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De strafste 
Gentenaar

Frank De Winne, Barbara
Sarafian, Freek Braeck-

man, Evi Van Acker, Felix
van Groeningen, Yves

Benoit en KAA Gent.
De afgelopen zeven jaar

werden zij door een
vakjury en stadsgenoten
verkozen tot ‘De Strafste

Gentenaar’. Voor de acht-
ste keer zet de enige

Gentse stadskrant haar
schouders onder de ver-
kiezing die intussen een
begrip is geworden. Om-
dat we houden van Gent
en omdat we fier zijn op

onze straffe inwoners. Om
hun steengoede muziek,

om hun baanbrekend on-
derzoekswerk, om hun

sportieve topprestaties of
om hun prachtige voor-

stellingen. Stemmen kan
vanaf vandaag tot en met

1 maart. Op 7 maart
vernemen we tijdens een

gala-avond in het Ghent
Marriott Hotel wie ‘De

Strafste Gentenaar’ wordt.

Breng uw 
stem uit op 

gentenaar.be/
strafstegentenaar

Meer over deze genomineerden vandaag op
AVS vanaf 18.30 uur en op Radio 2 om
7.20 uur en 12.45 uur. 
De uitreiking van De Strafste Gentenaar
wordt op dinsdag 7 maart live uitgezonden
op AVS.
MORGEN: de genomineerden in de categorie 
‘Evenementen’.

Vandaag op AVS en Radio 2

CULTUUR & MEDIA

“De nominatie ver
rast me”, zegt Van de
Wiele. “Ik ben niet ie
mand die in de schijn
werpers wil staan. Ik
ben al heel mijn leven
ambtenaar, een back
bencher.” (lacht)
Maar ze streelt zijn
ego wel. “Het wil zeg
gen dat men mijn
werk apprecieert.” 

Tweeëneenhalf jaar
schreef hij aan het
boek. “Rudy Ver
cruysse vroeg me of ik
niemand kende die de
biografie van Gent
kon schrijven. Hoe meer ik erover na
dacht, hoe meer ik het zelf wilde doen.
Het verhaal van de stad vertellen voor 
een zo breed mogelijk publiek, dat
sprak me heel erg aan. Ik had ook een
pak bagage, vanuit mijn verleden bij het
Stadsarchief en als directeur van het 
MIAT en de SintPietersabdij.” 

De Kracht van een stad is een reis van

veertien eeuwen door Gent.
Macht en geld, alsook het
spel tussen de machts
niveaus vormen de rode
draad. Maar het boek ver
telt alles vanuit de mensen.
“Het verhaal van de stad is
het verhaal van de mensen
die haar hebben gemaakt.
En hoe ze zich verhouden

tot andere stedenn tot vorsten, tot ko
ningen, tot oorlogen waar ze niet om
hebben gevraagd.”

Schoon kind

Het schrijven was een plezier, zegt
Van de Wiele. “Ik heb me er enorm mee
geamuseerd.” Het boek op de Gentena

ren loslaten, was een ander paar mou
wen.“Dat is het uur van de waarheid. 
Zoals het cliché zegt: het is uw kindje.
Mijn kind, schoon kind, natuurlijk.
Maar dat wil niet zeggen dat een ander 
uw kindje even schoon vindt.” (lacht)

Maar de reacties zijn lovend. Meer dan
duizend boeken zijn intussen verkocht.
“De geschiedenis van de eigen stad is
iets wat mensen boeit.” 

De huidige vader van de stad, burge
meester Daniël Termont stuurde na het
lezen een sms.  Verplichte lectuur in al
le Gentse scholen. “Dat doet mij iets na
tuurlijk.” Of het een goed idee zou zijn?
Van de Wiele lacht. “Het zou mooi zijn.
Maar het verplichten is geen goed idee.
Als je zoiets leest, moet je er goesting in
hebben.”  (arg)

Johan Van de Wiele schreef de biografie van de stad Gent 

“Verhaal van stad is verhaal van mensen”
Ken je niemand die de bio
grafie van Gent zou kunnen 
schrijven? Uitgever Rudy 
Vercruysse vroeg het aan 
Johan Van de Wiele, direc
teur van de dienst Cultuur, 
Sport en Vrije Tijd van de 
Stad. De historicus had zijn 
antwoord snel klaar. “Mag ik
het zelf doen?” De Kracht 
van een Stad verscheen in 
maart en brengt de geschie
denis van Gent 
prachtig in beeld. 
“Verplichte lec
tuur op alle scho
len”, vindt burge
meester Termont.
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FAVORIETE PLEK
De tuin van de Sint-Pieters-
abdij. Ik zit daar graag 
20 minuutjes in het gras.
ADRESJES
b Café des Arts, altijd leuk 
om te lunchen.
b Café De Hoeve, op Lour-
des Oostakker.
b Café Botéco in Sint-
Amandsberg, van de man 
van een medewerker.
b KAA Gent, vooral voor het 
gezelschap van mijn zonen.
WAT MIST U ALS U 
NIET IN GENT BENT?
De anonimiteit. Ik ben niet 
zo’n dorpeling. Mijn kinde-
ren wonen in Oostakker, 
maar ik voel me niet zo 
goed in een kleine gemeen-
schap. 

Johan Van de Wiele: “Ik heb me heel erg
geamuseerd tijdens het schrijven.”

Elke zaterdag repeteren ze in
Herberg Macharius. Met een stuk
of twintig zijn ze intussen, kinde

Wim Claeys trekt 
de stad rond met 
Gents kinderkoor 
De Stemband

“Schat aan     Gentse volksliedjes mag niet verloren gaan”

Kinderen die in ’t plat Gents 
volksliedjes zingen. De Stem
band, het kinderkoor van 
Wim Claeys, verwierf in 2016 
een stevige plek in het Gentse 
culturele leven. “Tuupe 
Tegoare uit al die mondjes, 
ja, dat doet mij iets.” 

Wim Claeys: “Dit koor zal het Gents niet redden.
Maar wel de Gentse volksliedjes, hoop ik.”
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