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W
at al ruim twee jaar in de
lucht hing, zal nu toch
gebeuren: koning Albert
zal op 30 juni de feesten
voor vijftig jaar

Congolese onafhankelijkheid opfleuren
met zijn aanwezigheid in Kinshasa.

Voor president Kabila en zijn entoura-
ge ongetwijfeld een opsteker. Zijn rege-
ring krijgt de afgelopen maanden
almaar meer kritiek: het aanslepende
geweld in Oost-Congo raakt maar niet
helemaal onder controle, er circuleren
verhalen over corruptie en machtsmis-
bruik, de druk van de echte machtheb-
bers in het presidentiële paleis op de
goedbetaalde verkozenen in het parle-
ment neemt toe, mensenrechtenactivis-
ten voelen zich bedreigd... Niet meteen
een fraai plaatje.

Toch blijft de Congolese regering her-
halen dat zij alles doet wat in haar
macht ligt om na het decennialange
wanbeheer van president Mobutu het tij
te keren. En het moet gezegd, op som-
mige plaatsen is er al een pril verschil te
zien: nieuw aangelegde wegen, zieken-
huizen in opbouw, enige veiligheid op
plaatsen die legendarisch geworden
waren door de kindsoldaten en ver-
krachtingen.

Maar de weg is nog lang en de vraag is
of een Belgisch koninklijk bezoek aan
een feest waar niet bijster veel te vieren
valt wel zinvol is.

Erkenning

Hoe dan ook zal het beeld van de
Belgische koning naast de Congolese
president op de eretribune voor het
militaire defilé op 30 juni een impliciete
erkenning betekenen voor de politieke
aanpak van Joseph Kabila sinds zijn
machtsovername in januari 2001. En als
de Belgische diplomatie en regering het
zo niet willen uitleggen, dan zullen de
Congolese diplomaten en ministers er
wel zorg voor dragen dat de wereld het
op die manier wel moet begrijpen. Nu
hebben Europese en Belgische minis-

ters en koningen wel enige ervaring
met het  handjes schudden met
Afrikaanse en andere leiders die niet uit-
blinken in goed bestuur of erger: de
Rwandese president Paul Kagame is
maar één voorbeeld dat me zo te bin-
nenschiet.

Vervelender is wel dat die Belgische
‘waardering’ voor het Congolese
bestuur ook op die manier uitgelegd zal
worden aan de eigen bevolking, als om
te bevestigen dat wat de kwade buiten-
wereld durft te beweren allemaal fout is.
Het kan een manier worden om de kriti-
sche stemmen binnen de lokale
gemeenschappen de mond te snoeren.
Daar schuilt de valkuil van het koninklij-
ke bezoek.

Warme liefde

Tegelijk betekent dit ook een buiten-
kans voor de koning en de hele

Belgische regering. Want het Congolese
volk koestert een warme liefde voor de
Belgische monarchie. Die liefde is
begonnen tijdens de allereerste reis van
koning Boudewijn in 1955. Hij was voor

de bevolking van Leopoldstad – excuus:
Kinshasa – hun Mwana Kitoko, een
mooie jonge knaap die ze in hun armen
wilden nemen. Hij gedroeg zich ook zo
en ging als eerste Belg op topniveau pra-
ten met de Congolezen zelf, in de cité.
Dat is het Congolese volk niet vergeten.

In april 2008, tijdens zijn bewogen
‘laatste’ Congoreis, kreeg Karel De Gucht
een portret van koning Boudewijn naast
hem, tijdens een speech in Boma, de eer-
ste hoofdstad van het koloniale Congo.
Broederlijk omhooggehouden naast de
foto van president Kabila.

De Congolese bevolking zal luisteren
naar wat de Belgische koning te vertel-

len heeft. Elk woord zal gewikt en 
gewogen worden: over de eigen leiders,
over wat de Belgen nog willen en kun-
nen doen voor hen, over hun eigen ver-
antwoordelijkheid...

Een boodschap die goed valt in
Congolese oren, zelfs de vaagste belofte
dat de Belgen hen willen helpen, zal
slecht vallen in Belgische oren: ‘Alweer
geld in een bodemloze put.’ Een bood-
schap die goed valt in Belgische oren,
strenge woorden over al wat fout loopt
en de aanmaning om het voortaan beter
te doen, zal slecht vallen in Congolese
oren: ‘Alweer neokoloniale praat.’

Daar zal het dus om gaan. Niet om het
feit of de koning al dan niet gaat, want
dat was onvermijdelijk geworden na de
presidentiële uitnodiging, wel om wat
hij daar zal doen en vooral zeggen.

De koninklijke raadgevers zouden er
de komende maanden – het wordt een
race tegen de klok – goed aan doen om
te luisteren naar die enkele Belgen en
Congolezen die in de cité en in de dor-
pen leven en weten wat er echt omgaat
in het land. Dan zullen ze snel begrijpen
dat de woorden van Albert binnen vijf-
tig jaar nog altijd zullen naklinken.
Precies zoals die van zijn broer
Boudewijn op 30 juni 1960. En dat
waren niet meteen de best gekozen
woorden.

PETER VERLINDEN over de valkuilen van een koninklijk bezoek aan Congo

Mwana Kitoko, een halve eeuw later

De koninklijke raadgevers zouden er de komende
maanden - het wordt een race tegen de 
klok - goed aan doen om te luisteren naar 
die enkele Belgen en Congo lezen die in de 
cité en in de dorpen leven en weten wat er 
echt omgaat in het land
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is VRT-journalist en auteur van onder
meer Weg uit Congo. Het drama van de

kolonialen en Achter blijven in Congo -

Een drama voor de Congolezen?

I
n het Verenigd Koninkrijk werd
een 33-jarige recidiverende
zedendelinquent veroordeeld

tot een levenslange gevangenis-
straf voor de verkrachting van en
de moord op een 17-jarig meisje. Hij
spoorde zijn slachtoffer op via de
 sociale netwerk site Facebook.
Onder een valse identiteit – hij gaf
zich uit voor een 19-jarige – kon hij
haar overhalen om hem te ont-
moeten. Chapman zat eerder al
een zevenjarige straf uit voor de
verkrachting van twee prostituees
en stond op het moment van de
misdaad in het register van zeden-
delinquenten.

Deze zaak roept nog maar eens
vragen op over de opvolging van
het (online)gedrag van plegers van
zedenmisdrijven en over het
gebruik van nieuwe communica-
tietoepassingen (zoals Facebook)
door jongeren. 

In de Angelsaksische landen
bestaan sinds geruime tijd regis-
ters van zedendelinquenten. Ze
stellen politionele en andere dien-
sten in staat (mogelijke) plegers

van zedenfeiten op te volgen. Deze
databanken bevatten adresgege-
vens,  risico analyses, foto’s en ande-
re informatie over de betrokkenen.
Of al die informatie werkelijk pre-
ventief ergens toe dient, is nog
maar de vraag. Meer en meer wor-
den we ermee geconfronteerd dat
de bergen informatie die ter
beschikking staan van de autoritei-
ten niet verhinderen dat tot recidi-
ve wordt overgegaan. Chapman
had simpelweg een adreswijziging
niet doorgegeven en had op het
moment van de feiten al meer dan
een jaar geen contact meer met de
politie. Er schortte dus iets aan de
opvolging. Of beter: er was geen
opvolging.

Naar aanleiding van deze zaak
roepen drukkingsgroepen in het

Verenigd Koninkrijk op om zeden-
delinquenten meer te monitoren.
Zo wordt geëist dat hun activitei-
ten op het internet worden opge-
volgd. Dat je daarmee elke vorm
van persoonlijke  levens sfeer defini-
tief afschaft, zal weinigen ervan
overtuigen het toch maar niet te
doen. Ook al dreig je daarmee elke
zedendelinquent definitief op te
geven en te veroordelen tot levens-
lange recidivist, als aansporing kan
dat wel gelden. Bovendien is het
niet duidelijk hoe je dat internetge-
bruik van zedendelinquenten

effectief kunt opvolgen. Via hun
persoonlijke IP-adres? Hun abon-
nement bij de internetprovider?
De manieren om dit te omzeilen
zijn legio. IP-adressen kunnen wor-
den veranderd, via wifi kan op net-
werken van andere gebruikers
gesurft worden of er kan simpel-
weg via een vriend, familie of bij-
voorbeeld in de openbare biblio-
theek online worden gegaan. Meer
databanken en andere technologi-
sche middelen om te voorkomen

dat zedendelinquenten recidive-
ren, kunnen voor een gevaarlijk
vals gevoel van veiligheid zorgen.
De nadruk moet liggen op een
gedegen begeleiding, therapie,
rehabilitatie en opvolging. Het per-
soonlijke contact met de
 reclasserings professionals moet
voorop staan. Technische midde-
len kunnen enkel ondersteuning
bieden. Het is een grote illusie dat
Big Brother in de weg zal staan van
zedendelicten. Enkel volgehouden
therapie helpt.

Deze tragische zaak roept ook

vragen op over het gebruik van
sociale netwerken en andere onli-
netoepassingen door jongeren.
Nog maar eens: hoe vriendelijk een
sociaal netwerk ook oogt, hoe ver-
trouwenswekkend de website er
ook mag uitzien en hoe verleidelijk
de uitnodiging om vriend te wor-
den ook kan zijn, het is een com-
municatietool dat op zich niet de
minste garantie biedt. Net zoals in
de echte wereld zullen er steeds
personen zijn die misbruik maken

van de informatie. De zaak-
Chapman illustreert pijnlijk duide-
lijk dat de gevolgen van het onacht-
zaam verspreiden van persoonsge-
gevens vaak worden onderschat.
Online is er veel minder sociale
controle en werkt het behoedzame
menselijke instinct op een laag
pitje. Daarom is nog meer waak-
zaamheid geboden. We moeten
ermee leren leven dat het internet
een opgepoetste jungle is: het ziet
er allemaal netjes en  correct uit en
er wordt zelfs veel moeite gedaan
om het ook werkelijk beschaafd te
houden, maar wees spaarzaam
met uw persoonsgegevens. Mors
niet met data. Wie dat wel doet, zal
vroeg of laat lik op stuk krijgen.

Privacycommissie

Diverse initiatieven werden al
genomen om een en ander in over-
eenstemming te brengen met de
bestaande Europese en nationale
privacywetgevingen. Zo gaf Groep
29 (de overkoepelende organisatie
van alle privacycommissies van de
EU) op 12 juni 2009 een advies over
sociale netwerken. Daarbij werd
bijzonder veel belang gehecht aan
kinderen en minderjarigen. Zo
moedigt Groep 29 onder meer
nationale  bewust wordings -
campagnes aan, net als zelfregule-
ring door de aanbieders van socia-
le netwerken. Geïnspireerd door
dit advies ondertekenden zeven-
tien in Europa toegankelijke
 sociale netwerk sites in februari
vorig jaar een overeenkomst waar-

in ze zich ertoe engageerden de
privacy van jongeren beter te
beschermen. 

Aangezien jongeren de volwasse-
nen van morgen zijn, moeten ze
ook zelf de middelen krijgen om
de technologische ontwikkelingen
te begrijpen, erin mee te gaan en ze
te beheersen. De Commissie voor
de Bescherming van de
Persoonlijke  Levens sfeer, vaak afge-
kort als de  Privacycommissie, wil
daartoe haar steentje bijdragen.
Midden januari lanceerde ze de
website ‘Ik beslis – Je décide’. Die
site (www.ikbeslis.be) is een eerste
realisatie in een  lange termijn -
strategie met als doel jongeren aan
te zetten bewuster om te gaan met
hun persoonsgegevens. De com-
missie nam contact op met de ver-
schillende schoolnetten en de
Vlaamse en Franse Gemeenschap.
De website doet dienst als een on-
line informatiepunt, zowel voor 
kinderen en jongeren als voor hun
ouders, leerkrachten, schooldirec-
ties en andere begeleiders. De com-
missie moedigt bezoekers aan de
website te gebruiken als een inter-
actief medium om vragen te stel-
len, opmerkingen te maken en
reflecties door te geven aan elkaar
en aan de commissie. De inhoud
van de site kan zo aangepast wor-
den aan de specifieke noden van de
gebruikers. Ten slotte kan de site
gebruikt worden als pedagogisch
hulpmiddel voor leerkrachten die
privacy en gegevensbescherming
in de klas onder de aandacht willen
brengen.

Mors niet met uw persoonlijke data

We moeten ermee leren leven dat 
het internet een opgepoetste jungle 
is. Het ziet er allemaal correct en 
netjes uit en er wordt veel moeite
gedaan om het ook werkelijk beschaafd
te houden, maar wees spaarzaam 
met uw persoonsgegevens 

WILLEM
DEBEUCKELAERE 

over de Facebookmoord en de
risico’s van  sociale netwerk sites.
Hij is voorzitter van de Belgische
Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke  Levens sfeer.

LEZERSBRIEF
Meer op restaurant

Yves Desmet moet het eerste restaurant
nog tegenkomen dat na de recente btw-
verlaging zijn prijzen aangepast heeft
ten voordele van de consument (DM
10/3). We raden hem aan meer Belgische
keukens te ontdekken. Hij vindt vast en
zeker wat hij zoekt en hij zal bovendien
een noodlijdende sector steunen. 

Net daarom is de btw-verlaging in het
leven geroepen: om een sector in nood
toekomstkansen te geven. Een prijsverla-
ging voor de consument behoorde nooit
tot de doelstellingen van de maatregel.
Dat de sector de prijzen niet moet verla-
gen, betekent echter niet dat de btw-ver-
laging een cadeau is waar niets tegen-
over staat.

Ten eerste moet de sector tegen midden
2011 zesduizend nieuwe banen creëren.
Daarnaast komt er, om fraude tegen te
gaan, in elke zaak een elektronisch  kas -
register. Zulke kassa’s kosten de horeca-
uitbater algauw 2.000 euro. Om die te
betalen met de extra inkomsten uit de
btw-verlaging moet de ondernemer al
voor 13.333 euro maaltijden verkopen.
Het aantal faillissementen toont de
nood zaak van een btw-verlaging voor de
horeca aan. Vorig jaar 1.739 faillissemen-
ten, een dieptepunt voor een sector die al
jaren de laagste overlevingskansen heeft. 

Laat ons ook niet vergeten dat onze
horeca al jaren lijdt onder de oneerlijke
concurrentie met de buurlanden. De btw
in Frankrijk is 5,5 procent, in Nederland 
6 procent en in Luxemburg zelfs 3 pro-
cent. De gedeeltelijke btw-verlaging naar
12 procent bij ons rijdt die concurrentie-
handicap dus maar half dicht. 

Ondanks die handicap betaal je bij ons
voor heel wat producten minder dan in
Frankrijk. Vergelijk bijvoorbeeld maar
eens de prijs van frisdrank bij ons met
die in Frankrijk. De btw-verlaging naar 
12 procent is voor Unizo overigens geen
eindpunt. De sector is het uithangbord
van ons land. De Belg als bourgondiër
zou maar een mager beestje zijn zonder
een levende horecasector. 

De hele sector heeft daarom nood aan
een relanceplan. In dat kader blijft Unizo
strijden voor een daling van de btw naar
6 procent. Maar ook andere maatregelen
zijn nodig om de sector gezond te maken
en daar zal de consument ongetwijfeld
mee van genieten. De beperkte btw-verla-
ging is de eerste beperkte maar  nood -
zakelijke stap in dit proces. 

■ In april 2008, op zijn bewogen ‘laatste’ Congoreis, kreeg Karel De Gucht een
portret van koning Boudewijn naast hem, tijdens een speech in Boma.
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De prijs van bewerkte levensmiddelen, zoals
melk, boter en brood, steeg het afgelopen jaar
met 1,4 procent. Merkt u daar iets van?

JA 72%
NEE 28%

★★

H
et inschrijven van kinde-
ren in een basisschool in
Antwerpen, Brussel of in

andere Vlaamse centrumsteden
loopt niet van een leien dakje. De
bevolkingstoename van de voor-
bije jaren eist haar tol:
Vlaanderen is gegroeid en er is
plaats te kort. Toen het eerste
debat over capaciteitsuitbrei-
ding twee weken geleden in het
Vlaams Parlement plaatsvond,
werd de zaak door Pascal Smet
(sp.a) beperkt tot Brussel – zeer
bewust dus – en afgeschoven op
de Franse Gemeenschap, waar
anderstalige kinderen blijkbaar
sowieso thuishoren. Op onze
vraag naar capaciteitsuitbrei-
ding voor de scholen in de
Vlaamse centrumsteden kregen
we simpelweg geen antwoord.
Eerder dan over demografische
studies en hun implicatie voor
het Vlaamse onderwijs te spre-
ken, ging de discussie over de
 aanmeldings procedure, criteria
van het lokaal overlegplatform
en het percentage anderstaligen
per klas. Meer plaats creëren in
de scholen leek taboe. 

Noodkreet

Sinds de Antwerpse sp.a-sche-
pen van Onderwijs, Robert Voor -
hamme, aan de alarmbel heeft
getrokken in deze krant, meent
ook minister Smet plots dat er
extra plaatsen moeten komen.
Beter laat dan nooit, natuurlijk.
Maar kom ons niet vertellen dat
het een verrassing is. De verjon-
ging én de verkleuring van de
Vlaamse steden en van Brussel is
al decennia aan de gang. Dit was
voorspelbaar. En laat dat nu juist
de essentie zijn voor een beleids-
maker: gouverner, c’est prévoir.
De recentste cijfers van het plan-
bureau over de vergroening date-
ren inmiddels al van 2008. Al in

2006 werd de vernieuwing van
de bevolking – de kentering van
het vruchtbaarheidscijfer vanaf
2001 in combinatie met migratie
– uitvoerig door demografen
beschreven. 

Nog langer slaakt het onderwijs
al een noodkreet om meer leer-
krachten en personeel, voor nieu-
we scholen. Voormalig onder-
wijsminister Frank
Vandenbroucke startte het
DBFM-project (de publiek-private
samenwerking voor scholen-

bouw), maar ook dat was eigen-
lijk too little, too late. Een  wacht -
tijd van vijftig jaar bij ongewij-
zigd beleid, zegt Mieke Van
Hecke. En dat is dan nog zonder
rekening te houden met een
bevolkingsgroei.

Na de vele dramatische oproe-
pen van ouders, opiniemakers en
partijgenoten neemt minister

Smet een bocht en komt hij met
een pakket crisismaatregelen.
Het gaat daarbij om een aantal
decretale aanpassingen, zoals de
 twee kilometer regel, de mogelijk-
heid om te anticiperen en scho-
len te bouwen in nieuwe wijken.
We mogen hopen dat ze voor de
zomer ingevoerd worden, maar
daarmee is de kous niet af. 

Snelle oplossingen

Gisterochtend gaf de minister
in een radio-interview toe dat er
plaatsen moeten bij komen, maar
dat nieuwe schoolgebouwen niet
zo snel uit de grond rijzen. De
overige suggesties waren niet
bepaald geruststellend. “We zul-
len samen aan tafel gaan zitten
met de steden. Ik zal een kennis-
centrum oprichten binnen mijn
administratie, we zullen eens kij-
ken of er geen leegstaande kanto-
ren zijn.” Smet wil de KBC-gelden
gebruiken, maar op 3 maart zei
Vlaams minister Muyters daar-
over al in de pers dat KBC in 2010
en 2011 niets zal terugstorten.
Bovendien wil men het geld al
gebruiken om de schulden af te
bouwen en wil minister Van -
deurzen het geld al voor rusthui-
zen. Is er eigenlijk al een goed
gesprek geweest onder Vlaamse

ministers over de besteding van
de KBC-centen? Want als elke
minister het voor zijn of haar
bevoegdheden wil gebruiken,
zullen er op 1 september 2010
weinig extra klassen opengaan. 

Er zijn dringend middelen
nodig om de inhaalbeweging te
maken. Wat nu telt, zijn snelle en
kwalitatieve oplossingen. Smet

moet nu duidelijkheid en zeker-
heid geven aan alle wachtende
ouders in Antwerpen, Brussel en
Gent. Zij hebben geen boodschap
aan het uitvoerige antwoord over
de rol van de inrichtende mach-
ten, de scholengemeenschappen,
de rol van de schepen, van lokale
overlegplatformen en zo meer. 

We vragen daarom een nood-
programma met voldoende mid-
delen. Meer kwalitatieve, energie-
zuinige passiefscholen bouwen,
daar zitten niet alleen duizenden
jobs in, daar zit vooral een toe-
komst in voor al die nieuwe kin-
deren. Een noodprogramma dat
rekening houdt met de verjon-
ging, maar ook met de groeiende
groep allochtone kinderen. De
grootste tekorten in Antwerpen,
Gent en Brussel situeren zich in
die wijken met de meeste kansar-
me kinderen. Nieuwe scholen
betekenen ook een nieuw peda-
gogisch project, aangepast aan
de noden van de steden, waar
veel anderstalige kinderen ook
een plaats moeten krijgen en de
nodige begeleiding. We eisen
oplossingen die de tweede demo-
cratisering van ons onderwijs
opnieuw tot een beleidsdoelstel-
ling maken. 

We zeiden het al bij de begro-
tingsbesprekingen, we zeggen
het nu opnieuw: nu besparen op
onderwijs – dit jaar, en nog veel
meer volgend jaar – is de ogen
sluiten voor de realiteit en een
hypotheek leggen op de toe-
komst van onze kinderen. Het
recht op onderwijs en de vrije
schoolkeuze staan ingeschreven
in onze grondwet. Ze waren ooit
het voorwerp van massabetogin-
gen en schoolstrijden. Deze his-
torische verworvenheden staan
vandaag op de helling. Minister
Smet heeft de voorbije maanden
al vaak voor heisa gezorgd: het
Steunpunt GOK opdoeken, de
 mentor uren en de  Brussel premie
afschaffen, het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel voortdu-
rend door de mangel halen in
plaats van erin te willen investe-
ren. We hebben het zo’n beetje
gehad. Tijd voor positieve actie,
in het belang van de leerlingen
deze keer. 

En plots schoot Pascal Smet wakker

Minister Smet heeft de laatste maanden
vaak voor heisa gezorgd: het Steunpunt
GOK opdoeken, de mentoruren en 
de Brusselpremie afschaffen, het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel
voortdurend door de mangel halen in
plaats van erin te investeren. We
hebben het zo’n beetje gehad nu

ANN BRUSSEEL EN
ELISABETH MEULEMAN

vinden dat de onderwijsminister
de capaciteitsprobleem wel 
erg laat erkende. Ann Brusseel
(Open Vld) en Elisabeth
Meuleman (Groen!) zijn beiden
Vlaams Parlementslid.

H
et begon in
de Verenig -
de Staten en
deinde vlug uit over
Australië, Ierland, Duitsland,

Oostenrijk en Nederland: vele tientallen
rooms-katholieke priesters en religieu-
zen hebben zich in de loop der jaren
schuldig gemaakt aan misbruik van kin-
deren, veelal jongens, die vaak aan hun
internaten waren toevertrouwd. 

Er is een hele evolutie merkbaar in de
reactie van de kerkelijke autoriteiten op
deze ergerlijke feiten. Aanvankelijk pro-
beerde men deze schandalen te minima-
liseren, de priesters die zich schuldig
gemaakt hadden te verplaatsen, de feiten
met zwijggeld of ‘minnelijke’ schikkin-
gen toe te dekken. Maar de slachtoffers,
nu mondige volwassenen en aangemoe-
digd door de eerste getuigenissen van
medeslachtoffers, lieten het daar niet

meer bij en spanden
processen aan. Ze wil-
den ook de bisschoppen
bestraft zien die verant-
woordelijk waren voor
het oogluikend toelaten
van deze 
vergrijpen. 

Tot op vandaag breidt
de olievlek zich uit en
leidt de kerk groot
gezichtsverlies. Enkel
de bisschoppen in
Duitsland, Oostenrijk
en Nederland hebben
de zaken beter aange-
pakt door schuld te
bekennen en de 

dossiers toe te vertrouwen aan  onaf -
hankelijke commissies in plaats van 
de rangen te sluiten om de faam van 
het kerkinstituut te verdedigen. Ze tonen
ook echt bezorgdheid voor 
de slachtoffers, van wie velen tot op 
vandaag getraumatiseerd zijn en hulp
nodig hebben.

Schemer verhoudingen

Binnen en buiten de roomse kerk 
wijzen beschuldigende vingers in de 
richting van het verplichte celibaat als
grote oorzaak voor deze massale pedofi-
lie. Pedofiele praktijken vindt men 
ook in andere milieus, scholen en gods-
diensten, maar het percentage binnen
de katholieke kerk ligt wel beduidend

hoog. Dat negeren is het licht van de 
zon ontkennen. Opgelegde seksuele ont-
houding kan uiteraard tot zulke toestan-
den leiden, niet alleen ten aanzien van
kinderen, maar ook van volwassenen.
Dat creëert schemerverhoudingen, zoals
we die ook bij ons kennen en waarvan de
niet-klerikale partners meestal het

slachtoffer worden. Denk aan het onze-
kere lot van de minnaressen van pries-
ters. Ook binnen de kerk (bijvoorbeeld
professor Hans Küng) wordt luidop geë-
ist dat het celibaat niet meer verplicht
zou worden opgelegd aan kandidaat-
priesters.

De rooms-katholieke kerk, die als enige
christelijke kerk dit verplichte celibaat in
stand houdt, evenals het verbod om
vrouwen kerkelijke bedieningen (bij-
voorbeeld diaken) toe te vertrouwen,
draagt hier een grote verantwoordelijk-
heid. Ter verdediging komt men steeds
aandraven met als enige argument de
traditie, zonder erbij te vertellen dat die-
zelfde traditie tien eeuwen lang het
gehuwde priesterschap kende. Zelfs in de
oosterse, met Rome geünieerde kerken

bestaat dit tot op vandaag. Helemaal
anders ligt het bij monniken en monia-
len die het celibaat vrijwillig aannemen
om in gemeenschap te leven.

Om de kerkelijke pedofilie te duiden is
het te eenvoudig om die volledig op de
rug van het verplichte celibaat te schrij-
ven. De oorzaken liggen veel dieper.

Evenmin kan men het priestertekort toe-
schrijven aan de  celibaat eis. Ook kerken
die gehuwde bedienaars hebben, kam-
pen met het zogenaamde roepingente-
kort. De oorzaken liggen eerder bij de
ongeloofwaardigheid van de kerkelijke
instituten.

Sensibel

In tegenstelling met de Bijbel, waarin
seksualiteit onbeschroomd ter sprake
komt in bijvoorbeeld de lyrische tekst
van het Hooglied, is de kerkelijke visie
erg bekrompen en vooral ingegeven
door angst. Terecht wordt seksualiteit,
naast godsdienst, gezien als een van de
krachtigste drijfveren van de mens. Maar
angst en verdringing zijn daar zeker

geen heilzaam antwoord op. Zoals
Christus in de evangelies gepresenteerd
wordt, komt hij over als een sensibele,
tedere man die vriendschap hoog in het
vaandel voert en niet ongevoelig blijkt
voor de massage door een vrouw met
slechte faam. Hij wordt steeds omringd
door zijn leerlingen en een half dozijn
vrouwen die met naam worden
genoemd. Het evangelie brengt elemen-
ten van een levenscultuur die ver afstaat
van de nooddruft van geile priesters 
die zich vergrijpen aan onmondige 
jongetjes.

De oorzaak van de verbreide pedofilie
ligt natuurlijk hierin dat ook binnen de
kerkmuren pedofielen leven, maar ligt
vooral in het tekort aan seksuele cultuur
binnen de kerk, die nog verarmd wordt
door het verplichte celibaat. Daar ligt de
diepste verklaring waarom het instituut
zoveel mensen op seksueel vlak pijn
heeft gedaan of ziek gemaakt en waarom
zoveel bedienaars lijden onder een ver-
plichting die ze erbij genomen hebben,
maar die later vaak zo zwaar gaat wegen
dat ze leidt tot onaanvaardbare zaken of
op zijn minst een bazig en verzuurd
karakter. Zo wordt seksualiteit iets wat
louter tot de morele orde behoort en
niets te maken heeft met de blijde 
boodschap, integendeel, een kruis wordt
dat dient voortgesleept. Dit is zeker geen
pleidooi voor libertinisme, maar voor
een geïntegreerde seksualiteit. Het kruis
vervalt dan en wordt iets waarvan God
en de mensen zien dat het goed is.

STAF NIMMEGEERS vindt de afschaffing van het verplichte celibaat een eerste stap in de goede richting

Kerk heeft nood aan seksuele cultuur

Het evangelie brengt elementen van 
een levenscultuur die ver afstaat van 
de nooddruft van geile priesters die 
zich vergrijpen aan onmondige jongetjesSTAF NIMMEGEERS 

is priester in Brussel en publicist.

Energiestrijd

In zijn bijdrage doet Nico De Bie
van Test-Aankoop een terechte
oproep aan het beleid om hervor-
mingen door te voeren. Toch graag
even de puntjes op de i: dat “sp.a
nu ook op de kar van de groeps-
aankopen springt” doet de waar-
heid wel wat geweld aan. 

De sp.a heeft via de plaatselijke
afdeling in Lierde al eind 2007
voor het eerst een groepsaankoop
voor stookolie georganiseerd. En
het was ook de plaatselijke afde-
ling die eind 2008 voor het eerst
een groepsaankoop met veiling
voor aardgas en elektriciteit uit-
werkte, samen met het internetbe-
drijf IChoosr. Later zijn anderen
overal in het land gevolgd en bin-
nen de sp.a is de zaak zowel in
Oost- als in West-Vlaanderen op
grote(re) schaal aangepakt. 

Een kleine gemeente als Lierde is
wel het ‘proefterrein’ geweest. Op
een bevolking van 6.500 men-
sen/2.500 woningen kregen we
meteen een bestelling van 120.000
liter stookolie binnen en het jaar
erop schreven ruim honderd
gezinnen of alleenstaanden in
voor de veiling van aardgas en
elektriciteit. Zeventig procent is
toen overgestapt, bijna allemaal

van de standaardleverancier
(Electrabel) weg. Met de acties in
Oost- en West-Vlaanderen hebben
we intussen al vele duizenden
gezinnen aan een goedkopere
 energie factuur kunnen helpen.
Dat zulke acties ook erg sociaal
zijn, bewijst dat bijvoorbeeld voor
stookolie 80 procent van de bestel-
lingen in Lierde kleine bestellin-
gen zijn (500 tot 1.500 liter), zodat
je net die mensen kunt helpen die
het minder breed hebben of die
nog met een kleine ketel moeten
werken. 

Door in onze gemeente ook
inspanningen te doen voor aard-
gas en elektriciteit en mensen ein-
delijk tot een overstap te bewegen
kunnen we iedereen helpen bij
een basisbehoefte als energie. Dat
bewijst één ding: je kunt nog zo
goed een liberalisering forceren,
als je de mensen niet helpt om
effectief hun voordeel te doen, lukt
het nooit. Wij zullen in Lierde de
mensen op kleine schaal blijven
helpen om hun energiefactuur
rond te krijgen en als ‘kleine gar-
nalen’ de woekerwinsten van ‘één
bepaalde firma’ een beetje herver-
delen onder wie daar recht op
heeft: de consument.
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