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President van Caraïbisch land meet schade op na zwaarste aardbeving in tweehonderd jaar

Massale
hulpverlening
van start
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Ooggetuigen
over de gruwel in
Port-au-Prince
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Haïti, een
magneet die
ellende aantrekt
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■ Een vrouw kruipt vanonder
het puin in Port-au-Prince.

‘Tienduizenden doden in Haïti’

“Het parlement is ingestort. De zetel van
de fiscale administratie is ingestort.
Scholen zijn ingestort. Ziekenhuizen zijn
ingestort. Sommige scholen zijn gevuld
met lijken”, zei de Haïtiaanse president
René Préval, die het ook had over “onvoorstelbare scènes”. De aardbeving die Haïti
dinsdagnamiddag plaatselijke tijd trof met

een kracht van 7 op de schaal van Richter, is
de zwaarste in het gebied in tweehonderd
jaar en zou volgens de president tussen
30.000 en 50.000 mensen de dood hebben
ingejaagd. “Er zijn veel gebouwen ingestort
en zo veel wijken volledig vernield; in sommige wijken is geen levende ziel meer te
bespeuren, dus ik weet niet waar al die mensen dan heen zijn”, zei ook premier JeanMax Bellerive, die vreest voor meer dan honderdduizend dodelijke slachtoffers.
Volgens het Internationale Rode Kruis
heeft de aardschok zeker 3 miljoen mensen
getroffen. Het epicentrum lag op slechts 15
kilometer ten westen van de drukbevolkte
hoofdstad Port-au-Prince en heeft vooral de
West Provincie door elkaar geschud.
Huisjes uit de krottenwijken vielen als
dominostenen om, maar ook overheidsgebouwen en zelfs een deel van het presidentieel paleis en het parlement gingen tegen
de vlakte. Van een drukbezochte super-

Vakbond in verweer tegen
afgeslankt legerplan

Overlevenden

●

DOOR LOTTE BECKERS

● Defensieminister Pieter De
Crem (CD&V) heeft groen licht gekregen
voor zijn hervormingsplan voor het
leger. Dat gebeurde nadat hij op vraag
van de Franstalige regeringspartijen
aanpassingen had doorgevoerd. Zo blijven de kazernes in Aarlen en Bastenaken
behouden. De onafhankelijke legerbond is teleurgesteld. “We hadden een
toekomstplan voor defensie, daar haalt
men nu elementen uit wegens partijpolitieke belangen”, zegt de vakbond. >4
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Scholen, ziekenhuizen
en overheidsgebouwen
ingestort: duizenden
Haïtianen begraven
onder het puin
markt en verschillende schoolgebouwen
met volle klassen blijft enkel puin over. De
gevangenis van Port-au-Prince stortte in, tal
van gevangenen zijn op de loop. De aartsbisschop van de hoofdstad, Joseph Serge
Miot, liet het leven toen het aartsbisschoppelijk paleis instortte.
Na de aardbeving was de chaos compleet. Mensen liepen in paniek de straten
op, de telefoonlijnen en elektriciteit vielen
uit en de ziekenhuizen, waarvan enkelen
ingestort zijn, konden de toevloed aan
gewonden niet aan. Volgens de laatste

berichten konden de gewonden nog maar
in één ziekenhuis terecht. Op de zeldzame
radiozender die nog de ether haalde, vertelde een dokter hoe mensen hevige bloedingen moesten stelpen. Overal op straat
lagen lijken en kermende en bloedende
mensen.
Bovendien werd het land nog verschillende keren opgeschrikt door hevige
naschokken. Al gauw kwamen ook berichten over plunderaars. Intussen steken veel
(gewonde) Haïtianen de grens met de
Dominicaanse Republiek over om daar
hulp te zoeken.
De humanitaire situatie in Haïti heet
catastrofaal. Het verarmde land kampte al
met een beperkte voedselvoorraad, nu
dreigt ook een tekort aan drinkbaar water
en er wordt gevreesd voor epidemieën.
Ziekenhuizen hebben amper medisch
materiaal of geneesmiddelen. De internationale steun kwam dan ook snel op volle

CAMPS&VANDERSTRAETEN

De Gouden Schoen, de opening van
het Autosalon met prins en een dozijn
ministers, kinderen op een slee... het is
goed dat er nog beelden zijn die de ketting van afschuw en verdriet doorbreken. Zelfs het gat van 20 miljard in de
begroting heeft nu iets lachwekkends.
Alles wat afleidt van de witte dood uit
wrede handen is meegenomen.
Menselijk opzicht doet er niet meer toe:
iedereen in een witte Porsche!
Na een week van rouwkranten hunker
je weer naar stupide incidenten. Zo is de
mens. Kate Moss die haar enkel verstuikt, chocolatiers met prijsafspraken,
een kerkdief van tachtig, de minister die
zijn gehoor het lazarus gorgelt... dat
klein spul, als balsem. Als het maar bin-

nen de verbeelding van de armen blijft.
Juist nu voel je weer de levenskracht van
het fait divers. Zeg maar: de verlossing
van duivenmelkers.
Wie zou het dan nog over Maurice
Lippens willen hebben?
Verdriet gaat voorbij. En verontwaardiging. En de staat van collectieve anesthesie. Ineens is het er weer: kleine rancune, familiaal chagrijn voor een worstenbroodje, tietenjaloezie onder huppelkutjes. Leve de overlevenden! Ruig
in bezit en rechten. Graag bereid tot
een elleboogstoot.
En toch, deze week zag ik de schoonheid van loutering. Paul Marchal was
op televisie. Ik herkende hem bijna niet
meer: man zonder wrok, zonder per-

soonlijk belang, zonder hoogmis van
verdriet. Ja, dat de vader van An had
geleden kon je wel zien. Maar er zat geen
missionerende megalomanie meer achter, geen schaduw van publieke recuperaties.
De hengst van verdriet is dood,
meneer.
Alles aan Paul Marchal was waardig.
En troostend. Contrapunt zonder lijflied
van het nabije sterven. Niet één grimas
die nog deed denken aan de uitzinnige
rouw die hij had gekend. Hooguit: het
verlangen om geheeld te worden, in
verstilde woede.
Dat heet beschaving.
Il faut le faire.

toeren. Verschillende landen stuurden
noodhulpteams of kondigden financiële
steun aan. Vanuit België vertrok gisteravond al een B-Fastteam van op Melsbroek.
Ook een medische ploeg onder leiding van
spoedarts Luc Beaucourt zat mee op het
vliegtuig. Haïti was onmiddellijk zelf vragende partij voor financiële of logistieke
steun en voedselhulp.
De VN, die met 9.000 mensen aanwezig
zijn in Haïti, maakten al bekend dat onder
meer elf Braziliaanse blauwhelmen
omkwamen bij de aardbeving. Het hoofd
van de VN-vredestroepen in Haïti, Hedi
Annabi, raakte vermist toen het hoofdkantoor in elkaar stortte. Ook verschillende
hotels bleken niet bestand tegen de schokken. Over het lot van de 100 tot 140 Belgen
in het land bestaat nauwelijks duidelijkheid. Nagenoeg alle communicatielijnen
liggen plat.
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Léonard in poleposition
voor opvolging Danneels
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GOUDEN
SCHOEN

“IT’S REALLY
BREAKING
MY HEART”
zie p.
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Leterme
neemt trofee
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voor Jovanovic
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