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De organisatie achter het fes-
tival Copacobana had een aan-
vraag ingediend om het park 
eind juni één dag te mogen ge-
bruiken voor een grote barbe-
cue. De bedoeling was inkom-
sten generen voor de organisa-
tie van het gratis festival, dat 
net na de zomer zou plaatsvin-
den in het Rozebroekenpark.

Maar openbare parken inzet-
ten om inkomsten op te halen, 
wordt in de regel niet toege-
staan, staat te lezen in een be-
slissing die het stadsbestuur 
heeft genomen. “Er wordt aan-
geraden om voor dergelijke 
initiatieven uit te wijken naar 
private locaties. De organise-
rende vzw beschikt over toe-
gang tot een voor dergelijke ac-
tiviteiten geschikte locatie met 
Villa Anamma.”

De organisatie van Copacoba-
na is al maanden aan het on-
derhandelen met de Stad Gent 
over het gebruik van het Roze-
broekenpark. Het festival 
vraagt meer subsidies, de Stad 
Gent wil van haar kant dat het 
festival gratis blijft omdat het 
in een openbaar park plaats-
vindt. (bst)

Barbecue in park 
geweigerd: “Beter 
uitwijken naar 
private locatie”

Het Gentse stadsbestuur 
heeft een vergunning ge-
weigerd voor een grote bar-
becue in het Rozebroeken-
park in Sint-Amandsberg. 

SINT-AMANDSBERG 

Kaas voor kenners.

Proef nu! Dé lekkerste jonge kaas van het jaar, de  
eerste graskaas. Elke kaasliefhebber kijkt er naar uit!

Vind een winkelpunt in uw buurt op www.klaartjeskaas.be

de de ex-justitieminister. “We
leefden toen continu in angst.
De kleinkinderen blijven niet
meer slapen. 

Het onderzoek zat lang muur-
vast, maar uiteindelijk konden
twee verdachten worden opge-
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“Dit had een 
dodelijke afloop 
kunnen hebben”

W Voormalig justitieminister Tony Van 
Parys en zijn echtgenote kampten na 
de feiten met posttraumatische stress. 
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pakt. De dag na de feiten waren
zij in hun Audi voorbij Van Pa-
rys’ woning gereden. 

De passagier stapte uit om een
foto van de uitgebrande deur te
maken. In de woning van die
persoon werd de petfles terug-
gevonden. Deze beklaagde
werd gisteren veroordeeld tot
veertig maanden gevangenis-
straf en betaling van bijna
3.500 euro schadevergoeding
aan het koppel, vermeerderd
met intresten.

De tweede beklaagde, die met
de wagen reed, werd vrijge-
sproken voor zijn vermeende
betrokkenheid. (sd)

dynamiek van vuur kan nooit
worden voorspeld. Dankzij toe-
val en de alertheid van de be-
woner werd erger voorkomen.”

In mei 2019 was de voormali-
ge justitieminister voor CVP
(vandaag CD&V) net geope-
reerd. Toen hij ’s nachts naar
het toilet moest, zag hij rook.
Van Parys verwittigde onmid-
dellijk zijn echtgenote, die nog
sliep, en het koppel kon tijdig
de woning verlaten.

Al snel bleek de brand te zijn
aangestoken. Op de deur was
één liter benzine uitgegoten
vanuit een petfles. “Ons leven
is sindsdien verwoest”, getuig-

“Dit had een dodelijke afloop
kunnen hebben”, klonk het fors
in het vonnis. “De beklaagde
stichtte ’s nachts brand en de

De persoon die ’s nachts de 
voordeur van voormalig 
justitieminister Tony Van 
Parys in Wondelgem met 
benzine overgoot en in 
brand stak, is daarvoor ver-
oordeeld tot veertig maan-
den effectieve celstraf. De 
politicus en zijn vrouw la-
gen te slapen, maar konden 
toch tijdig hun woning ver-
laten.
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40 maanden cel voor brandstichting bij ex-minister Tony Van Parys

Mensen genezen via hand-
oplegging of gebeden, cere-
monies met vlaggenzwaaien
en gezangen, leven volgens de
letterlijke interpretatie van
de Bijbel en alle banden ver-
breken met wie uit de ge-
meenschap stapt. In die con-
text groeide Hannes Dedeur-
waarder (42) op in Marke, bij
Kortrijk. “Mijn ouders waren
lid van de pinksterkerk, dus
ik ben erin geboren. Het is
een warme en zorgende ge-
meenschap, ik had er veel
vrienden en familie. Er is een
mooie sociale component,
maar de denkbeelden en de
werkwijze neigen toch naar
die van een sekte.”

De pinkstergemeenschap is
een christelijke stroming die
ook in Gent een tiental ker-
ken heeft. Ze volgt het creati-
onisme en is erg gesloten en
conservatief: tegen abortus,
vrouwen zijn minderwaardig,
geen seks voor het huwelijk …
“Ik geloofde dat toen alle-
maal, maar ging wel gewoon
naar school. Dat was moeilijk
tijdens de lessen biologie of
godsdienst, omdat er van je
wordt verwacht dat je men-
sen gaat bekeren.”

In plaats van op café met

vrienden, moest Hannes naar
de kerk om liederen te zingen
of naar een christelijke film
te kijken. “Als iets fout ging of
niet lukte, moest je bidden. Ze
geloven dat mensen via hand-
oplegging kunnen genezen
van allerlei ziektes, van het
downsyndroom tot vrucht-
baarheidsproblemen. En als
dat dan niet lukt, is het je ei-
gen schuld omdat je niet ge-

noeg bidt of gelooft. Het
woord van God wordt ook
vaak misbruikt in het belang
van de Kerk of de leiders.”

Kritisch denken

Tot zijn negentiende was De-
deurwaarder overtuigd lid.
“Maar toen ik geschiedenis
ging studeren aan de universi-
teit, gingen mijn ogen open.
Je begint alles in vraag te stel-
len en trekt je eigen conclu-
sies. Mijn gezin had gelukkig
begrip en na lang proberen
heb ik hen ook kunnen over-
tuigen om eruit te stappen.”

Twintig jaar geleden trok
Hannes de deur van de pink-
sterkerk achter zich dicht,
maar hij speelde al tien jaar
met het idee om iets doen met
zijn ervaring. Het werd uit-
eindelijk een roman. “De

pinksterkerk is relatief onbe-
kend en ik heb een unieke in-
kijk gekregen. Mijn verhaal
toont het belang van kritisch
denken Als copywriter wilde
ik daarnaast eens iets van me-
zelf brengen. Ik ben er drie
jaar aan bezig geweest.”

Het boek heet Redder en ver-
telt over Samuel, die na zijn
middelbaar voor de keuze
staat: zendeling worden of
zijn eigen weg gaan. “Het ver-
haal is niet autobiografisch,
maar alles is gebaseerd op ge-
beurtenissen die ik heb mee-
gemaakt of personen die ik
heb gekend. Het is misschien
een zwaarwichtig thema,
maar ik wil mensen tot na-
denken stemmen.”

INFO
‘Redder’ kost 24,95 euro.
www.hannesdedeurwaarder.be

Hannes Dedeurwaarder (42) groeide op in pinksterkerk en schreef er boek over

“Als er iets fout ging, moest je bidden”
Copywriter Hannes De-
deurwaarder groeide als 
kind op in de pinkster-
kerk. Tot zijn negentiende 
was hij overtuigd lid van 
een hechte gemeenschap 
met een sektarisch kant-
je. Twintig jaar later 
schreef hij er zijn debuut-
roman over, gebaseerd op 
wat hij zelf meemaakte.
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Hannes Dedeurwaarder is
trots op zijn boek over de

pinkstergemeenschap: “Ik
heb er drie jaar aan gewerkt.”
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“Er is een mooie 
sociale component, 
maar de denkbeelden 
neigen toch naar die 
van een sekte”

W De organisatie wou inkomsten 
genereren voor het gratis festival 
Copacobana, in hetzelfde park. 
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