
24 OPINIE & ANALYSE DE STANDAARD
VRIJDAG 9 NOVEMBER 2012

SCOOP
schuiven. Wat bezielt al die mensen toch, zo vraagt
een mens zich af. Dat deden ze ook bij Gazet van
Antwerpen, waar ze raad vroegen aan onder meer
de professor communicatiewetenschappen Katia
Segers en aan de trendwatcher Herman Konings.
‘Omdat ze oer-Vlaams is’, zo wist de professor.
‘Omdat ze van een andere planeet lijkt te komen’, zo
zei de trendwatcher. Waarmee de twee illustreerden
dat al die kenners ook maar wat uit hun nek
kletsen. Net zoals Astrid Bryan zelf. Amazing!

‘Ik was maar een van de acht mannen met wie ze
toen het bed deelde’ (Dominique Desseigne in
‘Het Nieuwsblad’)
Van Rachida Dati (48), de voormalige Franse
minister van Justitie, wordt weleens gezegd dat ze
makkelijk haar kont keert, omdat ze van de
socialisten overstapte naar de partij van Nicolas
Sarkozy. Maar ze keert in nog wel meer opzichten
haar kont. Zo is men in Frankrijk benieuwd wie de
vader is van het meisje van wie ze in 2009 beviel.
Van de multimiljonair Dominique Desseigne (68),
beweert ze zelf.
Niks van aan, antwoordt die. ‘Ik was maar een van
de acht mannen met wie ze toen het bed deelde.’ Bij
die acht zitten volgens Desseigne onder meer de
broer van Nicolas Sarkozy, een Spaanse ex-premier,
een Franse industrieel, een tv-presentator, een
Qatarese procureur en een erfgenaam van een
luxegoederenimperium. ‘Ik zou dan ook niet weten
waarom uitgerekend ik de vader zou zijn’, zegt hij,

FILIP VAN ONGEVALLE

Scoop kiest elke week een aantal citaten, met een
kritische blik op sterke verhalen en hoe ze in de media
gebracht worden.

In Schotland kwamen in tien jaar tijd 25 gerechtelijke dwalingen naar boven. In Engeland en Wales gaat het tot nu toe
om 320 zaken. In België staat de teller op 0,0. Zijn onze rechters dan onfeilbaar? Bwah, zegt TOON MUSSCHOOT,
allicht komt dat omdat er bij ons geen instantie bestáát die mogelijke missers van het gerecht onderzoekt.

Gisteren was het dan zo ver. Het Antwerpse hof
van beroep moest beslissen of Filip Meert al dan
niet een nieuw proces zou krijgen. Meert, een za-
kenman die in 2001 veroordeeld werd voor btw-
fraude, had immers de vorige minister van Justitie
kunnen overtuigen dat er ernstige gronden waren
om zijn zaak te herzien. Dus had de minister zeer
uitzonderlijk zijn zogenoemd injunctierecht ge-
bruikt om die nieuwe elementen te laten onderzoe-
ken.
Dat onderzoek is er niet gekomen. ’t Is te zeggen: de
feiten die Meert aanhaalde in zijn verzoek zijn wel
eens gelezen door de rechters, maar echt gecontro-
leerd zijn ze niet. Zo had Meert een document be-
zorgd waaruit bleek dat de kroongetuige in zijn
zaak simpelweg gelogen had. Maar de persoon die
die verklaring had afgelegd, werd door de recht-
bank of het parket niet gehoord of op de rooster
gelegd, net zomin als de kroongetuige niet gecon-
fronteerd werd met de nieuwe verklaring. De bewe-
ring dat verschillende getuigen in het proces wer-
den bedreigd door zware criminelen en dus valse

ling van factoren zoals een vermoeide piloot, tijds-
druk, slecht weer, een mechanische storing en foute
communicatie met de verkeerstoren.
Toegepast op de zaak van Filip Meert geeft dat de
volgende zeven fouten:
1) Eind de jaren negentig doet Meert aangifte van
een mogelijke btw-fraude door een van zijn leveran-
ciers bij de Nationale Cel ter Controle van Carrou-
sels (NCCC). Afgaande op de naam van dat orgaan
lijkt dat de juiste instantie. Maar als kort nadien het
Antwerps gerecht zelf een grootschalig onderzoek
opent, blijken de speurders helemaal niet op de
hoogte van Meerts aangifte. Sterker nog: de speur-
ders beschouwen die aangifte als volledig irrele-
vant, zelfs al gebeurt ze bij de instantie die instaat
voor de controle op btw-carrousels in ons land.

2) De Antwerpse speurders baseren hun onderzoek
alleen op vermoedens en verklaringen van andere
verdachten (die dus bedreigd worden door de wer-
kelijke opdrachtgevers). Ze controleren de btw-aan-
giften van Meert niet en vragen zijn boekhouding
niet op. Meert zelf wordt slechts twee keer onder-
vraagd en het feit dat hij zijn onschuld volhoudt is
voor de speurders eerder een aanwijzing van zijn
schuld dan omgekeerd.
3) Oké, denkt u, maar er bestaat in België toch zoiets
als een onderzoeksrechter die waakt over het on-
derzoek? Klopt. Alleen is Meert nooit voor de onder-
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Onschuldig veroordeelden?
Niet in België, natuurlijk

De veroordeling van een
onschuldige terugdraaien
is onbegonnen werk
in ons land

TOON MUSSCHOOT
Wie? Voormalig adviseur van ministers van Justitie
Stefaan De Clerck en Jo Vandeurzen.
Wat? Wie onterecht veroordeeld wordt in ons land kan
het schudden, ook als hij later gegevens kan aanbrengen
die een ander licht werpen op de zaak.
Waarom? We geloven blijkbaar blindelings in justitie.

verklaringen aflegden werd niet onderzocht. En dus
besloot het Antwerpse hof van beroep gisteren dat
Filip Meert geen nieuw proces krijgt. Makkelijk is
dat toch, zo recht spreken in het donker. Zaak geslo-
ten, volgende!
De uitspraak verrast niet echt. Er zijn in ons land nu
eenmaal heel weinig gevallen bekend van rechterlij-
ke dwalingen. Dat komt niet omdat onze rechters
feilloos zijn maar wel omdat er in België geen in-
stanties bestaan die onderzoek voeren naar moge-
lijke missers van het gerecht. In het buitenland be-
staan die instanties wel. In Nederland, Frankrijk,
Engeland en Schotland bestaan telkens specifieke
commissies die zich over afgesloten strafzaken kun-
nen buigen als er nieuwe feiten of argumenten op-
duiken. Met succes overigens: in Schotland kwa-
men er bijvoorbeeld in tien jaar tijd 25 rechterlijke
dwalingen naar boven. Dat zijn er slechts 2,5 per
jaar, maar dus wel 2,5 per jaar te veel. Het zal uw
zoon, vader, broer of zus maar zijn die onschuldig
opgesloten zit in de gevangenis. In Engeland & Wa-
les heeft men tot op vandaag al in 320 zaken gecon-
cludeerd dat er een rechterlijke dwaling in het spel
was. Alleen in ons land lopen er geen onschuldige
veroordeelden rond.

Zeven kleintjes maken één groot

Filip Meert blijft zijn onschuld staande houden. Ik
ben nogal geneigd hem te geloven. Ik baseer me niet
alleen op het dossier, maar ook op de ideeën van
Malcolm Gladwell, de gevierde Brits-Jamaicaanse
schrijver. Gladwell verkondigt in zijn boek Uitblin-
kers de theorie van de zeven opeenvolgende kleine
fouten die elk op zich niet zo erg zijn, maar volgend
op elkaar simpelweg desastreus blijken. Een vlieg-
ramp bijvoorbeeld is meestal niet het gevolg van
één specifieke tegenslag, zoals een menselijke fout,
of een motor die uitvalt. Wel van een aaneenschake-

‘Als de mensen iets lezen, is het al goed. Het kan
een opstap zijn’ (Christophe Deborsu in
‘De Standaard’)

Er zijn weleens mensen die denken dat de
Boekenbeurs een feest is van de schone letteren,
zoals het autosalon een feest is van schone wagens.
Mooi niet, natuurlijk. De Boekenbeurs is een beurs
en op een beurs worden de resultaten aan de kassa
afgerekend. Daar hoort uiteraard literatuur bij,
maar er wordt in Antwerp Expo vooral veel bedrukt
papier verkocht, in alle tinten grijs en nog een paar
andere kleuren.
En zo kwam het dat Brigitte Raskin daar vorige
week rustig zat te breien in plaats van te signeren,
omdat haar stand geblokkeerd werd door een rij
van tweeduizend fans van de volksschrijfster Astrid
Bryan. U weet wel, die Vlaamse wier talent erin
bestaat dat ze met een rijke Amerikaan is getrouwd
en die behalve zichzelf, haar tv-programma en haar
boek Amazing Astrid ook zoveel hete lucht

verkoopt, dat ze moeiteloos 25.000 luchtballonnen
zou kunnen laten opstijgen.
Van de uitgevers van wie de stand geblokkeerd
werd door haar aanschuivende fans had ze wellicht
ook zelf mogen opstijgen, maar niet voor
Christophe Deborsu. Volgens hem is Amazing
Astrid lezen ‘een opstap naar het lezen van
literatuur’. Zoals naar Familie kijken een opstap is
naar de arthouse-cinema, wellicht.

‘Ze is niet van deze wereld. Ze lijkt van een
andere planeet te komen’ (Herman Konings in
‘Gazet van Antwerpen’)
Terwijl er voor haar tweeduizend mensen stonden
aan te schuiven op de Boekenbeurs, stuurde Astrid
Bryan diezelfde dag ook nog eens het verkeer in de
war in Roeselare, waar ze kwam signeren bij Media
Markt. Daar lokte ze 750 toeschouwers. En toen ze
zondag nog eens naar de Boekenbeurs kwam, werd
de rij afgesloten zodra er 400 fans stonden aan te
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Kent u Lindsey Vonn? Ze is regerend olympisch kampioene
op de afdaling en een van de vijf skiesters uit de geschiede-
nis van die sport die in alle vijf de onderdelen ooit een wed-
strijd wonnen. Lindsey vindt zichzelf zo goed dat ze nu met
de mannen wil meedoen. Eerst een keertje om te proberen,
in Lake Louise bijvoorbeeld, waar ze al negen keer tegen
haar seksegenotes heeft gewonnen. Dat begon te vervelen,
en daarom wilde ze op 24 november bij de mannen starten.
De internationale skifederatie FIS heeft dat geweigerd. Was
ik de FIS, ik had haar laten starten. Meteen op de Lauber-
horn in Wengen. 4,5 kilometer lang, in de Hanegschuss 160
kilometer per uur: de zwaarste afdaling ter wereld waar de
sterkste mannen total loss beneden komen. Ooit verloor
Gernot Reinstadler bij de aankomst in Wengen na een val
van vermoeidheid een been en stierf hij. Vonn had wel an-
ders gepiept in Wengen. De organisatie heeft haar voorge-
steld om in Lake Louise als voorskiester te starten. Be-
nieuwd of ze dat aanvaardt.
Wat is dat toch met die sportvrouwen die zich koste wat het
kost met de mannen willen meten? Zitten er weer te veel
hormonen in het drinkwater of zijn we toe aan het zoveelste
feministisch reveil? De mooie Lucia Rijker heb ik ooit ge-
smeekt om af te zien van haar voornemen om tegen een man
te boksen. Ze was zo goed bij de vrouwen (ze speelde de
slechte in Million dollar baby) dat ze weleens een man wilde
pakken. Dat had ze nota bene al eens geprobeerd in het kick-
boksen en daar een knock-out van enkele dagen aan overge-
houden. Het plan werd in gang gezet, maar toen scheurde ze
gelukkig een achillespees en was het uit met die onzin.
Zoveel procent vrouwelijke ministers? Mij goed. Een derde
vrouwelijke ceo’s? Waarom niet. Wil het IOC dat de helft van
de deelneemsters op de Olympische Spelen vrouwen zijn?
Het devalueert het sportieve niveau, want vrouwen kunnen
daardoor zes keer makkelijker medailles winnen dan man-
nen, maar als het per se moet, vooral doen. Tenslotte hebben

wij mannen in ónze
Olympische Spelen
van bij het begin
aparte competities
voorzien voor onze
fysiologisch minder
valide tegenvoet-
ster. Paralympics
binnen de Olym-
pics, zeg maar. Beet-
je trager, beetje la-
ger, beetje flauwer,
maar soms mooier
spektakel dan bij
die sterkere man-
nen.
Is het niet eens tijd

dat de Lindsey Vonnetjes hun vreemde ambities opbergen
en hun plek leren kennen in de topsport? In niks zijn vrou-
wen beter dan de mannen, punt uit. Er wordt af en toe onwe-
tenschappelijk geleuterd dat de marathontijden van man-
nen en vrouwen naar elkaar toegroeien en dat op uithou-
dingssporten de vrouw op termijn de man zal kloppen. Met
hetzelfde gemak wordt dan beweerd dat de vrouwen recen-
telijk hun zwemtijden op de 100 meter vrije slag sneller heb-
ben verbeterd dan de mannen, maar dat komt alleen omdat
ze een stukje van hun historische achterstand hebben inge-
haald.
In topsport zijn vrouwen ondergeschoven kindjes en dat
komt allemaal omdat vrouwen minder testosteron hebben,
een hoger vetpercentage, kleiner zijn en minder sportslim.
Voor u in de pen kruipt, over dat alles is wetenschappelijk
gepubliceerd. Oké, er was ooit de Chinese Zhang Shan. Die
klopte in Barcelona op de Olympische Spelen van 1992 alle
mannen in de skeet, bij ons beter bekend als klei(duif )schie-
ten. Dat was toen nog een gemengde discipline.
Aha, dan toch een sportvrouw beter dan de mannen? Niet
echt, want schieten is geen sport. Maar om alle problemen te
vermijden, grepen de bobo’s van de internationale schiet-
bond in en vanaf Atlanta 1996 schoten de mannen en de
vrouwen gescheiden van elkaar. Eigenlijk is er maar één
sport waarin vrouwen de mannen kunnen overtreffen: in
het gymnastiek, en vooral dan aan de brug met ongelijke
leggers (die bij de mannen niet bestaat, dat moeten we er
wel bij vermelden). Door hun geringere gewicht en kleinere
gestalte kunnen vrouwen toch íéts beter dan mannen: héél
snel rond een stok draaien. Op voorwaarde dat ze aan die
stok worden gehangen en een zetje krijgen. En daar hebben
ze dan weer mannen voor nodig.

VROUWEN!

Zitten er weer
te veel hormonen
in het drinkwater
dat die
sportvrouwen zich
koste wat het kost
met de mannen
willen meten?

HANS VANDEWEGHE

Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland.

en hij weigert een DNA-test. Volgens boze tongen is
uitgerekend Desseigne de vader omdat Dati
uitgerekend heeft wie de meeste poen heeft. En dat
is Desseigne, met 650 miljoen euro.

‘Je zaad in het meisje krijgen, daar draait het om’
(Bart Cannaerts in ‘dS Weekblad’)
Fronst u de wenkbrauwen als u hoort dat Rachida
Dati in dezelfde periode met acht mannen tussen de
lakens – en weten wij veel waar nog allemaal –
kroop? Ook wij vragen ons af waarom die dat
deden, maar we hebben geen prof gebeld, noch een
trendwatcher. We hebben gewoon dS Weekblad
gelezen. ‘Je zaad in het meisje krijgen, daar draait
het om’, zo schetst de tv-maker en comedian Bart
Cannaerts ons in tien woorden de drijfveren van de
mannelijke geest. ‘Niet dat ik daar bewust mee
bezig ben: ik moet hier alle vrouwen neuken. Maar
vrouwen vinden humor aantrekkelijk in een man.
Mijn lief is trouwens tien keer grappiger dan ik. Ze
voelt alleen niet de aandrang om als een haantje op
het podium te kruipen.’
Die aandrang voelde Rachida Dati evenmin. Ze liet
de haantjes gewoon op haar kruipen.

‘Wij dragen die gekke bontjassen gewoon om uit
te gaan in Knokke’ (twee Brusselaars in ‘Het Laatste
Nieuws’)
Nog zo’n man die de poezen graag laat miauwen is
Jan Fabre, zelfs al krijgt hij er achteraf een pak
rammel voor. Vorig weekend opende hij een

tentoonstelling in een galerie in Knokke en om te
vermijden dat er opstootjes zouden ontstaan, waren
twee politieagenten aanwezig in burger. Die pakten
een kerel op die een pistool in zijn handen had. Het
bleek achteraf het bedieningspaneel van zijn
skateboard, ‘dat ik nota bene gekocht had op de
Lippenslaan, naast het politiekantoor’. Ook twee
Brusselaars werden naar de uitgang begeleid omdat
ze een bontjas droegen en niet bleken te weten wie
Jan Fabre was. ‘We dragen die gekke bontjassen
gewoon om uit te gaan in Knokke. We liepen hier
voorbij en kregen gratis champagne’, verdedigden
ze zich. Als de politie van Knokke iedereen oppakt
die een bontjas draagt en Jan Fabre niet kent, wordt
het een drukke winter voor de Lippensbrigade.

‘Het is niet honderd procent gelukt’
(Georges Leekens in ‘Sportwereld’)
Ook Georges Leekens werd afgelopen weekend naar
de uitgang begeleid. ‘Trainer overleeft nederlaag bij
Zulte Waregem niet’ kopte De Standaard Online, en
het duurde even eer we doorhadden dat deze titel
figuurlijk was.
Toen Leekens in mei bij de Rode Duivels opstapte,
verklaarde hij dat zijn werk er voor negentig
procent op zat. Nu hij nauwelijks vijf maanden later
bij Brugge wordt buitengekegeld, zegt hij dat het
niet honderd procent gelukt is. Net zoals het werk
ook niet negentig procent af was. Maar het zijn voor
Leekens niet de procenten die tellen, wel de centen.
En die heeft hij binnen. Voor honderd procent.

Wie blind gelooft in de werking van Justitie, moet zich eens verdiepen in de zaak van Filip Meert. © Peter Hilz

zoeksrechter moeten verschijnen. Geen ondervra-
ging, geen gesprek, geen telefoontje, geen mogelijk-
heid voor Meert om zijn kant van het verhaal te la-
ten horen.
4) Het Openbaar Ministerie baseert zich vervolgens
op een getuigenis van een louche figuur die vijf keer
zijn versie van de feiten aanpast, zijn eigen boek-
houding verbrandt en zelf fraude pleegt. Totaal on-
geloofwaardig dus, maar geloofwaardig genoeg
voor het parket om Meert voor de strafrechter te
dagen.
5) Gelukkig zijn er nog echte rechters die zetelen in
de correctionele rechtbank. Dat zijn toch geschool-
de mensen die in alle onafhankelijkheid moeten
oordelen over schuld of onschuld? Tja, dat onafhan-
kelijke oordeel wordt wel moeilijk met 28 partijen
in het beklaagdenbankje. Ongetwijfeld zal een
groot deel van die 28 schuldig zijn geweest, ook al
hielden velen van hen vol dat ze niets met de fraude
te maken hadden. Probeer dan maar eens de rechter
te overtuigen dat net jij diegene bent die echt on-
schuldig is.
6) Niet getreurd, er is nog zo iets als hoger beroep.
Maar met een paar rechters die geen kaas gegeten
hebben van fiscale zaken maak je geen schijn van
een kans in een zaak van btw-fraude. Conclusie: Fi-
lip Meert wordt veroordeeld tot de maximumstraf,
zijnde vijf jaar cel en de terugbetaling van 6 miljoen
euro ‘ontdoken’ btw.
7) Om de ramp compleet te maken: de commissie
die tijdens zijn verblijf in de gevangenis moet oor-

delen over zijn vervroegde vrijlating weigert dat
keer op keer. Meert blijft immers beweren dat hij
onschuldig is. Volgens de commissie heeft hij dan
ook geen ‘schuldbesef ’ en is de kans dat hij opnieuw
dezelfde feiten zou plegen dus niet ondenkbaar.

Niet voor gevoelige lezers

Zeven opeenvolgende missers die tot een desastreu-
ze uitkomst geleid hebben voor Meert en zijn fami-
lie. Je gelooft het pas als je de verschillende docu-
menten gelezen hebt, al telt dat blijkbaar niet voor
de rechters. Misschien moeten zij eens het boek De
bloedkamer lezen dat Filip Meert samen met onder-
zoeksjournalist Wim Van den Eynde over zijn zaak
heeft geschreven. Opgelet, het boek is niet geschikt
voor gevoelige lezers die blindelings geloven in de
wondere wereld van justitie.
De veroordeling van een onschuldige terugdraaien
is onbegonnen werk in ons land, dat werd gisteren
nog eens bewezen. Het zou anders kunnen zijn als
er in ons land, net als in het buitenland, een orgaan
zou bestaan dat zich kan buigen over afgesloten
strafzaken. Kwestie van wat licht te kunnen werpen
op twijfelachtige zaken, zodat rechters niet langer
in het donker recht moeten spreken. Zo’n wetswijzi-
ging moet niet eens veel kosten. Het parlement zou
de Hoge Raad voor Justitie de nodige bevoegdheid
kunnen toekennen, met ondersteuning van enkele
experts. Na het oordeel van het Antwerpse hof van
beroep gisteren, weten die experten dan meteen
welke zaak interessant zou kunnen zijn.


