 Zoersel
www.vandenrul.be • info@vandenrul.be

Reeds meer dan 30 jaar specialiseert 
Tuinarchitectuur Johan Van den Rul 
zich in het ontwerpen, aanleggen en 
onderhouden van tuinen voor parti-
culieren en bedrijven, waardoor tal 
van referenties voorgelegd kunnen 
worden.

TUINARCHITECT JOHAN VAN DEN RUL
CREËERT UW DROOMTUIN

Wij creëren uw droomtuin!

ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN EN ZWEMVIJVERS

Berkemei 14
2980 Zoersel
www.vandenrul.be

03 385 20 60
0496 26 20 60

info@vandenrul.be
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HET (SCHIJNBAAR) GOEIE NIEUWS
1. Snoep is niet alleen verantwoordelijk 
voor tandbederf
De snoepindustrie vermeldt maar al te graag 
dat snoep an sich niet verantwoordelijk is voor 
tandbederf. De waarheid, zo brengt men ons 
in herinnering, is dat elk voedingsmiddel dat 
koolhydraten bevat, zoals zetmeel en suikers, 
tandbederf en allerlei verwondingen kan ver-
oorzaken kan veroorzaken. De enige manier 
om je hiertegen te beschermen is een goeie 
mondhygiëne… wat niet betekent dat je jouw 
tanden na de maaltijd poetst, maar wel voor 
de maaltijd. Op dat moment is het glazuur na-
melijk nog niet verzwakt. 

Dit soort ‘goede nieuws’ gaat natuurlijk wel 
voorbij aan het feit dat snoep per 100 gram 
wel véél suiker en dus véél koolhydraten kan 
bevatten. Soms wordt er dan wel gewezen op 

het gegeven dat (bijvoorbeeld) een enkel ‘koa-
la gummy bear’ van Goody Good stuff ‘maar’ 
ietsje minder dan 25 kilocalorieën bevat… als-
of kinderen het meestal bij een gelatinebeertje 
houden.

Even om alles in perspectief te brengen: zo’n 
68 procent van zulk beertje bestaat uit pure 
suiker. Brrrr…

2. Te veel suiker veroorzaakt geen hyper-
activiteit in kinderen
Vroeger werd er gedacht dat kinderen (en vaak 
ook volwassenen) oncontroleerbaar actief 
kunnen worden als ze (te veel) suiker hebben 
gegeten. Wanneer kinderen echter iets te eten 
krijgen en de ouders daarna moeten raden of 
het om een suikerrijk snoepje of een gezon-
der alternatief is, blijken die geen verschil op 
te merken. Ook studies waar placebo’s worden 

gebruikt, wijzen in dezelfde richting. De op-
winding die je soms ziet, wordt dus vooral 
opgewekt door de gelegenheid of door het 
feit dat mensen meestal blij worden als hen 
iets lekkers wordt voorgeschoteld. 

Wat de pro-suikerlobby wel vergeet te ver-
melden, is dat het omgekeerde effect wél 
wetenschappelijk is aangetoond: wie te veel 
suiker consumeert, riskeert een uurtje daarna 
lusteloos te worden. Een ‘sugarcrash’ in plaats 
van een ‘sugarrush’, dus.  

3. Chocolade kan geen acne veroorzaken… 
volgens onderzoek uit de jaren zestig
Yup, we weten allemaal dat je niet graag 
wakker wordt met een of meer puistjes op je 
voorhoofd, vooral niet op de dag dat Suzy van 
de buren eindelijk vrij is en voor het eerst met 
jou uit eten gaat, maar dat betekent volgens 

Wanneer we denken aan rijke industrieën die veel invloed 
op onze wereld hebben, hebben we het meestal over de 
oligarchen, mediamaatschappijen, de transportsector en 
dergelijke meer… maar zelden belichten we ook de snoep-
jesbedrijven. Dat die nochtans een buitenproportionele 
invloed hebben, blijkt bij een korte zoektocht op Google: 
hoewel snoep levens kan verzuren of zelfs helemaal kapot-
maken, vind je vooral ‘fun facts’, ‘positive effects of candy’, 

‘sweet facts’ en dergelijke meer. Dat snoep nog steeds 
wordt voorgesteld als een (meestal) kleurrijke lekkernij die 
je jouw kinderen zeker geregeld eens moet voorschotelen – 
en al helemaal bij speciale gelegenheden als verjaardagen, 
communies en… euh… kermis- of pretparkbezoekjes, uit-
stapjes of simpelweg gewoon door een gemiddelde stads-
straat stappen met jouw kroost – is op zijn minst dubieus te 
noemen. Hier 10 iets minder ‘fun’ feitjes over snoep!

TIEN FEITEN OVER SNOEP
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de snoepindustrie en heel wat pro-choco-
ladesites niet dat chocolade de schuldige is! 
Een slecht dieet kan effectief leiden tot acne, 
geven de snoepfabrikanten toe, maar proeven 
aan de U.S. Naval Academy en de Universiteit 
van Pennsylvania zouden hebben aangetoond 
dat het met mate eten van chocolade er niet 
voor zorgt dat je binnen een mum van tijd op 
de Toxic Avenger begint te lijken.

Daarbij schermen onze zoetekauwen graag 
met studies die helemaal teruggaan tot de 
jaren ‘60 en die inderdaad geen énkele corre-
latie hebben aangetoond tussen het eten van 
chocola en acne.

Inderdaad. De jaren zestig. Alsof dat een posi-
tief gegeven is.

De research waar zo graag naar verwezen 
wordt, vergeleek mensen die een chocola-
dereep hadden gegeten met andere mensen 
die een valse chocoladereep die voor 28% uit 
gehydrogeneerde plantaardige olie bestond 
kregen voorgeschoteld. Dat is een ingrediënt 
waarvan bekend is dat het ontstekingsmarkers 
verhoogt. Logisch, dus, dat de chocolade-eters 
minder last kregen van puistjes dan de andere 
groep. In een tweede onderzoek uit die tijd 
werd overigens niet eens een controlegroep 
gebruikt.

Uit data blijkt dat een dieet met een hoge gly-
cemische index (waaronder eten of drank met 
veel suiker en/of zetmeel in) acne-uitbraken 
kan verergeren en mogelijk zelfs veroorzaken. 
Suiker verhoogt onze bloedsuikerspiegel, 
waardoor de pancreas insuline vrijlaat. Dat 
kan leiden tot een vettere huid en het soort 
ontstekingen waar acne echt van houdt. Ook 
vetten, waaronder natuurlijk boter, verhogen 
de olieproductie, vaak met geblokkeerde 
poriën tot gevolg. Daar kunnen mee-eters en 
puistjes ontstaan. Ook is een laagje olie op de 
huid een knusse omgeving voor bacteriën die 
eveneens acne kunnen veroorzaken. 

Er is meer, want ook zuivel (waaronder alweer 
boter) is een vijand van een voor acne gevoe-
lige huid – zeker als er melkproducten worden 
gebruik van dieren die hormonenbehandelin-
gen kregen. Die kunnen immers ook de men-
selijke hormoonspiegel uit balans slaan… en 
dan hebben we het nog eens over de moge-
lijkheid dat er ook noten in de chocolade zitten. 
Noten zijn over het algemeen wél erg gezond, 
maar omega 3- en omega 5-vetzuren kunnen 
lichtjes schadelijk zijn voor de huid en omdat 
omega 6-vetzuren gemakkelijker ontstekingen 
veroorzaken dan hun neefjes, wordt het nog 
erger als het evenwicht daarmee overhelt in 
het voordeel van de ‘zesjes’.

De cafeïne die mogelijk in de gekozen chocola 
zit, heeft een iets minder rechtstreeks effect: 
ze kan (daar gaan we!) de slaap verstoren, wat 
betekent dat je langer wakker bent, wat het 
niveau aan cortisol (een stresshormoon) kan 
verhogen, wat de talgklieren kan stimuleren, 
wat de olieproductie stimuleert, wat (alweer) 
puistjes kan veroorzaken. 

Een ding lijkt zeker: witte chocolade (die bijna 
geen cacao bevat) lijkt de grootste boosdoe-
ner te zijn in de meeste onderzoeken, gevolgd 
door melkchocolade. Pure zwarte chocolade 
bevat doorgaans minder suiker en melk, waar-
door hij ook iets minder als puistenverwekker 
lijkt te fungeren.

4. Beperkt snoepen is gezond… of toch als 
je chocolade eet
Snoepconsumptie werd in een door de suike-
rindustrie aangehaalde studie geassocieerd 
met een langere levensduur. Mannen die 
snoepten bleken gemiddeld een jaar langer 
te leven, tot de leeftijd van 95, dan degenen 
die zich onthielden.
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Nu, als je iets weet over suiker en snoep, zou 
dat soort research meteen de wenkbrauwen 
doen fronsen – niet omdat ze misschien gelo-
gen wordt, maar wel omdat de interpretatie 
(waarschijnlijk opzettelijk) een beetje alge-
meen is.

In de studie werd er geen onderscheid ge-
maakt tussen de consumptie van suikersnoep 
en chocolade. Een plausibele verklaring voor 
de waarnemingen kan – zoals de pro-snoep-
website zelf wel degelijk onder een sensatio-
nele titel zelf opmerkt – de aanwezigheid van 
fenolen in chocolade zijn. Een stuk chocolade 
van 41 g bevat ongeveer evenveel fenol als een 
glas rode wijn en ook een gematigde alcohol-
consumptie verlaagt het risico op hartziekten.

Er bestaat ook direct bewijs voor de antioxide-
rende eigenschappen van chocolade. Zo kan 
fenol uit cacaolikeur reactieve zuurstofsoorten 
remmen en de immuunfunctie moduleren. 
Bovendien is extract van cacaopoeder een 
krachtige antioxidant voor de oxidatie van 
lagedichtheid-lipoproteïne-cholesterol.

Vanzelfsprekend bleek een grotere consump-
tie van snoep niet geassocieerd te zijn met een 
progressief lagere mortaliteit. Het sterftecijfer 
was het laagst bij degenen die maar 1 tot 3 
keer per maand snoepten en het hoogst bij 
degenen die dat drie keer per week deden. 
Zélfs als je chocolade verorbert om niet te snel 
in een kist of op een groot vuurtje te moeten 
geplaatst worden, blijk je dat dus best niet 
meer dan enkele weken te doen, aangezien 
de slechte eigenschappen van chocolade dan 
wel eens zouden kunnen doorwegen. 

5. Kauwgom blijft niet in je lichaam 
plakken
Om dan toch maar eens af te sluiten met puur 
‘positief’ nieuws, nog eentje om het af te le-
ren. Net als elk voedingsmiddel, kan kauwgom 

gewoon langs de darmen passeren en loopt 
het niet meer kans om die te verstoppen dan 
de meeste andere eetbare dingen die je door-
gaans in jouw mond stopt.

O, zeiden we dat we dit gedeelte gingen ein-
digen met enkel goed nieuws? Oeps, dat was 
gelogen – misschien hadden we enkel gelezen 
wat er op een pro-snoepblog stond te lezen. 
Onze excuses daarvoor.

We gaan door.

De meeste kauwgom wordt tegenwoordig 
gemaakt op basis van – natuurlijk – gom. Dat 
is een combinatie van polymeren, weekmakers 
en harsen. Hij wordt gewoonlijk gemengd met  
weekmakers, conserveringsmiddelen, zoet-
stoffen, artificiële kleuren en smaakstoffen, 
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vaak met een poedervormige of harde laag 
polyolen daarbovenop. Het goedje is erg 
flexibel en wordt niet verteerd, maar komt er 
aan de andere kant na zo’n 40 uur relatief intact 
uit, wat niet zo fijn is voor jouw toilet, maar wél 
heel goed voor jouw plaatselijke loodgieter. 
Die zal er misschien wat extra werk aan kun-
nen beleven.

Hè, hè, kunnen we toch nog op een positieve 
noot eindigen, zeg!

HET (HEEL) SLECHTE NIEUWS
Natuurlijk zijn er ook weetjes waar de snoepin-
dustrie liever helemaal niet over praat omdat 

ze net iets te moeilijk zijn om in een positief 
verhaal te gieten. Daar gaan we!

1. Snoep veroorzaakt tandbederf
Hierboven werd al vermeld dat snoep niet 
noodzakelijk meer voor tandbederf zorgt als… 
euh… andere ongezonde voedingsmiddelen 
waarmee de snoepindustrie haar eigen pro-
ducten graag mee vergelijkt (wie vergelijkt er 
immers met gezonde producten)! Het gaat dan 
ook nog eens over het suikergehalte, terwijl er 
met plezier wordt voorbijgegaan aan… zuur 
snoepgoed! Dat kan immers een pH-waarde 
hebben dat op hetzelfde niveau ligt als… 
accuzuur!

Dingen die een zeer hoge zuurtegraad heb-
ben, kunnen de tanden beschadigen en zelfs 
eroderen. Bovendien moeten we dan niet 
alleen denken aan de zuurtjes die al in de 
snoep zelf zitten, maar ook aan het zuur dat 
kan  worden aangemaakt door de bacteriën 
in onze mond.
Smakelijk.

2. Suiker is een van de slechtste dingen die 
er bestaat
Fun fact: de urine van diabetici kan krachtig ge-
noeg zijn om whisky mee te maken – al raden 
we niet aan om dat te vermelden wanneer je 
jouw vrienden op wat zelfgestookte alcohol 
trakteert tijdens een gezamenlijke kijksessie 
van De Mol. 
Te veel suiker kan je ook dingen doen vergeten. 
Een studie toonde aan dat mensen met een 
hoge bloedsuikerspiegel een slechter geheu-
gen hebben dan wie met een gemiddelde 
bloedsuikerspiegel gezegend is. 

Wie zich focust op het feit dat snelle suikers 
een veel te hoge bloedsuikerspiegel veroor-
zaken, vergeet daar ook al eens geregeld 
bij dat ze eveneens ons mentaal evenwicht 
verstoren. Verder is er ondertussen ook een 
wetenschappelijke consensus dat mensen 
met stemmingswissels (waaronder bipolaire 
stoornis) niet alleen moeilijker hun suikerinna-
me onder controle krijgen, maar dat suiker eten 
zélf ook de kans op depressie, irriteerbaarheid, 
angst en allerlei andere nare mentale stoornis-
sen verhoogt.

Als je denkt dat een deel van de boodschap die 
we uitdragen met dit artikel ‘eet geen suiker’ is, 
dan ben je goed aan het opletten.

3. Je weet vaak niet wat voor andere rot-
zooi er in jouw snoep zit
Laten we wat insecten en gemalen beenderen! 
Die zijn namelijk in heel wat van jouw favoriete 
snoepjes terug te vinden. Zo wordt schellakse-
creet (de afscheiding van bepaalde luizen) niet 
alleen gebruikt voor het maken van lakzegels, 
hoeden, wasbare inkten en de isolering voor 
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koperdraad, maar ook als glanzend laagje gla-
zuur voor snoep als Jelly Belly en Milk Duds. De 
cochenille (een insect – zoek hem maar ‘ns op) 
wordt dan weer gebruikt om voedsel, snoep 
en drankjes rood te verven, terwijl gelatine 
gewoonlijk wordt onttrokken uit de collageen 
van… dierlijke lichaamsdelen. Zuur voor vege-
tariërs en veganisten die dat niet beseffen en 
hun doodmakertjes niet in een vegetarische 
winkel gaan halen.

4. Er zitten allerlei rare – en vaak schadelij-
ke – substanties in jouw snoep
Voedselvergiftigingen
Donkere chocolade heeft dus een aantal 
gezonde eigenschappen, maar helaas kan 
chocolade ook je dood worden. Chocolade 
bevat immers theobromine – een chemische 
verbinding die hartfalen en toevallen kan ver-
oorzaken. 10 kilo chocolade eten is daardoor 

voldoende om met de dood te flirten… en de 
kans is nog groot dat ze ‘ja’ zegt, ook!

Er wordt wel eens gezegd dat het Romeinse 
rijk gedeeltelijk ten onder ging aan loodver-
giftiging, maar ook in 2006 ontdekten volks-
gezondheidsambtenaren aan de westkust dat 
de hele Mexicaanse snoepindustrie tonnen 
lood in hun snoepjes liet kruipen. Er werden 
zelfs zoveel kinderen ziek van hun met lood 
bedekte snoepjes dat het hele incident werd 
beschouwd als het ergste geval van massale 
loodvergiftiging in de afgelopen drie decennia.

Erger nog: massale snoepvergiftigingen komen 
vaker voor dan je denkt. Zo kunnen er tijdens 
het productieproces piepkleine hoeveelheden 
van allerlei schadelijke stoffen in het eten te-
recht komen. Zo bleek een tijdje geleden bijna 
de helft van alle geteste chocoladeproducten 
in Californië lood te bevatten, terwijl er voor 

kinderen absoluut geen veilige limiet bestaat: 
zelfs een klein beetje van dat metaal kan ge-
volgen hebben voor de nieren en hersenen. 
Toch laat de Federal Drug Administration het 
toe, zolang er geen ‘waarneembare effecten’ 
zijn – veel liever een kleine rechtszaak en scha-
devergoeding achteraf dan voorkomen, dus. 

Kleurstoffen worden gebruikt in M&M’s en 
zoveel andere snoepjes dat alleen al een 
omstandige lijst ervan maken wel eens een 
volledig nummer van Bello Magazine zou 
kunnen vullen. Ze zijn in verband gebracht 
met ADHD bij kinderen. Deze kleurstoffen zijn 
gebaseerd op petroleum en meerdere landen 
hebben ze al verboden, nadat het Center for 
Science in the Public Interest de kat al de bel 
had aangebonden.

In de jaren 1950 was een van de grootste in-
cidenten van massale vergiftiging te wijten 
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aan een specifieke oranje kleurstof die gebruikt werd bij de pro-
ductie van snoep. Na het eten van popcornballen met Orange 
Dye No. 1, kregen veel kinderen uitslag en diarree, wat leidde 
tot een grootscheeps onderzoek waarbij de vorsers ontdekten 
dat de kleurstof, die werd geproduceerd uit de bijproducten van 
verwerkte steenkool, inderdaad de boosdoener was. Iets wat de 
snoepfabrikanten duidelijk wisten, want de oranje stof was zo 
giftig dat hun fabrieksarbeiders steeds last kregen van dezelfde 
huiduitslag. 

Dierlijke stoffen
Vanille-, aardbei- en framboosaroma’s in bewerkte snoepjes wor-
den vaak gemaakt met castroeum, maar wellicht is de andere 
naam voor deze zoet-bittere substantie een beetje meer evocatief 
voor jou: bevergeil! Dat is afkomstig va de geurklier van bevers, die 
zich (en nu wordt het al helemaal ‘smakelijk’) tussen de anus en 
de geslachtsorganen bevindt, en die door bevers wordt gebruikt 
om hun territorium te markeren. 

Palmolie
Deze vetstof zit in veel verschillende snoepjes, zoals Snickers, 
Twix, Twizzlers en – helaas – veel andere voedingsmiddelen. 
Niet alleen is palmolie zelf ongezond, het oogsten ervan zorgt 
voor ontbossing, wat onder andere de orang-oetanpopulatie in 
gevaar brengt. 

Overtallige calorieën
Halloween mag dan wel een populaire feestdag zijn en lang-
zaam de wereld aan het veroveren zijn, maar de gevolgen van 
een avondje trick-or-treaten laten zich raden. Veel kinderen 
nemen zakken vol snoepjes met lege calorieën mee naar huis 
en de daaropvolgende piek in obesitas, diabetes en vele andere 
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gezondheidsproblemen is een goed voor-
beeld van hoe ongezond dat allemaal is.

Meer dan 15 ingrediënten
Chocolade en snoepjes zoals Twizzlers, 
Whoppers, Skittles, Milky Way, Nerds, 
Butterfingers en Kit Kats hebben allemaal een 
boodschappenlijstje van meer dan 15 ingredi-
enten nodig om ze te kunnen maken. Ze be-
vatten niet alleen allerlei soorten suikers, maar 
ook emulgatoren, kunstmatige kleurstoffen 
en andere chemische bestanddelen, waar-
door ze behoorlijk schadelijk zijn voor onze 
gezondheid… al zwijgen de fabrikanten daar 
wel graag over. Die focussen zich liever op een 
enkel ingrediënt dat ze kunnen vergelijken met 
andere ongezonde voeding om zo ‘duidelijk’ 
te kunnen maken dat hun troep toch niet de 
ergste troep is.

TBHQ
TBHQ (of ‘tert-butylhydrochinon’, het beruch-
te nummertje E319, dat, gecombineerd met 
andere producten, ook in E312 en E320 kan zit-
ten):  dit is een conserveringsmiddel dat che-
misch verwant is aan butaan (ook bekend als 
– jawel – aanstekervloeistof). TBHQ is – zoals 
dat heet – niet carcinogeen en ‘niet dodelijk 
in kleine hoeveelheden’. Die ‘hoeveelheden’, 
daarmee bedoelt met 1 gram (dat kan onder 
andere misselijkheid en bewusteloosheid 
veroorzaken), terwijl 5 gram gewoonweg 
dodelijk is. 

Volgens de Centers for Science in the Public 

Interest (CSPI) is uit een goed opgezet over-
heidsonderzoek gebleken dat TBHQ de in-
cidentie van tumoren bij ratten verhoogde. 
En volgens de National Library of Medicine 
(NLM) zijn er gevallen van gezichtsstoornis-
sen gemeld wanneer mensen TBHQ consu-
meren. Deze organisatie citeert ook studies 
waarin is vastgesteld dat tert-butylhydrochi-
non stuiptrekkingen, verlammingen, lever-
vergroting en allerlei neurotoxische effecten 
bij proefdieren veroorzaakt. Sommige vorsers 
geloven zelfs dat BHA en TBHQ ook het men-
selijk gedrag beïnvloeden. De huidige EU-
richtlijn staat evenwel het gebruik van TBHQ 
tot 200 ppm in de meeste levensmiddelen 
toe, afhankelijk van het vetgehalte van het 
levensmiddel.

Misschien iets om aan te denken voor je de 
volgende keer een Buttingerfingerreep of… 
Chicken McNuggets van McDonald’s bestelt.

5. Er liggen heel wat oneerlijke praktijken 
achter jouw snoep
Het helpt natuurlijk ook niet dat sommige 
snoepfabrikanten zich meer gedragen dan 
misdaadkartels dan kindervrienden… en dat 
is bijna letterlijk te nemen. Zo vertrouwen heel 
wat chocoladebedrijven op dezelfde kinder-
arbeid die ze al bijna twee decennia lang naar 
eigen zeggen willen afschaffen – beloofd op 
hun plechtige communiezieltjes.  

Meer dan 70 procent van de cacao in de we-
reld wordt verbouwd in West-Afrika, waar de 

boerderijen sterk afhankelijk zijn van kinder-
arbeid om operationeel te blijven. Het me-
rendeel van deze velden wordt bewerkt door 
jonge kinderen die met machetes en zware 
zakken cacaobonen lange uren zwoegen in 
ruil voor weinig of geen loon. In Ivoorkust is 
kinderarbeid zo’n probleem dat de regering 
goedbedoelde borden heeft ophangen 
met de boodschap dat kinderen naar school 
zouden moeten gaan en niet zouden moe-
ten zwoegen op de cacaovelden. Helaas: de 
uitgebuite kinderen zelf kunnen deze borden 
echter niet lezen, omdat zij het grootste deel 
van hun leven al op de velden werken in plaats 
van naar school te gaan.

Op de vraag hoe het voelt dat miljoenen kin-
deren over de hele wereld smullen van hun 
chocolade, antwoordde een jongen: ‘Ze ge-
nieten van iets dat ik heb moeten maken. Ze 
eten mijn vlees.’

En toch geloven we dat heel wat ouders zich 
bij het lezen van dit artikel niet écht aange-
sproken voelen.

Over de ontbossing die wordt veroorzaakt 
door palmolie, hebben we het al eerder gehad, 
en dan hebben we nog niet eens aangekaart 
hoeveel mensen binnen de snoepindustrie 
eigenlijk vermoord worden of zélf anderen 
vermoorden… Dat is misschien wel voer voor 
een toekomstig artikel.

Smul maar eerst eens van deze berichtgeving.
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ATTRACTIES
Er is natuurlijk een reden waarom Las Vegas 
de ‘entertainmenthoofdstad van de wereld’ 
genoemd wordt en die heeft zeker niet alleen 
te maken met de casino’s die je er in zowat elk 
zichzelf respecterend hotel vindt, maar ook 
met het enorme aantal voorstellingen, shows 
en attracties waaruit elke dag te kiezen is.

AREA15
Binnenpretparken kenden we al, maar het 
gloednieuwe AREA15 tilt moderne entertain-
mentcentra zoals we die tot nu toe kenden 
naar een ander niveau. AREA15 opende initieel 
pas de deuren in september 2020 en bestrijkt 
maar liefst 18.580 vierkante meter. Ter vergelij-
king: Plopsa Indoor Hasselt is 10.800 vierkante 
meter groot (waarvan 2.000 m2 buitenruimte). 

Dat de ene AREA15 een ‘futuristisch winkel-
centrum’ noemt en de andere praat over een 
‘een meeslepende speeltuin, allemaal samen-
gebracht in een grote en levendige ruimte’ of 
een ‘amusements- en evenementencomplex 
waar je helemaal wordt ondergedompeld in 
de sfeer’ en zelfs ‘een ervaringsgerichte bazaar 
in bunkerstijl’ vertelt veel over de veelzijdig-
heid van de ervaringen die je er kunt opdoen.  
Wij konden enkele dingetjes uitproberen…

Birdly
Op CES zagen we al dat spelen die je toelaten 
om in de drie dimensies te bewegen een ‘big 
thing’ gaan worden en Birdly is een uitstekend 
voorbeeld van hoe die technologie kan ge-
implementeerd worden. De twee machines 
zien er een beetje uit als vogels – ze hebben 
effectief vleugels – en dat is geen toeval: bij 
het plaatsnemen moet je met uitgestrekte 
armen (waarmee je ook stuurt) op jouw buik 
gaan liggen. Vervolgens krijg je een VR-helm 
op die je helemaal onderdompelt in het leven 
van een… vogel. Fantastisch!

Dueling Axes
Van Dueling Axes mag je exact verwachten 
wat de naam impliceert: je gooit (meestal om 
de beurt) een bijl naar een roos, waarna je 
het digitale scorebord bijwerkt om bij te hou-
den wie de meeste punten aan het scoren is. 

Het valt niet te ontkennen dat Las 
Vegas leeft. Natuurlijk staan een aan-
tal monumenten er al enkele decennia 
– zo werd het Flamingo op de Strip in 
1945 opgericht door maffiabaas Bugsy 
Siegel – maar als je de stad een jaartje 
niet hebt bezocht, kan je er gif op inne-
men dat je er bij jouw terugkeer tal van 
nieuwe zaken, shows en attracties zult 
ontdekken. Een bezoek van zes dagen 
is dan ook helemaal niet voldoende, 
maar laten we het hier eens hebben 
over de fantastische oude en nieuwe 
dingen die we in januari 2022 konden 
ontdekken, tijdens de periode waarop 
CES – de grootste technologiebeurs ter 
wereld – weer het mooie weer mocht 
maken.

LAS VEGAS: REISTIPS
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Tussendoor kan je onder andere genieten van 
een biertje of heel degelijke cocktails, al is er 
wellicht – om duidelijke redenen – een alco-
hollimiet. Erg verslavend… en erg leuk.

Meow Wolf
Het opzet van Meow Wolf is geniaal: je komt 
binnen in een grote supermarkt vol producten 
die veelal grappige namen en commerciële 
slagzinnen dragen. Daarbij krijg je al meteen 
een kaart toegestopt waarmee je als ‘werk-
nemer’ van Meow Wolf’s Omega Mart kunt 
inloggen aan de terminals die her en der in 
de hal geplaatst staan. We willen niet te veel 
spoilers geven, maar laten we zeggen dat 
Meow Wolf véél groter is dan je aanvankelijk 
zou denken, dankzij een heleboel verborgen 
ruimtes die bol staan van aanwijzingen die je in 
telefoonboeken, op posters, op computers en 
op allerlei andere plaatsen kunt terugvinden. 
Zo krijg je te maken met een verdwenen meis-
je, een sekte en – vooral – een aanwezigheid 
die zeer sterk refereert aan de wereldberoem-
de militaire locatie waar de naam ‘AREA15’ een 
woordspeling van is.

Museum Fiasco
De meest abstracte attractie binnen AREA15 
is ongetwijfeld Museum Fiasco, dat een lich-
tinstallatie herbergt die je eerder op Nuit 
Blanche te Brussel of zelfs op Burning Man zou 
verwachten. 12 minuten lang  bieden de vele 
lichtpilaren, die allemaal bezet zijn met ledlam-
pen, een verbijsterende lichtshow, begeleid 
door elektronische muziek. Er zijn bovendien 
verschillende roterende spektakels en voor 1 
dollar extra kan je een hele dag binnen – zeker 
de moeite waard, en zelfs als je uiteindelijk niet 
meer terugkeert omdat er zoveel te doen valt 
in de rest van AREA15 geen geldverkwisting.

Van Gogh immersive art exhibit
Echte kunstpuristen zullen het misschien 

godslastering vinden dat je de meester-
werken van kunstschilder Van Gogh kunt 
meemaken zonder dat je in de gelegen-
heid bent om elk canvas minutenlang te 
bekijken in een poging om er elk moge-
lijk klein detail in te ontdekken, maar wat 
ons betreft is de ‘Van Gogh immersive 
art exhibit’ een absolute triomf. Een half 
uur lang word je al zittend of al staand in 
een grote ruimte ondergedompeld in de 
min of meer op chronologische volgorde 
voorgestelde kunstwerken van de postim-
pressionistische Nederlandse kunstschil-
der, wiens werken op de muren tot leven 
worden gebracht, vaak al bewegend of in 
elkaar overvloeiend. Een geweldige manier 
om meer mensen geïnteresseerd te doen 
geraken in kunst! 

www.area15.com

AREA15 © Victoria E.

Meow Wolf © Victoria E.

Van Gogh Immersive © Miguel Discart
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Delirious Comedy Club
De Delirious Comedy Club bevindt zich in 
het Downtown Grand Hotel and Casino, wat 
we hierna onder het licht zullen houden, en 
is de enige plaats in de binnenstad waar je 
elke nacht een optreden kunt meepikken. 
De eigenaar is niemand minder dan de über-
sympathieke Don Barnhart, die ook al verant-
woordelijk is of was voor Jokesters, House of 
Magic en de Dry Bar Comedy Special. Don 
verzorgt al sinds 1992 comedyshows voor de 
buitenlandse gelegerde Amerikaanse troepen 
en die ervaring heeft hij op magistrale wijze 
verwerkt in zijn comedy. Zelf is hij geregeld de 
hoofdattractie, maar dat betekent niet dat de 
andere komieken die hier het podium mogen 
betreden misselijk zijn; dat zijn zelfs soms (ex-)
leerlingen van Barnhart zelf!
Meer info: www-epicentertainmentlasvegas-com.
seatengine.com

HOTELS
Downtown Grand Hotel and Casino
Wie Las Vegas bezoekt en enkel op de Strip 
verblijft, mist een heel andere ervaring die je 
enkel in het stadscentrum zelf kunt vinden. Een 
van de beste plaatsen om te verblijven is het 
Downtown Grand Hotel and Casino, dat om de 
hoek van de wereldberoemde Fremont Street 
Experience een uitstekende klantvriendelijk-
heid combineert met een bijzonder aantrek-
kelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Je kunt binnenkomen langs de lobby of langs 
de hoek, die toegang geeft tot het smaakvol-
le casino, waar continu uitstekende alterna-
tieve rock-, grunge- en metalmuziek wordt 
gespeeld.

Het Downtown Grand contrasteert sterk met 
de grote hotels op de Strip: je hoeft niet 15 tot 
45 minuten te stappen om van de ene hoek 
naar de andere te gaan, want tussen de lobby 
en het casino vind je al het hotelrestaurant, 
Freedom Beat, waar een erg ongedwongen 
sfeer hangt, de openbare toiletten en de lif-
ten bevinden zich simpelweg om de hoek, 
en naast de ingang is er ook nog eens de 
Delirious Comedy Club. Ondanks het feit dat 
het Downtown Grand maar liefst 1.400 hotel-
kamers telt, voelt het veel meer aan als een 
boetiekhotel. Proper, geen kitsch, wat moder-
ner zonder pretentie, een van de beste locaties 
in de hele stad en een geweldige prijs-kwali-
teitverhouding: wij keren zeker terug naar dit 
Downtown Grand Las Vegas en we hopen dat 

jij ons daarbij zult volgen!
Meer info: www.downtowngrand.com

RESTAURANTS
The Beast by Todd English
William Todd English – het uithangbord van 
het enige volwaardige restaurant in AREA15 
– mag dan wel afkomstig zijn uit Boston, hij 
is in heel de Verenigde Staten gekend als het 
gezicht van de kookshow Food Trip with Todd 
English en was ook te zien in onder andere 
Cooking Under Fire en Super Chef. De man 
heeft ondertussen al een hoop restaurants 
onder zijn hoede, maar wist oorspronkelijk 
bekend te worden door met het oorspron-
kelijke Olives in het magazine Boston de prijs 
voor beste nieuwe restaurant in zijn stad en 

Downtown Grand Hotel & Casino © downtowngrand.com

Todd English @ The Beast © Steve Marcus
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in Gourmet Magazine de Best Food and Top 
Table-prijs te winnen. 

Wanneer we The Beast – het prachtige, mo-
dern vormgegeven restaurant op het gelijk-
vloers van AREA15 – binnenstappen, worden 
we meteen begroet door de industrial metal 
van White Zombie. Erg toepasselijk en de 
voorbode van een geweldig hardrock- en 
metalfestijn. De mezcal sour is een absolute 
aanrader en wat het eten betreft, ligt de nadruk 
- buiten enkele vegetarische en veganistische 
opties - op vlees, wat meteen duidelijk wordt 
wanneer ons de immens grote BBQ Sampler 
wordt voorgeschoteld. Daarop lang gestoofde 
en heerlijk malse sneetjes runderborst, sappi-
ge ribbetjes uit St. Louis die gemakkelijk kun-
nen rivaliseren met het beste wat je al in een 
Amadeusrestaurant hebt gegeten, fantastische 
traag gegaarde pulled pork en ‘hot link’. Dat 
laatste is een erg lekkere worst die je vooral in 
het zuiden van de Verenigde Staten vindt en 

tot de ‘cajun’ of ‘creole’ keuken behoort.  
Meer info: www. area15.com/eat-drink /
the-beast-by-todd-english

Buddy V’s
Op een boogscheut afstand van waar de 
gondeliers betalende hotelgasten en andere 
bezoekers toezingen, lachen de met veelkleu-
rige bakvormen gedecoreerde muren en aan 
de muur hangende keukengardes in Buddy V’s 
je toe. Enorme ramen bieden een knap uitzicht 
op Las Vegas Boulevard en zowel de bakstenen 
muren als de tafellakens refereren aan de ico-
nische Italiaanse familierestaurants die we niet 
enkel in België, maar ook in Buddy V’s thuisstad 
New Jersey kennen.

Ons diner begint alvast goed met cava en 
fantastisch focacciabrood. De gerechten zijn 
pretentieloos, maar er wordt wel gebruik ge-
maakt van uitstekende ingrediënten. Het op-
vallendste aan alle gerechten die we proeven, 
waaronder fantastisch focacciabrood, goed 
uitgekozen balsamicoazijn en olijfolie, knap-
perige aubergine met tomaat, mozzarella en 
(veel) Parmezaanse kaas, en Buddy’s caprese 
(inclusief lekker zachte burrata), is dat ze sterker 
gekruid zijn dan wat je doorgaans in Italië zelf 
mag verwachten en vaak iets meer ingrediën-
ten bevatten. Chef Valastro is en blijft trouwens 
het bekendst als bakker en dus wordt er ook 
stevig ingezet op de desserts, waaronder de 
zoete ‘Lisa’s warm Nutella cake’.
Meer info: www.venetianlasvegas.com/
restaurants/buddy-v-ristorante

House of Blues
De vestiging op Sunset Boulevard in Los 
Angeles heeft ondertussen helaas de deu-
ren gesloten, maar het semi-legendarische 
House of Blues blijft gelukkig onder andere 

© Natalie Greco

© kennejima
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voortbestaan in Vegas, waar het al sinds 1999 
een onderkomen heeft in het Mandalay Bay 
Resort. Hier vind je, buiten een groot restaurant 
en een geweldige concertzaal, aparte ruimtes 
– waaronder eentje die uitermate geschikt is 
voor huwelijksfeesten. De Latijns-Amerikaanse 
schilderingen, indrukwekkende kandelaars en 
prachtige bar zorgen bovendien ook als er op 
de grote tv-schermen sportwedstrijden wor-
den vertoond voor een gepast sfeertje.
De keuken is – net als het interieur – geïnspi-
reerd door de gerechten uit het zuiden van de 
Verenigde Staten: hartige soulfood en burgers, 
dus. Wij kiezen voor de ‘voodoo shrimp’ en 
de jambalaya (pikante gesauteerde kip met 
andouille). Onze fotografe heeft eerder een 
indigestie opgelopen en omdat ze nog aan het 
recupereren is, kiest ze voor een salade. Haar 
‘BBQ chicken salad’ is echter meteen op z’n 
Amerikaans groot, maar lekker is ze zeker wel. 
Wil je ook een dessert, kies dan voor de limoen-
taart, die ervoor zorgt dat je met een frisser 
gevoel kunt afronden, maar onze bespreking 
zou niet volledig zijn als we zouden nalaten 
om de cocktails te vernoemen. Die zijn immers 

– net als de wijnkeuze – meer dan degelijk en 
zowel een goede manier om een etentje hier 
te beginnen als om ermee te eindigen.
Meer info: www.houseofblues.com/lasvegas

Nacho Daddy
Wanneer je over een keten spreekt, heb je 
meestal een reeks onpersoonlijke zaken in 
gedachten waar alles een beetje op elkaar lijkt. 
Nacho Daddy, dat in 2010 voor het eerst open-
ging en ondertussen verschillende vestigingen 
heeft in Las Vegas, bewijst echter dat het ook 
anders kan: deze Mexicaanse eettempels wor-
den uitgebaat door een aantal restaurateurs 
uit de stad zelf en de locatie die wij bezoeken 
– om de hoek van de Strip op Harmon Avenue, 
net buiten een uitgang van de indrukwekken-
de Miracle Mile Shops van Planet Hollywood 
– is ongelooflijk gezellig en sfeervol.  

Het is niet simpel om als toegankelijk(e) res-
taurant(keten) voor een écht memorabele 
ervaring te zorgen, maar Nacho Daddy slaagt 
er met brio in. Laten we dus al maar meteen 
met de deur in huis vallen: de grote margarita’s 

van Nacho Daddy hebben al een hoop prijzen 
gewonnen en een van deze eetplaatsen ver-
eren met een bezoek zonder een cocktail te 
bestellen, is simpelweg uit den boze. 

Dé grootste publiekstrekker is en blijft de 
‘scorpions shot’: zodra de Cenote Reposado 
met zout en limoenschijf in aankomst is, gaat 
er een bel en weet iederéén wat je aan tafel te 
wachten staat: een shot met volledige eetbare 
schorpioen erbovenop. Een beetje gedurfd én 
top!
Meer info: www.nachodaddy.com

Peyote
Nog vrij nieuw, niet op de Strip en enkele mi-
nuten stappen verwijderd van het centrum van 
‘downtown’ : je zou denken dat Peyote tijdens 
de initiële openingsperiode tegen het huis aan 
het gokken was, maar dat blijkt helemaal niet 
zo te zijn. Het restaurant stond op recordtem-
po met stip genoteerd in zowat elke (culinaire) 
gids in Las Vegas. 

Het interieur doet denken aan wat je vier uur 
verderop in Palm Springs of in de trendy wij-
ken in Venice Beach kunt aantreffen: eclectisch, 
met veel aantrekkelijke, smaakvolle moderne 
kunst, en met een neonlichtreferentie die te-
ruggrijpt op de legendarische oneliner van Val 
Kilmer (als Doc Holliday) in Tombstone: ‘You’re 
a daisy if you do’ – wat zoveel betekent als ‘je 
bent de beste als je het doet’. 

Initiatiefnemer Doherty heeft heel wat erva-
ring met cocktails en dus is het logisch dat hij 
de betere mixologen heeft aangetrokken om 
de drankjes in Peyote te verzorgen. Ondanks 
de naam van het restaurant, moet je hier wel 
geen typisch Mexicaanse, maar overwegend 
creatieve culinaire creaties verwachten, waar-
onder ‘fry bread’ (brood dat wordt gemaakt 
van maïs- en/of bloemmeel en al lang geleden 

Nacho Daddy

Peyote at Fergusons Downtown | Corner Bar Management
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werd geserveerd door de Navajo-indianen), 
op hout geroosterde Franse uiensoep, een 
heel hartige paddenstoelentaart, geweldige 
gestoomde mosselen in witte wijnsaus met 
geschaafde venkel, slagroom, dijonmosterd en 
rustiek brood, en erg smaakvolle in karnemelk 
gefrituurde kip met roze peper, aardappeltjes 
met beehive cheese, karnemelkbiscuits en 
bourbonjus. 

Overigens zorgen niet alleen de geweldige 
cocktails en de smaakrijke gerechten voor een 
topervaring: ook het personeel doet dat – of 
waar word je anders enthousiast bediend door 
een aspirant-acteur die in een naburig park bij 
zonsopgang yogasessies verzorgt, je vraagt 
om hem ter plekke vechtkunsttechnieken aan 
te leren én je uit volle borst laat zingen in de 
eetzaal? 
Hier komen we zeker terug.
Meer info: www.peyotedtlv.com

Sickies Garage Burgers & Brews 
Vraag aan een inwoner van Vegas waar hij of zij 
het liefst gaat eten en de kans is groot dat het 
antwoord je niet naar de Strip of zelfs het stads-
centrum leidt, maar wel naar Town Square, de 
in 2007 gebouwde, hondenvriendelijke winkel-, 
entertainment- en restaurantwijk aan South Las 
Vegas Boulevard, die zich nog voorbij het Luxor, 
Mandalay Bay en het iconische ‘Welcome to Las 
Vegas’-bord bevindt. Daar vind je ook Sickies 
Garage Burgers & Brews, waarvan de naam zou 
refereren aan een groepje vrienden dat ietsje 
meer dan 20 jaar geleden geregeld bij elkaar 

kwam in een garage te Fargo. De autoliefheb-
bers hielden ervan om met elkaar over allerlei 
technische zaken en… de kunst van het grillen 
te praten en om daar voldoende tijd voor te 
vinden, meldden sommigen van hen zich ge-
regeld ziek op hun werk (vandaar dus de naam 
‘sickies’). Na een poosje hadden de autofreaks 
een lijstje gemaakt waarop 50 hamburgers en 
50 verschillende biertjes prijkten en dat vormde 
de basis voor de eerste Sickies Garage, die ze 
tien jaar geleden in hun thuisstad openden. 

Kies hier voor enkele frisse tapbiertjes en de 
‘Sickies Nachos’, die helemaal niet bestaan uit 
tortillachips, maar wel uit knapperige wafelf-
rietjes met nachokaas, gefrituurde, licht pikante 
kippenblokjes, uitjes, zwarte olijven, stukjes 
tomaat, pikante peperoncino en zure room. 
De ‘chicken wings’ zijn uitstekend gefrituurd, 
knapperig en bedekt in saus: precies wat je van 
dit soort gerecht verwacht. Wat de hamburgers 
betreft, zijn er verschillende broodjes om uit 
te kiezen en vijf mogelijke vleesselecties: kip, 
kalkoen, vegetarisch, varkensworst en moeilijk 
te negeren Amerikaanse wagyu. Een omweg 
waard, maar bezoek Sickies Garage zeker op 
tijd, zodat je ook de rest van Town Square 
nog kunt verkennen (en wat calorietjes kunt 
wegwandelen). 
Meer info: sickiesburgers.com/locations/las-vegas

Triple George Grill
Wie een beetje vertrouwd is met de eetcul-
tuur in de Verenigde Staten, weet dat een ‘grill’ 
of een ‘steakhouse’ niet de laagdrempelige 

lading heeft die ze bij ons in de Benelux kent, 
en wel integendeel. Tegenover het uitstekende 
Downtown Grand aan het andere eind van dé 
entertainmentstad bij uitstek, op enkele stap-
pen van de Fremont Street Experience, staat 
de Triple George Grill, waar je al 17 jaar lang 
nog echt traditioneel klaargemaakte gerech-
ten kunt vinden. In Vegas was executive chef 
K.C. Fazel de eerste die volledig antibiotica- en 
hormonenvrij biologisch vlees en duurzame 
vis serveerde. Hij bracht het concept dat hij al 
kende uit thuisstad San Francisco ook mee naar 
de Triple George Grill. 

De lekkere ‘shrimp cocktail’ bevat grote scam-
pi’s met een fruitige mangosalsa. De zwart-
geblakerde octopus is daarentegen wat ons 
betreft iets te lang gebakken, maar Amerikanen 
houden daar nu eenmaal van. Natuurlijk pro-
beren we ook een steak uit, maar ondanks een 
doorbakken cuisson is de biefstuk nog altijd 
erg mals, wat hij ongetwijfeld mee te danken 
heeft aan zijn uitzonderlijke marmering. Toch 
zijn het de jumbo asperges met citroenzeste 
en geschaafde parmezaan en de ‘Fisherman’s 
Wharf cioppino’ (een gerecht met garnalen, 
mosselen, krab, octopus, inktvis en verse vis 
in gekruide bouillon) die wat ons betreft de 
show stelen. We eindigen nog met een goed 
gebrande klassieke tiramisu met voldoende 
vanille en een ijsje met slagroom, bosbessen 
en de lekkerste aardbeien die we in een lange 
tijd hebben gegeten. Een passend slot voor een 
goed diner.
Meer info: www.triplegeorgegrill.com Te
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Tijdens m’n wekelijkse jogging, op een 
zoa ls  gewoon l ijk  zeer  gemoedel ijk 
draf je, moest ik op het f ietspad langs 

de Lichtaartseweg in Herentals even de 
berm in voor een fietser. Ik had de jongeman 

al van ver zien aankomen. Hij mij niet, 
want hij was verzonken in z’n smartphone. 

Zelfs bij het passeren heeft hij me amper 
opgemerkt. Had ik ‘boe!’ geroepen, dan was 
hij van z’n fiets gevallen van het schrikken. 

Verontrustend. Nooit waren we meer één met 
ons mobieltje. De gsm als vijfde lichaamsdeel. 

Typerend is het beeld van een rij jongelui 
onderuitgezakt tegen gevels of in portaaltjes, 

wachtend op de bus. Het zou nog sociaal en 
gezellig kunnen zijn, mochten ze niet stuk 
voor stuk bijna in hun schermpje van hun 

smartphone zitten, haast fysiek verbonden met 
het internet. Deze intense symbiose tussen 

mens en apparaat is trouwens niet gebonden 
aan leeftijd, ras of stand. Hoe vaak hebben 

we op de trein of in een andere openbare 
ruimte al moeten meeluisteren naar banale 

telefoongesprekken? Of naar de typische 
vergadertaal van een online meeting? We 

vernemen dan tot vervelens toe dat de man 
of vrouw naast ons ‘het zal meenemen’, ‘snel 
probeert te landen’ of ‘asap zal antwoorden’.

EÉN MET ONS MOBIELTJE

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…  

Een heel neurotisch aandoend beeld is dat 
van de man in maatpak in zijn BMW die 
aan het stuur zit te tateren, zonder dat er 
iemand naast hem zit. Bluetooth, jawel. 
Maar het ziet er zo bevreemdend uit. Iets 
gemoedelijker is het beeld van de zwarte 
vrouw met waggelende pas, luid roepend 
en schaterend in haar mobieltje. Maar de 
door zijn apparaatje opgeslorpte mens 
heeft iets stuitends eenzelvig, met wie hij 
ook connectie heeft via zijn telefoon. Hij 
heeft en zoekt geen contact met zijn directe 
omgeving. Zijn zintuigen staan niet open. 
Hij voelt het leven rondom hem niet. Hij ziet 
geen meiklokje, hoort geen lijster zingen 
of mist het huppelende roodborstje op de 
vensterbank. Hij verkijkt de kans op een 
steelse uitwisseling van blikken, laat staan 
op een toffe babbel met een onbekende. 
Het zijn nochtans de dingen die onze dag 
kleuren. De ‘sense of place’, de band met je 
omgeving, is onontbeerlijk om je ergens thuis 

te voelen. Wie wil er leven in de wereld van 
ontheemden, van mentale vluchtelingen 

met een smartphone in de hand? 
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