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VA N  O N Z E  R E DACT EU R

MARC REYNEBEAU
BRUSSEL Over zijn ziekte zei de Brits-

Amerikaanse historicus Tony Judt dat men
zich die het best kon voorstellen als: opge-
sloten zitten, zonder uitzicht op vervroeg-
de vrijlating, in een gevangenis die elke
dag tien centimeter kleiner wordt. Vrijdag
heeft de ziekte Judt helemaal verstikt.
Naar verluidt had hij toch nog net de tijd
om een laatste boek af te werken.
Dat hem niet veel tijd meer restte, besefte
Judt sinds in het najaar van 2008 bij hem
amyotrofische laterale sclerose (ALS) werd
gediagnosticeerd. Door deze zeldzame en
ongeneeslijke ziekte raken geleidelijk alle
spieren verlamd. Maar het brein en het be-
wustzijn blijven intact, wat de patiënt re-
duceert tot – zoals Judt het zei – ‘een hoop-
je dode spieren dat denkt’.
Alleen wie er niet aan lijdt, kan in zo’n ul-
tieme confrontatie met zichzelf een intel-
lectueel voordeel zien. Het blijft een bitte-
re ironie dat voor de man die een prototype
is van een onafhankelijke geest, het naden-
ken de laatste activiteit was die hem restte.

Engagement

Tony Judt werd geboren in Londen in 1948
uit een moeder met Russische roots en een
vader van Belgisch-Litouwse afkomst, bei-
den seculiere joden. Hij studeerde geschie-
denis in Cambridge en Parijs, maar bouw-
de zijn academische carrière vooral uit in
de Verenigde Staten, aan de universiteit
van New York, waar hij Europese geschie-
denis doceerde.
Zijn achtergrond dreef hem al vroeg in het
linkse engagement, al nam hij snel af-
scheid van zowel het marxisme als het zio-
nisme. Dogma’s zag hij als een hinder voor
elke onafhankelijk denker met een hoge
opvatting over de maatschappelijke taak
van intellectuelen. Die kritische ingesteld-
heid bezorgde hem niet altijd vrienden. In
de laatste jaren van zijn leven botste hij
herhaaldelijk op de limieten in het publie-
ke debat over het Midden-Oosten. Zijn kri-
tiek op Israël vergemakkelijkte bepaald
niet zijn academische werk.
Herhaaldelijk bekritiseerde Judt met na-
me progressieven, zowel nu als in het ver-
leden, die uit partijdigheid of ideologische
verblinding tekortschoten in de moed van
hun overtuiging. Dat deed hij het uitvoe-

rigst in zijn boek Reappraisals (2008, ver-
taald als De vergeten twintigste eeuw). Vol-
gens hem verkiest het heden het om de ge-
schiedenis te vergeten of te mythologise-
ren, waardoor het ook het inzicht verliest
in de complexiteit die het resultaat is van
die historische groei. Dat verklaart dan
rampen als de oorlog in Irak of de ravages
die de vrijemarktideologie aanricht.
Daar tegenover stelt Judt de sociaaldemo-
cratie en vooral de zin voor het collectieve.
Het model daarvan staat te lezen in zijn
meest bekende boek, Postwar (2005, ver-
taald als Na de oorlog), over hoe een breed
gedragen, maar uiteindelijk ontspoord
project Europa na 1945 deed herrijzen uit
het puin van de oorlog en de verdeeldheid
van de Koude Oorlog.
Zijn laatst gepubliceerde boek Ill fares the
land (2010, vertaald als Het land is moe)

stelt die ‘vergeten’ sociaaldemocratie en de
waarden van sociale solidariteit voor als
het alternatief voor wat nu bestaat, een sa-
menleving van ‘geïsoleerde individuen, ge-
vangen in een wanhopige race om zichzelf
te verheffen boven alle anderen’.
Daarbij pleit Judt ook voor de tegenwoor-
dig zo verguisde staat. Onder meer de re-
cente Belgische geschiedenis van schanda-
len en nationalistisch opbod inspireerde
hem daarvoor. ‘Aan het eind van de twin-
tigste eeuw weten we dat je te veel staat
kunt hebben’, zo besloot hij, ‘maar België
kan ons eraan herinneren dat je er ook te
weinig kunt hebben.’
Intellectuelen als historici moeten zulke,
eventueel onprettige waarheden vertellen,
vond Judt. Moet de historicus zo nodig de
feestjes verbrodden? Judt was liever ‘con-
troversieel’ dan modieus. ‘Een goed geor-
ganiseerde samenleving’, aldus Judt, ‘is er
een waarin we collectief de waarheid over
onszelf kennen, niet een waarin we onszelf
prettige leugens wijsmaken.’

De moed van zijn overtuiging

Tony Judt: een onmodieus pleidooi voor de sociaaldemocratie. © epa

POSTUUM MET TONY JUDT (1948-2010) STIERF EEN ONAFHANKELIJKE GEEST
Door de ongeneeslijke ziekte die deze historicus teisterde, was zijn geest het laatste wat hem restte. De kwalen van
onze tijd, vond hij, komen er doordat wij het verleden zijn vergeten. We kennen de waarden van de sociale democra-
tie niet meer. Tot op zijn doodsbed hield Judt een pleidooi voor de verworvenheden van de Europese geschiedenis. 

‘België leert dat
een land ook te
weinig staat kan
hebben’

NAAR SAUNA GAAN, KAN
GEZONDHEID SCHADEN
De finale van de ‘Sauna World Championships’ in het Finse

Heinola is een Russische man fataal geworden. De Rus Vladimir
Ladyzhensky en de regerende Finse wereldkampioen Timo Kau-
konen waren de twee finalisten van dit jaar. De Rus van middel-
bare leeftijd stuikte in elkaar nadat hij circa 6 minuten in een
sauna had doorgebracht die was opgewarmd tot 110 graden Cel-
sius. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis.
Op een bepaald ogenblik hebben beide mannen het bewustzijn
verloren. Ook de tweede finalist, de Fin, moest voor verzorging
overgebracht worden naar een ziekenhuis. Na de incidenten
werd de competitie, die sinds 1999 jaarlijks wordt georgani-
seerd, stopgezet. De politie heeft een onderzoek geopend. Vol-
gens de organisatoren zijn alle veiligheidsvoorschriften in acht
genomen en waren er dokters paraat om in te grijpen indien no-
dig. Een woordvoerder van de organisatoren zei dat besloten is
dat het evenement nooit meer zal plaatsvinden.
Tuur Bartholomeeussen, voorzitter van Sauna Vereniging België
is niet te spreken over de wedstrijd. ‘Deze wedstrijd heeft niets
meer met de saunacultuur te maken. Je moet je lichaam aan de
temperatuur laten wennen’, aldus Bartholomeeussen.

CUBA

Fidel Castro spreekt 
in parlement 

De voormalige Cubaanse lei-
der, Fidel Castro, heeft zaterdag
een toespraak gehouden voor het
Cubaanse parlement. Het was de
eerste keer in vier jaar tijd dat hij
er verscheen.
Castro hield een vurige toespraak
waarin hij zijn vrees voor een nu-
cleaire oorlog met Iran uitsprak.
Hij riep de Amerikaanse presi-
dent Barack Obama en andere rij-
ke landen op om dat te voorko-
men. 
Nadat hij in 2006 van het publie-
ke toneel verdween door gezond-
heidsproblemen, duikt Castro de
laatste weken weer regelmatig op
in Havana. Zo bracht hij onlangs
nog een nieuw boek over zijn
jeugd uit. 
Het is zijn broer, Raul Castro, die
sinds 2008 de touwtjes op het ei-
land in handen heeft. (ap)

COLOMBIA 

Nieuwe president wil
relaties met Venezuela
ontdooien 
De nieuwe Colombiaanse pre-

sident Juan Manuel Santos wil zo
snel mogelijk een ‘open en recht-
streekse dialoog’ met Venezuela.
De Venezolaanse president Hugo
Chavez reageerde dat hij bereid is
om zijn nieuwe collega te ont-
moeten en ‘een bladzijde om te
slaan’. Eind juli verbrak Venezue-
la de diplomatieke betrekkingen
met zijn buurland nadat Colom-
bia aan de Organisatie van Ameri-
kaanse Staten bewijsmateriaal
had voorgelegd, waaruit de aan-
wezigheid van 1.500 marxistische
Farc-rebellen in Venezuela zou
blijken. Chavez sprak van ‘leugen-
achtige’ bewijzen en zag er een
bewijs in van de ‘oorlogszuchtige
intenties’ van de aftredende Co-
lombiaanse president Alvaro Uri-
be. (afp)

VERENIGDE STATEN

BP mag ‘omvangrijke
financiële sanctie’
verwachten
De Britse oliemaatschappij BP

zal ‘een omvangrijke’ boete moe-
ten betalen voor de olieramp in
de Golf van Mexico. Dat heeft een
adviseur van het Witte Huis giste-
ren verklaard. ‘BP zal absoluut
aansprakelijk worden gesteld’, zei
Carol Browner, adviseur van pre-
sident Barack Obama. ‘Er zal een
omvangrijke financiële sanctie
volgen.’
Browner bleef wel vaag over een
eventuele vervolging van de Brit-
se oliemaatschappij wegens nala-
tigheid. ‘Ik zal geen commentaar
leveren op het onderzoek van het
ministerie van Justitie’, sprak ze
op de Amerikaanse televisiezen-
der NBC. 
In totaal zijn ongeveer 4,9 mil-
joen vaten olie, of 780 miljoen li-
ter, in zee gelekt. (afp)
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Vlieg mee over je gemeente!
ROB-tv vliegt over de 30 gemeenten van Oost Brabant.

Geniet van ADEMBENEMENDE luchtbeelden
en ontdek je gemeente zoals je ze nog nooit zag.

Voor digitale kijkers

Zender 18 Zender 306

Elke maandag, dinsdag en woensdag 
van 28 juni tot 1 september vanaf 18.30 uur, na het nieuws.

HALLE De 61-jarige deken Ray-
mond Decoster staat al achttien
jaar in de basiliek van Halle, maar
wat hij in de nacht van zaterdag
op zondag meemaakte, had hij
nog nooit meegemaakt. Een in-
breker, een 27-jarige Roemeen,
kroop rond 1.10 uur ’s nachts bin-
nen via de stellingen. 
‘De inbreker raakte binnen via de
stelling aan de kant van het Pan-
nenkoekenhuis’, vertelt de deken.
‘Daar zitten geen vensters meer in
het gebouw. De openingen zijn af-
gespannen met plastiek. De da-
der had met een mes een gat van
ongeveer anderhalve meter ge-
sneden in het plastiek en is zo
naar binnen gekropen. Het alarm
is afgegaan en ik kreeg via de cen-
trale in Brussel melding dat er
werd ingebroken.’
Decoster begaf zich naar de in-
gang van de sacristie. ‘Ik ben niet
naar binnen gegaan, maar ik heb
wel het venstertje in de deur ge-
opend en geroepen dat de politie
er stond. Ik wist op dat moment
eigenlijk niet of een eventuele
dief nog binnen was.’ 

Achtervolging

Getuigen die verderop in een café
zaten, zagen plots een man van
onder de stellingen kruipen en
wegvluchten. Een van hen verwit-
tigde meteen de politie van Halle.
‘Een caféganger, een politieagent
trouwens, zette de achtervolging
in’, luidt het bij de politie. ‘De dief,
een 27-jarige Roemeen, had zich
verscholen aan het rustoord Sint-
Augustinus. We konden hem op-
pakken. Hij had tijdens zijn
vlucht de buit weggegooid, maar
bekende meteen de feiten.’
Hoeveel er precies werd gestolen,
is niet zeker. ‘Het offerblok is
stukgeslagen’, zegt Decoster. ‘Hij
heeft er al het geld uitgehaald, be-
halve de kleine centjes. De dader
heeft tijdens de inbraak ook de
prachtige biechtstoel op twee
plaatsen beschadigd.’ (rdb)

Inbraak 
in basiliek
Halle
Een inbreker drong
binnen in de basiliek in
Halle en ging lopen
met het offergeld. 

JETTE 

Verdachten ontkennen
moord 

De twee verdachten, Frédéric
D.W. (37) en Christophe M. (28),
die vrijdagochtend zijn opgepakt
naar aanleiding van een dodelijke
vechtpartij eerder die dag in de
Léon Théodorestraat in Jette, ont-
kennen elke betrokkenheid bij de
zaak. Dat meldt het Brussels par-
ket. 
Een van hen erkent wel een inci-
dent met het 48-jarige slachtoffer
te hebben gehad eerder die avond.
Bovendien blijken de twee ver-
dachten elkaar ook niet te kennen.
Getuigen hadden hen nochtans na
de feiten samen zien wegvluchten
in een wagen. Toch werden beide
mannen afzonderlijk gearres-
teerd. Volgens de autopsie is het
slachtoffer overleden door inwen-
dige bloedingen in het hoofd na
slagen in het aangezicht. (rdb)

LEUVEN 

Hulpdiensten rukken
massaal uit voor
aangebrande uien 
De Leuvense hulpdiensten ruk-

ten zaterdagnamiddag massaal
uit naar een appartementsge-
bouw in het Schorenhof in de Leu-
vense deelgemeente Wilsele. 
Een bewoner meldde een brand
op de derde verdieping en zei dat
de bewoner nog in het apparte-
ment aanwezig was. Brandweer,
politie, ziekenwagen en mug-
team snelden ter plaatse. Toen ze
de deur van het appartement in-
beukten, stelden ze vast dat de be-
woner een pan met uien op het
vuur had gezet. Die waren aange-
brand omdat de man in slaap was
gevallen, met flink wat rookont-
wikkeling tot gevolg. Niemand
raakte gewond en de schade bleef
beperkt. (ibo)

BRUSSEL In volle avondspits
zakte vrijdagavond een deel van
de Leuvensesteenweg in Evere in.
De schade is aanzienlijk maar ge-
lukkig raakte niemand gewond.
De verzakking is hoogstwaar-
schijnlijk te wijten aan een lek in
de riolering. 
Het gat in de Leuvensesteenweg
is al de vijfde grote wegverzak-
king in amper twee maanden tijd
in Brussel. Eerder die dag zakte
ook de Fonsnylaan aan het Zuid-
station in door een lek. De Henri
Jasparlaan (20 juli), Generaal
Jacqueslaan (8 juni) en de Vleur-
gatsesteenweg (14 juni) ondergin-

gen deze zomer al hetzelfde lot,
met telkens heel wat verkeershin-
der tot gevolg. 

De oorzaak is de slechte staat van
het Brusselse rioolnetwerk. Wa-
termaatschappij Vivaqua meldt

dat er maandelijks zo’n veertig
kleine en grotere wegverzakkin-
gen plaatsvinden in Brussel. ‘Het
rioolnetwerk in Brussel is al vijf-
tig tot honderd jaar oud’, vertelt
Serge Beulen van Vivaqua. ‘Er is
in het verleden te weinig geïnves-
teerd in het netwerk, waardoor de
ene na de andere wegverzakking
plaatsheeft. De voegen van het
metselwerk brokkelen langzaam
af. In totaal is zo’n vijfhonderd
van de 1.500 kilometer riolerin-
gen in Brussel versleten. Vanaf
volgend jaar zal er 75 miljoen eu-
ro per jaar worden geïnvesteerd
in het rioolnetwerk.’ (rdb)

Opnieuw groot gat
in Brusselse straat

‘Er is in het verleden te
weinig geïnvesteerd in
het netwerk. De voegen
van het metselwerk
brokkelen langzaam af’

In Evere, bij Brussel, is vrijdagavond een deel van de
Leuvensesteenweg ingezakt. Het is al de vijfde grote
wegverzakking in het Brusselse in amper twee maanden
tijd. Het gevolg van versleten rioleringen, zegt
watermaatschappij Vivaqua. 

Door het gat in het wegdek van de Leuvensesteenweg zal er heel wat verkeershinder zijn op de drukke weg. © rdb


