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Folklore
Ergens in een kartonnen doos op
een zolder moet een foto in een houten lijst liggen. Op die foto staat een
jonge knaap van een jaar of tien met
een lichtblauwe rolkraagtrui geportretteerd tegen een ondefinieerbare
grijsblauwe achtergrond. De magere
jongen zit licht voorovergebogen,
onder de indruk van de eerste groeischeut die hij net gekregen heeft. De
weerborstels in zijn stroblonde haar
lijken onbedwingbaar, zijn glimlach
is beschaamd. Dat herinner ik me nog
goed, want die jongen dat was ik, en
die foto werd genomen toen ik in het
vijfde leerjaar zat.
Als het van de commissie Zorgvuldig
Bestuur van het departement
Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap afhangt, dan worden
dergelijke foto’s voortaan niet meer
genomen. Foto’s maken op school is
platte commerce, oordeelt de commissie en dus wil ze de klasfoto’s en de
individuele kinderportretten weg. Er
zijn enkele argumenten ter ondersteuning van dat standpunt te bedenken.
Het kan inderdaad niet de bedoeling
zijn dat scholen een week lang zonder
gymzaal zitten, zoals blijkbaar wel
eens gebeurt, omdat een lokale fotograaf er zijn tenten heeft opgeslagen.
Bovendien jaagt de fotohandel ouders
op kosten die ze misschien liever niet
zouden maken, maar die ze onder
sociale druk verplicht zijn te maken.

En toch. En toch vinden we het jammer dat het genre van het scholierenportret straks verdwijnt. Het is niet
omdat sommige scholen om hun elitestatus te bevestigen parttimetouroperators van skireizen, citytrips en
zeeklassen worden dat je alle schoolreizen moet verbieden. Evenzeer
moet je de klasfoto niet afschaffen
omdat er in een paar scholen over uitwassen wordt geklaagd. Daarbij hebben we ook een simpel politieke
vraag: is het echt noodzakelijk dat
minister Frank Vandenbroucke zich
hiermee bezighoudt? De minister
heeft nu de peer netjes in tweeën
gedeeld: klasfoto’s mogen nog, individuele portretten niet meer. Ruikt dit
niet een beetje naar die verfoeide keizer-kostermentaliteit die met name
de Vlaamse regering wel vaker verwe-

Commissaris-generaal Herman

Federale politie

ten wordt? Wij hadden alleszins graag
een minister van Onderwijs gehad die
zich met de hoofdlijn bezighoudt.
Bepalen welke foto’s wel en welke niet
in de gemeenteschooltjes van
Poperinge en Bekkevoort mogen worden genomen, hoort daar niet bij.
Het belangrijkste argument is dat
van de nostalgie. Want wie kan er zich
geen portret van zichzelf herinneren,
ongemakkelijk en onzeker vanop een
schoolbankje in de lens kijkend? Wie
raakte niet vertederd toen hij in de
kast zo’n foto van moeder of vader
ontdekte? Willen we echt dat die
beeldtraditie verdwijnt omdat “het
noodzakelijke leerprogramma onderbroken wordt om deel te nemen aan
de fotosessies”, zoals de commissie
Zorgvuldig Bestuur dat in haar
mooiste ambtenarentaal stelt. Ik prijs
mezelf gelukkig dat ik nooit op een
school heb gezeten waar alleen ‘het
noodzakelijke leerprogramma’ werd
onderwezen.
Het schoolportret is een vorm van
folklore. Het levert nooit artistiek verantwoorde fotografie op, maar zeldzaam is de grootmoeder in dit land
die niet zo’n foto van haar kleinkind
op een bijzettafeltje heeft staan. We
kunnen natuurlijk nog altijd aan de
Unesco vragen om in te grijpen in het
Vlaamse onderwijs, dat nu weer net
een tikje efficiënter en ziellozer
geworden is.

Een dossiervreter met een
onverslijtbare werkkracht,
zo wordt Herman Fransen
wel eens genoemd. Maar
ook: een mediaschuwe noncommunicator zonder
smoel. De politiechef ligt
niet wakker van zijn imago.
Voor het derde jaar op rij
heeft de federale politie
vooruitgang geboekt.
DOOR MARJAN JUSTAERT

U bent een tevreden man?
Fransen: “Zeker. Het aantal woninginbraken en voertuigdiefstallen is behoorlijk
gedaald, net als de overvallen op geldtransporten. Ook het illegalenbeleid werpt zijn
vruchten af. Alleen het aantal verkeersdoden blijft te betreuren: in 2004 stierven er
158 mensen op de weg, in 2005 waren dat er
179. Gelukkig ziet 2006 er al beter uit.”

Toch leeft er een groot onveiligheidsgevoel bij de bevolking.

Zak

wordt gehesen, kan hij onmiddellijk tot
actie overgaan. Maar wat bereiken we daarmee? Hoop en al een of twee arrestaties. In
plaats daarvan zullen we de vrachtwagen
volgen, de trafiek proberen in kaart te brengen, de verdachten afluisteren via telefoontap en hun paden, vrienden en opdrachtgevers lokaliseren. Als de tijd rijp is gaan we
over tot actie en rollen we de bende op.”

“De veiligheidsmonitor toont net aan dat
het vertrouwen in de politie stijgt. De
noodkreet voor meer blauw op straat hoor
je nog zelden. Misschien moeten we daarmee meer naar buiten komen.”

Verwijt men u nog dat u slecht
communiceert?

En dat werkt?

“Kijk, het is niet mijn taak om naar de
media te stappen, wel om ervoor te zorgen
dat de boetiek draait. Dat lukt. Als je ziet in
welke korte tijd de Octopushervorming is
doorgevoerd, zijn er zelfs mirakels verricht
door het team. (snel) Het kan natuurlijk
altijd beter, maar we plegen voortdurend
overleg.”

“Ja. In 2005 hebben we ruim 3 procent
meer dadergroeperingen en criminele
organisaties kunnen identificeren. Ook het
aantal arrestaties is met 23,5 procent gestegen. Dadergroeperingen zijn meestal
rondtrekkende dieven- of inbrekersbendes. Criminele organisaties zijn gestructureerder en gebruiken contrastrategieën:
camouflerende handeltjes, geweld of intimidatie.”

Hoe realiseert u mirakels?
“Een voorbeeld. Als de wegpolitie vaststelt dat op een parking langs de E40 een
illegaal aan boord van een vrachtwagen

Geen doetjes: één foutje van de

De Gentse dokter Marc Cosyns is buiten
vervolging gesteld voor het toepassen
van euthanasie bij een dementerende
oude vrouw die zelf had gevraagd om te
mogen sterven. Het parket had al eerder
geoordeeld dat Cosyns de euthanasiewet
niet had overtreden, maar heeft de zaak
nu pas geseponeerd. Ook de Orde van
Geneesheren liet weten dat Cosyns niets
te verwijten valt.
De Gentse huisarts paste op 20 januari
euthanasie toe bij een 87-jarige patiënte
met dementie. Ze had daar uitdrukkelijk
om gevraagd omdat de dementie haar
eigenwaarde aantastte. Euthanasie bij
mensen met dementie kan nu volgens de
wet niet. Cosyns kwam met zijn verhaal
naar buiten in De Huisarts naar aanleiding van de wetsvoorstellen die in het
parlement voorliggen om de wetgeving
uit te breiden naar dementerenden.
Nu mogen artsen volgens de wet op de
patiëntenrechten op vraag van de patiënt

stand der dingen

De vier Nederlandse prinsen en hun
echtgenotes die in Amsterdam wonen,
verliezen hun speciale hulpverlenersvergunning om overal in hun woonplaats gratis te parkeren. Hun vergunning wordt omgezet in een gewone
bewonersvergunning.
De prinsen Maurits, Bernhard jr.,
Pieter-Christiaan en Floris hadden om
redenen van veiligheid en privacy een
speciale parkeervergunning kregen.
Nu automobilisten parkeergeld kunnen betalen via hun gsm, is die vergunning volgens de gemeente niet meer
nodig. De zonen en schoondochters
van prinses Margriet en Pieter van
Vollenhoven hoeven met het belparkeren niet meer over straat te lopen naar
een parkeerautomaat.

Chinese leraar
berispt voor striptease
Een Chinese kunstleraar heeft een
officiële berisping gekregen van de
autoriteiten omdat hij zijn kleren had
uitgetrokken tijdens een les over het
tekenen van het menselijk lichaam.
De 56-jarige Mo Xiaoxin zette zich in
adamskostuum om de studenten te

tonen hoe ze spieren moeten tekenen.
De studenten voelden zich naar eigen
zeggen ongemakkelijk bij het zien van
hun naakte leraar en klaagden hierover
bij zijn oversten. Het Chinese ministerie van Cultuur heeft de man nu
berispt. Volgens de autoriteiten is het
“ongehoord om voor studenten te
strippen”.

Elf uur na bevalling
in het huwelijksbootje
Elf uur nadat ze van haar eersteling
bevallen was, wandelde Nicky Heys
naar het altaar. Hoewel de 35-jarige
Britse op de vooravond van haar huwelijk een zoontje ter wereld bracht, slaagde de kersverse moeder er toch in tijdig
in de kerk te geraken. Harry, die drie
maanden te vroeg geboren is, woog na
de bevalling amper 800 gram, weet The
Daily Mirror.
Eerst dacht Heys dat haar huwelijkskriebels de oorzaak waren van haar
plotse buikpijn. Maar toen haar toestand verslechterde, haastte ze zich
naar het ziekenhuis.
Toen ze aan de kerk in Bristol opdaagde, kreeg ze een staande ovatie van alle
genodigden. Na de receptie en een openingsdans spoedde het koppel zich
terug naar hun zoontje. “Onze huwe-

lijksnacht in het hospitaal? Nicky heeft
in een bed geslapen, en ik op de vloer”,
schetst papa Agar. “Maar we waren dolgelukkig.”

Gogogirls mogen
coupplegers niet afleiden
De militairen die de macht gegrepen
hebben in Thailand verbieden gogogirls om nog langer in de buurt van soldaten te dansen. Dat zou de troepen te
veel afleiden terwijl ze toch wel ernstiger zaken aan hun hoofd hebben. “Het
past niet om soldaten te entertainen
terwijl ze aan het werk zijn”, legt kolonel Acra Triprote uit aan Reuters. De
hetze brak uit toen een groep van tien
animeermeisjes in nauwsluitend
camouflagepak poseerde met soldaten
en tanks om een videoclip te maken.
“Een staatsgreep is niet om te lachen”,
oordeelt Acra nu.
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Wereld
poëzie
in 20 delen
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Nederlandse prinsen
parkeren niet meer gratis
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Dokter Marc Cosyns niet
vervolgd voor euthanasie
Dokter Cosyns:
‘Iemand laten
uithongeren mag
wel, de persoon
begeleiden bij een
goede dood niet’

wel de behandeling stopzetten of ophouden met de patiënt voeding en vocht toe
te dienen als die bijvoorbeeld zijn of haar
kinderen niet meer herkent. Maar de patiënt actief bijstaan om hem of haar een
waardig levenseinde te bezorgen kan volgens de huidige euthanasiewet niet. Dat
wilde Cosyns aanklagen: “Iemand laten
uithongeren mag wel, de persoon begeleiden bij een goede dood mag niet.”
Het Gentse parket stelde een onderzoek
in naar de vraag of de huisarts de euthanasiewet al dan niet had overtreden. Het
kwam tot het besluit dat er geen redenen
waren om Cosyns te vervolgen, maar het
duurde tot nu tot de zaak werd geseponeerd.
Het parket wachtte daarmee tot de
euthanasiecommissie een standpunt had
ingenomen. Ook die oordeelde dat
Cosyns niets te verwijten valt.
In een brief die gisteren bij de arts in de
bus viel, laat ook de Orde van
Geneesheren weten dat er “onvoldoende
bezwaren zijn om hem in verdenking te
stellen van een inbreuk op de regels van
de geneeskundige plichtenleer” en dat de
zaak “zonder gevolg” mag worden gelaten. (SD)

