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BRUGGE - Ann Derous uit Brugge is kwaad. “Plots hoorde 
ik mijn overleden man op de radio. Maar niemand had me 
daarvoor gewaarschuwd.”
Ghislain Carpels werkte jarenlang voor de Vrije Brugse Radio Omroep 
(VBRO). De man maakte er de populaire uitzending Achter d’Olletorre, 
een radioprogramma waarin hij Brugse figuren ook in ’t Brugs aan het 
woord liet over hun leven. “Radio was zijn leven”, zegt zijn weduwe. “Hij 
deed het als hobby, maar met hart en ziel. Hij trok de hele regio rond als 
vliegende reporter.”
Maar in 2012 werd Ghislain ernstig ziek. Hij moest aan zijn hart 
geopereerd worden en belandde een vijftal maanden in het ziekenhuis. 
Hij spartelde er door, maar radio maken zat er niet meer in. “In al die tijd 
hoorden we niets meer van zijn toenmalige baas. En dat heeft mij enorm 
tegen de borst gestoten. Toen hij in maart dit jaar overleed, werd dat 
plots wel op de radio vermeld. Ik vond dat zo hypocriet.”
En zondag zakte Ann haar broek spreekwoordelijk helemaal af. Want 
toen kreeg ze plots een bericht met de melding dat het programma van 
haar man op radio Brugs Ommeland werd uitgezonden. “Ik zette de 
radio aan en tot mijn grote verbazing klopte het. Zijn stem kwam uit de 
boxen. Ik hoef u niet te vertellen hoe pijnlijk zoiets is voor de 
nabestaanden.”
Het radioprogramma in kwestie werd jaren geleden opgenomen voor de 
VBRO. “Ghislain nam het op en zijn toenmalige baas monteerde het. 
Dat dat nu op een andere zender wordt uitgezonden, vind ik vreemd. Ik 
vraag me af of dat zomaar kan. Wie heeft de auteursrechten in zo'n 
geval, de man die het opnam of degene die het monteerde. Hoe dan ook 
werd aan ons, de nabestaanden, niets gevraagd. En dat getuigt van een 
gebrek aan respect.”
Frederik Thomas van de VBRO begrijpt de uitspraken van Ann, maar wil 
ze wel nuanceren. “Brugs Ommeland heeft die uitzending van ons 
gekocht. Het ging om een interview met Roland Rotty. Hij was de 
honderdste gast in het programma en naar aanleiding van zijn recente 
overlijden wilde het Brugs Ommeland dat gesprek nog eens uitzenden.”
Volgens Thomas is het bij zo'n postume uitzendingen niet gebruikelijk 
om de nabestaanden daarvan in te lichten. “Dat wordt gewoon niet 
gedaan. Het is toch ook niet omdat Walter Capiau overleden is dat hij 
nooit meer op televisie te zien zal zijn?”


