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Hoofdinspecteur
sjoemelt met tankkaart:

12 maanden geëist

Een 48-jarige hoofdinspecteur van de
Gentse federalepolitie riskeert 12maanden
cel en 600 euro boete voor valsheid in
geschrifte en tankkaartfraude. John A.,
gespecialiseerdinmensenhandel,kampteal
een tijdjemet financiële problemen toen hij
in mei 2012 dienstwagens begon te ge-
bruiken zonder toelating. Hij vervalste
daarvoorderittenbladen.Depolitiemanliep
tegen de lamp toen er een aangifte van een
ongevalmeteendienstvoertuigbijdepolitie
binnenkwam waarmee duidelijk geknoeid
was.UithetonderzoekbleekdatJohnA.ook
voor2.400eurodiesel getankt hadmet een
kaartvandefederalepolitie.
Hij bekende de feiten tijdens zijn verhoor,
maar kwam gisteren niet opdagen in de
rechtbank. Sinds de feiten is de hoofdin-
specteurgeschorst.Vonnisop12 juni. (LKI)

Onkruid blokkeert brug
In hetWest-VlaamseOudenburg heeft een
brug over het kanaal Nieuwpoort-Plassen-
dale gisterochtend dienst geweigerd. De
Hagebrug ging niet meer naar beneden, en
wel doordat er gras en onkruid voor het
elektronischeoogwarengegroeid.
De technische dienst van Waterwegen en
Zeekanaal zat aanvankelijkmet de handen
in het haar,maar ontdekte uiteindelijk toch
dat een korte knipbeurt volstond om het
probleemteverhelpen.Nadriekwartierkon
debrugweernaarbeneden.Depolitiemoest
aldietijdhetverkeeromleiden,watheelwat
fileleedmetzichmeebracht. (TRG)

Een43-jarige stripverzamelaaruit
Haachtzit inzakenas, omdatdieven
ervandoorzijngegaanmet400vande
meestwaardevolle titelsuit zijncollectie.
«Dewaardevandegestolenwerken loopt
op tot70.000euro», zegtMichelClaeys.
«Al ishetemotioneleverliesnoggroter.»

Tienduizend strips wist Claeys de afge-
lopen 27 jaar te verzamelen. Daarvan
verdwenen er maandag bij een inbraak
ruim400.«Niettoevalligzijndatvooralde
oudste,meest zeldzameendaardoor ook
meest waardevolle stukken. Deze roof
gebeurde vermoedelijk in opdracht van
iemand die zelf ook kennis van zaken
heeft en bovendien heel goed op de
hoogtewasvanmijn levenswerk.»
Er zijn vooral strips weg van Jommeke,
Suske & Wiske, De Rode Ridder, Piet
Pienter & Bert Bibber en Nero. Onder die
werken heelwat eerste oplagen, zoals de
eerste 87 originele nummers van Jom-
meke. «Het oudste exemplaar dateert uit
1957. Een 30-tal stukswas bovendien ge-
signeerddoorJef Nys,metwieikbevriend
was. In 12 strips had hij zelfs een unieke
tekening gezet. Onmogelijk dus om die
albumsdoor te verkopen.Wellicht zitten
zenu ineenandereprivécollectie.»
MichelClaeysraamtdemarktwaardevan
de gestolen werken op zo’n 70.000 euro.
«De prenten die Jef Nys speciaal voormij
tekende, waren me echter het meest
dierbaar. De emotionele waarde van die
cadeaus is gewoonwegonbeschrijflijk.»

(SPK)

PETER VERBRUGGEN

22 november 1963. De open limo van
Kennedy draait Dealey Plaza in Dallas
op, toegejuicht door tienduizenden
enthousiasteAmerikanen.Watvolgt, is
een ommekeer in de geschiedenis. Het
hoofd vandepresidentwordt letterlijk
aanflardengeschoten.Nauwelijkstwee
uur later legt Lyndon Johnson al
vliegenddeeedafalsnieuwepresident.
DevermeendemoordenaarvanJFK,Lee
HarveyOswald, sterft tweedagen later
dooreenschotuit eenanderwapen.
«Ik was pas acht toen ik thuis vastge-
kluisterd zat aan de tv», zegt Flip De
Mey, jurist, forensisch analist en ge-
specialiseerd in het opsporen van on-
regelmatighedenincomplexedossiers.
«Toen JFK’s broer Bobby vijf jaar later
ookvermoordwerd, laaidedepassiezo
hardopdatzenooitmeerisgaanliggen.»
De Vlaamse onderzoeker wroette zich
door 150 toonaangevende boeken en
raadpleegde de honderdduizenden
documenten die na de moord op JFK
werden vrijgegeven. «Ik maakte mijn
hoofd leegenbegon—net zoals ik voor
mijn werk doe — met de controle van
álle gegevens waarover ik beschikte.
Dat waren haast miljoenen feiten, van
de afstand tussen de limo en het voet-
pad, tot het precieze tijdsverloop en de
hoogtevanhetraamwaaruitgeschoten
werd, tot opdemillimeter.Uiteindelijk
bleek dat ik 25 van de 40 ‘onduidelijk-
heden’of ‘problemen’dieovergebleven
waren,konoplossen.Ondanksalleswat
deAmerikaanseonderzoekscommissies
ons wilden doen geloven, was Oswald
niét de schutter en was de aanslag het
resultaatvaneencomplottheorietegen
Amerika en de democratie. Het onder-

zoekdatvolgde,waseengeorkestreerde
doofpotoperatie omdat er veel grotere
belangenophet spel stonden.»

Autopsiefoto’s

‘ColdCaseKennedy’ leestalseenthriller
entoontvoorheteerstdeautopsiefoto’s
van de populaire president. Aan de
handvangedetailleerdeplannetjes legt
DeMeyuithoededriekogels(geenvier)
hun dodelijke baan volgden, hoe één
kogelzevenverwondingenveroorzaak-
te en hoe de laatste kogel een omstan-
der verwondde, JimTague— ietswaar-
over de onderzoekscommissie in alle
talen zweeg. De details die DeMey aan
deoppervlaktebrengt,zijnhallucinant.
Zo werd Kennedy’s limo kort na de
moordmet een emmer gewassen, ver-
dweendebekledingmetbloedvlekken

ineencontainerenwerdhetballistisch
bewijs ter plaatse vernietigd. Waar de
theaterstoel waarop Lincolnwerd ver-
moord met bloed en al bewaard is ge-
bleven,werd JFK’s limousine compleet
gestript en later hergebruikt door an-
derepresidenten.
Het Vlaamse boek is het tweede over
JFK in minder dan twee weken tijd en
blijkt de voorbode te worden van een
ware JFK-gekte. In Washington is het
‘Newseum’alveranderdineenimmense
tentoonstellingoverhet levenvanKen-
nedy, er staan vóór 22 november nog
minstens 50 nieuwe boeken op stapel,
het Las Vegas Hilton wil het diner van
JFK’s huwelijk overdoen enveilinghuis
Guernsey’s hoopt in november uit te
pakken met een JFK-dag, waarop per-
soonlijkeitemsvandeeerstekatholieke

president van de VS aan recordprijzen
zullenwordenverkocht.
«Ook al is Kennedy 50 jaar dood, die
opstootaanbelangstellingverbaastme
niet», zegt De Mey. «Kennedy was de
knapste president ooit, geboren met
een hoog IQ en een grote dosis gezond
verstand.Eneengevoelvoorhumorzo-
alsgeenenkelepresidentdatooitgehad
heeft. Binnen 100 jaar zullen ze nóg
overJFKpratenendemoordophem.En
dannogzullenzedevraagstellen: ‘Wié
deedhet?’Wiemijnboekgelezenheeft,
weetdan inelkgevalwiehetniétwas.»

(en we zullen nooit weten wie wel)

«Oswald haalde
trekker niét over»

VLAAMS FORENSISCH EXPERT SCHRIJFT BOEK OVER MOORD JFK

Stripdieven aan de
haal met collectie
van 70.000 euro

Michel Claeys toont één van de 10.000
strips in zijn verzameling. Foto Vertommen

DE 3 CONCLUSIES
1.ONSCHULDIGE
MANGEËXECUTEERD
«Lee Harvey Oswald maakte deel uit
van het complot, maar was niet de
schutter.Alshij ineenmodernerechts-
staatvoorderechterzouzijngekomen,
dan was hij nooit veroordeeld. Zijn
dood,ampertweedagenlater,waseen
godsgeschenk voor de nieuwe presi-
dent, die alles in de schoenen van een
eenzaatwouschuiven.»

2. JOHNSONWAS
NIETOPDEHOOGTE
«Niemand profiteerde meer van de
dood van Kennedy dan zijn vicepresi-
dent,maarLyndonJohnsonwasnietop
de hoogte vanwat er op22november
zougebeuren.Hijwenddewelalzijnin-
vloed aan om het woord ‘complot’ uit
hetonderzoektehouden.Hijvermoed-
deeenbuitenlandsesamenzweringdie
tot een DerdeWereldoorlog zou kun-
nen leiden en de dood van 35miljoen
Amerikanen, en wou dat te allen prij-
zenvoorkomen. Johnsonbeval ‘opera-
tie-Doofpot’enhaaldez’nslagthuis.»

3.OFFICIEELONDERZOEK
WASEENLACHERTJE
«Allesporendietotdeophelderingvan
demoord konden leiden—endus een
samenzweringtegenAmerikaaanhet
licht zouden brengen — werden ge-
negeerd,gemanipuleerdofvernietigd.
Belangrijke getuigen werden niet
gehoord, belastende verklaringen uit
het dossier gegooid. Daardoor is
de kans dat de naam van de échte
schutter ooit onthuld wordt, helaas
onbestaande.» (PV)

Vanaf vandaag ligt

‘Cold Case Kennedy’ in de

Vlaamse boekhandels,

de eerste uitgave ooit die

demoord op JFK, bijna

50 jaar geleden, vanuit

forensische hoek analy-

seert. De auteur van het

baanbrekende werk, dat

ook in Amerika uitgebracht

wordt, is een Vlaamse

advocaat-bedrijfsauditor

diezichalsgeenandervast-

beet in démoordzaak van

de vorige eeuw.Waarmee

de JFK-hype nu ook naar

Vlaanderen overwaait.

Een foto die éénminuut voor de
aanslag opKennedy—nubijna

50 jaar geleden—genomen
werd. Repro AP/Foto De Bock

DE BEKLEDING VAN JFK’S
LIMO WERD WEGGEGOOID,
HET BALLISTISCH BEWIJS
TER PLEKKE VERNIETIGD
Auteur Flip De Mey

Erkomenparlementairevragenaandepremierendeminister
vanFinanciënoverdeSpaanse stichtingvankoninginFabiola.
De84-jarigeweduwevanBoudewijn richttehetvehikel in1999op
enbrachterhaarvilla inMotril inonder,waardoorerbijhaarover-
lijdenminder successierechtenmoetenwordenbetaald. «Als ze
helemaal inhet reinewilkomen,moetzedieSpaanse stichting
ookopdoeken», zegtTheoFrancken (N-VA).

De ‘Villa Astrida’, die in Motril
op een terrein van 2,7 hectare
ligt, is volgens Le Soir Magazine
geen eigendom meer van
Fabiola. Zij richtte in 1999 in
Spanje een stichting op,waarin
ze het landgoed onderbracht.
Daarmee voorkomt ze dat haar
erfgenamen — haar neven en
nichten in Spanje en België —

later successierechten van zeker
50%moetenbetalen.
De politieke verontwaardiging is
deze keerminder groot dan toen
bleek dat Fabiola in eigen land
‘Fons Pereos’ had opgericht.
«Maar eigenlijk is dit precies
hetzelfde verhaal», zegt Theo
Francken. «Ze zet opnieuw een
constructie op om successie-

rechten te ontwijken. Na de vele
kritiek op ‘Fons Pereos’ beloofde
ze dat ze die stichting zou op-
doeken. Dat is na aandringen nu
ook aan het gebeuren. Maar als
koninginFabiolaécht inhetreine
wil komen, moet ze consequent
zijn en ook in Spanje de stichting
beëindigen.» De N-VA’er heeft al
een parlementaire vraag aan
premierElioDiRupo(PS)gericht:
«Ik wil weten of de informatie
kloptenwathetstandpuntvande
regering is.»
LukVanBiesen(OpenVld)zaldan
weer minister van Financiën
Koen Geens (CD&V) aan de tand
voelen over de kwestie. «Want

deze stichting staat haaks op
watdepremier heeft gezegdna
de heisa rond ‘Fons Pereos’: dat
Fabiola een voorbeeldfunctie
heeft en dat het ontwijken van
successierechtennietkan.»
Ook uit Franstalige hoek zullen
er vragen afgevuurd worden.
«Van de koninklijke familie
verwacht je toch dat ze het
voorbeeld geeft», zegt Georges
Gilkinet(Ecolo).«Mechanismen
bedenken om belastingen te
ontwijken terwijl de burgers in
Spanje en België het moeilijk
hebben,getuigtnietvanburger-
zin of goed fatsoen», besluit
ChristopheLacroix (PS). (PhG)

POLITICI EISEN DUIDELIJKHEID OVER VILLA FABIOLA 4 kilogram opium naast spoorweg

De spoorwegpolitie van Brussel heeft 4 kilogram zuivere opium
gevonden in een spoorwegberm in Schaarbeek. De ontdekking
—meteenstraatwaardevan30à40.000euro—werdgedaantijdens
een preventieve controle in de strijd tegen koperdiefstallen. In het
pakket werden opmerkelijk genoeg ook sokken en aluminiumfolie
aangetroffen.
Opium is bekend als drug op zich, maar dient ook als derivaat voor
de aanmaak van heroïne. Een dergelijk grote vondst van zuivere
opium is zeer uitzonderlijk. Voorlopig is er geen spoor naar de
eigenaar(s) vanhetpakket. (ABH)

Gewapende man bij gerechtshof Luik
Het gerechtshof van Luik en de omgeving zijn gistermiddag uit-
gekamd door de politie nadat er een gewapendeman gesignaleerd
was.Eenmedewerkstervanhethof zageenonbekendepersoonmet
een geweer in de richting van het gebouw stappen. Daaropwerden
talrijke politieagenten gemobiliseerd om de wijde omgeving af te
zoeken,maardieklopjacht leverdenietsop.

INGRID LIETEN (SP.A)

«Familierecepten van
Limburgse zussen»

Vlaamsminister vanMedia Ingrid Lieten blijft in eigen
provincie:haarculinaireleidraadis‘MangiaMangia’,een
bundeling van de familierecepten van twee Limburgse
zussenmetItaliaanseroots.«Mijnlievelingsgerechtuithet
boek is vitello tonato, het lekkerste aperitiefdrankje is

aperol spritz. In Italiënemendemensennogdetijd
omuitgebreid te tafelen, ietswaar ikergvankan
genieten. Sinds ik minister ben, kookt mijn man
meestal—maar ikmishetnogelkedag.»

Hetallereerstemuziekfestivalwaarbij
chefsevenbelangrijkzijnalsde rock-
groepenopdeaffiche:dat is ‘Konfijt’.
ChefWouterKeersmaekersvanster-
renrestaurant ‘DeSchonevanBoskoop’
zalhetop10november inBoechout
organiseren.

Dat sterrenchefs koken op muziek-
festivals is niet nieuw: onder anderen
Roger Van Damme en Wout Bru doen
dat al enkele jaren op ‘Tomorrowland’.
Maar op ‘Konfijt’ wil Keersmaekers
«het genieten van het eten en van de
muziek op hetzelfde niveau brengen».
Deeersteeditiezal relatief kleinschalig
gehouden houden, met acht aan-
stormende Belgische muziektalenten
en tien (sterren)chefs. «Daarbij zal
‘slechts’ plaats zijn voor 500 toe-
schouwers. Voorlopig willen we het
niet te groot maken. Het zijn geen ge-
makkelijketijdenvoor festivals—maar
als het lukt, willen we hier wel een
tweejaarlijks eventvanmaken.»
Dedatum—zondag10november—lijkt
ongelukkig gekozen: dan trekken de
toeschouwersalbetereendikkejasaan.
«Deherfst isneteenhelemooieperiode
om te eten», zegt Keersmaekers. «En er
isnatuurlijkhet feitdater innovember
niet veel andere festivals zijn.» De na-
men op de affiche wil hij nog even ge-
heimhouden, al kanhijwel al dit kwijt:
«Kaasmeester Michel Van Tricht en
brouwerijMoortgatzullendeBelgische
kazenenbierenkomenpromoten.Ver-
derzaleendj ’savondseen ‘Eatlist’ spe-
len, met enkel liedjes rond het thema
eten. En zelf ga ik in de kelder van het
kasteel een driegangenmenu maken
met eetresten die anders weggegooid
zoudenworden.»
VoorzijnfestivalspeeldeKeersmaekers
duidelijk leentjebuur bij de beroemde
Britse tv-kok Jamie Oliver. Die organi-
seertsamenmeteenvriendnualenke-
le jaren ‘TheBigFeastival’. (FSL)

PRIMEUR: FESTIVAL
WAARBIJ CHEFS

EVEN BELANGRIJK ZIJN
ALS MUZIKANTEN

KRIS PEETERS (CD&V)

«‘Ons Kookboek’
is Vlaams erfgoed»

KrisPeetershoeftniet langnatedenkenwanneer
wehemvragennaarzijn favorietekookboek. «‘Ons

Kookboek’ van de Boerinnenbond. Omdat dat focust
opdebasis: lekkereengemakkelijkekeukenrecepten.De

verhoudingen zijn altijd perféct uitgebalanceerd.Niet voor
niets wordt het van generatie op generatie doorge-
geven, ookal is het familie-exemplaar soms tot op
de draad versleten. Eigenlijk is ‘Ons Kookboek’ een
stukjeVlaamserfgoed.»Al heeft Peeters ookandere
culinaire werken in huis, ondermeer van Piet Huysen-
truyt en JeroenMeus. «Zij stonden aan dewieg van een
zeerpopulairetrendinVlaanderen.Ikhebhunboekendaar-
omooitcadeaugedaanaanmijncollega-ministers-
presidentenRudyDemotteenKarl-HeinzLam-
bertz.»InPuursishetvooralmevrouwPeeters
die zorgt dat er eten op tafel komt. «Maar in
dezomerstaikzéérgraagaandebarbecue.»

Elio Di Rupo zweert bij ‘SOS Piet’
Indeboekenkastvanonzepremier
pronkteenexemplaarvan ‘SOSPiet’.
Datkontv-kijkendVlaanderen
dinsdagavondvaststellen in ‘Iedereen
Beroemd’.

Een reporter van het VRT-magazine
bleefeennachtjeslapenbijElioDiRupo
thuis inBergen. Indekeukenvielenniet
alleen de zelfontworpen pannen en

potten van de premier op, maar ook de
(Nederlandstalige) kookbijbel ‘SOS Piet
365’.
Tv-kok Piet Huysentruyt is maar wat trots
als hij hoort in wiens boekenrek zijn werk
figureert. «Super», reageert hij. «Vooral
omdat ik het hemniet cadeau gedaan heb.
Ik hoop dat hij straks ook eens langs komt
in mijn nieuwe restaurant ‘Likoke’ in Les
Vans.»

Premier Di Rupo kookt overigens
slechts af en toe zijn eigen potje.
«Ikbengeengoédekok,maargewone
dingen als spaghetti bolognaise en zalm
lukken wel», klinkt het. «Gemakkelijk
én erg lekker. Het is helaas zeer
moeilijk omde tijd tevindenomachter
het fornuis te staan. Een eerste minister
isnueenmaal ergweinig thuis.»

(IVDE/FAA)

8 EXCELLENTIES OVER HUN FAVORIETE KOOKBOEK
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ISOLDE VAN DEN EYNDE
EN FLEUR ASSELMAN

Hun politieke
smaak kennenwe

intussen,maar hoe
gaan onzeministers
te werk als ze thuis
in de potten roeren?

Van oer-Vlaamse
klassiekers over

Italiaanse flair tot
heuse sterrenkost:

achtministers
tonen ons hun

culinaire bijbel.

SERVAIS VERHERSTRAETEN (CD&V)

«Exemplaar
uit 1990»
StaatssecretarisVerherstraetenkan
welgeteld één gerecht bereiden: filet
pur met salade, tomaatjes en aard-
appelen. Een klassiek gerecht dat hij uit de
kookbijbel van de vroegere Boerinnenbond

haalt. «Ik kocht het exemplaar
samenmetmijnvrouwin1990,
het jaar van ons huwelijk»,
zegt hij. Als Servais snoept,
knabbelthij steevastopeen
stukje chocolade. «Behalve
wanneer mijn vrouw een
cake gebakken heeft: dan
snoepik lieverdaarvan»,zegt

hij loyaal.

MONICA DE CONINCK (SP.A)

«Genieten van keuken
Pierre Wynants»

Monica De Coninck heeft de naam een uit-
stekende kok te zijn. «Daar kan ik al jaren van
genieten», getuigt haar woordvoerder.
De Vlaamse minister van Werk
beroept zich dan ook niet op de
recepten van de eerste de
beste. Nee, ze put haar inspiratie uit ‘Carnet de
Cuisine’vanPierreWynants,degrootmeestervan
deBelgischegastronomiediemeerdan45 jaar
aan het hoofd stond van ‘CommeChez Soi’
in Brussel. Paling in ’t groen, rog en krab
doendesocialistewatertanden. Maar
naeenlangewerkdagsmaakteen

kom verse soep haar nog
hetbestvanal.

MAGGIE DE BLOCK (OPEN VLD)

«Mijn lievelingsrecept?
Gestoomde zeebaars»

TenhuizevanDeBlockishetdoorgaansMaggie
ofhaarzoondiehetfornuisbemant.Deleidraad
vandeliberalepoliticais‘OnsKookboek’.«Ikhou
het meest van de gestoomde zeebaars met
groenten», laatzeonsweten. ’sAvondslaatvalt

Maggie De Block
niet te paaien
met een snack.
«Nahetavond-
eten wil ik al-
leen nog een
glaasjewater.»

JOHAN VANDE LANOTTE (SP.A)

«Ik googel
gerechtjes»

Geenkookboeken indekeukenvan
Johan Vande Lanotte. De minister
van Consumentenzaken is ook
vaaknietthuisalsergegetenwordt.

Als hij wél eens op een
deftig uur arriveert,
vindt hij online zijn
gading. Uit het
blote hoofd kan
hij wel pannen-
koeken, pizza,
rijstschotels en
verloren brood op
tafel toveren.

PHILIPPE MUYTERS (N-VA)

«Ideeënmixen»
Philippe Muyters vindt nog weinig tijd om
zelfachterdekookpottentekruipen.«Noch-
tans kook ik erg graag, maar mijn vrouw
neemtdie taakop zich sinds ik in de politiek
zit.Alleenalsdekinderennogeensthuiszijn,
kook ik zelf.» Endan laat deVlaamseminis-
tervanSportenRuimtelijkeOrdeningzich
inspireren door meerdere kookboeken
tegelijk: hij ‘mixt’ en ‘matcht’ ge-
rechtensamen.Zijnlievelingskost?

«Pompoensoep.»

Relletje tussen twee
West-Vlaamse hotelscholen
Er is een kleine rel tussen de hotel-
scholen ‘Ter Groene Poorte’ in Brugge
en ‘Ter Duinen’ in Koksijde. Die eerste
paktvoorhaar50steverjaardaguitmet
de slagzin: ‘Dé referentie als hotel-
school’. «Momenteelhebbenoud-leer-
lingensamen18Michelinsterren.Bijna
alle tv-koks hebben hier school ge-
lopen.Wij zijn uitgegroeid tot de beste
inVlaanderen», zegtdirecteurRaphVan
Loocke. Zijn collega Raf Sonneville van
‘Ter Duinen’ kan niet lachen met die
claim. «Elkeschoolheeftzijneigenheid
enwijblijvenopgastronomischvlakde
top. ‘TerGroenePoorte’ iseenvoedings-
school, terwijl wij ons gespecialiseerd
hebben ingastronomie.» (BHT)

Hier halen
onzeministers
demosterd

KLASSIEKERS

ITALIAANSE FLAIR
PASCAL SMET (SP.A)

«Heerlijk authentiek»
PascalSmethoudterwelvaneenmaaltijdtebereiden,
en dan voornamelijk uit de Italiaanse keuken. «Ik
zweerbij ‘DeZilveren Lepel’,debijbelvandeauthen-
tieke Italiaansekeuken. Ikkookzovaakals ikkanen
andersstaatmijnpartneraandepottenenpannen.
Mijngrootmoederentantes leerdenmedekneepjes
van het vak. Mijn lievelingsgerecht is orloff-
gebraad.» De Vlaamseminister laat zich
niet verleiden tot een ‘latenightsnack’.
«Na20uureetiknietsmeer,wantdaar
word jedikvanen ikwil slankblijven.»

STERRENKOST BUITENBEENTJES


