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379 oude rijkswacht -
woningen staan nog leeg
BRUSSELBRUSSEL ● Tien jaar na de politiehervor-Tien jaar na de politiehervor-
ming staan 379 rijkswachtwoningen nogming staan 379 rijkswachtwoningen nog
steeds leeg. De gebouwen zijn eigendomsteeds leeg. De gebouwen zijn eigendom
van de Regie der Gebouwen, die blijkbaarvan de Regie der Gebouwen, die blijkbaar
niet kan beslissen wat er mee moet gebeu-niet kan beslissen wat er mee moet gebeu-
ren. De cijfers komen uit het antwoord vanren. De cijfers komen uit het antwoord van
minister van Financiën Didier Reyndersminister van Financiën Didier Reynders
(MR) op een parlementaire vraag van(MR) op een parlementaire vraag van
Koenraad Degroote (N-VKoenraad Degroote (N-VA). Hij is burge-). Hij is burge-
meester in het Wmeester in het West-Vlaamse Dentergem.est-Vlaamse Dentergem.
Het lokale OCMW Het lokale OCMW tracht er al vijftracht er al vijf jaar lang jaar lang
een paar oude rijkswachtwoningen op teeen paar oude rijkswachtwoningen op te
kopen. “kopen. “Altijd weer krijgen we te horen datltijd weer krijgen we te horen dat
de dienst Fedasil er asielzoekers in wilde dienst Fedasil er asielzoekers in wil
onder te brengen”onder te brengen”, zegt hij. “En bij Fedasil zegt hij. “En bij Fedasil
weet men van niets.weet men van niets.” Reynders benadrukt” Reynders benadrukt
dat maatregelen werden genomen om dedat maatregelen werden genomen om de
leegstand te beperken. leegstand te beperken. (DDC)

Man wurgt echtgenote

BRUSSELBRUSSEL ● Een 44-jarige man heeft zijn
vrouw om het leven gebracht door wur-
ging. Dat meldt het parket van
Dendermonde.

Het familiedrama gebeurde zaterdag-
avond aan het Meysveld in Lebbeke. De 45-
jarige vrouw liet het leven nadat een ruzie
tussen het koppel uit de hand liep. 

De man heeft inmiddels bekentenissen
afgelegd en werd aangehouden door de
onderzoeksrechter. Volgens het parket
hadden ze relatieproblemen.

Zondagochtend vond een wedersamen-
stelling plaats. Het gerechtelijk lab en het
afstappingsteam van de federale gerech-
telijke politie kwamen ter plaatse. 

(BELGA)

BRUSSEL BRUSSEL ● Eenen ecechtpaarhtpaar dat dat
gezamenlizamenlijk vooroor euteuthanasiehanasie hadhad
gekozenzen isis zatzaterdagerdag begbegravenen inin
MeerbeekMeerbeek bi bij L Leuveuven.en. E Experxpert
palliatiepalliatieve zorzorg Mar Marc CosynsCosyns hielphielp
eerdereerder al al twtweeee ouderoudere ecechtparhtparenen
bibij hunhun lelevensbeëindiging.ensbeëindiging. ToToch isis
ditdit eeneen uniekuniek gevgeval. ZoZo maakt maakte hethet
ecechtpaarhtpaar, hoehoewelel diepgdiepgeloelovig,vig, inin
hunhun rouwbriefouwbrief geeneen geheimeheim vanvan
hunhun vrivrijwilligjwillige lelevenseinde.enseinde. 
DOOR JEROEN DE PRETER

Hij was 83 en leed aan een dodelijke en
pijnlijke kanker. Zij was 78 en leed aan
ouderdomskwalen én het vooruitzicht om
binnen afzienbare tijd zonder haar man
verder te moeten. Op 22 maart jongstleden
ging hun laatste wens in vervulling: met de
hulp van een huisarts stapten ze samen uit
het leven. “Gesterkt door het ziekensacra-
ment”, zo staat er in de rouwbrief.

Een echtpaar dat gezamenlijk en met de
hulp van een arts hun leven beëindigt, het
komt volgens huisarts en expert palliatieve
zorg Marc Cosyns niet bijzonder vaak voor.
Maar het gebeurt wel. Cosyns heeft weet
van een vijftal relatief recente gevallen. Bij
twee daarvan hielp hij zelf actief mee.   

Toch noemt Cosyns het geval in Meerbeek
uniek. “Het ging om twee mensen uit een
kleine, besloten gemeenschap die in hun
rouwbrief heel expliciet lieten vermelden
dat ze op dezelfde dag overleden zijn. Ook
de huisarts die hen geholpen heeft wordt
expliciet bedankt. Ze hebben een taboe

doorbroken, iets waar ik heel veel bewon-
dering voor heb.”

Cosyns wil het woord statement niet
gebruiken, maar toch: “Ik vind het heel
belangrijk dat die mensen getoond hebben
dat het ook op die manier kan. Dat je, als
wanhopige achterblijver, niet verplicht
bent om naar pistolen of koorden te gaan
zoeken, maar dat er een legale oplossing
bestaat. Euthanasie is hier niet alleen toege-
laten bij terminale patiënten. Het mag,
mits goedkeuring door begeleidende art-
sen, ook toegepast worden op mensen die,
zoals die vrouw van 78, aantoonbaar en
ongeneeslijk lijden.”

Met hun zelfgekozen dood heeft het echt-
paar uit Meerbeek volgens Cosyns – bewust
of onbewust - aandacht gevraagd voor een
maatschappelijk probleem dat met de ver-
grijzing van de samenleving alleen maar
groter zal worden. “Uit onderzoek blijkt dat
het aantal zelfmoorden bij 80-plussers van-
daag al bijzonder hoog ligt. Ongetwijfeld
zitten daar nogal wat ouderen tussen die
alleen kwamen te staan en om die reden
hun leven willen beëindigen. Helemaal
onbegrijpelijk is dat ook niet. Vaak zijn het
mensen die helemaal met hun partner
waren vergroeid, zoals zo prachtig ver-
woord door Jacques Brel in ‘La chanson des
vieux amants’. Natuurlijk is het belangrijk
dat we proberen de zorg voor die mensen te
verbeteren en aan zelfmoordpreventie
doen. Maar daarnaast moeten we mensen
die echt ongeneeslijk lijden ook wijzen op
de mogelijkheid van euthanasie.”

Uit de rouwbrief van het echtpaar blijkt
dat beiden diepgelovige mensen waren: ze
zijn “godvruchtig thuis overleden”. Dat een
echtpaar dat zich aan euthanasie “bezon-
digde” toch een pastoor bereid vond om de
laatste sacramenten toe te dienen vindt
Cosyns bewonderenswaardig, al is het vol-
gens hem niet zo uitzonderlijk. “Mijn erva-
ring is dat pastoors in zo’n geval nogal prag-
matisch met de kerkelijke voorschriften

omgaan. In ons land toch. In Nederland
komt het voor dat pastoors weigeren om
mensen te begraven die zelf uit het leven
stapten.”

Lijdende Christus

Dat euthanasie binnen de katholieke kerk
nog absoluut geen evidentie is, wordt
bevestigd door Jürgen Mettepenningen,
theoloog aan de KU Leuven, voormalig
woordvoerder van aartsbisschop Léonard
en sinds kort ook werkzaam binnen de stu-
diedienst van de CD&V. “Euthanasie staat
haaks op de kern van ons geloof”, vertelt hij
aan De Morgen. “Volgens de katholieke
kerk is elk stadium in het leven even heilig.
Dat geldt dus ook voor het stadium van het
lijden. De lijdende Christus is niet voor
niets het symbool van onze kerk. Over het
specifieke geval van het echtpaar uit
Meerbeek wil ik me niet uitspreken, ik ken
de juiste context niet. Maar ik geloof wel dat

euthanasie zo veel mogelijk vermeden
moet worden. Als kerk blijven we pleiten
voor palliatieve sedatie (het toedienen van
slaapmedicatie en/of niet meer behande-
len in de laatste levensfase, JDP) én meer
aandacht voor ouderenzorg.”

De kerk is tegen euthanasie, zo bevestigt
ook professor kerkelijk recht Rik Torfs.
“Maar de houding tegenover mensen die
de geboden niet volgen is vandaag veel mil-
der dan vroeger. De tijd dat zondaars geen
kerkelijke begrafenis meer krijgen, ligt ach-
ter ons. Overigens zegt het kerkelijk recht
wel iets over abortus, maar helemaal niets
over euthanasie. De reden daarvoor is een-
voudig. Het laatste Wetboek van Canoniek
Recht dateert van 1983. Euthanasie was
toen nog geen actueel onderwerp.”

Bejaard koppel kreeg laatste sacramenten toegediend, hoewel kerk tegen levensbeëindigend handelen is

Gelovig paar pleegt samen euthanasie 

Léonard stapt opnieuw mee in anti-abortusbetoging

■ Aan de Kunstberg in Brussel zijn zo’n 1.600 men-
sen uit heel Europa samengekomen voor de twee-
de Mars voor het Leven. Opvallendste aanwezige
was net als vorig jaar aartsbisschop André Léonard.
De mars is een initiatief van een collectief studen-

ten dat respect vraagt voor elk menselijk leven
vanaf de conceptie. Ze wijzen ook op de dramati-
sche gevolgen die abortus heeft op de gezondheid
van de vrouw. Simultaan met de Mars voor het
Leven was er op het Spanjeplein ook een tegenbe-

toging. Onder die paar honderd deelnemers ook
minister van Staat André Lallemand (PS), die 21
jaar geleden samen met de ondertussen overleden
Lucienne Herman-Michielsens (ex-PVV) aan de
wieg stond van de Belgische abortuswet. (BELGA)

BRUSSELBRUSSEL ● Er vallen alsmaar meer slacht-
offers in het steekpenningenschandaal in
het Europees Parlement. Een Spaanse afge-
vaardigde is nu ook in het nauw gedreven. 

Het schandaal is een gevolg van een
undercoveractie van journalisten van de
Sunday Times. Die vroegen aan zestig parle-
mentsleden of ze tegen betaling wijzigin-
gen wilden aanbrengen op de nieuwe EU-
wetgeving voor banken. De journalisten
introduceerden zich als lobbyisten en
boden tot 100.000 euro in ruil voor het
indienen van amendementen.

Drie parlementsleden hapten toe.
Onthullingen van de Britse krant hierover
brachten hen in opspraak. Een week gele-
den nam de Oostenrijkse conservatief
Ernst Strasser ontslag. De Sloveense socia-
list Zoran Thaler stapte enkele dagen later
op. De Roemeen Adrian Severin werd uit
zijn socialistische fractie gezet, maar wil
van geen opstappen weten. 

De Spaanse christendemocraat Zalba
Bidegain wordt nu ook genoemd. En moge-
lijk volgen nog tien andere parlementsle-
den. Volgens nieuwe onthullingen waren
zij bereid om met de ‘lobbyisten’ van de
Sunday Times over hun aanbod verder te
praten. Of er Belgen bij zijn, is niet bekend.

Het schandaal zorgde de voorbije week
voor heel wat ophef in het Europees
Parlement. De Poolse parlementsvoorzitter
Jerzy Buzek kondigde een nultolerantiebe-
leid tegen corruptie in het Europees
Parlement aan. Buzek wil dat ook Severin
zijn mandaat opgeeft.

Transparency International, een ngo die
strijdt die corruptie, vraagt intussen dat het
Belgische gerecht de zaak onderzoekt.
“Vermits de meeste vermeende inbreuken
plaatsvonden in het Belgische rechtsge-
bied is het Belgische openbare ministerie
het best geplaatst om de zaak in handen te
nemen.” (JCS)

Steekpenningenschandaal houdt
Europees Parlement in de ban

BRUSSELBRUSSEL ● Er kon vrijdagavond
wel een feestje af, in de après-ski-
bars van het Oostenrijkse
Hinterglemm. Kevin Vander-
smissen (22) kaapte er de tweede
plaats én 260.000 euro weg op de
European Poker Tour Snowfest.

260260.00 00 eureuro,o, daardaar kunkun jeje alal
eenseens gegek meemee doen.doen.

Kevin Vandersmissen: “Dat ben
ik niet van plan. Ik heb twee jaar
als bouwvakker gewerkt, ik ken de waarde
van geld. Ik wil met mijn beide voetjes op
de grond blijven staan.”

Staktak hethet omom dede R Rusus V Vladimirladimir
Geshkeshkenbein,enbein, diedie metmet 390 390.000 000 eureuro
naarnaar huishuis ging,ging, tete latlaten vooroorgaanaan?

“Je speelt natuurlijk altijd om te winnen,
maar ik wil tekenen voor een tweede plaats
op elk toernooi. Ik heb vrijdagavond 
wel een feestje gebouwd in de après-skibars

van Hinterglemm.”

Hoeoe benben jeje prprofofessioneelessioneel
pokpokererspelerspeler gewgeworden?

“Het is allemaal begonnen
met wat vrienden. Met James
Bond-avonden in kostuum en
met pokerspelletjes. Ik ben
competitief ingesteld en wilde
steeds beter worden. Als ik
terugkwam van mijn werk,
speelde ik spelletjes op inter-

net. Ik behaalde een paar goede resultaten,
en leerde veel bij op pokersites. Ik heb er
veel werk in gestoken om beter te worden.
Ongeveer een jaar geleden besloot ik om
professioneel pokerspeler te worden. Ik
ben blij dat dat goed loopt.”

Eenen aparapart berberoep,oep, nietniet?
“Veel mensen zien poker als een gokspel.

Je kunt het eigenlijk vergelijken met scha-
ken, met het enige verschil dat je bij poker

toch voor 20 procent op geluk moet reke-
nen. Op korte termijn kan een speler mis-
schien veel winnen of verliezen, maar op
lange termijn zal een goede speler altijd
winnen. Verslavend is het ook niet, nee.
Voor mij is het mijn job. Ik kan perfect op
vakantie gaan zonder poker te spelen.”

Hoeoe zietziet jeje lelevenen ereruituit?
“Om de één à twee weken speel ik een

ander toernooi. Binnenkort ga ik naar
Berlijn, Dublin of Monaco, San Remo, mis-
schien naar Madrid en eind mei twee
maanden naar Las Vegas. Super om de
wereld te rond te reizen, maar het is ook
best vermoeiend.”

De B Belgelg K Koenoen dede V Visscisscherher wewerd derde,derde,
Philiphilip MeulMeulyzeryzer zesde.zesde. ZiZijnjn erer veeleel
Belgiscelgischehe prprofofessioneleessionele pokpokererspelerspelers?

“Een tiental. We vormen een hechte
groep. Tijdens toernooien delen we kamers
en gaan we samen uit eten, heel leuk.”  (SVB)

Jonge Belg wint 260.000 euro op Europees pokertoernooi

MARC COSYNS 
(EXPERT PALLIATIEVE ZORG):

Het aantal
zelfmoorden bij 
80-plussers ligt erg
hoog. Daar zijn veel
ouderen bij die
alleen achterbleven
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Zelfmoordpogingen per 100.000 inwoners in het Vlaams Gewest 

Leeftijd Man Vrouw Gemiddelde

0-14 5 17 11
14-29 84 86 85
30-64 65 97 84
65-79 22 31 27
80+ 112 60 88

Cijfers 2007-2008

De Gedachte >27
Peter Degadt 


