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Het proces-Beliraj: waar
komt die nieuwe getuige
plotseling vandaan?

De Vendée na 
de vernietigende
doortocht van Xynthia

Castratie dreigt voor
Knut, de bekendste
ijsbeer ter wereld

De nieuwsbijlage van De Morgen 21ZATERDAG 6 MAART 2010

Brel hield niet 
van bourgeois. 
En vice versa

D
e meest uitbundige versie van
Jacques Brel is volgens ken-
ners te zien in het videoclipje
van het pas na zijn dood uit-
gebrachte ‘La Cathédrale’. Op

de beelden zie je Brel in de periode tus-
sen 1974 en 1976, de jaren waarin hij net
heeft leren zeilen en met zijn nieuwe
levensgezellin Maddly Bamy uit de dage-
lijkse ratrace is gestapt. Hij heeft van de
Antwerpse architect Hugo Van Kuyck
een jacht gekocht, de Askoy II. Het schip,
20 meter lang en 5 meter breed, is in
1960 naar een ontwerp van Raymond
Derkinderen gebouwd op de scheeps-
werf Vandevoorde.

“Ik heb Brel in die tijd een paar keer
ontmoet in de zeilmakerij van mijn
vader”, zegt Piet Wittevrongel, gemeen-
teraadslid met de eigen lijst Dwars in
Blankenberge en mediafenomeen. “Ik
was 21 toen, we zaten nog volop in de hip-
pietijd en hij werd in Vlaanderen door
veel mensen veracht vanwege het lied

‘Les Flamandes’. (lacht) Hij was een volks-
verrader, hij had het Vlaamse volk een
kaakslag toegebracht. Er is één gesprek
dat ik me herinner, ik als jong broekje,
toen ik hem pas leerde kennen. ‘Ik voel
me Belg noch Vlaming, ik ben van de
wereld’, zei ik. ‘Dan gaan we goed met
elkaar kunnen opschieten’, zei hij.”

OP NAAR NIEUW-ZEELAND

Jacques Brel reisde in 1974 met de Askoy
II naar zijn persoonlijke paradijs: Hiva
Oa, een van de Marquesaseilanden in
Frans-Polynesië. Veel tijd in dat paradijs
zou hem niet meer worden gegund. In
datzelfde jaar werd longkanker vastge-
steld. Brel zou er in 1978 zijn graf krijgen,
slechts enkele voetstappen verwijderd
van dat van schilder Paul Gauguin.

“Het idee ontstond toen ik in 2003
samen met mijn broer in Brussel
de tentoonstelling ‘Le droit de
rever’ bezocht naar aanleiding

Geen Vlaamse centen voor de restauratie boot Jacques Brel

Er werd drie jaar naar gezocht, er werd 20.000 kilometer voor gereisd. 
De broers Piet en Staf Wittevrongel schoten 60.000 euro voor om het 
wrak van de Askoy II uit Nieuw-Zeeland terug te halen naar Blankenberge.
Vlaanderen beloofde financiële steun, maar deze week hakte minister Geert
Bourgeois (N-VA) de knoop door: de boot van Jacques Brel behoort níét tot 
het Vlaams cultureel erfgoed en er komen geen subsidies. ‘Vlaanderen zit 
nog altijd in zijn maag met ‘Les Flamandes’.’ DOOR DOUGLAS DE CONINCK

Boven: Jacques Brel en 
Maddly Bamy op de Askoy II. 
Onder: het wrak van de 
Askoy II arriveert in de haven
van Antwerpen op 16 mei 2008.
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