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‘Juffrouw’ Danira geeft 
in Pius X les over liefde
Blz. 24-25

FOTO MARC GYSENS

Trump bedreigt 
Antwerpse jobs

Mogelijke verhoging importtarief VS zet chemie- en farmasector onder druk

Als de Amerikaanse 
president Donald 
Trump het gemiddelde 
importtarief voor 
Europese producten 
optrekt van 2,1% naar 5%, 
dreigen er honderden jobs 
verloren te gaan in de 
provincie Antwerpen. Blz. 2-3

b Er dreigen vooral jobs te sneuvelen in de 
chemische en farmaceutische sector, die in
Antwerpen en de Kempen sterk verankerd 
zijn. Ook veel expediteurs- en consultancy-
jobs in de haven dreigen te verdwijnen. 
Voor heel België gaat het om 1.177 jobs,
blijkt uit een studie van KU Leuven. “Het 
jobverlies komt er omdat Belgische en Euro-
pese producten door de hogere importtarie-
ven duurder worden in de VS”, zegt profes-
sor Hylke Vandenbussche. “Amerikanen
zullen die producten dan minder kopen, 
waardoor Belgische bedrijven minder winst 
maken en dus jobs moeten schrappen.”

De chemie- en farmasector, die via de ha-

ven van Antwerpen veel producten uitvoert 
naar de VS, panikeert niet. “We moeten af-
wachten in welke richting het beleid van de 
nieuwe president evolueert”, zegt Yves Ver-
schueren van sectorfederatie Essenscia. 
Maar als Trump zijn importtarieven ver-
hoogt, kan Europa hetzelfde doen. Ameri-
kaanse producten worden dan duurder in 
België, waardoor de vraag ernaar daalt en 
Trump in zijn eigen voet schiet. “Vergeet 
niet dat België en zeker Antwerpen een be-
langrijke afzetmarkt zijn voor de Ameri-
kaanse industrie”, zegt Verschueren.  (cwil)

MIST STRIJKT NEER

Antwerpen 
lijkt wel ‘Peking 
aan de Schelde’

Blz. 4

FOTO KIONI 
PAPADOPOULOS

HAVENHUIS

Moderne uniformen en 
sjaaltjes met containers
Blz. 14-15

FOTO DIRK KERSTENS

DIAMANTMUSEUM

Nieuwe trekpleister 
achter stadhuis 
opent eind dit jaar
Blz. 10

‘DE KLAS’ NIEUW PROGRAMMA OP ÉÉN
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Pop-ups zijn hip en dus heet tegenwoordig alles
ook zo. Er zijn pop-upwinkels, -barretjes, 
-eethuisjes en -dansgelegenheden. Binnenkort
komt daar ook nog eens het pop-upcontainerpark
bij. Het is een idee van de nieuwe schepen voor

Afvalbeleid, Caroline Bastiaens (CD&V). Kort gezegd komt 
het hierop neer: in de plaats dat de burger naar het 
containerpark gaat, komt het containerpark naar de 
burger. Niet altijd en niet voor al het afval. Maar wel voor 
wat we gemakshalve ‘klein grofvuil’ noemen. Maar het kan 
ook tuinafval zijn, of de chemische troep die mensen 
willens nillens in de kast hebben staan.
Stel u voor, één keer per maand of zelfs vaker mag de 
burger ergens in zijn of haar buurt een flink deel van zijn 
troep op straat zetten of afleveren bij een daarvoor 
ontworpen container of wagen. Wat sommige mensen 
vroeger ongegeneerd en illegaal op straat dumpten, mag 
dan reglementair achtergelaten worden. Zij het op die ene 
plaats in de buurt.
In die andere wereldstad, Amsterdam, wordt al langer op 
deze manier gewerkt. Daar mogen mensen op bepaalde 
tijden en op bepaalde dagen hun troep op straat zetten. 
Netjes tussen de witte lijnen die de gemeente daarvoor op 
de straatstenen heeft geschilderd. Alles – of toch bijna – 
dat niet in een zak of container past, wordt dan opgehaald. 
En het werkt. Ook in Amsterdam is sluikstorten nog geen 
verleden tijd. Maar het werkt wel.
De reden daarvoor is simpel. In Antwerpen en andere 
steden hebben steeds meer mensen geen auto meer. 
Omdat het weinig zin heeft in het centrum van de stad en 
omdat het bespaart een hoop geld bespaart. Bovendien 
wonen steeds meer mensen in Antwerpen in een klein 
appartement of in een gecompartimenteerde woning. 
Geen ruimte dus om alle troep die we samen verzamelen 
op te slagen tot er voldoende is om de auto van de buren te 
lenen voor een ritje naar het containerpark.
Of zoals schepen Bastiaens zegt: mensen zijn niet geneigd 
om voor een beetje tuinafval of een doosje gevarieerde 
rommel naar het containerpark te gaan. Daar kun je 
vervolgens een moraliserend verhaal over ophangen. Of je 
kunt ervoor kiezen om het de burger nog gemakkelijker 
maken dan het nu al is. Namelijk door regelmatig hun 
troep te komen inzamelen. De argumenten – alsof die er al 
zouden zijn – om te sluikstorten worden steeds schaarser.

Met uw afval naar de pop-up
PATRICK VAN DE PERRE

AltijdAltijd Antwerpse 
maakt nieuwe 
kostuums voor 
Havenhuis

Mode 

b Blauw, grijs en bruin: dat wa-
ren de kleuren van de kostuums
die de onthaaldames van het
Havenhuis door de jaren heen
hebben gedragen. “Vroeger droe-
gen we kostuums die confectie-
kleding waren, met vaak een
bloesje van kunststof”, vertelt
Wendy Simons (47), die al acht
jaar instaat voor het onthaal bij 
het Havenhuis. “Nu krijgen we
voor het eerst een op maat ge-
maakt kostuum, met een bloesje
van katoen dat zo zacht voelt dat
het bijna zijde-achtig is. Heel
mooi en comfortabel.” 

Als gegoten
Ontwerpster Katrijn Mannaerts

(48) van Fil Rouge haalde de op-
dracht binnen om de onthaalda-
mes van Havenhuis in een nieuw
kleedje te steken. “Ik ben de ma-
ten van de dames persoonlijk ko-
men opmeten. Daarna dan heb-
ben we verschillende modellen
gepast, zodat hun kostuums echt
als gegoten zouden zitten”, zegt

Katrijn. “Ik ben toch zo’n twee uur
met elke dame bezig geweest voor
ik hun maten aan het atelier heb
doorgegeven.”

Uithangbord
Wit-zwart-rood, dat zijn de drie

kleuren van de Antwerpse haven

die ook in de nieuwe kostuums te-
rugkomen. “Ik vind de kostuums
ook perfect bij de architectuur
van het nieuwe Havenhuis pas-
sen, waar zwart en wit ook een
belangrijke rol in spelen,” zegt
onthaaldame Ann Vandenbroeke
(39). “Als uithangbord van de ha-
ven van Antwerpen is het leuk dat
we ook in Antwerpse mode mo-
gen rondlopen. En de rode accen-
ten maken het kostuum heel
vrouwelijk en elegant. Ik voel me
hier heel goed in. Kijk, zelfs de
voering van onze jasjes is rood.” 

Dag schoonheid!”,
klinkt het aan de
onthaalbalie van het
Havenhuis. “Sinds we

onze nieuwe kostuums 
dragen, krijgen we veel meer 
complimenten”, zeggen 
onthaaldames Nancy, Wendy 
en Ann. “Fijn dat we nu in op 
maat ontworpen Antwerpse 
mode rondlopen.”

Onthaaldames blij met creatie van 
ontwerpster Katrijn Mannaerts 

KATRIJN MANNAERTS
Ontwerpster

“Mijn merk heet 
Fil Rouge: rode draad. 
De rode kleur in het 
ontwerp, die voor 
Antwerpen en voor de 
haven staat, is ook mijn 
signatuur als 
ontwerpster.”

FOTO DIRK KERSTENS

Antwerpen-Noord
Keukenbrand op 
derde verdieping door 
oververhit toestel 
b In een appartement in de
Osystraat is maandagochtend
brand uitgebroken. Er raakte nie-
mand gewond. De hulpdiensten
werden rond 11.30u ter plaatse
gestuurd voor een keukenbrand
op de derde verdieping. De
brandweer had het vuur snel on-
der controle. Volgens de eerste
vaststellingen van de brandweer
ontstond het brandje aan een keu-
kentoestel dat oververhit was ge-
raakt. Vooral de keuken liep ern-
stige schade op. De hal van het ge-
bouw was licht beschadigd. Het
appartement is nog bewoonbaar,
maar de elektriciteit werkt niet
meer en zal eerst door een
technicus moeten worden nage-
keken. (jbs)

Zurenborg
Bakstenen uit gevel 
donderen naar 
beneden op trottoir
b In de Zurenborgstraat zijn
maandagochtend bakstenen van 
een gevel van een huis naar bene-
den gevallen.  Het was een buurt-
bewoner die de hulpdiensten ver-
wittigde. Toen de brandweer en
politie aankwamen, troffen ze en-
kele bakstenen op het trottoir
aan. Er werd beslist om de
Zurenborgstraat tot aan de
Mercatorstraat af te sluiten. De
brandweer verwijderde de stenen
die los zaten uit de gevel. Wellicht
liggen insijpelend regenwater en
de ouderdom van de woning aan
de oorzaak van het afbrokkelen.
In afwachting van de herstel-
lingen zal het trottoir voorlopig
afgezet blijven met nadarafslui-
tingen. (jbs)

b Het Antwerpse partijbestuur
van Open Vld Groot-Antwerpen
kwam gisterenavond in spoed bij
elkaar. Het bestuur wil op de
nieuwjaarsreceptie van de Ant-
werpse liberalen zaterdag offici-
eel de lijsttrekker voorstellen.
Staatssecretaris Philippe De
Backer werd unaniem goedge-

keurd voor deze koppositie. Dat
hij de lijst zou trekken, raakte eer-
der al bekend. 

Nieuw zijn de namen die het par-
tijbestuur voorstelt voor de daar-
opvolgende plaatsen op de lijst.
Die zullen naar de andere Ant-
werpse mandatarissen gaan: frac-
tieleidster Annemie Turtelboom,

schepen Claude Marinower en
Vlaams Parlementslid Willem-
Frederik Schiltz. “Deze namen
zullen nu worden overgemaakt
aan het lijstvormingscomité”, zegt
De Backer. “De keuze is logisch, 
want het zijn onze mandataris-
sen. Ik heb veel tijd gestoken in
gesprekken hierover.” 

Momenteel heeft Open Vld ove-
rigens slechts twee zetels in de 
Antwerpse gemeenteraad.

Dat Turtelboom op twee komt,
lijkt een uitgemaakte zaak. Dat
Marinower op drie komt en
Schiltz op vier ligt volgens som-
migen binnen het partijbestuur
nog niet vast. Dit is een beslissing
die het lijstvormingscomité moet
nemen. (svw) 

Schiltz krijgt vierde stek op lijst
Open Vld kiest namen voor gemeenteraadsverkiezingen 2018

Antwerpen 
Willem-Frederik Schiltz krijgt 
waarschijnlijk de vierde stek 
op de Antwerpse Open Vld-
lijst voor de verkiezingen in 
2018. Het partijbestuur stelde 
Philippe De Backer 
gisteravond officieel aan als 
lijsttrekker. Willem-Frederik Schiltz. FOTO BELGA
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ALLSTAR - AMBIORIX - ARA - ASICS - BIRKENSTOCK - BJORN BORG - BRAKO - BROOKS - BULLBOXER -  CAT - CKS - CROCS - DC - DL-SPORT - DONNA CAROLINA - DR. MARTENS - DUREA - EL NATURALISTA - 
FINNCOMFORT - FIT FLOP - FLORIS/VAN BOMMEL - FLY LONDON - FOOTNOTES - FRED PERRY - GABOR -  GANT - GEOX - HIP - HI-TEC - JACK & JONES - JOYA - KIPLING -  LACOSTE - LOINTS - LOWA - 
MARUTI  -  MBT - MEINDL - MEPHISTO - NEW BALANCE - NIKE - PALLADIUM - PANAMAJACK - PETER KAISER - PUMA - REHAB - REMONTE - RICOSTA - RIVERWOODS - ROCKPORT  - RIEKER - 
SANO -  SEBAGO - SEMLER - SOFTWAVES - SOLIDUS - SPERRY - SPM - STONES & BONES -  SUPERGA -  TANGO - TEVA - THINK! - TIMBERLAND - TOMMY HILFIGER - VABENE -  VANS - VERHULST - WOLKY - XSENSIBLE

ZONDAG 29/01/2017 – OPEN VAN 10U TOT 18U!!

-30% -90% -50% 
3de afprijzing
OP ALLES!!

RODE
PRIJZEN

ALLE  LEDER 
DAMES 
 LAARZEN

TOT

Ma - vrij 09-20u - zat 09-19u - tel. 052/33.30.01 - Handelsstr. 141 - 1840 Malderen

 

ENORME KEUZE
voor losse steunzolen

DS ®

Mode 

“Die rode kleur, die voor Ant-
werpen en voor de haven staat, is
toevallig ook mijn signatuur als 
ontwerpster,” zegt Katrijn. “Fil
Rouge, rode draad, is niet alleen
de naam van mijn merk, je vindt
ook altijd een rode draad terug in
mijn werk.” Rood is ook de
lievelingskleur van onthaaldame
Nancy Verschueren (46). “Het ro-
de sjaaltje met de zwarte contai-
nerblokjes is mijn favoriete stuk.
Een jaloerse collega, die niet bij
onthaal werkt, vroeg me of ze ook
niet zo’n sjaaltje kon kopen.”

Architectuur
Voor het ontwerp heeft Katrijn

zich door de huisstijl van de Ant-
werpse haven – en ook het Haven-
huis – laten leiden. “Ik ben archi-
tecte van opleiding. Mode en ge-
bouwen, je tekent ze alle twee in
2D, om ze uit te voeren in 3D. Het
is een complex spel van vorm,
materiaal en kleur. Een kostuum
is voor mij een beetje een archi-
tecturaal werk op kleine schaal,
waarbij het lichaam van een
vrouw mijn ontwerp draagt.” 

Katoen Natie, Wol Natie, enzo- KATRIJN SERNEELS

Onthaaldames
Nancy, Wendy

en Ann van het
Havenhuis
tonen hun

nieuwe unifor-
men. “De rode

accenten maken
het kostuum

heel vrouwelijk
en elegant. Ik
voel me hier

heel goed in”,
zegt Ann.  FOTO

DIRK KERSTENS

Op het hemd staat het logo van 
het Havenbedrijf. De voering 
van de jas is afgewerkt in het 
rood. FOTO DIRK KERSTENS

Op het sjaaltje staat een print 
met zwarte blokjes, die contai-
ners voorstellen. “Een collega 
die niet aan het onthaal werkt 
is er jaloers op.” FOTO DIRK KERSTENS

voort: in de Antwerpse haven is
de textielhandel altijd al belang-
rijk geweest. “Katoen, wol, zijde:
dat zijn ook de natuurlijke, kwali-
teitsvolle materialen die ik voor
de kostuums heb gekozen”, zegt
Katrijn Mannaerts. Voor de ene
mannelijke collega die aan het
onthaal werkt, maakte maatpak-
kenwinkel Café Costume een pas-
sende afgeleide van haar ont-
werp. “Met een rode das met
zwarte containers op, als knipoog
naar de haventrafiek.”

b “De veiling is een waanzinnig
succes geweest”, zegt Steven
Teugels van veilinghuis Hammer-
time, dat instond voor de verkoop
van de inboedel van filmproduc-
tiehuis Corsan. “We tellen in to-
taal 2.084 biedingen en zitten
ruim over de vooropgestelde op-
brengst die we in gedachten had-
den.” Hoeveel de opbrengst pre-
cies bedraagt, wil Teugels nog
niet bekendmaken. 

Massale belangstelling
De levensgrote gele robot die

meespeelde in de film The Lovers
was met stek het meest populaire
item. Dat ging uiteindelijk na
meer dan honderd biedingen
voor een brutobedrag van 9.448
euro onder de hamer. De veiling
zou normaal rond 16u afgelopen
zijn, maar door de massale aan-
dacht voor de robot liep dat twee
uur uit.  

Naast de robot werden ook nog
onder meer drie werken van de
Nederlandse kunstenaar Herman 
Brood verkocht tegen een prijs 
van om en bij de 500 euro. Ook tal

van kantoorspullen en filmattri-
buten gingen de deur uit. 

Hammertime laat ook nog weten
dat volgende week dinsdag een
tweede veilig van start gaat voor
Corsan. “Op de eerste verdieping 
van het gebouw op de Brouwers-
vliet is nog een volledig ingerichte
private bioscoopzaal met luxueu-
ze fauteuils te vinden. Ook de
spullen van die zaal worden nu
geveild. Verder is er nog een aan-
tal kunstwerken beschikbaar en
stellen we nog heel wat Apple-
producten te koop, zoals compu-
ters en schermen. Dat kon niet op
de eerste veiling omdat we moes-
ten uitzoeken wie de eigenaar van
de spullen was.”

Eind vorig jaar werd filmproduc-
tiehuis Corsan op de Brouwers-
vliet failliet verklaard. Het huis
zag het licht in 1990, produceer-
de onder andere de film Shades
van Erik Van Looy (1999) en
werkte samen met klinkende Hol-
lywoodnamen als John Travolta,
Robert De Niro, James Franco en
Liam Neeson. Het faillissement
liet een put achter van 200 mil-
joen euro. “Dat bedrag hebben we
niet opgehaald. Nog niet”, zegt
Teugels. (rvre)

Inboedel failliet filmproductiehuis Corsan
9.448 euro voor gele robot op 
“enorm succesvolle” veiling

De veiling van de inboedel 
van het failliete Antwerpse 
filmproductiehuis Corsan 
werd gisteren afgesloten. 
“Alles is verkocht en we 
klokken af op meer dan 2.000 
biedingen”, klinkt het.

Antwerpen 

Steven Teugels van veilinghuis Hammertime toont de gele robot en een 
van de werken van Herman Brood die geveild werden.  FOTO DIRK KERSTENS 

STEVEN TEUGELS
Veilinghuis Hammertime
“We zitten ruim over 
de vooropgestelde 
opbrengst die we in 
gedachten hadden.”

Antwerpen
Nederlandse politie 
zoekt info over moord 
op havenarbeider  
b Het Nederlandse opsporings-
programma Opsporing Verzocht
besteedde gisteravond aandacht
aan de moord op Erik van den
Bogaart (55). Die Rotterdamse
havenarbeider werd in november
dood teruggevonden in het Schel-
de-Rijnkanaal. Hij was vermoord.
In de maanden voor zijn verdwij-
ning verbleef hij geregeld in ho-
tels in Antwerpen. Hij gaf hier
maar liefst 70.000 euro uit aan
sieraden, ook aan een luxueus
horloge van IWC. Enkele dagen
voor zijn verdwijning had het
slachtoffer een afspraak in Ant-
werpen. De politie in Nederland
zoekt info over het verdwenen
horloge, en de verblijfplaatsen en
bezigheden van de man. (sare)


