
Orne l i s
LENTE

omertijd. Lente, dat is “spring” in het
Engels, de tijd “springt” nu dus weer
een uurtje. Vooruit, wegens voorjaar.

Voilà. Het zijn ezelsbrugjes die mij altijd goed
hebben geholpen. Ik gebruikte er als extra
opstapje vroeger ook nog een grapje van 
Urbanus voor. Die riep lang geleden toch
“spring is in the air” en maakte vervolgens
een sprongetje van puur plezier. Ja, ik wist
altijd wel wat ik met mijn horloges moest
doen wanneer het zomertijd werd. Van twee
naar drie, zondag erg vroeg, midden in de
nacht. Kan een mens trouwens ook veel
beter tegen als de zon er eenmaal aankomt:
eens een uurtje minder slapen. In het beste
geval fluiten de vogels je d’r dan wel
doorheen om nog te zwijgen van de krolsheid
in je kop. Wanneer het herfst is daarentegen,
en het weer wintertijd wordt, kan een uurtje
slaap extra altijd deugd doen. Draai het of
keer het zoals je wil, maar best goed geor-
ganiseerd hoor, die tijd.
Het wordt misschien nog een kwakkelweek-
endje, en maart buit nog een beetje uit, maar
de voorbije dagen kwamen de zwaluwen toch
alweer met de bejaarden terug uit hun over-
winterflatje in Benidorm, de padden gingen
op pad, de blote blozende kuiten bloeiden
weer vrolijk uit de trottoirs en er lag ook al
eens een vroege barbecueworst te geuren
over de hagen heen. Ik heb rosé laten 
leveren. Drie kistjes hoop en lichtheid voor
het lentehoofd. En er is zelfs een mailtje
gekomen van de garage dat mijn winterban-
den nu wel weer mogen geruild worden voor
losbandiger en luchtiger spul. Echt waar, ik
draai die klok nu dus van harte door. En
spring vrolijk in the air met een air van allé
vooruit, la-ma-komen, die overvolle zomer-
zon. Het is er werkelijk weer tijd voor.

Z

ERWIN VERHOEVEN

Op 12 september 2007 liep bij de
Gentse politie een telefoontje binnen
van een verontruste arts van het 
AZ Sint-Lucas. Twee weken voordien
was bij hem een bewoonster van rust-
huis Privilege binnengebracht. De
vrouw, Germaine Haeghens (93), had
extreem weinig suiker in het bloed en
overleed. De arts vond de hele zaak
verdacht. Haar toestand viel enkel uit
te leggen door een zeldzame tumor —
die had ze niet zo bleek — of een in-
spuiting met insuline. Bovendien 
zaten er drie priksporen op haar dijen.
Een medische fout werd meteen uit-
gesloten door de beheerders van 
Privilege. «Vermoedelijk zelfmoord»,
luidde het bij de staf. Al zei een ver-
pleegster: «Het is hier precies behekst.
Dit was nu al de zoveelste de voorbije
weken die naar de spoed moest.»
De zoveelste, maar niet de laatste. Op
12 december 2007 belandde weer een
bewoonster van Privilege op de
spoedafdeling, dit keer in het Jan 
Palfijnziekenhuis. Fernande Meillan-
der (82) leed net als Germaine Haeg-
hens aan hypoglycemie. Zij overleef-
de de plotse suikerdaling uiteindelijk
wel. Maar die kon volgens de artsen in
Palfijn enkel het gevolg zijn van een
medische fout, zelfmoord of het toe-
dienen van een dodelijke dosis insuli-
ne door een derde. Ze belden de poli-
tie.
De speurders hadden snel een lijst bij
elkaar met nog meer verdachte over-
lijdens. Yvonne Van Cauwenberghe
(85), Albrecht Landuyt (88) en Palmy-
re Antheunissen (86). Net als Germai-
ne Haeghens allemaal overleden in de
laatste week van augustus en begin
september 2007. De speurders begon-
nen ook aan een intensieve ondervra-
ging van het personeel. Al gauw wees
het onderzoek in de richting van zorg-
coördinator Kurt Dobbelaere.
Immers, net als hij aanwezig was, 

vielen er verdachte overlijdens te 
noteren. Buiten zijn diensturen nooit.
En vooral, Dobbelaere legde verkla-
ringen af die niet klopten met wat 
collega’s vertelden. 
Dobbelaere ontkende. Maar niet heel
erg lang. Aan het eind van één van zijn
verhoren stelde hij de speurders de

vraag: «Ben ik nu zot aan het worden
of wat?» Dobbelaere zei dat hij twij-
felde en bekende wat later voor de on-
derzoeksrechter dat hij achter de
dood zat van sommige bewoners van
Privilege. De dagen nadien plakte hij
er ook de namen op. En zei dat hij de
stem van zijn overleden moeder hoor-
de.
Vanaf dat moment ging zijn overle-
den moeder een centrale rol spelen in
zijn ‘uitleg’ over de feiten. Eerst gaf

haar stem hem kamernummers door
van ‘lijdende oudjes’, terwijl hij op
weg was naar het werk. Daar stapte hij
rechtstreeks naar de verpleegpost,
pakte er insuline mee en spoot die in
bij de bewoner van de door zijn moe-
der vermelde kamer. Nadien werd het
nog mooier. Zijn dode moeder zat dan
naast hem in de auto, zei hem wat hij
moest doen, ging mee de kamer bin-
nen en zag hoe hij prikte. Vervolgens
nam ze afscheid met een zoen en zei
dat ze tevreden was.
De psycholoog en de psychiaters die
Dobbelaere grondig onderzochten,
geloven geen woord van het ‘stem-
menverhaal’. Volgens de deskundi-
gen past Dobbelaere in het hokje van
de medische seriemoordenaars. Dit
proces kan misschien ook een ant-
woord bieden op de vraag hoe het kan
dat een man als Dobbelaere het
schopt tot zorgcoördinator van een
rusthuis. Zijn bio bevat naast een pro-
fessioneel brokkenmakersparcours,
een correctionele veroordeling en
een psychiatrisch verleden. Vanmid-
dag wordt de jury samengesteld. Het
proces gaat maandag echt van start
met de ondervraging van de beschul-
digde.  
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«Niemand begrijpt zelfmoord Kristof»«We zijn in shock. Niemand be-

grijpt de zelfmoord van Kristof.»
Dat zegt Francky Cieters de
voetbaltrainer van de beloften
van SC Wielsbeke, de ploeg
waar Kristof D. (21) voetbalde.
«Hij was altijd goedlachs, vol
plannen voor de toekomst...» De
briljante student Kristof D. — hij
zou afstuderen met grote onder-
scheiding als master in de han-
delswetenschappen — sprong
woensdag van de vijfde 
verdieping van de
Ehsal-hoge-
school in 
Brussel de 
dieperik in.
Hij was op
slag dood.

Verdachten moord op
Kitty Van Nieuwenhuysen

naar assisen verwezen
De drie verdachten in de zaak van de vermoorde
agente Kitty Van Nieuwenhuysen zijn door de
Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI)
doorverwezen naar het hof van assisen. De 23-
jarige agente Kitty Van Nieuwenhuysen werd
doodgeschoten tijdens een interventie in Lot in de
nacht van 3 december 2007.
De patrouille was opgeroepen na een inbraak. De
agenten betrapten de drie daders op heterdaad,
maar die openden het vuur op de politie. Van
Nieuwenhuysen kwam om het leven, haar collega
raakte gewond. 
De KI oordeelde dat alle stukken in het dossier in
orde zijn en dat er geen bijkomende onderzoeks-
daden moeten worden gesteld. De drie verdach-
ten, Nourredine Cheikni, Hassan Iasir en Galip Ku-
rum, allen uit de buurt van Charleroi, zullen ver-
moedelijk begin volgend jaar terechtstaan. (CVH)

Vandaag start voor het Gentse hof
van assisen het proces tegen Kurt
Dobbelaere. Die vermoordde in
de zomer van 2007 in nauwe-

lijks drie weken tijd vier bewoners van het rusthuis waar
hij zorgcoördinator was met insuline-injecties. Een vijfde
moord, exact drie maanden later, kon nipt verhinderd
worden en leidde tot zijn arrestatie. Dobbelaere 
beweerde heel het onderzoek door dat hij handelde op
bevel van zijn overleden moeder. Een uitleg waar de
gerechtspsychiaters geen moer van geloven. Die zien
in hem een kille medische seriemoordenaar.

VERPLEGER KURT DOBBELAERE
SERIEMOORDENAAR OF VOLSLAGEN GEK?

‘T IS HIER PRECIES
BEHEKST. DIT IS DE
ZOVEELSTE
BEJAARDE DIE
NAAR SPOED MOET
Verpleegster

PSYCHOLOGEN EN
PSYCHIATERS DIE
HEM
ONDERZOCHTEN,
GELOVEN GEEN
WOORD VAN HET
STEMMENVERHAAL
VAN DOBBELAERE

ASSISEN
GENT

ERWIN VERHOEVEN

«MOEDER ZEI
ME WIE IK  

MOEST DODEN»

Dobbelaere «kreeg een kus van zijn overleden moeder na elke moord». 

In rusthuis Prestige pleegde Kurt Dobbelaere vier moorden . Foto’s JVK

ADVOCAAT MET SEKSSLAVIN (14) 
OP ZITTING AANGEHOUDEN

Advocaat Renaat Q. (43) werd gisteren onmiddel-
lijk aangehouden, nadat het hof van beroep hem
had veroordeeld tot acht jaar cel.  Q. smokkelde in
de zomer van 2004 met de hulp van twee kompa-
nen Khadija E.B., toen amper 14, mee naar Hobo-
ken. Het kind werd misbruikt als seks-en huisslaaf
van de advocaat. Als het huishouden niet goed
werd gedaan, kreeg ze klappen van de moeder van
de advocaat.  Na een paar maanden vloog ze bui-
ten en stapte ze naar het gerecht. Ze legde gede-
tailleerde verklaringen af, net voor ze in mei 2005
verongelukte in een verkeersongeval. In eerste
aanleg had de advocaat vijf jaar cel, waarvan twee
jaar effectief, gekregen. Hij liet verstek gaan in be-
roep, maar was er wel bij de uitspraak. Zijn advo-
caat Gert Warson: «We zullen verzet aantekenen
en daarna om zijn vrijlating vragen.» (KAV)

Maandag had de coach Kristof nog
gezien, op de training. « Ik had een
fantastische band met hem. Hij
was de kapitein van onze ploeg en

zat vol plannen voor de toekomst.
Het volgende seizoen zou hij bij twee-

deprovincialer Deerlijk spelen, in de
eerste ploeg. Hij keek ernaar uit. Maan-

dag kwam hij goedlachs als steeds
me vertellen dat Deerlijk een

goeie keuze was. Want ze
hadden die zondag

weer gewonnen en
zouden dus niet
degraderen.
Niets liet mer-
ken dat Kristof
ergens mee

zat, vertelt de coach. Wat er met de
jongen tussen maandag en de fatale
sprong woensdag gebeurde, is een
raadsel. «Niemand begrijpt het. Ik had
zijn vader aan de lijn. De man is kapot.
Er was een afscheidsbrief waarin Kri-
stof zegt wat voor fantastische ouders
hij heeft. Maar over de reden van zijn
daad, is niks duidelijk in de brief».
Volgens de politie ligt wellicht een lief-
desbreuk aan de oorzaak van het dra-
ma. «Hij is dinsdag met zijn vriendin
nog gaan eten», zegt coach Francky
Cieters. «Het zou me fel verbazen dat
er iets loos was want het was al vijf jaar
een koppel, een goed koppel. De vader
vertelde me dat ze kind aan huis was.
Niets duidde erop dat die relatie in een

sukkelstraatje zat.» De familie ontkent
dat het om een liefdesbreuk zou gaan.
Francky Cieters en de hele ploeg blij-
ven met vele vragen achter. «Zo’n gou-
den kerel. Steeds beleefd, grappig,
goedlachs, perfecte sportmentaliteit
en heel evenwichtig.Geen jongen die
bij een tegenslagje alles zwart inziet.»
«De beloften zijn een vriendenploeg.
Woensdag nadat het vreselijke nieuws
bekend was geraakt, zijn we bij me-
kaar gekomen. We hebben niet ge-
traind maar met mekaar gepraat over
wat er gebeurd is. Zijn beste vriend van
de ploeg vraagt zich voortdurend af
waarom Kristof nooit iets tegen hem
gezegd heeft over het probleem dat er
blijkbaar was.» (CDS)

Brandstofdief 
dient klacht in
tegen zichzelf

Jozef V.B. (53) uit Ranst moet een
werkstraf van 160 uren uitvoeren,
omdat hij meer dan een jaar lang
per week 600 liter brandstof stal in
de stelplaats van De Lijn. Hij moet
ook 23.400 euro schadevergoeding
betalen. Opmerkelijk: hij diende
 (als verantwoordelijke van de stel-
plaats in Broechem) in april 2008
zelf klacht in wegens brandstof-
diefstal. Er volgde een intern on-
derzoek, dat richting Jozef V.B wees.
Tijdens een observatie werd hij be-
trapt. V.B. tankte diesel in jerrycans
en vervalste de tankbladen. De
brandstof sloeg hij thuis op en ver-
kocht hij voor 50 tot 60 eurocent
per liter. (KAV)

Kristof: altijd goedlachs en een
uitstekende student.VDB

Aldi verkoopt sinds kort allerlei
tabaksproducten onder de prijs
op het vignetje van het ministe-
rie van Financiën. Op een pakje
roltabak van het onbekende
merk Bantam prijkt 3,50 euro op
het zegeltje. En toch bedraagt de
prijs op het winkelrek én op het
kasticketje maar 3,29 euro.
«Oneerlijke concurrentie», vond
Kamerlid Luc Van Biesen (Open
Vld), die de goedkopere prijzen
bij Aldi opmerkte. «Door syste-
matisch aan lagere prijs te verko-
pen dan vermeld op de takszegel
benadeelt Aldi de winkels die de
wet wel correct naleven. Boven-
dien ondermijnt Aldi het tabaks-
beleid van de overheid die de
prijzen net omwille van het
 ontradende effect stelselmatig
verhoogt.» In het parlement
dringt Van Biesen er bij minister
van Financiën Didier Reynders
(MR) op aan dat de inspectie van
Douane en Accijnzen en de eco-
nomische inspectie zouden
 optreden.

Aangepast
En dan komt de aap uit de mouw.
Aldi blijkt de wet helemaal niet
te overtreden. De wet is in alle
stilte aangepast. «Een ministeri-
eel besluit van 1 augustus 1994
maakte het verplicht om tabak te
verkopen aan de prijs op het

 vignet, maar sinds 1 november
2009 is die belemmering wegge-
vallen door een nieuw ministe-
rieel besluit van 23 oktober 2009
van de minister van Financiën»,
legt Francis Adeyns van de Fede-
rale Overheidsdienst Financiën
uit. «Voor de schatkist is deze
maatregel geen slechte zaak,

want de accijns en de btw wor-
den wel geheven op basis van het
bedrag op het vignet. Voor
 Financiën is er dus geen pro-
bleem. Al blijft natuurlijk het
wettelijke verbod gelden om met
verlies te verkopen.»
Voor Luc Van Biesen is er wél een
probleem. Want Aldi verkoopt

nu weliswaar totaal onbekende
B-merken onder de prijs op de
takszegel, maar niets staat pak-
weg Colruyt en Lidl in de weg om
straks ook pakjes Marlboro of
Camel met 20 cent korting aan te
bieden. «In zijn ministerieel be-
sluit van oktober 2009 heeft
Reynders gewoon het zinnetje
geschrapt dat bepaalde dat de
zegelprijs ook de verkoopprijs
is», zegt Luc Van Biesen. «En zo
zet je de deur wagenwijd open
voor beperkte prijsdalingen. Ik
vind dat volledig tegenstrijdig
met het rookbeleid van de voor-
bije jaren.» 

Niet bevoegd?
«Als liberaal heb ik telkens
 accijnsverhogingen goedge-
keurd in het belang van de volks-
gezondheid, omdat hogere
 prijzen roken moesten ontmoe-
digen», zegt Van Biesen nog.
«Door nu toe te laten dat de prijs
daalt, zet je dat hele beleid op de
helling. Ik weet niet wat Reyn-
ders bezielde, maar ik betreur
dat hij niet heeft gedacht aan de
volks gezondheid.»
Minister van Economie Vincent
Van Quickenborne (Open Vld)
zegt dat hij de wettelijke moge-
lijkheid om tabaksprijzen te
 verlagen «niet opportuun» vindt.
Minister van Volksgezondheid

Laurette Onkelinx (PS) reageert
verbijsterd op de maatregel waar
nooit veel ruchtbaarheid aan
werd gegeven. «Dit gaat volledig
in tegen het regeringsbeleid van
prijsverhogingen», laat zij weten.
«De tabaksprijs verhogen is
nochtans het meest efficiënte
 instrument om roken te ont-
moedigen.»
De woordvoerder van minister
Reynders zei gisteravond dat
 Financiën niet bevoegd is voor de
prijzen van tabaksproducten,
 alleen voor het vastleggen van de
accijns. Nochtans prijkt zijn
naam boven het bewuste minis-
terieel besluit op pagina 70352
van het Staatsblad van 29 okto-
ber 2009.
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Aldi verkoopt sigaretten onder de prijs op
de fiscale zegel op het pakje. En niets belet
de concurrentie om te volgen. Want na
 jaren van accijnsverhogingen om roken te
ontmoedigen heeft minister Reynders de
deur wagenwijd opengezet voor prijsdalin-
gen door komaf te maken met de verplich-
ting om de zegelprijs aan te rekenen.
 Coalitiepartners Open Vld en PS reageren
onthutst: «Dit gaat lijnrecht in tegen het
kankerplan van de regering.»

Caroline Gennez 
en regisseur 

‘Het Eiland’ uit elkaar

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez
en regisseur Jan Eelen zijn niet
langer een stel. Dat werd ons door
een woordvoerder van de politica
bevestigd. Gennez en de maker
van reeksen als ‘Het Eiland’ en ‘In
De Gloria’ werden meer dan een
jaar geleden voor het eerst samen
gespot, maar kwamen nooit echt
met hun relatie naar buiten. De
woordvoerder van de 34-jarige
politica wenste verder geen com-
mentaar te geven. Foto’s PN

Adecco zoekt
personeel met...
strooibriefjes

Geen chique reclamecampagne
of wervende slogans op hun site,
maar simpele zelfgemaakte
strooibriefjes die tussen de
 ruitenwissers gestopt worden. 
Zo zoekt interimbureau Adecco
uit Asse momenteel 13 winkel -
bedienden voor de eerste Vlaam-
se Red Market — het nieuwe win-
kelconcept van Delhaize — die in
Opwijk komt. In tijden van hoge
werkloosheid zou je nochtans
denken dat een interimbureau
heus de straat niet op moet om
mensen te vinden. «Toch wel, we
kiezen net voor die briefjes om-
dat het via de normale weg niet
lukt», zegt Griet Dantinne van
Adecco. «We hopen een ander
 publiek te bereiken.» Geïnteres-
seerden mogen bellen naar
02/453.20.49. (CSG/STV)

MET 188 KM/UUR 
DOOR BOCHT

De politie van Mechelen heeft
woensdagavond een snelheids -
duivel geflitst die met 188 kilometer
per uur reed op een plaats waar
maar 90 mag gereden worden.
 Bovendien haalde hij die snelheid
net na een bocht waar maar 50 kilo-
meter per uur mag worden gereden.
De chauffeur was te snel weg om
nog ter plaatse onderschept te kun-
nen worden, maar kon wel geïdenti-
ficeerd worden aan de hand van zijn
nummerplaat. Straks mag hij zich
voor de politierechter komen ver-
antwoorden.

Roltabak goedkoper dan zegel vermeldt

Bij Aldi blijkt roltabak op het kasticket telkens goedkoper dan
op de zegel. Foto’s Kos/BigStock

REYNDERS LAAT IN ALLE STILTE PRIJSDALING
SIGARETTEN TOE, OPEN VLD EN PS VERBIJSTERD

PETER GORLE

HOGERE PRIJZEN
MOESTEN ROKEN
ONTMOEDIGEN.
IK BETREUR 
DAT REYNDERS
NIET AAN DE
GEZONDHEID 
VAN HET VOLK
HEEFT GEDACHT
Luc Van Biesen
(Open Vld)

«Rookbeleid op de helling»
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