
I N  M E M O R I A M  DIRK MELKEBEEK 2 0 1 2 5

VRIENDEN EN COLLEGA'S  N E M E N  A F S C H E I D

2 0 1 2  DIRK MELKEBEEK  I N  M E M O R I A M 4

18 februari 1999,  
Schellebelle. 
Daar sta ik dan, de haren netjes gekamd, 
portfoliootje onder de arm, op de stoep van 
Meta Media. Hoofdkwartier van Motoren & 
Toerisme, sinds enkele jaren mijn lijfblad.
Een gesprek met Dirk; “Je foto’s zijn niet 
slecht, maar we zijn ook dringend op zoek 
naar een layouter.” “Geen probleem, dat doe 
ik ook” “En je rijdt ook met de motor zie ik?” 
“Sinds een paar jaar ja” “Als je wil mag je 
vanmiddag beginnen” “Euh, is morgen ook 
goed?” Dit was meteen het begin van een 
dertien jaar durende fantastische tijd.
Ik heb het voorrecht gehad om samen met 
mijn collega’s de meeste van jouw nieuwe 
projecten van in het begin te zien groeien 
waarbij je mij en zovele anderen de kans 
hebt gegeven hierin mee te groeien. Zonder 
betuttelende regeltjes, beetje anarchie, maar 
met een groot vertrouwen in jouw mede
werkers waardoor je als vanzelf een hechte 
ploeg kreeg die er samen met jou volledig 
voor ging. Telkens weer.
Een man met vele passies, die hij met zoveel 
mogelijk mensen wou delen. 
Een uitgever pur sang, maar vooral een mens 
met een groot hart.
Dirk, bedankt voor de kans die je me destijds 
hebt gegeven en voor de onvergetelijke peri
ode die daarop volgde.
Als er al een vorm van hiernamaals bestaat, 
ben ik er zeker van dat ze binnenkort hun 
eigen blad hebben.

Jan Poppe 

Dirk, 
wij waren ooit concurrenten, maar nooit 
tegenstanders, laat staan vijanden. Ik zal 
nooit vergeten hoe jij mij, in misschien 
wel de zwartste periode uit mijn leven, m'n 
tweede kans hebt gegeven toen ik met m'n 
rug tegen de muur stond en nergens heen 
kon. Bedankt daarvoor, en voor alle andere 
leuke momenten. En doe de groeten aan 
Hans en Ruben.

Raf De Mot

Dirk, 
Het was niet voor het eerst dat we elkaar 
een paar weken niet spraken of zagen. 
Druk, druk, druk, veranderingen, plan
nen, gaan! We hebben veel en heel uiteen
lopend zaken gedaan, nooit contracten 
getekend, nooit een onvertogen woord, 
altijd gehonoreerd wat afgesproken was. 
Nu ik erover denk, dat heb ik met niemand 
anders voor elkaar gekregen... We hadden 
alle twee uitgesproken meningen, over 
mensen, over politiek. We waren het zeker 
niet altijd eens, maar net als ik zei je toch 
altijd waar het op stond. Misschien dat 
wij, beiden gekend als moeilijke mensen, 
net daarom toch altijd weer door één deur 
konden. Respect en eerlijkheid, hoog in 
uw vaandel. 
Het is verdraaid jammer dat je je nieuwe 
horizonten en uitdagingen uiteindelijk 
niet meer kan verkennen. Voor u, maar 
ook voor uw lezers, voor ons. Geen advies 
meer, veel minder koffie. Net als voor vele 
anderen vermoed ik, heb je in mijn pro
fessionele leven een doorslaggevende rol 
gespeeld. Je sprong mee in het diepe in het 
project waarmee voor mij alles internatio
naal begonnen is. Dat zal ik nooit vergeten!
Merci voor alles, het ga je goed.

Steven Casaer 

Als je België al een historische vergis
sing vond, 
wat dan te denken van deze kemel van 
‘hierboven’… Veel te vroeg, volkomen onte
recht en gegarandeerd een vergissing… 
Patron, leermeester, hoofdredacteur pur 
sang, bedankt voor alle steun,  vertrouwen, 
geloof en vriendschap… Trots een  ‘product’ 
van Melkebeek te zijn… dat je moge ver
der leven in je prachtige gezin, in je por
tefeuille aan magazines, in de pen van 
zovele journalisten wiens liefde voor het 
woord jouw grote verdienste is en blijft…  
In de beelden van zovele fotografen die 
pogen je te evenaren...
Tot wederziens, Dirk, morgen zie ik je weer… 

Jorn Van Besauw

Het nieuws dat je  
er niet meer bent 
kwam ondertussen al een tijdje geleden, 
en nog kan ik het niet vatten, het besef 
sijpelt erg traag door. Zo onverwacht en 
veel te jong: je had nog zoveel ritten kun
nen maken, leuke artikels schrijven, heer
lijke whiskey's drinken, reizen, prachtige 
foto's nemen, quality time met je familie 
beleven,... Het mocht echter niet zijn, we 
gaan je missen. Sterkte aan iedereen die het 
voorrecht gekregen heeft je goed gekend te 
hebben... 

Wim Pollet

We hadden onze eerste redactievergaderin
gen in je achterkeuken tot 2 uur ’s ochtends. 
De eerste eindigde met een demonstratie ‘cor
ner breaking’ door een notoir gelegenheids
redacteur van het toekomstige blad, goed 
voor een kromme valbeugel, een hap uit een 
windscherm, een gedeukt imago en een wak
kere Molenstraat. Op de maandelijkse verzen
dingsdag van M&T aten we steevast frieten 
met americain préparé en dronken er Cara 
pils bij. Op mijn huwelijk maakte jij duizen
den foto’s die niemand anders dan jij zo zou 
gemaakt hebben, ook al was zo'n huwelijk je 
ding niet maar zegde je dat niet omdat je mij 
een plezier wilde doen. Als we per motor op 
reportage vertrokken ontsnapte geen van ons 
aan je vermanende “voorzichtig hé”. 
Je had een feilloos postduifinstinct als zelfs 
Michelin niet meer kon helpen op de Mooiste 
Route naar het Zuiden. Je kon als geen ander 
op anderhalve meter linksachter een wagen 
blijven hangen met je neus bovenop het 
kaartvak van je tanktas én tegelijk remmen 
en uitwijken. Je verstond de kunst om inge
wikkelde zaken te reduceren tot hun essen
tie, steevast voorafgegaan door je typische 
“feitelijk is het geweldig simpel”. Je pinien
grüne boxer wilde je 15 jaar geleden alleen 
aan mij verkopen als ik je beloofde er nog 
beter voor te zorgen dan jij en jou steeds de 
eerste kans te geven hem terug te kopen…
…Het zijn op zich banale flarden van de 
miljoenen beelden en feiten die de voor
bije 24 jaar onze vriendschap en intense 
samenwerking kleur hebben gegeven, tot 
ze vorige week versteenden tot zoete herin
neringen, zoals alleen dierbare mensen je 
die kunnen schenken. Ik heb zo graag met je 
gewerkt, gereden, geschreven, gereisd, gege
ten, gedronken, gepland, gegomd, gevloekt, 
gelachen, gediscussieerd en gerealiseerd dat 
ik van de voltooid tegenwoordige tijd meteen 
de onvoltooid toekomstige tijd zou maken 
als ik dat kon. Ik ben er trots op een deel van 
jouw verhaal te hebben mogen zijn en je mijn 
wijze vriend te kunnen noemen. En de piniën
grüne R100S hou ik voor je bij. Beloofd. 

Frank Vanhove

Dag Dirk,
Wat zeg je als er geen woorden zijn? Net 
als zovelen heb ik talloze verhalen die 
illustreren hoe groot je was als mens en 
hoe uitzonderlijk als vriend. Ik ben er 
zeker van dat je daarboven al een speciale 
parking voor motorrijders geregeld hebt 
en SintPieter uitgelegd hoe hij één en 
ander anders kan organiseren. De gedach
te daaraan doet me even glimlachen. Maar 
voor de rest is het nu allemaal heel grijs. 
Ik mis je. 

Thierry Sarasyn 

bovenaf toch nog een beetje in de gaten? 

Bart Deschampheleire

Dag Dirk  
met je buffsjaaltje
Elke dag werden de berichten erger. Elke 
dag was te kort om het steeds slechter 
wordende nieuws te vatten. Op die laatste 
dag – weer zo onverwachts vlug – moesten 
we het nieuws hulpeloos aanhoren. Er is u 
geen dag, geen uur, geen minuut, zelfs geen 
seconde meer gegund geweest. Afscheid 
nemen was het laatste beeld. Meedogenloos, 
totaal van de kaart.
‘s Anderendaags zijn we op reis vertrokken 
met een groep motorvrienden en je sjaaltje, 
je sjaaltje dat mocht mee. Veilig boven in de 
tanktas reed het kijkend naar de hemel door 
Vlaanderen, door Nederland, door Duitsland 
en in Denemarken ging het mee de boot op. 
Aangeland in het mooie Noorwegen heeft 
het veel van jouw geliefde kronkelende 
baantjes meegereden. Elke minuut en elke 
gereden meter was een saluut, een eerbe
toon aan jou. Woorden schieten tekort als ik 
denk aan al het mooie, tranen tekort als ik 
denk aan die mooie mens, die beste vriend 
met dat gouden hart. 
Nu is het sjaaltje weer thuis. Om het weer 
in uw helm, zijn nestje, te steken, wach
tend op de volgende reis. Het mag altijd 
mee, maar moet altijd weer naar huis. Daar 
waar jij samen met je Liefste en Liefsten…  
het liefst was.
Vriend voor eeuwig,

Frank  Van Den Broecke 

Cher Dirk,
Merci pour toutes ces années de passion et 
d´enthousiasme que tu as su transmettre, 
partager, concrétiser en de si beaux magazi
nes. C´est un honneur d´avoir pu travailler 
dans ton sillage, meme si nous ne nous 
voyions pas assez souvent. Tu vas laisser un 
vide immense a la rédaction. Ton humour, 
tes éclats de rire, et meme ton patois est
flandrien si mystérieux vont me manquer...  
J´espere que lahaut, tu as trouvé le side Ural 
que tu parlais d´acheter. Prends ton temps 
pour bricoler dessus, un jour on ira tout de 
meme en Sibérie !

Nicolas Franckx 

Toen ik mijn eerste  
Kreidler RM 50 kocht 
leende jij me je helm om ermee thuis te gera
ken. We bedachten de naam ‘Deadline Pers 
Compagnie’ op een niet zo frisse zaterdag
ochtend terwijl we staarden naar die nieuwe 
en peperdure investering op je bureau die 
FAX heette. We waren beiden dol op de onver
valste schattenkamer van Laurent Podevyn. 

den eerst getoetst aan de vraag “doe ik hier mijn gezin, 
mijn ploeg, mijn vrienden niet mee tekort?”. Soms 

wisten zelfs wij, die dicht bij je stonden, niet waar je 
allemaal mee bezig was. Maar zelfs al had je de schijn 
tegen, je vond het beneden je waardigheid jezelf te 

verdedigen door op de betrokkenheid van derden te 
wijzen. Altijd every inch a gentleman. Ik heb nooit aan 
jou getwijfeld.
Meer zelfs: door de weg in het leven die we samen 
aflegden ben ik nu wie ik ben. Ik zou verdorie naar alle 
waarschijnlijkheid niet eens motorrijder geworden zijn 
moest ik je destijds niet leren kennen hebben… 

Je zal voor altijd voortleven in ons allen.

Arnout Nilis

“Kom Wim, we gaan  
een sigaretje roken”. 
De eerste keren dat Dirk dat zei, in de begin
periode dat ik bij Meta Media aan de slag was, 

sloeg de schrik mij om het hart. Dit kon alleen 
maar betekenen dat ik een les in economie, admi

nistratie of iets dergelijks zou krijgen. Zo werkte Dirk 
niet. Al snel leerde ik dat het ook voor hem een moment 
was om even de benen te strekken en meestal kreeg ik 
een uitleg over een Honda CBX 1000, een Yamaha RD 
350 lc of een andere klassieker die uit onze jeugdjaren 
stamde. Gaandeweg ging het tijdens onze rookpauzes 
ook al eens over het leven, het gezin, de kinderen en 
steeds wist Dirk het een positieve draai te geven. Op 
een bepaald moment stopte ik met roken en om toch 
geen rookpauze met Dirk te missen kocht ik een zak 
met Chocotofs, daar knabbel je ongeveer even lang op 
als een sigaret die opbrand. 
Dirk heeft voor veel mensen hun dromen laten uitko
men, ook een droom van mij en daarvoor zal ik hem 
altijd dankbaar blijven. Dank u Dirk voor de vele mooie 
momenten, ritten, foto's, reportages, gesprekken,...  
Ik zal voorzichtig rijden.

Wim Depraetere 

Dag Dirk,
Doorgaans ben ik bij de eersten om op een bericht te 
reageren, nu zijn er mij 443 personen voor geweest. 
Gewoon omdat ik na één week het nieuws eigenlijk 
nog altijd niet ten volle kan vatten.
Vijf jaar heb ik aan je zijde mogen werken, plooiden we 
ons met een steeds kleiner wordend clubje dubbel om 
een M&T te maken die nog een tikkeltje beter was dan 
diegene die we net klaar hadden. Omdat we perfect 
wisten wat we aan mekaar hadden, konden we snel en 
efficiënt werken. En als er dan toch vergaderd moest 
worden, dan liever op een zonnig terras dan in een 
muffe vergaderzaal zonder ramen.
Ik had het je zo graag gegund, verlost van purchase 
orders, clustermeetings en andere marketingtermen 
ten volle van het leven, het motorrijden en je gezin 
genieten. Maar columnist (pdw) vatte het vorige 
week op de redactie al heel juist samen: “Dirk heeft 
gewoon een slecht lotje getrokken.”
Bovenop alles wat je mij als motorjournalist leerde zal ik 
vooral je vertrouwen in je medewerkers, je bezorgdheid 
en je schaterlach missen. We zullen voorzichtig zijn als 
we met de motor onderweg zijn, maar hou je ons van 

Yow,
Zo begonnen onze dagelijkse mailtjes naar 
elkaar, geen poespas, geen aanspreektitels, 
geen namen. Als je elkaar al meer dan twin
tig jaar elke dag tegen het lijf loopt hoeft 
dat allemaal niet meer. Wat volgde was één 
of ander vraagje, een opmerking, een denk
piste. Want ook al had je ons al honderd keer 
om de oren geslagen met het subsidiariteits
beginsel – hogere instanties moeten zich niet 
bezighouden met dingen die op een lager 
niveau kunnen worden beslist – toch stelden 
we allemaal prijs op dat ene zinnetje, dat 
sms'je, dat mailtje: 'Goed over nagedacht? 
Doe maar'. 
Het zegt alles over de manier waarop je 
met mensen omging: geef ze vertrouwen 
en het komt wel goed. Meer dan één keer is 
die benadering je zuur opgebroken, maar je 
bleef diezelfde koppige, strenge, principiële 
goedigaard. 
Net als al die tientallen andere exMetamedi
anen die jij volhartig een kans bood om hun 
leven in een bepaalde richting te sturen zal 
ik je geweldig hard missen,

Dirk Gossye 

Zaterdagmorgen, 9 juni. 
Dit voelt aan alsof ik straks met jou op reportage 
vertrek: in alle vroegte stilletjes opstaan om Doortje 
en de kinderen niet wakker te maken; me in mijn 
motorpak hijsen; een koffietje drinken; in gedachten 
de checklist overlopen: heb ik niets vergeten?; nog een 
koffietje drinken; een voorraadje sigaretten rollen voor 
onderweg,… Deze morgen echter doorloop ik dit o zo 
vertrouwde ritueel om je te begeleiden naar de kerk 
van Schellebelle op je allerlaatste reis. Dirk, het zal nooit 
meer hetzelfde zijn.
Ik kende je als gedreven, passioneel, maar vooral inte
ger. Al je beslissingen, keuzes – zelfs de zakelijke – wer
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keren strontzat met de moto op de Eksaardsen 
Dam zijn gezien. In ieder geval kwamen ze 
dat mijn arme moeder vertellen: hoe hij dan 
zigzaggend over die onverlichte moordbaan 
reed. Nu kwam mijn vader af en toe inder
daad na een zoveelste uitschuiver nogal geha
vend thuis, maar dat kwam, vertelde hij ons, 
omdat hij ’s nachts op die levensgevaarlijke 
kasseiweg een konijn in het vizier had gekre
gen, en dat moest dus worden doodgereden.” 
Mijn vader, Dirk, had aan fantasie bepaald 
geen gebrek. Mijn moeder daarentegen 
merkte fijntjes op dat als hij nu eens iets 
minder briefjes van honderd in de la van de 
kastelein liet verdwijnen wij ons misschien 
eens een konijn op de wekelijkse markt van 
Zelzate zouden kunnen kopen.” 
“Daar had jouw vader natuurlijk niet van 
terug zeker?” vroeg je lacherig. Jij zou zien, 
zei je verder, of er ergens in jouw Motoren 
een hoekje kon gereserveerd worden voor 
dergelijke nostalgische verhalen. Mààr, zei 
je gestreng, het moest en zou dan toch over 
motoren en toerisme moeten gaan.

Zoals we beiden weten, Dirk, is het er nooit 
van gekomen. We verloren elkaar uit het oog. 
Wat ik niet uit het oog verloor, dat was jouw 
blad dat ik, gebukt onder de arremoed, van
eigenst nooit kocht, maar wél las.
Ach Dirk: op de tweede januari dit jaar over
leed mijn vader, en de geschiedenis over zijn 
ronde van België in 1957 is het laatste wat 
ik ooit over hem geschreven heb. En toen, 
bij volle maan, ging ook jij dus dood. Mijn 
zigeunerkap heb ik al lang over de haag 
gegooid, en mijn wichelroede haal ik alleen 
nog maar tevoorschijn voor meisjes met 
onstelpbaar liefdesverdriet. Nu, verdriet van 
een totaal àndere aard is er hier nu ook, daar 
niet van. Ik zal je aanmoedigingen missen, 
ik zeg maar iets, en jouw aanstekelijke lach. 
En dat je mij als broodheer uit de financiële 
stront trok, vergeet ik vaneigenst nooit. We 
zijn intussen bijna alweer aan een nieuwe 
maan toe. Jij, daarginds, zal er misschien 
wel een andere kijk op hebben dan wij hier, 
rondscharrelaars op aarde. 
Nog één goeie raad Dirk: kom je ginds in 
die Elyseese Velden de Oude Verpale tegen: 
géén discussie beginnen over de Norton 
Continental: volgens hem de beste, beste, 
beste motor. Misschien kunnen jullie daar 
samen nog een nieuw blad oprichten: jij 
hebt het dan over motoren (de Moto Guzzi) 
en mijn vader over toerisme, cafés dus. Zo 
vermijdt men burgeroorlogen.
Sjaloom, Dirk. Sjaloom.

Eriek Verpale

nog waar: ik schrijf je in extenso nu wel 
een brief, maar ontmoet hebben we elkaar 
eigenlijk nooit. Ik belde je en vroeg of er in 
voormeld blad, afgezien van mijn geile stuk 
over Boontjes Lolita, niet ergens een anders 
gaatje met een praatje te vullen viel. Dat 
kon, zei je, en je vroeg me monkelend of ik 
daarbij soms al iets in gedachten had. Dat 
had ik zeker want armoede, het is algemeen 
gekend, maakt vindingrijk. 
“Ja,” antwoordde ik dapper, “wat in het blad 
nog ontbreekt is een horoscoop!” 
Hoorde ik je daar niet in een luide lach uit
barsten?
“Je moet het zo zien, Dirk: ik zet mij maande
lijks een pruik op, trek mijn beste lange vod
denjurk aan, en uiteraard mag die horoscoop 
enkel en alleen maar onder mijn pseudoniem 
Sarah Landowsky verschijnen…”  
“Doe maar,” zei je. “Maar hou wel altijd de 
deadline in het oog.”
“Zonder mankeren,” zei ik, eerder overmoe
dig dan mij bewust van de druk die voortaan 
op mijn schouders zou rusten.
Wat er ook van zij, ik was vertrokken. Méér 
nog: ik kreeg voor mijn blik in de glazen bol, 
annex mijn zigeunerse leggingen, nog een 
aardig bedragje uitgekeerd ook, waarmee ik 
mijn poetsvrouw kon betalen, want schrij
ven, no problem, maar de ramen lappen en 
het koper poetsen: ho maar!
Soms belde ik jou, soms belde jij mij. ‘Hoe 
of dat het ging,’ wilde je dan weten, met 
mijn nieuwe boek, of althans de vorderingen 
daaraan. Ik loog je voor dat het traag maar 
gestadig vooruit hobbelde, maar verzweeg 
dat ik mij hobbelgewaarts vooral richting 
papiermand bewoog. En toen, ineens, was 
het sprookje uit. De Menzo ging een andere 
toer op, en Sarah Landowsky moest met pre
pensioen gaan. 
“Maar,” zei je, “misschien wil je wel eens een 
verhaal voor mijn Motoren & Toerisme schrij
ven?” En dat deed ik. Ik schreef een verslag 
over de Ronde van Vlaanderen, voor moto
ren, in 1957 wel te verstaan. In voornoemd 
verhaal speelde mijn vader de hoofdrol, en 
dat ik het nog kon opjeunen met foto’s uit 
de oude doos was aardig meegenomen. Je 
vond mijn bijdrage, zei je aan de telefoon, 
“heel amusant, ja, grappig, en eigenlijk,” zei 
je, “zou je méér van dat soort dingen over je 
vader moeten schrijven, of over zijn Norton 
Continental.”
“Tsjonge, Dirk: daar kan ik haast een heel 
boek mee vullen.”
“O ja?”
“Mijn vader,” zei ik, “werkte voor de Gentse 
brouwerij Meiresonne en zou al een paar 

Amice,
Enkele maanden geleden zouden we bijpra
ten. Je cancelde onze afspraak. Je voelde je 
niet zo lekker. Helemaal niet dé ijzersterke 
Dirk die ik ongeveer een klein decennium 
heb mogen kennen. Je was een bijzonder 
gedreven, overenthousiast, passievol en kri
tisch bladenmaker. Dank zij jou kon ik voor 
Menzo tientallen Vlaamse en Nederlandse 
schrijvers uitgebreid interviewen. Van Connie 
Palmen, Anna Enquist, Erwin Mortier over 
Herman Brusselmans, Jeroen Brouwers, etc, 
etc. Ooit interviewden we samen over poëzie 
en politiek de huidige president van Europa. 
Hij was zeer aangenaam getroffen door je 
zeer uitgebreide politieke kennis. Er viel 
totaal geen ticket op jou te kleven. Je was 
een motorfreak maar gaf me ook de toestem
ming om uitgebreid moeilijke literatuur te 
recenseren.
Maar het belangrijkste blijft toch de uren
lange, nachtenlange gesprekken bij een 
goed glas en een meer dan uitstekend maal. 
Over weinig dingen had je geen mening. 
Onderbouwd. Bestudeerd. Hét allerbelang
rijkste was echter je geweldige vrouw en je 
drie kinderen die je zag opgroeien. Trots 
maar ook bang voor wat de wereld met hen 
zou doen. Ooit vertrouwde je me diep in de 
nacht ergens in een paradijselijk gebied toe: 
'Alles maar dan ook alles zal moeten wijken 
voor de bescherming van mijn kinderen'. 
Alles en iedereen kon je aan; behalve De Dood. 
Ik ga je gruwelijk missen. Maar vergéten? 
Jamais! 

Jan Haerynck

Sjaloom 
Dag Dirk, 
Toen je zonodig in alle haast moest dood
gaan, alsof er ergens absoluut nog een dead
line te halen was, was het volle maan. Nu 
ben ik godzijdank geen oud wijf dat rond 
die dagen pissig rondloopt of ineens in d’r 
bloot gat bij de buurman het laatste M&T
exemplaar gaat schooien, maar vertrouwen 
doe ik die Volle Maan nóóit. En ik mag dat 
zeggen, want voor één van jouw bladen 
ben ik tenslotte jarenlang de maandelijkse 
waarzegster van dienst geweest. Ik schreef 
namelijk de horoscoop voor jouw Menzo. 
Tja. En hoe dat kwam? Eerst had onze go
between Jan Haerynck, opgestookt door jou, 
mij gevraagd of ik voor de Menzo niet een 
stuk over Boontjes Mieke Maaikes Obscene 
Jeugd wilde schrijven. Waarlijk een kolfje 
naar mijn hand, dus schreef ik dat stuk.
Kort daarna belde ik jou, want ja, dàt is ook 

een exemplaar van de allereerste editie op 
te sturen, in zwart/wit, en dat deed hij 
diezelfde week nog. Ik bewaar dit druk
werk op een veilige plek, nu meer dan 
ooit. Ook beloofden we mekaar spoedig 
terug contact op te nemen, we zouden wel 
een goede reden verzinnen. Mannen en 
plannen...
In 2000 vroeg een zekere Wim Opbrouck 
mij of ik er wat voor voelde om samen 
met fotograaf/reporter Michiel Hendryckx 
een Europese motortrip te maken. Canvas 
bleek alvast geïnteresseerd in een soort 
docuroadmovie, op voorwaarde dat het 
niet enkel over moto's zou gaan. Wat filo
sofie, humor, kunst, cultuur… Meerwaarde, 
weet je wel. “Beetje in de geest van M&T”, 
duidde Wim. Yes, daar had ik zin in. 
Misschien moesten we wel eens eerst met 
de baas van M&T gaan praten. We konden 
best wat goede raad gebruiken, reistips, 
reportagetechniek, algemene aanpak. En 
zo belandden we met ons drie plus produ
cent Geertrui Coppens bij Dirk en Vivian 
in Schellebelle. En daar, bij heerlijke spijs 
en drank, kreeg De Bende van Wim vorm 
en karakter. Daar werden we geboren. 
Professor Barabas mag mij met zijn tele
tijdmachine nu meteen terugzoeven naar 
die memorabele avond. Ik zag Dirk later 
nog ettelijke keren, bij M&T, op het Salon. 
Altijd cordiaal, geestig, scherp en steevast 
met de wederzijdse belofte: "tot gauw"… 
Dat zal nu niet meer lukken. 
Ik wil nog veel Dirkritjes rijden langs 
landelijke kronkelpaden, lange bochten en 
historisch schoon, daarbij dankbaar aan 
hem denkend. Ik wens zijn liefhebbende 
vrouw, kinderen, familie, vrienden mede
werkers de nodige troost en sterkte. 

Jean Blaute 

Motoren
Motoren,

ze doodden mijn beste vriend
en mijn tweede beste vriend
en mijn derde beste vriend

en de vrouw van mijn derde beste vriend
en mijn neefje van drie

en mijn jeugd,
maar nooit voelde ik heter of beter,

beleefde ik meer erotiek
dan met jou

op de duo van mijn motor
armen rond mijn buik

tetten in mijn rug
en je hoofd tegen mijn schouder

Ivan Heylen (voor Dirk)

trant. Dat werd mij door bezitters, berijders 
en duopassagiers van HarleyDavidsons niet 
in dank afgenomen, en ik kreeg een serieus 
aantal bedreigingen. Sterker nog, ook Motoren 
& Toerisme kreeg bedreigingen, en Dirk kreeg 
ze ook. Hij vond dat hij niet lijf en leden 
moest riskeren voor een column, en daar 
had hij gelijk in, en onze zakelijke wegen 
scheidden zich in vriendschap. Ik bleef Dirk 
een goeie gozer vinden, en een uitstekende 
hoofdredacteur, en ook een prima fotograaf. 
Hij heeft van mij de beste motorfoto gemaakt 
die er te bekijken valt. Ik reed op m’n Buell 
X1 Lightning naar de studio in Schellebelle 
en daar maakte Dirk die schitterende foto en 
daarna zei hij, met een monkellach: ‘Buell is 
een kutmerk, wat jij moet doen is een BMW 
kopen.’ Ik kocht geen BMW en bleef met m’n 
Buell rijden tot het merk failliet ging, en ver
volgens kocht ik een splinternieuwe Triumph 
en daar ben ik gisteren zomaar in panne mee 
gevallen, en misschien koop ik op den duur 
toch nog de BMW die mij ooit, in betere tijden, 
aangeraden werd door Dirk, de goeie gozer. 
Hij wordt gemist.

Herman Brusselmans

Denkend aan Dirk...
Eind de jaren '90, vorige eeuw, mocht ik 
op uitnodiging van de WestVlaamse vrij
gevigheid de voeten onder tafel steken in 
een hoog gereputeerd Oostends restau
rant. Het beschaafde gezelschap bestond 
uit perslui, toeristische promotoren en 
partners van… De man die met een beleefd 
hoofdknikje naast mij kwam postvatten 
kwam mij enigszins bekend voor. En ja 
hoor, het bleek ‘meneer M&T’ te zijn, de 
drive achter mijn favoriete maandblad, 
de auteur van dat editoriaal dat ik telkens 
weer als eerste artikel verslond om dan 
gauw door te bladeren naar één van zijn 
reisverslagen, voorzien van schitterende 
evocatieve foto's, gelardeerd met een por
tie netjes afgewogen, verteerbare cultuur
historische info. Helemaal my cup of tea. 
En nu zat die man gewoon naast mij, in 
het gezelschap van zijn charmante vrouw. 
Algauw deed de champagne zijn werk en 
geraakten we aan de praat. Ik kon het niet 
laten de loftoeter te blazen over zijn blad 
en ik noemde hem ongegeneerd “mijn 
held”. Dat vond hij er toch wat over. Tja, 
die champagne… Hij leek wel gevleid 
toen ik hem zei dat ik M&T al las van bij 
het prille begin en dat dit de aanzet was 
geweest tot mijn ‘heropstappen’, zoals de 
oudere motard dat noemt. Hij beloofde mij 

Voor Dirk
Het is altijd te vroeg. Altijd. 
Nooit is het genoeg.
Al die wegen die nog konden, moesten bere
den worden.
Al die reportages en rake editorialen die nog 
konden, moesten geschreven worden.
Veel te vroeg. 
Ben heel erg geschrokken toen het trieste 
nieuws werd aangekondigd.
Toen Dirk twee jaar geleden vroeg of ik 
geïnteresseerd was in een vaste column voor 
Motoren & Toerisme was ik ronduit vereerd. 
Dit was namelijk de man die – zo wist ik 
van mijn goede vriend Jean Blaute en vele 
anderen – letterlijk eigenhandig het beste 
motorblad van Vlaanderen in het leven had 
geroepen. Een man met passie, harde werker, 
dromer die niet te beroerd was om voor zijn 
droom te vechten. Maar vooral, zoals ik bij 
onze eerste persoonlijke ontmoeting op slag 
wist: iemand die je met onbeschroomde fier
heid een kameraad noemt. Een aas.
Een levende legende onder motards. 
Dirk, nu ben je een legende. 

(pdw)

De HD’s en de BMW’s
Ik betreur de dood van Dirk zeer en was er 
helemaal kapot van. Ik zal niet beweren dat 
we elkaar ontiegelijk veel ontmoetten, maar 
als het gebeurde was het telkens weder koe
kenbak. We lagen elkaar erg goed. We waren 
ongeveer generatiegenoten; we deelden onze 
onverwoestbare belangstelling voor motoren, 
en we hadden eerlijk gezegd een beetje het
zelfde gevoel voor grappigheid, want als ik de 
mop vertelde van de drie nonnen en de bos 
prei moest Dirk altijd lachen, en als hij de mop 
vertelde van de drie paters en de bos radijzen 
moest ik, op mijn beurt, ook altijd lachen. 
We hebben eveneens een tijdlang een zake
lijke overeenkomst gehad, want ik ben colum
nist geweest voor Motoren & Toerisme. Iedere 
maand schreef ik een boel onzin die de lezer 
ervan moest overtuigen dat ik veel verstand 
had van motoren, en dat je bij voorbeeld 
nooit in een bougie moet blazen als die een 
temperatuur heeft van boven de vijfenzestig 
graden, of dat je, als je batterij plat is, ze beter 
niet kan onderdompelen in een emmer lauw 
water. En toen kwam die fatale column! Ik had 
namelijk, puur voor de gein en de fictieve 
onnozelheid, geschreven dat alle berijders 
van HarleyDavidson’s jeanetten waren en dat 
alle wijven die op de duozit van een Harley
Davidson zaten lelijke troela’s waren met het 
verstand van een pistachenoot, of iets in die 


