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Belgische zakenman 
vrijgelaten na 
ontvoering in Angola
b Michel Rizk (60), een Belgisch-
Libanese zakenman, is zondag
vrijgelaten in Angola nadat hij
daar enkele dagen was gekidnapt.
Veel details over de ontvoering
zijn er niet bekend, maar zijn gij-
zelnemers zouden volgens lokale 
media 500.000 dollar losgeld ge-
eist hebben. Of dat bedrag ook ef-
fectief is betaald, werd gisteren
niet duidelijk. Maar feit is wel dat
Michel Rizk terug werd vrijgela-
ten. Rizk kwam meer dan vijftien
jaar geleden in ons land in op-
spraak toen hij bij verstek veroor-
deeld tot vier jaar cel voor hulp bij
het ontduiken van belastingen.
Daarna verdween de man naar Li-
banon. (mkm)

Meisje (19) moet 
cursus volgen 
na dodelijk ongeval 
b Een 19-jarig meisje uit Keerber-
gen moet een cursus verkeersvei-
ligheid volgen, nadat ze bijna
twee jaar geleden betrokken raak-
te bij een ongeval. Daarbij kwam
de Mechelse restauranthouder
Jean-Pierre Jacobs (57) om het
leven. De tiener was, met haar
moeder als passagier, aan het le-
ren autorijden toen ze door een
beginnersfout de controle over
het stuur van de Nissan Micra ver-
loor. Ze kwam op de rijstrook van
de tegenliggers in botsing kwam
met de Harley Davidson van Ja-
cobs. Die kon zich volgens de
rechter niet aan een dergelijk ma-
noeuvre verwachten.   (tab)

‘Dode’ Syriëstrijder 
uit Antwerpen 
veroordeeld
b De Antwerpse Syriëstrijder Mo-
hammed Hajji (25) is bij verstek
veroordeeld tot vijf jaar cel. Hij
zou wel gesneuveld zijn. Hajji ver-
trok in juni 2015  via Turkije naar
Syrië om er zich aan te sluiten bij
IS. Zijn zus had eind oktober een 
bericht gekregen dat haar broer
in de strijd gesneuveld was. Er zat
ook een foto van zijn lichaam bij.
Het parket zag dat niet als een be-
wijs van zijn dood. Soms wordt
een overlijden immers gesimu-
leerd om aan vervolging te ont-
snappen.  De zaak van Hajji werd
daarom toch voor de rechtbank
gebracht, waar hij verstek liet
gaan. De rechtbank beval zijn on-
middellijke aanhouding. (jbs)

b Operatie Trefpunt was gericht
tegen een gigantische netwerk
van drugscriminelen dat betrok-
ken is bij de productie van synthe-
tische drugs zoals xtc en canna-
bis. Het gaat om een van de groot-
ste politieacties ooit uit de
Nederlandse geschiedenis. 1.500
leden van de politie, de douane, 
het leger en de gewapende belas-
tingdienst vielen binnen op 111
adressen in provincies Noord-
Brabant en Limburg. Ook in ons
land werden er huiszoekingen
verricht, onder meer op locaties
in Essen, Oud-Turnhout en Lom-
mel. In Lommel vielen de speur-
ders binnen in gebouwen die ge-
linkt worden aan de in ons land
veroordeelde drugsbaron Janus
Van Wesenbeeck, alias Harry Pot-
ter. Van Wesenbeeck werd giste-
ren niet gearresteerd, omdat hij
voor ‘zaken’ in Zuid-Amerika zou
verblijven.

700 verdachten
Het epicentrum van het enorme

drugsnetwerk lag op een indus-
trieterrein in Best, waar verhuur-
bedrijf Party King gevestigd is.
Het bedrijf was volgens de Neder-
landse politie dé ontmoetings-
plaats waar de top van de drugs-
maffia elkaar ontmoette en waar
de handel in en de productie van
synthetische drugs en cannabis
werd bedisseld. De Nederlandse
speurders hielden het bedrijf en 
zijn bezoekers bijna drie jaar lang
in de gaten. “Zo kwamen zeshon-
derd tot zevenhonderd personen
in beeld die bij de politie gekend
zijn voor drugscriminaliteit”, al-
dus politiewoordvoerder Thomas
Alling.

Tijdens de actie werden vijfen-
vijftig verdachten opgepakt en
werden zes professionele drugsla-
boratoria en enkele wietplanta-
ges aangetroffen. De politie nam
vijftien kilo MDMA(xtc in losse
vorm) en twintig kilo amfetamine
in beslag. Daarnaast troffen de re-
chercheurs ook 400.000 euro 
cash en een twintigtal vuurwa-

pens aan, waaronder een uzi en
een kalasjnikov.

“Dit is een in Nederland nooit
eerder vertoonde actie tegen de
maffia van de synthetische drugs,
die jarenlang werd voorbereid”,
zegt de Gentse criminoloog Brice
De Ruyver. “Dit offensief was dan
ook broodnodig, want het drugs-
milieu heeft zich echt ingevreten
in de samenleving in het zuiden
van Nederland.” 

“Maar nu de Nederlanders de
druk zo zwaar opvoeren tegen de
drugshandelaren, zou deze actie
wel eens grote gevolgen kunnen
hebben voor ons land. De crimi-
nele organisaties die zich met
synthetische drugs en cannabis
bezighouden zijn al jaren aanwe-
zig in België, maar nu zullen ze 
misschien nog meer geneigd zijn
om hun activiteiten te verplaat-
sen naar hier. Dat hebben we eer-
der ook al zien gebeuren met de

criminele motorbendes, die naar
ons land uitweken omdat de druk
in Nederland te groot werd”, zegt
de Ruyver. “Wij zullen ons dus
moeten voorbereiden op dat feno-
meen. Er zit voor politie en ge-
recht in ons land dus niets anders
op dat de druk in gelijke mate op
te voeren en jacht te maken op de-
ze georganiseerde drugscrimine-
len. Als we dat niet doen, zullen
we voor onaangename verrassin-
gen komen te staan.”

Rol voor burgemeesters
Volgens professor Brice De Ruy-

ver is er niet alleen een rol wegge-
legd voor politie en gerecht om de
drugscriminelen het leven zuur te
maken, maar  is ook voor de loka-
le besturen. “De bestuurlijke aan-
pak van drugcriminaliteit in Ne-
derland heeft zijn deugdelijkheid
ondertussen wel bewezen. In Ne-
derland kan de burgemeester ver-
regaande maatregelen nemen om
de operaties van drugscriminelen
te verstoren, onder meer door
panden te sluiten of door vergun-
ningen van handelszaken in te
trekken of te weigeren. Dat soort
aanpak hebben wij in ons land ei-
genlijk ook nodig. In het kader
van de strijd tegen criminele mo-
torbendes wordt die manier van
werken eigenlijk al toegepast in
sommige steden en gemeenten.”

Dat de bestuurlijke aanpak door
burgemeesters zeer effectief is,
blijkt uit het feit dat tientallen Ne-
derlandse burgemeesters moet de
dood worden bedreigd door de
drugsmaffia. “Drugscriminelen
doen zoiets alleen maar als je hen
echt stoort en hen dus ook finan-
cieel raakt.”

Misdaad
Oorlog tegen xtc-maffia: 
55 verdachten opgepakt
Klopjacht in Nederland, ook huiszoekingen in Essen en Oud-Turnhout 

De Nederlandse politie
heeft een zware klap
toegebracht aan de
drugsmaffia in de

grensstreek. Bij 111 
huiszoekingen in Nederland 
en België werden vijfenvijftig 
verdachten gevat en zes 
drugslabo’s opgerold.

JORIS  VAN DER AA

BRICE DE RUYVER
Criminoloog

“Nederlandse
drugs-
criminelen

zullen nog meer 
geneigd zijn om hun 
activiteiten naar ons 
land te verplaatsen.”
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De Nederlandse diensten tijdens een huiszoeking in Eindhoven. FOTO EPA

De politie ontdekt een opslagplaats in Oud-Turnhout. FOTO GVA

Apothekers vragen 
jodiumpillen 
voor heel België
b Sinds de terreuraanslagen van
22 maart is de vraag naar jodium-
tabletten enorm gestegen, zegt
de Algemene Pharmaceutische
Bond, die alle apothekers van het
land verenigt. Die pillen moeten 
ingenomen worden bij een nucle-
aire ramp. De bond zal minister
van Binnenlandse Zaken Jan
Jambon (N-VA) een van de vol-
gende dagen vragen om het pre-
ventief uitdelen van jodiumta-
bletten uit te breiden naar het he-
le Belgische grondgebied. Nu is
dat beperkt tot een perimeter van
twintig kilometer rond de kern-
centrales. (blg)
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b Stef
B e f

(38) - de
arties-

tennaam
van Steven

Boers van Ka-
tastroof - lijdt
al zijn leven
lang aan proso-
pagnosie of ge-
zichtsblindheid.
Hierdoor kan hij
geen gezichten
of gezichtsuit-
drukkingen her-
kennen. Ook niet
van vrienden of
familie, zelfs niet
van zijn eigen
vrouw en kinde-
ren. Hij heeft de
aandoening van
zijn moeder en
grootmoeder ge-
erfd, maar heeft
dat pas ontdekt
toen hij 20 was.
“Ik ben opge-

groeid tussen ge-
zichtsblinden, dus
voor mij was het
normaal dat ik
mensen nooit her-
kende. Vrienden
hadden al eens op-
gemerkt dat ik nogal
hautain kon zijn als

ze me kruisten, maar verder ging dat
niet. Tot ik het boek De man die zijn 
vrouw voor een hoed hield van de Brit-
se neuroloog Oliver Sacks, ook ge-
zichtsblind, had gelezen. De anekdo-
tes in het boek - zoals over de leer-

“Ik ken het gezicht 
van mijn vrouw 
zelfs niet”

Katastroof-muzikant kan voor het eerst mensen herkennen dankzij speciale bril

KARIN VANHEUSDEN

Pianist Stef van de Antwerpse band Kata-
stroof kan geen gezichten herkennen. Hij 
poseert met ‘Man zonder gezicht’, een schil-
derij dat hij maakte over Jacques Brel.  FOTO DIRK 

KERSTENS

België wil 900 miljoen euro niet 
terugvorderen bij multinationals
b België heeft op 22 maart - de 
dag van de aanslagen - beroep
aangetekend tegen de beslissing
van de Europese Commissie dat
ons land 942 miljoen euro zou
moeten terugvorderen van 36
multinationals,onder meer AB In-
Bev. Die gebruikten een fiscaal 

gunstregime (excess profit ru-
lings) dat in 2004 werd opgezet
door de paarse regering van Guy
Verhofstadt (Open Vld). Volgens
Europa was dat een verstoring
van de concurrentie. Minister van
Financiën Johan Van Overtveldt
(N-VA) waarschuwt dat de eis van

Europa de rechtszekerheid in Bel-
gië op de helling zet. Tegelijk zegt
hij dat de terugvordering ons land
uiteindelijk veel meer zal kosten
dan de 900 miljoen waarvan
sprake is. Oppositiepartijen
Groen en sp.a hekelden maandag
het beroep. (pvb)

Aantal illegale dieven daalt
b In 2015 zijn er ruim 16% min-
der dieven opgepakt die illegaal
in ons land bleken te verblijven.
Dat heeft staatssecretaris van
Asiel en Migratie Theo Francken
(N-VA) aangekondigd. Van de
1.020 mensen die na hun arresta-
tie in een gesloten centrum te-
rechtkwamen, is ruim drie kwart 
het land uitgezet. Volgens Franc-
ken is de daling te danken aan de

zogenaamde  GauDi-acties tegen
illegale dieven. Die worden al
drie jaar georganiseerd tijdens de
winterkoopjes. Bovendien is ook
het totale aantal diefstallen in de
deelnemende politiezones fors
gedaald. Volgens Francken is de
impact van die acties de rest van 
het jaar voelbaar. “Repatriëringen
zijn dus een effectief middel van
misdaadbestrijding.” (blg)

STEF BOERS

“Het gebeurt dat ik in 
een winkel naar mijn 
spiegelbeeld wuif omdat 
ik denk dat ik iemand 
bekend tegenkom.”

Gezichtsblind

kracht die zijn leerlingen niet aan
hun gezicht, maar aan hun stemmen
en vaste plaatsen in de klas herkent -
hebben me de ogen geopend. Na een
erfelijkheidsonderzoek is vastgesteld
dat ik aan een behoorlijk ernstige
vorm van prosopagnosie lijd.”

Verkeerde vrouw mee
Zo ernstig dat Stef geregeld tegen

zijn eigen spiegelbeeld botst. Of naar
vreemde vrouwen knipoogt. “Het
gebeurt dat ik een vrouw met een-
zelfde kapsel als dat van mijn vrouw
vraag om mee naar huis te gaan. Of
dat ik tegen een spiegel aanloop, er-
van uitgaand dat de man die op me
afloopt, wel opzij zal gaan. Het ge-
beurt ook dat ik in een winkel naar
mijn spiegelbeeld wuif, omdat ik
denk iemand bekend tegen te ko-
men. Gelukkig herken ik mijn colle-
ga’s van Katastroof, Jules met zijn
lange baard en Jos wél meteen.”

Tv-personages onherkenbaar
 Stef doet nogal luchtig over zijn ge-

zichtsblindheid, anderen spreken
over een serieuze sociale handicap.
“Ach, er zijn ergere dingen dan dit. Ik
kan tenminste zeggen dat ik me elke
ochtend verwonder over het gezicht
van mijn vrouw. Sleur in het huwe-
lijk, wij kennen dat niet. Wel verve-
lend dat ik sommige tv-series niet
kan volgen. Mad Men bijvoorbeeld is
onbegonnen werk, omdat het alle-
maal 40-jarige mannen in maatpak
zijn. Games of Thrones, met die
dwerg en de blonde koningin lukt al
beter.” 

Scheve tand
Veel gezichtsblinden weten hun

‘handicap’ te compenseren. “Een ge-
zicht is voor mij geen blanco blad, 

veeleer een schilderij van Picasso.
De verhoudingen zijn niet juist en
het is voortdurend in beweging. Ex-
pressies zoals boos of blij herken ik
niet. Ik onthou wél details: littekens,
rimpels, bobbels, sproeten, een sche-
ve tand. Ik herken ook zeer goed
stemmen of manieren van bewegen.
Een grote hulp om mijn kinderen,
die ik verder ook herken aan hun kle-
ding, van school op te pikken. Al die
gegevens sla ik op.”

Een tijd geleden is Stef in contact ge-
komen met de Schot Ian Jordan, die 
een eerste behandeling voor proso-
pagnosie heeft ontwikkeld. “Hij heeft
ontdekt dat gezichtsblinden met een
verkeerde filter waarnemen. Met een
bril met blauwe glazen - voor ande-
ren is dat oranje - zijn mijn hersenen 
wel in staat de informatie die mijn
ogen doorsturen te detecteren.”

“Op een meeting met lotgenoten
heb ik voor het eerst door zo’n bril
gekeken, zéér confronterend. Ik
treed met Katastroof wekelijks op en
ik heb nog nooit plankenkoorts ge-
had, want het publiek is voor mij een
‘hoop vlees’. Met die bril zag ik ieder-
een naar mij kijken.”

Oude man in spiegel
 De blauwe glazen heeft hij intussen

al, maar ze in een montuur laten zet-
ten, durft Stef nog niet. “Ik weet niet
of ik dat wel wil doen. Toen ik mezelf
voor het eerst zag, zag ik een oudere
man, veel ouder dan ik had gedacht.
Mijn rimpeltjes bleken diepe groe-
ven. Natuurlijk wil ik mijn vrouw en
mijn kinderen wel ‘beter zien’, maar
ik ben ook bang van de emoties. Ik
vrees dat het te vergelijken is met
wat een dove voelt als hij voor het
eerst een stem hoort.”

Wat is de oorzaak van gezichtsblindheid?
b Prosopagnosie is een specifieke vorm van agnosie: het onvermogen om men-
sen, voorwerpen of geluiden te herkennen. Mensen met prosopagnosie hebben 
problemen met het herkennen van gezichten en gezichtsuitdrukkingen. Sommi-
gen herkennen nog wel hun familie, anderen zelfs hen niet. De oorzaak  is een 
hersenletsel (na een hersenbloeding) of neurologische aandoening, vaak aange-
boren. Onderzoek toont aan dat meer mensen aan prosopagnosie lijden dan eerst 
werd aangenomen. In België gaat het om 2% van de bevolking. (kvh)

Pianist Stef ‘Bef’ Boers van
Katastroof lijdt aan  
gezichtsblindheid. Dankzij een
nieuwe therapie uit Schotland

zou hij binnenkort voor het eerst zijn 
vrouw en kinderen kunnen 
herkennen. “Ik weet niet hoe ik me 
hierbij moet voelen. Ik ben bang voor 
een emotionele klap”, zegt hij.


