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Ouders en slachtoffers horen gruwel voor het eerst uit mond van dader zelf

A ls die man 
ontoerekeningsvatbaar 
is, dan word ik 
de nieuwe paus”, 

zei een oom van een 
slachtoffertje van Kim De 
Gelder gisteren. Iedereen 
had een onsamenhangend 
verhaal verwacht, maar wat we 
kregen, was een alerte, soms 
arrogante Kim De Gelder die 
duidelijke antwoorden gaf en 
de voorzitter zelfs een paar 
keer schoffeerde.

“Ergste moet nog komen”

Het was een dag waar de meeste 
burgerlijke partijen naar uitgekeken 
hadden, maar waarvoor ze tegelijk 
ook erg bang waren. De meeste fei-
ten zijn bekend, maar ze hadden ze 
nog nooit uit de mond van de dader 
zelf gehoord. Toch keerden de mees-
ten na het zes uur durend verhoor re-
delijk opgelucht naar huis terug. Wat 
ze te horen gekregen hadden, was ui-
teraard erg pijnlijk en confronterend. 
Zeker alle bloedige details.

Meester Haentjens was duidelijk 
aangeslagen toen hij het justitiege-
bouw van Gent verliet en weigerde 
commentaar te geven op het ver-
hoor van zijn cliënt. Toen De Gelder 
in de loop van de dag verklaarde dat 
hij gelogen had over die stemmen in 
zijn hoofd, maar dat hij dat moest 
zeggen van zijn advocaat omdat die 
aandringt op een internering, kon er 
bij een aantal burgerlijke partijen een 
flauwe glimlach af. 

“De Gelder heeft de discussie over 
de toerekeningsvatbaarheid zelf een 
beetje overbodig gemaakt en zijn ei-
gen advocaat meer dan eens in zijn 
hemd heeft gezet. Ik denk dat hij zijn 
akte van verdediging bij het kladpa-
pier mag leggen”, zo klonk het. 

Overal tranen
In tegenstelling tot vrijdag liep de 

publiekszaal maandag snel vol en 
moesten mensen om veiligheidsrede-
nen worden geweigerd. De zitting ver-
liep opvallend sereen. Al is dat relatief 
natuurlijk in zo’n zwaar beladen zaak. 
Het duurde niet lang voor de eerste 
tranen vloeiden, zowel in de assisen-
zaal zelf als in de relaiszaal, waar fa-
milieleden van slachtoffers voor wie 
er in de zaal geen plek was, het ver-
hoor op een groot scherm volgden.

Rafaël, de papa van de vermoorde 
baby Leon, was de eerste die de zaal 
verliet. De man raakte vrijdag al eens 
over zijn toeren. De voorzitter dreigde 
hem toen uit de zaal te laten zetten. 
Gisteren liet hij het zover niet komen 
en ging hij afkoelen in de vrieskou. 
Maar hij haalde wel zijn slag thuis, 
de ouders van De Gelder mogen het 
proces niet meer volgen (zie kader). 
Ook Anja Fierens, wier dochtertje het 
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Op de derde dag van het assi-
senproces tegen Kim De Gel-
der komen de  onderzoekers  en 
de Dendermondse onderzoeks-
rechter Evy Muylaert getuigen.
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Ziek van  
narcisme en  

zijn grote gelijk

S nel op z’n tenen getrapt, pe-
dant, overtuigd van zijn eigen 
grote gelijk. Dat was de Kim 
De Gelder naar wie ik gisteren 

ruim zes uur heb geluisterd. Zes uur 
van heldere, welbespraakte woor-
den. Ik weet niet wie ik verwacht had, 
maar in elk geval niet deze De Gelder. 
Dit was geen psychotische, gestoor-
de jongeman. Het was frustrerend om 
te horen hoe hij keer op keer uithaal-

de naar zijn moeder. Omdat je ach-
ter zijn woorden de haat voelde. Wel-
licht omdat zij iets strenger dan pa 
was geweest. Hij zou zelfs zo ver gaan 
om haar van seksueel misbruik te be-
schuldigen. Zij moest het gelukkig gis-
teren allemaal niet in de zaal aanho-
ren. Dat lot was de burgerlijke partij-
en niet gegund. Samen met hen hoor-
de ik hoe hij balorig omschreef dat 
zijn kleutertijd moeilijk was geweest, 

zijn jaren op de lagere school, het 
zware middelbaar, de verschillende 
vervelende werkgevers. Iedereen was 
fout, hij was de vernederde onschuld. 
Als me één ding is duidelijk gewor-
den: De Gelder is ziek in zijn hoofd. 
Ziek van narcisme, van zichzelf, van 
zijn eigen grote gelijk. Maar het zal 
de verdediging veel moeite kosten om 
te overtuigen dat hij niet wist wat hij 
deed. Heel veel moeite.  

Het proces eiste een eerste slachtoffer. Een van de burgerlijke partijen werd  onwel en is naar het ziekenhuis 
gevoerd. FOTO’S BELGA, EN PHOTO NEWS

Rafaël en Eva, de ouders van kleine Leon. Slachtoffer Hilde De Bondt.

zwaarst gewond raakte, was daar dui-
delijk blij mee. 

Pijnlijk en gruwelijk
Toen de moord op Elza Van Raem-

donck ter sprake kwam, liet een be-
jaarde vrouw haar tranen de vrije 
loop. “Ik kende Elza al tientallen ja-
ren. Een crème van een vrouw. Altijd 
lachen, altijd goedgezind en altijd 
klaar om anderen te helpen. Ze was ei-
genlijk te goed voor deze wereld. Dat 
haar dit moest overkomen. De Gelder 

heeft overigens niet alleen haar ver-
moord, maar ook haar man. Jef is Jef 
niet meer sinds hij Elza heeft moeten 
afgeven”, zegt Wiske.

“Dit was niet prettig. Voor nie-
mand”, besefte advocaat Michael 
Verstraeten. “Maar we wisten dat we 
hier voor stonden.”

Maria, de zus van Elza, zei bij het 
verlaten van de assisenzaal dat het 
“erg emotioneel was geweest. Pijn-
lijk en gruwelijk, maar het ergste moet 
nog komen.”

Volgens Quinten Blindeman, die 
voor het eerst uit de mond van De Gel-
der te horen kreeg hoe zijn moeder 
werd vermoord, was het “een bewo-
gen dag geweest”. Meer wilde hij er 
niet over kwijt. Want net als de advo-
caten hebben ook de burgerlijke par-
tijen afgesproken om voorlopig geen 
commentaar te geven.

Rafaël en Eva, de ouders van de 
kleine Leon, waren “tevreden dat De 
Gelder toch meer gezegd heeft dan we 
hadden verwacht. Ook al heeft hij niet 

veel nieuws verteld.”
Onder de talrijke aanwezigen giste-

ren in de zaal een opvallend breedge-
schouderde motorrijder die meer dan 
de andere aanwezigen door de poli-
tiediensten in het oog werd gehou-
den en zelfs als enige zijn schoenen 
door de scanner moest laten passeren. 
Het is Tomas B., vader van een van de 
slachtoffertjes van Kim De Gelder. Zijn 
zoontje was een van de kindjes die in 
een park zaten te spelen toen hij in de 
hals werd gestoken door De Gelder. 

De hele dag hoorde je in de relais-
zaal niets anders van “tsss” en “laf-
aard” of andere uitingen van veront-
waardiging en woede. En als het ie-
mand allemaal te veel werd, liep hij 
of zij de zaal uit en werd de lege stoel 
onmiddellijk ingenomen door een 
wachtende.

Ziekenhuis
Het proces heeft gisteren ook al een 

eerste ‘slachtoffer’ geëist. Een mama 
van een slachtoffertje van Kim De Gel-
der kreeg het plots zo benauwd dat 
ze bewusteloos dreigde te vallen. Er 
werd een ziekenwagen en een mug-
dienst opgeroepen. De ambulancier 
met dienst was zo onder de indruk van 
alle media-aandacht, dat hij met open 
deuren vertrok om wat verder de per-
soneelsparking binnen te rijden. De 
veiligheidsdiensten probeerden de 
media eerst nog wijs te maken dat de 
vrouw niets met het proces te maken 
had. Maar toen ze op een brancard 
werd afgevoerd, droeg ze haar rode 
badge nog. Ze zag lijkwit, maar was 
bij bewustzijn toen ze in de ambulance 
werd gereden. Na onderzoek in het 
ziekenhuis kon ze al naar huis.

●●Nic en Katja, de ouders 
van Kim De Gelder, mogen 
de assisenzaak tegen hun 
zoon niet meer bijwonen 
tot na hun getuigenis op 
woensdag 13 maart. Dat 
heeft voorzitter Defoort 
gisteren beslist op vraag 
van de burgerlijke partijen. 
“Het kan alleen maar po-
sitief zijn”, zei Rafaël Gar-
cia Arbesu. De vader van 
de kleine Leon, die door 
De Gelder werd vermoord, 
had vrijdag gevraagd om 
hen uit de assisenzaal te 
weren. Volgens sommige 
ouders daagde vader De 
Gelder de burgerlijke par-
tijen uit door hen te bekij-
ken met een glimlach op 
het gezicht.

Ouders De Gelder  
niet meer welkom

“Als De Gelder 
ontoerekenings-
vatbaar is, word ik 
de nieuwe paus.”
OOM
EEN VAN DE KINDEREN

“Haentjens mag 
zijn akte van 
verdediging bij het 
kladpapier leggen.”
ANONIEM

“We zijn tevreden 
dat hij meer heeft 
gezegd dan we 
hadden verwacht.”
RAFAËL EN EVA
OUDERS LEON
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Dendermonde

Gedetineerden 
fietsen Ronde 
van Vlaanderen  
op rollen

De dag voor de echte 
Ronde van Vlaanderen 
rijden de liefhebbers 
hun ronde. En op 30 

maart voor het eerst ook een 
aantal gedetineerden, maar 
dan wel in de gevangenis, 
op rollen en volgens een 
simulatie.

Trappen achter tralies

José De Cauwer (links) praat met enkele gedetineerden die duchtig aan het trainen zijn voor hun Ronde van 
Vlaanderen op 30 maart. FOTO’S GEERT DE RYCKE 

Vier teams van zes personen ne-
men het tegen elkaar op in hun Ron-
de van Vlaanderen. Elke ploeg be-
staat uit zes gedetineerden. En die 
zitten in Oudenaarde, Brugge, Gent 
en Dendermonde. In Dendermonde 
kunnen de renners worden gespon-
sord. De opbrengst gaat naar het goe-
de doel. “Dat hebben we zelf geko-
zen”, zegt de 27-jarige gevangene 
C.M.. “We zijn al tien weken aan het 
trainen en wij zijn blij dat we dit mo-
gen doen. We doen het om te win-
nen, maar vooral ook voor die kin-
deren die met het verzamelde geld 
een leuke vakantie kunnen krijgen.” 

Het is dus eens wat anders dan op 
cel zitten. “Het zorgt voor heel wat 
ontspanning”, weet D.C. (30). “Het 
is een uitdaging voor ons, maar er zit 
ook wel wat competitie achter. We 
willen deze wedstrijd graag win-
nen. In het begin ging het niet zo vlot, 
want geen van ons was voor de ge-
vangenis een fervente fietser, maar 
dat is ondertussen veranderd. Ook al 
zouden we de Ronde natuurlijk het 
liefst buiten rijden. Er mogen meer 
initiatieven komen als dit.” 

Vier trainingen per week
Wielergrootheid en tv-commenta-

tor José De Cauwer is peter van het 
project en twee trainers komen elke 
week naar de gevangenis om hun op-
gesloten renners te begeleiden. “In 
het begin was het zeker wennen”, 

Zet kartonnen meubelen in 
uw huis als u het op de markt 
brengt. Vastgoedstyliste 
Manou Rottiers van het 
Antwerpse Style@Home merkt 
dat ze de huizen beter doen 
verkopen. “Ze vinden sneller 
kopers en mensen betalen 
ook meer als ze zien hoe een 
woning kan worden ingericht.”

ken. Deze meubels lijken echt.” 
En dat is ook waar het om draait 

volgens retailspecialist Gino Van 
Ossel. “Hoe meer iets lijkt op wat je 
uiteindelijk krijgt, hoe beter het ver-
koopt. Als je spaghettisaus verkoopt, 
zet je op de verpakking ook de spag-
hetti die geserveerd wordt. Karton 
wordt vaak geassocieerd met niet 
sterk en goedkoper. Dus de meubels 
moeten voldoende echt lijken. Vroe-
ger had je plastic tv’s om in een huis 
te plaatsen, maar je zag van ver dat 
ze niet echt waren. Een aangekleed 
huis oogt veel gezelliger. Je verkoopt 
eigenlijk een thuis in plaats van een 
huis. Mensen gaan meer af op hun 
gevoel. Ze worden dan verleid om 
meer te betalen.” 

En die meerwaarde kan tot 8% 
gaan, volgens Rottiers. “Kartonnen 

500 euro karton waardeert huis op
Nepmeubels in lege woning zorgen voor hogere prijs

Ze lijkt net echt, maar Manou 
Rottiers staat hier bij een keuken 
van karton. FOTO SARAH VAN DEN ELSKEN

“Als je een leeg huis moet bemeu-
belen om te verkopen, huur je de 
meubels en dat kost enkele duizen-
den euro. Maar met kartonnen meu-
bels kun je hetzelfde effect berei-
ken en voor 500 euro bemeubel je al 
een heel huis”, zegt Manou Rottiers 
van Style@Home. “In Nederland en 
Frankrijk bestaat het al langer. Maar 
het waren gewone vierkante blok-

● ● José De Cauwer aarzelde niet toen hij gevraagd werd 
om peter te worden van de renners in Dendermon-
de. “In de andere gevangenissen die meedoen zijn Ro-
ger De Vlaeminck, Johan Museeuw en Leif Hoste peter. 
Ik wil hier mee mijn schouders onderzetten. Zeker om-
dat de opbrengst naar het goede doel gaat. Maar ook 
omdat Dendermonde gaat winnen. Twee trainers zetten 
zich wekelijks in voor die jongens. En ook zij doen heel 
veel moeite. Want het is afzien. Maar het sporten zorgt 
voor ontspanning. Als ze zich in het zweet gereden heb-
ben en nadien een douche kunnen nemen, denk ik dat 
dat deugd doet. Ze hebben hier tenslotte niet zo heel 
veel en zo zijn ze toch in beweging. En voor mannen die 
voordien niet fietsten, hebben ze al veel progressie ge-
maakt.” SVOV

José De Cauwer:
“Deze beweging doet deugd”

● ●  Karton is een mogelijkheid, 
maar er zijn nog andere dingetjes 
waarmee u uw huis kunt opwaar-
deren als u het toont aan een ko-
per. Zoals:
■  Een likje verf doet wonderen.
■  Laat geen lege woning zien.
■  Zorg voor een huiselijke sfeer.
■  Maak het gezellig en steek de 
open haard aan.
■  Steek kaarsjes aan.
■  Zet boeken in de boekenkast.
■  Zorg dat het huis lijkt op wat de 
koper zal krijgen.
■  Bak een cake, zodat het binnen 
lekker ruikt.
■  Leg dekens op het bed.
■  Plaats niet te veel meubels. Dat 
kan een omgekeerd effect heb-
ben.
■  Doe de zwembadverlichting in 
de winter aan.
IVTH

Hulpmiddelen  
op immomarkt

meubels worden populairder. Ik krijg 
bijna elke week twee of drie aanvra-
gen binnen. Mensen kunnen het ook 
makkelijk zelf doen.”

Gewicht
Ook vastgoedmakelaar Wim Pele-

man van First Immo in Antwerpen 
merkt de trend. “Wij zijn vragende 
partij om een huis in te richten omdat 
dat makkelijker verkoopt. Inrichting 
met karton wérkt. De meeste mensen 
kunnen geen plan lezen en kunnen de 
ruimte niet aankleden in functie van 
wat ze willen. Met de inrichting kun-
nen ze zich makkelijker voorstellen 
wat het is en het lijkt ook leefbaarder.” 

Van Ossel ziet nog een voordeel. 
“Kartonnen meubels wegen niet veel 
en je haalt ze makkelijk in en uit het 
huis.” IVTH

legt Etienne De Beule uit. “Een ge-
vangenis is geen plaats waar je we-
kelijks komt. Maar omdat de gas-
ten zo goed meewerken, is het ze-
ker wel leuk. Ze zeggen mij dat ze 
er echt naar uitkijken. Er zijn twee 
duurtrainingen per week en twee 
op explosiviteit. Ze komen van ver, 
maar geraken klaar tegen 30 maart.” 

Het is de bedoeling dat de gevan-
genen de Ronde van Vlaanderen 
voor wielertoeristen rijden via een 
simulatie. Die gaat over 140 kilome-
ter. Met de nodige weerstand, want 
wanneer er een beklimming is, zul-
len de renners het zwaarder hebben 
op de fiets en harder op de pedalen 
moeten duwen. 

Supporters toegelaten
Terwijl de renners binnen in de ge-

vangenis koersen, rijden de cipiers 
en het andere personeel buiten mee 
met de echte wedstrijd. Er zijn geen 
prijzen te winnen, maar er wordt wel 
gestreden voor de eer. “Er mogen ook 
mensen in de gevangenis komen 
supporteren”, zegt sportfunctiona-
ris Heather Loontjens. “Dat zal een 
grote steun zijn voor hen. De mannen 
kunnen op hun scherm ook via een 
beveiligde internetverbinding zien 
waar hun ploegmakkers en hun con-
currenten uit de andere gevangenis-
sen zich op het parcours bevinden.”

150 jaar
De directie van de Dendermondse 

gevangenis besliste om deel te ne-
men aan de wedstrijd omdat de in-
stelling dit jaar de 150ste verjaardag 
viert. 

“Er staan heel wat activiteiten ge-
pland in dit feestjaar”, zegt Loon-
tjens. “Zowel voor de gedetineerden, 
de buurtbewoners als het personeel. 
We proberen te werken aan een kwa-
liteitsvol aanbod van vrijetijdsbeste-
ding. We ervaren een steeds grote-
re nood aan sportactiviteiten. Het 
is voor hen een uitlaatklep en een 
aangenaam tijdverdrijf, waar ze de 
nodige energie uithalen. We willen 
hen door deel te nemen aan dit pro-
ject een succesvolle ervaring laten 
beleven door hen vol voor de over-
winning te laten gaan.” 
STEF VAN OVERSTRAETEN

“Er mogen meer 
initiatieven  
komen als dit.”
D.C.
GEDETINEERDE

“We kozen zelf het 
goede doel. We 
willen winnen, 
maar we doen het 
voor de kindjes.”
C.M.
GEDETINEERDE


