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D E  R E C H T E R L I J K E  M AC H T  M O E T  M I S H AG E N
Geen procedurefouten, oordeelde het Hof van Cassatie, en dus mag Michelle Martin vrijkomen. Woedende
reacties zullen allicht volgen, weet ook MARCEL STORME, maar dat betekent nog niet dat we de rechter-
lijke macht zelf ter discussie moeten stellen. 

Zestien jaar geleden werd het Hof van Cas-
satie verguisd na het spaghetti-arrest, en het
ziet ernaar uit dat het ook nu weer bakken kri-
tiek kan verwachten. Het Hof heeft toen ge-
daan wat het ook nu doet: respect vragen voor
de wet om de onafhankelijkheid en de onpar-
tijdigheid van de rechterlijke macht te beves-
tigen. Ook als het volk mort.
We kunnen allemaal leren van de uitspraak
van vorige vrijdag in Oslo, waar Anders Brei-
vik werd veroordeeld tot (slechts) 21 jaar. Niet
alleen werd dit door de Noorse samenleving
aanvaard, ook het feit dat zo’n complex en om-
vangrijk dossier in amper één jaar werd afge-
handeld, verdient waardering.
Onwillekeurig denk ik terug aan de jaren
tachtig, toen ik als senator een wetsvoorstel
had ingediend om de doodstraf af te schaffen.
Niet veel later werd het lijk gevonden van de
ontvoerde baron Charles-Victor Bracht, wat
mij een storm van kritiek opleverde van de fa-
milie en vrienden van de baron. Er werd mij
verzocht dat voorstel in te trekken, en dat ver-
zoek werd kracht bij gezet met doodsbedrei-
gingen, maar ik kon daar uiteraard niet op in-
gaan.
Of ik denk terug aan de tijd kort na de Tweede
Wereldoorlog, toen het volk uit wraak het
recht in eigen handen nam en de collabora-
teurs uit hun huizen werden gesleurd om aan
de woede van de bevolking te worden overge-
leverd.
We gaan er dus op vooruit. Vandaag wacht
men de gerechtelijke uitspraak af vooraleer
men tracht de uitvoering ervan met alle mid-
delen – desnoods met geweld – te dwarsbo-
men. Maar dan komt er plots steun vanuit on-
verwachte hoek, als de minister van Justitie
verklaart dat ze alles zal doen om nauwlet-
tend toe te zien op de correcte naleving van de
voorwaarden van invrijheidstelling. Het ge-
beurt wel vaker dat machthebbers het princi-
pe van de scheiding der machten met voeten
treden.

De pasta van Berlusconi

Het drama is wel dat er wereldwijd ontwikke-
lingen gaande zijn om de rechterlijke beslis-
singen aan de kritiek van de burger te onder-
werpen. Dat is een verderfelijke trend.
Neem dit voorbeeld uit Nederland. Nadat dui-
delijk werd dat in twee zware moordzaken on-
schuldige personen waren veroordeeld, weer-
klonk in de media de roep van de bevolking
om strenge maatregelen te treffen tegen de
rechters die een onjuist vonnis hadden ge-
veld.
In Zuid-Dakota in de Verenigde Staten werd
een voorstel geformuleerd om een bijzondere
onderzoeksjury op te richten, bemand door
burgers, die de bevoegdheid zou krijgen om
rechters te vervolgen en te veroordelen als ze

zich schuldig zouden maken aan ernstige ver-
grijpen in de uitoefening van hun ambt. Deze
jury zou de bevoegdheid krijgen om rechters
te ontslaan en hen de helft van hun pensioen
af te nemen.
In oktober 2009 was ik toevallig in Rome, toen
bekend geraakte dat het Italiaanse Grondwet-
telijk Hof geoordeeld had dat de wet die de
immuniteit van de eerste minister garandeer-
de, ongrondwettelijk was. Toenmalig premier
Silvio Berlusconi reageerde daarop door te
verklaren dat hij door het volk was gekozen, in
tegenstelling tot de rechters. Letterlijk: ‘Ik
ben de enige die verkozen is door het volk, ik
zal eens laten zien uit welke pasta ik opgetrok-
ken ben.’ Aan zijn partijmilitanten verklaarde
hij bereid te zijn te vechten ‘voor de democra-
tie’ (sic).

Sluimerende vraagtekens

Vanzelfsprekend heb ik enorm veel begrip
voor de woede van de ouders van de vermoor-
de en misbruikte kinderen, maar die mag op
geen enkele manier het fundamentele begin-
sel van de rechterlijke onafhankelijkheid en

onpartijdigheid in het gedrang brengen.
Daarom is het voorstel van een van de protes-
teerders om vertegenwoordigers van de
slachtoffers in de strafuitvoeringsrechtbank
te laten zetelen, ook zo gevaarlijk.
De uitbarsting van volkswoede tegenover een
rechterlijke beslissing, zoals we die nu zien,
past in de al langer sluimerende vraagtekens
die geplaatst worden bij het rechterlijke ge-
zag.
Dat gezag wordt ondermijnd telkens als leden
van de wetgevende of uitvoerende macht kri-
tiek uiten op bepaalde rechterlijke beslissin-
gen, of als in de media de verwarring tussen
voorlopige hechtenis en veroordeling tot een
gevangenisstraf opzettelijk in stand wordt ge-
houden, of als procedurefouten en verjaring
het gevolg zijn van nalatigheden van de rech-
terlijke macht.
Sinds jaar en dag pleit ik voor een justitieel
beleid, dat absolute voorrang moet geven aan
de noodzaak van een goed functionerend
rechterlijk apparaat, maar dat pleidooi viel
meestal in dovemansoren.
Het is een fundamentele vergissing om uit on-
vrede over de inhoud van een rechterlijke uit-
spraak de legitimiteit van de rechterlijke
macht zelf ter discussie te stellen. Dat is een
reële bedreiging van onze democratie.
Het zou goed zijn mocht men behalve naar de
kritiek die vandaag overal wordt gespuid, ook
eens luisteren naar de stem van de Ameri-
kaanse rechter in de Supreme Court, David
Souter:
‘De bevolking die geen benul heeft van wat de
taak is van de rechterlijke macht en die niet
weet dat rechters belast zijn met het handha-
ven van fundamentele waarborgen, zelfs voor
de meest onpopulaire mensen in de samenle-
ving, die bevolking zal er weinig van begrij-
pen als iemand een pleidooi houdt voor rech-
terlijke onafhankelijkheid of als iemand be-
zwaar maakt tegen oproepen om rechters te
ontslaan die opkomen voor individuele rech-
ten die ingaan tegen de volkswil.’
Of zoals Geert Corstens, voorzitter van de Ho-
ge Raad der Nederlanden, het onlangs zei: ‘De
rechter heeft de plicht te mishagen’.

De rechter, een nodige
luis in de pels

‘Laten we de pedofielen ophangen’, vraagt een spandoek aan het Hof van Cassatie. © Didier Lebrun/pn

Na de Tweede
Wereldoorlog
werden de
collaborateurs
nog overgeleverd
aan de
volkswoede.
We gaan er dus
op vooruit

MARCEL STORME
Wie? Advocaat. Professor
emeritus (UGent). Erevoorzit-
ter van de Internationale
Vereniging voor Procesrecht.

Wat? Politici moeten geen uitspraken doen over
rechterlijke beslissingen.
Waarom? De onafhankelijkheid van de rechterlij-
ke macht staat zo al genoeg onder druk.
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‘Ik vind Rudi
Vranckx een 
fascinerende 
persoonlijkheid.’

AA Gent-middenvelder
HANNES VAN DER BRUGGEN
is niet alleen een voetballer
zonder tatoeages, hij houdt er
ook wat atypische
inspiratiebronnen op na. Dit
jaar zal hij journalistiek
studeren (in Het Nieuwsblad).

‘Bezorgdheid conservatieve mannelijke politici
in verband met het ongeboren leven is
aandoenlijk. Nu het geboren leven nog.’

VRT-journaliste NINA VERHAEGHE ziet nog perspectieven voor mensen
als de Amerikaan Todd Akin en de Nederlander Van der Staaij (op Twitter).

Binnenkort start het nieuwe schooljaar in
Vlaanderen. In 6.318 vestigingen gaan de school-
deuren weer open, in 260.935 lokalen wordt weer
les gegeven. Vorig jaar werd herhaaldelijk aange-
stipt dat er in de grote steden te weinig ruimte
was om alle kandidaat-leerlingen van de grotere
steden een plaats te geven in de basisschool, en
dus is er geld uitgetrokken om dat capaciteitspro-
bleem aan te pakken.
Maar die ruimte- en infrastructuurproblemen
zijn er niet alleen in scholen of gemeenten waar
het aantal schoolgaande jongeren plots is toege-
nomen.

Bijna een derde van de ruim 16.000 Vlaamse
schoolgebouwen dateert van voor 1950. Ze zijn
dus minstens 62 jaar. Niet onlogisch dat er in veel
gevallen dringend onderhouds- of vernieuwings-
werken nodig zijn. De kosten daarvoor kunnen
niet zomaar betaald worden met de werkingstoe-
lagen die de scholen krijgen op basis van hun leer-
lingenaantal krijgen. De meeste schoolbesturen
hebben dat geld al evenmin ‘in kas’.
Voor dat soort investeringen doet een schoolbe-
stuur doorgaans een beroep op subsidies van Agi-
on, het Agentschap voor Infrastructuur in het On-
derwijs. Het niet door de subsidie gedekte deel
van de kostprijs moet vaak geleend worden, om-
dat de schoolbesturen zelfs dat geld niet zomaar
kunnen neertellen.

Meer dan twintig jaar wachten

Dat een subsidieaanvraag niet van de ene dag op
de andere groen licht krijgt, is normaal, maar de
wachtlijst bij Agion is wel heel erg lang geworden,
en dat omdat er simpelweg onvoldoende fondsen
zijn voor scholenbouw. Voor specifieke, kleinere

projecten is wel voorzien in een versnelde subsi-
diëring, maar een school die vandaag een subsi-
die aanvraagt voor een grote investering, moet re-
kening houden met een wachttijd van minstens
twintig jaar voordat het geld beschikbaar ge-
maakt kan worden. Twintig jaar, jawel.
De school kan onmogelijk weten of ze over twin-
tig jaar nog dezelfde noden zal hebben en of ze
dan voldoende werkingsmiddelen zal hebben om
die lening af te betalen. Als het leerlingenaantal
in die twintig jaar fors toeneemt, is het zeer goed
mogelijk dat men al weet dat er ruimtegebrek
komt in gebouwen waarvoor subsidie aange-
vraagd is, nog voor ze gerealiseerd zijn.
Op zo’n lange termijn is het ook onmogelijk de
juiste kosten voor een bouwproject in te schatten.
Zo zijn de laatste tien jaar de lonen en de prijzen
voor materialen in de bouw met 40 procent geste-
gen. Houden we ook rekening met de meerkosten
in de bouw door nieuwe reglementeringen en wij-
zigende behoeften, dan wordt rekening gehou-
den met een stijging van de kostprijs met meer
dan 60 procent.
In 2006 heeft toenmalig minister van Onderwijs
Frank Vandenbroucke (SP.A) voor de scholen-
bouw een inhaaloperatie gelanceerd in privaat-
publieke samenwerking. Probleem is dat het uit-
getrokken bedrag slechts een oplossing bieden
voor 4 procent van de nodige vloeroppervlakte in
de Vlaamse scholen. Bovendien heeft Agion geen
extra ruimte gekregen voor de gewone financie-
ring. Ondertussen zijn we zes jaar verder en stelt
minister Smet, nu bevoegd voor onderwijs, dat
het totale bedrag van de bouwprojecten op de
wachtlijst ondertussen is opgelopen tot 4 miljard
euro voor alle Vlaamse scholen samen.

Lekkende daken

Binnenkort zal de Vlaamse regering voor het vrije
onderwijs dertig jaar lang 60 miljoen euro beste-
den aan de bouw van scholen, maar dat blijft dus
beperkt tot 4 procent van de totale nodige opper-
vlakte aan infrastructuur. Voor de resterende 96
procent blijft 95 miljoen euro over. Met dat be-
drag kan de wachtlijst van Agion alleen nog aan-
groeien. Er moet dus een groter budget komen
voor scholenbouw vanaf de begroting 2013, los
van de zinvolle bijsturingen die de minister nu al
doet. Komt er geen extra geld voor scholenbouw,
dan kunnen we tegelijk ook een kruis maken over
de nodige renovatie- en uitbreidingswerken aan
bestaande gebouwen. En dat terwijl het welbe-
vinden van leerlingen op school volgens recent
onderzoek toch sterk bepaald wordt door het
comfort en de aantrekkelijkheid van de gebou-
wen.
De hallucinant lange wachtlijst van Agion vormt
stilaan een bedreiging voor ons onderwijs. Als het
dak lekt, moet een school geen emmertjes krijgen
om het regenwater op te vangen, maar moet ze op
korte termijn een subsidie krijgen en een lening
kunnen afsluiten om dakwerken uit te voeren.
Daar is meer geld voor nodig dan voor het plaat-
sen van containerklassen in de Antwerpse basis-
scholen. Maar het is zeker zo belangrijk voor de
toekomst van het onderwijs in Vlaanderen, en
dus moet minister Smet zijn verantwoordelijk-
heid opnemen.

Terug naar school, maar
in wat voor gebouwen?
Is het normaal dat scholen tot twintig jaar moeten wachten op een 
overheidssubsidie voor broodnodige verbouwingen en herstellingen? 
Dat kan niet de bedoeling zijn, stelt JOS DE MEYER, en hij roept minister
van Onderwijs Pascal Smet op het matje.

JOS DE MEYER
Wie? Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V). Zit in
commissie onderwijs van het Vlaams Parlement.
Wat? Er moet meer geld komen voor de bouw van
nieuwe scholen en de renovatie van bestaande school-
gebouwen. Véél meer geld.
Waarom? Door het gebrek aan fondsen moeten scho-
len nu twintig jaar wachten, en voor een bouwproject
is dat gewoon niet realistisch.

Als het dak lekt, moet een
school geen emmertjes
krijgen om het
regenwater op te vangen,
maar subsidies voor
dakwerken

Weer een nieuw inzicht, dat zich bij de bestaande klaagli-
tanie over de combinatie van werk en gezin komt voegen:
als ze moeder worden, dalen vrouwen op de carrièrelad-
der (DS 28 augustus). Moederschap verslechtert voor veel
vrouwen de situatie op het werk, omdat – vooral bij uitda-
gende banen – verwacht wordt dat hun ‘geprefereerde’ in-
zet nu wel elders ligt dan op het werk, aldus de resultaten
van sociologisch onderzoek aan de VUB.
Wat schuilt er achter zo’n veranderende houding van
werkgevers (en de werkomgeving), precies vanaf het
ogenblik waarop een vrouwelijke werknemer haar eerste
kind krijgt? Eigenlijk is de vooronderstelling dat een
vrouw, als zij een kind heeft gebaard, per definitie aan een
levensvervullend project is begonnen, dat maatschappe-
lijk voldoende relevant is om zich nuttig te maken vanuit
een bepaalde genderrol (de reproductierol en de bescher-
ming van de haard). Haar levensproject is als het ware
volbracht. Verwerpelijk conservatief gedachtegoed is dat
en het blijft helaas hardnekkig in stereotypen voortbe-
staan. Aan vrouwen wordt gezegd dat zij ‘keuzes moeten
maken: je kan nu eenmaal niet alles doen in het leven’. Dat
is niet zo: vrouwen hebben het recht op vrije ontplooiing,
en dat recht is een mensenrecht.

Zeker in tijden van economische recessie krijgt dit con-
servatieve gedachtegoed, dat in genderstereotypen vege-
teert, weer helemaal zijn kans. Vijftig jaar geleden wer-
den vrouwen die in katholieke instellingen werkten naar
huis gestuurd, zodra zij hun eerste kind verwachtten.
Vaak wordt gezegd dat deze tijden van vrouwendiscrimi-
natie al lang voorbij zijn, dat er eigenlijk geen noemens-
waardig probleem van vrouwendiscriminatie meer is in
onze maatschappij. Het VUB-onderzoek bewijst dat de
seksesegregatie op het werk nog altijd springlevend is,
dat vrouwen de genderclichés van thuis voortzetten in
hun arbeidskeuze en arbeidssituatie en dat zij in veel ge-
vallen als gediscrimineerde groep de eigen clichés nog be-
vestigen ook. Trouwens, in diezelfde De Standaard van
gisteren bewijzen de resultaten van een ander onderzoek
(van het christelijk ziekenfonds CM) over ‘gelukkig zijn in
een relatie’ dat clichés over mannen en vrouwen levend
en wel zijn én illustreert een interview met een verkie-
zingskandidate voor Open VLD (Mercedes Van Volcem)
dat het ‘dom blondje’ een lastig stereotype is dat vrouwen
met blonde haarkleur parten speelt.
Hier wacht werk voor feministen. Het moet nu eens ge-
daan zijn met een politiek van ongelijkheden-onder-het-
tapijt-vegen, genderstereotypen met verstrekkende ge-
volgen verdoezelen of nepstatuten in de kinderopvang
oplappen: dat soort symptoombestrijding haalt niets uit.
Hier is werk aan de orde voor een groep van mensen met
een gezonde revolutionaire geest. De opdracht: onder-
mijn dat verouderd en hopeloos discriminerend maat-
schappijbeeld met bijbehorend rollenpatroon dat van de
man de robuuste kostwinner maakt en van de vrouw de
zorgende, emotionele voortbrengster van nageslacht. Als
vrouwenrechten mensenrechten zijn en vrouwen recht
hebben op vrijheid in de echte zin van het woord, dan
moet de maatschappij dat vrouwbeeld in haar basispre-
missen opnemen en kansen geven. En daarbij hoort van-
zelfsprekend een aangepast manbeeld. Dan spreekt men
niet over ‘kind nekt carrière moeder’, maar dan is het niet
meer dan normaal dat vrouwen die heerlijke en maat-
schappelijk nuttige rol van moeder worden en zijn kun-
nen combineren met een uitdagende job en een niet-dis-
criminerende verloning. Een donna universale, daar
moeten politici (vrouwen en mannen) voor gaan; die be-
leidsmakers moeten wij verkiezen; die werkgevers moe-
ten de onderneming van de toekomst vorm geven.
Voorwaarts, feministen (V/M)!

VOER VOOR FEMINISTEN

Dat verouderd en hopeloos
discriminerend maatschappij-
beeld dat van de man de
robuuste kostwinner maakt en
van de vrouw de zorgende
voortbrengster van nageslacht!

KATLIJN MALFLIET

Katlijn Malfliet is decaan van de faculteit
sociale wetenschappen (KULeuven),
voorzitter van de Nederlandstalige Vrouwenraad
en moeder van drie kinderen.
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