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De Wever van parlement
naar intensieve zorgen
N-VA-voorzitter ook al met spoed
naar het hospitaal overgebracht: een
scheur in een slagader vlak onder de
hersenen. Ze moest meteen onder
het mes. “Ze is door het oog van de
naald gekropen”, klonk het achteraf.

BRUSSEL

Bart De Wever is
opgenomen in het
ziekenhuis, op de afdeling
intensieve zorg. De N-VAvoorzitter en Antwerps
burgemeester was onwel
geworden in het Vlaams
Parlement. Wat er precies
scheelt, is nog onduidelijk.

Vlammende ruzie

Zijn woordvoerder Philippe Beinaerts ontkracht geruchten dat het
om hartklachten zou gaan. Zeker is
dat De Wever gistermiddag op bevel
van de arts van het Vlaams Parlement per onmiddellijk opgenomen
werd in het ziekenhuis. “Zijn toestand is wel minder ernstig dan aanvankelijk gevreesd”, zei Beinaerts.
“Er is hoop dat hij niet al te lang in
het ziekenhuis moet blijven.”
Het is niet de eerste keer dat de
gezondheid van De Wever het
nieuws haalt. In 2010 moesten de
regeringsonderhandelingen stopgezet worden nadat de N-VA’er onwel
was geworden aan de onderhandelingstafel. Een combinatie van stress
en overmoeidheid, klonk het toen.
“Niets ernstigs.” De Wever kampte
toen nog met overgewicht.
De ziekenhuisopname komt op
een zeer moeilijk moment voor het
gezin De Wever. Amper een maand
geleden werd de echtgenote van de

Eerste schepen in Antwerpen Koen
Kennis (N-VA) neemt de komende
dagen de meeste taken van De
Wever over als burgemeester. Zo
staat er vandaag bijvoorbeeld een
voorbereiding op het vrijdagse schepencollege op het programma, die
uitzonderlijk door Kennis zal worden voorgezeten.
De Antwerpse gemeenteraad
werd gisteren al even uitzonderlijk
geleid door havenschepen Marc Van
Peel (CD&V). Het decreet bepaalt dat
het gemeenteraadslid met de meeste
anciënniteit de voorzitter vervangt.
De gemeenteraad, die door de
bespreking van de meerjarenbegroting voor de derde dag op rij zitting
hield, eindigde overigens in vlammende ruzie. Van Peel tikte Anke
Van dermeersch (Vlaams Belang) op
de vingers voor een tweet die ze verstuurde over de afwezigheid van De
Wever.
Een opmerking van haar partijgenoot Filip Dewinter was echter de
druppel. “Ik laat in het midden of De
Wever strategisch ziek is of een zieke
strateeg, maar het zal wel het laatste
zijn”, opperde hij. Waarop de N-VAfractie de zaal verliet. (KVDP/AVB)

Wie vandaag jong is, heeft het niet onder de markt.
en wie niet horen wil, moet voelen. Met GAS-boetes

‘Scholen
straffen
te streng’
Volgens kinderrechtencommissaris
Bruno Vanobbergen krijgen
leerlingen te weinig krediet

BRUSSEL

Steeds meer leerlingen
worden van school
gestuurd, zo meldt
het Kinderrechtencommissariaat. ‘Jongeren
krijgen weinig ruimte om
fouten te maken.’
“Verontrustend”, zo noemt kinderrechtencommissaris
Bruno
Vanobbergen, die gisteren zijn jaarverslag presenteerde, het stijgend
aantal leerlingen dat definitief
wordt uitgesloten op school. Vorig
schooljaar werden zo 2.793 jongeren weggestuurd, of 6,4 procent
meer dan het jaar voordien, en zelfs
36 procent meer dan in 2009-2010.
Bovendien worden veel leerlingen
pas uitgesloten op het einde van het
schooljaar.

Thuistaal

! Burgemeester Bart De Wever leidde dinsdag nog de
Antwerpse gemeenteraad. ©

KLAAS DE SCHEIRDER

Brusselaar Stromae
filmt clip in Antwerpen
BRUSSEL — Stromae op een strak

rijtje met een achttal dansers, dat
was het ongewone tafereel dat zich
afspeelde voor de ingang van het
eetcafé Hola Pola op het Antwerpse
Damplein. De Belgische sensatie,
die al hits scoorde met ‘Formidable’
en ‘Alors on dance’, was de afgelopen dagen in de Scheldestad voor
de productie van zijn nieuwste
videoclip. Een opmerkelijke keuze
voor een uitgesproken Brusselse
zanger.
“Samen zijn we op zoek gegaan

naar een geschikte locatie. Zo kwamen we uit op de Shelter in Park
Spoor Noord. We hebben de locatie
voorgesteld aan Stromae en voor
hem was Antwerpen een goede
keuze”, zo verklaart productieleider Tom De Pelseneer op de website van De Nieuwe Antwerpenaar.
De opnames zouden zijn voor
een nieuwe versie van zijn nieuwste hit ‘Tous les-mêmes’. De casting
van de dansers gebeurde door de
choreograaf van Madonna, weet
De Pelseneer nog te melden. (SE)

Verdachte schietpartijen
Parijs opgepakt
BRUSSEL — De politie in Parijs heeft
een verdachte opgepakt van de
schietpartijen die de afgelopen
dagen plaatsvonden in de Franse
hoofdstad. Dat bevestigt het parket
in Parijs. De man werd nog niet
ondervraagd.
De speurders raakten de verdachte op het spoor na een getuigenverklaring. Hij werd gisteravond aangetroffen in een
geparkeerd voertuig in een ondergrondse parking in Bois-Colombes,
nabij Parijs. Dat de man nog niet
ondervraagd kon worden zou te
maken hebben met zijn toestand

op het moment van de arrestatie.
Mogelijk was hij onder invloed van
medicatie.
De man wordt verdacht van verschillende schietincidenten. Maandag drong hij bij de krant
Libération binnen en verwondde
hij een assistent-fotograaf. In de
zakenwijk La Défense schoot hij
voor de Franse grootbank Société
Générale wild om zich heen en
hield daarna een automobilist
onder schot. Vorige week vrijdag
zou de man bij de nieuwszender
BFMTV een redacteur bedreigd
hebben. (BELGA/KVDP)

Evengoed is Vanobbergen bezorgd
over de groeiende neiging om kinderen te straffen als ze hun thuistaal
spreken
op
school.
“Leerlingen worden daarvoor op
school soms meervoudig gestraft:
bij de evaluatie van vakken, bij de
evaluatie van attitudes en vaardigheden, en als orde- en tuchtmaatregel.”

‘Wie betrapt wordt
met drugs, wordt
van de ene op
de andere dag
weggestuurd’
BRUNO VANOBBERGEN
KINDERRECHTENCOMMISSARIS

Het onderwijs wordt volgens de kinderrechtencommissaris overspoeld met opdrachten en wordt ook nog eens
geconfronteerd met maatschappelijke problemen. Als
het misloopt, is er weinig tijd
om daar goed op te reageren.
“Wie betrapt wordt met drugs,
wordt van de ene op de andere
dag weggestuurd, waarbij de
communicatie met de leerling
en ouders vaak mank loopt, en
de school zich in alle bochten
wringt om zichzelf te vergoeilijken, merken we. Is dat de

manier om met zulke problemen om te gaan? We zien dat
scholen die de tijd nemen om
de problemen te bekijken en
een oplossing te zoeken, op
lange termijn betere resultaten
boeken.”
Er zijn nog signalen die suggereren dat kinderen en jongeren maar weinig ruimte krijgen om fouten te maken. “In
België volgt 5,3 procent van alle
leerlingen
buitengewoon
onderwijs, waarmee we aan de
Europese top staan. Kinderen
die in november of december

Analyse Jongeren eerste slachtoffer van repressievere maatschappij

GAS-boete vervangt mijnheer
Is de jeugd van tegenwoordig vervelender
dan vroeger, of voelen we een sterkere
aandrang om hen te straffen als ze over
de schreef gaan? ‘Door overal op onze
strepen te staan, houden we zelf een logica
van straffen in stand.’ Lotte Beckers

D

e voorbeelden
zijn talrijk en
bekend: de al dan
niet absurde
GAS-boetes, de
spelende kinderen die als storend worden ervaren, de scholen die sneller grijpen naar definitieve schorsing
als de leerlingen het uithangen.
Er waait een repressieve wind in
onze samenleving, en jongeren
lijken daarvan het eerste slachtoffer.
Het zou natuurlijk best kunnen dat de jeugd van tegenwoordig vervelender is dan vroeger,

en hoognodig op zijn plaats
moet worden gezet. Al is dat
nauwelijks hard te maken, wel
in tegendeel. Overlast is een subjectief begrip, en wie weet of het
jonge grut vaker wildplast of
luidruchtiger is dan vaderlief?

Publieke ruimte
Wat we wel weten is dat het aantal jongeren dat naar de jeugdrechter moest voor een ‘als misdaad omschreven feit’ tussen
2008 en 2012 met 9 procent
daalde, tot 2.759. Treffend: hun
leeftijdsgenoten die naar die-

zelfde rechtbank moesten
omwille van een problematische
opvoedingssituatie, is in diezelfde periode toegenomen met
14 procent, tot 23.833. Dat suggereert dat meer jongeren afhaken
of de aansluiting verliezen, met
alle gevolgen van dien.
Er zijn andere, al bekende
verklaringen voor die hang naar
straffen. Onze publieke ruimte
wordt almaar krapper, terwijl de
bevolking groeit. Er is de individualisering waarbij we onze vrijheid claimen, ook al gaat die ten
koste van anderen. Er is onze
neiging om alle risico’s te vermijden en te beperken, waardoor we ongeregeldheden zo
snel mogelijk de kop indrukken,
voor ze uit de hand lopen. Ook
als dat betekent dat er in
Lokeren niet met sneeuwballen
gegooid mag worden, omdat zo
mogelijk een oudere medeburger ten val komt. Of dat rondhangen in de kiem wordt
gesmoord om later delinquent
gedrag te voorkomen.
Maar er is meer. We leven in

een tijd waar veel gereduceerd
wordt tot een zakelijke relatie,
ook het onderwijs. De leerling
heeft recht op kennis, de school
is er om dat recht in te vullen. En
als aan die verwachtingen niet

‘We zijn beland
in een logica van
straffen, en moeten
daarvoor de hand
in eigen boezem
durven steken’
BERT SMITS
SOCIAAL PEDAGOOG

wordt voldaan, of de cijfers op
het rapport vallen tegen, dan is
er, steeds vaker, de klacht, al dan
niet voor de rechtbank. Scholen,
zelfs jeugdverenigingen moeten
zich daardoor steeds vaker
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We zijn streng, op straat en op school,
of schorsingen. Wat is er aan de hand?
Politiek blijft
GAS-boetes
steunen, maar
‘zotternijen
moeten eruit’
BRUSSEL — Het Grondwettelijk Hof

Speeltijd op het Koninklijk Atheneum in Antwerpen. Scholen
zijn een afspiegeling van de samenleving, waar de klemtoon ligt
op sociale controle, meent Vanobbergen. © YANN BERTRAND

zijn geboren lopen 76 procent
meer kans om in het buitengewoon onderwijs te belanden. Dat
toont aan dat ze weinig kansen
krijgen om iets te betekenen en
zichzelf te ontwikkelen.”

Time-out
Ondertussen belanden ook steeds
meer jongeren bij time-outprojecten, waarbij ze even bekomen
omdat het op school niet meer
botert. “De groep die geen aansluiting vindt op school, en andersom,
groeit, zelfs in de basisscholen. Dat

zegt iets over de verwrongen relaties, en het is jammer dat dan vaak
de neiging ontstaat om het probleem bij de jongeren te leggen.”
De scholen staan daarmee niet
alleen, zegt Vanobbergen, ze zijn
een afspiegeling van de samenleving, waar de klemtoon ligt op
sociale controle en weinig krediet.
“In een sanctionerende samenleving is zo’n reactie logisch en heeft
een school het makkelijk om zich
te legitimeren. Terwijl een school
net een plek zou moeten zijn waar
het dominante discours in vraag
wordt gesteld.” (LB)

2.793
jongeren werden
vorig schooljaar
weggestuurd,
6,4 procent meer
dan het jaar
voordien

zal zich buigen over de vernieuwde
GAS-wet. De Kinderrechtencoalitie
en de Liga voor Mensenrechten
dienden gisterochtend een verzoekschrift in tot vernietiging van de wet
over de gemeentelijke administratieve sancties.
Zij klagen aan dat het GAS-systeem door de leeftijdsverlaging tot
veertien en een verhoging van de
boetes verruimd zal kunnen worden
toegepast op minderjarigen. Ze hebben het over “een uitholling van het
jeugdrechtsysteem”.
Voor het Brusselse Justitiepaleis
protesteerden gisteren ook een honderdtal jongeren tegen de wet.
Groen, de enige partij die enkele
maanden geleden tegen de nieuwe
wet stemde in de Kamer, juicht de
demarche voor het Grondwettelijk
Hof toe. “Ik ben zeer blij dat die verenigingen het initiatief genomen
hebben”, zegt Kamerlid Stefaan Van
Hecke. Maar de andere partijen blijven op hun standpunt.
“Ik hoop dat onze GAS-wet sluitend was”, blijft CD&V-Kamerlid
Bercy Slegers achter de beslissing
van haar partij staan. “Het Hof zal
moeten oordelen, maar ik heb er
eigenlijk alle vertrouwen in. Al moeten de absurde voorbeelden die de
media gehaald hebben wel onderzocht worden.”
Coalitiepartners Open Vld en sp.a
denken er net zo over. “De zotternijen moeten eruit”, klinkt het unisono bij Bart Somers (Open Vld) en
Peter Vanvelthoven (sp.a).
“We moeten uit alle kracht ageren tegen idiote regeltjes en uitwassen”, zegt die laatste. “En voor alle
duidelijkheid: repressie is het allerlaatste doel van de GAS-boetes. Er
komen zoveel stappen voordat een
minderjarigeeffectief250euroboete
zou moeten betalen. Bovendien zijn
er amper gemeenten die de verlaging van de leeftijd effectief zullen
doorvoeren.” (AVB)

Opinie
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Brecht Warnez: ‘Wat als er
geen GAS-boetes waren?’

pastoor van weleer
indekken. Alle regels moeten
klaar en duidelijk op papiers
staan, en regels impliceren sancties. En die sancties moeten ook
nog eens gecontroleerd worden.
“We zijn beland in een logica
van straffen, en moeten daarvoor
de hand in eigen boezem durven
steken”, zegt sociaal pedagoog
Bert Smits. Hij vindt dat onze neiging om alles in een juridisch
kader te plaatsen, overhelt naar
domeinen waar dat moeilijk past,
zoals onze omgang met jongeren.
“Door overal op onze rechten te
staan en op te lijsten wat er mis
kan lopen, ondergraven we het
pedagogische maatwerk en creëren we een afstand in de opvoedingsrelatie, terwijl die per definitie niet risicovrij is.”

Tanende gezag
Tegelijk doet zich een ander fenomeen voor: de afbrokkeling van
het centrale gezag. Waar voorheen pastoor, dokter en politicus
wisten wat goed voor ons was, is
het nu ieder voor zich. Jongeren,

zo is Smits overtuigd, zijn onbewust gevoeliger voor die nieuwe
wind. “Ze stellen veel bestaande
procedures in vraag, ook op
school. Dat wordt wel eens gezien

als lastig.”
Tegelijk ontstaat uit dat
tanende gezag de neiging om
krampachtig vast te houden wat
niet meer te controleren valt.

Bovendien is de neiging groot om
snelle, makkelijk te implementeren maatregelen te kiezen voor
problemen die fundamenteel,
complex en veelzijdig zijn, zeker
in het veiligheidsbeleid.
Maar, geen paniek. Het ziet
ernaar uit dat we hier met een
trend van voorbijgaande aard te
maken hebben. Allereerst is er de
felle en aanhoudende tegenstand
tegen de GAS-boetes, die suggereert dat het maatschappelijk
draagvlak voor repressie overschreden is. Tegelijk is onze mentaliteit heel traag aan het keren.
“Volgens mij hebben we de
belachelijkste uitwassen nog niet
gezien, maar tegelijk merk ik een
parallelle beweging: er is een
nieuwe nood aan samenwerking,
mensen willen opnieuw verantwoordelijkheid opnemen in
plaats van die op elkaar af te
schuiven”, zegt Smits. “Ouders
willen de scholen weer kennen, de
scholen willen zich verbinden
met hun omgeving. We evolueren
naar een meer volwassen samenleving.”

