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COMMENTAAR

Rijkswachter Chris Bonkoff-
sky zou dus toch niet de Reus
van de Bende van Nijvel zijn.
De speurders zijn er na onder-
zoek 99 procent zeker van.
Voor de slachtoffers is dit een
nieuwe dreun. Het recht op
gerechtigheid is hen door een

mismeesterd onderzoek al jaren geleden ontno-
men. Het sprankeltje hoop dat de waarheid ooit 
nog aan het licht zou komen, is opnieuw gedoofd. 
Dat ze achterdochtig zijn, is begrijpelijk. Dat er al 
snel – en breed – werd geïnsinueerd dat er een 
zoveelste doofpotoperatie aan de gang was om de 
rijkswacht uit de wind te zetten, is dat minder. 
Na zoveel jaren is het voor 99 procent uitgeslo-
ten dat er nog betrokken rijkswachters in leven 
zijn die voldoende invloed hebben om een onder-
zoek te manipuleren, zoals dat waarschijnlijk 
ooit is gebeurd. De nieuwe – uitgebreide – onder-
zoekscel is niet belast met de erfzonden van het 
verleden. 

Het is heel populair om over gerechtelijke dos-
siers snel te oordelen en het ergste te denken. 
Liefst hardop. Over corrupte speurders, procedu-

repleiters en
wereldvreemde
rechters. Die
stemmingmakerij
is niet gezond in
een systeem waar
elke speler zijn rol
heeft. Begin deze
week werd Salah
Abdeslam veroor-
deeld tot 20 jaar
voor een schiet-

partij. De procedurefout die zijn advocaat had in-
geroepen, werd van tafel geveegd. Nochtans was 
de verontwaardiging na dat manoeuvre enorm. 
Er werd schande gesproken, ook door ministers 
in functie. Er werd al voorspeld dat de terrorist 
vrijuit zou gaan door een beslissing van een we-
reldvreemde rechter. Na het strengste vonnis dat 
Abdeslam kon krijgen, bleven alle roepers stil. 
Niemand die zich ook maar verontschuldigde 
voor de imagoschade die was en is aangericht. 

De piste Bonkoffsky lijkt dood te lopen. Ze heeft
wel het onderzoek een nieuw elan gegeven. Met 
een forse uitbreiding en verjonging van het team 
dat nieuwe pistes aanboort die ook naar de rijks-
wacht wijzen. Het is opnieuw een strohalm voor 
de nabestaanden en slachtoffers. Het voordeel 
van de twijfel dat de speurders in eer en geweten 
hun werk doen, is het minste wat we hen moeten 
gunnen. Een minimum aan vertrouwen in de 
werking van recherche en justitie is noodzakelijk 
om ons juridisch systeem recht te houden.

Peter 
Mijlemans
Nieuwsmanager

“Het minste wat we 
de nieuwe Bende-
speurders moeten 
gunnen, is het voordeel 
van de twijfel. Dat ze 
hun werk wel naar eer 
en geweten doen” 

Een strohalm
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minister. 
Maar de ULB was

niet onder de in-
druk, en reikte het
eredoctoraat toch
uit aan Loach, die
door sommigen
wordt verweten

antisemitische uitspra-
ken te hebben gedaan. 

De cineast begrijpt de 
heisa niet en ontkent alle 
aantijgingen. “Ik vind het 
een beetje schokkend dat 
ik deze verklaring moet 
doen, aangezien ik me al 
mijn hele carrière, in al 
mijn films, inzet voor 
mensenrechten en socia-
le gelijkheid. Mister 
Michel, kijk naar de fei-
ten en neem dan uw 
woorden terug.” (tvb)

“Ik heb begrepen 
dat hij rechten stu-
deerde aan deze 
universiteit. Geven 
ze er niet goed les, 
of slaagde hij niet 
voor zijn exa-
mens?” Zo sneerde 
de Britse cineast Ken 
Loach (foto) richting 
premier Charles Michel 
(MR) toen hij een ere-
doctoraat aan de ULB in 
ontvangst nam. 

Die uitreiking was 
woensdag fel bekriti-
seerd door de premier, 
oud-student aan de ULB. 
“Geen enkele vorm van 
antisemitisme mag geto-
lereerd worden. Dat geldt 
ook voor mijn alma 
mater”, aldus de eerste 

Cineast haalt uit naar premier: 
“Mr Michel, kijk naar de feiten”

“Vind hier eens iets in het bos
dat een mooi beeld geeft van wie
jij bent.” Of: “Kijk eens naar dit
kleine boompje en vertel wat je
hierbij voelt.” Op die manier wil
de natuurcoach met wie je op
pad gaat in het bos helpen weer
een klaar zicht te krijgen. Of je
wel gelukkig bent op het werk, of
je die andere job nu moet aan-
nemen of niet, wat je kan doen
om de stress te verminderen.
Het Agentschap Natuur en Bos
leidt natuurcoaches op, erkend
door de VDAB, om daarmee te
helpen. Geen boswachters, maar
carrièrecoaches.

“Je kan nu al naar de VDAB
voor dat advies”, zegt Luc Mas-
telinck, een van de tien coaches
die al opgeleid zijn. “Maar dan
zit je tussen vier muren. Als je
samen door de natuur wandelt,
kom je veel sneller tot inzicht in
waar je mee worstelt.”

De Vlaamse overheid heeft veel
over voor die wandelingen. Je

betaalt ze met een loopbaanche-
que: één cheque is goed voor vier
uur coaching in de natuur. Zelf
betaal je 40 euro. Vlaanderen
past liefst 510 euro bij. “Dat is
het waard. Het zijn geen wazige
goeroes die de sessies geven”,
zegt Marleen Evenepoel van het
Agentschap Natuur en Bos. “Het
zijn opgeleide professionals. De
resultaten zijn ook gewoon beter
als je die begeleiding in de na-
tuur doet, blijkt uit onderzoek.”

Een zetje geven

Vlaams minister van Milieu
Joke Schauvliege (CD&V) wan-
delde gisteren mee. “Wie gere-
geld in de natuur vertoeft, blijft
gezond en hoeft niet thuis te
blijven van het werk door ziek-
te”, zegt ze. “Dat bespaart de
overheid jaarlijks miljoenen.”

Maar kun je niet zelf gewoon
een boswandeling maken om je
gedachten te ordenen, zonder
dat de overheid dat moet spon-
soren? “Dat is de paradox”, zegt
Bert De Somviele van bosvereni-
ging Bos+. “Uit Brits onderzoek
is gebleken dat we ons nergens
gelukkiger voelen dan in het bos
of in een natuurlijke omgeving.
Tegelijk blijkt dat we veel min-
der vaak die groene plekken
opzoeken. Je moet als overheid
dus mensen een zetje geven om
ernaartoe te gaan. Dit systeem
kan daar zeker bij helpen.” 

Met loopbaancheques kan 
je voortaan een sessie 
boeken bij een ‘natuur-
coach’, opgeleid door het 
Agentschap Natuur en 
Bos. In twee keer twee 
uur wandelen in het bos 
helpt die bij moeilijke 
keuzes op het werk of bij 
stress. Kostprijs: 550 euro, 
Vlaanderen betaalt daar 
510 euro van. “En ja, het 
helpt. Beter dan praten in 
een duf kantoortje”, zegt 
coach Luc Mastelinck. 

510 euro subsidie 
om vier uur op stap te 
gaan met natuurcoach 

TOM LE BACQ EN PETER MALAISE

Vlaanderen sponsort uw
boswandeling 
tegen stress

Een paar uur nadat Kate Middleton was be-
vallen, verscheen ze al in een felrode, rim-
pelloze jurk, met perfect haar en dito make-
up, om haar baby aan de wereld te tonen. 
Daarbij glimlachte ze zelfs. Het stond haaks 
op de horrorverhalen die ik reeds te horen 
kreeg. Want blijkbaar scheppen de meeste 
moeders er een pervers plezier in om vrou-
wen met een kinderwens, of zelfs een eerste zwan-
gerschap, zo veel mogelijk angst aan te jagen met 
gedetailleerde verslagen over scheuren, knippen, 
verkeerd vastnaaien, pijn, en nooit-meer-hetzelfde-
daar-vanonder. Maar niet Kate Middleton. Zij 
voedt de illusie van de Barbiebevalling. Zonder 
krijsen, zonder bloed, misschien zelfs zonder vagi-
na.
Op Radio 1 werd beweerd dat ze daarmee de lat 
hoog legt voor andere vrouwen. Op de sociale 
media regende het protest. Vrouwen postten foto’s 
van zichzelf net na hun bevalling. Openhangende 

monden, kwijl, zweet, vettig haar, onopge-
maakte, geradbraakte gezichten. Ze noemen
het “zoals het écht is”. Al past het misschien
ook in dat masochistische plan om andere
vrouwen bang te maken. Of is het gewoon
een beetje opscheppen? Zo van: “Bij Kate
floepte die boreling eruit terwijl ze de hoge
mi zong, maar bij mij was het 48 uur zwoe-
gen.” Ze zijn trots, dit is hun moment. En ja
hoor, het is hen gegund.

Alleen vind ik niet dat Kate Middleton de lat hoog 
legt. Ik heb mijn leven nooit aan haar hertoginnen-
leven gespiegeld – behalve onze dunne bovenlip 
hebben we vast weinig gemeenschappelijk. Ik ver-
moed dat zij, nog voor ze was bekomen van haar be-
valling, al meteen werd bewerkt door een team van 
schoonheidsspecialisten, terwijl iemand een rek vol 
couturejurken binnenreed. Het lijkt me vreselijk 
om vlak na je bevalling al perfect opgetut een me-
nigte te moeten trotseren. Dan wil je toch lekker 
rood aangelopen liggen kwijlen met je baby in je 
armen, in jullie veilige liefdesbubbel. Arme Kate.

Afwisselend geven Fleur van Groningen en Nico Dijkshoorn hun eigen kijk op de actualiteit.

Barbiebevalling

Marleen Evenepoel van het
Agentschap Natuur en Bos,
minister Joke Schauvliege

en natuurcoach Luc
Mastelinck: groen helpt bij

moeilijke keuzes.
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