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LUXECRUISE
Voorstelling van bijzondere cruise door achterkleinzoon Henri de Gerlache op Royal Yachtclub van België

Naar de Zuidpool in het kielzog van
ontdekkingsreiziger De Gerlache
Henri de Gerlache
Achterkleinzoon

Ponant, wereldleider in luxecruises, stelde
gisteren een reis naar Antarctica voor, in
de voetsporen van de Belgische ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache. Onder
meer de Gerlaches achterkleinzoon Henri
zal over een jaar meevaren met die tiendaagse cruise.
Het was Henri de Gerlache (45) zelf die de
cruise mocht voorstellen in de gebouwen
van de Koninklijke Jachtclub van België
(RYCB). Dat is geen toeval, want juist op die
plek vertrok ontdekkingsreiziger Adrien de
Gerlache op 16 augustus 1897 met zijn
schip Belgica richting Zuidpool. Bovendien
was het Henri, die als gevierd documentairemaker – zijn werk is meermaals geselecteerd voor het filmfestival van Cannes – een
film heeft gemaakt over zijn illustere voorvader.
“Adrien was gepassioneerd door wetenschap. Als zeeman in hart en nieren wilde
hij een expeditie opzetten naar de Zuidpool.
Natuurlijk was hij ook avonturier en een De Belgica in 1897 op Antarctica. FOTO FAMILIE DE GERLACHE
wegbereider. Ik kende zijn belevenissen uit
de verhalen van mijn jeugd, uit oude foto’s
PONANT In het kielzog van de Belgica
in ons huis en bij mijn opa thuis.”
“Het belang van de Antarctica-expeditie
Ruim 120 jaar na Adrien de Gerlache vaart Ponant, wereldkan niet overschat worden. Het was een
leider in luxe-expedities en de enige Franse cruiserederij, in
buitengewoon initiatief en van groot geohet kielzog van de Belgica. De rederij biedt opvarenden de
grafisch belang. Hij wist vrij snel de Sociétés
kans om de Antartica-route van de Belgica-expeditie opde Géographie van Antwerpen en Brussel
nieuw af te leggen.
achter zijn idee te scharen. Want ook zij wilDe themacruise heeft intussen toelatingen om precies die
den de leemtes in onze kennis over de Zuidzones aan te doen waar ook de Belgica voer en zal aan land
pool helpen ontdekken en opvullen.” Dus
gaan waar de negentiende-eeuwse wetenschappers als eerstelde Adrien een internationaal team saste voet op de Zuidpool zetten.
men.
Ponant organiseert de cruise in het voorjaar van 2020, van
Een tweede belangrijk deel van de expedi9 tot 18 februari. “Opvarenden worden voorzien van de notie was de overwintering op Antarctica.
dige kledij om aan land te gaan”, stelt Sam Verhaegen van
“Ondanks alle fabels, dat ze zouden zijn
de luxecruise-organisator.
verrast door het pakijs, waren ze voorbereid
Het cruiseschip vaart af uit de zuidelijkste stad ter wereld,
om te overwinteren”, weet Henri. “Ze hadhet Argentijnse Ushuaia. Voor tien dagen en negen nachten
den voldoende proviand. Plots deed de moaan boord van L’Austral betaalt u tussen 9.610 euro en
gelijkheid zich voor om als allereerste Zuid23.460 euro per persoon.
poolexpeditie ooit te overwinteren, toevalPonant hanteert kortinlig ingegeven door het oprukkende pakijs.”

‘‘Ondanks de fabel
dat ze zouden zijn
verrast door het
pakijs, waren ze
voorbereid om te
overwinteren.’’
peditie: die was succesvol, want liefst 87
stukken land en zee-engten die nog niet op
de kaart stonden, kregen een naam: Antwerpeneiland, Genteiland, Luikeiland en
ook de Belgicastraat, later herdoopt tot Gerlachestraat.

Het verschil tussen de Belgica en de L’Austral van
Ponant is groot. De houten
Belgica was 38 meter lang.
De driemaster had geen
verwarming aan boord. De
enige luxe die De Gerlache
toeliet was een zondagse
borrel rum voor zijn lotgenoten. Onder hen een jonge Roald Amundsen, die in
1911 als eerste de geografische Zuidpool bereikte.
L’Austral is een vijfsterrenschip met 132 hutten van
Frans-Italiaans design.
Het schip heeft cabines
vanaf 18 m² en suites van
27 m² tot 45m². Er is wifi
aan boord. (jvb)

gen tot 30% voor
snelle beslisPostbode schenkt 1 frank
sers. (jvb)
Even belangrijk als het doel zijn de middelen: het verzamelen van fondsen. “Ze hebben omgerekend zo’n anderhalf miljoen euro bijeengebracht, toen 350.000 Belgische
frank. Daarvoor werd zelfs een soort van
crowdfunding opgezet. Grootindustrieel
Solvay gaf bijvoorbeeld 25.000 frank, maar
een Antwerpse postbode schonk mijn voorvader 1 frank. Ja, zelfs daar zijn notulen
van.”
Intussen had Adrien de Gerlache een
Noorse walvisvaarder gekocht die voldoende robuust werd geacht om de poolwinter te
trotseren. Om even te vergelijken met vandaag: de motor van de Belgica had 35 pk.
Vandaag is een doorsnee Zodiac-rubberboot krachtiger. Met zulkeZodiacs gaan toeristen die met Ponant naar Antarctica reizen
aan land op de Zuidpool.
De Belgicabemanning met Adrien de Gerlache (tweede van rechts). FOTO FAMILIE DE GERLACHE
Terug naar Adriens ex-

Dood of vermist?
“Je moet dat ook allemaal in zijn tijdsgeest
zien”, aldus gepassioneerd verteller Henri
de Gerlache. “Er was geen communicatie
mogelijk, dus toen ze waren ingevroren,
werd de expeditie thuis opgegeven.”
Exact een jaar na het vastvriezen in het
pakijs geraakten ze weer los. Wat later kon
de kapitein vanuit Montevideo een korte telegram sturen: ‘Belgica - Gerlache’. “Mijn
overgrootvader hield het zo kort omdat hij
twee opvarenden had verloren: één matroos was overboord geslagen tijdens een
storm, zijn vriend en luitenant overleefde
de strenge winter niet.”
Nog avonturiersbloed
Henri de Gerlache begon net op tijd met
het vastleggen van het verhaal van de Belgica en Adrien de Gerlache, verteld door
diens zoon Gaston. Die stierf een paar weken na Henri’s laatste opnamen. Die gaan
overigens niet alleen over Adrien en de Belgica, maar ook over de expeditie die grootvader Gaston in 1957 en 1958 opzette. Precies zestig jaar na zijn vader trok Gaston
naar de Zuidpool. Hij bouwde er de allereerste Belgische basis Koning Boudewijn,
voorloper van de huidige Prinses Elisabethbasis.
Door die expeditie werd België een van de
twaalf stichtende leden van Het Verdrag inzake Antarctica, dat sindsdien ook wordt
beschouwd als wetenschappelijk reservaat
waar geen enkel land delfstoffen mag exploiteren of een militaire activiteit mag uitoefenen. De stichtende leden en intussen
een schare andere landen waken daarover.
En ook in Henri stroomt avonturiersbloed.
Hij dook voor de kust van Noorwegen naar
de overblijfselen van de Belgica. Die was er
in de laatste oorlog getorpedeerd. “Het silhouet dat ik zo goed ken, was nog duidelijk
te zien. Dat ontroerde me wel 27 meter onder de zeespiegel.”
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IJsbeer bindt strijd aan met drie biljoen weggegooide sigarettenpeuken
ANTWERPEN Het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten Mooimakers, lanceerde gisteren een nieuwe actie tegen sigarettenpeuken die vandaag de dag
nog steeds massaal op straat worden gegooid. Op het Astridplein
plaatste Mooimakers een ijssculptuur in de vorm van een ijsbeer.
Maar wie van dichterbij een kijkje
neemt, ziet dat die ijssculptuur
volledig gevuld is met sigarettenpeuken. “Maar liefst drie biljoen
peuken worden er jaarlijks weggegooid”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Die peuken komen terecht in de oceaan en zo zelfs tot
op de Noordpool. In tegenstelling
tot wat veel mensen denken, duurt
het heel lang vooraleer een peuk
vergaat. En de giftige stoffen die
vrijkomen uit de sigarettenpeuk,
komen in het lichaam van heel wat
dieren terecht, die daar ernstig
ziek van worden of er zelfs aan
overlijden.” (evw)

FOTO FREDERIK BEYENS

ANTWERPEN
Erik De Bruyn dreigt lijstduwerschap Kamer in te trekken na uitspraken Jinnih Beels over klimaat
Jinnih Beels
Onderwijsschepen (sp.a)

De uitspraken over de
klimaatspijbelaars van
onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a),
waarbij ze hen opriep te stoppen,
vallen zwaar bij een deel van de
achterban. Erik De Bruyn dreigt daarom
zijn kandidatuur als lijstduwer voor de
Antwerpse Kamerlijst in te trekken.
De Bruyn heeft de naam van dwarsligger te zijn binnen sp.a. Hij stapte in
2011 uit de partij om met Rood! deel te
nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het project brak geen potten.
“Ik trok me de afgelopen jaren terug
uit de politiek door het schrijnend gebrek aan politieke aandacht voor de
grootste uitdagingen van onze tijd: armoede, ongelijkheid en de dreigende
ineenstorting van het ecosysteem”,
zegt De Bruyn.
“De scholieren hebben mij terug op de
rails gezet, en in de vernieuwde sp.a
voel ik me thuiskomen. Maar als we nu
warm en koud gaan blazen over het
klimaatprobleem, dan word ik daar
een beetje ziek van.”
De oorzaak is de uitspraak van
sp.a-kopstuk en schepen Jinnih Beels
afgelopen weekend. Zij riep jongeren
op om te stoppen met spijbelen voor
het klimaat. “Ik vind ook niet dat wij,
volwassenen, spijbelende jongeren
moeten aanmoedigen”, zei Beels.
De Bruyn had meer nuance verwacht.
“De scholierenbeweging is het beste
wat heel onze samenleving zich kon
wensen. Het betaamt niet om die jongeren stiefmoederlijk te behandelen.

“Ik heb
bedenkingen
geuit tegen het
spijbelen, niet tegen
de nood aan
klimaatmaatregelen.”
FOTO WALTER SAENEN

Erik De Bruyn is niet te spreken over de uitspraak van Beels. Zij riep de scholieren op te stoppen met spijbelen voor het klimaat. FOTO PHOTO NEWS

“Als sp.a zich
niet achter
de spijbelaars
schaart, stop ik er
misschien mee”
ZWEEDS BOEGBEELD
Greta Thunberg betoogt mee in Antwerpen

JOHAN VAN BAELEN

i

De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg wandelt donderdag samen met Anuna De Wever en Kyra Gantois mee in de klimaatmars in Antwerpen. Youth for Climate krijgt het gezelschap van
Students for Climate. De mars vertrekt om 9u aan het Operaplein.
Het is de achtste keer dat jongeren spijbelen voor het klimaat. Buiten een lokaal initiatief in Antwerpen, vonden de eerdere klimaatmarsen vooral plaats in Brussel. Thunberg zakte vorige week donderdag af naar de hoofdstad om de Europese Commissie toe te spreken. Zij had een duidelijke boodschap voor de politici: “We zijn
begonnen met het opruimen van jullie rotzooi. En we zullen niet
stoppen tot we klaar zijn”.
Thunberg wandelde toen onder grote persbelangstelling mee in de
klimaatmars. (svw)

www.ponant.com

De Franse luxecruiseorganisator brengt u
in februari 2020 met
de L’Austral naar
Antarctica.

FOTO KRISTOF VADINO

FOTO NATHALIE MICHEL/PONANT

Nieuws of tips uit uw gemeente of regio? Bel 03-210 03 69 of mail stadskrant@gazetvanantwerpen.be

Het lijkt zelfs of Jinnih Beels nog maar
één stap van het ecorealisme verwijderd is. Wat nog ontbreekt is haar
steun voor kernenergie.”
De Bruyn overweegt zijn politiek engagement voor de federale verkiezingen in te trekken. “Sp.a heeft mij gevraagd als lijstduwer voor de Kamer”,
zegt De Bruyn. “Maar ik heb mijn
handtekening nog niet gezet. Als de
partij zich niet ondubbelzinnig achter
de acties van de scholieren zet, dan
twijfel ik eraan of ik dat wel zal doen.”
Beels nodigt De Bruyn uit voor een gesprek. Volgens haar voeren zij dezelfde
strijd. “Ik heb als onderwijsschepen bedenkingen geuit bij het spijbelen, niet
bij het protest of bij de nood aan klimaatmaatregelen”, nuanceert Beels.
“Ik wil meer klimaatmaatregelen, net
als meer sociale woningen en meer
jongeren met een gevulde brooddoos.
Ik denk dat Erik en ik meer gemeen
hebben dan hij nu misschien denkt. Ik
nodig hem zeker uit voor een gesprek.”

Youth for Climate
De Bruyn is niet de enige binnen de
partij die toch wel vreemd opkeek bij
de uitspraken van Beels. “Ik apprecieer
dat Jinnih steeds recht vanuit het hart
spreekt”, zegt Kathleen Van Brempt
(sp.a). “Ik zou alleen de uitdrukking
‘Wij willen eerst de mensen doen
groeien, en daarna de bomen’ niet hebben gebruikt. Klimaat is belangrijk
voor ons. Als sp.a zullen we het klimaatbeleid sociaal invullen.”
Opmerkelijk is dat op de dag van het
verschijnen van het interview van
Beels in De Zondag parlements- en gemeenteraadslid Güler Turan haar profielfoto op Facebook uitrustte met de
slogan Youth for Climate. Zij wenste
daarover verder geen commentaar te
geven.
SACHA VAN WIELE
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VOOR ALLE BESTEMMINGEN WERELDWIJD
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20 graden, en Antwerpen
heeft... een ijssculptuur
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ALLEMAAL OP NEERPEDE VOOR INFOSESSIE: hun stem zal weer meetellen
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Zoals het hoort. De
Anderlechtscouts
zullen weer wegen
op het transferbeleid. Dat kregen
ze te horen van
Frank Arnesen.
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In het gezelschap van technisch directeur Frank Arnesen
kijken de scouts samen naar de oefenwedstrijd tegen
Charleroi. Niet op de foto: Bjarne Hansen,
die overkwam van Manchester United.
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«Ik heb bijzonder veel respect voor
Bradley Wiggins en ik beschouw mezelf niet als een betere atleet dan hem»,
zegt Campenaerts. «Maar ik heb de
voorbije jaren heel wat progressie geboekt en ik verzorg elk mogelijk detail.
Zo hoop ik kans te maken om het
werelduurrecord over te nemen. Dat
record is een uniek onderdeel van de
wielersport en het verbreken zou voor
mij een manier zijn om een klein stukje
wielergeschiedenis te
schrijven.
Het
werelduurrecord,
de
wereldtitel
tijdrijden en
de olympische titel
tijdrijden
zijn de drie
dromen die
ik de komende jaren najaag.» (BA)
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Oud-Tourwinnaar Wiggins reed in juni
2015 54,526 kilometer ver op de wielerpiste in Londen. Kan Campenaerts
beter? Door uit te wijken naar de piste
in Aguascalientes in Mexico heeft hij
alvast het voordeel van de hoogte. De
Antwerpenaar bereidt zich al zeven
weken voor op zijn seizoen in Namibië.
De hoogte en de temperatuur in zuidwest-Afrika zijn er gelijkaardig aan die
in Aguascalientes, waar hij op 16 of
17 april zijn aanval doet. De exacte
datum wordt pas een paar dagen op
voorhand bepaald: Campenaerts zal
kiezen voor de dag waarop de laagste
luchtdruk wordt voorspeld — dan is de
luchtweerstand lager.
Vorig jaar, na het WK tijdrijden waarop
hij derde werd, legde Campenaerts een
hoopgevende test af van een half uur
op de piste in het Zwitserse Grenchen,
maar simpel wordt de uitdaging
niet. De Nederlander Dion
Beukeboom en de Deen
Martin Toft Madsen beten
vorig jaar hun tanden stuk
op het record van Wiggins.
Maar onze landgenoot is
een betere renner dan zij.
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Deze kaart is
ingekleurd volgens
de hoeveelheid neerslag (8u-20u)

Antwerpen
hoog 09.33u 22.06u.
laag 03.31u 16.03u.

Voilà, nu is het ook officieel: Victor
Campenaerts (27) doet half april een
aanval op het vier jaar oude werelduurrecord van Bradley Wiggins. Een
afspraak met de geschiedenis, beseft
de tweevoudige Europese kampioen
tijdrijden van Lotto-Soudal.

Van Avermaet
vlamt met zijn
ploegmaats over
de Haaghoek, een
van de stroken die
hij ook zaterdag
moet bedwingen.
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Het hogedrukgebied dat afgelopen dagen
voor het zonovergoten weer zorgde, trekt
zich geleidelijk terug naar het oosten en
neemt ineens de warmte met zich mee. Vanaf
dan kunnen storingen ons land bereiken en
komt er koelere, vochtige zeelucht.
Morgen begint nog zonnig, maar in de loop
van de voormiddag wordt het overal bewolkt.
Na de middag zijn ook enkele hevige buien
mogelijk. Minder zacht, rond 13 graden.
Vrijdag is het de hele dag betrokken, met
wat lichte regen. De middagtemperaturen
liggen rond 9 graden en er staat een frisse
noordwestenwind.
Zaterdag wordt het meestal zwaarbewolkt
met slechts nu en dan wat zon. De maxima
liggen rond 11 graden bij een matige wind uit
het zuidwesten.
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Campenaerts
valt record aan op 16 of 17 april

Verkennen én bijtrainen voor Van Avermaet
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Zacht en zonnig
We krijgen opnieuw
zonnig weer, met
amper een wolkje aan
de blauwe hemel. Het
JILL PEETERS
warmt ook goed op.
De maxima komen uit op 16 of 17 graden, op
sommige plekken is 18 of zelfs 19 graden
mogelijk. Het wordt 13 graden aan zee en
’s namiddags ontstaat er zelfs een frisse zeebries. Elders waait er een zwakke wind uit
zuidelijke richtingen, maar die wind zal wel
wat meer voelbaar zijn dan de voorbije dagen.
Vanavond is het vrijwel helder. Na middernacht ontstaat er geleidelijk lage bewolking
met lokaal ook de vorming van nevel of mist
Het blijft overal droog. De afkoeling blijft
beperkt, met minima rond 4 graden. De wind
draait naar het westen en wakkert ook aan.
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Niemand ontbrak. Frank Arnesen
en Michael Verschueren hebben
afgelopen weekend voor een primeur gezorgd in ruim vijftien jaar
sportief beleid op Anderlecht. De
sportief en technisch directeur
hebben álle scouts uitgenodigd
op Neerpede voor een driedaagse
infosessie. Arnesens prioriteit
was om hun talentenjagers te
laten voelen dat hun stem in de
nabije toekomst opnieuw impact
zal hebben op het beleid.
Een noodzakelijke ingreep: veel
scouts ervoeren de laatste jaren
te weinig waardering, wat de
werklust deed afnemen. Zo
verweten zij Herman Van
Holsbeeck vooral een beroep te
doen op makelaars Mogi Bayat en
Dejan Veljkovic. Onder Luc
Devroe was er nauwelijks beterschap in de ogen van de scouts,
net omdat er ook met de WestVlaming nauwelijks interactie
was. Slechts één keer liet Devroe
naar verluidt van zich horen en
dan nog om zijn beklag te doen
over de shortlist met potentiële
aanwinsten. Devroe vond het
onbegrijpelijk dat Antonio Milic
en Knowledge Musona er niet op
stonden, wat de scouts op hun
beurt... onbegrijpelijk vonden.

Arthur
Despiegelaere
Pieter
Eecloo

Anderlecht herstelt
scouts in ere

Flops beperken
Maar nu wordt het dus anders, zo
is de algemene teneur na drie dagen intensief overleg. Arnesen
heeft onder meer uitgelegd hoe
hij de komende jaren wil werken
– naar het beeld van zijn beleid bij
PSV, Chelsea en Hamburger SV
destijds. Concreet moeten scouts
hun ontdekkingen onderverdelen in A-, B- of C-spelers. Een ‘A’
staat voor no brainers – voor die
jongens moet Arnesen doorduwen, ze kunnen een grote meer-

Albert
Martens

waarde bieden. De B- en C-spelers
zijn ook interessant, hen zullen de
scouts blijven volgen. Voetballers
die buiten de genoemde categorieën vallen, maken voorlopig
geen kans op RSCA. Zij komen wel
terecht in een database.
Arnesen trommelde zijn scouts
evenwel niet alleen op om hen te
zeggen hoe ze hun fiches moeten
invullen. Ook wilde hij hen aan
den lijve laten ondervinden wat
de standaarden op Anderlecht

zijn. Daarom ging het gezelschap,
in aanwezigheid van hoofd opleiding Jean Kindermans, meerdere
jeugdwedstrijden bekijken om zo
het niveau van de aanstormende
talenten te kunnen inschatten.
De vriendschappelijke match van
de invallers van de A-kern tegen
Charleroi (1-2) woonden de
scouts ook druk noterend bij. Onder meer Goran Lovre, Henrik
Andersen, Albert Martens en
Eddy Vandaele stonden langs de

zijlijn, net als Arnesen zelf.
Als de scouts een positief oordeel
hebben gegeven over de
techniek, fysiek, mentaliteit en
levensstijl van een speler, dan zal
ook Arnesen zelf het target bekijken. Op die manier wil Anderlecht de kans op mislukkingen tot
een minimum beperken. In zijn
beginjaren bij Anderlecht deed
ook Van Holsbeeck dat nog. Met
succes: hij trok zo naar Argentinië
voor Matías Suárez en Nicolás
**

Scouts moeten hun ontdekkingen
onderverdelen in A-, B- of C-spelers. Een ‘A’
staat voor ‘no brainers’. B- en C-spelers
zullen de scouts blijven volgen. Voetballers
die buiten die categorieën vallen,
maken voorlopig geen kans op RSCA

Frutos – een schot in de roos.
Voltreffers die de voorbije seizoenen te weinig herhaling kregen,
maar Arnesen wil daar nu verandering in brengen. Daarom ook
trok hij Bjarne Hansen (61) aan,
de Deen komt over van Man Uni-

ted. Extra krachten komen er tot
de zomer wellicht niet meer bij.
Niet dat dat een probleem hoeft
te zijn: de huidige scouts zijn heel
gemotiveerd om Arnesen te bedanken. Want: ze tellen onder
hem opnieuw mee. Eindelijk.
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Siraj E.M. probeerde in 2016 naar Syrië te reizen en was betrokken bij ‘aanslagplan’

‘Tienerterrorist’ opgepakt voor in buik
stampen van zwangere vrouw

SAM REYNTJENS

Neem contact
op met
onze redactie
Telefoon
03-561.19.72
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
antwerpen@
nieuwsblad.be)

TATIANA LEIRS
SLACHTOFFER

“Hij riep dat ik het
niet waard was om
moeder te zijn”
“Hij riep dat ik het niet waard
was om moeder te zijn”, vertelde
het slachtoffer. Ook een ambulancier die ter plaatse kwam, deelde
in de klappen en raakte gewond.
“Een ambulancier zei dat hij de
haat in zijn gezicht kon zien”, zegt
de vader van Tatiana. Met de ongeboren baby komt alles naar alle
waarschijnlijkheid wel in orde.
De vermeende aanvaller is geen
onbekende voor politie en justitie. Siraj E.M. (19) werd opgepakt
en werd voorgeleid.“De onderzoeksrechter heeft hem aange-

Aanslag op Dewinter
E.M. is een radicale moslim
die in 2016 naar Syrië probeerde
te reizen, maar uiteindelijk niet
verder dan Turkije geraakte. Na
zijn terugkeer verbleef hij een tijd
in een gesloten jeugdinstelling.
E.M. maakte – ook nog als minderjarige – deel uit van een groep
jonge Borgerhoutse extremisten
die opgepakt werden omdat ze
een aanslag zouden beraamd hebben op Vlaams Belangkopstuk Filip Dewinter en het Centraal Station in Antwerpen. “Siraj zou de
tweede tas achterlaten in het station”, verklaarde een van de leden
toen aan de politie. Als minderjarige werd E.M. toen niet mee voor
de rechter vervolgd. De meeste
betrokkenen kwamen weg met
straffen met uitstel. Twee ronselaars kregen bij verstek tien jaar
cel.

W

Verdachte Siraj E.M.

Instructiefilmpjes
Recent kwam Siraj E.M. nog in
het nieuws nadat het hackerscollectief ‘Ghost Squad Hackers’ kon
inbreken in de gsm’s van dertig jihadisten die via kanalen op de
chatapplicatie Telegram propaganda over Islamitische Staat
verspreidden. Op zijn gsm werden naast allerlei persoonlijke
communicatie, vervalste doktersbriefjes en codes ook instructiefilmpjes gevonden over hoe een
mens te onthoofden of springstof
te maken.

W

Tatiana Leirs, die zwanger is, werd in de buik gestampt.

IJsbeer bindt strijd aan met drie
biljoen weggegooide peuken
ANTWERPEN

neemt, ziet dat die ijssculptuur
volledig gevuld is met sigarettenpeuken.
“Maar liefst drie biljoen peuken
worden er jaarlijks weggegooid”,
klinkt het bij de initiatiefnemers.
“Die peuken komen terecht in de
oceaan en zo zelfs tot op de
Noordpool. In tegenstelling tot
Op het Astridplein plaatste wat veel mensen denken, duurt
Mooimakers een ijssculptuur in het heel lang vooraleer een peuk
de vorm van een ijsbeer. Maar vergaat. En de giftige stoffen die komen in het lichaam van heel stig ziek van worden of er zelfs
wie van dichterbij een kijkje vrijkomen uit de sigarettenpeuk, wat dieren terecht, die daar ern- aan overlijden.” (evw)

Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en
sluikstorten, lanceerde gisteren een nieuwe actie tegen sigarettenpeuken. Die worden
nog altijd massaal op straat
gegooid.

FRBE

Heeft u
nieuws?

Tatiana Leirs getuigde gisteren
in onze krant over wat ze zondag
meemaakte in de gang van haar
appartement op het Pastoor Holthofplein in Deurne. Na een eerder
incident enkele maanden geleden
en een nieuwe aanvaring op zaterdag kwam het zondag tot een
zware ruzie tussen de 29-jarige
vrouw en haar bovenburen. De
bovenburen trommelden extra
volk op en een van die mannen
stampte de 27 weken zwangere
Tatiana in haar buik.

houden op verdenking van
opzettelijke slagen en
verwondingen”, bevestigt het parket. Siraj
E.M. zal later deze
week voor de raadkamer
verschijnen.
Daar zal worden beslist of hij verder
aangehouden moet
blijven.

RR

De 19-jarige Siraj E.M. zit in
de cel voor een geval van
agressie tegen een zwangere
buurvrouw en een ambulancier in Deurne. E.M. maakte
als minderjarige al deel uit
van een groep zogenaamde
tienerterroristen die plannen
voor een aanslag zouden hebben gehad.
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ANTWERPEN, BIRMINGHAM
Nachtclubeigenaar, dj en artiest Tony McKenzie op 64-jarige leeftijd gestorven in Engeland
De legendarische nachtclubeigenaar, dj en artiest Tony McKenzie
is niet meer. In de jaren tachtig
was zijn Funk You in de Anneessensstraat dé club voor de fans
van zwarte muziek. Nadat hij als
eigenaar van de Reve’s werd afgeperst door Victor Hoxha, zijn
eigen portier, vertrok hij in het
begin van deze eeuw naar de
Verenigde Staten.
“Tony was een icoon in Antwerpen. Figuren als hij maken ze niet
meer.” Dixit dj Sven Van Hees.
Tony McKenzie heette eigenlijk
Deshawn Morris. Hij werd geboren in Kingston in Jamaica, maar
verhuisde op zijn achtste naar het
Engelse Birmingham, waar hij na
zijn schooljaren naam begon te
maken als dj. In 1979 verzeilde hij
in Antwerpen op uitnodiging van
de baas van de Royal Inn, een legendarische, zij het misschien
ook wat louche keet in de Appelmansstraat. Die groeide al snel uit
tot dé verzamelplek van zwart,
fuivend Antwerpen. In 1981 begon hij in de Anneessensstraat
zijn eigen nachtclub, Funk You.
“We leerden elkaar kennen in de
platenzaak USA Import op de
Sint-Jacobsmarkt”, vertelt Van
Hees. “In die tijd gingen alle dj’s
na onze eigen sets in de discotheken her en der om 7u ’s morgens
eerst een biefstuk friet eten bij
Benny’s en daarna gingen we zelf
nog tot ’s middags uit in de Funk
You. Er kon misschien maar tweehonderd man binnen, maar het
leek altijd of heel Antwerpen er
was. Tony stond dikwijls zelf achter de draaitafel. Hij was supergenereus voor andere dj’s, hij motiveerde je continu. En ik leerde er
veel bij. Op de muziek die in de VS
net was uitgekomen, kon je nog
geen week later al dansen in de
Funk You.”
McKenzie nam in de eighties zelf
ook een paar singles op met titels
als Ha Chica, Lolita of Come On
Come On. Daarmee had hij vooral
succes in Frankrijk. De toen nog
piepjonge Nikkie Van Lierop uit
Puurs, een vaste klant van de Royal Inn en de Funk You, ging mee
op tournee als danseres. “Tony
vond me wat te wit, dus liet hij me
altijd een donkere fond de teint
smeren”, lacht ze bij de herinnering. “Bezweet, na zo’n optreden,
zag dat er niet uit.”

Legendarische baas
van club Funk You
overleden aan kanker

Tony McKenzie.
FOTO'S RR

Halverwege de jaren negentig
verruwden de zeden in de stationsbuurt. In 1995 werd een van
zijn garçons doodgeschoten tijdens een uit de hand gelopen
vechtpartij. Ook betrokken in dat
drama: de toen nog onbekende,
maar later zeer beruchte Albanees Victor Hoxha.
Hoxha profileerde zich in de
tweede helft van de jaren negentig als dé portier van het Statiekwartier. Hij en zijn kornuiten
stonden ook aan de deur van de
Reve’s, de club die McKenzie runde na het sluiten van de Funk You.
Dat was meer een spuit-vrouwenbillen-vol-slagroom-en-lik-ze-afclub, populair voor vrijgezellenfeestjes. Maar voor de deur kwam
het herhaaldelijk tot zwaar geweld met Hoxha. Die perste ook
McKenzie af. Voor elke klant
moest de eigenaar Hoxha eerst 50
en later 100 frank betalen.
In november 2000 brandde de
Reve’s uit. Een jaar later was Tony
McKenzie de kroongetuige tegen
de criminele Albanees, die tot vijftien jaar cel werd veroordeeld.
Tony McKenzie zelf kwam niet
naar het proces. Hij vertrok naar
Miami en werkte daar tien jaar,
voor hij opnieuw naar Birmingham verhuisde.
“In nachtclubs heerste vaak een
gevaarlijk sfeertje”, zegt Nikkie
Van Lierop. “Maar bij Tony voelde
ik me altijd veilig. Hij was zeer vaderlijk en slaagde er meestal wel
in om de vrede te bewaren.”
Vorig jaar daagde hij niet op tijdens de Funk You-revival aan
Park Spoor Noord. Toen raakte
bekend dat hij aan acute leukemie
leed. Die ziekte werd hem begin
deze week fataal in Birmingham.
Tony McKenzie werd net geen 65.
PATRICK VINCENT

IJsbeer trekt ten strijde tegen drie biljoen sigarettenpeuken
ANTWERPEN Het Vlaamse initia-
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tief tegen zwerfvuil en sluikstorten
Mooimakers lanceerde gisteren
een nieuwe actie tegen sigarettenpeuken. Op het Koningin Astridplein plaatste Mooimakers een ijssculptuur in de vorm van een ijsbeer. Wie van dichterbij een kijkje
neemt, ziet dat die ijssculptuur
volledig gevuld is met sigarettenpeuken. “Maar liefst drie biljoen
peuken worden er jaarlijks weggegooid”, klinkt het bij de initiatiefnemers. “Die komen terecht in de
oceaan en zo zelfs tot op de Noordpool. In tegenstelling tot wat veel
mensen denken, duurt het heel
lang voor een peuk vergaat. En de
giftige stoffen die vrijkomen uit de
sigarettenpeuk, komen in het lichaam van heel wat dieren terecht,
die daar ernstig ziek van worden
of er zelfs aan overlijden.” (evw)

DOUANE NEEMT 90.000 FLESSEN IN BESLAG
Stiekeme wodka voor Kim Jong-un

Buitenland
TOPOVERLEG IN KOLONIAAL PALEIS
Het overleg tussen Kim en Trump vindt wellicht plaats in het Government Guest House
in het centrum van Hanoi. Het is een koloniaal paleis, een eeuw geleden door de Fransen gebouwd voor hun gouverneur. Vandaag dient het vooral om internationale gasten
te ontvangen. Slapen doen de heren elders. Kim Jong-un kiest voor de presidentiële
suite van vijfsterrenhotel Melia Hanoi. Trump gaat wellicht terug naar het Metropole
Hotel, waar hij tijdens zijn vorig bezoek ook al verbleef. (jvr)

In de haven van Rotterdam heeft de Nederlandse douane 90.000
flessen Russische wodka in beslag genomen die wellicht bestemd
waren voor Kim Jong-un en zijn legertop. De container vol sterkedrank ging op papier naar China, maar volgens Buitenlandse Zaken
in Nederland was hij op weg naar Noord-Korea.
Terwijl de voedselrantsoenen voor zijn onderdanen gehalveerd
zijn naar 300 gram per persoon per dag, blijft Kim – ondanks de internationale sancties tegen zijn land - gulzig luxegoederen importeren. Zijn geliefde Zwitserse kaas, horloges en dus ook wodka.(jvr)

VIETNAM
Overleg tussen Kim Jong-un en Trump over kernontwapening

Geopolitieke bromance
deel 2

Wat staat er op het spel voor Trump?
Denuclearisering, dus. Alleen moeten de twee landen wel overeenkomen wat die term precies inhoudt.
Voor de Amerikanen is dat: de ontmanteling van alle kernwapenprogramma’s in het land. Donald Trump
staat te popelen om een akkoord te
maken. In dat geval bevestigt hij zijn
kwaliteiten als zelfverklaarde dealmaker.
Wat staat er op het spel voor Kim
Jong-un?
De Noord-Koreaanse leider vat denuclearisering licht anders op dan
zijn Amerikaanse collega. De kans is
klein dat Kim Jong-un zijn kernarsenaal ooit helemaal zal opgeven, want
zonder nucleaire dreiging is er geen
prominente plek aan de internationale onderhandelingstafel.
Op zijn minst moet kernontwapening voor Kim Jong-un samengaan
met het stopzetten van de economische sancties die de Verenigde Staten
en de Verenigde Naties hem opleggen
en die zijn land zo’n pijn doen.
Legt Kim Jong-un wellicht ook nog
op de onderhandelingstafel: de op-
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Kim Jong-un kwam gisterochtend aan
in Vietnam, in zijn gepantserde trein
met roze lederen zetels. Gisteravond
arriveerde ook Donald Trump, gewoon met zijn presidentieel vliegtuig.
De wereld verwacht dat de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leider deze keer concrete stappen nemen richting vrede en kernontwapening. Maar
wat is er veranderd tegenover hun vorige ontmoeting? Waarom zien ze mekaar in Vietnam? En waarom moest
Kim Jong-un per se twee dagen op de
trein zitten?
Waarom is er alweer een ontmoeting
nodig?
Het is nog maar acht maanden geleden dat Trump en Kim Jong-un elkaar
de hand schudden in Singapore. De
ontmoeting was historisch, door het
loutere feit dat ze plaatsvond. Voorheen noemde de Amerikaanse president zijn Koreaanse collega “een ziekelijke puppy op een zelfmoordmissie”. Kim Jong-un van zijn kant
noemde Trump “geestelijk gestoord”.
En dan, in juni, zwoeren ze plechtig te
werken aan “de complete denuclearisering van het Koreaanse schiereiland”. Veel wezenlijke vooruitgang leverde dat echter niet op. Pyongyang
ondernam weinig concrete stappen
richting ontwapening en Washington
legde nieuwe sancties op. Vandaar:
een nieuwe topontmoeting.
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Overlijdensberichten
Met droefheid in ons hart
nemen wij afscheid van

Kim Jong-un kwam met zijn eigen trein met roze lederen zetels. FOTO PHOTO NEWS
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Donald Trump nam zijn presidentiële vliegtuig. FOTO AFP

heffing van de Amerikaanse nucleaire
paraplu (bescherming tegen kernwapens) voor Zuid-Korea en het terugschroeven van het Amerikaans troepental daar. Al liet Trump vorige week
al weten dat dat laatste voor hem
geen optie is. Tenslotte wil Kim Jongun een vredesverklaring die stelt dat
de Koreaanse oorlog van 1950-1953
eindelijk officieel gedaan is.
Waarom doen ze het in Vietnam?
Zowel de Verenigde Staten als
Noord-Korea onderhouden diplomatieke relaties met Vietnam. De Amerikanen voerden er een halve eeuw geleden een desastreuze oorlog, maar
ondanks hun troebele verleden werken de twee landen nu samen, en die
eendracht kan Donald Trump gebruiken als lichtend voorbeeld. Noord-Korea heeft dan weer ideologische banden met Vietnam. Beide zijn communistische landen.

Waarom neemt Kim Jong-un niet gewoon het vliegtuig?
Het had hem in elk geval een pak tijd
bespaard. Maar Kim Jong-un koos ervoor om zaterdag op de trein te stappen en pas drie dagen later te arriveren.
Niet dat het zomaar een trein was.
Kim Jong-un legde de 4.000 kilometer af in zijn privétrein van 21 gepantserde wagons in groen en geel, met
een lederen interieur in het roze.
Zijn keuze voor de trein is veeleer
symbolisch. Grootvader Kim Il-sung,
de eerste leider van Noord-Korea,
reisde destijds met zijn eigen trein
toen hij de kameraden in Vietnam en
Oost-Europa bezocht. Vader Kim
Jong-il moest wel hetzelfde doen,
want hij had vliegangst. En dus zet de
derde generatie die traditie voort.
JESSE VAN REGENMORTEL
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Zijn zussen, broer, schoonzussen en schoonbroers
Zijn nichten en neven
De families Nys, Verwerft, Van Gansen en Berré
Bijzondere dank voor de goede zorgen van dokter Haeverans,
het verplegend personeel van WZC De Wijngaard
en het team Thuisverpleging Marc Van Kerckhoven.
U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid
bij te wonen op zaterdag 2 maart 2019 om 10 uur
in de parochiekerk O.-L.-Vrouw te Bouwel.
Samenkomst in de kerk
met gelegenheid tot groeten vanaf 9.40 uur.
Na de plechtigheid heeft de asverstrooiing plaats
op begraafplaats Het Hoog te Bouwel.
Rouwadres :
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p/a Uitvaartverzorging Van Tendeloo-Verhagen
Elsendonkstraat 40 - 2560 Nijlen
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