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SANDA DIA
De doop die leidde tot de dood
Eindelijk het ware verhaal van de zaak die heel
Vlaanderen en Nederland in de greep houdt

‘Pieter Huyberechts
stelde de juiste vragen
bij wat gebeurde tijdens
een studentendoop.
Het werd een universeel
verhaal dat luid weerklinkt
in Vlaanderen en
Nederland.’
– peter vandermeersch
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‘Ik ben erg benieuwd wat
Pieter Huyberechts boven
water haalt. Deze zaak
heeft baat bij niks dan
feiten, feiten en feiten.’
– matthias m.r. declercq,
schrijver van
de ontdekking van urk

Waarom sterft een jonge kerel (20) wiens leven eigenlijk nog

waarbij hij op hoge muren stuitte, kwam de waarheid aan

moet beginnen? Naakt, in een put, in de vrieskou, terwijl

het licht: Sanda Dia stierf na een vernederende, sadistische

meer dan tien ‘vrienden’ toekijken? Allicht was het nooit

studentendoop die twee dagen had geduurd. Net voor hij

de bedoeling dat we antwoorden op die vragen zouden

bezweek, bedroeg zijn lichaamstemperatuur 27,2 graden.

kennen. Die ‘vrienden’, lid van de beruchte studentenclub

De politieverhoren die Huyberechts in handen kreeg

Reuzegom, hielden dat potje liefst voor eeuwig dicht. Alle

wierpen, net als alle gewiste berichten na Sanda’s dood,

sporen uitwissen, zo luidde het devies.

een nieuw licht op de zaak. Wat de krant in de zomer van

Maar Sanda Dia, schacht van hun witte eliteclubje, was
dus wel gestorven – tijdens zijn ontgroening. En zijn dood

2020

uitbracht, sloeg in als een bom. Geen strafproces,

later dit jaar, dat in België méér besproken zal worden.

was geen tragisch ongeluk, legde speurwerk bloot. Hij

Wat dreef de Reuzegommers? Waarom lieten ze San-

bleek gestorven in een wereld die helemaal de zijne niet

da Dia twee uur voor dood liggen in plaats van alarm te

was. De beloftevolle ingenieursstudent was kort voordien

slaan? Wie was verantwoordelijk? Dachten ze hier echt

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?

bij de vereniging gegaan omdat hem was verteld dat zo-

mee weg te komen? Was er sprake van racisme, vanuit de

Vlaanderen en Nederland zijn in de greep van de zaak Sanda Dia, het spraakma-

iets nodig was om carrière te maken. Dé weg naar een

witte eliteclub? En vooral: wie was die jongen uit Edegem

kende en schrijnende verhaal van een elite die in staat bleek de tragische dood

zorgeloos bestaan. Ons-kent-ons, toch? Hoe gevaarlijk

voor wie de basiliek destijds te klein was?

van een jonge student te verdoezelen. Misdaadreporter Pieter Huyberechts viel

kon het zijn om met die zonen van advocaten en lokale

Aan de hand van tientallen gesprekken met familieleden,

op met zijn stukken over de zaak: hij kende het dossier als geen ander en stond

industriëlen af en toe wat pinten te drinken aan de toog?

vrienden en ‘vrienden’ die binnenkort celstraffen riskeren,

in rechtstreeks contact met de familie. Al snel bleek dat wat Huyberechts in de

Terwijl Pieter Huyberechts zich almaar meer vastbeet in

en op basis van de uitgelekte verhoren, zal Sanda Dia –

krant schreef slechts het topje van de ijsberg was, er was veel opzienbarends

de zaak, verdwenen de Reuzegommers zelf van de aardbol

De doop die leidde tot de dood licht schijnen op leven

dat zijn berichten nog niet had gehaald. Het ware, huiveringwekkende verhaal

- zich verschuilend achter dure advocaten. Dat was het sein

en dood van een onschuldige en veelbelovende jongen.

openbaart zich in dit boek.

dat de zaak pas echt stonk. Pas na anderhalf jaar zoeken,

Pieter Huyberechts

(1985)

werkt al meer dan tien jaar

als misdaadreporter voor Het Nieuwsblad. In de podcast

Stemmen van Assisen neemt hij samen met collega Cedric
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Lagast grote en kleine rechtszaken onder de loep. In 2018
was hij naar de begrafenis van Sanda Dia gegaan, iets wat
hij als betrokken journalist normaal gesproken vermijdt.
Huyberechts hoopte iets meer te begrijpen van de toen
nog onduidelijke omstandigheden van zowel diens leven
als dood. De basiliek was bomvol en riep alleen nog maar
meer vragen op. Wie was Sanda Dia echt? En wat deed
hij in godsnaam bij zo’n elitaire studentenclub? Waarom
repten zijn vrienden tijdens de uitvaart met geen woord
over de leden van Reuzegom? Het was een ongeluk, toch?
Sanda’s rouwkaartje stond twee jaar lang op het bureau
van Pieter Huyberechts, en al die tijd probeerde hij meer
te weten te komen in zijn zoektocht naar de waarheid
achter Sanda's dood. Anderhalf jaar lang botste hij op een
opmerkelijke omerta. In de zomer van 2020 volgde alsnog
een grote reconstructie van zijn hand. Het was het startsein
van wekenlange commotie: van opgejaagde doopmeesters,
een rector die bijna ontslag moest nemen tot betogers die
spandoeken droegen met #JusticeforSanda. Want lange
tijd leek het alsof die Reuzegommers – in tegenstelling tot

© ivan put

Sanda wit en van rijke komaf - er met een lichte tuchtstraf
van af zouden komen. Speelde er onderhuids een raciaal
motief? Met dit boek wil Huyberechts voor eens en voor
altijd uitspitten wat niet uitgespit mag worden.
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NOORD-KOREA
ZEGT NOOIT SORRY

Het waanzinnige verhaal over een mislukte
spionagemissie, een aangespoelde onderzeeër
en een onwaarschijnlijke vriendschap

Een journalistieke zoektocht die leest als een James Bond-script
‘Noord-Korea zegt nooit
sorry is een meeslepende
vertelling over een
desastreus verlopen
Noord-Koreaanse
spionagemissie. Het
verhaal is een grote
ontdekking van journalist
Jeroen Visser, die
hiermee het Koreaanse
conflict op een originele
wijze dichterbij brengt.’
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– ruben terlou

Op

17

september

1996

strandde een Noord-Koreaanse

spionage-onderzeeër voor de kust van Zuid-Korea. De

kon deze commando zo snel en makkelijk van loyaliteit
wisselen?

zesentwintig bemanningsleden moesten de onderzee-

Tijdens een van zijn reportages voor de Volkskrant stuitte

ër ontvluchten en gingen aan land. Aldaar pleegden elf

correspondent Jeroen Visser op deze geschiedenis en

commando’s volgens Noord-Koreaans protocol zelfmoord.

vanaf dat moment is hij vastberaden om antwoord te krij-

Dertien anderen kwamen om tijdens de klopjacht door

gen op al zijn vragen én om de overgelopen stuurman te

veertigduizend gemobiliseerde Zuid-Koreaanse soldaten.

ontmoeten. Vooral als blijkt dat Noord-Korea na al die jaren

Eén werd nooit gevonden en de laatste, stuurman Lee

nog altijd wraak wil nemen op deze man.

Kwang-soo, werd gearresteerd.

Wat volgt is een verrassende, soms absurde maar bo-

Deze stuurman werd niet gevangengezet, maar ingelijfd

venal fascinerende petite histoire tegen de achtergrond

door de Zuid-Koreaanse marine, waar hij later instructeur

van de grotere historische, culturele en politieke ontwik-

werd. Hoe was zoiets mogelijk? Werd hij ingezet vanwege

kelingen van het verdeelde Korea, waar de wereld van

zijn kennis over het Noord-Koreaanse leger? Of werd hij

K-pop en Samsung botst op die van de wreedste totalitaire

gebruikt als pressiemiddel richting Pyongyang? En hoe

dictatuur in de menselijke geschiedenis.

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?
Dit verhaal heeft alle ingrediënten voor een bloedstollende James Bond-film.
is correspondent voor de Volks-

Stel je een openingsscène voor met een rokende, zinkende onderzeeër en

Jeroen Visser

spionnen die met man en macht proberen aan land te komen en vervolgens

krant. Hij woont met zijn gezin in Phnom Penh. Tussen

te overleven in een land waar alles anders – mooier, beter – is dan ze altijd is

2016

wijsgemaakt en waar ze onwaarschijnlijke avonturen beleven. Laaf u aan het

meer verslag deed van de Amerikaanse toenadering tot

bijzondere verhaal van Visser, Jeroen Visser.

Noord-Korea onder Donald Trump.

(1979)

en 2020 was Seoul zijn standplaats, waar hij onder
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EEN SOORT FAMILIE

Wat heeft een witte, geprivilegieerde dertiger te zoeken bij het
slaan van waterputten of het bouwen van een schooltje in Afrika?
‘Drijfveren, goede
bedoelingen, idealen
en cultuurverschillen:
Anoek Nuyens pelt ze
alle af op zoek naar
de kern. Ze is niet
alleen een begenadigd
performer, maar ook
een fijnzinnig denker
en een begaafd auteur.’

oudtante beschouwt de mensen die haar stichting helpt

bemoeien met van alles in de wereld. Ik ben dat irritante

als een soort familie en heeft zelfs foto's van hen op de

familielid dat tijdens het kerstdiner maar niet ophoudt

buffetkast staan, maar dit alles roept bij Anoek vooral on-

over de oorlog in Syrië of de klimaatcrisis. Misschien

gemak op. En dus geeft haar oudtante haar een deadline:

was het wel goed dat ik mijn praatjes een keer inruilde

ze krijgt een jaar om uit te zoeken of ze deze erfenis kan

voor daden en echt ergens verantwoordelijk voor was.

en wil aannemen.

Want zo voelde het. Alsof dit iets radicaal anders was.

Want wat heeft een witte, geprivilegieerde dertiger te

Alsof ik tot nu toe vooral naar de wereld had gekeken

zoeken bij het slaan van waterputten of het bouwen van

en deze opdracht van mijn oudtante me dwong erin

een schooltje in Afrika? En hoe kan je überhaupt naar

te stappen. Voor het eerst in mijn leven.’

een meer rechtvaardige wereld streven als de ene partij
permanent afhankelijk is van de ander? In de hoop een

– jan pronk,
oud-politicus pvda
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‘Mijn hele leven al heb ik een soort rare drang om me te

Terwijl vriendinnen als vrijwilliger naar verre landen trokken

antwoord te vinden op haar vragen, boekt Anoek diezelfde

om daar waterputten te slaan en schooltjes te bouwen,

week nog een vliegticket naar Kenia om daar een van de

bleef Anoek Nuyens thuis en gebruikte ze haar theater-

projecten te bezoeken.

voorstellingen om op veilige afstand te reflecteren op het

Een soort familie is een reisverhaal en een pleidooi

leed in de wereld. Dat verandert echter als haar negentig

in één. Een persoonlijk verslag van een onderzoek naar

jarige oudtante een christelijke goededoelenstichting na-

de betekenis van medemenselijkheid in een tijd waar het

laat – met projecten verspreid over heel Afrika.

individu boven alles gaat.

Van de vanzelfsprekendheid waarmee haar oudtante
de stichting bestuurde, is bij Anoek geen sprake. Haar

lees op de volgende spread
een fragment uit een soort familie

Anoek Nuyens (1984) is vooral bekend is als theatermaker.
Ze maakt en schrijft al jaren haar eigen performances

Het werk van Anoek Nuyens werd ons met warme woorden aanbevolen door

aan de hand van grote politieke vragen in relatie tot per-

Marjolijn van Heemstra. Haar voorstelling Hulp – over hoe ze van haar oudtante
een goededoelenstichting erft met projecten verspreid over heel Afrika – en
de artikelen die ze over hetzelfde onderwerp schreef voor De Correspondent
intrigeerden direct: daar willen wij meer over weten, dachten wij.

© michiel cotterink

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?

soonlijke zoektochten. Haar meest recente voorstelling,

De zaak Shell, was afgelopen seizoen te zien en werd
overladen met lof, met name ook over de tekst. Nu duikt
ze in het diepe voor haar literaire non-fictiedebuut.

9

‘Wat als ik al die tijd al die dingen lees en
kijk, zodat ik straks tegen mijn toekomstige
kinderen kan zeggen: Ja. Wir haben es wel
gewusst hoor. Alles. We wisten alles. Aber
ja. Es war zo complex allemaal.’
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‘Mijn geschiedenisleraar had het vaak over het belang

En iedere keer als je wat probeerde te doen, kwam

van bewustwording. Tijdens de lessen over de Tweede

je terecht in een stom lullig groepje, waar je niet echt bij

Wereldoorlog herhaalde hij vaak het zinnetje: Wir haben

wilde horen en al helemaal geen lid van wilde zijn. Waar de

es nicht gewusst. Hij sprak het uit met zo’n vingertje, alsof

strekking bovendien altijd ongeveer hetzelfde was, name-

dat zinnetje het kwaad zelf was. Alsof als die mensen het

lijk dat iedereen het toch een beetje voor zichzelf moest

wel gewusst hadden, het allemaal niet gebeurd was. Die

uitzoeken onder het mom van individuele verantwoorde-

hele oorlog. Want omdat ze het niet wisten, hat es allemaal

lijkheid. En als je schoorvoetend over het collectief begon

kunnen passieren. Für die Nase von die Menschen.

of collectieve waarden, er altijd wel iemand was die nog

En wanneer ik aan zijn lessen terugdenk, schiet ik altijd
weer in gang: ik moet nieuws kijken, voorstellingen bezoe-

Maar wat kon ik doen?

ken, dit of dat lezen, ik moet ervoor zorgen dat ze mij later

Ik had zuster Albina en zuster Delphina de jaarlijkse

geen onwetendheid kunnen verwijten. Dat ik straks met mijn

donatie van vijfduizend euro overgemaakt, ook al wist ik

mond vol tanden sta, tegenover mijn toekomstige kinderen.

nu van het lege ziekenhuis. En zij hadden mij een brief

Gelukkig denk ik vaak als ik iets zie of lees. Over land-

teruggestuurd, een paaskaart, precies zoals altijd. Ik do-

grabbing, whitewashing, greenwashing, of beelden zie van

neerde rond kerst, zij reageerden rond Pasen. Om me te

de plofkip.

bedanken voor het geld. En deze keer schreven ze zelfs

Gelukkig weet ik dat nu.
En gelukkig weet ik dat je niet te veel bij

nog meer. Omdat ik nu wist wat ze met het geld deden en
moet

ik het blijkbaar prima vond, omdat ik weer geld overmaakte.

shoppen. Maar gelukkig weet ik ook dat het ongezellig is

Ze zouden dit jaar het ziekenhuisje lentegeel vanbuiten

om daar tijdens kerst verontwaardigd over te zijn. Terwijl

verven en perzik vanbinnen.

h&m

je een rollade aan het snijden bent. En gelukkig weet ik

En daarmee zou dit verhaal kunnen eindigen. Maar iets

nu dat de situatie in Kenia zo complex is dat ik nog steeds

klopte hier niet. Ik had mijn oudtante een belofte gedaan.

niet weet wat ik moet doen.

En niet alleen haar, maar ook mijn toekomstige kinderen.

Gelukkig weet ik nu van alles.
Anoek ging langs bij een aantal gesteunde projecten van
de stichting van haar oudtante. In Kenia trof zij een leeg
ziekenhuis: vol spullen, maar zonder patiënten. Deels goed
onderhouden, deels vervallen (zoals de ruimte op deze foto).
© Michiel Cotterink.

een goed verhaal over de Goelag paraat had.

Maar ineens denk ik: wat als ik al die tijd al die dingen
lees en kijk, zodat ik straks tegen mijn toekomstige kinderen
kan zeggen: Ja. Wir haben es wel gewusst, hoor. Alles. We
wisten alles. Aber ja. Es war zo complex allemaal.

Ik wist te veel. Ik moest iets doen. Maar wat?’
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TRUFFELS &
TRIPTHERAPIE
Een pleidooi voor psychedelica

Waarom neurowetenschapper Michiel van Elk
(bijna) iedereen zou aanraden om eens te gaan trippen
‘Er zijn veel vooroordelen
over psychedelica, terwijl
er juist zoveel voordelen
zijn. Gelukkig is Truffels
& triptherapie er nu: een
boek dat inzicht geeft
in de werking van deze
middelen en de positieve
effecten ervan.’
– duncan stutterheim,
ondernemer en
mede-oprichter id&t
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Meer zelfinzicht en compassie, verbondenheid met de

psychedelica je een andere kijk geven op de wereld. Hij

planeet, minder psychische problemen. Sommige mensen

duikt in de neurowetenschap om te laten zien wat er in je

zijn zo enthousiast over psychedelica, dat het lijkt alsof ze

hersenen gebeurt als je lsd of paddo’s gebruikt, onderzoekt

dé oplossing kunnen zijn voor alle grote wereldproblemen.

of psychedelische middelen nou echt helpen bij depressie

Maar neurowetenschapper Michiel van Elk bleef sceptisch.

en traumaverwerking en maakt korte metten met de hype

Hij was sowieso terughoudend met geestverruimende

rondom microdoseren. Als een werkelijke pionier in het

middelen door zijn eigen strenggelovige jeugd. Truffels

veld neemt Van Elk je op innemende en nuchtere wijze

en lsd deden hem vooral denken aan mensen die uit het

mee langs de meest beloftevolle toepassingen van deze

raam sprongen of in een bad trip terechtkwamen. Een

verboden vruchten. Hij schetst de lange weg die nog te

persoonlijke crisis verleidde hem echter tot een ayahuas-

gaan is van illegale ayahuasca-ceremonies naar geregu-

ca-ceremonie die al zijn vooroordelen op losse schroe-

leerde truffeltherapie, maar dát psychedelica uiteindelijk

ven zette. Dit luidde het begin in van een psychedelische

gebruikt gaan worden als medicijn voor de menselijke

zoektocht die hem zowel persoonlijk als wetenschappelijk

geest staat vast.

op een nieuw spoor zette. Inmiddels zou hij bijna iedereen
aanraden om eens te gaan trippen.
Op een hallucinante reis langs festivals, ziekenhuizen,
psychedelische retraites en laboratoria openbaart Van

Truffels & triptherapie is een boek voor zowel psychonauten als sceptici en openbaart de fascinerende
wetenschap achter een in nevelen gehulde wereld waar
iedereen eens in zou moeten duiken.

Elk in Truffels & triptherapie hoe het precies komt dat

Michiel van Elk (1980) werkt als universitair hoofddocent
aan de Universiteit van Leiden, waar hij zich bezighoudt
met psychologisch en neurowetenschappelijk onderzoek
naar psychedelica. Eerder publiceerde hij de populair
wetenschappelijke boeken Het Babybrein en Extase:

Over de Godhelm en andere religieuze experimenten.
In

Het is alsof we in een psychedelische revival zitten. Je leest over ayahuasca-

monie en daarna is zijn reis door het psychedelische

belevenissen van bn’ers en bv’s, Extinction Rebellion roept op tot massaal gebruik van

universum nooit meer opgehouden. Recent ontving hij

psychedelica om de planeet te redden, en steeds meer mensen experimenteren met

een prestigieuze Vidi-beurs van

microdoseringen van truffels om productiever en gefocuster te zijn. Wetenschapper

onderzoek te doen naar psychedelica en mystieke er-

Michiel van Elk herkende deze trend en meldde zich bij ons met dit persoonlijke
én inhoudelijke pleidooi voor psychedelica. Dus zet je vooroordelen opzij en waag
je aan dit boek (en daarna aan de ayahuasca of een hallucinante paddenstoel).

© uitgeverij boom

WAAROM WIJ DIT BOEK UITGEVEN?

2017

deed hij mee aan zijn eerste ayahuasca-cere-

nwo,

om vijf jaar lang

varingen. En dat is heel bijzonder, want het is voor het
eerst dat de Nederlandse overheid hier publieke middelen voor beschikbaar stelt.
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‘Literair en journalistiek meesterwerk.’
– dwdd-boekenpanel

THOMAS RUEB

LAURA H. MIDPRICE

‘Een journalistieke thriller

journalistieke thriller.’

die je al snel niet meer

–

loslaat.’ – de volkskrant

ten kunnen er alleen maar

voor en in het Kalifaat dichtbij weet te brengen

Herziene editie met nieuw nawoord

nur

jaloers op zijn.’ – trouw

is overrompelend en wint aan kracht doordat

320

, nrc

‘Een uniek boek. Journalis-

‘De overtuiging waarmee Rueb Laura’s leven

omslag

LYANNE TONK

‘Een meeslepende

de schrijver het verhaal vertelt vanuit zijn eigen
vragen en verbazing. Daarbij is het boek zo rijk

‘Beste boek dat ik in

aan details, dat je als lezer daadwerkelijk het

heel lange tijd las.’

gevoel hebt dat je het allemaal zelf meemaakt.’

– alexander klöpping

– uit het juryrapport van de brusseprijs 2019

‘De laatste keer
dat ik zó gegrepen

14

werd door een boek

‘Een literaire reportage in het voetspoor van
true crime-klassiekers als Truman Capote’s In
cold blood. Een indrukwekkende prestatie.

van meer dan 500

– juryrapport bookspot literatuurprijs 2019

pagina’s was toen ik

Harry Potter and the

‘Meeslepend, emotioneel, over-

Goblet of Fire las.’

weldigend, belangwekkend. Lees

– tofik dibi

het als je kan!’ – halina reijn
‘Het verhaal is zo bizar dat

‘Thomas Rueb laat zien dat

ik het alleen in fases kán

achter de initialen mensen als jij

lezen.’ – domien verschuuren

en ik schuilgaan.’ – rob wijnberg
‘Het eerste echte

© willemieke kars

Thomas Rueb

(1986)

won de Publieksprijs van de Tegel, de belangrijkste

prijs in de Nederlandse journalistiek. Laura H. werd door de lezers van
uitgeroepen tot beste boek van

2018

nrc

en won de Brusseprijs voor het beste

journalistieke boek van het jaar. Hij presenteert de dagelijkse

nrc-podcast

Vandaag en is sinds kort te zien in het programma Propaganda.

‘Laura H. is een indrukwekkend journalistiek boek

ooggetuigenverslag

dat leest als een spannende thriller en op overtui-

van het kalifaat.’

gende wijze inzicht biedt in een complex onderwerp.’

– de telegraaf

– uit het juryrapport van de hebban debuutprijs 2019
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