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Samengevoegde vragen van Daphné Dumery (N-VA) en Wouter
staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) over ‘het energie-atol voor de
Belgische kust’. (VLAAMS PARLEMENT, 25/02/15)
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watersport zal bemoeilijken. Je moet respect hebben
voor de zee, je moet ze goed lezen, anders loopt het
verkeerd af.’
Peter haalt het net binnen. Even later liggen er
enige kilo’s garnalen glibberig te spartelen in
emmers. Fremdkörper, vooral krabben, gaan weer het
water in.‘Opgepast’, zegt Peter terwijl hij voorzichtig
een lieflijk klein visje van tussen de garnalen plukt.
‘Ken je deze? Dat is de pieterman. Een giftig beestje.’
De vin op zijn rug bestaat uit hoornige stekels.Trap er
met de blote voet op en hij jaagt gif door je lichaam.
Niet dodelijk, wel erg pijnlijk.
Pijn. Peter is al jaren ervaringsdeskundige. Hij was
autocarchauffeur, reisde door heel Europa.Tot acht
jaar geleden multiple sclerose (MS) in zijn lichaam
werd ontdekt. Gestoken voor het leven. In de winter
doen zijn benen het bijna niet. Dan trekt hij met
Johan naar het warme Gambia, the smiling coast. In de
zomer lukt het nog wel, maar er moet wel altijd een
maat mee op zee, voor de veiligheid. Rijden zat er dus
niet meer in.‘Op een dag voelde ik mijn voet niet
meer op het gaspedaal. Ik schoot enkele meters door.
“Ga jij maar ’s naar de dokter”, zei mijn baas. Ja hoor,
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