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V
tm heeft Idool en de VRT
zocht tot twee jaar geleden
via preselecties naar een

geschikte kandidaat voor Eurosong.
Maar niemand doet beter dan
Humo. Al sinds 1978 ploegt het blad
tweejaarlijks door de Vlaamse klei
op zoek naar jong talent dat er naast
een goed lief ook een ongeneeselij-
ke afwijking voor rock-’n-roll op
nahoudt. 

Er zijn nooit meer bands geweest
die een plek op de Vlaamse podia
ambiëren. Hun niveau ligt hoger
dan ooit. Tegenover die veelheid
staat intussen een wildgroei aan
talentenjachten, waarin de Rock
Rally the original blijft. Met
Novastar, Admiral Freebee, dEUS en
Noordkaap als meest in het oog
springende uitschieters, heeft de
Rally al een fraai stuk Belgische
muziekgeschiedenis opgeleverd. 

Of het nieuwe School is Cool zich
mettertijd bij dat lijstje zal voegen,
valt af te wachten. Aan de groeps-
naam is nog werk, alleszins, maar de
band ging zondagavond wel al met
de hoofdprijs aan de haal. Met het
soort folkrock waar bands als Arcade
Fire en Mumford & Sons vandaag
succes mee hebben, houdt School is
Cool alvast de vinger aan de pols. In
die zin is de Rock Rally trouwens
altijd een goeie graadmeter voor
wat er leeft in de Vlaamse repetitie-
ruimtes. Na de doorbraak van de
grunge wilde iedereen Nirvana zijn,

na de doorbraak van de piepjonge
Arctic Monkeys ging Steak Number
Eight – gemiddelde leeftijd: 14 – met
de overwinning lopen, en wellicht
wint de Vlaamse tegenhanger van
Florence + The Machine of Marina &
The Diamonds de volgende editie. 

Door die overwinning – en vooral
de 10.000 euro die eraan vasthangt –
heeft de band alvast de eerste stap
vooruit gezet. Een overwinning op
de Rock Rally staat garant voor
media-aandacht, en geen enkele
zichzelf respecterende talentscout
die niet even langs zal gaan om het
potentieel van School Is Cool na te
gaan. Al heeft een band vandaag
geen grote platenfirma meer nodig
om een carrière uit te bouwen.
Vroeger was het anders. Toen 
werden cd’s uitsluitend in dure
opnamestudio’s gemaakt, waar 
al het prijzengeld op ging aan pro-
fessioneel personeel om je potentië-
le single vet te doen klinken. De
Belgische bands die daar vandaag
nog aan beginnen zijn op één hand
te tellen. Nu neem je thuis voor dat
geld een hele cd op, en met beetje
handigheid blijft er zelfs nog
genoeg geld over om hem zelf uit 
te brengen. Bovendien heeft Humo
datgene waar het bij  talenten -
jachten van VRT en vtm steevast aan
ontbreekt: een dienst nazorg. Wie
de Rock Rally wint, weet zich voor
minstens tien jaar verzekerd van
aandacht in één van de grootste
weekbladen van Vlaanderen. 

Kortom: het enige wat School of
Cool moet doen, om die ochtend in
de krantenwinkel te raken, is
samenblijven. Al de rest komt 
vanzelf wel. 

De school van de Rock Rally
BIJGEDACHTE

BART STEENHAUT

coördineert de muziekredactie van De Morgen.

D
at de dubbele terreuraanslag
in de metrostations in
Moskou als een totale verras-
sing komt, kunnen we helaas
niet zeggen. De instabiliteit

in de altijd al woelige Kaukasus nam de
laatste maanden zienderogen toe.
Geweld en terreur zijn er haast dagelijk-
se kost. De aanslagen zijn er meestal
gericht tegen lokale machtsvertegen-
woordigers en politie. De dreigingen van
de rebellen uit de Noord-Kaukasus om
Rusland recht in het hart te raken, wer-
den gisteren met meedogenloze precisie
uitgevoerd: in de hoofdstad Moskou, pal
in het centrum, tijdens de ochtendspits
en dan nog wel in de metro, nog steeds
een van de paradepaardjes van de
Russische hoofdstad. 

Deze gebeurtenissen zullen door de
Russische tandem Medvedev-Poetin
ongetwijfeld worden aangegrepen om
het westen er nog eens op te wijzen dat
Rusland al jaren haar eigen strijd tegen
het moslimterrorisme voert. De aansla-
gen lijken inderdaad ook op de aansla-
gen die in de voorbije jaren plaatsvon-
den in Madrid en Londen. Dit is zeker
een aspect dat door Rusland zal worden
benadrukt: het gaat hier om een globaal
probleem waarvan Rusland net als ande-
re landen het slachtoffer is.

De tweede Tsjetsjeense oorlog werd
door Poetin consequent in dit 
perspectief van de strijd tegen het funda-

menteel islamitisch terrorisme 
gekaderd. Die militaire campagne, met
als doel orde op zaken te stellen in
Tsjetsjenië, bezorgde Poetin, die hiervan
zijn topprioriteit maakte toen hij in 1999
als de Russische premier werd aange-
steld, veel populariteit bij de Russische
bevolking en speelde een belangrijke rol
in het feit dat hij later Jeltsin opvolgde
als president. 

Gemanagede democratie

Een vorige terreurgolf in Rusland, met
de gijzelingen in het theater in Moskou
in 2002 en in de school in Beslan in 2004
als trieste hoogtepunten, werd door pre-
sident Poetin aangegrepen om een hard-
handig optreden te legitimeren, maar
ook om verregaande institutionele en
federale hervormingen door te voeren in
een ultieme poging om de situatie in het
land volledig onder controle te krijgen.
Bijna een jaar geleden dan, in april 2009,

werd officieel een einde verklaard aan
die tweede Tsjetjseense oorlog, die vol-
gens Poetin tot een succesvol einde was
gebracht.

De heropbouw van Grozny, waaraan
men veel geld spendeerde vanuit de
federale staatskas, toont de Russische
overheid graag om de terugkeer van sta-
biliteit en het succes van haar aanpak te

onderstrepen. Maar dat de stuk gebom-
bardeerde gebouwen zijn vervangen
door fonkelnieuwe betekent niet dat de
problemen zijn opgelost. Integendeel.
Dit alles is slechts een laagje vernis, dat
niet kan verbergen dat de Kaukasus de
achilleshiel van Rusland blijft en dat het
slechts gaat om ‘instabiele stabiliteit’,
die zo kenmerkend is voor de van boven-
uit ‘gemanagede democratie’ die
Rusland is geworden. 

Deportatie

De harde Russische aanpak heeft wei-
nig duurzaam resultaat opgeleverd inza-
ke conflictbeheersing en -preventie. In
Tsjetsjenië zelf mag er dan misschien
een zekere graad van stabiliteit zijn
teruggekeerd. De door het Kremlin aan
de macht gebrachte Ramzan Kadyrov en
zijn beruchte ‘Kadyrovtsy’ zwaaien er de
plak. Naast Tsjetsjenië zijn er nog vele
andere potentieel bijzonder explosieve

conflicthaarden in de Kaukasus, zoals de
republieken Dagestan en Ingoesjetië.

De wortels van deze conflicten moeten
grotendeels worden gezocht in de
manier waarop het ‘nationaliteiten-
vraagstuk’ in de Sovjet-Unie werd aange-
pakt. Al sinds haar prille ontstaan is
Rusland een rijk waarbinnen verschil-
lende etnische groeperingen met ver-

schillende religies samenleven. In de
loop van de geschiedenis werden er ver-
schillende strategieën met wisselend
succes gevolgd om hiermee om te gaan.
Een sleutelmoment inzake de problema-
tiek in de Kaukasus is de massale depor-
tatie tijdens WO II van hele etnische
groepen, waaronder de Tsjetsjenen en
Ingoesjen, op beschuldiging van collabo-
ratie door Stalin. Maar in plaats van een
broodnodig publiek debat te voeren
over deze en andere zwarte plekken uit
het communistische verleden, staat de
Russische media bol van de 65ste ver-
jaardag van de overwinning in de Grote
Vaderlandse Oorlog, zoals de tweede
wereldoorlog in Rusland wordt
genoemd. Die overwinning is volgens de
publieke opinie in grote mate precies
aan Stalin te danken. Ook studenten
trekken de leidersrol van Stalin niet in
twijfel en zijn amper op de hoogte van
wat er met de volkeren uit de Kaukasus
is gebeurd, zo mocht ik deze maand nog

zelf vaststellen tijdens mijn verblijf als
gastdocent aan een Russische universi-
teit.

Het valt te vrezen dat deze dubbelaan-
slag het begin zou kunnen inluiden van
een nieuwe golf van terreuraanslagen in
Rusland. Terwijl het in de jaren negentig
in Tsjetsjenië ging om etnisch separatis-
me in de nasleep van het uiteenvallen
van de Sovjet-Unie, is het verzet nu veel
radicaler geworden en leunt het aan
tegen religieus fanatisme. In de jaren
negentig was het dus in de eerste plaats
een strijd van het etnische volk de
Tsjetsjenen, die toevallig ook moslim
waren, voor onafhankelijkheid van
Rusland. Nu echter is het verzet geëvol-
ueerd tot een meer radicale moslimbe-
weging, die ook steun krijgt vanuit
extreem islamitische groeperingen uit
de Arabische wereld. 

Veel mogelijkheden om tot een lange-
termijnoplossing te komen, zijn verlo-
ren gegaan door het gebruik van exces-
sief geweld, zowel door de Russische
zijde als door de rebellen. Maar het heeft
geen zin zich blind te staren op verloren
kansen.

In het Kremlin moet men dringend op
zoek naar een nieuwe invulling van het
concept ‘veiligheid’. In november nog
publiceerde President Medvedev een
voorstel voor een nieuw Europees
Veiligheidsverdrag. Opvallend is echter
dat in dat Russische voorstel de nadruk
nog steeds ligt op traditioneel veilig-
heidsdenken in termen van interstate-
lijk conflict, terwijl het precies bedrei-
gingen zoals moslimextremisme, maar
ook mensenhandel, drugssmokkel en
andere soft security bedreigingen zijn
die zich aandienen, want dat zijn de
belangrijkste bedreigingen voor de vei-
ligheid, ook in Rusland, en met name
ook in de Kaukasus.

RIA LAENEN verklaart, na de bomaanslagen, het failliet van de harde Russische aanpak in de Kaukasus
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is Rusland-experte van de KU Leuven en
als senior research fellow verbonden
aan de onderzoeksgroep Rusland en
Eurazië binnen het Leuvense Instituut
voor Internationaal en Europees Beleid.

Mijnheer de koninklijk
opdrachthouder,

U
dient over een drietal
weken een oplossing op
tafel te leggen voor het

jarenlang durende probleem
van B-H-V. Welnu, vele
Vlamingen zijn bijzonder onge-
rust. We horen allerhande
geruchten. De splitsing van het
kies- en gerechtelijk arrondisse-
ment B-H-V zou van de
Franstaligen afgekocht worden
met een pak toegevingen die de
Vlamingen zwaar op de maag
zouden liggen. Sta me toe u en
andere medespelers rond uw
roulettetafel te waarschuwen: u
speelt haast letterlijk met vuur!

De minister van Begroting Guy
Vanhengel verklaarde dit week-
end in een gesprek met Guy
Polspoel dat de B-H-V-kwestie
absoluut van de baan moet
geveegd worden, want dat er
anders een ware chaos zou ont-
staan. Hij heeft gelijk, maar ik
heb de onaangename indruk
dat de waarschuwende vinger
van Guy Vanhengel hoofdzake-
lijk naar de Vlamingen gericht
was. En dit is angstaanjagend.

Het kiesdistrict B-H-V is een
aberratie. Het staat haaks op de
grondwettelijke staatsindeling.
Het zit immers te paard op twee
taalgebieden en bevat een
belangrijk deel van twee
gemeenschappen. Deze mis-
kleun moet gesplitst worden.
Maar het is onzinnig de Vlaamse
Gemeenschap daarvoor met een
ondraaglijk gewicht op te zade-
len. Aan de ene kant verliezen

de Franstaligen, door een split-
sing van B-H-V, geen enkele
mogelijkheid om zich in
Vlaams-Brabant met een kandi-
datenlijst aan te bieden bij de
verkiezingen van Kamer en
Senaat. Aan de andere kant
moet de Vlaamse Beweging
beseffen dat er ook na de split-
sing een sterk Vlaams beleid zal

moeten gevoerd worden om de
verfransing tegen te gaan. Een
splitsing zal deze druk niet ver-
lichten.

Toegevingen zijn dan ook uit
den boze. U en uw gesprekspart-
ners zouden, om de Franstalige
Brusselse politici ter wille te
zijn, denken aan een wijziging
van de taalwetten in Brussel. Als
oudstrijder in de opeenvolgen-

de staatshervormingen wil ik u
nadrukkelijk waarschuwen. De
wet houdende het gebruik van
de taal in de administratie, is
een wet van algemene orde. Zij
is dus een instrument van
essentiële waarde om de samen-
leving van de twee taalgemeen-
schappen te garanderen. 

Onevenwicht

Het gaat over het gebruik van
de taal in de administratie van
de Brusselse gemeenten. Daar
geldt de tweetaligheid van de
ambtenaar. Wie deze vereiste
wil afzwakken, brengt de ver-
houding tussen de gemeen-
schappen uit haar evenwicht.
De taalregeling op het Brusselse
niveau is immers verbonden
met de taalregeling op het fede-
rale vlak. Wanneer de Brusselse
afspraak wordt gewijzigd ten
nadele van de Vlamingen, dan
moet er federaal een evenwaar-
dige verandering aangebracht
worden ten nadele van de
Franstalige Gemeenschap.
Mocht men het aandurven de
taalwetgeving eenzijdig te wijzi-
gen, dan komt de algemene
orde in gevaar. 

De Franstaligen moeten goed
beseffen dat zij met dergelijke
eisen het separatistisch gedach-
tegoed in Vlaanderen aanwak-
keren. Zij zouden op die manier
de doodgravers zijn van België.
Niet de Vlamingen!

Het zou overigens een grote
vergissing zijn de vereiste van
tweetalige ambtenaren in de
Brusselse gemeenten te ver-

zwakken op het ogenblik dat in
Brussel ongeveer 20 procent
van de leerplichtige kinderen in
het Nederlandstalig onderwijs
school lopen en dat er per jaar
meer dan 17.000 anderstalige
cursisten in de Centra voor
Volwassenenonderwijs lessen
Nederlands tweede taal volgen.
Als hier nog de inspanningen
van de VDAB en ACTIRIS, van
sommige ziekenhuizen en van
de horeca sector bijgevoegd wor-
den, dan is het zo klaar als een
klontje dat er over een paar jaar
veel meer
Nederlandskundigheid in
Brussel zal zijn dan nu het geval
is.

Sociale kwestie

Bovendien is de individuele
kennis van de tweede taal van
de ambtenaar niet alleen een
zaak van toepassing van de taal-
wetgeving, het is evenzeer een
sociale kwestie. Aan de gemeen-
telijke loketten, in de OCMW-
ziekenhuizen en andere wel-
zijnsdiensten gaat het immers
bijna altijd over een individuele
relatie tussen de hulp- of dienst-
verlener en de zorgbehoevende
of -vragende burger. De taal is in
deze aangelegenheden een bij-
zonder waardevol element van
communicatie. Dit sociale ken-
merk wordt niet gerespecteerd
door de invoering van de twee-
taligheid van de dienst in plaats
van deze van de ambtenaar.

Mijnheer Dehaene, om al deze
redenen vraag ik u uitdrukkelijk
niet te luisteren naar de politici
die de taalwetgeving in de
Brusselse gemeenten in de
weegschaal van B-H-V leggen.
Zelfs al komen ze aandraven
met economische argumenten
die op het eerste zicht belang-
rijk klinken.

Mijnheer Dehaene, u speelt met vuur

VIC ANCIAUX 

vreest dat Jean-Luc Dehaene
een taalwetwijziging in
gedachten heeft om B-H-V 
op te lossen.
Vic Anciaux is gewezen
staatssecretaris, erelid van 
de Kamer van Volksvertegen -
woordigers en ex-voorzitter 
van de Volksunie.
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DMPOLL Elke dag peilt De Morgen naar uw mening. Hier vindt u de uitslag.

De initiatiefnemers van de Mars voor het Leven, een demonstratie
tegen abortus, eisen dat organisaties die aan abortuspreventie
doen overheidssubsidies krijgen.
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H
et historische belang van de 20
jaar oude abortuswet Lallemand-
Herman-Michiel sens kan niet vol-

doende benadrukt worden. Door die wet
is abortus onder bepaalde voorwaarden
sinds 1990 niet langer strafbaar in België.
Een vrouw die ongewenst zwanger werd
kan naar een arts gaan om haar te laten
doorverwijzen voor een zwangerschapaf-
breking. Ook vandaag blijft de nood tot
het recht op abortus staande. Helaas wil-
len sommige mensen dit recht aan ande-
ren ontzeggen. Zo marcheerde er het
voorbije weekend een ‘anti-abortusbeto-
ging door de straten van Brussel met als
opvallendste medebetoger aartsbisschop
André-Joseph Léonard. Wij hopen dat die
markante aanwezigheid geen teken aan
de wand is en dat de kerkleider hiermee
geen trendbreuk inluidt ten opzichte van
de terughoudendheid  die zijn voorgan-
ger Danneels ter zake aan de dag legde.

Verworven recht 

De organisatoren van deze ‘Mars voor
het leven’ wilden “de stilte breken rond
het lijden en de psychische gevolgen waar-
mee vrouwen af te rekenen krijgen na een
abortus, die ze vaak tegen hun zin en door
economische, sociale, familiale of medi-
sche druk ondergingen”. Het recht op
zwangerschapsafbreking is voor ons een
onomkeerbaar verworven wettelijk recht
voor vrouwen. Vrouwen gaan écht niet
lichtzinnig om met dat recht, getuige het
feit dat volgens het gereputeerde
Guttmacher Institute ons land met 10
abortussen per 1.000 vrouwen tussen 15 en
44 jaar de laagste cijfers ter wereld heeft.

De prolifebetogers beweren dat vrou-
wen de zwangerschapsafbreking tegen
hun zin en onder druk ondergingen...
Wij voelen ons genoodzaakt deze bewe-
ring met cijfers onderuit te halen. (Dat is
alvast handig als u nu donderdag op 1
april meeloopt in de vreedzame

Brusselse ‘Mars voor het recht op abortus
in Europa’ en als u daar botst op tegenbe-
togers met valse argumenten.) Zo toont
het recentste verslag van de nationale
abortuscommissie (2007) heel andere
trends met betrekking tot de ingeroepen

noodsituaties. In 4 procent van de inge-
roepen noodsituaties gaat het om de
lichamelijke of geestelijke gezondheid
van moeder of het ongeboren kind.
Financiële, economische en/of materiële
redenen worden aangebracht in onge-
veer 14 procent van de aanvragen, terwijl
minder dan 2 procent  relatiemoeilijk -
heden geeft als reden tot abortus. In
meer dan 53 procent van de ingeroepen
noodsituaties gaat het om persoonlijke
redenen.

In de punten 15 en 16 van het Manifest
van de ‘Mars voor het leven’ kiest men
resoluut voor het leven in om het even
welke situatie, zonder uitzonderingen en
wil men de abortuswet afschaffen omdat
deze elke bescherming van het ongebo-
ren kind ontneemt. 

De wet van 3 april 1990 betreffende de
zwangerschapsafbreking laat abortus
onder strikte voorwaarden toe. Zo moet
de vrouw zich in een noodsituatie bevin-
den. De zwangerschapsafbreking kan
enkel tot voor de 12de week na de
bevruchting (14 weken zwangerschap).
Die moet gebeuren onder medisch ver-
antwoorde omstandigheden met inbe-
grip van een bedenkperiode voor de uit-
voering van de ingreep. De vrouw krijgt
daarbij counseling, dus alvast aan die
bekommernis van de prolifebetogers
wordt al van bij aanvang van de wet tege-
moet gekomen

Alles kan beter, ook de wetgeving inza-
ke zwangerschapsafbreking. Ook wij vin-
den dat voor vrouwen die ongewenst
zwanger zijn en al dan niet kiezen voor
een abortus er een nog betere psychoso-
ciale zorg moet zijn. Meer wetenschappe-

lijk onderzoek naar de psychische gevol-
gen van abortus kan trouwens bijdragen
tot een betere zorg. Daarnaast zijn wij
sterk voorstander van meer preventie,
meer aandacht voor seksuele opvoeding
en het gratis ter beschikking stellen van
voorbehoedsmiddelen voor minder
begoeden. Wij vinden dat deze inspan-
ningen prioritair moeten gaan naar
groepen die inzake preventie nog te wei-
nig bereikt worden: jongeren, allochto-
nen...

Baas in eigen buik

Wanneer de abortuswet terugge-
schroefd zou worden of – erger – afge-
schaft zoals betogers als aartsbisschop
Léonard bepleiten, dan keren we terug
naar de tijd van de criminele illegale
abortus met alle gevolgen voor de fysieke
en psychische gezondheid van de vrouw.
Abor tussen zullen nog steeds gebeuren,
maar dan in de illegaliteit. Vrouwen die
ongewenst zwanger zijn en zich in een
noodsituatie bevinden, moeten gehol-
pen en ondersteund worden in welke
beslissing ze ook nemen. 

De keuze of het kind gewenst is of niet
ligt finaal bij de vrouw. We herhalen het,
het gaat om een keuze die niet lichtzin-
nig genomen wordt. Een keuze die ook
niet opgelegd wordt door de wet. Baas in
eigen buik dus!

De open brief van de Vrouwenraad met
betrekking tot de ‘Mars op het recht op
abortus in Europa’ van nu donderdag vat
het goed samen: “De legalisering van een
vrije, gemakkelijke en goed geïnformeer-
de toegang tot abortus onder goede
omstandigheden is nodig in het kader
van het respect voor de fundamentele
rechten: het recht van de vrouw om te
beschikken over haar eigen lichaam en
het recht op gezondheid en op medische
zorg die elke staat moet garanderen voor
alle vrouwen, zonder enig onderscheid.”

Wij roepen dan ook – meer dan ooit – op
om deel te nemen aan de ‘Mars voor het
recht op abortus in Europa’. Die vertrekt
om 10 uur voor de ambassade van Polen
in de Galliërslaan 29 1040 Brussel.

Terug naar de tijd van illegale abortus?
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MARLEEN TEMMERMAN,

Magda Michielsens en Sonja Eggerickx
reageren verontrust op de anti-
abortusbetoging van zondag
Marleen Temmerman is gynaecologe.
Zij is diensthoofd van de vrouwen -
kliniek van het UZ Gent en senator voor
sp.a. Magda Michielsens is voormalig
professor Vrouwenstudies, Sonja
Eggerickx is voorzitter Unie Vrijzinnige
Verenigingen.

V
laams minister van Onderwijs
Pascal Smet (sp.a) is nog niet aan
de paaseitjes toe. Het ene pro-
bleem is niet opgelost of een vol-

gende politieke aanval dient afgeweerd.
Zo dook afgelopen weekend ineens de
‘maximumfactuur’ weer op. Een schande
dat die zo laag ligt, wordt gezegd (20 euro
bij kleuters, 60 euro in de lagere school
en 360 euro voor meerdaagse uitstappen,
maar dan voor de zes jaar samen). En
Smet mag het uitleggen. Net zoals de
ouders in de wachtrijen ook hun pijlen
op de minister van Onderwijs richten.
Dat ouders hun kind kunnen inschrijven
waar ze willen zonder daarvoor in de
wachtrij te moeten is logisch – vanuit het
particuliere standpunt van de ‘geplaagde’
ouders. Dat veel scholen af willen van die
maximumfactuur, is evenzeer verstaan-
baar. Met een boutade gezegd: alle scho-
len willen altijd meer geld. Of het nu van
de overheid of van de ouders komt. Het
argument is altijd voor ‘het beste voor
het kind’. Ja, wie kan daar tegen zijn? De
minister toch niet?

Wittebroodsweken zijn Smet dus niet
gegund. Voor een stuk riep hij de negatie-
ve beeldvorming over zichzelf af door
zijn ‘persoonlijke’ optreden, eufemistisch
gesteld. Deels kon hij ook niet anders dan
wat hij deed. Neem zijn boodschap dat
elk kind volgend jaar een schoolplaats zal
hebben. Ongelukkig gebracht, vol branie
op de tribune van het Vlaams Parlement,
en dat heeft hij geweten. Maar kon Smet
politiek en moreel een andere boodschap
brengen. Zijn CD&V-collega Jo
Vandeurzen meende zaterdag in ‘Zeno’
van niet. En dat zegt Vandeurzen niet
omdat hij een goeie Limburgse jongen is.
Smet heeft inderdaad geen andere keuze.
Stel dat er echt geen school zal zijn voor
honderden kinderen, dan eist het land
zijn ontslag, en terecht. En de eerste de
beste ouder die naar de rechtbank stapt,
krijgt gelijk, ook terecht. Onderwijs is een
grondwettelijk recht. 

Maar waarom ligt Smet dan dag in dag
uit onder vuur? Toch niet alleen zijn stijl?
Zonder in een groot anti-Smetcomplot te
geloven, lijkt er iets veel ernstigers aan de
hand. Namelijk: grote delen van het
Vlaamse onderwijsveld willen terug naar
‘vroeger’, naar de pre-Vandenbrouckefase.
Die groep is tegelijk heterogeen en
homogeen. Heterogeen, omdat het men-
sen van allerlei achtergrond, partijen en
netten bindt. Homogeen, omdat die men-
sen au fond hetzelfde willen: minder
decretale bepalingen die scholen en
ouders belemmeren in wat vroeger
mocht en wat ze graag deden: het verschil
maken. Dat is het hem net: sommige ‘ver-
schillen’ zijn net de negatie van ‘gelijke’
kansen.

Onwillige ouders

De maximumfactuur in de kleuterschool
werd op de korrel genomen door de
Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen.
Die engageert zich al jaren in netover-
schrijdend overleg en kaartte bijvoorbeeld
al de ondersubsidiëring (en de overbezet-
ting) in de zomerklasjes aan. Geen twijfel
aan de inzet van die groep voor kwaliteits-

vol kleuteronderwijs. Om dat te bereiken,
willen ze alle beletsels weg. Ook de maxi-
mumfactuur. Dat die bedoeld is om sociale
verschillen te verkleinen, is niet hun zorg.

In alle netten zijn er scholen die de maxi-
mumfactuur ontduiken. Misschien niet
reglementair, dan toch feitelijk worden

ouders verplicht om extra ‘schoolgeld’ te
storten in de kas van het oudercomité of
een gelijkgesteld orgaan. Er zijn gevallen
bekend van onwillige ouders die door
andere ouders worden afgebekt: “Als u
zich niet herkent in de filosofie van deze
school, zoek dan een andere.” Dat wordt
officieel niet gecommuniceerd en is door
inspecties amper vast te stellen, maar het
is her en der wel de realiteit.

Tom Lenaerts

En in de scholen met wachtrijen heeft
men het steevast over “middeleeuwse toe-
standen”. Een ongelukkige term, want
wachtrijen zijn een recent fenomeen. Ook
die kwamen er immers door het gelijke-
kansenbeleid. Inschrijvingen worden nu
geregeld aan de hand van vier parameters:
de aanwezigheid van broers of zussen, het
tijdstip van inschrijving, de afstand tot de
woning en het behoren tot de zogenaam-
de GOK-groepen. Slechts één van die para-
meters hebben de ouders zelf in handen:
het tijdstip van inschrijving. En dus toont
tv ‘zelfs’ beelden van Tom Lenaerts in de
wachtrij voor het Sint-Ritacollege in
Kontich.  

Er zijn ook scholen zonder wachtlijsten.
Daaronder ‘minder populaire’ scholen –
althans bij die sociaal-culturele groep van
ouders die veel belang hecht aan een juis-
te, zo niet een precieze schoolkeuze. Maar
daarbij ook juist de uiterst gegeerde scho-
len. Geplukt van de website van zo’n

school: “Inschrijven voor het volgende
schooljaar (2010-2011) kan jammer genoeg
alleen nog via de wachtlijst. Voor het
schooljaar 2011-2012 (voor kinderen die
september 2010 in het zesde leerjaar van
de basisschool starten) kan er ingeschre-
ven worden vanaf maandag 13 september
2010.” U leest het goed: deze school schrijft
telkens in voor twéé jaar verder. En trekt,
hoe kan het anders, dus vooral ouders aan
die zéér bekommerd zijn voor de juiste
school. Dat dit vanzelfsprekend gepaard
gaat met een sociale preselectie, is minder
de zorg (of juist wel?). 

Zo groeit dus her en der in Vlaanderen
een algemeen anti-Smetfront. Het viseert
niet de persoon van de minister. Het is au
fond oneens met het beleid dat Pascal
Smet en Frank Vandenbroucke voor ogen
hebben en hadden, en in zekere zin ook
Marleen Vanderpoorten daarvoor: een
onderwijs dat de vrije schoolkeuze pro-
beert te koppelen aan gelijke kansen. Dat
dus een beetje van de schotten wil slopen
tussen elitaire en sociale scholen, tussen
witte en bruine. De inschrijvingsbepalin-
gen en de maximumfactuur zijn daartoe
twee instrumenten. Ze worden beide
gecontesteerd. En wel door ouders en leer-
krachten die alleen het beste willen voor
hún school, hún kind. Die visie wordt erg
breed gedragen. Zoals de Nederlandse
PvdA-leider Wouter Bos dat ooit verwoord-
de: “Ik begrijp ouders die hun kinderen
naar een witte school sturen.” 

Minder dan de kracht van de oppositie is
het de massieve drang van een onder-
stroom in de Vlaamse samenleving die
Pascal Smet in de hoek drumt: die van
bekommerde ouders en fiere leerkrach-
ten. Zo begaan met hun school, hun kind,
en tegelijk zo hardvochtig, zo blind voor
anderen: minder mondig, minder rijk,
minder goed georganiseerd. De strijd voor
gelijke kansen zou zeer ongelijk verlopen,
zonder de aanwezigheid van een beleid,
een minister. Dat primeert boven zijn
naam, zijn partij en zeker zijn stijl.

Pascal Smet bashen om gelijke kansen te treffen
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Katholieke moraal

Anno 2010 blinken de rooms-katholie-
ke kerkvaders nog steeds uit in het
ongenuanceerd en dogmatisch veroor-
delen van abortus, euthanasie, gebruik
van anticonceptiemiddelen, homosek-
sualiteit, stamcel onderzoek, gehuwde
priesters... Terwijl in menig opiniestuk
de terechte roep naar een verlichte
islam luid klinkt, zie ik met paus
Benedictus XVI of de Belgische aartsbis-
schop Léonard een verlicht christen-
dom alleen maar verder uitdoven.
Léonard van Kuregem loopt opvallend
mee in een protestmars tegen abortus
en betweter Benedictus spelt alle katho-
lieke geloofsgemeenschappen waar ook
ter wereld streng de les. In plaats van zo
hooghartig te keer te gaan zouden de
intelligente geestelijken beter hun
moraalideaal toepassen in de eigen,
zwaar aangetaste kerkgeledingen. Met
het wijdverspreid kindermisbruik in de
katholieke kerk en de jarenlange toe-
dekking van deze schandalen, past het
de kerkleiding geenszins om zich op te
werpen als heilige bewakers en verkon-
digers van een absolute moraal. 
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