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Lieve Yang Peiyi, 
We hebben allemaal in de krant gelezen hoe het
jou bij de openingsceremonie van de Olympi-

sche Spelen is vergaan. Een kwartier voor je het ‘Loflied
aan China’ zou gaan zingen, waarvoor je maanden had ge-
oefend en wat dé gebeurtenis van je leven had moeten wor-
den, hebben ze je brutaal uit het Vogelnest gestoten. 
Omdat ik nog kleine Chinese meisjes van jouw leeftijd ken,
kan ik me heel goed voorstellen hoeveel verdriet ze je daar-
mee hebben gedaan. Maar we hebben je foto gezien in de
krant, Yang Peiyi, en je bent een héél mooi meisje. Je hebt
een gezichtje zo liefelijk als de lentemaan en een stemmetje
van het fijnste porselein. 
Ik weet hoe arrogant en dom Chinese partijbonzen zich
kunnen gedragen. De partij heeft nooit van kleine meisjes
gehouden. Ten tijde van Mao Zedong waren trouwens ook
grotere meisjes alleen maar goed om de rijst te koken en de
kang op te warmen. Ik weet dat de meeste Chinese mensen
wél veel van kinderen houden. Zelfs toen het in China zo-
veel slechter ging dan vandaag, en de mensen in lompen
liepen en alleen maar groene kool en rijst te eten hadden,
zag je veel kinderen een ijsje likken en werd er in de winter
voor warme kleren gezorgd. 
De partij is nooit dol geweest op kinderen. De gezinnen
mochten er maar één hebben en toen werden er ineens veel
minder meisjes geboren. Van de jongens werd gevraagd dat
ze bergen konden verzetten op bevel. Of men maakte er ka-
rikaturale volkshelden van zoals de sullige Lei Feng, die de
sokken van zijn medesoldaten waste en daarom als voor-
beeld werd gesteld. 
Weet je wat ik dacht toen ik de kleine Lin Hao bij de ope-
ningsceremonie zag lopen aan de hand van basketbalreus
Yao Ming en men vertelde dat die kleine jongen bij de aard-
beving twee klasgenootjes vanonder het puin had gehaald?
Ik dacht: klopt dit verhaal wel helemaal? Natuurlijk zijn er
moedige Chinese knapen, zoals er ook veel moedige Chine-
se meisjes zijn. En ik neem zelfs aan dat het begrip ‘Chinese
vrijwilliger’ de jongste maanden een andere inhoud heeft
gekregen, maar er is in Peking al zoveel Chinees schaduw-
spel vertoond dat men aan het twijfelen slaat. Op het hoofd
van Hao was, waar hij eervol werd verwond, al te zichtbaar
een plukje haar weggeschoren. Was dit niet een poging om
een nieuwe Lei Feng op het toneel te brengen? 
China weet te verbluffen. Zoals met dat verhaal van die
Britse ruiter die wel mocht deelnemen aan de Spelen, maar
tot zijn verrassing geen inreisvisum kreeg voor zijn paard.
Dat had vermoedelijk tegen de kar gereden van een Chine-
se bureaucraat of misschien hadden de Chinese partijbon-
zen het in de bek gekeken en stond zijn gebit hen niet aan. 
‘Have fun!’ wenste de Belgische IOC-voorzitter Jacques
Rogge de atleten, de stad en de wereld toe. Ik weet wel, zo-
als China’s grootste schrijver Luxun heeft gezegd, ‘dat de
meeste dingen die mensen elkaar toewensen obligate leu-
gens zijn’, toch vermoed ik dat de bewoners van de met re-
clamepanelen afgedekte laatste hutungs van Peking dat als
bijzonder cynisch zullen hebben ervaren. 
Veel Chinezen zullen opgelucht ademhalen als de Spelen
voorbij zijn. Maar ik ben
bang dat de ellende dan nog
maar zal beginnen. Wat nu
gebeurt in Xinjiang, de
noordwestelijke uithoek
van het land, lijkt me de opmaat voor een nieuw hoofdstuk.
Iets voor na de Spelen, als de grote opkuis is gebeurd en de
vele werklozen worden teruggejaagd naar hun provincies.
Of het dan allemaal zoveel beter is in mijn land? Ach, lieve
Yang Peiyi, ook hierin verdient België geen medaille. Kin-
deren die met hun familie naar hier zijn gevlucht omdat ze
uit hun land werden verdreven of gewoon honger hadden
en geen toekomst, worden in België opgesloten in centra
die nummers dragen, zoals bij jullie in China, en waar net
zoals bij julllie prikkeldraad rond staat. Nu de Belgische
kinderen vakantie hebben en veel buiten kunnen spelen, is
dat dubbel jammer. De ministers die hadden beloofd om er
alles aan te doen om het lot van asielzoekers met kinderen
een stuk draaglijker te maken, hebben hun zonnebril opge-
zet en zijn naar warmere oorden vertrokken. Of naar de
Olympische Spelen in Peking. 
Lieve Yang Peiyi, ik weet zeker dat je later op de vleugels
van het lied de wereld rond zal reizen. En de mensen zullen
dan zeggen: weet je nog, dat was het meisje dat toen écht
heeft gezongen. Ik wens dat je nog veel en mooi mag zin-
gen. Nog lang, lang. 
Een verre vriend. 

De auteur is journalist en schrijft in deze column over wat
hij in de voorbije week gezien, gehoord en gelezen heeft. E-
mailadres: marcelvannieuwenborgh@hotmail.com 
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buut en die vandaag helemaal
niet meer opgaat. Stel dat iemand
anders debuteerde met Lege jur-
ken, dan zou niemand het in zijn
hoofd halen om met Brusselmans
te gaan schermen.’ 
‘In het tweede zinnetje wordt mij
nihilisme aangewreven. Ook dat
is onzin. Ik verheerlijk de zinloos-
heid niet. Mijn personages doen
dat evenmin; ze vechten juist
voortdurend tegen de zinloos-
heid. Lester heeft geloof aan het
einde van de roman; hij heeft de
leegte ingevuld. Ik denk dat veel
mensen daar jaloers op zijn. Le-
zers komen mij zeggen dat ze Lege
jurken heel herkenbaar vinden.
Ik schrik daarvan. Mijn hoofd-
personen zijn alter ego’s van
Christophe Vekeman en blijkbaar
is dat voor nogal wat mensen her-
kenbaar. Deze keer zijn dat trou-
wens voornamelijk vrouwen. Ik
had even gevreesd dat ik weer een
typisch mannenboek geschreven
had; voor de vorige vier boeken
kreeg ik namelijk vooral felicita-
ties van mannen. Dit keer niet.
Vrouwen kunnen het heel goed
meevoelen. “Het zou wel eens
kunnen dat een man inderdaad
zo denkt”, zeggen ze me. In de
plaats van zichzelf herkennen ze
de mannen uit hun leven in het
boek. Op de boekpresentatie zei
Hilde Van Mieghem dat alle vrou-
wen dit boek moeten lezen, al was
het maar om erachter te komen
hoe mannen denken.’

VECHT
‘Van nature ben ik geneigd niets
te doen. Niet uit luiheid, maar uit
angst. Als men mij belt met de
vraag op te treden in Paradiso,
denk ik onmiddellijk: no way, dat
durf ik niet, ik kom mijn huis niet
uit en trouwens, ik wil liever
dood. En meteen daarna berisp ik
mezelf: ik mag daar niet aan toe-
geven. De persoon die mij belt, zal
dat niet merken en juist een heel
ijverige en dankbare schrijver
aan de lijn krijgen (vragen jullie
mij?, oh wat vriendelijk) — maar
er is een seconde van intens ge-
vecht aan voorafgegaan. Ik put

moed uit mijn lafheid.
Ik ben lange tijd zelfs bang ge-
weest om te beginnen schrijven.
Ook nog een hele poos na mijn de-
buut, moest ik mezelf echt dwin-
gen om aan mijn schrijftafel te
gaan zitten. En dan bedoel ik niet
dat ik een baas miste die mij met
een zweep naar boven joeg. Nee,
ik had de vrij onverklaarbare ge-
waarwording dat ik iets onfat-
soenlijks deed. Ik herinner me
duidelijk dat gevoel van gevan-
genschap: ik zat vast tussen twee
plichten. De plicht om te gaan
schrijven (want als ik niet schrijf,
voel ik me schuldig omdat ik niet
werk) en de plicht om mezelf om
de een of andere reden te verbie-
den te schrijven. Ja, dat is dus
waanzin, hé? (lacht)’ 

‘ER STAAN
TWEE ZIN-
NETJES
OVER MIJ OP
WIKIPEDIA
EN ZE KLOP-
PEN GEEN
VAN BEIDE’

x x
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Misschien speuren wij, gewone stervelingen, bij onze
politici al te vaak naar eigenschappen die we bij onszelf
ternauwernood terugvinden. Men neme bijvoorbeeld het
vermogen om in alle omstandigheden de sang froid te
handhaven. Hoe hevig de emoties inwendig mogen oplaai-
en, hoe groot het tumult ook in de ziel, van een politicus
wordt verwacht dat hij aan de buitenwereld immer de on-
wrikbare cool tentoonspreidt van een indiaan aan de mar-
telpaal. Soms lukt dat beter dan anders. Eén enkele keer
lukt dat helemaal niet. 
De nurkse tred waarmee Jurgen Verstrepen op de webcam
afstevende en de nijdige zucht waarmee hij voor de lens
plaatsnam, verrieden meteen dat we met een gekweld
man te maken hadden. Dat mocht in eerste instantie ver-
bazen, want in Tenerife scheen de zon aan een turkoois-
blauwe hemel, een zacht briesje speelde in de palmboom
op de achtergrond. Het zwembad lag er uitnodigend bij.
Op datzelfde moment stonden in Zaventem tienduizen-
den kofferlozen wortel te schieten, en de rest van het land
verzoop in wat een gemiddelde Belgische zomer wordt ge-
noemd. Waarover had die kerel dan eigenlijk te mopperen,
vroeg je je als kijker van het bewuste internetfilmpje spon-
taan af. Toeval: precies dàt wilde Jurgen Verstrepen
vriend en vijand bij hoogdringendheid uitleggen. 
‘Ik probeer hier een boek te lezen, maar blijkbaar lukt dat
niet vandaag,’ stak hij zichtbaar vergramd van wal. Het
probleem was dat zijn blackberry niet stilstond. De rede-
nen daarvoor waren tweeërlei: Jurgen vond de uitknop
van het dekselse apparaat niet, en hij werd voortdurend
geïnterpelleerd over een vuige roddel over hem die de ron-
de deed op het thuisfront. 
‘Mijn tegenstanders vieren al feest en zeggen dat ik de
Lijst Dedecker verlaat, dat ik uit de politiek stap en dat ik
hier in het zuiden iets wil beginnen’, snoof hij. 
Dat laatste was anders niet zo gek gedacht, want Verstre-
pen is al eens eerder in Benidorm en Tenerife gesignaleerd
en zou volgens kenners best zijn mannetje kunnen staan
in de sector van de strandstoelenverhuur of als gentil ani-
mateur in een driesterrencomplex. Maar dat was nu even-
tjes het punt niet. Zijn punt was namelijk... Tja, wat was
het ook alweer? 
De ironie wil dat alles begon toen Verstrepen begin deze
week op zijn website aankondigde (beloofde) dat hij tot 30
september géén politieke interviews, uitspraken en
quotes over zichzelf en de LDD meer zou geven. 
Hij had namelijk ‘belangrijk nieuws’. De teerlingen waren
geworpen. Een ‘grensverleggende’ beslissing was geno-
men. De bevolking werd vriendelijk verzocht tot nader be-
richt de adem in te houden. 
De gemiddelde urgentie van Verstrepens communiqués in
acht genomen, mocht worden aangenomen dat hij het
plan koesterde om zijn kelder te witten of zijn neusharen

te trimmen. Maar zijn ‘belangrijke nieuws’ was dit keer zo
mogelijk nog grensverleggender: hij was zinnens geweest
om pas op 30 september aan te kondigen dat hij volgend
jaar meedoet aan de Vlaamse verkiezingen. Dat wilde hij
graag geheim houden, weliswaar een geheim dat hij dage-
lijks via zijn Freedom of Speech-weblog van commentaar
en foto’s zou voorzien en waarvan u ook het fijne te weten
zou kunnen komen op zijn podcast, webradio en facebook.
Als u een beetje aandringt, komt hij het hele verhaal zelfs
aan uw voordeur zingen, verkleed in een hansopje zodat
de kinderen en de huisdieren er ook iets aan hebben. 
Maar toen kwam dus die roddel die Verstrepen in het verre
Tenerife onderdompelde in bittere gedachten over de wa-
re aard van de mensheid in het algemeen, en die van zijn
ex-vriendjes van het Vlaams Belang in het bijzonder. Som-
migen leidden uit Jurgens ietwat cryptische aankondi-
ging namelijk af dat er een haar in de boter zat tussen hem
en Jean-Marie Dedecker. 
Ook dat was eigenlijk nog niet zo wild verzonnen. Laatst-
genoemde heeft nu eenmaal de reputatie dat hij zelfs pot-
planten en klein meubilair tegen zich in het harnas weet te
jagen. Maar dit keer was er geen stofje in de lucht. Jean-
Marie kon vanuit zijn vakantieplek in Turkije verzekeren
dat Verstrepen alleen
maar aan het ‘teaseren’
was. ‘U kent hem toch? Hij
is een meester in de com-
municatie.’ 
Dat laatste waren we bijna
vergeten, maar toen we op
Verstrepens website de reacties op het Tenerife-filmpje la-
zen, wisten we het opeens weer. In de feedback van zijn
eigen achterban waren ‘clown’, ‘debiel’ en ‘geeuw’ de meest
voorkomende trefwoorden. Zijn politieke tegenstanders
waren iets minder coulant in hun oordeel. 
Wat er ook van zij, de website van ‘de Streep’ is een aanra-
der, zeker op regenachtige dagen. ‘Freedom of Speech’ is
het credo en de tagline luidt: ‘Opinions are like assholes,
everybody has one.’ Nu beschikt Verstrepen kennelijk over
het talent om door meer dan één lichaamsopening tegelijk
te praten. Als u eens verlegen zit om een meninkje over
topsport, religie, de nieuwste bioscoopfilms, automobie-
len, kantklossen achter derny’s of recepten voor de betere
barbecue, zoek dan vooral niet verder. Ook de verschillen-
de fotoalbums op de site zijn zeer de moeite waard: er is
een brede keuze uit familieportretten, fraaie landschap-
pen en vakantiekiekjes, en daarnaast wordt ook de lief-
hebber van softporno op zijn wenken bediend. Klik door
naar de rubriek ‘Babes +16’. Voor één keer mag het, waar-
schijnlijk krijgt u als lezer van deze kwaliteitskrant niet zo
vaak taferelen onder ogen van meisjes die zichzelf of el-
kaar zo liefdevol bejegenen. 

U kan zich afvragen waarom
een volksvertegenwoordiger
zijn zwak voor wellustig kron-
kelend meisjesvlees zo open-
lijk belijdt. Welnu, ook dat
kunnen we rekenen tot het
‘teaseren’. Het is andermaal

een blijk van Verstrepens communicatieve meesterschap
waarnaar Dedecker al verwees. 
Wie namelijk aandachtig de blote dames bestudeert — en
daar zijn we als kwaliteitskrant door omstandigheden toe
gedwongen — kan tussen de vele aantrekkelijke, maar tex-
tielarme lichaamsdelen een bekend gezicht ontwaren. Of
we zouden ons zwaar moeten vergissen. Overtuig uzelf.
Klik op de vierde rij, derde juffrouw van links, die met het
getatoeëerde Vlaamse leeuwtje op de rechterbips. Vertel
eens of u ook de gelijkenissen ziet met een Vlaamse politi-
ca. Een tip: ze solliciteerde onlangs onder haar pseudo-
niem ‘Roos’ naar mannelijke vriendschap op de datingsite
Rendez-Vous. 
Hoe Verstrepen in het bezit is gekomen van dit toch wel
gevoelige beelddocument, willen we bij gelegenheid nog
wel eens uitzoeken. Het gaat er nu vooral om dat hij er
zelfs in dit schijnbaar frivole internetrubriekje in slaagt
zijn politieke tegenstanders op hun nummer te zetten. 
U moet namelijk weten dat ‘Roos’ de laatste weken in in-
ternetkringen héél populair is geworden. Specialisten ver-
zekeren dat haar profiel op Rendez-Vous tegenwoordig
zelfs méér hits scoort dan hotmarijke.be of gelijkaardige
sites. Logisch dat Jurgen Verstrepen onlangs in dat ver-
band fijntjes opmerkte dat ‘Bepaalde Bekende Mensen
media-aandacht zoeken door zichzelf open en bloot in de
e-vitrine te zetten.’ Meesterlijk gecommuniceerd was dat,
en stukken subtieler dan te stellen dat Vlaams Belanger
Marie-Rose Morel tegenwoordig de politiek verwart met
het oudste beroep ter wereld. 
In deze barre tijden van parlementaire zomerslaap, olym-
pische overdaad en Russische bloeddorst is het voor een
Vlaams politicus niet eenvoudig om de aandacht van de
media te trekken. Sommige collega’s halen dezer dagen
een voorpagina met de bekentenis dat ze meer van voetbal
afweten dan van politiek. Een enkeling doet de wenkbrau-
wen fronsen omdat hij met de kogel wordt bedreigd. Een
blondine die mannen scharrelt, komt dus ook in de gazet. 
Maar wie vanuit Tenerife in alle eerlijkheid meldt dat hij
niets te melden heeft en die daar dag na dag een stuk van
zijn vakantie voor opoffert, wordt moedwillig verkeerd be-
grepen. 
Geen wonder dat Jurgen Verstrepen heftig zat te balen on-
der zijn palmboom. Voor hem op de tafel lag de lectuur
waar hij niet aan toekwam: De erfenis van de tempeliers
van Steve Berry, een regelrecht snertboek. Ook dat nog. 

BALEN IN TENERIFE

JO VAN DAMME

DE WEBSITE VAN ‘DE
STREEP’ IS EEN AANRA-
DER, ZEKER OP REGEN-
ACHTIGE DAGEN

Morel: populairder dan 
hotmarijke.com. © Corelio

Dedecker: dikke vrienden
met Verstrepen. © Corelio

Verstrepen: een meester in
communicatie. © pn
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