
	  

Een 47-jarige Tsjech is wel erg creatief
omgesprongen met valsmunterij. De
oplichter slaagde erin om in een winkel
een vals eurobiljet om te wisselen voor
24.000Tsjechischekronen.Nochtansgeen
evidente wissel, want het valse biljet was
bedruktmet naakte dames en had boven-
dieneenwaardevan1.000euro, terwijlhet
waardevolsteofficiëleeurobiljeteréénvan
500euro is.Hetwaspas toendegedupeer-
dewinkeluitbater naar zijn bank ging, dat
deoplichtingaanhetlichtkwam.Depolitie
slaagde er intussen in om de 47-jarige
oplichterop tepakken. Foto EPA
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Jij bent gevráágd, terwijl tientallen Neder-
landsetoppersstondentespringen.Trots?
«(Glundert) Ja, ik ben best fier. Presentator
worden van ‘Zomergasten’ is blijkbaar een
beetjezoalsministerwordeninBelgië:als je laat
blijken dat je het wil, word je het sowieso niet.
Ik heb die job echt nooit geambieerd. Ik dacht:
‘Dat is zo oer-Hollands, daar gaan ze nooit een
Belg voor nemen.’ Het was een complete ver-
rassing toenzemecontacteerden.»

Het is danwel een prestigieus programma,
maarheefthetookeffectiefveelkijkers?
«Datschommelt tussen250.000en1miljoen.
Niet superveel dus, als je bedenkt dat er
17miljoen Nederlanders zijn. Ik vrees dat de
hype errond groter is dan de interesse in het
programma zelf. Maar dat is met veel feno-
menenzo.»

Ben je zenuwachtig voor de eerste uit-
zending?
«Goh,eerdergezondgespannen.Drieuur in-
terviewen heb ik nog nooit eerder gedaan,
maar met al mijn ervaring denk ik dat het
wel zal loslopen.»

Je gastenzijn zangerHennyVrientenvan
Doe Maar, cabaretier MichaWertheim,
sociologe Jolande Withuis, trendvoor-
speller Lidewij Edelkoort, Alcatel-CEO
Ben Verwaayen en tv-presentator Adriaan van
Dis.Naarwiekijk jehetmeestuit?
«Oei,dat iseenmoeilijke. Ikhebmijngastenzelfmee
gekozen,dus ikvindhenallemaal interessant.Maar
vooralLidewijEdelkoort intrigeertmij.Zijvoorspelt
trends en is daarvoor bekend in de hele wereld. Zij
heeft bijvoorbeeld tien jaar geleden al verkondigd
dat er nueenhype zou zijn rondkoken. Straf, hè! Ik
benheelbenieuwdwatwevolgenshaardekomen-
de tien jaarmogenverwachten.»

GeenVlamingenindeselectie?
«Nee, tweeVlamingen ineenNederlandsprogram-
mavondenze tochwatvanhetgoede teveel.»

AlsjezelfZomergastwas,welktelevisiefragment
zoudenwedanzekertezienkrijgen?
«Een stukje uit ‘Johan en de Alverman’ of ‘Nonkel
Bob’.Hét jeugdsentiment. Ikweetnoggoedhoewij
opmaandagalafteldennaarwoensdagmiddag,het
enige moment dat er iets op televisie was voor de
kinderen.»

Hebjij ietsmetNederland?
«Ja, tochwel. Vooral vanuitmijnprille jeugd. Ik ben
opgegroeid met de muziek van Golden Earring,
FocusenShockingBlue,wegingennaarPinkpopen
keken naar ‘Floris’ en ‘Studio Sport’. België en Ne-
derland waren toen veel closer. We deelden meer
cultuur. Maar ook nu vind ik het geweldig omdaar
te zijn. Weet je wat dat is met die Hollanders? Dat
zijn mensen waar je goedgezind van wordt. Hun
enthousiasme werkt heel aanstekelijk. Het is een
tegengif voormijn typischVlaamse lammigheid.»
«Ze zijn ook niet te beroerd om een plan te maken
en dat ook uit te voeren. Bij ons ontstaan grootse
plannen tussen de vierde en achtste pint, maar bij
detwaalfdedoofthetalweeruit.Hollandersdrinken
geen twaalf pinten, die gaan op tijd slapen om
’s morgens dat plan uit te voeren. Als ik een paar
dagen in Amsterdam heb gezeten — tegenwoordig
zo’ndrie àvierdagenperweek—merk ikdat ik aan
die mentaliteit meer en meer gehecht geraak. Ik
denkdat iker zelfs zoukunnenwonen.»

Allez jong,meenjedat?
«Ja, hetbevaltmedaarwel.»

Dus binnenkort is Jan Leyers gewoon een Hol-
lander?
«Ho ho, nog niet meteen. Er is een verschil tussen
zeggen dat ik het zou kúnnen en het ook effectief
doen.Mijn vrouw is op dat vlak veel avontuurlijker
en impulsiever dan ik. Als ik nu zou thuiskomenen
zou zeggen: ‘Schat, ik heb alles verkocht en we
verhuizen naar Amsterdam’, dan zou zij onmid-
dellijk zeggen: ‘Oké. Geef me even tijd om in te
pakken.’ Mijn dochters (naast twintigers Ella en
Dorien heeft Leyers nog twee jongere dochters:
Olga (14) en Billie (18), red.), dat is een andere zaak.
Maaralszijooitallemaalhethuisuitzijn,misschien
wel. Ik zegnooitnooit.»

Ik moet je iets bekennen: ik dacht dat jij veel
serieuzer zou zijn. Op tv heb je zo’n strenge
blik.Waarom presenteer jij eigenlijk altijd zulke
ernstigeprogramma’s?
«Nu klink je al net als mijn jongste dochter. Die zei
me twee maanden geleden: ‘Papa, waarom moet
jij op tv altijd de saaie intellectueel uithangen?
Kun je niet eens iets leuksdoen?’ Ikweet het eigen-
lijk niet. Misschien omdat er al genoeg mensen
zijn die fratsen uithalen of het nieuws becommen-
tariëren.»

Iets met humor zoals ‘Een laatste groet’ of ‘Mag
ikukussen?’zouniksvoor jouzijn?
«Daarvragenzemijnooit voor.»

Maarzoujehetkunnen?Zitereenhumoristinjou?
«Zo zou ikmezelf nooit noemen. Ik bendegene van
wie demensen nooit weten of ik het nu grappig of
serieus bedoel. Typisch Antwerps, eigenlijk. Maar
het isweleenidee:comedymaken. Ikzaleensvoor-
stellenof ikditnajaardeeindejaarsconferencemag
doen: ‘JanLeyers zwanst’.Dat zouhet zijn.»

Datwil ikzien!
«Allezvooruit. Ik zal zienwat ikkandoen (grijnst).»

Naast je tv-werkben jeenkele jarengeledenook
opnieuwbegonnenmetSoulsister.Waarom?
«Voor de fun. Het was opeens weer tof om samen
met Paul (Michiels, red.) te jammen en onze oude
nummers nog eens te spelen. Toenwe ermee stop-
ten, had ik het echt gehad. De rek was eruit en het
begon een opgave te worden. Nu spélen we weer.
Letterlijk.Het is numijnontspanning,mijnuitlaat-
klep. Ikhebdatnodig,die tweeuitersten: sérieuxen
fun. Dat isdeoptelsomvan JanLeyers.»

Watvoor iemandbenjethuis?
«Mijn dochters hebben me die vraag ook vaak
gesteld, als zemij voor schoolmoetenomschrijven.
‘Huistiran’, lach ik dan. Nee, ik ben thuis noch de
serieuze presentator, noch de rocker. Als ik thuis
ben, ben ik eerder een soort aanwezige schim, het
typedat rondsloft in boxershort en eenhele dag op
decomputerof in z’n studio zit teprutsen.»

Gezellig.
«Ja, ikweethet: ikbennietde leukste thuis.»

Wil je het niet stilaan wat rustiger aan doen?
Verlangjenognietnaar jepensioen?
«Pensióen (spuwt het woord uit). Zijde gij zot? Pen-
sioen, dat is dood voor mij. Dat is het inluiden van
het einde. Het staat voor mij gelijk aan: sloefen en
eenstoof.Nee,daarbedank ikgraagvoor. Ikkanmij
niet voorstellen dat ik ooit mijn manager zou op-
bellen: ‘Johan,gelastallesaf, ikganumetpensioen.’
Noway.Pasals ikdoodval.»

Zouden je vrouw en dochters niet graag hebben
datjewatmeertijdhadenrustigthuiswaszonder
tewerken?
«Omwattedoen?Mijnkasoptevreten?Nee, ikdenk
dat ze dan liever hebben dat ik weg ben. En wat is
dat dan eigenlijk: rustig thuis? Wat doe je dan?
In de tuin werken? Dát zou ik pas corvee vinden.
Ik zie mezelf nog niet om 9 uur opstaan en de hof
inschietenmeteen schup.»

Je kunt natuurlijk ook fijnere dingen doen: gaan
wandelen, fietsen,eendagjezee...
«Het is mijn absolute schrikbeeld om zo oud te
worden. Ikbennietgemaaktommedaargoedbij te
voelen. Ik moet een deadline hebben, een doel.
Anders heeft het leven voor mij geen zin. Je dagen
vullenmetpetanquenof golfenendaarnanogeens
naar de zee rijden, allemaal fijn enwel.Maar ik zou
dan het gevoel hebben: kan er nog iets gedaan
worden?»

Oudwordenisprecieseengevoeligpuntvoorjou.
Daarstraksmetjeleesbrilwasjeookalgegeneerd.
«Ja, merken dat je ouder wordt, is confronterend.
Vroeger stonden we het uur voor een optreden te
babbelen over de schoonste grieten die voor het
podium stonden. Nu zagen en klagenwe over rug-
pijn of draaierigheid en welke dokters daar goed
voor zijn. Danweet je hetwel, hè. Eenkater duurde
vroeger ook nooit langer dan een dag. Nu kan dat
wel eens twee of drie dagen zijn. Als je jong bent,
denkjedat jeeraankuntontsnappen,maarhelaas.»
«Je moet een kat een kat durven te noemen: 65 is
bejaard, hè. Toen Gerrit Komrij overleden was,

bijvoorbeeld, zeiden ze op de radio: ‘Hij
was nog zo jong.’ Jong? Die man was 68.
Dat ís niet jong!Als je op je 65ste niet oud
bent,wanneerdanwel?»

Euh... je bent daar zelf niet zó ver meer
vanaf,hè.
«Ik weet het. Dank ommij eraan te herin-
neren. Heel fijn (grijnst). Nee, ik zal er niet
aan kunnen ontsnappen, dus wil ik de
waarheid ook niet verbloemen. Het is nu
eenmaal zodat ikoudword. Punt.»

Doejemoeiteomhetteverbergen?
«Nee, niet echt. Ik let wel op mijn uiterlijk,
maar ik ga mijn haar niet verven, bijvoor-
beeld.Datvindikpotsierlijkbijeenman.Het
iseentevreemdcontrast tussenjegezichten
je haar. Grijs is grijs. En ik zou er misschien
ookbeteruitzienals ikcrèmeszougebruiken
tegen de rimpels of wat blush zou opdoen,
maar ook dat zie ik niet zitten. Ook gaan
fitnessen omstrak te blijven, zoalsMadonna,
heb ik er niet voor over. Ik word almoe bij de
gedachtealleen.Gelukkigkan iknogetenwat
ikwil zonderdikker teworden.»

Je oudste dochter Dorien is intussen ook al
28 en Ella 24. Zit de kans erin dat je binnen-
kortopawordt?
«Zehebbenalletweeeenlief,dat isaleeneerste
stap, hè. Ik zal aan het idee moeten wennen.
Mijn dochters plagen me er echter al genoeg
mee: ‘Zeg papa, hoe wil jij eigenlijk genoemd
worden?Opa?Bompa?Opoe?Pappie?’»

En?
«Ik zal dat, alshet zover is,welmetdatkindbespre-
ken.Dat is iets tussenmijenhemofhaar.Maarwaar
ik nog hetmeest van gruwel, is als ook je vrouw en
familie je ‘opa’ gaan noemen. Bij vrienden van ons
is dat zo. Dan roept zijn vrouw: ‘Opa, kom je ook
eten?’Dangrijp iknaarmijn revolver.»

Hoe is het eigenlijk met Dorien en Ella? Enkele
jarengeledendokenzeoveralop—bijEurosong,
alsvliegendereportervanRadioDonna...—maar
nu is het al een tijdje geledendatwenog iets van
hengehoordhebben.
«Zezittennochtansallebeinogindetelevisiewereld.
Dorien eerder achter de schermen, maar Ella
acteert. Ze is nu bezig voor de reeksen ‘Aspe’ en
‘Vermist’. Haar zal je zeker nog zien opduiken, de
komende jaren.»

Jebroerstierfdrie jaargeledenheelonverwacht.
Hij stuikte vlak voor zijn 50ste verjaardag ineen
tijdens een marathon. Heeft dat je kijk op het
levenveranderd?
«De what’s the fucking point of it all-factor is zeker
toegenomen, ja. Mijn broer heeft nooit gerookt,
dronk nooit. Hij was slank, had geen overgewicht,
was sportief. Op papier had hij alles mee. En toch
stierf hij zo jong. Ik denk nu dus: waarom zou ik
moeitedoenomgezond te levenalsdedood je toch
zo random treft? Ik drink nu dus al wat vaker een
pintje engeniet van lekkereten.»

Haddenjullieeengoedeband?
«We waren geen broers die elk weekend samen
gingenmountainbiken of zo. Maar we kondenwel
altijd bij elkaar terecht. Ikmis vooral een flink stuk
van mijn geheugen. Er zijn veel dingen die alleen
mijn broer wist. Stomme dingen, zoals ‘hoe heette
datprogrammanuookweerwaarwevroegeraltijd
naar keken?’ —maar ineens is die persoon aanwie
jedatkanvragenwég.Datdoetheel vreemd.»

Lekenjullieopelkaar?
«Van uiterlijk heel erg. Er was zelfs ooit een vriend
diebeweerdedathijmijgezienhadophetvliegtuig,
terwijlhetmijnbroerwas.Vankarakterveelminder.
Ikwas Jommeke, hij Filiberke.Hij zatmeermet zijn
kop in de wolken, ik was eerder de praktische. Hij
was ook altijd degene diemoestmeedoenmetmij.
Toen ik muziek begon te spelen, moest hij mijn
drummer zijn. Elke avond na het eten wou ik nog
repeteren en dan moest hij mee. Hij had er ook
aanlegvoor,maarnietdeechtegoesting.Alsdatwel
zo geweest was, waren wij misschien de eerste
Clouseau.Wieweet.Tekenen,hetgrafische:datwas
meer zijnding. Hij is danookarchitect geworden.»

Denkjeveelaanhem?
«Elkedag.Hijheeftmijnhuisgetekend—dusramen,
trap, keuken: alles is van zijn hand. Soms doet het
pijn,maar ik vindhetwel een fijn gevoel.Hij lijkt zo
echt nog bij ons te zijn. Het huis is mijn draad naar
hem.»

Wat zou hij ervan gezegd hebben dat je ‘Zomer-
gasten’magpresenteren?
«Hijzoueensmonkelendgeknikthebben,metogen
diealleszeiden. Ikzal tijdensdeuitzendingvaakaan
hemmoeten denken, want naar veel van die oude
fragmenten hebben we ongetwijfeld ooit samen
gekeken.»

Alsuitsmijter:watisjouwbelangrijkstelevensles?
«Het leven is een speeltuin. Zorg dat je overal eens
opgezetenhebt.»
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Ik heb het naar mijn zin
in Holland. Het enthousiasme

van de mensen hier is een
tegengif voor mijn typisch

Vlaamse ‘lammigheid’. Ik ga
er misschien wel wonen, als

mijn dochters het huis uit zijn

Het was plots weer tof om te
‘jammen’ met Paul. Het is mijn
ontspanning, mijn uitlaatklep.

Ik heb dat nodig, die twee
uitersten: sérieux en fun. Dat
is de optelsom van Jan Leyers

Weet je waar ik van gruwel?
Wanneer iemand die opa

geworden is, ook zo genoemd
wordt door zijn vrouw.

Zo van:’Opa,kom je ook eten?’
Dan grijp ik naar mijn revolver
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Hartspecialist koning
op Open Vld-lijst

ProfessorcardioloogPedroBrugada(59),
diedestijdsverantwoordelijkwasvoorde
operatie van Koning Albert in het Onze-
Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, komt
voor de gemeenteraadsverkiezingen op
voorOpenVldinzijnwoonplaatsLede.De
man staat op de derde plaats waardoor
de kans heel reëel is dat hij verkozen
wordt. (KMJ/RAL)

Tsjech betaalt met

blotemadammen-eurobiljet

VERKIEZINGEN

Spaans parlementslid
over werklozen:

«Dat ze de klere krijgen»
Op Twitter in Spanje is beroering ontstaan
over een niet mis te verstane uitspraak van
parlementslid Andrea Fabra aan het adres
van dewerklozen in haar land. Ze riep ‘que
sejodan’—vrijvertaald‘datzedeklerekrij-
gen’— toen premier Rajoy zijn besparings-
plannen met betrekking tot de werkloos-
heidsuitkeringentoelichtteinhetparlement.
Hij kondigde een reductie aan van de uit-
kering voor Spanjaarden die al langer dan
een halfjaar werkloos zijn. In de plaats van
60% van hun vorige loon, zakt de uitkering
nu tot 50%. Niet overtuigend genoeg voor
Fabra van de rechtse partij Partido Popular.
In geen tijd werd Twitter overspoeld door
kritischereactiesophaaruitlating.DePSOE
eistezelfshetontslagvanhetparlementslid.
De website Change.org verzamelde al
17.300 handtekeningen van voorstanders
vanFabra’sontslag.

19-jarige dochter
Johan Vermeersch
komt op voor N-VA

Svea Vermeersch (19), de dochter van
FCBrussels-voorzitterJohanVermeersch,
steltzichbijdekomendegemeenteraads-
verkiezingenkandidaat voorN-VA inhet
Vlaams-BrabantseLennik.Svea krijgtde
zeventiendeplaatsopeenlijstvannegen-
tien namen. Voor Johan Vermeersch, die
zelf nauwe banden heeft met de PS van
MolenbeeksburgemeesterMoureaux, is
de kandidatuur van zijn jongste dochter
nietechteenverrassing.«Zij isvolwassen
genoegomhaareigenkeuzestemaken»,
zegt Vermeersch. «Zemoet vanmij niet
verwachtendatikhaargahelpenmethet
plakken van affiches of het uitdelen van
foldertjes.Daarhebikgeentijdvoor.Ofik
voor haar ga stemmen? Daar spreek ik
melievernietoveruit.Datbehoort totde
privésfeer.»

Graffiti op koepel

Justitiepaleis

kost 21.596 euro

Het weghalen van de graffiti op de koepel
van het Brusselse Justitiepaleis zal 21.596
euro kosten. Dat meldt Kamerlid Luk Van
Biesen (Open Vld) op basis van gegevens
vanstaatssecretarisServaisVerherstraeten
(CD&V). Het is al de derde keer dat de
gerestaureerdegoudkleurigekoepelwordt
beklad met graffiti. De eerste twee keren
werdendedadersopheterdaadbetrapt. Ze
klommen toen omhoog via de stellingen
tegen het gerechtsgebouw. De Regie
der Gebouwenlietdaaropdestellingenbe-
ter beschermen. Maarhethielpniet. Deze
keer zijn de daders niet betrapt en weet
mendusnietomwiehetgaat. Alszealsnog
gevat kunnenworden, zullen ze de kosten
moeten terugbetalen. (LVDK)

GUY VAN VLIERDEN

Het was een aangekondigd dra-
ma dat zich donderdag in het
noordwesten van Syrië afge-
speeld heeft.Want ’s ochtends al
stuurde een oppositiewoord-
voerster een Twitterbericht de
wereld in: «Regimegetrouwe
milities gezien op weg naar
Tremseh. Gevreesd wordt voor
eenslachtpartij.»Maardealarm-
kreet van Maryam Saleh ging
onopgemerktvoorbij. Eénvande
zovele. Tot in de nacht van
donderdagopvrijdagbeeldenen
getuigenverslagen naar buiten
begonnen tekomen.
Dievertellendathetstadjedicht-
bij Hama vijf uur lang bestookt
werddoorregeringssoldatenmet
gevechtshelikopters en tanks.
Toen het vuur ging liggen, doken
de ‘shabiha’ op — de gevreesde
boevenbendesdiehetvuilewerk
opknappen voor president
BasharAl-Assad. Zijblokkeerden
alletoegangswegenenslotenook
de stroomvoorzieningaf. Vervol-
gens gingen ze de overlevenden
vandebelegeringtelijfmetvuur-
wapens en messen, waarbij ze
helegezinnenuitmoordden.

Weinig beeldmateriaal
Het ‘SyrischeObservatoriumvoor
deMensenrechten’melddemin-
stens160doden, terwijldemees-
te andere bronnen spraken van
tweehonderdofmeer.
«Op dit moment zijn er al
150 lijken binnengebracht in de
moskee», beweerde een aan-
hangster van het verzet rond
middernacht al op Facebook,
«terwijl er nog zeker zeventig in
de velden liggen en veertig
mensenlevensgevaarlijkgewond
zijngeraakt.»
En een inwoner van een naburig
dorp die gisterochtend pools-

**
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Winnendenummers
1-3-6-8-9- 11-12-23
28-33-35-39-42-47
49- 60-63-66-68-70

PICK-3
Winnendenummers
5-1-4 (Onder voorbehoud)

Nederlandse vastgoedkoning beticht van kindermisbruik

Tetrapak-miljardair nu officieel

verdacht vanmoord

Rellen bij
oranjemars Belfast
Bij relleninhetNoord-IerseBel-
fast zijn donderdag zeker 9
agenten gewond geraakt. Drie
mensen werden opgepakt. En-
kele relschoppers vuurden ko-
gels af op de politie en gooiden
metstenenenflessen.Zestaken
ook auto’s in brand. De rellen
brakenvrijwelmeteenuitnadat
deOranjemannen langsdewijk
Ardoyne waren gelopen, waar-
mee ze de protestantse over-
winning op de katholieken bij
de Battle of the Boyne in 1690
herdenken.Tienduizenden pro-
testanten namen deel aan de
traditionele Oranjemarsen. De
marsen zorgen elk jaar voor
spanningen, maar de voorbije
jarenbleef hetvrij rustig. (KS)

naar Syrische normen bijzonder
moeilijkomcontactteleggenmet
mensen ter plekke», klonk het
daar. Eén van de filmpjes die op
YouTube verschenen, toont ver-
minkte lijken van een vijftiental
mannen, terwijl een ander beel-
den bevat van lichamen van
volwassenen en kinderen die in
dekenszijngehuld.

Daders onduidelijk
De Syrische staatstelevisie
schreefhetbloedbadtoeaan«ter-
roristen»—haar codewoordvoor
het verzet — en onpartijdige

In Syrië is opnieuw eenweerzinwekkend bloedbad gemeld. Dat zou door
regimegetrouwe strijders aangericht zijn in Tremseh, een stadje van
zesduizend inwoners. Oppositiebronnen spreken vanminstens
tweehonderd doden, onder wie ook vrouwen en kinderen. Als die
beweringen kloppen, dan gaat het over de grootste slachtpartij in het
nu al zestienmaanden oude conflict. «De straten, de velden en de rivier
lagen bezaaidmet lijken», vertelt een ooggetuige.

GROOTSTE BLOEDBAD IN SYRIË SINDS OORLOG BEGON

«Regime haalt chemische

wapens naar buiten»

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is het Syrische leger che-
mische wapens uit de opslagplaatsen aan het halen. Die onthulling
werdgisterengedaanin‘TheWallStreetJournal’enkanvolgensinge-
wijden tweedingenbetekenen. Ofwelwil het regimebelettendatde
wapens inhandenvanhetverzetvallen, ofwelwil hetdie tegendeei-
gen bevolking inzetten. Syrië heeft het verdrag over chemische wa-
pensnooitondertekend,waardoorofficieelnietduidelijkiswathetre-
gimebezit. MaarvermoedwordtdatdeSyrischevoorraaddegrootste
inhetheleMidden-Oosten isenmosterdgas, sarinencyanideomvat.
DemensenrechtenorganisatieHumanRightsWatchzegt tekenen te
hebbendathetSyrische leger clusterbommengebruikt. Dat zoublij-
kenuitvideobeeldenvanminstenstweeverschillendetypes dieineen
recentgebombardeerdgebiednabijdestadHamagevondenzijn.

200 BURGERS
AFGESLACHT MET

KOGELS EN MESSEN
waarnemers geven toe dat nog
niet vaststaat wie de schuldigen
zijn. Deoppositie isalmeermaals
beticht van leugens over wreed-
heden en na de Duitse krant
‘FrankfurterAllgemeineZeitung’
schreef ook het Oostenrijkse
‘Presse am Sonntag’ vorige
maand nog dat de beruchte
slachtpartij in Houla niet door
aanhangersvanAssad,maardoor
hetverzetsleger aangericht is.
Datverzetexecuteerdeinjunivan
vorig jaar 120 leden van Assads
veiligheidstroepen in het stadje
Jisr Al-Shughour, feiten die tot
donderdag golden als het groot-
stebloedbadvanhetheleconflict.
Maar de goed gedocumenteerde
weblog ‘EAWorldView’ steltwel
dat de getuigenverslagen uit
Tremseh uitzonderlijk gelijk-
lopendzijn,watophunbetrouw-
baarheid wijst. Terwijl de VN-
waarnemersmissie bevestigt dat
er helikopters en tanks zijn inge-
zet,watdebetrokkenheidvanhet
regeringslegeraantoont.

BELGIË MAAKT 600.000 EURO VRIJ
VOOR VLUCHTELINGEN

De federale ministerraad heeft gisteren 600.000 euro vrijgemaakt
voorvluchtelingenvanhetSyrischegeweld.Hetbedrag is eeneerste
schijfvande2miljoeneurodie inaprilbeloofdwerdvoorhumanitaire
hulp aan het land. Het geld wordt toegekend aan het Rode Kruis en
moetvolstaanomvijfduizendfamiliesgedurendenegenmaandenbij
testaan.

hoogte ging nemen, verklaarde
hoe hij minstens vijftig lijken uit
de rivierOrontes zaghalen.
Beeldmateriaal van het drama
blijftschaars,watvolgensdeBrit-
se krant ‘The Guardian’ te wijten
isaansabotagevandecommuni-
catielijnen. «Die maakt het zelfs

In deSyrische hoofdstadDamascuswordt nog altijd gefeest, zo blijkt uit dit beeld van een zwembadparty in het chique ‘DamaRoseHotel’. Terwijl er verderop
geregeld explosiesweerklinken, vermaakt de rijke elite — die per definitie achter het regimevanAl-Assad staat — zich daarmetwaterpistolen.

Het Britse gerecht heeft Hans
Kristian Rausing (49) officieel in
verdenkinggesteldvanmoordop
zijn vrouw. Echtgenote Eva (48)
werd maandag levenloos terug-
gevonden in de woonst van het
koppel in de chique Londense
wijk Chelsea. De Rausings ston-
den bekend om hun drugsge-
bruik, maar of Eva aan een over-
dosis isbezweken,staatnogaltijd
niethelemaalvast. Rausing—een
telg uit de miljardairsfamilie
achterhetverpakkingsimperium
‘Tetra Pak’ — kon nog niet onder-
vraagdwordenomdat hij kort na
zijn arrestatie met afkickver-
schijnselen naar een ziekenhuis
moest.
De moeder van Eva beweert

ondertussendatzijkortvoorhaar
dooduiteenontwenningskliniek
in de VS was teruggekeerd en
gestorven moet zijn door de in-
vloed van die vliegtuigreis op
haar hart, dat al hulp kreeg van
eenpacemaker. (GVV)

EenNederlandse vastgoedmiljo-
nair die ooit het Waalse Esneux
op stelten zette met plannen om
krokodillen te kweken rondom
het plaatselijke kasteel, is in het
Afrikaanse Ghana in verdenking
gesteldvankindermisbruik.

Mijnwerkerszoon Arthur Paes
heeft lange tijd in ons land ge-
woond,maar liet zich in 2001 tot
officieuze koning kronen in de
Ghanese provincie Somey. Het
was tijdens die plechtigheid dat
hijeenachtjarigmeisjemisbruikt

zou hebben. Zijn advocaat be-
weert echter dat de aanklacht
voortvloeituiteenlastercampag-
nedieopgezet isdooreenontsla-
gen directeur van een hotel dat
Paes inGhanabezit.

‘BEAU MONDE’ FEEST VOORT
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WINNAARS

6juiste
5 juiste+
5 juiste
4 juiste+
4 juiste
3 juiste+
3 juiste
2 juiste+

1 3.000.000euro
5 41.183,70euro
157 1.244euro
481 203euro
7.427 24,30euro
11.684 8,20euro
121.260 5euro
99.315 3euro

Winnendenummers
3 -7-15-20 -2834

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT
6juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

Geenwinnaar
1 20.000euro
9 2.000euro
77 200euro
661 20euro
6.973 5euro
69.982 2euro
32.915 1,50euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

RAM

(Onder voorbehoud)

22

9 -5-7-9-1-5

DE STRATEN,
DE VELDEN EN
DE RIVIER LAGEN
BEZAAID MET LIJKEN
Ooggetuige

Deze beelden van lijken die in doeken gewikkeld zijn,
werden viaYouTube dewereld ingestuurd. Foto YouTube
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