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De schunnige pater voelt het kriebelen
om in te gaan op de aantijgingen van seksu-
eel misbruik. Niet doen zeggen vrienden-
adviseurs: alleen publiek zwijgen kan de
zaak leefbaar houden. Geen polemiek in de
media.

Kerkjurist Rik Torfs en advocaat Paul
Quirynen leven gesluierd mee met Luc
Versteylen en zijn Mieke. In de hoge kunst
van het martelaarschap, bijna. Gemankeerd
hoerenloper Etienne Vermeersch was er ook
weer als eerste bij om te loeien dat
Versteylen geen sekteleider is. Zou er zich
een moreel front aan het vormen zijn rond
de kleffe jezuïet? 

Het slachtoffer Luc Versteylen, misschien?
De Bhagwan van Viersel wordt wel erg uit

de wind gehouden door zelfverklaarde

gewetens van kerk en natie. Terwijl bij het
parket toch enige smurrie voor het grijpen
ligt. Badscènes met pubers, hand in de
broek van knapen, wanhopige vrouwen
bedwelmd met de belofte “alle pijn uit het
lichaam te laten strelen” – veel miserabeler
moeten jezuïetenstreken niet zijn.

Het zal wel dat Versteylen geen dwang uit-
oefende in zijn seksuele escapades, maar er
is een ander leed: de pijn van geschokt ver-
trouwen, verminking van noblesse in
vriendschappen, machtsmisbruik van ritue-
le goedgelovigheid.

Een halvegare die roept dat masturberen
‘hemelen’ is en neuken ‘zweven’, moet
sowieso achter slot en grendel. Die houdt
namelijk het volk dom, ook nog op gezag
van het sacramentele priesterschap.

Versteylen kon naar believen – en helaas
zonder veel weerwoord – koketteren met
het aura van de verlichter die de verkramp-
te cultuur rond lichamelijkheid in het
katholieke Vlaanderen had omgebogen tot
ware liefde.

Zou het?
Doe mij maar die ouderwetse kramp,

altijd lekkerder dan een tongzoenende
pater met losse handjes.    

Of de hoer van Vermeersch.
Al bij zijn eerste optreden, jaren geleden,

wist je: souteneur van bijtjes en bloemetjes.
Maskerade: eigen ‘stengel’ eerst! 

Versteylen grensverleggend? Huifkarren
deden beter, kan ik mij herinneren. 
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Martelaarschap CAMPS&VANDERSTRAETEN
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DOOR GUNTER VAN ASSCHE EN JAN DEBACKERE

Zomerfestivals beperkten vorig jaar het
volume tot 103 dB(A), een volume dat te ver-
gelijken is met het geluid van een grasmaai-
er met benzinemotor. Maar dat is nog te veel,
vindt minister van Cultuur Joke Schauvliege.
Zij werkte een voorstel uit waarin het volu-
me gehalveerd moet worden tot 100 dB(A).
Dat betekent een halvering van het volume
omdat decibels volgens een logaritmische
schaal werken. “Na het vorige festivalseizoen
zijn er nog veel klachten binnengekomen

van gehoorschade”, zegt Schauvliege. “Daar -
om wil ik dat volume nu verminderen tot
100 dB(A). Audiologen waren voorstander
van 95 dB(A), maar dat bleek te weinig om de
muziekbeleving te garanderen. 100 dB(A) is
nog altijd een vrij stevig niveau. En zelfs dat
blijft ongezond.”

Drumsolo

Nonsens, klinkt het in de muzieksector.
Met een onversterkte drumsolo zit je al
makkelijk over die limiet van 100 dB(A). De
nieuwe normen maken het organiseren
van goede festivals daarom bijna onmoge-
lijk. De festivalfederatie, waar zij ook lid
van zijn, wil daarom voor 11 februari met
een gemeenschappelijk statement naar
voren treden. Het staat echter nu al zo goed
als vast dat ze het voorstel van Schauvliege
zullen aanvechten. 

Herman Schueremans van Rock Werch ter
en Chokri Mahassine van Pukkelpop, allebei
lid van de festivalfederatie, wilden nog niet

reageren op het voorstel van Schauvliege.
Marc Steens, de coördinator van Clubcircuit
en persverantwoordelijke van het Dour
Festival, wijst wel op de lacunes in Schau -
vlieges nieuwe voorstel. “Vorig jaar onderte-
kenden haast alle muziekfestivals een char-
ter, waarbij organisatoren zich engageerden
tot een limiet van 103 dB(A). Iedereen hield
zich daar keurig aan, want dat was een werk-
bare norm. De nieuwe regeling is dat
nadrukkelijk níét.”

Ook Marc Vrebos, technisch directeur van
de Ancienne Belgique, deed een oproep aan
de kleinere spelers om een gezamenlijk

standpunt in te nemen. Het voorstel blijkt
namelijk ook een regelrechte ramp voor
kleine organisatoren. “Muziekclubs met een
kleine capaciteit en jeugdhuizen kijken aan
tegen maatregelen die te ingewikkeld en te
duur zijn”, gelooft Steens. 

Wanneer het volume tussen 90 en 95 dB(A)
schippert – het volume van een haardroger –
moet het publiek duidelijk geïnformeerd
worden over de gevolgen van gehoorschade,
moeten oordopjes uitgedeeld worden en is
de organisator verplicht om het geluidsni-
veau op te meten en overal zichtbaar aan te
geven. “Vrijwilligers op kleinschalige initia-
tieven zullen zich verliezen in het kluwen
aan categorieën, voorwaarden, normen en
verplichtingen”, vreest de federatie van
jeugdhuizen en jongerencentra dan ook.
“Het huidige voorstel is de doodsteek voor
kleinschalige concertwerkingen.”

In Zwitserland is een dergelijke 
limiet al van kracht. Maar daar blijken de
meeste muziekacts die regel aan hun laars
te lappen. 
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Organisatoren zijn 
van plan om voorstel 
van cultuurminister
Joke Schauvliege 
aan te vechten

Festivals moeten helft stiller

Kansspelcommissie 
kende rekensleutel van
belspelletjes al een jaar

BRUSSEL BRUSSEL ● De rekensleutel die voor het
één-programma Basta werd berekend
door rekenwonder Gaëtan De Weert is al
een jaar bekend bij de kansspelcommissie.
Dat stelt communicatieverantwoordelijke
Marjolein De Paepe: “De manier van tellen
is al sinds begin 2010 bij ons bekend.” De
commissie werd gevraagd om een evalua-
tie te maken van de kansspelletjes op tele-
visie van september tot december 2009.
Daarvoor heeft zij ook de wiskundige for-
mule gekraakt die werd gebruikt door de
producenten van de belspelletjes.

Het evaluatierapport werd begin 2010
overgemaakt aan de zes bevoegde minis-
ters die vertegenwoordigd zijn in de com-
missie. Zij ontvingen ook een advies om de
rekenraadsels te verbieden. Door de val
van de regering bleef het rapport evenwel
een jaar lang liggen. Vandaag volgt een
bespreking van het werkstuk. (RA)   >9

Kloof tussen arm en rijk
in België wordt groter
BRUSSELBRUSSEL ● De gemiddelde Belg bezit
160.000 euro, en daarmee zijn we rijker
dan ooit tevoren. Het financiële vermo-
gen van alle Belgen, de som van alle
beleggingen en spaarboekjes, werd
door de Nationale Bank becijferd op
909,5 miljard euro, een historisch
record. De spaarboekjes dikten aan tot
192,7 miljard euro en de woningprijzen
gingen gemiddeld met 4,5 procent de
hoogte in, maar het is niet al goud wat
blinkt. Omdat de vastgoedprijzen snel-
ler blijven stijgen dan de lonen, wordt
het voor jonge gezinnen almaar moei-
lijker om een huis te kopen, waardoor
een sociale kloof dreigt te ontstaan tus-
sen zij die wel en zij die niet in staat zijn
om vermogen op te bouwen dankzij
vastgoed. Bovendien wordt na de
zomer een algemene stijging van de
hypothecaire rentetarieven verwacht,
wat de situatie op korte termijn alleen
maar hachelijker maakt. (EVB) >19

Vanaf 2013
wegenvignet voor
personenwagens
BRUSSELBRUSSEL ● Over twee jaar zal geen enke-
le personenwagen zich op Belgische
wegen mogen begeven zonder elektro-
nisch vignet, en zal elke vrachtwagen-
chauffeur die over Belgische wegen den-
dert een kilometervergoeding moeten
betalen. De drie gewesten hebben daar
volgens André Antoine, Waals minister
van Begroting, een principe akkoord
over bereikt dat gisteren al door de
Waalse regering werd getekend. Van -
daag zou het Brussels Gewest dat voor-
beeld volgen, morgen wordt het
akkoord voorgelegd aan de Vlaamse
regering. Vlaams minister van Mobi -
liteit Hilde Crevits bevestigde het
nieuws, maar kon of wilde niet ingaan
op de details. “Zeker is dat Vlamingen
niet meer zullen moeten betalen dan ze
nu al doen via de verkeersbelasting”,
zegt Crevits. De gewesten willen met het
vignet en de kilometerheffing het bui-
tenlandse verkeer laten betalen voor het
gebruik van onze wegen. (BSE) >2
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