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en rug. Dan bekruipt mĳ  de 

angst dat ik mĳ n ziekte ongewild 

heb doorgegeven. Als ik op voor-

hand had geweten dat dit syn-

droom erfelĳ k kon zĳ n, dan weet 

ik niet of ik mĳ n kinderwens had 

doorgezet. Gelukkig heb ik nooit 

voor die keuze gestaan.  

 Hoe gaan je dochters om met jouw 

beperking?  

 Fantastisch! De jongste van 

zeven vraagt elke ochtend op-

recht: ‘Mama, hoe voel jĳ  je 

vandaag?’ Dat vind ik zo mooi. 

Eigenlĳ k zĳ n mĳ n twee doch-

ters nu al mantelzorgers. Ze 

helpen me vaak en soms voel 

ik me daar schuldig over. Toch 

denk ik niet dat ze een minder 

goeie opvoeding krĳ gen dan 

andere kinderen... Integendeel, 

ze staan net empathischer in 

’t leven. En ze zĳ n vindingrĳ k. 

Ik vond het erg dat ik hen als 

 peuter niet meer kon optillen. 

Maar mĳ n dochter laat zich nu 

door iedereen die bĳ  ons op 

bezoek komt even optillen en 

in het rond zwieren. Zo vinden 

ze altĳ d wel een manier om te 

compenseren wat ze moeten 

missen. (lacht)  n  
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l Info:

Wie Fien fi nancieel wil steunen, 
kan een bijdrage storten op 
het rekeningnummer van de vzw 
OSTC: BE64 6528 5227 7852 
www.overdruksyndroom.be
www.trooper.be/
overdruksyndroom.

 Succesauteur MARC DE BEL gelooft dat Lam 
Gods-paneel onder Gents pleintje verstopt ligt, maar...   

 In de nacht van 10 op 11 april 

1934 werden twee panelen uit 

‘Het Lam Gods’, een middel-

eeuws altaarstuk van 

onschatbare waarde, uit de 

Gentse Sint Baafskathedraal 

gestolen. De dief gaf één paneel 

terug, maar dat waarop de ge-

broeders Van Eyck de 

Rechtvaardige Rechters schil-

derden, is nog steeds 

spoorloos.   ‘Maar we geven de 

hoop niet op’, zegt  An Schoon-
jans, persmagistraat van het 
parket . ‘Het onderzoek is nooit 

afgesloten en ook vandaag zijn 

er twee speurders van de ge-

rechtelijke politie mee bezig.’ 

 ONDERGRONDSE GANG 
 Die speurders zijn niet fulltime 

op zoek, maar gaan wel elke 

nieuwe tip na. Ook die van Marc 

De Bel.   ‘Zijn medeauteur Gino 

Marchal heeft ons zijn theorie 

uit de doeken gedaan’, verklapt 

An Schoonjans. ‘Omdat het een 

lopend onderzoek betreft, mag 

ik er verder niks over zeggen.’ 

   Jeugdauteur Marc De Bel  zelf is 

minder terughoudend. ‘Gino 

heeft een hallucinante, maar 

sterk onderbouwde theorie 

uitgewerkt’, vindt hij. ‘Ik ben er 

nu ook zeker van dat de dief, 

Arsène Goedertier, het paneel 

verstopte in een ondergrondse 

gang onder de Kalandeberg, 

niet ver van de kathedraal. In 

mijn avonturenroman ‘De Veer-

tiende Brief’ vertel ik dat 

verhaal.’ 

 ‘Die mannen waren beter eerst 

bij mij langs geweest’, zegt de 

Gentse  ex-commissaris Karel 
Mortier , die al 65 jaar met het 

dossier bezig is. ‘De nacht van 

de diefstal regende het pijpen-

stelen. En dan zou Goedertier 

een straat opbreken om er een 

paneel van 1 meter 52 onder te 

verstoppen? Het slaat nergens 

op wat die schrijver beweert.’ 

 SCHATTENJAGERS 
 Het parket is voorlopig niet van 

plan om het plein af te graven, 

maar er wordt in Gent wel ge-

vreesd voor schattenjagers. 

 ‘We hebben de Kalandeberg 

opgenomen in onze patrouille-

route’, zegt politiewoord voerder 

Matto Langeraert. ‘Dag en nacht 

 komen we er op verschillende 

tijdstippen langs.’ Marc De Bel 

begrijpt de bezorgdheid van de 

Gentse politie. ‘Maar we hebben 

de exacte locatie niet beschre-

ven’, zegt hij. ‘En dat hele plein 

met een pikhouweel te lijf gaan 

lijkt me onbegonnen werk.’  n

‘Wat die schrijver beweert 
 slaat nergens op!’

 Jeugdschrijver Marc De Bel (64) weet waar ‘De Rechtvaardige 
Rechters’ verstopt zit, het Lam Gods-paneel waar al 84 jaar 

vruchteloos naar wordt gezocht. Dat schrijft hij toch in zijn 
nieuwe boek ‘De Veertiende Brief’. ‘Hij was beter eerst bij mij 

langs geweest’, zegt de Gentse speurder Karel Mortier (92). 
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Oud-commissaris Karel Mortier:

l Info:

‘De Veertiende 
Brief’, Marc De 
Bel en Gino 
Marchal, Uitge-
verij Van Hale-
wyck, € 15,99.

Marc De Bel is 
er vast van 
overtuigd dat zijn 
theorie klopt.

 Het Lam Gods-paneel 
‘De Rechtvaardige Rechters’ 
is bijna 500 jaar oud en al 
84 jaar zoek.


