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‘I
k was er niet bij op de rechtbank toen
hij veroordeeld werd. De laatste keer
dat ik Peter zag, was toen hij door

mama uit het huis gegooid werd. Ik ben blij
dat de rechter hem gestraft heeft, maar in
mijn verwerking kon ik daar niet veel mee.
Je blijft telkens weer in dezelfde kringetjes
draaien. De vragen blijven knagen: ‘Waarom
ik?’ 

“Hem nog eens zien, dat wou ik vooral.
Kijken hoe hij eraan toe is. Vragen of hij spijt
heeft van wat hij me aangedaan heeft. Dat
zijn vragen waar elk slachtoffer mee wor-
stelt. Vandaag is het al zeven jaar geleden. Ik
ben erbovenop geraakt, maar ik blijf achter
met een heel pak raadsels. Waarom, waarom
toch? Het is een spiraal van gedachten in je
hoofd die je wilt doorbreken. De ontmoe-
ting heeft niet al mijn vragen kunnen beant-
woorden, maar er is toch een pak van mijn
hart verlicht. Dit verhaal in mijn leven is nu
afgerond. Vroeger kon ik niet anders dan
bezig zijn met wat er toen gebeurd is, van-
daag moet ik moeite doen om er nog eens
aan terug te denken. Ik herinner me zelfs
niet meer of ik hem na ons gesprek de hand
gedrukt heb.

ZOALS SABINE DARDENNE

“Het begon bij het boek van Sabine
Dardenne, Ik was twaalf en ik fietste naar
school. Ik herkende me in haar verhaal.
(twijfelt even, zoekt de juiste woorden) Die
gevoelens, dat proberen recht te krabbelen
en te overleven na seksueel misbruik, daar
kon ik mezelf in terugvinden. In dat boek
schrijft Sabine dat ze Dutroux nog een keer
wou terugzien om met hem te kunnen pra-
ten over wat hij gedaan had. Dat was een
schok, want ook dat gevoel herkende ik. Ik
kon dat niet plaatsen omdat ik niet wist dat
het ook echt mogelijk was om weer in con-
tact te komen met de man die mij dit heeft
aangedaan. Mama heeft toen uitgevist dat
dat wel kon. 

“Eerst was ik bang voor die bemiddeling,
van de gedachte om hem weer te moeten
ontmoeten. Het was een geruststelling dat
het niet per se tot een confrontatie hoefde te
komen. Daardoor werd de bedreiging plots
heel wat minder. Eigenlijk wou ik hem al
zien toen hij nog in de gevangenis zat. Hij
heeft dat geweigerd. Dat leek me een veilige
omgeving, en ik wou ook zien hoe hij met
zijn straf omging. Goh, daar speelden ook
kleine, slechte gevoelens in mee. Misschien
wou ik hem wel gewoon gaan uitlachen
omdat hij vast zat en ik lekker niet.  

“Ik ontken die agressie niet. Dat heeft in
mij gezeten. Ik heb met vogelpikpijltjes naar
een foto van hem gegooid; op kussens
geklopt; rotte eieren tegen een muur kapot-

gesmeten, en dan deed ik alsof het tegen
zijn hoofd was. Eén op zijn neus en één op
zijn voorhoofd! Daar moet je door. Dat lucht
eens op, maar verder ben je daar niet zoveel
mee. Het is een teken van zwakte. De volgen-
de stap was best wel lastig. Ik moest mezelf
beloven om geen foto’s meer kapot te scheu-
ren. Zo ging het zolang we in ons vorige huis
woonden, waar een groot deel van de feiten
plaatsgevonden hebben. Verscheuren is een
vorm van wegduwen, ontkennen. 

“Die verhuizing was een belangrijke veran-
dering. Mama had al gezegd dat we ergens
anders zouden gaan wonen, maar ik hield
de boot af. Ondanks alles woonde ik graag in
ons vroegere huis. Achteraf bekeken heb ik
onderschat wat voor een invloed dat op mij
had om dagelijks geconfronteerd te worden
met de plekken waar ik misbruikt ben. Ik

kon daar niet mee om, gedroeg me... allee ja,
slecht, hé (glimlacht). Er is iets van me afge-
vallen door die verhuizing. De goesting om
wraak te nemen, om hem eens een goed pak
rammel te geven, dat is allemaal weg. Ik voel
me kalmer, volwassen bijna. 

DE SHOCK 
VAN DE CONFRONTATIE

“Het lijkt een grote stommiteit om zelf de
persoon op te willen zoeken die je dit heeft
aangedaan, maar het heeft me enorm voor-
uitgeholpen. Veel te weinig mensen weten
dat dit mogelijk is. Wij wisten ook niet dat
deze procedure bestond. Daarom wil ik mijn
verhaal vertellen. Ik kan me goed voorstel-
len dat niet iedereen hiermee gebaat is. Je
moet toch een beetje sterk in je schoenen
staan om het aan te durven. 

“Gemiddeld gesproken zouden er op mijn
school nog meisjes moeten rondlopen die
zijn misbruikt, maar je weet natuurlijk niet
wie. Op internet ben ik wel eens gaan surfen
naar verhalen van andere incestslachtoffers.
Je gaat toch altijd op zoek naar lotgenoten.
Het deed deugd om te beseffen dat je niet
alleen bent.

“Ik ben niet het type dat huilend weg-
kruipt in de zetel als het op het nieuws weer
eens over moord of geweld gaat, maar op de
een of andere manier raakt me dat wel.
Waarschijnlijk ben ik daar gevoeliger voor
dan andere mensen. Ik kan moeilijk om met
zinloos geweld. Soms komt het nieuws ook
te dicht op mijn vel. De verdwijning van
Maddie McCann, dat is iets... ja, dat raakt iets.

Of wanneer ik, zoals onlangs op het nieuws,
hoor dat de kerk niet wil betalen voor slacht-
offers van misbruik door geestelijken. Dan
word ik razend kwaad. Het is niet dat ik
ervan wegloop, integendeel zelfs. Dit is een
deel van mijn leven, en ik bouw daar geen
muurtje rond. Vroeg of laat stort dat toch in,
en dan ben je nog veel slechter af.

“Natuurlijk was ik bang voor dat moment
van een rechtstreekse confrontatie. Dat
moest geleidelijk aan gebeuren. Daarom
hebben we eerst een ontmoeting georgani-
seerd waarop ik hem alleen maar snel kon
zien, in het voorbijgaan. Ik wou hem eerst
een keer observeren, mijn eigen reactie ook
testen, en hij ging daarmee akkoord. Hij
moest wachten in de wachtzaal, waar ik dan
voorbij zou komen op weg naar het
bemiddelingskantoor. Die eerste blik, die

herkenning door de openstaande deur, dat
was een shock. Ik stond te trillen op mijn
benen, ik duwde in de rug van mama om
toch maar sneller voorbij die wachtzaal te
kunnen geraken.

“Ik had me voorgenomen om hem zoveel
mogelijk te blijven aankijken. Ik dacht dat ik
dat niet zou durven, maar ik wou niet nog
eens verliezen van hem. Ik keek hem in de
ogen en toen keek hij weg. Dat voelde aan als
een overwinning. Hij had altijd macht over
mij gehad, en nu was ik sterker dan hem. Ik
voelde zijn schaamte, ja, dat was de max.
Mijn zenuwen verdwenen toen ik hier met
hem rond een tafel zat. Eigenlijk ben ik wel
trots op mezelf dat ik dat gedurfd heb. 

“Hij is het gesprek begonnen. Met een
reeks sorry’s. Ik wist dat dat ging komen. Ik
wilde dat wel horen, maar voor mij volstond
dat niet. Ik heb ook niet gezegd dat ik zijn
sorry aanvaardde. Dat zou wat gemakkelijk
zijn. Ik geloofde hem wel, zijn spijt leek mij
oprecht, maar daarom wou ik hem niet
goedpraten. Vergeven was een brug te ver.
Spijt komt steeds te laat. Dat heb ik hem zo
gezegd. Mama mocht niets zeggen, ze zat
maar wat te krabbelen op een blaadje. Ik
wou weten of zijn kinderen wisten dat hij in
de gevangenis zat en waarom. Wat hij in de
toekomst ging doen, die dingen. 

“Ik begrijp niet wat hem bezielde om mij
dit aan te doen. Je kunt dat niet begrijpen.
Dat is een vraag die ik met me mee zal moe-
ten blijven slepen. Hij ook, denk ik. En als je
dan een antwoord krijgt, is dat het juiste?
Hij zei me dat hij in die periode onder veel
stress stond. Dat kan wel zijn, maar is dat nu
een verklaring om een kind te misbruiken?

“Als je zoiets meemaakt, kun je twee kan-
ten op. Ofwel blijf je bij de pakken zitten en
blijf je eeuwig een gekwetst slachtoffer.
Ofwel probeer je ermee om te gaan, probeer
je sterker te worden door je tegenslag. Ik zie
er nu het voordeel van, maar het is een lange
steile weg bergop. Ik volg al zeven jaar thera-
pie. Nog altijd ga ik elke maand langs bij
mijn psychologe, maar dat gaat dan meer
over een aanknoping vinden bij het gewone
leven, met het misbruik op zich heeft dat
nog weinig te maken. Dat is verwerkt, durf
ik nu te zeggen. Ik ben daar wreed trots op.
Ik ben een sterk meisje geworden, ook
fysiek. 

VERLOST VAN DE ANGST

“Nu ben ik minder bang om hem tegen te
komen. Dat kon altijd gebeuren en ik zou
niet geweten hebben hoe ik daarmee om
moest gaan. Weglopen? Blijven staan? Nu
zou ik hem waarschijnlijk gewoon passeren
en goeiedag zeggen. Van die angst ben ik
verlost, dat is mijn grootste overwinning.
Wat toen gebeurd is, bepaalt mijn leven niet
meer. Ik kan ermee om, het heeft een plaats-
je in mijn leven gekregen. Dat gaat allemaal
heel traag, maar nu ben ik toch al zover dat
ik dat kan zeggen. 

“Het gaat goed met mij, ça va. Ik ben veer-
tien, ik weet dat ik het ga maken in het
leven. Ik voel me goed in mijn vel. Mijn
grootste verlangen? Gelukkig worden.
Samen met iemand zijn die goed is voor mij
en respect heeft voor mij. Iemand die lief is
voor mij en die me aanvaardt zoals ik ben.
Samen kindjes krijgen. Die droom is niet
weg. Later wil ik graag mensen helpen die in
probleemsituaties zitten. Zoals ikzelf ook
geholpen ben. Andere mensen uit de mise-
rie halen, dat zou mij gelukkig maken. Ik zal
niet de hele wereld kunnen helpen, daar heb
ik me bij neer te leggen. Een paar mensen
vooruithelpen, dat zou al heel mooi zijn.

“Van mijn klasgenootjes weet bijna nie-
mand wat er gebeurd is. Ik wil dat ook liever
niet vertellen. Niet omdat ik beschaamd
ben, maar de sfeer op school zit niet goed. Ze
zouden het tegen mij kunnen gebruiken.
Hoe gaat dat, wat wordt er al niet geroepen
in een ruzie? Dit is een geheim waar je niet
te veel mensen mee kunt vertrouwen. Het is
een vorm van bescherming. Ik zou niet
graag hebben dat ze daar achter mijn rug
over bezig zijn. 

“Andere mensen vertrouwen is moeilijk
geworden. Ik háát mensen die mijn vertrou-
wen schenden. Ik heb dat allemaal al eens
meegemaakt. Aan de andere kant maak ik
nog altijd gemakkelijk contact met anderen.
Dat versta ik niet goed aan mezelf (glim-
lacht, denkt na). Misschien is dat wel mijn
grootste gebrek. Alsof ik voor mezelf voort-
durend moet bewijzen dat de mensen nog
zo slecht niet zijn. Ik probeer daar wel aan te
werken. Wat meer afstand bewaren, niet te
snel aanhankelijk worden. Dat klinkt raar
zeker, dat ik dat een nadeel vind aan
mezelf?”

Dit is een verhaal zoals u er misschien nog
nooit een gelezen hebt. Dit is het verhaal
van Anouk*, veertien jaar en tot zeven
jaar geleden slachtoffer van incest. Dit is
ook het verhaal van Eva*, haar moeder.
En van Peter*, stiefvader en veroordeeld
voor de zedenfeiten. Bemiddeling bracht
hen weer in contact met elkaar.
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Leven na incest: een slachtoffer     

’Anouk: ‘Mijn grootste
verlangen? Gelukkig worden.
Samen met iemand kindjes
krijgen. Die droom is niet weg’

Lange ontsnapping uit  
Een lange tafel in een burgerhuis in het Brugse
centrum. Op een hoek, tegenover ons, zitten
Anouk en Eva. Een vrolijke tiener met het hoofd
vol housedeuntjes en haar mondige moeder,
klaar voor een middagje kerstshoppen in de
stad. Schijn bedriegt: op precies dezelfde plaats
aan dezelfde tafel zaten Anouk en Eva al eens
in april, toen tegenover Peter. Net als nu, tussen
ons in, zat toen Annemie, bemiddelaarster van
de vzw Suggnomé, de officieel erkende dienst
voor bemiddeling tussen slachtoffers en daders.
Peter is namelijk de voormalige levensgezel van
Eva. In 2006 werd hij veroordeeld voor seksueel
misbruik van zijn stiefdochter – feiten die aan

het licht kwamen toen Anouk net geen zeven
was. Vandaag is Peter onder voorwaarden
weer vrij. Dat de exacte plaats in de ruimte
belangrijk is, blijkt ’s anderendaags. We zitten
nu tegenover Peter. Hij kiest spontaan de
andere kant van de tafel, waar hij in april ook
al was gaan zitten. Ook voor hem is het
precieze verloop van de bemiddeling een hou-
vast gebleken in de erkenning en verwerking
van zijn daden. Alle drie, Anouk, Eva en Peter,
vertellen ze hier hun uitzonderlijke verhaal.
Een monoloog in drievoud over de alledaags-
heid van het kwade en de lange, nog
onvoltooide weg naar verlossing.

Anouk (14)
slachtoffer

‘N
iet hij, alsjeblief niet hij. Dat was het
eerste waar ik aan dacht toen
Anouk me vertelde wat er aan het

gebeuren was. Ik was totaal verdoofd door
haar woorden. Als in een soort trance hoor
ik mezelf nog zeggen: ‘Als dat zo is, gaat
mama bij hem weg.’ Ik vroeg haar of ze nog
kinderen kende die dat meemaakten. Dat
was de computer in mijn kop die meteen
begon te draaien, een vertwijfelde poging
om de schade te beperken. Het is je ratio die
je doet hopen dat het toch niet waar kan
zijn, dat ze het ergens op een ander heeft
opgepikt en naverteld.

“Het klinkt verschrikkelijk egoïstisch,
maar het zou voor mij veel minder erg
geweest zijn mocht een buurman of een
vreemdeling mijn dochter misbruikt heb-
ben. Dan zou ik tenminste nog een partner
gehad hebben, waarop ik kon steunen en
die me zou begrijpen. Nu was ik meteen
alles kwijt – dochter én mijn allerliefste man.

“Ik wou honderd jaar worden met die vent.
Wij hebben elkaar heel graag gezien. Voor
een moeder is dit het verschrikkelijkste wat
er is, alleen een kind verliezen moet nog
erger zijn. Je dochter wordt misbruikt, en
wel door de man die je zelf liefhebt en in
huis hebt gebracht. Je leest het elke dag in de
krant, maar je beseft niet dat het in je eigen
huis gebeurt. Plots gaat het niet meer over
Dutroux, of over een of andere vieze oude
man. 

VAN PRINSES TOT ALLEEN-
STAANDE MOEDER

“Peter heeft me altijd als een prinses
behandeld. Ik kon niet geloven dat hij tot
zoiets in staat was. Achteraf is dan gebleken
dat hij de perfecte dubbelrol speelde. Hij
had een relatie en een seksleven met mij,
zwoer dat ik de vrouw van zijn leven was,
maar intussen sloop hij wel naar het bed
van mijn dochter. Ze hebben me moeten
uitleggen dat dat typisch was voor gevallen
van misbruik: er wordt een perfect imago
opgepoetst, waarachter een heleboel
onfraaie kanten schuilgaan.

“Tijdens de bemiddeling kwam dat alle-
maal terug. Plots waren daar weer de herin-
neringen aan de schone tijden die we samen
beleefd hebben. Dat was allemaal verdron-
gen geraakt nadat het misbruik uitgekomen
was. Mijn partner, ex-partner nu dus, was
één groot zwart beest geworden. Ik wou niet
herinnerd worden aan die schone dingen.
Hij speelde de perfecte partner, maar wat
was gemeend van al die zoete woorden? Nu
nog durf ik te geloven dat hij mij oprecht
graag zag. Maar daarachter zat een rare twist
verborgen in zijn persoonlijkheid, iets wat je
niet durft te vermoeden.

Eva
moeder
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Verhalen van troost en hoop

   en een dader getuigen

“Anouk was zes, bijna zeven toen ze het me
vertelde. Ze sprak ook over feiten in ons vori-
ge huis. Het misbruik sleepte dus al min-
stens twee jaar aan. Ik zal de woorden nooit
vergeten: ‘In het vorige huis kwam hij elke
avond langs.’ Dat is... (zoekt naar woorden)
hard. Dan stel je ook je eigen rol in vraag. In
die periode combineerde ik twee jobs, met
veel avondwerk. Je doet dat omdat je dat
graag doet en omdat je het goed wilt heb-
ben voor je kinderen, en dan blijkt dat je net
daardoor de kans laat om zulke vreselijke

dingen te laten gebeuren.
“Er is veel gebeurd. Ons knusse huis was

plots een plaats van delict geworden. Ik heb
vijf jaar met Peter samengewoond. Ik heb
hem uit het huis gezet zodra ik wist wat er
aan de hand was. Hij had een ouderrol te
vervullen, als stiefvader in het gezin. Hij
heeft misbruik gemaakt van dat gezag. In
plaats van Anouk te helpen in haar ontwik-
keling heeft hij haar op de meest mensonte-
rende manier misbruikt.  

“Ik ben veel kwijtgeraakt. Als een kaarten-

huisje stuikte mijn leven ineen. Alle kaarten
waar zijn naam op geschreven stond,
moesten verwijderd worden. Het is lelijk om
te zeggen, zeker tegen de nabestaanden van
verkeersslachtoffers, maar soms betrap ik
me erop dat ik denk: ‘Was mijn man maar
tegen een boom gereden.’ Dan was ik hem
ook kwijt geweest, had ik immens veel ver-
driet gehad, maar dan was het daarbij geble-
ven. Dan was mijn dochter ongeschonden
gebleven.

“Zelf ben ik door een diep dal moeten
gaan. Van een actieve vrouw met twee jobs,
werd ik plots een alleenstaande moeder die
niet meer wist van welk hout pijlen maken.
Ik kreeg last van een zware depressie, later
van het chronischevermoeidheids-
syndroom. Ik sliep 48 uur aan een stuk door
omdat ontwaken me te zwaar viel. Noem
het een soort mentale coma, als bescher-
ming tegen de gruwel van de realiteit.
Anouk had haar mama net toen honderd
keer meer nodig en zelf was ik geen hon-
derdste meer waard van de vrouw die ik was.
Het schuldgevoel daarover komt er allemaal
nog eens bovenop. Ik kon zelfs niet meer
voor mijn eigen kinderen zorgen, waardoor
ze een tijdje uit huis geplaatst zijn. En er was
de materiële schade. We hebben ons huis
moeten verkopen omdat de hypotheek te
zwaar woog. Nu acht jaar na de feiten moe-
ten we nog altijd de eerste euro schadever-
goeding zien.  

“Mijn dochter en ik zijn hier samen sterker
uit gekomen. Onze band kan niet meer
kapot. Ik heb onmiddellijk haar kant geko-
zen. Dat klinkt logisch, maar dat is niet de
gemakkelijkste weg. Hoe vaak hoor je niet
van moeders die stilzwijgend accepteren
wat er onder hun dak gebeurt. Dat zou ik
mezelf nooit hebben kunnen vergeven. Als
ze me nodig heeft, laat ik alles vallen om
naar haar te luisteren.

EEN BEKENTENIS, EINDELIJK
“Ik wou niet dat ze nog eens extra gekwetst

zou geraken door een nieuwe confrontatie.
Ik wist dat ze bang was voor zijn blik. Ze
beschreef die als een donkere, duistere
manier van kijken. Met die blik moest ze
opnieuw geconfronteerd worden. Dan wou
ik toch eerst zeker weten of ze het wel meen-
de. Nadat ze gevraagd had om contact op te
nemen, zag ik op haar kamer een foto van
hem bij haar computer staan. Ze wou wen-
nen aan zijn gezicht, aan die blik. Toen wist
ik dat ze er stilaan klaar voor was, dat dit
geen bevlieging was. Hem te kunnen aankij-
ken, al was het maar op een foto, was een
begin van verwerking.

“De eerste keer dat hij echt bekend heeft,
was tijdens de bemiddeling in een gesprek
met Annemie. Toen ze ons dat vertelde,
geloofden wij onze oren niet. Die bekentenis
deed deugd. Plots zag hij wel in dat hij fout
was geweest. Zonder bemiddeling hadden
we die bekentenis nooit gehoord. De meeste
slachtoffers nemen genoegen met het besef
dat hun belager zijn verdiende straf heeft
gekregen. Maar vanbinnen blijft het knagen.
Alsof ze niet zelf de kans gekregen hebben
om de dader ter verantwoording te roepen.
Een veroordeling draagt maar deels bij in
het verwerkingsproces. Weet je wat belang-
rijk was voor haar? Dat de rechter haar
geloofde. De rechter heeft toen bepaald dat
de feiten echt gebeurd waren. Ze werd
gehoord als klein meisje, tegenover een
man die alles toen nog ontkende. Hij is daar
toen door de mand gevallen. 

“Uiteindelijk hebben we er acht maanden
over gedaan om tot een gezamenlijk
gesprek te komen. Ik voelde dat het goed zat
bij de eerste ontmoeting, toen hij zat te
wachten in het zaaltje apart. Onze blikken
hebben elkaar gekruist en in zijn ogen las ik
een teken van geruststelling. Ik kende die
blik. Toen heb ik Anouk eens goed vastge-
pakt en haar gezegd dat het in
orde zou komen.

 de kelder van de ziel

’Eva: ‘Als een kaartenhuisje
stuikte mijn leven ineen. Alle
kaarten waar zijn naam op
geschreven stond, moesten weg’



‘I
k wil hieruit geraken. Het is verschrik-
kelijk wat ik gedaan heb. Ik wil mezelf
niet goedpraten, maar ik wil mezelf wel

helpen. Om te begrijpen. Ik weet dat het me
zal lukken. Ik vraag alleen wat tijd. Soms kan
ik me vreselijk ellendig voelen. Maar dit is
mijn leven en ik moet ermee voort.

“Anouk is er overheen. Dankzij de steun
van haar moeder en de psychische begelei-
ding. Het klinkt misschien wrang, maar dat
stemt me gelukkig. Nu is het aan mij om
mijn deel van de weg af te leggen. Ik zal ver-
antwoording afleggen aan de maatschappij.

“De periode van de feiten ligt intussen al
bijna tien jaar achter ons. Daarna is er een
periode gekomen van ontkenning, dan van
gedeeltelijke erkenning. Ik heb iets uitge-
haald dat nooit meer goed te maken valt,
maar zolang er geen proces was, moest ik
wel verder met mijn leven. Ik beschouw dat
als een periode van dubbelleven. Je zit vast-
gekluisterd aan die daden, maar je probeert
ook iets nieuws op te bouwen. Ik heb zelf
twee kinderen en na Eva kwam ik in een
nieuwe relatie met een vrouw, ook met twee
kinderen. Er is in die periode nooit meer iets
voorgevallen. Waarmee ik niet goedpraat
wat er daarvoor wél is gebeurd. Dan kwam
het proces en werd ik in eerste aanleg ver-
oordeeld tot tweeënhalf jaar cel. Later is
daar in beroep een half jaar van afgegaan, en
is ook de schadevergoeding verminderd.

NIET GENEZEN IN DE CEL

“Niemand komt genezen uit de gevange-
nis. Einde straf is voor mij niet het einde. Ik
loop er niet mee te koop dat ik vervroegd
vrijgekomen ben wegens goed gedrag. De
meeste gedetineerden wachten op het einde
van hun straf and that’s it. Omdat ze de con-
frontatie met zichzelf niet durven aan te
gaan. Ze durven zichzelf niet in vraag te stel-
len. Waarom heb je dit gedaan? Dat is de
kwestie. Ik ben er nog lang niet uit, maar ik
wil het wel weten. Als ik daar nu naar kijk,
zie ik nog een leegte. Die moet opgevuld
worden, ooit.

“In de gevangenis heb ik vaak in de spiegel
gekeken. Soms wou ik dat de spiegel achter-
stevoren stond, zodat ik alleen de achter-
kant van mijn gezicht hoefde te zien. Dat
schuldbesef zit diep, maar ik trek me op aan
de wil om erbovenop te geraken. Nog altijd
heb ik er moeite mee om de feiten een plek
te geven in mijn leven. Het klopt niet. Als
mens ben ik altijd erg sociaal geweest, en
tegelijk een beetje gesloten. Iedereen is wel-
kom, als je maar niet te dicht komt, versta je.
Misschien zat er iets in mijn relatie dat me te
na op de huid kwam, ik weet het niet. Ik
schuif geen schuld af, ik weet wat ik gedaan
heb en dat ik het gedaan heb. Ik wil alleen
aan de weet komen hoe het in godsnaam zo
ver is kunnen komen. 

“De weg naar de aanvaarding van je eigen
gedrag gaat verschrikkelijk diep. Teruggaan
naar de feiten is nog altijd niet gemakkelijk
voor mij. (valt stil) Ik kan er geen verklaring
voor geven. Er was stress, misschien frustra-
tie, nood aan bevestiging, maar dan dát...
(stilte) neen, geen excuses. Echt niet. Eerst
moet ik tot op de kern gaan, dan zal ik mis-
schien weten waarom. Weten is een vorm
van bescherming, inkapseling, opdat het
niet meer opnieuw zou voorvallen. 

“Toen de vraag kwam om weer in contact
te treden met het slachtoffer, schrok ik niet.
Eerst was er een vraag om contact te hebben
in de gevangenis met Anouk en Eva. Dat zag
ik niet zitten. In een situatie als de mijne
voel je veel schroom, schaamte. In zo’n
gespreksruimte in een gevangenis tussen de
vaasjes met plastic bloemen, zou dat niet
goed verlopen zijn. Die ruimte is te kil om

zo’n belangrijk gesprek te voeren. Neen. Ik
zou mijn gevoelens niet durven te uiten, ik
zou dichtgeklapt zijn.

“Het eerste gesprek met de bemiddeling
verliep stroef. Ik was terughoudend, moest
nog een stuk ontkenning overwinnen. Dit
soort daden... (stopt) Je plaatst dat buiten
jezelf. Er is ergens in mijn hersens een vier-
kant centimetertje dat niet goed gefunctio-
neerd heeft. Ik ben een crimineel. Geweest.
Dat kunnen zeggen, dat kunnen toegeven
voor jezelf, jongens toch, dat is niet simpel
hé. Ik wist dat er iets niet juist zat, en dat ik
geholpen moest worden, maar dat gaat
zomaar niet vanaf de eerste dag.  

SORRY IS 
HET MOEILIJKSTE WOORD

“Sorry zeggen is niet gemakkelijk. Het
klinkt gemakkelijk, als je het niet meent of
als je niet beseft wat je zegt. Maar voor mij
was dat tegelijk ook toegeven dat ik iets
onbegrijpelijks had gedaan. Ik wilde alleen
maar sorry zeggen als ik er voor mezelf
zeker van was dat ik het oprecht ook zo
bedoelde. En dus heeft het even geduurd.

“Ik was nog maar een paar dagen vrij toen
het gesprek plaatsvond. Voor mij was dat
een heel vruchtbaar moment. Er is iets afge-
rond, ook voor mij. Nu ben ik klaar om mijn
verhaal te vertellen. Mijn schuldgevoelens
zullen nooit weggaan, maar misschien kan
mijn boodschap een waarschuwing zijn
voor anderen, of een aansporing om hulp te
zoeken. Dit zijn smerige dingen, maar ik ben
niet de enige smeerlap. Ik weet dat ik uit een
zeer donkere kelder kom, the only way is up. 

“De confrontatie kunnen aangaan met
Anouk en Eva was voor mij heel belangrijk,
ook voor mijn eigen herstel. Toen ik Anouk
voor het laatst zag, was ze nog een klein
meisje. Nu stond er plots een puber voor

mij. Dat is even schrikken, maar niet omdat
ik bang was voor de verwijten. Ik had me
opgeladen voor die confrontatie, zoals een
advocaat voor zijn pleidooi. Je weet dat je
tegenwind zult vangen, maar je weet ook
dat dat terecht is en je daar dus door moet.  

“Ik ben niet gelovig en niet ongelovig. Iets
tussenin. Ik geloof ondanks alles in een
ethisch besef. Er zijn dingen die je doet en
dingen die je niet doet. Wat ik deed, doe je
niet. Dus moet ik verantwoording afleggen.
Dat is mijn enige ambitie nog: weer als
waardig mens kunnen functioneren. 

“In de gevangenis ben je veroordeeld om
te piekeren. Je bent er waardeloos voor de
maatschappij. Geen kwaad woord over de
cipiers van Brugge. Toen vorig jaar Marc, een
van onze penitentiaire beambten, zelf-
moord heeft gepleegd, was dat een zware
klap. Dat was een pracht van een mens. We
hebben toen een geldinzameling gehouden
voor een bloemstuk en hebben een brief
laten voorlezen op zijn begrafenis. Met een
schoendoos met een gat in ben ik rondge-
gaan in de blok, en iedereen mocht er
instoppen wat hij kon. 

“In de cel zit je tussen vier muren en je
weet verdomme goed waarom. Ik heb er een
jobke kunnen uitoefenen, ging er met het
eten rond. Zo kwam ik met alle gevangenen
in contact. De miserie die je daar ziet, valt
niet te beschrijven. Jonge beloftevolle men-
sen liggen daar kapot te gaan aan de drugs.
Hun boterhammetjes van het ontbijt liggen

’s middags nog onaangeroerd. Ik heb veel
met mijn medegevangenen gesproken, hen
aangespoord om hun lot weer in eigen han-
den te nemen. Ook voor hen vertel ik nu
mijn verhaal. Ze moeten hun leven weer bij
het nekvel nemen.

TWEEDE KANS ALS CADEAU

“Toen ik na een jaar voor het eerst nog eens
buiten mocht, was dat een schok. Je hoopt
dat je buiten die muren weer wat sociaal
contact kunt opbouwen, maar op straat is
het ieder voor zich. Niemand die een woord
zegt op de bus, het egoïsme van mensen die
ruzie maken in de rij omdat de een voor de
ander kruipt. Ach, er lopen zoveel mensen
rond op straat die gevangen zitten zonder
het zelf te beseffen.

“Ik probeer mijn tweede kans te grijpen.
Dat is een cadeau dat ik niet ga weggooien.
Ik heb opnieuw werk, niet langer als zelf-
standige, maar wel in een omgeving die ik
nog ken van vroeger. Dat helpt me, ook om
mijn financiële schulden af te lossen. Ik
word straks vijftig, mijn leven is nog niet
voorbij. Zoals ze zeggen: op je vijftigste
installeer je je laatste nieuwe voordeur. Mijn
nieuwe voordeur staat er en ze staat open. 

“Je wordt voorzichtiger in je privé-
contacten. Veel heeft te maken met de angst
om nog eens het vertrouwen van mensen
die dicht bij je staan te schenden. Dat is een
heuvel waar ik nog over moet. Het is relaties
opbouwen met de rem op. De vrolijke flap-
uit van vroeger is weg. Op dit moment heb
ik gewoon geen behoefte aan een nieuwe
relatie. Ik kan er nu niet zijn voor een ander,
omdat ik er nog niet ben voor mezelf.

“Mijn eigen kinderen zijn me komen
bezoeken in de gevangenis. Natuurlijk wil-
den zij weten waarom ik daar zat. Met mijn
ex hebben we afgesproken dat ze niet alles
hoefden te weten. Op voorwaarde dat ik er

weer bovenop zou geraken, mét begelei-
ding. (lange stilte) Voilà. Dat ben ik aan hen
en aan mezelf verplicht. Ik heb iets gebro-
ken in mezelf, en nu moet ik het weer recht-
zetten. Zodat het niet scheefgroeit en
opnieuw breekt.”

Herstelbemiddeling is een aanvulling op de
klassieke rechtspraak van schuld en boete.
Bedoeling is om slachtoffer en dader een actieve
rol te geven in de afhandeling van het conflict.
De bemiddeling verloopt neutraal met evenveel
inspraak voor slachtoffer als voor dader. 
Alleen als er een erkenning van schuld is en als
beide partijen vrijwillig instemmen, kun je de
procedure starten. De bemiddeling grijpt in
principe niet in op de rechtsgang en kan zowel
voor als na het vonnis beginnen. In Vlaanderen is
enkel de vzw Suggnomé (naar het Griekse woord
voor ‘sorry’) erkend als bemiddelingsdienst, met
afdelingen in alle gerechtelijke arrondissementen.

Anouk gaat na de kerstvakantie weer naar
school, in de hoop later af te studeren als sociaal
assistente. Eva zorgt weer voor haar twee
kinderen. Peter vond opnieuw werk en vierde
kerstavond met collega’s. Voorlopig zijn er geen
plannen om opnieuw met elkaar in contact te
komen. 

* De namen van de betrokkenen zijn op hun verzoek 

verzonnen. Met zeer veel dank aan bemiddelaar 

Annemie Gaethofs en stafmedewerker Pieter Verbeeck 

van vzw Suggnomé. Meer weten: www.suggnome.be.
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De binnenspiegel van 

Maaike Neuville

Maaike Neuville is actrice. Donderdag begon de nieuwe 
fictieserie Van vlees en bloed op Eén, waarin ze meespeelt. 

Maandag begint Neuville met de opnames van haar kortfilm
FWD (Forword), die ze zelf ook regisseert.

Wat is uw huidige
gemoedstoestand?

“Gelukkig en opgedraaid.”

Wie zijn uw helden? 
“Ik heb net de autobiografie gelezen van
de actrice Simone Signoret, La nostalgie
n’est plus ce qu’elle était. Daarin vertelt ze
heel nuchter over zichzelf en haar vak. Ik
heb er veel van geleerd. Ook Jean-Luc
Godard en David Lynch zijn helden, ze
hebben fantastische films gemaakt. Ik
heb hier ook een boek bij me liggen over
Frans Wuytack, een beeldhouwer en voor-
malige priester die arbeidersopstanden
organiseerde in de haven van Antwerpen
en als missionaris werkte in Venezuela.
Indrukwekkend.”

Aan wie ergert u zich?
“Aan mensen die me dingen verzwijgen.”

Lijkt u het meest op uw vader of
op uw moeder?
“Ze zeggen me vaak dat ik uiterlijk op
mijn vader lijk. Innerlijk heb ik karakter-
trekken van allebei geïntegreerd, zoals de
nuchterheid van mijn vader en het
emotionele van mijn moeder.”

Wat is uw grootste angst? 
“Voelen dat ik zou veranderen of mijn
principes zou verloochenen onder druk
van anderen, zoals onder een totalitair
regime.”

Wat is uw meest geliefde
dagdroom?
“Dat ik alles tegelijk zou kunnen doen. En
dat er 48 uur in één dag zouden passen.”

Bidt u soms?
“Ja, maar op mijn manier, zonder iemand
aan te spreken. Ik neem er mijn tijd voor,
’s ochtends en ’s avonds.”

Wat is uw definitie van liefde?
“Een heel grote rust en een onuitgespro-
ken vertrouwen. Elkaar zonder woorden
recht in de ogen kunnen kijken.”

Wanneer hebt u voor het laatst
gehuild?
“Ik denk gisteren of zo, heel eventjes. Dat
heeft te maken met de grote vermoeid-
heid.”

Als u iets aan uzelf kon
veranderen, wat zou dat dan zijn?
“De manier waarop ik tot beslissingen

kom. Het zou wat directer mogen, zonder
te veel twijfel.”

Van wie hebt u het meest geleerd?
“Momenteel leer ik alles over mezelf
dankzij mijn lief. Hij is een spiegel, omdat
ik in bepaalde trekken mezelf herken.
Aan de andere kant doet hij me inzien dat
mijn manier van omgaan met de dingen
niet de enige juiste is.”

Waar bent u het meest trots op?
“Op het feit dat we morgen beginnen te
draaien aan mijn kortfilm. Ik heb alles
zelf op poten gezet, geschreven, geprodu-
ceerd. Met de hulp van fijne mensen die
vrijwillig meewerken, zonder subsidies.
De film gaat over een man en een vrouw
die elkaar ontmoeten op een verlaten
kruispunt. Ze zijn constant bezig met
weg te gaan en terug te keren. Ze kunnen
niet meer zonder elkaar. De ondertitel
luidt: ‘’t Is altijd ’t zelfde’. En dat is liefde.”

Welk leed hebt u anderen
berokkend?
“Ik heb al eens iemand laten staan voor
iemand anders, en ik heb ook al wel eens
het verdriet van een vriendin niet gezien.
Ik denk dat dat veel pijn doet.”

Waaraan bent u het meest
gehecht?
“Aan mijn onafhankelijkheid.”

Waar zou u het liefst wonen?
“In Canada. De verschillende culturen en
talen spreken me aan, en de uitgestrekt-
heid. Ik zie me ginder nog wel eindigen.”

Wat wenst u Vlaanderen toe in
2009?
“Stabiliteit en twee grote open armen.”

Hoe kijkt u terug op 2008?
“Voor mij was het een bewogen jaar. Ik
heb veel over mezelf geleerd. Ik heb ook
niet zoveel gespeeld, waardoor ik nu met
een groot ei zit dat er in 2009 uit zal
komen.”

Welke geschenken geeft u het
liefst? 
“Spullen die ik zelf graag krijg. Afgelopen
kerst heb ik mijn lief een luisterboek
cadeau gedaan van Anna Enquist,
Contrapunt. Dat was het leukst om te
geven. Vooral omdat ik er nu zelf ook
naar kan luisteren. (lacht)”

JEROEN VERSTEELE
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“We hebben dat gesprek heel sereen
gehouden. Ten slotte kennen we
elkaar redelijk goed, hoe gruwelijk
dat ook klinkt. We wilden ons niet

verlagen tot het niveau van verwijten en
beschuldigingen. Natuurlijk komen er dan
wraakgevoelens boven, ook bij Anouk. Maar
ze is daar beheerst mee omgegaan. Ze heeft
subtiel laten aanvoelen dat de kansen
gekeerd waren. Ik ben zo trots op haar, dat ze
dit aangedurfd heeft. Zoals ze daar zat, rustig,
rechtop, zelfverzekerd. Hij kon haar niet
meer klein krijgen.

“Anouk is volwassen voor haar leeftijd,
noodgedwongen. Ze is niet in haar put blij-
ven zitten. Maar ze heeft er wel een klare kijk
op de mensen aan overgehouden. Als er iets
niet in de haak zit bij een vriendinnetje, heeft
ze dat meteen door. Het lijkt wel alsof ze een
derde oog heeft voor misbruik. Ze herkent de
lichaamstaal, de afweermechanismen.

“Ik sta vol bewondering voor mijn dochter.
Ze werkt naar een leven waarin ze weer
gelukkig kan worden. Dat is zeer straf.
Onlangs vertelde een vrouw me nog hoe ze
zelf als jong meisje misbruikt was en hoe ze

nooit over die remming heen is gekomen.
Naar de psycholoog wou ze niet, want
iemand die dat niet zelf heeft meegemaakt,
kon haar niet vooruithelpen, dacht ze. Zo
jammer. Dertig jaar later staat ze veel minder
ver dan mijn dochter na zeven jaar. Ik weet
niet wat Anouk heeft moeten doorstaan. Ik
heb haar pijn niet gevoeld, haar vernederin-
gen evenmin. En toch zijn we er samen over-
heen geraakt. Zij heeft haar leven weer in
handen genomen, heeft de reddingsboeien
gegrepen. Dat dit kan, dat wil ik nu overal uit-
schreeuwen.”

Peter
dader

’Peter: ‘In de gevangenis heb 
ik vaak in de spiegel gekeken.
Dat was telkens zwaar,
het schuldbesef zit diep’
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Plan B tegen
CO2 Met giganti-
sche ruimte-
spiegels het zon-
licht reflecteren.
Of reusachtige
buizen in de zee
leggen, om CO2

naar de diepte te stuwen. Klimaat-
experts zoeken een laatste redmiddel
tegen de opwarming van de aarde.
ALGEMEEN>7

Interview met
CD&V-voorzitster
Marianne Thyssen 
In een paar dagen tijd
speelde de CD&V-voorzit-
ster een premier, een vice-
premier en een jonge
belofte kwijt. Marianne
Thyssen moest in volle cri-
sis op zoek naar een hand-
vol vervangers en vond
die ook. ‘Je moet doen wat
moet.’
ALGEMEEN>8

Grootste koraalrif ter wereld naar de haaien
De groei van het Groot Barrièrerif ten noordoosten van
Australië is door de klimaatverandering teruggevallen
naar het traagste niveau in 400 jaar. Onderzoekers vre-
zen dat het binnenkort helemaal gedaan is met het rif.
ALGEMEEN>12

De katernen Wax en Vamos zijn nog
even met vakantie. Volgende week

zaterdag zitten uw vertrouwde 
bijlagen weer bij 

de krant.

Sorry
Sommige interviews grijpen recht

naar de keel. Zoals het aangrijpen-
de maar serene gesprek in Zeno in
deze krant met een incestslachtof-
fer, haar moeder én de dader. De ex-
vriend van de moeder, haar stiefva-
der. De man verwoestte drie levens:
van het meisje, van haar moeder/
zijn partner (alsjeblieft niet hij,
dacht ze toen haar dochter de gru-
wel vertelde, alsjeblieft niet de man
met wie ik gelukkig ben). En ten
slotte ook dat van hemzelf.

Maar zelfs met een menselijk
Hiroshima kan een wederopbouw
gebeuren. In dit krenkende incest-
geval ook omdat er een dienst
‘herstelbemiddeling’ bestaat, als
aanvulling op de klassieke recht-
spraak. Die bracht de drie weer in
eenzelfde kamer. Dat lijkt soft, een
late uitloper van de immer vergoe-
lijkende praatcultuur van de jaren
zeventig. Maar dat is niet zo.

Ten eerste is herstelbemiddeling
geen alternatief voor gevangenis-
straf. Zelfs de dader ontkent niet
dat de cel zinvol is: ‘Je zit er tussen
vier muren en je weet verdomme
goed waarom.’ Maar tegelijk doet

de (vrijwillige) confrontatie met
zijn slachtoffers hem ook naar zich-
zelf kijken. Zoals zoveel daders
had/heeft hij de neiging om de
schuld elders te leggen: professio-
nele stress, iets wat schuurde in de
relatie. Maar een rechtstreeks
gesprek met zijn ‘dochter’ maakte
dat er geen ontkomen aan was: hij
kon maar op één plaats de schuld
leggen: bij zichzelf. Daar waar hij
trachtte te ontkennen.

Zo konden drie verwoeste levens
de draad van hun leven sneller
oppikken. Hij, omdat herstel begint
met (er)kennen van schuld. Zijn
slachtoffer en haar moeder, omdat
ze voor het eerst ‘sorry’ hoorden.
Voor de dader was dat het moeilijk-
ste om uit te spreken, voor de
slachtoffers om te horen. Ze zullen
zijn daad nooit vergeten, ook nooit
vergeven. Dat hoeft niet. Maar ze
laten hem wel zijn berouw uitdruk-
ken. Dat woord horen sterkt hen al,
dat mogen zeggen helpt hem ook. 

Dit procédé past niet in het heer-
sende flinkheidsdiscours, waar
chemische castratie het ultieme
antwoord lijkt op incest. Dat snoert
de dader in, maar geneest hem niet,
en heelt zeker niet de slachtoffers.
Deze weg lijkt zachter, maar is con-
fronterender. Leidt tot resultaat
voor slachtoffer en dader, en dus
voor de maatschappij. En tot de
hoopvolle wetenschap dat zelfs in
de zwartste krochten van de
menselijke geest mogelijk wat 
licht kan raken.

STANDPUNT

Reageren op dit standpunt?
www.demorgen.be

Herstelbemiddeling.
Het lijkt soft maar
is confronterend. En
leidt tot resultaat

WALTER
PAULI
Politiek commentator

NIEUWS

STEMPEL

BERICHT AAN 
DE PERSVERKOPER
Stempel de bon af, verzamel ze en

stuur ze via uw ontvangen omslag
terug naar DM - American Movie
Collection, PB 2000, 1730 Asse. Er gebeurt een
controle tussen het aantal geretourneerde dvd’s
en de bonnen die u terugstuurt.

Dvd’s uitverkocht? Bestel ze na via
078/15.45.45 of via het gratis faxnr.
0800/246.46. 
Actie zonder aankoopverplichting. Deze bon kan aangevraagd wor-
den met een aanzichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde
omslag (0,54 euro) bij DM Promotie, Brusselsesteenweg 347, 1730 Asse.
Aanbod enkel geldig in België en zolang de voorraad strekt.

BRUSSEL ● ‘Onze klanten zijn
niet vertrokken. Er zijn niet
substantieel meer rekeningen
afgesloten. Enkel een deel van
het sparen werd gespreid’, zegt
woordvoerster Hilde Junius.

Fortis Bank reageerde op cijfers die giste-
ren in de zakenkrant L’Echo verschenen. Op
basis van nog ongepubliceerde Europese
documenten meldde de zakenkrant dat
Fortisklanten tussen 29 september en 3
oktober 35,9 miljard euro weghaalden bij
de bank. Maar dat bedrag omvat vooral het
afhaken van grote professionele klanten en
bewegingen op de internationale markten,
verduidelijkt de bank.

‘Valt mee’

“Minder dan 10 procent van de 35,9 mil-
jard euro is toe te schrijven aan de parti-
culiere klanten van Fortis Bank België”,
zegt Fortiswoordvoerster Hilde Junius.
“Over het hele jaar hebben we bij hen een
uitstroom gezien van 6 miljard euro, na
beurscorrectie (de waardevermindering
door de beurscrash is eruitgefilterd, EV).
Dat is maar 4,5 procent tegenover eind
2007. Dat valt gezien de omstandigheden

nog relatief mee.”
Fortis erkent dat zijn Belgische klanten

almaar meer hun geld op spaarboekjes
spreiden over meerdere banken, “onder
invloed van de onzekerheid in de financiële
sector en om maximaal te genieten van de
depositogarantie”. Maar de bank ziet ook
interne verschuivingen van het spaarboek-
je richting kasbons en bedrijfsobligaties. De
bedragen op Fortis’ onlinespaarrekeningen

bedragen intussen ongeveer 14 procent van
de totale spaarinlage. 

Fortis Bank België verwacht dat er geld zal
terugkeren zodra duidelijk wordt of zij
onderdeel wordt van het Franse BNP
Paribas of niet. “Aangezien de bank onder-
tussen volledig gestabiliseerd is en zich
voor nagenoeg 100 procent in handen van
de staat bevindt, zal het terugvloeien van
deze fondsen kunnen starten zodra ook alle
toekomstperspectieven volledig duidelijk
zijn”, zegt de bank.

Claim van 11 miljard 

Rond die deal en de ontmanteling van
Fortisgroep lopen verschillende rechtsza-
ken. Begin december stelde het Belgische
hof van beroep in het veelbesproken
Fortisarrest dat aandeelhouders gekend
hadden moeten worden in de beslissing
over de verkoop aan BNP Paribas. In
Nederland heeft een groep beleggers aange-
kondigd een claim van ten minste 11 miljard
euro in te dienen tegen de Nederlandse
staat. 

Jan van Rutte, de topman van het intussen
afgesplitste Fortis Bank Nederland, noemt
de juridische procedures die aandeelhou-
ders van Fortis voeren tegen de gedeelte-
lijke Nederlandse nationalisatie onverant-
woord. “Het is gevaarlijk. Het zorgt eerder
voor een toeneming van onzekerheid en
chaos dan dat het iets verbetert”, aldus Van
Rutte in het zakenweekblad FEM Business.

Om te voldoen aan de Europese eisen inza-
ke mededinging, moet Fortis zich engage-
ren om twee jaar lang niet in de top twee te
staan van beste aanbiedingen inzake rende-
ment voor zichtrekeningen en online spaar-
rekeningen, zo schrijft L’Echo nog. Maar
Fortis Bank België zegt niets van zulke
Europese beperkingen te weten. 

Fortis ziet ‘slechts’ 6 miljard
euro spaargeld wegstromen
Fortis Bank België zag vorig jaar 6 miljard euro aan
beleggingen van particuliere spaarders wegvloeien.
Dat maakte de bank zelf bekend. Het komt neer 
op een uitstroom van ‘slechts’ 4,5 procent in het 
turbulentste jaar uit haar geschiedenis.
DOOR EMMANUEL VANBRUSSEL

135.000 
Belgen maken gebruik
van sms-parkeren 

Minstens 135.000 Belgen maken gebruik
van hun gsm om hun parkeerticket te
betalen. Dat blijkt uit cijfers van Parknow,
de marktleider in het sms-parkeren.
Concurrent P-mobile heeft nog geen resul-
taten beschikbaar. Parknow lanceerde het
sms-parkeren twee jaar geleden in
Antwerpen. Sindsdien werd de dienst uit-
gebreid naar Brugge, Hasselt, Tienen,
Lokeren, Wetteren, Turnhout en Diest.

Sinds de opstart werden al 2 miljoen
sms’jes gestuurd door 135.000 verschillen-
de chauffeurs. De grootste piek vond
plaats op 18 december 2008, toen 6.700
mensen van Parknow gebruikmaakten. In
Antwerpen betaalt 35 procent van de auto-
mobilisten zijn ticket intussen per sms.
Wegens het succes wordt het initiatief
begin 2009 uitgebreid naar het Brusselse.

Ook concurrent P-mobile, actief in
Aarschot, Mortsel, Zottegem en Lier, doet
het naar eigen zeggen goed. P-mobile
ging pas in de zomer van 2008 van start
en kan voorlopig geen concrete resultaten
voorleggen.

HETCIJFER

BRUSSEL ● Met Geert Hoste regeert, Van
vlees en bloed en De slimste mens ter
wereld presenteerde televisiezender Eén
op nieuwjaarsavond drie programma’s
die meer dan 1,6 miljoen kijkers haalden.

Geert Hoste regeert kon 1.671.000 kijkers
bekoren. Voor een eindejaarsconferentie
van de West-Vlaamse komiek is dit een
nieuw record. De afgelopen jaren stegen
zijn conferences gestaag in de kijkcijfer-
lijsten en ook de talloze herhalingen
deden het goed. De heruitzending van de
conference van 1 januari 2008 haalde vori-
ge week zelfs meer dan 1,2 miljoen kijkers.

De nieuwe fictieserie Van vlees en bloed
was bij de eerste aflevering goed voor
1.685.160 kijkers. Het verhaal rond de sla-
gersfamilie Vangenechten lijkt hiermee
vertrokken voor de volgende zes afleverin-
gen. Het hoge waarderingscijfer van 7,52
zal de makers Michiel Devlieger en Tom
Van Dyck zeker tot tevredenheid stem-
men.

Traditiegetrouw lokte ook De slimste
mens heel veel kijkers: 1.742.092.
Nieuwsanker Freek Braeckman verdween
uit het spel en vestigde met elf deelnames
net geen nieuw record. 

(SK)

Kijkcijferrecords voor
Eén op nieuwjaarsavond

BRUSSEL ● In de supermarkten van
Delhaize België is sinds gisteren de
prijs van verse broden met 10 eurocent
gedaald. Voor een klein brood van 400
gram betaalt de klant nu 1,09 euro en
voor een groot brood van 800 gram 1,75
euro. Colruyt en Carrefour volgen wel-
licht het voorbeeld.

De daling van de broodprijs is de eer-
ste inspanning van Delhaize in 2009.
“We doen deze extra inspanning naar
aanleiding van de dalende koopkracht.
Brood is een basisproduct, dat in een
onzekere economische periode als nu
aan belang wint in de dagelijkse voe-
ding van de consument”, aldus Serge
Arnaert, verantwoordelijke voor de
bakkerijafdeling van Delhaize België.

Het is niet de eerste keer dat Delhaize
de prijs van zijn producten blijvend
verlaagt. In januari en mei van vorig
jaar werden honderden producten van
nationale merken verlaagd. Daarnaast
wordt ook het assortiment van huis-
merken verder uitgebreid zodat de
klanten kunnen beschikken over een
goedkoper alternatief. In alle super-
markten van Delhaize gelden boven-
dien dezelfde prijzen.

Concurrent Colruyt is bereid om te
volgen in de prijsdaling. “Wij vergelij-
ken zeer goed alle prijzen van de con-
currenten. Als het nodig is, zullen ook
wij volgen met een prijsdaling”, zegt
Jan Prinsen, directeur verse producten
bij Colruyt. 

Ook warenhuisketen Carrefour is
naar eigen zeggen bereid om, als het
nodig is, met de prijs te zakken. “Wij
vergelijken altijd de prijzen van onze
concurrenten. Onze aandacht gaat
vooral uit naar ons nummer 1 brood,
een brood van 800 gram voor slechts
0,69 euro”, meldt Julie Stordiau, woord-
voerster van Carrefour.

Supermarkten verlagen prijs brood

■ Fortis Bank België verwacht dat er
geld zal terugkeren zodra er duidelijkheid
is over de overname door BNP Paribas.

JAN VAN RUTTE (TOPMAN FORTIS

BANK NEDERLAND):

Juridische
procedures 
van aandeel-
houders zijn
onverantwoord.
Het is gevaarlijk
en zorgt voor
meer chaos en
onzekerheid

EN VERDER 
● BUITENLAND >13
● DE GEDACHTE >17
● WEER&PUZZELS >20
● REPORTER >21
● SUPPORTER >29
● DE FINANCIËLE MORGEN >33
● BIS >41
● TELEVISIEPROGRAMMA’S >46
● ZENO >51

VANDAAG IN HET NIEUWS

SERGE ARNAERT (DELHAIZE):

Brood is een
basisproduct dat
in deze crisistijd
aan belang wint
in de voeding


