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‘Een zoon? Dan moet
die Omer heten’
Brouwerij Bockor heeft al 120 jaar
een Omer Vander Ghinste
aan het roer
De baas van de West-Vlaamse brouwerij
Bockor is al 120 jaar lang Omer Vander
Ghinste. Niet dat daar de oudste man ter
wereld aan het roer staat. Neen, al vijf generaties lang geven de Omers hun voornaam door aan de oudste
zoon. ‘Een ‘verplichting’ die eigenlijk ooit begon om centen te besparen.’

Advocaten en
rechters samen naar
Grondwettelijk Hof
tegen splitsing
De Vlaamse advocaten,
de Nederlandstalige
rechters en hun grifﬁers
stappen samen naar het
Grondwettelijk Hof om
de wet tegen te houden
die het Brussels gerechtelijke arrondissement
vanaf 1 januari 2014 zal
splitsen. Behalve over het
splitsen van de kieskring
BHV, heeft de federale
regering immers ook een
akkoord bereikt om het
Brusselse gerecht op te
delen in een Nederlandstalig en een Franstalig
deel. De wet werd op 19
juli ondertekend. ‘Dit zal
desastreuze gevolgen
hebben’, zegt de Orde van
Vlaamse Balies. ‘Een
behoorlijke justitie in
Brussel zal onmogelijk
worden.’ (cel)

Oefen rijexamen
op je smartphone

CHRIS SNICK
Momenteel zwaait Omer Jean
(48) de scepter in de Bellegemse
brouwerij waar ze – hoe kan het
ook anders – het blonde biertje
Omer maken. ‘Ik volgde mijn
pa op, Omer (1933-2007). Hij
was er na z’n vader Omer Remi (1901-1961) gekomen. En
die had de zaak dan weer
overgenomen van zijn pa,
Omer (1869-1952).’
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OMER JEAN IV (1964) staat aan het roer van de brouwerij Omer Vander Ghinste:
‘Niet omdat ik moest, maar omdat ik wou.’ Foto’s: Kurt Desplenter

Glasramen
Die laatste was de man
die het spreekwoordelijke
vuur aan de lont stak. ‘Eigenlijk begon alles met
een staaltje West-Vlaamse zuinigheid’, vertelt
Omer-Jean. ‘Mijn overgrootvader startte in 1892
de brouwerij en verkocht
zijn brouwsels onder de
naam ‘Bieren Omer Vander Ghinste’. Want merken bestonden toen nog
niet. Iedereen bracht zijn
waar aan de man onder zijn
eigen naam. En daar zit eigenlijk de oorzaak van alles. Om reclame te maken, liet hij gebrandschilderd
glas-in-lood
maken met daarop ‘Bieren
Omer Vander Ghinste’. Die installeerde hij in zijn cafés. Een
serieuze investering, dus moesten die ramen wel even meegaan. Ze moesten hem, maar
ook zijn opvolger overleven. En
dat kon eigenlijk maar op één
manier. De brouwerij mocht
nooit van naam veranderen, de
nieuwe zaakvoerder moest ook
een Omer Vander Ghinste zijn.
Elke andere voornaam zou te
veel geld kosten.’

Kraambed
‘Omer de eerste’ kreeg zijn zin.
In 1901 kreeg hij een zoon:
Omer Remi. ‘En sinds die dag
heeft dat zich eigenlijk verdergezet. Eerst om ﬁnanciële redenen en later omdat het vanzelfsprekend en ook wel wat ver-

OMER I
(1869-1952).

OMER REMI II
(1901-1961).

OMER III
(1933-2007).

komen staan. Gelukkig. Maar
eigenlijk heb ik nooit getwijfeld. Het leek me normaal om
dat te doen. En mijn vrouw had
er gelukkig geen problemen
mee. Wel hebben we net zoals
dat bij mezelf en
opa het geval
OMER JEAN VANDER GHINSTE
was, ook gekoBierbrouwer
zen voor een
tweede naam.
Had een van ons er geen zin in
Het werd Omer
gehad, dan was de naamsGéry. Dat zorgt
voor
minder
opvolging al lang verbroken.
verwarring. Zeker toen mijn pa
Dan was Omer hier enkel nog
nog leefde zou
het bier, en niet de baas
het moeilijk geweest zijn. Riep
met de duidelijke boodschap: er iemand Omer tijdens een faHij zal Omer heten. Gelukkig is miliefeest, dan zouden we met
het nu allemaal iets minder drie het hoofd gedraaid hebben.’
dwingend geworden. Maar toch
blijft het precies wat heilig- Opvolging
schennis om een andere naam
te kiezen.’
Een nieuwe Omer betekent
Daarom dat zijn eerste zoon echter niet dat die nu automaook die naam kreeg. ‘Mijn moe- tisch de brouwerij zal leiden.
der is niet naast het kraambed ‘Helemaal niet. Momenteel stuplicht werd. Traditie, heet dat.
De oudere generatie drong er
telkens op aan om die naam
door te geven. Toen ik geboren
werd, stond mijn grootmoeder
zeer snel in de kraamkliniek

’’

OMER GÉRY V (1994)
weet nog niet of hij
ook brouwer wordt.

deert mijn zoon voor handelsingenieur en hij spreekt er alvast
niet over om hier te komen werken. Zelf wil ik hem ook niet in
die richting duwen. Het zou
fantastisch zijn indien hij
kwam, maar puur voor het emotionele aspect mag hij die keuze
niet maken. Dan loopt het fout.
Deze job moet je doen omdat je
ervan houdt, niet omdat de familie het wil. En komt hij niet,
dan zij het zo. Misschien wil een
van mijn andere kinderen het
wel? Dan staat er misschien
voor het eerst een Martin (12)
of een Audrey Vander Ghinste
(15) aan het hoofd. En weet je,
eigenlijk is het al een half wonder dat er hier al vier generaties
met die naam rondliepen. Mijn
pa had nog een broer en ik heb
een zus. En toch waren wij het
die de brouwerij leidden. Had
een van ons er geen zin in gehad,
dan was de naamsopvolging al
lang verbroken. Dan was Omer
hier enkel nog het bier, en niet
de baas.’

Leerlingen van het secundair onderwijs die
zich via Rijbewijs op
School voor hun theorieexamen voorbereiken,
kunnen daar voortaan
zelf via hun smartphone
voor oefenen. Een nieuwe applicatie stelt hen in
staat om zich te meten
met de 40.000 andere
jongeren die deelnemen
aan de lessenreeks. De
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die de applicatie ontwikkelde, hoopt
dat jonge chauffeurs de
verkeersregels daardoor
beter onder de knie krijgen. (kba)
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‘Genetisch gemanipuleerde
maïs is kankerverwekkend’
Frans onderzoek bij ratten
veroorzaakt onrust
Franse onderzoekers hebben twee jaar lang in
het geheim ratten bestudeerd die gevoed werden met genetisch gemanipuleerde maïs. Hun
conclusie? Ggo’s zijn giftig. ‘Tumoren, ernstige
ziekten... Die maïs zorgde voor een bloedbad
onder de ratten’, zegt de onderzoeker GillesEric Séralini, bekend als criticus van de ggoindustrie.
Hoofdonderzoeker
GillesEric Séralini van de universiteit van Caen en zijn team onderzochten twee jaar lang 200
ratten die verschillende soorten genetisch gemanipuleerde
(ggo) maïs te eten kregen. Uit
de resultaten bleek bij die dieren een onrustwekkende hoge
sterfte. ‘Zelfs een lage dosis
bleek giftig en vaak dodelijk
voor de ratten’, vertelt Séralini
aan de Le Nouvel Observateur.
Bij de vrouwelijke ratten was
er een explosie van borstkan-

KAATJE DE CONINCK
ker, bij de mannetjes was de
kans dat hun lever en nieren
waren aangetast, twee tot vijf
keer hoger dan soortgenoten
die geen genetisch gemanipuleerde maïs te eten kregen.

Al 17 jaar veilig gebruikt
Nog volgens Le Nouvel Observateur moesten de wetenschappers volledig ‘underground’ werken, uit angst voor
de ggo-lobby die hun studie zou
proberen onderuit te halen.

Gilles-Eric Séralini van de
universiteit van Caen en zijn team
onderzochten twee jaar lang 200
ratten die verschillende soorten
ggo-maïs te eten kregen. Veel van
die dieren kregen vreselijke
kankergezwellen. Foto: afp
Séralini maakte deel uit van
het team dat in december 2009
al een kortere rattenstudie publiceerde. Toen beweerde

Monsanto, het Amerikaanse
chemiebedrijf dat wereldleider
is in de modiﬁcatie van zaden,dat de conclusies van de Fran-

se onderzoekers ‘ongefundeerd’ waren.
Ook nu barst rond het nieuwe
onderzoek van Séralini een
storm van protest los. Volgens
Séralini zelf is dit echter een allesomvattende studie. ‘Dit is
het langste en meest volledige
onderzoek naar het effect van
ggo-maïs. Onze conclusie is dat
ze giftig is voor ratten. Dat geeft
te denken voor het effect op
mensen.’
Daar zijn ze bij het VIB, het instituut dat in Vlaanderen verantwoordelijk is voor de proeven met ggo’s, toch niet helemaal zeker van. ‘Vorige onderzoeken van zijn hand zijn, na
onderzoek door de Europese
commissie, steeds ontkracht’,
klinkt het. ‘Het is ook raar dat
hij een persbericht uitstuurt
voor de studie is gepubliceerd:
zo kunnen wij de wetenschappelijkheid ervan niet controleren. Verder zijn er massa’s studies die de veiligheid van ggo’s
intussen hebben aangetoond
en worden ze in de VS al 17 jaar
gebruikt zonder problemen.’
Morgen komt Séralini zijn
studie alvast voorstellen in het
Europees Parlement.

Music Hall
presenteert

ARENA
SHOW

Dochter Bruce
Springsteen koopt
paard dat olympisch
goud won

Foto:ig

Jessica Springsteen,
dochter van de Amerikaanse rocker Bruce
Springsteen, heeft het
gouden olympische
springpaard Murka’s
Vindicat gekocht. Het in
Nederland gefokte dier
werd bij de Olympische
Spelen in Londen bereden door Peter Charles.
Hoeveel Jessica Springsteen (20) betaalde voor
Murka’s Vindicat is onbekend. (blg)
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