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Deze lesmap biedt een aantal vragen die je voor 
en/of na de voorstelling Mawda, dat betekent 
tederheid kan stellen. Het idee is om met de 
leerlingen van gedachten te wisselen en hen 
handvaten aan te reiken om kritische inzichten 
te formuleren over complexe thema’s. Dit 
document heeft zeker niet alle wijsheid in 
pacht, maar hoopt boeiende en constructieve 
gesprekken op gang te brengen over volgende 
thema’s:

• (Trans)migratie en vlucht
• Politiegeweld
• Media framing 

We gaan ook in op de vorm van het stuk: de 
meertaligheid, de verschijning en mimiek van de 

acteurs, de scenografie, het geluid, de muziek…

De wonde rond de zaak Mawda is nog heel recent 
en verre van geheeld – of dit ooit mogelijk is, blijft 
de vraag. De thema’s die aan bod komen in dit 
theaterstuk kunnen emotioneel zwaar zijn. Daarom 
voorzien we aan het einde van deze lesmap een 
vragenlijst om dit soort emoties bespreekbaar te 
maken in groep en empathie te creëren.
 
Als leerkracht ben je vrij om te kiezen welke 
thema’s je wel of niet bespreekt en hoe ver je 
hierin gaat. Misschien hebben jullie zelf nog 
ideeën, andere invalshoeken of een andere focus. 
Zowel jouw reacties als die van je klas of groep 
zijn voor ons erg waardevol. We horen ze graag 
via gladys.vercammen-grandjean@kvs.be. 

Inleiding

Over deze lesmap

2      EDUCATIEF PAKKET  |  MAWDA, DAT BETEKENT TEDERHEID

mailto:gladys.vercammen-grandjean%40kvs.be?subject=


Inhoudstabel

  02

  04

  04

  06

  07

  10

  12

  16

  17

  18

  19

Inleiding

1. Korte inhoud

2. Cast, crew en creatieproces

3. De zaak-Mawda

4. Migreren en vluchten

5. Politiegeweld

6. Media framing

7. Vormgeving

Emotionele check-in met de groep

Praktische richtlijnen

Bijlages

3      EDUCATIEF PAKKET  |  MAWDA, DAT BETEKENT TEDERHEID



Mawda Shamdin Ali was twee jaar oud. Ze 
bevond zich in een bestelwagen die haar naar 
Engeland moest brengen, samen met haar 
ouders, haar broertje en een twintigtal andere 
mensen. Op een Belgische autosnelweg ving de 
politie een klopjacht op de bestelwagen aan. 
Een politieagent vuurde een kogel af. De kogel 
raakte Mawda in het hoofd. Ze stierf. Haar 
ouders en haar broertje werden in de cel 
gestopt.
 
Prhast en Shamdin komen uit Iraaks-
Koerdistan. Ze moesten vluchten omdat men 
niet wilde dat ze trouwden. Ze zijn gevlucht 
omdat ze van elkaar houden.
 
Al ruim twee jaar lang verzamelen 
theatermaakster-actrice Marie-Aurore d’Awans 

en filmmaakster-journaliste Pauline Beugnies, 
samen met KVS-dramaturge Kristin Rogghe, 
materiaal uit de werkelijkheid (via interviews, 
het bijwonen van de rechtszaak, …) en zijn ze 
in dialoog met Mawda’s ouders om deze 
voorstelling te schrijven.
 
“We willen dit verhaal vertellen. Het 
liefdesverhaal van de ouders, een Koerdische 
Romeo en Julia. Het verhaal van haar grote 
broer, voor altijd getekend door dit drama. Het 
verhaal van leven in ballingschap. Maar we 
willen ook begrijpen hoe dit drama is kunnen 
gebeuren. In welke politieke context? En hoe gaan 
onze media ermee om? Hoe komt het dat een 
drama dat het publieke debat over het 
migratiebeleid zou moeten voeden, uiteindelijk 
gereduceerd wordt tot een fait divers?”

1. Korte inhoud

Deze voorstelling 
vertelt het verhaal  
van Mawda (             ), 
het kleine meisje dat 
gedood werd door een 
Belgische politiekogel 
in mei 2018. 

2. Cast, crew en creatieproces

VAN MARIE-AURORE D’AWANS & PAULINE BEUGNIES MET SOUFIANE CHILAH, AICHA CISSÉ, MIEKE DE GROOTE, THIERRY HELLIN, 
DEBORAH ROUACH, LÉOPOLD TERLINDEN, MÉLODIE VALEMBERG, SAYF & ZAKARIA HAMDARD (AFWISSELEND / EN ALTERNANCE) 
DRAMATURGIE KRISTIN ROGGHE CO-AUTEURS VICTOIRE DE CHANGY, MAUD VANHAUWAERT MUZIEK MALENA SARDI SCENOGRAFIE ZOÉ 
TENRET ADVIES SCENOGRAFIE EUGENIO SZWARCER VIDEOGRAFIE  TRISTAN GALAND ONDERZOEK MARLEEN ADRIAENSENS, MESUT 
ALP, SAIF AL-QAISSY, CAMILLE CRUCIFIX, NYIRA HENS, ISMAÏL L’HAMITI, PURNI MORELL, LIESELORE REMANS, SOPHIE 
SÉNÉCAULT, JOERI SMET, FRANCES TIMBERLAKE, HUSSEIN RASSIM, CHRISTIAN ROE, SASKER VAN DE VEN PRODUCTIE KVS 
COPRODUCTIE PERPODIUM; MARS, MONS ARTS DE LA SCÈNE; LE RIDEAU DE BRUXELLES; MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI/
MAISON DE CRÉATION MET DE STEUN VAN THÉÂTRE DE DOMS (AVIGNON), LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES - SERVICE GÉNÉRALE 
DE LA CRÉATION ARTISTIQUE - DIRECTION DU THÉÂTRE, TAX SHELTER VAN DE BELGISCHE FEDERALE OVERHEID VIA BNPPFFF
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VRAGEN als inleiding op de 
voorstelling en deze lesmap
 
• Zegt de naam “Mawda” je iets? Wat? 

• Bekijk de affiche, wat valt je op?  
Wie staat er op de affiche? Waarom die 
keuze, denk je? Wat roept dit bij je op? 
Zou jij een ander beeld hebben gebruikt? 
Ter info: de ouders van Mawda 
vroegen om de foto van hun dochter 
op de affiche te gebruiken. 

• Als je de titel van de voorstelling leest, 
waarover denk je dat het gaat?   

• Hoe interpreteer jij tederheid? 

VRAGEN over theater als 
medium

• Waarom wilden de makers dit stuk 
brengen, denk je? 

• Welke rol kan theater spelen in het 
aankaarten van gevoelige thema’s?  
Vind je dit nodig? 

• Waarop zou jij letten als je een 
gevoelig thema op een podium 
brengt? Denk aan de personen 
waarover het verhaal gaat, de acteurs 
en makers, de mensen die achter de 
schermen werken, het publiek, …

Over het creatieproces

 BIJLAGE 1
  
Dubbelinterview met 
Marie-Aurore D’Awans 
en Kristin Rogghe: 

“Getuigen was een 
noodzaak”.
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Luistertip voor de voorstelling

De beschuldigde die niemand heeft gehoord,  
een podcast (17 min.) binnen de reeks  
KVS en route. Op vrijdag 12 februari 2021  
viel het verdict in de rechtszaak die de 
verantwoordelijke(n) voor Mawda’s dood 
moest aanduiden. Deze podcast is een 
reenactment van wat theatermakers Kristin 
Rogghe en Marie-Aurore d’Awans noteerden 
en observeerden tijdens het proces Mawda. 
Als burgers die bekommerd zijn om de 
rechtstaat, zochten ze een vorm om naar 

buiten te brengen wat ze hadden meegemaakt.
Belangrijke informatie: de politieagent die 
Mawda heeft gedood, is in beroep gegaan 
tegen zijn veroordeling, waarbij hij schuldig 
werd bevonden en veroordeeld tot een 
voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar 
en een boete van 400 euro. Zijn advocaat 
vraagt de vrijspraak. Dit proces voor het Hof 
van Beroep in Bergen gaat van start op 30 
september 2021, de avond van de première 
van Mawda, dat betekent tederheid. 

 PODCAST

Luister op 

  Spotify 
  YouTube
  KVS
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3. De zaak-Mawda  Chronologisch overzicht

2013

2015

2016

2017

2018

2021

In Ranya, in Iraaks Koerdistan, ontmoeten Shamdin en Phrast elkaar. Ze worden verliefd, maar hun families wijzen 
deze relatie af. Ze vluchten naar Qaladze, een dorp 30 km verderop.

Hama, de eerste zoon van Shamdin en Phrast, wordt geboren. Ze leven nu ondergedoken. 

Wanneer Phrast zwanger wordt van hun tweede kind, besluiten ze Koerdistan te verlaten. Hama is dan anderhalf 
jaar oud. Het gezin neemt het vliegtuig naar Istanboel, maar daar kunnen ze niet blijven. De situatie is er voor 
Koerden niet houdbaar. 

• Ze reizen in een wankel bootje dat overbeladen is naar Griekenland, waar ze enkele dagen in een 
vluchtelingencentrum verblijven. Van daaruit reizen ze door naar Duitsland.

• In Duitsland komen ze terecht in het vluchtelingenkamp van Mönchengladbach. Phrast is op dat moment 6 
maanden zwanger.  

Op 12 april wordt Mawda geboren in een Duits ziekenhuis. 

• De Duitse autoriteiten weigeren om hen een gezinswoning toe te wijzen. Shamdin wil zijn gezin in veiligheid 
brengen en ze gaan weer op weg. Ze belanden in Frankrijk. Van daaruit gaan ze in een vrachtwagen naar Groot-
Brittannië. Eenmaal aangekomen worden ze onderschept en na passages in Londen en Cardiff krijgen ze een 
woning in Newport toegewezen.

• Een nieuw leven kan beginnen, het bevalt hen daar. Hama kan eindelijk naar school.  
 

Na tien maanden in Newport, ontdekken de Britse autoriteiten dat er vingerafdrukken van hen bestaan in 
Duitsland. Volgens de Europese Dublin-verordening (zie later) moeten ze terugkeren naar de plek waar ze zich voor 
het eerst registreerden. Ze krijgen het bevel het grondgebied te verlaten.

Na een jaar in erbarmelijke omstandigheden in Duitsland, keren ze terug naar Noord-Frankrijk, waar ze enkele 
maanden in een turnzaal in Grande-Synthe verblijven, in de hoop terug te kunnen keren naar Engeland. Mawda is 
twee jaar oud.

“In de nacht van 16 op 17 mei 2018 werd Mawda, een meisje van twee jaar, op de snelweg bij Bergen door een 
politieagent gedood. In een bestelwagen was zij met haar Koerdische familie op de vlucht voor al het geweld in haar 
geboorteland. Naar een veiliger land. Op zoek naar een beter leven. Maar ze zal even later alleen sterven in een 
ambulance, terwijl haar ouders nog steeds geïmmobiliseerd waren, op hun knieën op een parkeerplaats.

Op 12 februari 2021, na een gerechtelijke procedure van twee en een half jaar, werden de vonnissen uitgesproken: 
de politieagent werd schuldig bevonden en veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een 
boete van 400 euro, en de bestuurder van het busje kreeg een gevangenisstraf van vier jaar voor het opzettelijke 
belemmering van het verkeer met de dood tot gevolg. De vermeende smokkelaar werd vrijgesproken.”  
– Bron: Justice4Mawda.be 

De politieagent gaat in beroep tegen zijn uitspraak. Op 30 september 2021 gaat dit proces van start voor het Hof 
van Beroep in Bergen.
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4. Migreren en vluchten

Waar komen Mawda en haar gezin vandaan?

Koerdistan – letterlijk het “land van de 
Koerden” – is de streek in het Midden-Oosten 
die beschouwd wordt als het thuisland van het 
Koerdische volk. Na de Eerste Wereldoorlog 
verdeelden de geallieerden deze regio over het 
huidige Turkije, Syrië, Irak en Iran. In elk van 
deze landen werd de Koerdische bevolking 
vervolgens zwaar gediscrimineerd. De vier 
delen van Koerdistan kenden zo verschillende 
– maar even zeer te betreuren – historische 
ontwikkelingen, met bloedige onderdrukking 
en ernstige mensenrechtenschendingen als 
rode draad.
 
Daarbuiten leven er ook Koerdische 
bevolkingsgroepen in Armenië en Azerbeidzjan. 

En tot slot bestaat er een omvangrijke Koerdische 
diaspora van zo’n anderhalf miljoen mensen, 
waarvan ongeveer de helft in Duitsland woont. 
Met naar schatting 35 tot 45 miljoen mensen zijn 
de Koerden één van de grotere volkeren ter 
wereld zonder eigen staat.
 
Door de onderdrukking werd de Koerdische 
taal nooit gestandaardiseerd. Vandaag worden 
er verschillende varianten van het Koerdisch 
gesproken, waaronder Kurmancî, Soranî, 
Pehlawî, Hewramiî, Goranî en Zazakiî. De 
ouders van Mawda spreken Soranî. Die taal 
wordt door een minderheid van de Koerden 
gesproken. Gedurende het hele verloop van 
het proces, waren er problemen om in België 
tolken te vinden die deze taal machtig waren.

 BRON

Kurdish Institute  

VRAGEN als voorbereiding op dit thema
 
• Bespreek het begrip ‘vluchteling’. Wat stel je je voor bij een vluchteling? Hoe kom je tot deze beelden? 

• Waarom gaan mensen volgens jou op de vlucht? 

• Vanaf wanneer zou jij vertrekken uit je land? Bij oorlog, financiële crisis, omdat je niet jezelf mag zijn, … ?   

• Stel dat je naar een ander land moet vluchten, welke van onze gewoontes zouden mensen uit dat land raar kunnen vinden? 

• Heb je zelf ooit al een culturele shock meegemaakt? Hoe ging je om met deze situatie? 

• Wil jij je graag inzetten voor vluchtelingen? Zo ja, hoe kan je dat aanpakken? 
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Koerdistan is – net als de rest van het 
Midden-Oosten – een lappendeken van 
verschillende etnisch-religieuze groepen. 
Tussen de Koerden leven tal van andere 
volkeren, waaronder Arabieren, Armeniërs, 
Arameeërs (Assyrische christenen), 
Turkmenen, Turken, Azeri en minder 
bekende bevolkingsgroepen zoals de Shabak.

 
De meeste Koerden zijn soennitische moslims, 
maar er zijn ook sjiitische en alevitische 
Koerden, naast christenen, joden en 
aanhangers van minder bekende religies zoals 
het yezidisme en het yarsanisme. Nagenoeg 
alle Koerdische politieke bewegingen dragen 
het respect voor deze etnisch-religieuze 
diversiteit hoog in het vaandel.

Wat is het verschil tussen een migrant, een vluchteling en wat is 
een transmigrant?

Migratie is de verplaatsing van een groep 
mensen van de ene plaats naar de andere. Sinds 
het begin van de mensheid heeft de mens zich 
door migratie over de aarde verspreid. Migratie 
is dus van alle tijden en plaatsen. Het gebeurt 
door allerlei mensen in allerlei richtingen. De 
kans is groot dat je zelf de afstammeling bent 
van iemand die ooit migreerde.
 
Er zijn verschillende oorzaken en redenen 
waarom mensen migreren. 
“Push”-factoren zijn de oorzaken die mensen 
wegdrijven uit de plaats waar ze vandaan 
komen: oorlog, onveiligheid, honger, 
onvrijheid, werkloosheid… 
 
“Pull”-factoren trekken mensen aan naar een 
bepaald gebied: werkgelegenheid, veiligheid, 
persoonlijke vrijheid, de liefde…
 
Veel mensen migreren en worden dus 
migranten genoemd. Maar niet iedereen die 
naar een ander land vertrekt is daarom een 
vluchteling. Je bent een vluchteling als: 

• je gevlucht bent uit je land en je je buiten de 
grenzen van je land bevindt

• je een terechte vrees hebt te worden 
vervolgd omwille van zogenaamd ras, 
godsdienst, nationaliteit, politieke 
overtuiging, partnerkeuze of behorend tot 

een specifieke groep
• je geen bescherming kan aanvragen in eigen 

land.

Een transmigrant is dan weer iemand die zich 
ergens buiten zijn land van herkomst bevindt, 
maar daar niet wil blijven. Zij zijn op doorreis 
naar een andere bestemming. Dit was het 
geval voor Phrast en Shamdin toen ze in 
Duitsland en Frankrijk zaten en droomden 
van een beter leven in het Verenigd 
Koninkrijk.
 
In het geval van Phrast en Shamdin was de 
push-factor een verboden liefde. De familie 
had beslist om Phrast uit te huwelijken aan 
iemand anders. Shamdin riskeerde gedood te 
worden. Wilden Phrast en Shamdin als koppel 
verder leven, dan was hun enige uitweg 
vluchten. Zij waren dus vluchtelingen en niet 
louter migranten.
 
De pull-factor voor Phrast en Shamdin om de 
oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te 
wagen was dat ze zich daar veilig voelden en 
familie hadden. Bij een eerste poging was het 
hen gelukt. Ze hadden daar geproefd van een 
normaal bestaan. Shamdin had werk, ze 
hadden een appartementje, Hama ging naar 
school. Maar toen kwamen ze in aanraking 
met de Dublin-verordening …

  BRON 
+ MEER INFO

vluchtelingenwerk.be

  MEER OVER 
VLUCHTELINGEN

www.unhcr.org

Wat is de Dublin-verordening, ‘het systeem van Dublin III’?

De Dublinverordening is de Europese 
wetgeving die bepaalt welke Europese lidstaat 
een verzoek om internationale bescherming 
moet behandelen. De bedoeling is om te 
vermijden dat iemand een procedure start in 
verschillende EU-landen. Slechts één lidstaat 
kan verantwoordelijk zijn voor je verzoek om 

internationale bescherming. Als je een verzoek 
om internationale bescherming aanvraagt in 
een land, België bijvoorbeeld, zal dat land eerst 
moeten nagaan of het verantwoordelijk is voor 
je verzoek en indien niet, welk ander land 
verantwoordelijk is. Deze eerste fase heet  
“Dublinprocedure”. 

  BRON

Dublinprocedure
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Dit systeem zit echter minder eerlijk in elkaar 
dan het op het eerste zicht kan lijken. De 
manier waarop het systeem werkt, genereert 
een grote ongelijkheid tussen de lidstaten in 
Europa.  De migratiedruk is verschillend en 
afhankelijk van de geografische situatie. De 
landen die aan de buitengrenzen van Europa 
liggen vangen alle druk op, vooral Griekenland 
en Italië.
 
De logica is dat het eerste land van aankomst 
binnen Europa de asielaanvraag moet 
behandelen.
 
Het probleem stelt zich dus duidelijk: aangezien 
de meeste migranten aankomen in Europa via 
illegale wegen, en niet via het vliegtuig, is dat 
via Griekenland of Italië. De enige uitzondering 
op deze regel is de gezinshereniging. 
Griekenland en Italië hebben een hervorming 
van het systeem geëist. Het is niet houdbaar 
voor deze landen en creëert een reeks perverse 
bijwerkingen waar de migranten het eerste 
slachtoffer van zijn.
 

Na de vlucht uit het eigen land en een vaak 
moeilijke tocht door andere landen komen de 
migranten eindelijk aan in Europa waar ze 
voor een onredelijke keuze staan.

• Ofwel volgen ze de regel en vragen ze asiel 
aan in het land van aankomst. Dit land is 
duidelijk al overspoeld door vluchtelingen, 
heeft niet de capaciteit om de mensen 
degelijk en in menswaardige 
omstandigheden op te vangen en hun 
aanvraag binnen een ‘redelijke’ tijd te 
behandelen.

• Ofwel reizen ze verder naar een ander land, 
clandestien en met alle onzekerheid en 
stress als gevolg.  Ze vallen zo in handen 
van mensensmokkelaars en betalen meestal 
een hoge prijs voor de ‘hulp’.

De omringende landen, vooral de 
Balkanlanden, hebben hun grenzen gesloten 
voor de doortocht van deze migranten, wat de 
tocht naar een ander Europees land extreem 
moeilijk – zo niet onmogelijk –  maakt.

  BRON

Pedagogisch dossier 
Redécouvrir l’Europe  
bij documentaire  
The Way Back

Wat is de Medusa-operatie?

De zogenaamde “Medusa”-operaties zijn acties 
van verschillende politiediensten en douanes en 
hebben tot doel transmigranten ervan te 
weerhouden via België en Frankrijk door te 
reizen. Dit door extra controles uit te voeren aan 
de grens tussen Frankrijk en België, waar ze vaak 
de oversteek proberen te maken naar het Verenigd 
Koninkrijk. Dit wordt gedaan onder het mom van 
mensensmokkel tegen te gaan, maar vaak zijn het 
de transmigranten zelf die slachtoffer zijn van deze 
acties. Het is in het kader van de Medusa-operatie 
dat de achtervolging van het busje waarin Mawda 
zat, werd gerechtvaardigd.
 

De naam van de operatie zelf komt uit de 
Griekse mythologie en verwijst naar Medusa.
Medusa woonde in de onderwereld en vluchtte 
naar het licht. Ze verblindde iedereen – 
figuurlijk – met haar schoonheid. Ook de 
Griekse god van de zee, Poseidon, had het op 
haar gemunt. Zoals vaak gebeurt in de Griekse 
mythologie, was de goesting van een god 
excuus genoeg om haar te verkrachten. Niet 
hij, maar zij, werd hiervoor gestraft. De godin 
Athena veranderde Medusa’s lokken in giftige 
slangen en gaf haar een dodelijke blik: haar 
ogen versteenden iedereen die haar aankeek.

VRAGEN na de voorstelling
 
• Kon je je inleven in het leven van Phrast en Shamdin? Wat bleef je bij over hun liefdesverhaal? Kan je snappen dat ze 

moesten vluchten? 

• Wat viel je op tijdens de rechtszaak? Heb je de indruk dat er goed geluisterd werd naar de getuigenis van Phrast en 
Shamdin?  

• Kan je uitleggen hoe de verschillende beklaagden in deze zaak op een andere manier werden behandeld? Welke 
drempels kan je identificeren die het moeilijker of makkelijker maakten om gehoord te worden? Denk aan taal, tijd, 
ruimte, vooroordelen, … (Ter inspiratie: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/11/21/operatie-doofpot-hoe-de-
politie-een-web-van-leugens-spande-in-de-zaak-mawda/)  
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• Lees de scène in bijlage 2: welke gelijkenissen trek je tussen de mythologische figuur Medusa en zij die proberen te 
ontsnappen aan een leven in gevaar?  

  Denk nu aan Medusa die mensen versteent met haar blik. Zie je een link met de politie-acties?
  Met deze informatie in het achterhoofd, wat vind je van de naam Medusa voor een politieoperatie die 

 mensensmokkelaars moet onderscheppen? Lijkt je die goed gekozen? Waarom wel/niet? 

• Dit stuk wil de “ontmenselijking van migranten” aanklagen. Wat begrijp jij hieronder? Kan je hier een voorbeeld van 
geven? Denk aan het stereotype van “de (trans)migrant” of “de vluchteling”.

  Extra kritische vraagstelling i.v.m. taalgebruik: Voel je een nuanceverschil tussen “migrant” en “iemand die 
 migreert” of “vluchteling” en “iemand die op de vlucht is”? Wat is het gevaar van iemand simpelweg als “een  
 vluchteling” of “een migrant” te omschrijven? Neemt dit een deel van hun identiteit niet weg? 

• Is er iets veranderd aan de manier waarop jijzelf naar vluchtelingen kijkt? Zo ja, wat en waarom? 

• Wat vond je van het gesprek tussen de minister en het kind? Hoe reageerde de minister op de heel directe vragen van 
het kind? Waarom reageert hij zo, denk je?

Tijdens het proces Mawda erkende het openbaar ministerie dat er sprake was van structurele problemen, die verder reikten 
dan de individuele verantwoordelijkheid van de politieambtenaar. Er zit dus iets fouts in het politiesysteem. Het excuus van de 
“rotte appel” gaat niet meer op.

VRAGEN als voorbereiding op dit thema
 
• De politie is er om ons te beschermen. Heb je de indruk dat ze in dit opzet slaagt? Wanneer wel, wanneer niet?  

• Heb je je ooit al onveilig gevoeld in een situatie met de politie? 

• Wat denk je dat er bedoeld wordt wanneer we een probleem (zoals bvb. politiegeweld) “structureel” noemen?  

• Ken je de theorie van de “rotte appel”? Kan je dit linken aan de vorige vraag?   
(https://www.integereachterhoek.nl/2019/05/09/de-rotte-appel-en-de-rotte-mand/) 

• Waar denk jij aan als je de term politiegeweld hoort? Kan je voorbeelden geven uit het buitenland? Kan je 
voorbeelden geven uit België?

5. Politiegeweld
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Etnisch profileren

Wanneer de politie je tegenhoudt op straat 
omwille van je uiterlijk en niet om wat je hebt 
gedaan, is er sprake van etnisch profileren. 
Negatieve stereotypen of veronderstellingen over 

je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn 
dan de aanleiding om je te controleren, te 
fouilleren of aan te houden, in plaats van een 
objectieve en redelijke rechtvaardiging.

 BRON

Family Guy

stopethnicprofiling.be

OPDRACHT

Bekijk op Instagram de actie “Niet Normaal”, een campagne van Stop Ethnic Profiling. Hierachter zitten de organisaties 
Amnesty International, JES Brussel, Liga voor Mensenrechten, Minderhedenforum, Uit De Marge, Ligue des Droits 
Humains, MRAX en activist Yassine Boubout. Zij zullen de komende twee jaar het publiek sensibiliseren rond etnisch 
profileren door de politie. De campagne formuleert ook vijf concrete aanbevelingen aan politici en politie om etnisch 
profileren te tackelen.
 
• Vraag: komen deze organisaties je bekend voor? In welke context hoorde je al over hen? 

• Verdeel de klas in groepjes van 2 of 3 en vind het antwoord op volgende vragen. Leg het daarna uit aan klasgenoten:  
  Wanneer kan de politie je ID controleren? 
  Wanneer mag de politie je fouilleren? 
  Mag je een politie-actie filmen? 
  Mag je tijdens een politiecontrole vragen stellen? 
  Kan je klacht indienen tegen de politie? 
  Wanneer mag de politie je huis doorzoeken? 
  In welke gevallen kan je gearresteerd worden? 
  Wat zijn je rechten tijdens een arrestatie? 
  Welke stappen kan je zelf ondernemen als een vriend/in werd aangehouden? 

• Wat denk je bij bepaalde van de antwoorden op deze vragen? Lijken de procedures je eerlijk? Denk je dat de praktijk 
altijd met de theorie overeenstemt?
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OPDRACHT

Kijk naar de memes die refereren naar politie van het Instagram-account @memesvantstad in bijlage. Vind je memes 
een goede manier om over thema’s als racisme en politiegeweld te praten? Ken je andere accounts of influencers die 
over deze thema’s praten?

VRAGEN na de voorstelling
 
• Wat vond je van de scène met de politie en wat bleef je het meeste bij? 

• Op welke manieren beelden de acteurs politiegeweld uit? 

• Kon je uit bepaalde dialogen afleiden dat de politieagenten zelf schrik hadden?  

• Maakten de politieagenten een eigen versie van het verhaal?

• Lijkt het vonnis van de politieagent je rechtvaardig, vergeleken met de straf die de chauffeur van het busje kreeg? 

6. Media framing

Hoe neutraal zijn media? Een kritische vergelijking.

VRAGEN als voorbereiding op dit thema
 
• Hoe volg jij het nieuws? 

• Indien je via sociale media het nieuws volgt, welke accounts volg je dan? Zijn er bepaalde journalisten naar wie je opkijkt? 

• Kan je verschillende kranten en magazines opnoemen? Volg je ook deze accounts via sociale media?   

• Ken je het verschil tussen een opiniestuk, een interview en een fait divers? Waar put jij de meeste inspiratie uit? 

• Hoe gaat nieuws volgens jou van de bron naar het grote publiek? Schrijf een stappenplan uit. 

• Wat begrijp jij onder “objectief ” of “neutraal” zijn? Denk je dat de media dit altijd zijn? 

• Media willen meestal de eerste zijn om een verhaal te brengen, de zogenaamde breaking news. Welke invloed kan dit 
hebben op de inhoud van wat ze brengen? 

• Opdracht: Vind een artikel over het thema migratie/mensen op de vlucht en bespreek het met de groep. Vallen bepaalde 
woorden je op? 

België is een land met veel verschillende 
mediahuizen en veel verschillende 
nieuwsbronnen. Deze instanties moeten op zo 
een correct mogelijke manier het nieuws 
weergeven: met objectieve feiten. Helaas laat 

taal dat niet altijd toe. We gaan kijken naar 
twee niveaus: het macroniveau, waar we kijken 
naar de context waarin het nieuwsfeit zich 
afspeelt, en het microniveau, waarin we kijken 
naar specifieke woorden die invloed hebben 

  BIJLAGE 4

“Kustgemeenten voeren 
paspoortcontroles in om 
vechtpartijen te vermijden”
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op hoe het nieuws overkomt bij de lezer. Als 
voorbeeld gebruiken we daarvoor twee artikels uit 
De Morgen. Een verslag over de 
identiteitscontroles die plaatsvinden voor jongeren 
die naar de kust willen gaan, en een interview met 
Yassine Boubout (brein achter Stop Ethnic 
Profiling!), rechtenstudent en activist.
 
Belangrijk om al van bij het begin te zeggen is 
dat bij een interview een opinie aan bod komt, 
terwijl bij een fait divers het nieuws door een 

journalist objectief naar het publiek gebracht 
moet worden. Het stuk bij Yassine bevat dus in 
theorie minder neutrale woorden. Let echter 
op het gebruik van quotes in de fait divers.

Zoals je kan lezen beschouwen de politici 
geciteerd in de fait divers de paspoortcontroles 
als een goede zaak. Het feit dat er 
identiteitscontroles worden uitgevoerd en dat er 
een databank aan amokmakers bestaat zou 
betekenen dat het rustiger zal blijven aan de kust.

KRITISCHE VRAGEN
 
• Vind je dit artikel neutraal? 

• Vallen bepaalde woorden je op?  

• Wiens versie van het verhaal werd niet gehoord in dit verhaal?

• Welke risico’s zie je bij zo’n paspoortcontroles? Denk aan privacy, discriminatie … 

Yassine wijst op het feit dat er etnische 
profilering zal gebeuren bij de controles en 
het feit dat een zwarte lijst levenslange 
implicaties heeft voor de jongeren die zich 
misdragen hebben. Doorheen het interview 

zegt hij vaak dat het beter voorkomen dan 
genezen is, of in dit geval, beter voorkomen 
dan straffen. Hij geeft hier een heel andere 
aanpak dan wat de regering voorstelt in de 
fait divers.

 BIJLAGE 5

“Brusselse jongeren 
tegenhouden die naar 
recreatiedomeinen ...”

KRITISCHE VRAGEN
 
• Welke invloed heeft de manier waarop een krant een onderwerp aanpakt, op de lezers? 

• Welke beelden staan er meestal bij artikels? Wie staat er op de foto? Omschrijf de beelden en de keuze.   

• Vind je het raar dat deze twee stukken uit dezelfde krant komen? Wat zegt dat, denk je, over de positie van de krant?

• Denk aan de commentaren die online onder zo’n artikels verschijnen. Welke toon hebben die vaak? 

• Vind je dat zo’n commentaren moeten gemonitord worden?

• Vind je dat in zo’n debatten ieders opinie moet gehoord worden of dat bepaalde berichten geband moeten worden? 
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De berichtgeving in het proces Mawda:  
tekstanalyse en vergelijkingsopdracht

Laten we overgaan tot berichtgeving in de media over de zaak Mawda. In het fragment hieronder zie je hoe Frédéric Bariseau, 
substituut van de koninklijke procureur van het parket in Bergen, de feiten minimaliseert in zijn taalgebruik omdat hij het zekere 
voor het onzekere wil nemen. 

 
Jennifer Istace 
Mawda venait tout juste de fêter son deuxième anniversaire. La petite fille est décédée peu après l’arrivée de l’ambulance, 
victime hier de la course poursuite entre la police de la route et une camionnette remplie d’une trentaine de migrants. La police 
avait ouvert le feu pour immobiliser le véhicule. Sur place, un médecin constate un traumatisme crânien sur le corps de la 
fillette. Le parquet exclut alors toute bavure policière.  
 

Frédéric Bariseau (substitut du procureur du roi du parquet de Mons division Tournai):
Une autopsie doit être pratiquée fin de cette après-midi pour déterminer les causes du décès. On peut déjà exclure une blessure 
par balle qui viendrait des armes des policiers.
 

Jennifer Istace 
24 heures plus tard, l’autopsie révèle que Mawda est décédé d’une blessure par balle sur la joue. Le parquet fait volte face et doit 
revenir sur ses propos.

Frédéric Bariseau
On s’est basé sur un rapport effectivement d’un service d’urgence qui a fait ces constatations et a transmis l’information à la 
zone de police intervenue. Et cette zone de police a pris contact avec le  magistrat. Ce magistrat a eu comme information 
première qu’on pouvait exclure ce genre de chose. Maintenant, l’autopsie justement était destinée à connaître la cause de la 
mort, d’où son utilité.  
 

Journaliste :
Hier, vous disiez qu’il y avait eu échange de tir de la part des policiers vers la camionnette et c’était pas le contraire. C’est donc 
forcément une balle des policiers.
 

Frédéric Bariseau lui répond :
Non, ça maintenant les choses doivent être vraiment vérifiées. Est-ce qu’il y a eu des tirs qui n’ont été que dans un sens et 
peut-être dans l’autre ? L’enquête va devoir franchement déterminer s’il y a eu échange de tir ou uniquement ce tir ou ces tirs 
vers la camionnette.
 

Jennifer Istace (voix off):
Qui a tiré sur Mawda ? Les policiers ont-ils agi dans une situation de légitime défense devant une camionnette sans 
conducteurs identifiable ? La fillette a-t-elle été utilisée comme bouclier humain par les migrants ? L’enquête doit encore 
répondre à de nombreuses questions qui restent aujourd’hui sans réponse.

KRITISCHE VRAGEN
 
• Wat valt je op in de manier waarop de procureur antwoordt? 

• Wat vind je van de vetgedrukte zin in Jennifer Istaces slotwoord?    

• Denk je ondertussen in eigen woorden te kunnen uitleggen wat media framing is?
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OPDRACHT

Ga op de websites van volgende media en zoek er naar krantenkoppen over de zaak Mawda. Leg de krantenkoppen 
naast elkaar. Zie je verschillen? Denk je dat hier van media framing sprake is? Waarom gebruiken de verschillende 
kranten verschillende invalshoeken?

• Het Laatste Nieuws 

• De Standaard 

• Le Soir 

• La Dernière Heure 

• De Wereld Morgen 

• MO* 

• De Morgen 

• Als je zelf nog aan andere media denkt, voeg ze gerust 
toe! Ken je misschien ook wat activisten die via sociale 
media enorm begaan waren met deze zaak? Analyseer 
hoe zij over het proces schrijven.

VRAGEN na de voorstelling
 
• Wat viel je op in de scène waarin de verschillende reporters en journalisten het Mawda-verhaal brengen? Hebben ze alle 

feiten op een rijtje? 

• Denk je dat deze journalisten hun bronnen altijd grondig controleerden?   

• Een journalist bleef aan de alarmbel trekken, maar werd niet gehoord. Wat vond je daarvan?

• Wat lijken je negatieve gevolgen te zijn van zo snel mogelijk nieuws te willen brengen?

• Denk je dat, eenmaal een foute versie van een verhaal wordt verspreid, het nog mogelijk is om die fout recht te zetten? 

• Zoek artikels op over het proces Mawda. Wat voor beelden vind je erbij terug? Foto’s/tekeningen/memes? Er was ook 
een tekenaar ter plaatse in de rechtbank. Waarom denk je dat er een tekenaar is (privacy van de verdachte) en wat vind 
je van dit type beelden? Zie voorbeeld:
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7. Vormgeving

Wat zich buiten afspeelt, binnenbrengen. Dat is wat theater in essentie doet. Hiervoor vallen ze niet enkel terug op de tekst, 
maar ook op heel wat niet-verbale tekens. Door naar de voorstelling te kijken met extra aandacht voor een of meerdere 
“theatertekens”, krijgt het publiek inzicht in hoe vorm en inhoud samenhangen in een voorstelling.
 
De rol die jij als publiek speelt, valt ook niet te onderschatten. Theater is een vorm van communicatie; zonder haar publiek 
komt de boodschap niet toe. Bovendien zijn verschillende interpretaties mogelijk. Probeer dus je eigen blik in vraag te stellen 
en toets deze af met die van je groepsgenoten.
 
Tip rond deze kijkopdracht: laat verschillende personen in de groep op de verschillende hieronder opgelijste elementen letten. 
Achteraf kan je deze invalshoeken  aan elkaar aftoetsen.

Taalgebruik
 
• Welke talen identificeer je in dit stuk? Waarom denk je dat de theatermakers voor dit evenwicht tussen Frans en 

Nederlands kozen? 

• De ouders van Mawda, Shamdin en Phrast, spreken Sorani, een Koerdisch dialect. Heb je dit ergens gehoord (ook al 
verstond je de taal niet)? Voegde dit iets toe aan de beleving voor jou?   

• Ook in stiltes kan veel taal zitten. Vind je hier een voorbeeld van in het stuk?

Lichaamshouding, mimiek en spel
 
• Let op de gelaatsuitdrukking (mimiek) en de lichaamshouding van de actrices en acteurs. Hoe verandert die doorheen de 

scènes? 

• Kan je een moment vinden waarop wat gezegd wordt (tekst) en wat getoond wordt (lichaamsbeweging) niet 
overeenkomen? Welk gevoel wekt dit op?   

• De actrices en acteurs nemen verschillende personages aan. Kan je manieren benoemen waarop ze dat doen?

• Voel je je anders tijdens het kijken naar de gesproken en gezongen delen? Hoe verandert het spel en wat is hiervan het effect?

Verschijning van de acteurs, kostumering
 
• Waar bevinden de actrices en acteurs zich in het begin van het stuk? Welk effect heeft dit? 

• De actrices en acteurs veranderen vaak van personage. Hoe maken ze dit zichtbaar?   

• Let op de kostuumwissels in het stuk. Herken je bepaalde kostuums uit “het echte leven”? Wat vertellen die jou over de scène?

Scenografie, decor, accessoires
 
• Hoe ziet het decor eruit? Verandert het doorheen de voorstelling? 

• Vergelijk het decor aan het begin met dat aan het einde. Verandert dit voor jou iets aan de sfeer?   

• Welke accessoires zie je?

• Welk object in het decor is je het meest bijgebleven? Waarom?

Geluid en muziek
 
• Dit theaterstuk maakt gebruik van audio en filmprojecties. Vind je dit van toegevoegde waarde? 

• Welk audiofragment is jou het meest bijgebleven? Op welke manier?   

• Welke videofragment is jou het meest bijgebleven? Op welke manier?

• Wat vond je van de muziek? Wat vond je van de gezongen delen in het stuk? Op welke manier draagt dit voor jou bij tot het stuk?
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8. Emotionele check-in met de groep

Met welk gevoel stap jij hier buiten? Die vraag stellen we graag aan iedereen die onze zalen verlaat. Een antwoord ben je ons 
nooit verschuldigd, maar het helpt ons wel de gevoeligheden van ons publiek beter te leren kennen. 
 
Theater kan heel wat emoties teweegbrengen. Positieve en negatieve gevoelens en alles daar tussenin: een juist antwoord bestaat 
niet. Dieper gaan dan een simpele “ik vond het goed” of “ik vond het slecht” is altijd interessant. Het is bovendien een oefening 
waarmee je beter kunt leren luisteren naar jezelf en de ander. Heb dus respect voor de mening van een ander, ook al stemt die 
niet overeen met jouw gevoel.
 
Emoties benoemen is niet altijd even gemakkelijk. Hieronder vind je een emotiewiel en een aantal richtvragen die je op de 
juiste weg helpen.

ENKELE RICHTVRAGEN
 
• Wat was je eerste indruk toen je de titel van de voorstelling (Mawda, dat betekent tederheid) las? Wat was je reactie 

nadat je het stuk zag? (verwachting vs. reactie)

• Wanneer je een bepaalde emotie voelde tijdens het stuk, keek je dan om je heen om te zien hoe anderen reageerden?

  Indien je dit deed, merkte je dan gelijkaardige of verschillende emoties op? Hoe voelde je je daarbij?

• Bij welke delen van het stuk had je vragen? Kan je proberen deze vragen te formuleren?

• Kies een scène uit die je bijbleef (in positieve of negatieve zin) en geef er jouw interpretatie van. Luister ook naar de 
interpretaties van je klasgenoten. Welke emoties komen naar boven?

• Zou je dit stuk opnieuw willen zien en waarom?

  BRON

studiovaw.nl
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9. Praktische richtlijnen: een    
theaterbezoek, hoe doe je dat?

Voor sommigen is naar theater gaan een gewoonte, voor 
anderen gaat een nieuwe wereld open. We zien jullie 
allemaal graag komen en willen jullie dan ook zo goed 
mogelijk op jullie gemak stellen.
 
Naar theater gaan is een andere wereld binnenstappen, een 
soort van microkosmos waarin je eventjes kan loskomen 
van de dagelijkse werkelijkheid én tegelijk dieper kan 
nadenken over wat zich in onze maatschappij afspeelt. 
Hopelijk blijft het stuk nazinderen en brengt het boeiende 
dialogen op gang buiten de zaal.
 
Om de voorstelling zo aangenaam mogelijk te maken voor 
de groep, de begeleiders, de acteurs en het 
theaterpersoneel, hier even wat praktische afspraken op 
een rijtje:
 
• GSM uit.
• Geen snoep of drank tijdens de voorstelling.

• Stilte en aandacht zodra de lichten uitgaan.  
In tegenstelling tot een filmbezoek, kunnen de acteurs 
op scène je wel degelijk horen.

• Respecteer de andere toeschouwers, de acteurs en de 
technici. Alles gebeurt live en vergt heel wat 
concentratie.

• Als je de voorstelling geslaagd vond, mag je dat zeker 
laten weten door te applaudisseren op het einde van de 
voorstelling. Zelfs als de acteurs van het podium 
verdwijnen, mag je blijven applaudisseren, zo lok je ze 
nog eens terug om te buigen ter bedanking.

• COVID-gewijs delen we momenteel scholen op per 
klasbubbel. Begeleid je de studenten, neem dan tussen 
hen plaats in.

Om de nabespreking te vergemakkelijken, raden we begeleiders 
aan om al meteen na de voorstelling te polsen naar reacties. Ze 
zijn een bron aan informatie waarop je in de klas kan verder 
bouwen en geven aan welke thema’s hen geraakt hebben.
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“GETUIGEN WAS  
  EEN NOODZAAK”

Dubbelinterview door Catherine Makereel met Kristin Rogghe en Marie-Aurore D’Awans:

Waarom een podcast rond de zaak-Mawda? 

KR Getuigen was een noodzaak. Wij hebben het proces 
kunnen bijwonen, slechts weinig mensen hadden zo’n 
rechtstreekse toegang. Wanneer we wat we meemaakten dan 
vergeleken met wat er in de pers verscheen, voelden we dat 
er een verhaal was dat helemaal niet werd verteld. Een 
ontmentselijking van migranten die doorgetrokken werd tot 
in de rechtbank. 
 
In de podcast wijzen jullie met name op de 
ongelijke behandeling van de protagonisten. 

KR Die ongelijkheid vind je op alle niveaus terug. Uiteraard 
op vlak van de straffen die men eist voor de verschillende 
beklaagden (1 jaar celstraf met uitstel voor de politieagent 
die heeft geschoten, 10 jaar onvoorwaardelijk voor de 
vermeende chauffeur en 7 jaar onvoorwaardelijk voor de 
vermeende bijzitter, nvdr), maar het begint al bij de ‘details’ 
zoals de plaatsing in de ruimte. De politieagent zat recht 
tegenover de rechters en verscheen voor de rechtbank als 
een vrij man. De twee Iraaks-Koerdische beklaagden zijn in 
voorhechtenis en zaten aan de zijkant, recht tegenover de 
ouders. Van bij de start van het proces waren er problemen 
met de vertaling: het bleek dat de familie van Mawda en de 
twee beklaagden de tolk niet begrepen. Hij beheerste, naar 
eigen zeggen, hun taal Sorani maar voor 70 tot 80 procent! 
Omdat de rechtbank in de eerste plaats had ingestemd om 
met deze vertaler te werken, is het alsof justitie vindt dat 
het voor deze mensen wel volstaat als hun rechten - zoals 
het recht op een proces in een taal die ze begrijpen -  voor 
zo’n 70 tot 80 procent gelden.

MAD’A Men heeft hen zelfs gevraagd of het voor hen oké 
was om slechts een samenvatting te vertalen van wat verteld 
werd tijdens de debatten. Al die kleine dingen, het ene na het 

Op vrijdag 12 februari 2021 valt een eerste verdict in de zaak rond het overlijden van de kleine Mawda. Een politieagent 
wordt ervan beschuldigd het fatale schot te hebben gelost en riskeert één jaar cel met uitstel. Twee andere beklaagden 
worden vervolgd als de vermeende chauffeur en de vermeende bijzitter van het busje, en riskeren celstraffen van 
respectievelijk tien en zeven jaar onvoorwaardelijk. Tot op heden zoomt de media vooral in op de getroffen familie en de 
schutter, de twee andere beklaagden blijven bijna onopgemerkt.
 
De podcast De beschuldigde die niemand heeft gehoord buigt zich over het lot van een van die twee, meneer Del. Deze 
podcast werd gemaakt door Kristin Rogghe, die samen met Marie-Aurore d’Awans en Pauline Beugnies de processen 
bijwoonde. Een ervaring die deze artiesten ertoe dreef om de onrechtvaardigheid van de gerechtelijke machine en de 
ontmenselijking van migranten in elke fase aan te kaarten. Wat als justitie een weerspiegeling is van de 
machtsverhoudingen in de maatschappij? Voordat zij hun observaties omzetten in een theatervoorstelling, dit najaar te 
zien in KVS, geven de drie jonge vrouwen een eerder sociologische inkijk in het drama, dat volgens hen symptomatisch is 
voor structurele problemen. Wij ontmoetten twee van deze kritische getuigen.

andere, tonen aan dat niet iedereen op dezelfde voet 
geplaatst wordt. Nee, een pleidooi vat je niet samen, zeker 
niet voor iemand die 10 of 7 jaar gevangenis riskeert. Wat 
nog gekker is, is dat de vermeende chauffeur en bijzitter 
tegelijkertijd in twee processen moesten voorkomen, in 
Bergen en in Luik.
 
“De machtsverhoudingen binnen de 
maatschappij houden niet zomaar op aan de 
deuren van de rechtzaal.” Is het die 
ontmenselijking die kan verklaren waarom een 
politieagent op een busje vol mensen schiet?
 
KR Dat is moeilijk te beantwoorden omdat het niet gaat om één 
enkele politieagent: het is een heel systeem van 
ontmenselijking, en het migratiebeleid moedigt dat aan. En toch 
probeert men iedere keer wanneer er een incident of drama 
naar boven komt met politiemannen of -vrouwen, dat af te 
doen als uitzonderingen, als “rotte appels”.

MAD’A Het systeem draait de situatie altijd om. In het geval 
van Mawda zeggen ze dat het de schuld van de chauffeur is 
dat ze dood is. Of dat de ouders en de familie daar maar niet 
hadden moeten zijn. Ik denk dat als de ouders van Mawda 
een andere keuze hadden gehad om naar Engeland te gaan, 
ze die genomen zouden hebben. Met de podcast willen we de 
manier waarop het verhaal verteld wordt, veranderen. De 
richting veranderen. Deze keer is het de vermeende 
chauffeur waarnaar geluisterd wordt. Schuldig of niet, 
iedereen heeft het recht om zich uit te drukken en gehoord te 
worden.
 
Waarom heeft men deze stem niet gehoord?
 
KR Het is geen toeval dat ze slechts op het einde van het 
proces aan het beurt kwamen, als allerlaatsten. Normaal zou 
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het proces twee dagen duren. Maar aan het einde van die 
twee dagen hadden we de twee zogenaamde 
mensensmokkelaars nog niet aan het woord gehoord, noch 
de pleidooien van hun advocaten. We hadden wel de 
politieagent en zijn advocaat in het lang en het breed 
gehoord, maar niet de twee anderen. Dus moesten ze een 
derde dag toevoegen, enkele weken later. De twee eerste 
dagen van het proces konden rekenen op veel media-
aandacht, maar die derde dag veel minder. Tijdens het proces 
werd de menselijkheid van de politieagent onderstreept door 
allerlei verhalen van en over zijn familie, en dat is goed, maar 
de andere twee werden onophoudelijk gedemoniseerd. 
Ironisch genoeg viel de derde dag van het proces op 10 
december, de internationale dag voor de rechten van de 
mens. Nochtans leek het mij die dag alsof er daar voor die 
rechtbank mensen en ondermensen waren. Ik was zo 
woedend. We zeiden tegen elkaar dat de stem van Mr. Del 
echt gehoord moest worden. Het is makkelijker om iemand 
tot tien jaar cel te veroordelen als je negeert dat er een mens 
achter zit, met gevoelens, dromen, een geschiedenis en 
mensen die van hem houden.
 
Zien jullie hierin klassenjustitie? 

KR Helaas zijn er duidelijk twee maten, twee gewichten.

MAD’A  En een Irakees zonder papieren, dat is het laagste 
van het laagste op de sociale ladder.
KR De machtsverhoudingen binnen de maatschappij houden 
niet zomaar op aan de deuren van de rechtzaal. Heel vaak 
komt het zelfs niet tot een proces, als mensen zonder macht 
het slachtoffer zijn en de tegenpartij ‘de arm der wet’ 
vertegenwoordigt. Hoe vaak wordt er geen 
buitenvervolgingstelling uitgesproken wanneer de politie 
betrokken is bij de dood van een persoon van kleur? Zonder 
externe druk had er ook nooit een proces plaatsgevonden in 
de zaak Mawda.

“De wetsdokter sloot de dood door een 
kogelwond uit zonder zelfs maar ter plaatse te 
gaan.” Waarin is de gerechtelijke behandeling 
van deze zaak symptomatisch?
 
MAD’A Gedurende het hele onderzoek werd het verhaal van 
de ouders voortdurend in twijfel getrokken. Het proces 
begon nog eens met debatten over de exacte plaats waar 
Mawda zich had bevonden in de bestelwagen op het moment 
van het schot. Is dat zo belangrijk? Waardoor is ze gestorven? 
Door een kogel, oké, punt.

KR Het was heel gewelddadig. De hoorzittingen met de 
gerechtsdokter en de ballistiekdeskundige gaven de indruk 
dat men op alle mogelijke manieren het onaanvaardbare 
aanvaardbaar wilde maken. Als je de feiten vertelt, dat een 
kind van twee jaar oud gestorven is door een politiekogel, zal 
het merendeel van de mensen zeggen dat dat 
onaanvaardbaar is. Wel, urenlang kwamen deze experts 
aanzetten met details over het traject van ‘het projectiel’ 
terwijl het haar hoofd doorboorde. Daar hing een zweem 
van wetenschappelijkheid om heen, maar het is het 
normaliseren van het onaanvaardbare.

MAD’A Er zijn trouwens meerdere versies van het verhaal, 
zelfs op de processen-verbaal: de politieagenten zouden 

gezegd hebben dat ze gevallen is of zelfs dat de migranten het 
hoofd van het kind zouden gebruikt hebben om een raam te 
breken. De wetsdokter sloot dood door een kogelwonde uit 
zonder zelfs ter plaatse te zijn gekomen. Dat verlangen om 
het te camoufleren is niet het initiatief van één persoon, 
maar van een systeem.
 
Wat vinden jullie van de tien jaar celstraf die 
geëist wordt voor de vermeende chauffeur? 

MAD’A Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar gevraagd 
omdat hij recidivist is, hij is al eens veroordeeld geweest in 
Frankrijk. Hij was toen amper 18 jaar oud.

KR Er worden vaak twee termen door elkaar gehaald: 
mensenhandel en mensensmokkel. Mensensmokkel is 
mensen helpen om grenzen over te steken, in ruil voor een 
voordeel. Het probleem dat niet besproken wordt, is dat er 
bijna geen legale weg is om asiel aan te vragen, zelfs niet voor 
mensen die daar recht op hebben. Ze kunnen niet legaal naar 
hier komen om het te doen.

MAD’A Het is geweten dat de mensen die de voertuigen of 
boten besturen dat vaak doen omdat ze zelf willen 
oversteken. Op die manier moeten ze minder betalen voor 
de oversteek, want ze nemen het risico om de 
verantwoordelijkheid te dragen als ze gepakt worden.  

KR Het is niet eens bewezen dat Mr. Del aan het stuur zat 
tijdens de fatale achtervolging. De aanwezigheid van zijn DNA 
kan ook anders uitgelegd worden. Er is geen enkele getuigenis 
die hem aanwijst als chauffeur, en meerdere tegenstrijdige 
verklaringen. Zelfs de politieagent had iemand anders herkend. 
Wat vreemd is, is dat voor de fout die ontegensprekelijk 
vaststaat, het pistoolschot dus, iedereen zoekt naar argumenten 
à décharge. Maar dat waarvoor geen enkel sluitend bewijs is, 
dus of Mr. Del al dan niet achter het stuur zat, daar geldt het 
vermoeden van onschuld precies niet meer.

MAD’A Voor de rechtbank heeft meneer Del zichzelf in 
weinig woorden proberen uitdrukken: “Ik ben geen 
mensensmokkelaar. Ik ben een kapper, en ik heb dromen in 
mijn leven.”
 
Er zijn nog andere zaken waarbij personen 
overleden zijn na contact met de politie. Zien 
jullie een verband? 

KR Er is een reëel probleem met straffeloosheid van de politie. 
Om het vertrouwen van de bevolking te herstellen, moet de 
politie de structurele problemen erkennen en een eind maken 
aan de zwijgcultuur en de tolerantie voor zaken die niet 
tolereerbaar zijn, zoals racisme.  

MAD’A Laten we niet vergeten dat de zaak rond Semira 
Adamu toendertijd aanleiding gaf tot een regularisatiegolf en 
het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken. De 
ouders van Mawda hebben negen maanden moeten wachten 
op een tijdelijke regularisatie met mogelijkheid tot 
verlenging, terwijl hun dochter hier begraven ligt. Ten tijde 
van de dood van Semira was iedereen verontwaardigd over 
hoe mensen als minder dan niets werden behandeld. Maar in 
feite is het alleen maar erger en erger geworden. Daarom is 
een parlementaire onderzoekscommissie noodzakelijk.
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Tekst Medusa uit 
Mawda, dat betekent tederheid

Gij woonde bij de doden, in het diepe donker 
waaruit gij vluchtte, in de hoop het licht te vinden 
al jaren kwam de enige sprankel van uzelf
gij, met uw schoonheid die iedereen verblindde 
 

Wie wilde niet liggen aan uw boe-oezem?
Ach, Medoe-oesa!

 
Poseidon zag u lopen en verkrachtte u woest
driftig ontstoken door zijn helse hormonen
Athena vond dat gij moest boeten voor zijn misdrijf
veranderde u prompt in een van de gorgonen
 
Uw prachtige lokken veranderden in slangen 
en iedereen die u aankeek versteef tot steen
koud werd ook uw hart, uw ogen vlamden vuur
de slangen op uw hoofd lispten listig en gemeen
 

Waar is het meisje van weleer, zo snoe-oezig?
Ach, Medoe-oesa!

 
Iedereen was bang van uw kronkelende slangen
meed uw blik waarin de dood nu zelf verstorven lag
niemand durfde u vermoorden, behalve Perseus
die u vervaarlijk in zijn schild weerspiegeld zag 
 
Hij hakte uw hoofd af, en de slangen werden slap
uw hoofd rolde de bergen af in een dolle vaart 
men zegt dat uit het stromende bloed Pegasus
werd geboren, dat onstuimige gevleugelde paard

Ben jij muze, monster of monsterlijke mu-uze? 
Ach, Medu-usa

 
Ook na uw dood blijft uw hoofd maar verder rollen
velen voerden u als mascotte in hun schild
u werd zelfs de naam van een grootse operatie
van de politie, die ‘migranten’ buiten wilt
 
‘Operatie Medusa’, klinkt dat niet als poëzie
het geeft de agenten een mythologische macht
iedereen die onwettig de grens oversteekt
verstijft van de schrik, versteent in de klopjacht
 

Is uw naam niet het perfecte smoe-oesje?
Ach, Medoe-oesa 

 
Uw naam wordt in vele talen gebruikt voor kwallen
hun slangachtige tengels gelijkend op uw hoofd 
kan je niet zo ook drenkelingen zien, vuile kwallen
aanspoelend in een land dat voelde als beloofd
 
Onder uw naam worden wreedheden verdoezeld
zo wordt gij keer op keer weer misbruikt, maar wellicht
zit diep onder alle mythes verborgen nog altijd 
een klein meisje in het donker dat droomt van het licht
 

Ach, Medusa, Medusa
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MEER OVER  POLITIEK  MISDAAD, RECHT EN JUSTITIE  BLANKENBERGE  OOSTENDE  
ANNELIES VERLINDEN  BART TOMMELEIN  CD&V  DAPHNÉ DUMERY  REDACTIE  BELGA

Nieuws Kust

Kustgemeenten voeren
paspoortcontroles in om
vechtpartijen te vermijden

De badsteden Blankenberge en Oostende gaan
paspoortcontroles uitvoeren om incidenten aan zee te
vermijden deze zomer. Dat gebeurt aan de hand van de
nieuwe databank voor mensen die al een plaatsverbod
kregen. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen vandaag.

REDACTIE en BELGA 16 juli 2021, 05:28

Beeld Photo News

Een vechtpartij in de Gentse Blaarmeersen, waarbij vooral
Brusselse jongeren betrokken waren, deed de discussie over de
jongerenbendes en incidenten in recreatiezones opnieuw
oplaaien. Als reactie lanceerde minister van Binnenlandse Zaken
Annelies Verlinden (CD&V) onder meer een nieuwe databank
waarin iedereen die ooit een plaatsverbod kreeg voor een
recreatiegebied of badplaats, wordt opgenomen.

“Die informatie werd vroeger niet gedeeld”, zegt burgemeester
van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA). “Nu kan onze politie
wel zien wie elders al gekend is, vanzelfsprekend is dat een
goede zaak.” Het gebruik van de databank wordt in Blankenberge
gecombineerd met systematische identiteitscontroles. De
burgemeester gaf daar met een specifiek besluit in juni toelating
voor en is zo strenger dan wat de wet voorschrijft.

Bart Tommelein, Open Vld-burgemeester van Oostende, gaat nog
een stap verder. Wie in die databank opduikt en aan zee wordt
herkend, heeft in de koningin der badsteden geen plaats. “Ik
voer een lik-op-stukbeleid”, stelt Tommelein nadrukkelijk. “Die
amokmakers zijn gekend, en niet in positieve zin. Een
plaatsverbod krijg je niet zomaar. Wie op die lijst staat, heeft al
een en ander op zijn kerfstok. Wij hebben hen hier niet nodig.”
In Oostende zullen de betrokken jongeren dan ook bestuurlijk
worden aangehouden en opnieuw huiswaarts worden gestuurd.
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Interview Huis van Hiele

Yassine Boubout: ‘Brusselse jongeren
tegenhouden die naar
recreatiedomeinen willen gaan, dat
is gestoord’

✦✦

Yassine Boubout: ‘Ik ben jong volwassen geworden. Door de buurt waar ik woonde, en omdat ik mijn vader al vroeg heb verloren.’ Beeld Bob Van Mol

N

Negen zaterdagen lang gaan journalisten in het
restaurant van Willem Hiele in Koksijde in gesprek
met een spraakmakende gast. Vandaag: activist en
expert politiegeweld Yassine Boubout. Straks
vertrekt hij naar New York voor de start van zijn
droomcarrière, maar eerst heeft Boubout (24) in
België nog wat unfinished business. ‘Ik ga niet
wachten tot de politici hier in actie schieten.’

Exclusief voor abonnees door JOANIE DE RIJKE 10 juli 2021, 03:00

ee, hij hoeft niet van het station opgehaald te worden. Hij
vindt de weg wel met zijn elektrische scooter. Eenmaal
aangekomen bij het restaurant van Willem Hiele parkeert
hij het ding aarzelend naast de moestuin en kijkt wat
onwennig rond. “Dit is mijn ding niet.” Aan het einde van
de avond denkt Yassine Boubout daar anders over: “Toffe
zaak. Hier zitten ook veel jonge gasten. Dat had ik niet

verwacht.”

Bij gebrek aan halalvlees houdt hij het tijdens het diner bij vis en
omdat hij geen alcohol drinkt, laaft hij zich aan mocktails en
water. Afgaand op zijn hypergetrainde lichaam zouden we niet
raar opkijken als hij op proteïneshakes leeft en elke ochtend
begint met het verorberen van een paar rauwe eieren. “Zo’n
vaart loopt dat niet”, klinkt het lachend. “Ik let wel op wat ik eet,
want ik heb de neiging om zwaar te worden.” Sporten is
belangrijk voor hem, benadrukt hij. “Als mijn schema het toelaat,
train ik elke morgen voor het ontbijt twee uur in de fitness.
Daarna begin ik mijn dag.”

Die dag speelt zich doorgaans in Brussel af, waar Boubout woont
en aan de VUB rechten studeert. Opgroeien deed hij in de
Antwerpse wijk Rozemaai, een buurt in het noorden van de
Scheldestad. “Elke dag kwam de politie naar onze wijk voor een
identiteitscontrole”, vertelt hij daarover. “Dat ging soms gepaard
met klappen, een kniestoot, een slag met de wapenstok, dat
soort dingen. Mijn hele jeugd heb ik geweld en intimidatie van de
politie meegemaakt.”

Vandaag is Boubout activist en aanspreekpunt voor geweld en
etnische profilering bij de politie. Hij schrijft er rapporten over
voor mensenrechtenorganisaties, stond tijdens het coronajaar
honderden jongeren bij die een GAS-boete hadden gekregen
(“Onbezoldigd. Want velen hebben geen geld en dan is zo’n
boete erbovenop extra zwaar”) en loopt mee in betogingen van
Black Lives Matter of tegen politiegeweld. Zoals de mars voor de
overleden Ibrahima Barrie begin dit jaar, de 23-jarige jongeman
die in Brussel overleed nadat hij door agenten was opgepakt.
Boubout is kritisch tegenover de politie en het parket, maar geeft
politieagenten ook advies en “probeert mee te zoeken naar
oplossingen. Zoals vorige zomer, na de rellen in Blankenberge”.

Op 8 augustus 2020 brak op het strand een massale vechtpartij
uit waarbij jongeren elkaar te lijf gingen en met parasols en
stokken gooiden. Boubout: “We zijn toen het weekend daarop
met een groep Brusselse jongeren naar Blankenberge gegaan, in
samenspraak met de gemeente, de politie en een team van
stewards. Als er opnieuw iets zou gebeuren, konden wij als
jongeren als eerste bemiddelen en de politie zou in de tweede of
derde lijn fungeren. Een uniform wordt door zo’n groep jongeren
vaak als negatief beschouwd. Maar als er bijvoorbeeld een gast
uit Brussel komt in wie ze zich herkennen, heeft dat zeker
invloed op de sfeer. Als er een gespannen situatie is, kan zo
iemand de boel sussen.”

Wat vonden de jongeren er zelf van om in Blankenberge met
de politie op stap te gaan?

“Ze waren positief. Op deze manier konden ze laten zien dat ook
dit Brusselse jongeren zijn. Want de jeugd in Brussel wordt de
afgelopen jaren door de media altijd over dezelfde kam
geschoren. Als een kleine groep iets uithaalt, gaat het direct over
‘de Brusselse jongeren’. Ook laatst weer in Gent (in juni maakten
jongeren uit de hoofdstad amok op recreatiedomein de
Blaarmeersen, red.). Daar houden ze Brusselse jongeren nu tegen.
Maar men vergeet dat Brussel een stad is van 1,2 miljoen
inwoners met heel veel jeugd. Als ze Brusselse jongeren willen
tegenhouden om nog te komen, dan hebben ze het over
honderdduizenden mensen. Dat is gewoon gestoord. De hele
groep wordt gecriminaliseerd. Terwijl er in de binnenstad van
Gent dagelijks vechtpartijen zijn op plaatsen waar jongeren
komen.”

De politie hield na de vechtpartijen op de Blaarmeersen
grootschalige controles op het station Gent-Sint-Pieters,
gericht op jongeren uit Brussel.

“In de praktijk houdt dat in dat er etnisch wordt geprofileerd.
Omdat de daderbeschrijving zeer vaag was. Maar als je het in die
beschrijving alleen over Brussel en jongeren hebt, dan weten we
allemaal wie daarmee bedoeld wordt. Nu, etniciteit kan
natuurlijk wel een rol spelen in een daderprofiel. Maar het mag
niet de enige omschrijving zijn.

“Om een voorbeeld te geven: je kunt perfect zeggen dat je op
zoek bent naar een bruine man met een rode broek, een zwart T-
shirt, lang haar en een bril. Maar zeg je dat je een bruine man
zoekt en ga je vervolgens alle bruine mannen controleren, dan
kan dat niet. De daderbeschrijving moet meer inhouden dan
enkel etniciteit, taal of religie.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)
wil mensen die op een bepaald recreatiedomein problemen
maken, op een zwarte lijst zetten. U bent daar tegen, zegt u
op Twitter. Waarom? Op die manier weet je toch sneller om
wie het gaat en kun je ook eerder handelen?

“Ze willen een database creëren voor plaatsen in België waar
bepaalde mensen niet meer welkom zijn. Op zich is dat niet
verkeerd, maar je moet wel weten hoe je dat plaatsverbod
hanteert. Voor een aantal hooligans die een stadionverbod
krijgen, werkt het. Maar in het algemeen sluit je met zo’n
plaatsverbod heel wat mensen uit die bijvoorbeeld maar één
keer in hun leven iets fout hebben gedaan. Vaak sta je dan zowat
levenslang in zo’n database. Je kunt dat wel aanvechten maar in
de praktijk, zoals bij hooligans, zie je dat ze levenslang
geregistreerd blijven.

“De vraag is of dat proportioneel is. En ook: je kunt mensen op
die lijst blijven zetten, maar de jongeren blijven komen. Ik denk
liever aan preventieve middelen zoals het inzetten van stewards
die tussenbeide komen in plaats van mensen te weigeren en
intussen je database alsmaar uit te breiden.”

De vraag is wie toegang heeft tot die database.

“We hebben in het verleden gezien dat de Belgische databases
niet altijd waterdicht zijn, vooral de terro-databases vertonen
mankementen.

Die lijsten hebben heel wat levens kapotgemaakt, van
mensen die niets met terreur te maken hebben. Maar ook in
andere gevallen kan het lastig zijn. Ik hoor verhalen van
jongeren die zeven jaar geleden een keer gepakt zijn
geweest omdat ze één joint op zak hadden maar die nu nog
altijd door de politie gecontroleerd worden omdat ze op een
lijst staan.

“Iedereen die iets kent van databases, weet dat je er bijna niet
meer van af raakt. Omdat het een administratief gegeven is.

“Om op die terro-lijst terug te komen: een aantal jaar geleden
was er een hele toestand met jongeren die op de een of andere
manier op de terro-lijst waren terechtgekomen. Ze werkten op de
luchthaven en waren van de ene op de andere dag hun job kwijt.
Er zijn rechtszaken waarin advocaten blind pleiten, ze zeggen
tegen de voorzitter dat ze oprecht niet weten waarom iemand in
een database zit omdat ze er geen informatie over hebben en dus
ook niet weten waarom iemand is ontslagen. Daarom ben ik
tegen een database. Moet je jongeren tussen 16 en 22 jaar
vastpinnen door een zwarte lijst? Nee, zorg ervoor dat ze
begeleiding krijgen, dat is een beter alternatief.”

Die begeleiding ontbreekt nu?

“Dat stoort me geweldig in België. Alles is reactief. Men zegt
nooit: ‘Hoe kunnen we dit vermijden?’ Het gaat altijd over ‘Hoe
kunnen we dit bestraffen?’ Dat heeft te maken met wat er in de
media komt. Dat er nu plots drastische maatregelen worden
genomen voor de Blaarmeersen, is omdat de media erover
berichten. Dus wordt er gereageerd omdat de boze massa zegt
dat die jongeren hard moeten worden aangepakt.”

Intussen gebeurt het wel. Ieder jaar opnieuw zijn er rellen
met jongeren in recreatiegebieden.

“Er zijn altijd rellen geweest. Als er zware vakbondsbetogingen
zijn of de Mars tegen Marrakech (tegen het migratiepact, in 2018,
red.) lopen die ook uit in rellen. Dat leidt nooit tot zware
maatregelen. Maar als er jongeren in Brussel rellen, dan wordt er
over een lockdown gesproken en moeten er mensen worden
neergeschoten. Je ziet een duidelijk verschil in reactie op wie er
relt. Denk aan de gele hesjes, die hebben Brussel platgebrand. Ik
heb het met mijn eigen ogen gezien, ik was onderweg naar mijn
les en zat er plots middenin. Het was zeer heftig. Na de dood van
Adil ging het er veel rustiger aan toe (de 19-jarige Adil stierf vorig
jaar in Anderlecht nadat hij bij een achtervolging was aangereden
door een politiewagen, red.).

“Kijk, dat die jongens in Blankenberge met parasols gooiden, is
niet goed te praten, dat de gele hesjes Brussel in de fik staken ook
niet. Maar nogmaals, er wordt heel verschillend gereageerd.
Zowel door de media en de massa als door de politiek.”

Het is een moeilijk jaar geweest, zeker in dichtbevolkte
wijken waar mensen opeengepakt zitten in een
appartementje. Hoe krijg je die jongeren weer op de rails?

“Door ervoor te zorgen dat je hun enthousiasme naar boven kunt
halen. Want dat enthousiasme is er. Nu, er zijn heel wat
initiatieven in wijken als Molenbeek of Borgerhout. Maar er is
weinig geld. Als je met sociaal werkers spreekt, zeggen ze altijd
dat ze hun best doen maar dat ze vooral proberen te overleven.

“De jongeren staan klaar om hun leven terug op te nemen in het
post-coronatijdperk, daar ligt het niet aan. Maar ze werden
tijdens corona wel degelijk vergeten. Er waren eenduidige
maatregelen voor alles en iedereen, maar de impact op de
samenleving was niet gelijk. Degene met een grote tuin en een
terras had het ook zwaar, maar hij had het wel vele malen beter
dan een jongere in een appartement zonder eigen kamer.

“Ik kom uit zo’n buurt, de Rozemaai in Antwerpen. Er staan
alleen sociale woningen, in van die torenhoge gebouwen.
Volledig Sovjet-Unie-stijl. De appartementen dateren van de jaren
zestig, ze zijn al redelijk oud. Er is wel veel groen maar je mocht
het afgelopen jaar met maximaal twee of drie naar buiten. Was je
met meer, dan kwam de politie je beboeten. Maar wat veel
mensen vergeten, is dat voor die jongeren de straat een deel van
hun living is, ze wónen in de straat.”

Ligt daar ook geen taak voor de ouders? Hou je kinderen
beter in de gaten?

“Ga eens naar die buurten, kijk hoe de mensen leven. Je kunt
niet verwachten dat een kind – want vaak gaat het om kinderen –
dat met vijf anderen in een appartement woont waar eigenlijk
maar plaats is voor twee, de hele dag binnenblijft. Dan wordt het
pleintje een deel van je huiskamer. En je vrienden uit je buurt die
je elke dag ziet worden je broers, je familie. Maar tijdens corona
mocht je die niet meer zien. Dat heeft veel frustraties gecreëerd.
En dan was er nog de politie die in sommige buurten meer
boetes uitschreef dan op andere plaatsen.”

Korpschef Jurgen De Landsheer van de Brusselse
politiezone Zuid pleit voor een basisopleiding bij de politie
waarna een agent kan kiezen voor een richting waarvoor hij
het meest geschikt is. Ben je het daarmee eens?

“Nee. Ik geloof eerder in een manier van werken waarbij je
sociaal werkers en verpleegkundigen inzet, of bepaalde
instellingen creëert die bij bepaalde zaken tussenbeide komen.

“Bij mensen die een psychose hebben bijvoorbeeld, of bij
daklozen. In het buitenland zijn er positieve voorbeelden. In
plaats van naar de politie bel je naar een instelling die vervolgens
tussenbeide komt en het oplost. De politie treedt alleen op als er
sprake is van echt geweld of een ander misdrijf. Dat vind ik
interessanter dan een basisopleiding van zes maanden om dan te
kiezen voor welk soort politiewerk je geschikt bent.

“In veel landen duurt de basisopleiding van de politie drie jaar.
België is een van de drie Europese landen waar de opleiding veel
korter is. Twaalf maanden plus nog eens zes maanden stage.
Belachelijk weinig, bovendien stelt de opleiding inhoudelijk niet
zo veel voor. En bijna iedere agent slaagt voor de stage, die wordt
niet echt serieus genomen. Ik heb er onlangs nog een TikTok
over gemaakt. Of wat zeg ik, een podcast.”

Had u TikTok niet afgezworen?

“Jawel, maar ik ben bekeerd. (lacht) Ik vond TikTok altijd
belachelijk. Tot een vriend zei dat je twee soorten TikTok hebt,
net als Instagram. Op de ene TikTok gaat het over dansende
mensen, op de andere over activisme. Ik ben gaan kijken en zag
dat er heel wat te vinden was over oorlogsrechten en
oorlogsgeschiedenis. Nu heb ik een account waarop ik tips geef
over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik heb
die account bijna twee maanden en heb al meer dan 13.000
volgers. Het publiek is jong, tussen de 16 en 20 jaar. Maar het is
een interessant platform om een boodschap naar buiten te
brengen.

“Maar goed, het ging over de opleiding en werking van de politie
in vergelijking met andere Europese landen. In dat opzicht is
België traag, dat heb ik al vaak gezegd. We kunnen leren van het
buitenland maar er gebeurt weinig. ‘We zijn er nog niet klaar
voor’, hoor ik politici dikwijls zeggen. Het is goed, denk ik dan.
Maar ik ga hier niet blijven wachten tot we eindelijk in gang
schieten. Ik wil hier zo snel mogelijk weg.”

Voor Boubout was het coronajaar ook een periode van
bezinning. “Het leven viel stil. Plots had ik tijd voor zelfreflectie,
stelde ik mezelf essentiële vragen als: waar sta ik en waar wil ik
naartoe?” Hij besloot dat hij als toekomstig advocaat een andere
richting uit wilde, buiten België. “Normaal zou dit mijn laatste
jaar rechten aan de VUB zijn, maar ik heb mijn thesis verplaatst
naar volgend jaar. In plaats van vijf jaar zal mijn studie zes jaar
duren. Ook hoop ik me in 2022 in te schrijven aan een
buitenlandse universiteit voor een master-na-master.
Waarschijnlijk wordt het de Universiteit van Amsterdam, daar
hebben ze een interessante richting rond internationaal
strafrecht.”

U wilt zo snel mogelijk weg, zei u daarnet. Hebt u ook voor
2021 al concrete plannen?

“In september ga ik op stage bij een afdeling van de Verenigde
Naties in New York, als de grenzen opengaan tenminste. Het is al
rond, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik hoop midden
september te vertrekken en blijf tot half januari.

“Nu moet ik nog genoeg geld bijeenkrijgen. New York is extreem
duur, ik ben aan het zoeken in Brooklyn, daar betaal je tussen de
800 en 1.300 dollar (540 à 880 euro) aan huur. Ik heb deze
zomer drie jobs en ben aan het sparen. Tachtig procent van mijn
activisme is onbetaald maar de zaken die ik voor ngo’s doe, zijn
wel bezoldigd. Ook heb ik de afgelopen jaren al wat opzij kunnen
leggen.

“Veel studiegenoten met buitenlandse roots kiezen overigens
voor een carrière buiten België. Omdat het in dit land allemaal zo
ontzettend traag gaat, ik zei het al. Voor er politieke
veranderingen komen, gaan er vaak jaren overheen. We lopen op
zoveel vlakken achter. Dat is heel jammer, maar ik heb geen tijd
en geduld om zo lang te wachten terwijl ik in andere landen wel
bepaalde zaken kan bereiken. Ik denk dan vooral aan een
carrière in de Angelsaksische wereld, de VS, Engeland, Australië
of Nieuw-Zeeland.”

U hoopt straks aan de slag te kunnen als onderzoeker van
oorlogsconflicten. Waarom specifiek oorlog?

“Ik vind mijn werk rond politiegeweld heel belangrijk en dat zal
zo blijven. Maar als ik moet kiezen tussen geweld van de politie
of oorlogsgeweld, dan vind ik het laatste nog belangrijker.

“Het fenomeen oorlog trekt me al van jongs af aan. Ik ben
opgegroeid in een huishouden waar niet naar de Belgische tv
werd gekeken maar naar BBC World News en Al Jazeera. Op
zesjarige leeftijd keek ik naar de oorlog in Irak, hoorde ik over de
problemen in Palestina. Nu ben ik doorgaans rationeel en
redelijk koelbloedig, maar beelden van gewapende conflicten
kunnen me doen huilen. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen
om het oorlogsleed zo veel mogelijk te beperken. Oorlogsrecht is
heel interessant, net als strafrecht.

“Zelfs in een oorlogssituatie waar massa’s mensen omkomen,
gelden er toch nog regels. Je mag een bom gebruiken maar geen
brandende bom. Hoe hard ik politiegeweld ook vind,
oorlogsdaden zijn, ideologisch en filosofisch gezien, tien keer
erger. Het gaat niet om wie er gelijk heeft maar om het bewaken
van fundamentele rechten.”

Bij dat soort werk kom je in aanraking met gruwelijkheden
als foltering en ontmenselijking. Wat de vraag oproept
waarom we daar als mens toe in staat zijn.

“Het is helaas inherent aan de mens, denk ik. Kijk naar de
geschiedenis, het is nooit anders geweest. De enkele
uitzonderingen op dat vlak zijn bekend. Saladin Ayyub

✦

‘Moet je jongeren vastpinnen op een zwarte lijst? Als je eenmaal in een database zit,
raak je er bijna niet meer uit.’ Beeld Bob Van Mol

‘Als ik moet kiezen tussen een villa of mensen helpen terwijl ik in een klein huisje
woon, dan kies ik voor het laatste.’ Beeld Bob Van Mol

‘Onlangs ben ik voor het eerst naar een pretpark geweest, voor mijn verjaardag.
Vroeger was er nooit geld voor.’ Beeld Bob Van Mol

‘Op TikTok geef ik tips over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik
heb al meer dan 13.000 volgers.’ Beeld Bob Van Mol

BIO • activist, onderzoeker en rechtenstudent • geboren op 24 april
1997 in Antwerpen • volgde humane wetenschappen, daarna
lichamelijke opvoeding en sport • studeert rechten aan de VUB • is
aanspreekpunt voor jongeren inzake politie-geweld en etnisch
profileren • gaat vanaf september stage doen bij de VN in New York
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Nieuws Kust

Kustgemeenten voeren
paspoortcontroles in om
vechtpartijen te vermijden

De badsteden Blankenberge en Oostende gaan
paspoortcontroles uitvoeren om incidenten aan zee te
vermijden deze zomer. Dat gebeurt aan de hand van de
nieuwe databank voor mensen die al een plaatsverbod
kregen. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen vandaag.

REDACTIE en BELGA 16 juli 2021, 05:28

Beeld Photo News

Een vechtpartij in de Gentse Blaarmeersen, waarbij vooral
Brusselse jongeren betrokken waren, deed de discussie over de
jongerenbendes en incidenten in recreatiezones opnieuw
oplaaien. Als reactie lanceerde minister van Binnenlandse Zaken
Annelies Verlinden (CD&V) onder meer een nieuwe databank
waarin iedereen die ooit een plaatsverbod kreeg voor een
recreatiegebied of badplaats, wordt opgenomen.

“Die informatie werd vroeger niet gedeeld”, zegt burgemeester
van Blankenberge Daphné Dumery (N-VA). “Nu kan onze politie
wel zien wie elders al gekend is, vanzelfsprekend is dat een
goede zaak.” Het gebruik van de databank wordt in Blankenberge
gecombineerd met systematische identiteitscontroles. De
burgemeester gaf daar met een specifiek besluit in juni toelating
voor en is zo strenger dan wat de wet voorschrijft.

Bart Tommelein, Open Vld-burgemeester van Oostende, gaat nog
een stap verder. Wie in die databank opduikt en aan zee wordt
herkend, heeft in de koningin der badsteden geen plaats. “Ik
voer een lik-op-stukbeleid”, stelt Tommelein nadrukkelijk. “Die
amokmakers zijn gekend, en niet in positieve zin. Een
plaatsverbod krijg je niet zomaar. Wie op die lijst staat, heeft al
een en ander op zijn kerfstok. Wij hebben hen hier niet nodig.”
In Oostende zullen de betrokken jongeren dan ook bestuurlijk
worden aangehouden en opnieuw huiswaarts worden gestuurd.
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• Liveblog Septemberverklaring

► Jambon: ‘Vlaanderen
moet kampioen van post-
coronatijdperk worden’-
volg hier live de
Septemberverklaring

‘Het verlenen van
milieuvergunningen staat of
valt met de zwakste schakel
in de hele keten, en dat is het
toezicht en de handhaving’

Niet ijdel en vermakelijk,
maar dienstbaar, nuchter,
zakelijk. In deze tijd
onwerkelijk

Ex-Catalaanse leider
Puigdemont terug in Brussel
na arrestatie in Italië

Duitsland wacht een
historische formatie na
verkiezingswinst SPD, hoe
gaat het nu verder?
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Interview Eva van den Broek

De ‘Starbucks-truc’ en
waarom supermarkten
u verwelkom met fruit

en groenten

Belangrijk nieuws Wonen

Registratierechten voor
eerste woning in Vlaanderen

dalen naar 3 procent: deze
wijzigingen komen eraan

1 Registratierechten voor eerste
woning in Vlaanderen dalen naar
3 procent: deze wijzigingen komen
eraan

2 ‘Naar mijn gevoel is Kaboel nu
veiliger dan ooit. Alle Afghanen die
ik spreek, bevestigen dat’
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Nu belangrijker dan ooit: steun kwaliteitsjournalistiek.
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 BIJLAGE 5

Interview Huis van Hiele

Yassine Boubout: ‘Brusselse jongeren
tegenhouden die naar
recreatiedomeinen willen gaan, dat
is gestoord’

✦✦

Yassine Boubout: ‘Ik ben jong volwassen geworden. Door de buurt waar ik woonde, en omdat ik mijn vader al vroeg heb verloren.’ Beeld Bob Van Mol

N

Negen zaterdagen lang gaan journalisten in het
restaurant van Willem Hiele in Koksijde in gesprek
met een spraakmakende gast. Vandaag: activist en
expert politiegeweld Yassine Boubout. Straks
vertrekt hij naar New York voor de start van zijn
droomcarrière, maar eerst heeft Boubout (24) in
België nog wat unfinished business. ‘Ik ga niet
wachten tot de politici hier in actie schieten.’

Exclusief voor abonnees door JOANIE DE RIJKE 10 juli 2021, 03:00

ee, hij hoeft niet van het station opgehaald te worden. Hij
vindt de weg wel met zijn elektrische scooter. Eenmaal
aangekomen bij het restaurant van Willem Hiele parkeert
hij het ding aarzelend naast de moestuin en kijkt wat
onwennig rond. “Dit is mijn ding niet.” Aan het einde van
de avond denkt Yassine Boubout daar anders over: “Toffe
zaak. Hier zitten ook veel jonge gasten. Dat had ik niet

verwacht.”

Bij gebrek aan halalvlees houdt hij het tijdens het diner bij vis en
omdat hij geen alcohol drinkt, laaft hij zich aan mocktails en
water. Afgaand op zijn hypergetrainde lichaam zouden we niet
raar opkijken als hij op proteïneshakes leeft en elke ochtend
begint met het verorberen van een paar rauwe eieren. “Zo’n
vaart loopt dat niet”, klinkt het lachend. “Ik let wel op wat ik eet,
want ik heb de neiging om zwaar te worden.” Sporten is
belangrijk voor hem, benadrukt hij. “Als mijn schema het toelaat,
train ik elke morgen voor het ontbijt twee uur in de fitness.
Daarna begin ik mijn dag.”

Die dag speelt zich doorgaans in Brussel af, waar Boubout woont
en aan de VUB rechten studeert. Opgroeien deed hij in de
Antwerpse wijk Rozemaai, een buurt in het noorden van de
Scheldestad. “Elke dag kwam de politie naar onze wijk voor een
identiteitscontrole”, vertelt hij daarover. “Dat ging soms gepaard
met klappen, een kniestoot, een slag met de wapenstok, dat
soort dingen. Mijn hele jeugd heb ik geweld en intimidatie van de
politie meegemaakt.”

Vandaag is Boubout activist en aanspreekpunt voor geweld en
etnische profilering bij de politie. Hij schrijft er rapporten over
voor mensenrechtenorganisaties, stond tijdens het coronajaar
honderden jongeren bij die een GAS-boete hadden gekregen
(“Onbezoldigd. Want velen hebben geen geld en dan is zo’n
boete erbovenop extra zwaar”) en loopt mee in betogingen van
Black Lives Matter of tegen politiegeweld. Zoals de mars voor de
overleden Ibrahima Barrie begin dit jaar, de 23-jarige jongeman
die in Brussel overleed nadat hij door agenten was opgepakt.
Boubout is kritisch tegenover de politie en het parket, maar geeft
politieagenten ook advies en “probeert mee te zoeken naar
oplossingen. Zoals vorige zomer, na de rellen in Blankenberge”.

Op 8 augustus 2020 brak op het strand een massale vechtpartij
uit waarbij jongeren elkaar te lijf gingen en met parasols en
stokken gooiden. Boubout: “We zijn toen het weekend daarop
met een groep Brusselse jongeren naar Blankenberge gegaan, in
samenspraak met de gemeente, de politie en een team van
stewards. Als er opnieuw iets zou gebeuren, konden wij als
jongeren als eerste bemiddelen en de politie zou in de tweede of
derde lijn fungeren. Een uniform wordt door zo’n groep jongeren
vaak als negatief beschouwd. Maar als er bijvoorbeeld een gast
uit Brussel komt in wie ze zich herkennen, heeft dat zeker
invloed op de sfeer. Als er een gespannen situatie is, kan zo
iemand de boel sussen.”

Wat vonden de jongeren er zelf van om in Blankenberge met
de politie op stap te gaan?

“Ze waren positief. Op deze manier konden ze laten zien dat ook
dit Brusselse jongeren zijn. Want de jeugd in Brussel wordt de
afgelopen jaren door de media altijd over dezelfde kam
geschoren. Als een kleine groep iets uithaalt, gaat het direct over
‘de Brusselse jongeren’. Ook laatst weer in Gent (in juni maakten
jongeren uit de hoofdstad amok op recreatiedomein de
Blaarmeersen, red.). Daar houden ze Brusselse jongeren nu tegen.
Maar men vergeet dat Brussel een stad is van 1,2 miljoen
inwoners met heel veel jeugd. Als ze Brusselse jongeren willen
tegenhouden om nog te komen, dan hebben ze het over
honderdduizenden mensen. Dat is gewoon gestoord. De hele
groep wordt gecriminaliseerd. Terwijl er in de binnenstad van
Gent dagelijks vechtpartijen zijn op plaatsen waar jongeren
komen.”

De politie hield na de vechtpartijen op de Blaarmeersen
grootschalige controles op het station Gent-Sint-Pieters,
gericht op jongeren uit Brussel.

“In de praktijk houdt dat in dat er etnisch wordt geprofileerd.
Omdat de daderbeschrijving zeer vaag was. Maar als je het in die
beschrijving alleen over Brussel en jongeren hebt, dan weten we
allemaal wie daarmee bedoeld wordt. Nu, etniciteit kan
natuurlijk wel een rol spelen in een daderprofiel. Maar het mag
niet de enige omschrijving zijn.

“Om een voorbeeld te geven: je kunt perfect zeggen dat je op
zoek bent naar een bruine man met een rode broek, een zwart T-
shirt, lang haar en een bril. Maar zeg je dat je een bruine man
zoekt en ga je vervolgens alle bruine mannen controleren, dan
kan dat niet. De daderbeschrijving moet meer inhouden dan
enkel etniciteit, taal of religie.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)
wil mensen die op een bepaald recreatiedomein problemen
maken, op een zwarte lijst zetten. U bent daar tegen, zegt u
op Twitter. Waarom? Op die manier weet je toch sneller om
wie het gaat en kun je ook eerder handelen?

“Ze willen een database creëren voor plaatsen in België waar
bepaalde mensen niet meer welkom zijn. Op zich is dat niet
verkeerd, maar je moet wel weten hoe je dat plaatsverbod
hanteert. Voor een aantal hooligans die een stadionverbod
krijgen, werkt het. Maar in het algemeen sluit je met zo’n
plaatsverbod heel wat mensen uit die bijvoorbeeld maar één
keer in hun leven iets fout hebben gedaan. Vaak sta je dan zowat
levenslang in zo’n database. Je kunt dat wel aanvechten maar in
de praktijk, zoals bij hooligans, zie je dat ze levenslang
geregistreerd blijven.

“De vraag is of dat proportioneel is. En ook: je kunt mensen op
die lijst blijven zetten, maar de jongeren blijven komen. Ik denk
liever aan preventieve middelen zoals het inzetten van stewards
die tussenbeide komen in plaats van mensen te weigeren en
intussen je database alsmaar uit te breiden.”

De vraag is wie toegang heeft tot die database.

“We hebben in het verleden gezien dat de Belgische databases
niet altijd waterdicht zijn, vooral de terro-databases vertonen
mankementen.

Die lijsten hebben heel wat levens kapotgemaakt, van
mensen die niets met terreur te maken hebben. Maar ook in
andere gevallen kan het lastig zijn. Ik hoor verhalen van
jongeren die zeven jaar geleden een keer gepakt zijn
geweest omdat ze één joint op zak hadden maar die nu nog
altijd door de politie gecontroleerd worden omdat ze op een
lijst staan.

“Iedereen die iets kent van databases, weet dat je er bijna niet
meer van af raakt. Omdat het een administratief gegeven is.

“Om op die terro-lijst terug te komen: een aantal jaar geleden
was er een hele toestand met jongeren die op de een of andere
manier op de terro-lijst waren terechtgekomen. Ze werkten op de
luchthaven en waren van de ene op de andere dag hun job kwijt.
Er zijn rechtszaken waarin advocaten blind pleiten, ze zeggen
tegen de voorzitter dat ze oprecht niet weten waarom iemand in
een database zit omdat ze er geen informatie over hebben en dus
ook niet weten waarom iemand is ontslagen. Daarom ben ik
tegen een database. Moet je jongeren tussen 16 en 22 jaar
vastpinnen door een zwarte lijst? Nee, zorg ervoor dat ze
begeleiding krijgen, dat is een beter alternatief.”

Die begeleiding ontbreekt nu?

“Dat stoort me geweldig in België. Alles is reactief. Men zegt
nooit: ‘Hoe kunnen we dit vermijden?’ Het gaat altijd over ‘Hoe
kunnen we dit bestraffen?’ Dat heeft te maken met wat er in de
media komt. Dat er nu plots drastische maatregelen worden
genomen voor de Blaarmeersen, is omdat de media erover
berichten. Dus wordt er gereageerd omdat de boze massa zegt
dat die jongeren hard moeten worden aangepakt.”

Intussen gebeurt het wel. Ieder jaar opnieuw zijn er rellen
met jongeren in recreatiegebieden.

“Er zijn altijd rellen geweest. Als er zware vakbondsbetogingen
zijn of de Mars tegen Marrakech (tegen het migratiepact, in 2018,
red.) lopen die ook uit in rellen. Dat leidt nooit tot zware
maatregelen. Maar als er jongeren in Brussel rellen, dan wordt er
over een lockdown gesproken en moeten er mensen worden
neergeschoten. Je ziet een duidelijk verschil in reactie op wie er
relt. Denk aan de gele hesjes, die hebben Brussel platgebrand. Ik
heb het met mijn eigen ogen gezien, ik was onderweg naar mijn
les en zat er plots middenin. Het was zeer heftig. Na de dood van
Adil ging het er veel rustiger aan toe (de 19-jarige Adil stierf vorig
jaar in Anderlecht nadat hij bij een achtervolging was aangereden
door een politiewagen, red.).

“Kijk, dat die jongens in Blankenberge met parasols gooiden, is
niet goed te praten, dat de gele hesjes Brussel in de fik staken ook
niet. Maar nogmaals, er wordt heel verschillend gereageerd.
Zowel door de media en de massa als door de politiek.”

Het is een moeilijk jaar geweest, zeker in dichtbevolkte
wijken waar mensen opeengepakt zitten in een
appartementje. Hoe krijg je die jongeren weer op de rails?

“Door ervoor te zorgen dat je hun enthousiasme naar boven kunt
halen. Want dat enthousiasme is er. Nu, er zijn heel wat
initiatieven in wijken als Molenbeek of Borgerhout. Maar er is
weinig geld. Als je met sociaal werkers spreekt, zeggen ze altijd
dat ze hun best doen maar dat ze vooral proberen te overleven.

“De jongeren staan klaar om hun leven terug op te nemen in het
post-coronatijdperk, daar ligt het niet aan. Maar ze werden
tijdens corona wel degelijk vergeten. Er waren eenduidige
maatregelen voor alles en iedereen, maar de impact op de
samenleving was niet gelijk. Degene met een grote tuin en een
terras had het ook zwaar, maar hij had het wel vele malen beter
dan een jongere in een appartement zonder eigen kamer.

“Ik kom uit zo’n buurt, de Rozemaai in Antwerpen. Er staan
alleen sociale woningen, in van die torenhoge gebouwen.
Volledig Sovjet-Unie-stijl. De appartementen dateren van de jaren
zestig, ze zijn al redelijk oud. Er is wel veel groen maar je mocht
het afgelopen jaar met maximaal twee of drie naar buiten. Was je
met meer, dan kwam de politie je beboeten. Maar wat veel
mensen vergeten, is dat voor die jongeren de straat een deel van
hun living is, ze wónen in de straat.”

Ligt daar ook geen taak voor de ouders? Hou je kinderen
beter in de gaten?

“Ga eens naar die buurten, kijk hoe de mensen leven. Je kunt
niet verwachten dat een kind – want vaak gaat het om kinderen –
dat met vijf anderen in een appartement woont waar eigenlijk
maar plaats is voor twee, de hele dag binnenblijft. Dan wordt het
pleintje een deel van je huiskamer. En je vrienden uit je buurt die
je elke dag ziet worden je broers, je familie. Maar tijdens corona
mocht je die niet meer zien. Dat heeft veel frustraties gecreëerd.
En dan was er nog de politie die in sommige buurten meer
boetes uitschreef dan op andere plaatsen.”

Korpschef Jurgen De Landsheer van de Brusselse
politiezone Zuid pleit voor een basisopleiding bij de politie
waarna een agent kan kiezen voor een richting waarvoor hij
het meest geschikt is. Ben je het daarmee eens?

“Nee. Ik geloof eerder in een manier van werken waarbij je
sociaal werkers en verpleegkundigen inzet, of bepaalde
instellingen creëert die bij bepaalde zaken tussenbeide komen.

“Bij mensen die een psychose hebben bijvoorbeeld, of bij
daklozen. In het buitenland zijn er positieve voorbeelden. In
plaats van naar de politie bel je naar een instelling die vervolgens
tussenbeide komt en het oplost. De politie treedt alleen op als er
sprake is van echt geweld of een ander misdrijf. Dat vind ik
interessanter dan een basisopleiding van zes maanden om dan te
kiezen voor welk soort politiewerk je geschikt bent.

“In veel landen duurt de basisopleiding van de politie drie jaar.
België is een van de drie Europese landen waar de opleiding veel
korter is. Twaalf maanden plus nog eens zes maanden stage.
Belachelijk weinig, bovendien stelt de opleiding inhoudelijk niet
zo veel voor. En bijna iedere agent slaagt voor de stage, die wordt
niet echt serieus genomen. Ik heb er onlangs nog een TikTok
over gemaakt. Of wat zeg ik, een podcast.”

Had u TikTok niet afgezworen?

“Jawel, maar ik ben bekeerd. (lacht) Ik vond TikTok altijd
belachelijk. Tot een vriend zei dat je twee soorten TikTok hebt,
net als Instagram. Op de ene TikTok gaat het over dansende
mensen, op de andere over activisme. Ik ben gaan kijken en zag
dat er heel wat te vinden was over oorlogsrechten en
oorlogsgeschiedenis. Nu heb ik een account waarop ik tips geef
over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik heb
die account bijna twee maanden en heb al meer dan 13.000
volgers. Het publiek is jong, tussen de 16 en 20 jaar. Maar het is
een interessant platform om een boodschap naar buiten te
brengen.

“Maar goed, het ging over de opleiding en werking van de politie
in vergelijking met andere Europese landen. In dat opzicht is
België traag, dat heb ik al vaak gezegd. We kunnen leren van het
buitenland maar er gebeurt weinig. ‘We zijn er nog niet klaar
voor’, hoor ik politici dikwijls zeggen. Het is goed, denk ik dan.
Maar ik ga hier niet blijven wachten tot we eindelijk in gang
schieten. Ik wil hier zo snel mogelijk weg.”

Voor Boubout was het coronajaar ook een periode van
bezinning. “Het leven viel stil. Plots had ik tijd voor zelfreflectie,
stelde ik mezelf essentiële vragen als: waar sta ik en waar wil ik
naartoe?” Hij besloot dat hij als toekomstig advocaat een andere
richting uit wilde, buiten België. “Normaal zou dit mijn laatste
jaar rechten aan de VUB zijn, maar ik heb mijn thesis verplaatst
naar volgend jaar. In plaats van vijf jaar zal mijn studie zes jaar
duren. Ook hoop ik me in 2022 in te schrijven aan een
buitenlandse universiteit voor een master-na-master.
Waarschijnlijk wordt het de Universiteit van Amsterdam, daar
hebben ze een interessante richting rond internationaal
strafrecht.”

U wilt zo snel mogelijk weg, zei u daarnet. Hebt u ook voor
2021 al concrete plannen?

“In september ga ik op stage bij een afdeling van de Verenigde
Naties in New York, als de grenzen opengaan tenminste. Het is al
rond, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik hoop midden
september te vertrekken en blijf tot half januari.

“Nu moet ik nog genoeg geld bijeenkrijgen. New York is extreem
duur, ik ben aan het zoeken in Brooklyn, daar betaal je tussen de
800 en 1.300 dollar (540 à 880 euro) aan huur. Ik heb deze
zomer drie jobs en ben aan het sparen. Tachtig procent van mijn
activisme is onbetaald maar de zaken die ik voor ngo’s doe, zijn
wel bezoldigd. Ook heb ik de afgelopen jaren al wat opzij kunnen
leggen.

“Veel studiegenoten met buitenlandse roots kiezen overigens
voor een carrière buiten België. Omdat het in dit land allemaal zo
ontzettend traag gaat, ik zei het al. Voor er politieke
veranderingen komen, gaan er vaak jaren overheen. We lopen op
zoveel vlakken achter. Dat is heel jammer, maar ik heb geen tijd
en geduld om zo lang te wachten terwijl ik in andere landen wel
bepaalde zaken kan bereiken. Ik denk dan vooral aan een
carrière in de Angelsaksische wereld, de VS, Engeland, Australië
of Nieuw-Zeeland.”

U hoopt straks aan de slag te kunnen als onderzoeker van
oorlogsconflicten. Waarom specifiek oorlog?

“Ik vind mijn werk rond politiegeweld heel belangrijk en dat zal
zo blijven. Maar als ik moet kiezen tussen geweld van de politie
of oorlogsgeweld, dan vind ik het laatste nog belangrijker.

“Het fenomeen oorlog trekt me al van jongs af aan. Ik ben
opgegroeid in een huishouden waar niet naar de Belgische tv
werd gekeken maar naar BBC World News en Al Jazeera. Op
zesjarige leeftijd keek ik naar de oorlog in Irak, hoorde ik over de
problemen in Palestina. Nu ben ik doorgaans rationeel en
redelijk koelbloedig, maar beelden van gewapende conflicten
kunnen me doen huilen. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen
om het oorlogsleed zo veel mogelijk te beperken. Oorlogsrecht is
heel interessant, net als strafrecht.

“Zelfs in een oorlogssituatie waar massa’s mensen omkomen,
gelden er toch nog regels. Je mag een bom gebruiken maar geen
brandende bom. Hoe hard ik politiegeweld ook vind,
oorlogsdaden zijn, ideologisch en filosofisch gezien, tien keer
erger. Het gaat niet om wie er gelijk heeft maar om het bewaken
van fundamentele rechten.”

Bij dat soort werk kom je in aanraking met gruwelijkheden
als foltering en ontmenselijking. Wat de vraag oproept
waarom we daar als mens toe in staat zijn.

“Het is helaas inherent aan de mens, denk ik. Kijk naar de
geschiedenis, het is nooit anders geweest. De enkele
uitzonderingen op dat vlak zijn bekend. Saladin Ayyub

✦

‘Moet je jongeren vastpinnen op een zwarte lijst? Als je eenmaal in een database zit,
raak je er bijna niet meer uit.’ Beeld Bob Van Mol

‘Als ik moet kiezen tussen een villa of mensen helpen terwijl ik in een klein huisje
woon, dan kies ik voor het laatste.’ Beeld Bob Van Mol

‘Onlangs ben ik voor het eerst naar een pretpark geweest, voor mijn verjaardag.
Vroeger was er nooit geld voor.’ Beeld Bob Van Mol

‘Op TikTok geef ik tips over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik
heb al meer dan 13.000 volgers.’ Beeld Bob Van Mol
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Interview Huis van Hiele

Yassine Boubout: ‘Brusselse jongeren
tegenhouden die naar
recreatiedomeinen willen gaan, dat
is gestoord’

✦✦

Yassine Boubout: ‘Ik ben jong volwassen geworden. Door de buurt waar ik woonde, en omdat ik mijn vader al vroeg heb verloren.’ Beeld Bob Van Mol

N

Negen zaterdagen lang gaan journalisten in het
restaurant van Willem Hiele in Koksijde in gesprek
met een spraakmakende gast. Vandaag: activist en
expert politiegeweld Yassine Boubout. Straks
vertrekt hij naar New York voor de start van zijn
droomcarrière, maar eerst heeft Boubout (24) in
België nog wat unfinished business. ‘Ik ga niet
wachten tot de politici hier in actie schieten.’

Exclusief voor abonnees door JOANIE DE RIJKE 10 juli 2021, 03:00

ee, hij hoeft niet van het station opgehaald te worden. Hij
vindt de weg wel met zijn elektrische scooter. Eenmaal
aangekomen bij het restaurant van Willem Hiele parkeert
hij het ding aarzelend naast de moestuin en kijkt wat
onwennig rond. “Dit is mijn ding niet.” Aan het einde van
de avond denkt Yassine Boubout daar anders over: “Toffe
zaak. Hier zitten ook veel jonge gasten. Dat had ik niet

verwacht.”

Bij gebrek aan halalvlees houdt hij het tijdens het diner bij vis en
omdat hij geen alcohol drinkt, laaft hij zich aan mocktails en
water. Afgaand op zijn hypergetrainde lichaam zouden we niet
raar opkijken als hij op proteïneshakes leeft en elke ochtend
begint met het verorberen van een paar rauwe eieren. “Zo’n
vaart loopt dat niet”, klinkt het lachend. “Ik let wel op wat ik eet,
want ik heb de neiging om zwaar te worden.” Sporten is
belangrijk voor hem, benadrukt hij. “Als mijn schema het toelaat,
train ik elke morgen voor het ontbijt twee uur in de fitness.
Daarna begin ik mijn dag.”

Die dag speelt zich doorgaans in Brussel af, waar Boubout woont
en aan de VUB rechten studeert. Opgroeien deed hij in de
Antwerpse wijk Rozemaai, een buurt in het noorden van de
Scheldestad. “Elke dag kwam de politie naar onze wijk voor een
identiteitscontrole”, vertelt hij daarover. “Dat ging soms gepaard
met klappen, een kniestoot, een slag met de wapenstok, dat
soort dingen. Mijn hele jeugd heb ik geweld en intimidatie van de
politie meegemaakt.”

Vandaag is Boubout activist en aanspreekpunt voor geweld en
etnische profilering bij de politie. Hij schrijft er rapporten over
voor mensenrechtenorganisaties, stond tijdens het coronajaar
honderden jongeren bij die een GAS-boete hadden gekregen
(“Onbezoldigd. Want velen hebben geen geld en dan is zo’n
boete erbovenop extra zwaar”) en loopt mee in betogingen van
Black Lives Matter of tegen politiegeweld. Zoals de mars voor de
overleden Ibrahima Barrie begin dit jaar, de 23-jarige jongeman
die in Brussel overleed nadat hij door agenten was opgepakt.
Boubout is kritisch tegenover de politie en het parket, maar geeft
politieagenten ook advies en “probeert mee te zoeken naar
oplossingen. Zoals vorige zomer, na de rellen in Blankenberge”.

Op 8 augustus 2020 brak op het strand een massale vechtpartij
uit waarbij jongeren elkaar te lijf gingen en met parasols en
stokken gooiden. Boubout: “We zijn toen het weekend daarop
met een groep Brusselse jongeren naar Blankenberge gegaan, in
samenspraak met de gemeente, de politie en een team van
stewards. Als er opnieuw iets zou gebeuren, konden wij als
jongeren als eerste bemiddelen en de politie zou in de tweede of
derde lijn fungeren. Een uniform wordt door zo’n groep jongeren
vaak als negatief beschouwd. Maar als er bijvoorbeeld een gast
uit Brussel komt in wie ze zich herkennen, heeft dat zeker
invloed op de sfeer. Als er een gespannen situatie is, kan zo
iemand de boel sussen.”

Wat vonden de jongeren er zelf van om in Blankenberge met
de politie op stap te gaan?

“Ze waren positief. Op deze manier konden ze laten zien dat ook
dit Brusselse jongeren zijn. Want de jeugd in Brussel wordt de
afgelopen jaren door de media altijd over dezelfde kam
geschoren. Als een kleine groep iets uithaalt, gaat het direct over
‘de Brusselse jongeren’. Ook laatst weer in Gent (in juni maakten
jongeren uit de hoofdstad amok op recreatiedomein de
Blaarmeersen, red.). Daar houden ze Brusselse jongeren nu tegen.
Maar men vergeet dat Brussel een stad is van 1,2 miljoen
inwoners met heel veel jeugd. Als ze Brusselse jongeren willen
tegenhouden om nog te komen, dan hebben ze het over
honderdduizenden mensen. Dat is gewoon gestoord. De hele
groep wordt gecriminaliseerd. Terwijl er in de binnenstad van
Gent dagelijks vechtpartijen zijn op plaatsen waar jongeren
komen.”

De politie hield na de vechtpartijen op de Blaarmeersen
grootschalige controles op het station Gent-Sint-Pieters,
gericht op jongeren uit Brussel.

“In de praktijk houdt dat in dat er etnisch wordt geprofileerd.
Omdat de daderbeschrijving zeer vaag was. Maar als je het in die
beschrijving alleen over Brussel en jongeren hebt, dan weten we
allemaal wie daarmee bedoeld wordt. Nu, etniciteit kan
natuurlijk wel een rol spelen in een daderprofiel. Maar het mag
niet de enige omschrijving zijn.

“Om een voorbeeld te geven: je kunt perfect zeggen dat je op
zoek bent naar een bruine man met een rode broek, een zwart T-
shirt, lang haar en een bril. Maar zeg je dat je een bruine man
zoekt en ga je vervolgens alle bruine mannen controleren, dan
kan dat niet. De daderbeschrijving moet meer inhouden dan
enkel etniciteit, taal of religie.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)
wil mensen die op een bepaald recreatiedomein problemen
maken, op een zwarte lijst zetten. U bent daar tegen, zegt u
op Twitter. Waarom? Op die manier weet je toch sneller om
wie het gaat en kun je ook eerder handelen?

“Ze willen een database creëren voor plaatsen in België waar
bepaalde mensen niet meer welkom zijn. Op zich is dat niet
verkeerd, maar je moet wel weten hoe je dat plaatsverbod
hanteert. Voor een aantal hooligans die een stadionverbod
krijgen, werkt het. Maar in het algemeen sluit je met zo’n
plaatsverbod heel wat mensen uit die bijvoorbeeld maar één
keer in hun leven iets fout hebben gedaan. Vaak sta je dan zowat
levenslang in zo’n database. Je kunt dat wel aanvechten maar in
de praktijk, zoals bij hooligans, zie je dat ze levenslang
geregistreerd blijven.

“De vraag is of dat proportioneel is. En ook: je kunt mensen op
die lijst blijven zetten, maar de jongeren blijven komen. Ik denk
liever aan preventieve middelen zoals het inzetten van stewards
die tussenbeide komen in plaats van mensen te weigeren en
intussen je database alsmaar uit te breiden.”

De vraag is wie toegang heeft tot die database.

“We hebben in het verleden gezien dat de Belgische databases
niet altijd waterdicht zijn, vooral de terro-databases vertonen
mankementen.

Die lijsten hebben heel wat levens kapotgemaakt, van
mensen die niets met terreur te maken hebben. Maar ook in
andere gevallen kan het lastig zijn. Ik hoor verhalen van
jongeren die zeven jaar geleden een keer gepakt zijn
geweest omdat ze één joint op zak hadden maar die nu nog
altijd door de politie gecontroleerd worden omdat ze op een
lijst staan.

“Iedereen die iets kent van databases, weet dat je er bijna niet
meer van af raakt. Omdat het een administratief gegeven is.

“Om op die terro-lijst terug te komen: een aantal jaar geleden
was er een hele toestand met jongeren die op de een of andere
manier op de terro-lijst waren terechtgekomen. Ze werkten op de
luchthaven en waren van de ene op de andere dag hun job kwijt.
Er zijn rechtszaken waarin advocaten blind pleiten, ze zeggen
tegen de voorzitter dat ze oprecht niet weten waarom iemand in
een database zit omdat ze er geen informatie over hebben en dus
ook niet weten waarom iemand is ontslagen. Daarom ben ik
tegen een database. Moet je jongeren tussen 16 en 22 jaar
vastpinnen door een zwarte lijst? Nee, zorg ervoor dat ze
begeleiding krijgen, dat is een beter alternatief.”

Die begeleiding ontbreekt nu?

“Dat stoort me geweldig in België. Alles is reactief. Men zegt
nooit: ‘Hoe kunnen we dit vermijden?’ Het gaat altijd over ‘Hoe
kunnen we dit bestraffen?’ Dat heeft te maken met wat er in de
media komt. Dat er nu plots drastische maatregelen worden
genomen voor de Blaarmeersen, is omdat de media erover
berichten. Dus wordt er gereageerd omdat de boze massa zegt
dat die jongeren hard moeten worden aangepakt.”

Intussen gebeurt het wel. Ieder jaar opnieuw zijn er rellen
met jongeren in recreatiegebieden.

“Er zijn altijd rellen geweest. Als er zware vakbondsbetogingen
zijn of de Mars tegen Marrakech (tegen het migratiepact, in 2018,
red.) lopen die ook uit in rellen. Dat leidt nooit tot zware
maatregelen. Maar als er jongeren in Brussel rellen, dan wordt er
over een lockdown gesproken en moeten er mensen worden
neergeschoten. Je ziet een duidelijk verschil in reactie op wie er
relt. Denk aan de gele hesjes, die hebben Brussel platgebrand. Ik
heb het met mijn eigen ogen gezien, ik was onderweg naar mijn
les en zat er plots middenin. Het was zeer heftig. Na de dood van
Adil ging het er veel rustiger aan toe (de 19-jarige Adil stierf vorig
jaar in Anderlecht nadat hij bij een achtervolging was aangereden
door een politiewagen, red.).

“Kijk, dat die jongens in Blankenberge met parasols gooiden, is
niet goed te praten, dat de gele hesjes Brussel in de fik staken ook
niet. Maar nogmaals, er wordt heel verschillend gereageerd.
Zowel door de media en de massa als door de politiek.”

Het is een moeilijk jaar geweest, zeker in dichtbevolkte
wijken waar mensen opeengepakt zitten in een
appartementje. Hoe krijg je die jongeren weer op de rails?

“Door ervoor te zorgen dat je hun enthousiasme naar boven kunt
halen. Want dat enthousiasme is er. Nu, er zijn heel wat
initiatieven in wijken als Molenbeek of Borgerhout. Maar er is
weinig geld. Als je met sociaal werkers spreekt, zeggen ze altijd
dat ze hun best doen maar dat ze vooral proberen te overleven.

“De jongeren staan klaar om hun leven terug op te nemen in het
post-coronatijdperk, daar ligt het niet aan. Maar ze werden
tijdens corona wel degelijk vergeten. Er waren eenduidige
maatregelen voor alles en iedereen, maar de impact op de
samenleving was niet gelijk. Degene met een grote tuin en een
terras had het ook zwaar, maar hij had het wel vele malen beter
dan een jongere in een appartement zonder eigen kamer.

“Ik kom uit zo’n buurt, de Rozemaai in Antwerpen. Er staan
alleen sociale woningen, in van die torenhoge gebouwen.
Volledig Sovjet-Unie-stijl. De appartementen dateren van de jaren
zestig, ze zijn al redelijk oud. Er is wel veel groen maar je mocht
het afgelopen jaar met maximaal twee of drie naar buiten. Was je
met meer, dan kwam de politie je beboeten. Maar wat veel
mensen vergeten, is dat voor die jongeren de straat een deel van
hun living is, ze wónen in de straat.”

Ligt daar ook geen taak voor de ouders? Hou je kinderen
beter in de gaten?

“Ga eens naar die buurten, kijk hoe de mensen leven. Je kunt
niet verwachten dat een kind – want vaak gaat het om kinderen –
dat met vijf anderen in een appartement woont waar eigenlijk
maar plaats is voor twee, de hele dag binnenblijft. Dan wordt het
pleintje een deel van je huiskamer. En je vrienden uit je buurt die
je elke dag ziet worden je broers, je familie. Maar tijdens corona
mocht je die niet meer zien. Dat heeft veel frustraties gecreëerd.
En dan was er nog de politie die in sommige buurten meer
boetes uitschreef dan op andere plaatsen.”

Korpschef Jurgen De Landsheer van de Brusselse
politiezone Zuid pleit voor een basisopleiding bij de politie
waarna een agent kan kiezen voor een richting waarvoor hij
het meest geschikt is. Ben je het daarmee eens?

“Nee. Ik geloof eerder in een manier van werken waarbij je
sociaal werkers en verpleegkundigen inzet, of bepaalde
instellingen creëert die bij bepaalde zaken tussenbeide komen.

“Bij mensen die een psychose hebben bijvoorbeeld, of bij
daklozen. In het buitenland zijn er positieve voorbeelden. In
plaats van naar de politie bel je naar een instelling die vervolgens
tussenbeide komt en het oplost. De politie treedt alleen op als er
sprake is van echt geweld of een ander misdrijf. Dat vind ik
interessanter dan een basisopleiding van zes maanden om dan te
kiezen voor welk soort politiewerk je geschikt bent.

“In veel landen duurt de basisopleiding van de politie drie jaar.
België is een van de drie Europese landen waar de opleiding veel
korter is. Twaalf maanden plus nog eens zes maanden stage.
Belachelijk weinig, bovendien stelt de opleiding inhoudelijk niet
zo veel voor. En bijna iedere agent slaagt voor de stage, die wordt
niet echt serieus genomen. Ik heb er onlangs nog een TikTok
over gemaakt. Of wat zeg ik, een podcast.”

Had u TikTok niet afgezworen?

“Jawel, maar ik ben bekeerd. (lacht) Ik vond TikTok altijd
belachelijk. Tot een vriend zei dat je twee soorten TikTok hebt,
net als Instagram. Op de ene TikTok gaat het over dansende
mensen, op de andere over activisme. Ik ben gaan kijken en zag
dat er heel wat te vinden was over oorlogsrechten en
oorlogsgeschiedenis. Nu heb ik een account waarop ik tips geef
over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik heb
die account bijna twee maanden en heb al meer dan 13.000
volgers. Het publiek is jong, tussen de 16 en 20 jaar. Maar het is
een interessant platform om een boodschap naar buiten te
brengen.

“Maar goed, het ging over de opleiding en werking van de politie
in vergelijking met andere Europese landen. In dat opzicht is
België traag, dat heb ik al vaak gezegd. We kunnen leren van het
buitenland maar er gebeurt weinig. ‘We zijn er nog niet klaar
voor’, hoor ik politici dikwijls zeggen. Het is goed, denk ik dan.
Maar ik ga hier niet blijven wachten tot we eindelijk in gang
schieten. Ik wil hier zo snel mogelijk weg.”

Voor Boubout was het coronajaar ook een periode van
bezinning. “Het leven viel stil. Plots had ik tijd voor zelfreflectie,
stelde ik mezelf essentiële vragen als: waar sta ik en waar wil ik
naartoe?” Hij besloot dat hij als toekomstig advocaat een andere
richting uit wilde, buiten België. “Normaal zou dit mijn laatste
jaar rechten aan de VUB zijn, maar ik heb mijn thesis verplaatst
naar volgend jaar. In plaats van vijf jaar zal mijn studie zes jaar
duren. Ook hoop ik me in 2022 in te schrijven aan een
buitenlandse universiteit voor een master-na-master.
Waarschijnlijk wordt het de Universiteit van Amsterdam, daar
hebben ze een interessante richting rond internationaal
strafrecht.”

U wilt zo snel mogelijk weg, zei u daarnet. Hebt u ook voor
2021 al concrete plannen?

“In september ga ik op stage bij een afdeling van de Verenigde
Naties in New York, als de grenzen opengaan tenminste. Het is al
rond, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik hoop midden
september te vertrekken en blijf tot half januari.

“Nu moet ik nog genoeg geld bijeenkrijgen. New York is extreem
duur, ik ben aan het zoeken in Brooklyn, daar betaal je tussen de
800 en 1.300 dollar (540 à 880 euro) aan huur. Ik heb deze
zomer drie jobs en ben aan het sparen. Tachtig procent van mijn
activisme is onbetaald maar de zaken die ik voor ngo’s doe, zijn
wel bezoldigd. Ook heb ik de afgelopen jaren al wat opzij kunnen
leggen.

“Veel studiegenoten met buitenlandse roots kiezen overigens
voor een carrière buiten België. Omdat het in dit land allemaal zo
ontzettend traag gaat, ik zei het al. Voor er politieke
veranderingen komen, gaan er vaak jaren overheen. We lopen op
zoveel vlakken achter. Dat is heel jammer, maar ik heb geen tijd
en geduld om zo lang te wachten terwijl ik in andere landen wel
bepaalde zaken kan bereiken. Ik denk dan vooral aan een
carrière in de Angelsaksische wereld, de VS, Engeland, Australië
of Nieuw-Zeeland.”

U hoopt straks aan de slag te kunnen als onderzoeker van
oorlogsconflicten. Waarom specifiek oorlog?

“Ik vind mijn werk rond politiegeweld heel belangrijk en dat zal
zo blijven. Maar als ik moet kiezen tussen geweld van de politie
of oorlogsgeweld, dan vind ik het laatste nog belangrijker.

“Het fenomeen oorlog trekt me al van jongs af aan. Ik ben
opgegroeid in een huishouden waar niet naar de Belgische tv
werd gekeken maar naar BBC World News en Al Jazeera. Op
zesjarige leeftijd keek ik naar de oorlog in Irak, hoorde ik over de
problemen in Palestina. Nu ben ik doorgaans rationeel en
redelijk koelbloedig, maar beelden van gewapende conflicten
kunnen me doen huilen. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen
om het oorlogsleed zo veel mogelijk te beperken. Oorlogsrecht is
heel interessant, net als strafrecht.

“Zelfs in een oorlogssituatie waar massa’s mensen omkomen,
gelden er toch nog regels. Je mag een bom gebruiken maar geen
brandende bom. Hoe hard ik politiegeweld ook vind,
oorlogsdaden zijn, ideologisch en filosofisch gezien, tien keer
erger. Het gaat niet om wie er gelijk heeft maar om het bewaken
van fundamentele rechten.”

Bij dat soort werk kom je in aanraking met gruwelijkheden
als foltering en ontmenselijking. Wat de vraag oproept
waarom we daar als mens toe in staat zijn.

“Het is helaas inherent aan de mens, denk ik. Kijk naar de
geschiedenis, het is nooit anders geweest. De enkele
uitzonderingen op dat vlak zijn bekend. Saladin Ayyub

✦

‘Moet je jongeren vastpinnen op een zwarte lijst? Als je eenmaal in een database zit,
raak je er bijna niet meer uit.’ Beeld Bob Van Mol

‘Als ik moet kiezen tussen een villa of mensen helpen terwijl ik in een klein huisje
woon, dan kies ik voor het laatste.’ Beeld Bob Van Mol

‘Onlangs ben ik voor het eerst naar een pretpark geweest, voor mijn verjaardag.
Vroeger was er nooit geld voor.’ Beeld Bob Van Mol

‘Op TikTok geef ik tips over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik
heb al meer dan 13.000 volgers.’ Beeld Bob Van Mol

BIO • activist, onderzoeker en rechtenstudent • geboren op 24 april
1997 in Antwerpen • volgde humane wetenschappen, daarna
lichamelijke opvoeding en sport • studeert rechten aan de VUB • is
aanspreekpunt voor jongeren inzake politie-geweld en etnisch
profileren • gaat vanaf september stage doen bij de VN in New York
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Interview Huis van Hiele

Yassine Boubout: ‘Brusselse jongeren
tegenhouden die naar
recreatiedomeinen willen gaan, dat
is gestoord’

✦✦

Yassine Boubout: ‘Ik ben jong volwassen geworden. Door de buurt waar ik woonde, en omdat ik mijn vader al vroeg heb verloren.’ Beeld Bob Van Mol

N

Negen zaterdagen lang gaan journalisten in het
restaurant van Willem Hiele in Koksijde in gesprek
met een spraakmakende gast. Vandaag: activist en
expert politiegeweld Yassine Boubout. Straks
vertrekt hij naar New York voor de start van zijn
droomcarrière, maar eerst heeft Boubout (24) in
België nog wat unfinished business. ‘Ik ga niet
wachten tot de politici hier in actie schieten.’
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ee, hij hoeft niet van het station opgehaald te worden. Hij
vindt de weg wel met zijn elektrische scooter. Eenmaal
aangekomen bij het restaurant van Willem Hiele parkeert
hij het ding aarzelend naast de moestuin en kijkt wat
onwennig rond. “Dit is mijn ding niet.” Aan het einde van
de avond denkt Yassine Boubout daar anders over: “Toffe
zaak. Hier zitten ook veel jonge gasten. Dat had ik niet

verwacht.”

Bij gebrek aan halalvlees houdt hij het tijdens het diner bij vis en
omdat hij geen alcohol drinkt, laaft hij zich aan mocktails en
water. Afgaand op zijn hypergetrainde lichaam zouden we niet
raar opkijken als hij op proteïneshakes leeft en elke ochtend
begint met het verorberen van een paar rauwe eieren. “Zo’n
vaart loopt dat niet”, klinkt het lachend. “Ik let wel op wat ik eet,
want ik heb de neiging om zwaar te worden.” Sporten is
belangrijk voor hem, benadrukt hij. “Als mijn schema het toelaat,
train ik elke morgen voor het ontbijt twee uur in de fitness.
Daarna begin ik mijn dag.”

Die dag speelt zich doorgaans in Brussel af, waar Boubout woont
en aan de VUB rechten studeert. Opgroeien deed hij in de
Antwerpse wijk Rozemaai, een buurt in het noorden van de
Scheldestad. “Elke dag kwam de politie naar onze wijk voor een
identiteitscontrole”, vertelt hij daarover. “Dat ging soms gepaard
met klappen, een kniestoot, een slag met de wapenstok, dat
soort dingen. Mijn hele jeugd heb ik geweld en intimidatie van de
politie meegemaakt.”

Vandaag is Boubout activist en aanspreekpunt voor geweld en
etnische profilering bij de politie. Hij schrijft er rapporten over
voor mensenrechtenorganisaties, stond tijdens het coronajaar
honderden jongeren bij die een GAS-boete hadden gekregen
(“Onbezoldigd. Want velen hebben geen geld en dan is zo’n
boete erbovenop extra zwaar”) en loopt mee in betogingen van
Black Lives Matter of tegen politiegeweld. Zoals de mars voor de
overleden Ibrahima Barrie begin dit jaar, de 23-jarige jongeman
die in Brussel overleed nadat hij door agenten was opgepakt.
Boubout is kritisch tegenover de politie en het parket, maar geeft
politieagenten ook advies en “probeert mee te zoeken naar
oplossingen. Zoals vorige zomer, na de rellen in Blankenberge”.

Op 8 augustus 2020 brak op het strand een massale vechtpartij
uit waarbij jongeren elkaar te lijf gingen en met parasols en
stokken gooiden. Boubout: “We zijn toen het weekend daarop
met een groep Brusselse jongeren naar Blankenberge gegaan, in
samenspraak met de gemeente, de politie en een team van
stewards. Als er opnieuw iets zou gebeuren, konden wij als
jongeren als eerste bemiddelen en de politie zou in de tweede of
derde lijn fungeren. Een uniform wordt door zo’n groep jongeren
vaak als negatief beschouwd. Maar als er bijvoorbeeld een gast
uit Brussel komt in wie ze zich herkennen, heeft dat zeker
invloed op de sfeer. Als er een gespannen situatie is, kan zo
iemand de boel sussen.”

Wat vonden de jongeren er zelf van om in Blankenberge met
de politie op stap te gaan?

“Ze waren positief. Op deze manier konden ze laten zien dat ook
dit Brusselse jongeren zijn. Want de jeugd in Brussel wordt de
afgelopen jaren door de media altijd over dezelfde kam
geschoren. Als een kleine groep iets uithaalt, gaat het direct over
‘de Brusselse jongeren’. Ook laatst weer in Gent (in juni maakten
jongeren uit de hoofdstad amok op recreatiedomein de
Blaarmeersen, red.). Daar houden ze Brusselse jongeren nu tegen.
Maar men vergeet dat Brussel een stad is van 1,2 miljoen
inwoners met heel veel jeugd. Als ze Brusselse jongeren willen
tegenhouden om nog te komen, dan hebben ze het over
honderdduizenden mensen. Dat is gewoon gestoord. De hele
groep wordt gecriminaliseerd. Terwijl er in de binnenstad van
Gent dagelijks vechtpartijen zijn op plaatsen waar jongeren
komen.”

De politie hield na de vechtpartijen op de Blaarmeersen
grootschalige controles op het station Gent-Sint-Pieters,
gericht op jongeren uit Brussel.

“In de praktijk houdt dat in dat er etnisch wordt geprofileerd.
Omdat de daderbeschrijving zeer vaag was. Maar als je het in die
beschrijving alleen over Brussel en jongeren hebt, dan weten we
allemaal wie daarmee bedoeld wordt. Nu, etniciteit kan
natuurlijk wel een rol spelen in een daderprofiel. Maar het mag
niet de enige omschrijving zijn.

“Om een voorbeeld te geven: je kunt perfect zeggen dat je op
zoek bent naar een bruine man met een rode broek, een zwart T-
shirt, lang haar en een bril. Maar zeg je dat je een bruine man
zoekt en ga je vervolgens alle bruine mannen controleren, dan
kan dat niet. De daderbeschrijving moet meer inhouden dan
enkel etniciteit, taal of religie.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)
wil mensen die op een bepaald recreatiedomein problemen
maken, op een zwarte lijst zetten. U bent daar tegen, zegt u
op Twitter. Waarom? Op die manier weet je toch sneller om
wie het gaat en kun je ook eerder handelen?

“Ze willen een database creëren voor plaatsen in België waar
bepaalde mensen niet meer welkom zijn. Op zich is dat niet
verkeerd, maar je moet wel weten hoe je dat plaatsverbod
hanteert. Voor een aantal hooligans die een stadionverbod
krijgen, werkt het. Maar in het algemeen sluit je met zo’n
plaatsverbod heel wat mensen uit die bijvoorbeeld maar één
keer in hun leven iets fout hebben gedaan. Vaak sta je dan zowat
levenslang in zo’n database. Je kunt dat wel aanvechten maar in
de praktijk, zoals bij hooligans, zie je dat ze levenslang
geregistreerd blijven.

“De vraag is of dat proportioneel is. En ook: je kunt mensen op
die lijst blijven zetten, maar de jongeren blijven komen. Ik denk
liever aan preventieve middelen zoals het inzetten van stewards
die tussenbeide komen in plaats van mensen te weigeren en
intussen je database alsmaar uit te breiden.”

De vraag is wie toegang heeft tot die database.

“We hebben in het verleden gezien dat de Belgische databases
niet altijd waterdicht zijn, vooral de terro-databases vertonen
mankementen.

Die lijsten hebben heel wat levens kapotgemaakt, van
mensen die niets met terreur te maken hebben. Maar ook in
andere gevallen kan het lastig zijn. Ik hoor verhalen van
jongeren die zeven jaar geleden een keer gepakt zijn
geweest omdat ze één joint op zak hadden maar die nu nog
altijd door de politie gecontroleerd worden omdat ze op een
lijst staan.

“Iedereen die iets kent van databases, weet dat je er bijna niet
meer van af raakt. Omdat het een administratief gegeven is.

“Om op die terro-lijst terug te komen: een aantal jaar geleden
was er een hele toestand met jongeren die op de een of andere
manier op de terro-lijst waren terechtgekomen. Ze werkten op de
luchthaven en waren van de ene op de andere dag hun job kwijt.
Er zijn rechtszaken waarin advocaten blind pleiten, ze zeggen
tegen de voorzitter dat ze oprecht niet weten waarom iemand in
een database zit omdat ze er geen informatie over hebben en dus
ook niet weten waarom iemand is ontslagen. Daarom ben ik
tegen een database. Moet je jongeren tussen 16 en 22 jaar
vastpinnen door een zwarte lijst? Nee, zorg ervoor dat ze
begeleiding krijgen, dat is een beter alternatief.”

Die begeleiding ontbreekt nu?

“Dat stoort me geweldig in België. Alles is reactief. Men zegt
nooit: ‘Hoe kunnen we dit vermijden?’ Het gaat altijd over ‘Hoe
kunnen we dit bestraffen?’ Dat heeft te maken met wat er in de
media komt. Dat er nu plots drastische maatregelen worden
genomen voor de Blaarmeersen, is omdat de media erover
berichten. Dus wordt er gereageerd omdat de boze massa zegt
dat die jongeren hard moeten worden aangepakt.”

Intussen gebeurt het wel. Ieder jaar opnieuw zijn er rellen
met jongeren in recreatiegebieden.

“Er zijn altijd rellen geweest. Als er zware vakbondsbetogingen
zijn of de Mars tegen Marrakech (tegen het migratiepact, in 2018,
red.) lopen die ook uit in rellen. Dat leidt nooit tot zware
maatregelen. Maar als er jongeren in Brussel rellen, dan wordt er
over een lockdown gesproken en moeten er mensen worden
neergeschoten. Je ziet een duidelijk verschil in reactie op wie er
relt. Denk aan de gele hesjes, die hebben Brussel platgebrand. Ik
heb het met mijn eigen ogen gezien, ik was onderweg naar mijn
les en zat er plots middenin. Het was zeer heftig. Na de dood van
Adil ging het er veel rustiger aan toe (de 19-jarige Adil stierf vorig
jaar in Anderlecht nadat hij bij een achtervolging was aangereden
door een politiewagen, red.).

“Kijk, dat die jongens in Blankenberge met parasols gooiden, is
niet goed te praten, dat de gele hesjes Brussel in de fik staken ook
niet. Maar nogmaals, er wordt heel verschillend gereageerd.
Zowel door de media en de massa als door de politiek.”

Het is een moeilijk jaar geweest, zeker in dichtbevolkte
wijken waar mensen opeengepakt zitten in een
appartementje. Hoe krijg je die jongeren weer op de rails?

“Door ervoor te zorgen dat je hun enthousiasme naar boven kunt
halen. Want dat enthousiasme is er. Nu, er zijn heel wat
initiatieven in wijken als Molenbeek of Borgerhout. Maar er is
weinig geld. Als je met sociaal werkers spreekt, zeggen ze altijd
dat ze hun best doen maar dat ze vooral proberen te overleven.

“De jongeren staan klaar om hun leven terug op te nemen in het
post-coronatijdperk, daar ligt het niet aan. Maar ze werden
tijdens corona wel degelijk vergeten. Er waren eenduidige
maatregelen voor alles en iedereen, maar de impact op de
samenleving was niet gelijk. Degene met een grote tuin en een
terras had het ook zwaar, maar hij had het wel vele malen beter
dan een jongere in een appartement zonder eigen kamer.

“Ik kom uit zo’n buurt, de Rozemaai in Antwerpen. Er staan
alleen sociale woningen, in van die torenhoge gebouwen.
Volledig Sovjet-Unie-stijl. De appartementen dateren van de jaren
zestig, ze zijn al redelijk oud. Er is wel veel groen maar je mocht
het afgelopen jaar met maximaal twee of drie naar buiten. Was je
met meer, dan kwam de politie je beboeten. Maar wat veel
mensen vergeten, is dat voor die jongeren de straat een deel van
hun living is, ze wónen in de straat.”

Ligt daar ook geen taak voor de ouders? Hou je kinderen
beter in de gaten?

“Ga eens naar die buurten, kijk hoe de mensen leven. Je kunt
niet verwachten dat een kind – want vaak gaat het om kinderen –
dat met vijf anderen in een appartement woont waar eigenlijk
maar plaats is voor twee, de hele dag binnenblijft. Dan wordt het
pleintje een deel van je huiskamer. En je vrienden uit je buurt die
je elke dag ziet worden je broers, je familie. Maar tijdens corona
mocht je die niet meer zien. Dat heeft veel frustraties gecreëerd.
En dan was er nog de politie die in sommige buurten meer
boetes uitschreef dan op andere plaatsen.”

Korpschef Jurgen De Landsheer van de Brusselse
politiezone Zuid pleit voor een basisopleiding bij de politie
waarna een agent kan kiezen voor een richting waarvoor hij
het meest geschikt is. Ben je het daarmee eens?

“Nee. Ik geloof eerder in een manier van werken waarbij je
sociaal werkers en verpleegkundigen inzet, of bepaalde
instellingen creëert die bij bepaalde zaken tussenbeide komen.

“Bij mensen die een psychose hebben bijvoorbeeld, of bij
daklozen. In het buitenland zijn er positieve voorbeelden. In
plaats van naar de politie bel je naar een instelling die vervolgens
tussenbeide komt en het oplost. De politie treedt alleen op als er
sprake is van echt geweld of een ander misdrijf. Dat vind ik
interessanter dan een basisopleiding van zes maanden om dan te
kiezen voor welk soort politiewerk je geschikt bent.

“In veel landen duurt de basisopleiding van de politie drie jaar.
België is een van de drie Europese landen waar de opleiding veel
korter is. Twaalf maanden plus nog eens zes maanden stage.
Belachelijk weinig, bovendien stelt de opleiding inhoudelijk niet
zo veel voor. En bijna iedere agent slaagt voor de stage, die wordt
niet echt serieus genomen. Ik heb er onlangs nog een TikTok
over gemaakt. Of wat zeg ik, een podcast.”

Had u TikTok niet afgezworen?

“Jawel, maar ik ben bekeerd. (lacht) Ik vond TikTok altijd
belachelijk. Tot een vriend zei dat je twee soorten TikTok hebt,
net als Instagram. Op de ene TikTok gaat het over dansende
mensen, op de andere over activisme. Ik ben gaan kijken en zag
dat er heel wat te vinden was over oorlogsrechten en
oorlogsgeschiedenis. Nu heb ik een account waarop ik tips geef
over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik heb
die account bijna twee maanden en heb al meer dan 13.000
volgers. Het publiek is jong, tussen de 16 en 20 jaar. Maar het is
een interessant platform om een boodschap naar buiten te
brengen.

“Maar goed, het ging over de opleiding en werking van de politie
in vergelijking met andere Europese landen. In dat opzicht is
België traag, dat heb ik al vaak gezegd. We kunnen leren van het
buitenland maar er gebeurt weinig. ‘We zijn er nog niet klaar
voor’, hoor ik politici dikwijls zeggen. Het is goed, denk ik dan.
Maar ik ga hier niet blijven wachten tot we eindelijk in gang
schieten. Ik wil hier zo snel mogelijk weg.”

Voor Boubout was het coronajaar ook een periode van
bezinning. “Het leven viel stil. Plots had ik tijd voor zelfreflectie,
stelde ik mezelf essentiële vragen als: waar sta ik en waar wil ik
naartoe?” Hij besloot dat hij als toekomstig advocaat een andere
richting uit wilde, buiten België. “Normaal zou dit mijn laatste
jaar rechten aan de VUB zijn, maar ik heb mijn thesis verplaatst
naar volgend jaar. In plaats van vijf jaar zal mijn studie zes jaar
duren. Ook hoop ik me in 2022 in te schrijven aan een
buitenlandse universiteit voor een master-na-master.
Waarschijnlijk wordt het de Universiteit van Amsterdam, daar
hebben ze een interessante richting rond internationaal
strafrecht.”

U wilt zo snel mogelijk weg, zei u daarnet. Hebt u ook voor
2021 al concrete plannen?

“In september ga ik op stage bij een afdeling van de Verenigde
Naties in New York, als de grenzen opengaan tenminste. Het is al
rond, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik hoop midden
september te vertrekken en blijf tot half januari.

“Nu moet ik nog genoeg geld bijeenkrijgen. New York is extreem
duur, ik ben aan het zoeken in Brooklyn, daar betaal je tussen de
800 en 1.300 dollar (540 à 880 euro) aan huur. Ik heb deze
zomer drie jobs en ben aan het sparen. Tachtig procent van mijn
activisme is onbetaald maar de zaken die ik voor ngo’s doe, zijn
wel bezoldigd. Ook heb ik de afgelopen jaren al wat opzij kunnen
leggen.

“Veel studiegenoten met buitenlandse roots kiezen overigens
voor een carrière buiten België. Omdat het in dit land allemaal zo
ontzettend traag gaat, ik zei het al. Voor er politieke
veranderingen komen, gaan er vaak jaren overheen. We lopen op
zoveel vlakken achter. Dat is heel jammer, maar ik heb geen tijd
en geduld om zo lang te wachten terwijl ik in andere landen wel
bepaalde zaken kan bereiken. Ik denk dan vooral aan een
carrière in de Angelsaksische wereld, de VS, Engeland, Australië
of Nieuw-Zeeland.”

U hoopt straks aan de slag te kunnen als onderzoeker van
oorlogsconflicten. Waarom specifiek oorlog?

“Ik vind mijn werk rond politiegeweld heel belangrijk en dat zal
zo blijven. Maar als ik moet kiezen tussen geweld van de politie
of oorlogsgeweld, dan vind ik het laatste nog belangrijker.

“Het fenomeen oorlog trekt me al van jongs af aan. Ik ben
opgegroeid in een huishouden waar niet naar de Belgische tv
werd gekeken maar naar BBC World News en Al Jazeera. Op
zesjarige leeftijd keek ik naar de oorlog in Irak, hoorde ik over de
problemen in Palestina. Nu ben ik doorgaans rationeel en
redelijk koelbloedig, maar beelden van gewapende conflicten
kunnen me doen huilen. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen
om het oorlogsleed zo veel mogelijk te beperken. Oorlogsrecht is
heel interessant, net als strafrecht.

“Zelfs in een oorlogssituatie waar massa’s mensen omkomen,
gelden er toch nog regels. Je mag een bom gebruiken maar geen
brandende bom. Hoe hard ik politiegeweld ook vind,
oorlogsdaden zijn, ideologisch en filosofisch gezien, tien keer
erger. Het gaat niet om wie er gelijk heeft maar om het bewaken
van fundamentele rechten.”

Bij dat soort werk kom je in aanraking met gruwelijkheden
als foltering en ontmenselijking. Wat de vraag oproept
waarom we daar als mens toe in staat zijn.

“Het is helaas inherent aan de mens, denk ik. Kijk naar de
geschiedenis, het is nooit anders geweest. De enkele
uitzonderingen op dat vlak zijn bekend. Saladin Ayyub

✦

‘Moet je jongeren vastpinnen op een zwarte lijst? Als je eenmaal in een database zit,
raak je er bijna niet meer uit.’ Beeld Bob Van Mol

‘Als ik moet kiezen tussen een villa of mensen helpen terwijl ik in een klein huisje
woon, dan kies ik voor het laatste.’ Beeld Bob Van Mol

‘Onlangs ben ik voor het eerst naar een pretpark geweest, voor mijn verjaardag.
Vroeger was er nooit geld voor.’ Beeld Bob Van Mol

‘Op TikTok geef ik tips over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik
heb al meer dan 13.000 volgers.’ Beeld Bob Van Mol

BIO • activist, onderzoeker en rechtenstudent • geboren op 24 april
1997 in Antwerpen • volgde humane wetenschappen, daarna
lichamelijke opvoeding en sport • studeert rechten aan de VUB • is
aanspreekpunt voor jongeren inzake politie-geweld en etnisch
profileren • gaat vanaf september stage doen bij de VN in New York
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Interview Huis van Hiele

Yassine Boubout: ‘Brusselse jongeren
tegenhouden die naar
recreatiedomeinen willen gaan, dat
is gestoord’

✦✦

Yassine Boubout: ‘Ik ben jong volwassen geworden. Door de buurt waar ik woonde, en omdat ik mijn vader al vroeg heb verloren.’ Beeld Bob Van Mol

N

Negen zaterdagen lang gaan journalisten in het
restaurant van Willem Hiele in Koksijde in gesprek
met een spraakmakende gast. Vandaag: activist en
expert politiegeweld Yassine Boubout. Straks
vertrekt hij naar New York voor de start van zijn
droomcarrière, maar eerst heeft Boubout (24) in
België nog wat unfinished business. ‘Ik ga niet
wachten tot de politici hier in actie schieten.’
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ee, hij hoeft niet van het station opgehaald te worden. Hij
vindt de weg wel met zijn elektrische scooter. Eenmaal
aangekomen bij het restaurant van Willem Hiele parkeert
hij het ding aarzelend naast de moestuin en kijkt wat
onwennig rond. “Dit is mijn ding niet.” Aan het einde van
de avond denkt Yassine Boubout daar anders over: “Toffe
zaak. Hier zitten ook veel jonge gasten. Dat had ik niet

verwacht.”

Bij gebrek aan halalvlees houdt hij het tijdens het diner bij vis en
omdat hij geen alcohol drinkt, laaft hij zich aan mocktails en
water. Afgaand op zijn hypergetrainde lichaam zouden we niet
raar opkijken als hij op proteïneshakes leeft en elke ochtend
begint met het verorberen van een paar rauwe eieren. “Zo’n
vaart loopt dat niet”, klinkt het lachend. “Ik let wel op wat ik eet,
want ik heb de neiging om zwaar te worden.” Sporten is
belangrijk voor hem, benadrukt hij. “Als mijn schema het toelaat,
train ik elke morgen voor het ontbijt twee uur in de fitness.
Daarna begin ik mijn dag.”

Die dag speelt zich doorgaans in Brussel af, waar Boubout woont
en aan de VUB rechten studeert. Opgroeien deed hij in de
Antwerpse wijk Rozemaai, een buurt in het noorden van de
Scheldestad. “Elke dag kwam de politie naar onze wijk voor een
identiteitscontrole”, vertelt hij daarover. “Dat ging soms gepaard
met klappen, een kniestoot, een slag met de wapenstok, dat
soort dingen. Mijn hele jeugd heb ik geweld en intimidatie van de
politie meegemaakt.”

Vandaag is Boubout activist en aanspreekpunt voor geweld en
etnische profilering bij de politie. Hij schrijft er rapporten over
voor mensenrechtenorganisaties, stond tijdens het coronajaar
honderden jongeren bij die een GAS-boete hadden gekregen
(“Onbezoldigd. Want velen hebben geen geld en dan is zo’n
boete erbovenop extra zwaar”) en loopt mee in betogingen van
Black Lives Matter of tegen politiegeweld. Zoals de mars voor de
overleden Ibrahima Barrie begin dit jaar, de 23-jarige jongeman
die in Brussel overleed nadat hij door agenten was opgepakt.
Boubout is kritisch tegenover de politie en het parket, maar geeft
politieagenten ook advies en “probeert mee te zoeken naar
oplossingen. Zoals vorige zomer, na de rellen in Blankenberge”.

Op 8 augustus 2020 brak op het strand een massale vechtpartij
uit waarbij jongeren elkaar te lijf gingen en met parasols en
stokken gooiden. Boubout: “We zijn toen het weekend daarop
met een groep Brusselse jongeren naar Blankenberge gegaan, in
samenspraak met de gemeente, de politie en een team van
stewards. Als er opnieuw iets zou gebeuren, konden wij als
jongeren als eerste bemiddelen en de politie zou in de tweede of
derde lijn fungeren. Een uniform wordt door zo’n groep jongeren
vaak als negatief beschouwd. Maar als er bijvoorbeeld een gast
uit Brussel komt in wie ze zich herkennen, heeft dat zeker
invloed op de sfeer. Als er een gespannen situatie is, kan zo
iemand de boel sussen.”

Wat vonden de jongeren er zelf van om in Blankenberge met
de politie op stap te gaan?

“Ze waren positief. Op deze manier konden ze laten zien dat ook
dit Brusselse jongeren zijn. Want de jeugd in Brussel wordt de
afgelopen jaren door de media altijd over dezelfde kam
geschoren. Als een kleine groep iets uithaalt, gaat het direct over
‘de Brusselse jongeren’. Ook laatst weer in Gent (in juni maakten
jongeren uit de hoofdstad amok op recreatiedomein de
Blaarmeersen, red.). Daar houden ze Brusselse jongeren nu tegen.
Maar men vergeet dat Brussel een stad is van 1,2 miljoen
inwoners met heel veel jeugd. Als ze Brusselse jongeren willen
tegenhouden om nog te komen, dan hebben ze het over
honderdduizenden mensen. Dat is gewoon gestoord. De hele
groep wordt gecriminaliseerd. Terwijl er in de binnenstad van
Gent dagelijks vechtpartijen zijn op plaatsen waar jongeren
komen.”

De politie hield na de vechtpartijen op de Blaarmeersen
grootschalige controles op het station Gent-Sint-Pieters,
gericht op jongeren uit Brussel.

“In de praktijk houdt dat in dat er etnisch wordt geprofileerd.
Omdat de daderbeschrijving zeer vaag was. Maar als je het in die
beschrijving alleen over Brussel en jongeren hebt, dan weten we
allemaal wie daarmee bedoeld wordt. Nu, etniciteit kan
natuurlijk wel een rol spelen in een daderprofiel. Maar het mag
niet de enige omschrijving zijn.

“Om een voorbeeld te geven: je kunt perfect zeggen dat je op
zoek bent naar een bruine man met een rode broek, een zwart T-
shirt, lang haar en een bril. Maar zeg je dat je een bruine man
zoekt en ga je vervolgens alle bruine mannen controleren, dan
kan dat niet. De daderbeschrijving moet meer inhouden dan
enkel etniciteit, taal of religie.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)
wil mensen die op een bepaald recreatiedomein problemen
maken, op een zwarte lijst zetten. U bent daar tegen, zegt u
op Twitter. Waarom? Op die manier weet je toch sneller om
wie het gaat en kun je ook eerder handelen?

“Ze willen een database creëren voor plaatsen in België waar
bepaalde mensen niet meer welkom zijn. Op zich is dat niet
verkeerd, maar je moet wel weten hoe je dat plaatsverbod
hanteert. Voor een aantal hooligans die een stadionverbod
krijgen, werkt het. Maar in het algemeen sluit je met zo’n
plaatsverbod heel wat mensen uit die bijvoorbeeld maar één
keer in hun leven iets fout hebben gedaan. Vaak sta je dan zowat
levenslang in zo’n database. Je kunt dat wel aanvechten maar in
de praktijk, zoals bij hooligans, zie je dat ze levenslang
geregistreerd blijven.

“De vraag is of dat proportioneel is. En ook: je kunt mensen op
die lijst blijven zetten, maar de jongeren blijven komen. Ik denk
liever aan preventieve middelen zoals het inzetten van stewards
die tussenbeide komen in plaats van mensen te weigeren en
intussen je database alsmaar uit te breiden.”

De vraag is wie toegang heeft tot die database.

“We hebben in het verleden gezien dat de Belgische databases
niet altijd waterdicht zijn, vooral de terro-databases vertonen
mankementen.

Die lijsten hebben heel wat levens kapotgemaakt, van
mensen die niets met terreur te maken hebben. Maar ook in
andere gevallen kan het lastig zijn. Ik hoor verhalen van
jongeren die zeven jaar geleden een keer gepakt zijn
geweest omdat ze één joint op zak hadden maar die nu nog
altijd door de politie gecontroleerd worden omdat ze op een
lijst staan.

“Iedereen die iets kent van databases, weet dat je er bijna niet
meer van af raakt. Omdat het een administratief gegeven is.

“Om op die terro-lijst terug te komen: een aantal jaar geleden
was er een hele toestand met jongeren die op de een of andere
manier op de terro-lijst waren terechtgekomen. Ze werkten op de
luchthaven en waren van de ene op de andere dag hun job kwijt.
Er zijn rechtszaken waarin advocaten blind pleiten, ze zeggen
tegen de voorzitter dat ze oprecht niet weten waarom iemand in
een database zit omdat ze er geen informatie over hebben en dus
ook niet weten waarom iemand is ontslagen. Daarom ben ik
tegen een database. Moet je jongeren tussen 16 en 22 jaar
vastpinnen door een zwarte lijst? Nee, zorg ervoor dat ze
begeleiding krijgen, dat is een beter alternatief.”

Die begeleiding ontbreekt nu?

“Dat stoort me geweldig in België. Alles is reactief. Men zegt
nooit: ‘Hoe kunnen we dit vermijden?’ Het gaat altijd over ‘Hoe
kunnen we dit bestraffen?’ Dat heeft te maken met wat er in de
media komt. Dat er nu plots drastische maatregelen worden
genomen voor de Blaarmeersen, is omdat de media erover
berichten. Dus wordt er gereageerd omdat de boze massa zegt
dat die jongeren hard moeten worden aangepakt.”

Intussen gebeurt het wel. Ieder jaar opnieuw zijn er rellen
met jongeren in recreatiegebieden.

“Er zijn altijd rellen geweest. Als er zware vakbondsbetogingen
zijn of de Mars tegen Marrakech (tegen het migratiepact, in 2018,
red.) lopen die ook uit in rellen. Dat leidt nooit tot zware
maatregelen. Maar als er jongeren in Brussel rellen, dan wordt er
over een lockdown gesproken en moeten er mensen worden
neergeschoten. Je ziet een duidelijk verschil in reactie op wie er
relt. Denk aan de gele hesjes, die hebben Brussel platgebrand. Ik
heb het met mijn eigen ogen gezien, ik was onderweg naar mijn
les en zat er plots middenin. Het was zeer heftig. Na de dood van
Adil ging het er veel rustiger aan toe (de 19-jarige Adil stierf vorig
jaar in Anderlecht nadat hij bij een achtervolging was aangereden
door een politiewagen, red.).

“Kijk, dat die jongens in Blankenberge met parasols gooiden, is
niet goed te praten, dat de gele hesjes Brussel in de fik staken ook
niet. Maar nogmaals, er wordt heel verschillend gereageerd.
Zowel door de media en de massa als door de politiek.”

Het is een moeilijk jaar geweest, zeker in dichtbevolkte
wijken waar mensen opeengepakt zitten in een
appartementje. Hoe krijg je die jongeren weer op de rails?

“Door ervoor te zorgen dat je hun enthousiasme naar boven kunt
halen. Want dat enthousiasme is er. Nu, er zijn heel wat
initiatieven in wijken als Molenbeek of Borgerhout. Maar er is
weinig geld. Als je met sociaal werkers spreekt, zeggen ze altijd
dat ze hun best doen maar dat ze vooral proberen te overleven.

“De jongeren staan klaar om hun leven terug op te nemen in het
post-coronatijdperk, daar ligt het niet aan. Maar ze werden
tijdens corona wel degelijk vergeten. Er waren eenduidige
maatregelen voor alles en iedereen, maar de impact op de
samenleving was niet gelijk. Degene met een grote tuin en een
terras had het ook zwaar, maar hij had het wel vele malen beter
dan een jongere in een appartement zonder eigen kamer.

“Ik kom uit zo’n buurt, de Rozemaai in Antwerpen. Er staan
alleen sociale woningen, in van die torenhoge gebouwen.
Volledig Sovjet-Unie-stijl. De appartementen dateren van de jaren
zestig, ze zijn al redelijk oud. Er is wel veel groen maar je mocht
het afgelopen jaar met maximaal twee of drie naar buiten. Was je
met meer, dan kwam de politie je beboeten. Maar wat veel
mensen vergeten, is dat voor die jongeren de straat een deel van
hun living is, ze wónen in de straat.”

Ligt daar ook geen taak voor de ouders? Hou je kinderen
beter in de gaten?

“Ga eens naar die buurten, kijk hoe de mensen leven. Je kunt
niet verwachten dat een kind – want vaak gaat het om kinderen –
dat met vijf anderen in een appartement woont waar eigenlijk
maar plaats is voor twee, de hele dag binnenblijft. Dan wordt het
pleintje een deel van je huiskamer. En je vrienden uit je buurt die
je elke dag ziet worden je broers, je familie. Maar tijdens corona
mocht je die niet meer zien. Dat heeft veel frustraties gecreëerd.
En dan was er nog de politie die in sommige buurten meer
boetes uitschreef dan op andere plaatsen.”

Korpschef Jurgen De Landsheer van de Brusselse
politiezone Zuid pleit voor een basisopleiding bij de politie
waarna een agent kan kiezen voor een richting waarvoor hij
het meest geschikt is. Ben je het daarmee eens?

“Nee. Ik geloof eerder in een manier van werken waarbij je
sociaal werkers en verpleegkundigen inzet, of bepaalde
instellingen creëert die bij bepaalde zaken tussenbeide komen.

“Bij mensen die een psychose hebben bijvoorbeeld, of bij
daklozen. In het buitenland zijn er positieve voorbeelden. In
plaats van naar de politie bel je naar een instelling die vervolgens
tussenbeide komt en het oplost. De politie treedt alleen op als er
sprake is van echt geweld of een ander misdrijf. Dat vind ik
interessanter dan een basisopleiding van zes maanden om dan te
kiezen voor welk soort politiewerk je geschikt bent.

“In veel landen duurt de basisopleiding van de politie drie jaar.
België is een van de drie Europese landen waar de opleiding veel
korter is. Twaalf maanden plus nog eens zes maanden stage.
Belachelijk weinig, bovendien stelt de opleiding inhoudelijk niet
zo veel voor. En bijna iedere agent slaagt voor de stage, die wordt
niet echt serieus genomen. Ik heb er onlangs nog een TikTok
over gemaakt. Of wat zeg ik, een podcast.”

Had u TikTok niet afgezworen?

“Jawel, maar ik ben bekeerd. (lacht) Ik vond TikTok altijd
belachelijk. Tot een vriend zei dat je twee soorten TikTok hebt,
net als Instagram. Op de ene TikTok gaat het over dansende
mensen, op de andere over activisme. Ik ben gaan kijken en zag
dat er heel wat te vinden was over oorlogsrechten en
oorlogsgeschiedenis. Nu heb ik een account waarop ik tips geef
over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik heb
die account bijna twee maanden en heb al meer dan 13.000
volgers. Het publiek is jong, tussen de 16 en 20 jaar. Maar het is
een interessant platform om een boodschap naar buiten te
brengen.

“Maar goed, het ging over de opleiding en werking van de politie
in vergelijking met andere Europese landen. In dat opzicht is
België traag, dat heb ik al vaak gezegd. We kunnen leren van het
buitenland maar er gebeurt weinig. ‘We zijn er nog niet klaar
voor’, hoor ik politici dikwijls zeggen. Het is goed, denk ik dan.
Maar ik ga hier niet blijven wachten tot we eindelijk in gang
schieten. Ik wil hier zo snel mogelijk weg.”

Voor Boubout was het coronajaar ook een periode van
bezinning. “Het leven viel stil. Plots had ik tijd voor zelfreflectie,
stelde ik mezelf essentiële vragen als: waar sta ik en waar wil ik
naartoe?” Hij besloot dat hij als toekomstig advocaat een andere
richting uit wilde, buiten België. “Normaal zou dit mijn laatste
jaar rechten aan de VUB zijn, maar ik heb mijn thesis verplaatst
naar volgend jaar. In plaats van vijf jaar zal mijn studie zes jaar
duren. Ook hoop ik me in 2022 in te schrijven aan een
buitenlandse universiteit voor een master-na-master.
Waarschijnlijk wordt het de Universiteit van Amsterdam, daar
hebben ze een interessante richting rond internationaal
strafrecht.”

U wilt zo snel mogelijk weg, zei u daarnet. Hebt u ook voor
2021 al concrete plannen?

“In september ga ik op stage bij een afdeling van de Verenigde
Naties in New York, als de grenzen opengaan tenminste. Het is al
rond, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik hoop midden
september te vertrekken en blijf tot half januari.

“Nu moet ik nog genoeg geld bijeenkrijgen. New York is extreem
duur, ik ben aan het zoeken in Brooklyn, daar betaal je tussen de
800 en 1.300 dollar (540 à 880 euro) aan huur. Ik heb deze
zomer drie jobs en ben aan het sparen. Tachtig procent van mijn
activisme is onbetaald maar de zaken die ik voor ngo’s doe, zijn
wel bezoldigd. Ook heb ik de afgelopen jaren al wat opzij kunnen
leggen.

“Veel studiegenoten met buitenlandse roots kiezen overigens
voor een carrière buiten België. Omdat het in dit land allemaal zo
ontzettend traag gaat, ik zei het al. Voor er politieke
veranderingen komen, gaan er vaak jaren overheen. We lopen op
zoveel vlakken achter. Dat is heel jammer, maar ik heb geen tijd
en geduld om zo lang te wachten terwijl ik in andere landen wel
bepaalde zaken kan bereiken. Ik denk dan vooral aan een
carrière in de Angelsaksische wereld, de VS, Engeland, Australië
of Nieuw-Zeeland.”

U hoopt straks aan de slag te kunnen als onderzoeker van
oorlogsconflicten. Waarom specifiek oorlog?

“Ik vind mijn werk rond politiegeweld heel belangrijk en dat zal
zo blijven. Maar als ik moet kiezen tussen geweld van de politie
of oorlogsgeweld, dan vind ik het laatste nog belangrijker.

“Het fenomeen oorlog trekt me al van jongs af aan. Ik ben
opgegroeid in een huishouden waar niet naar de Belgische tv
werd gekeken maar naar BBC World News en Al Jazeera. Op
zesjarige leeftijd keek ik naar de oorlog in Irak, hoorde ik over de
problemen in Palestina. Nu ben ik doorgaans rationeel en
redelijk koelbloedig, maar beelden van gewapende conflicten
kunnen me doen huilen. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen
om het oorlogsleed zo veel mogelijk te beperken. Oorlogsrecht is
heel interessant, net als strafrecht.

“Zelfs in een oorlogssituatie waar massa’s mensen omkomen,
gelden er toch nog regels. Je mag een bom gebruiken maar geen
brandende bom. Hoe hard ik politiegeweld ook vind,
oorlogsdaden zijn, ideologisch en filosofisch gezien, tien keer
erger. Het gaat niet om wie er gelijk heeft maar om het bewaken
van fundamentele rechten.”

Bij dat soort werk kom je in aanraking met gruwelijkheden
als foltering en ontmenselijking. Wat de vraag oproept
waarom we daar als mens toe in staat zijn.

“Het is helaas inherent aan de mens, denk ik. Kijk naar de
geschiedenis, het is nooit anders geweest. De enkele
uitzonderingen op dat vlak zijn bekend. Saladin Ayyub

✦

‘Moet je jongeren vastpinnen op een zwarte lijst? Als je eenmaal in een database zit,
raak je er bijna niet meer uit.’ Beeld Bob Van Mol

‘Als ik moet kiezen tussen een villa of mensen helpen terwijl ik in een klein huisje
woon, dan kies ik voor het laatste.’ Beeld Bob Van Mol

‘Onlangs ben ik voor het eerst naar een pretpark geweest, voor mijn verjaardag.
Vroeger was er nooit geld voor.’ Beeld Bob Van Mol

‘Op TikTok geef ik tips over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik
heb al meer dan 13.000 volgers.’ Beeld Bob Van Mol
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met een spraakmakende gast. Vandaag: activist en
expert politiegeweld Yassine Boubout. Straks
vertrekt hij naar New York voor de start van zijn
droomcarrière, maar eerst heeft Boubout (24) in
België nog wat unfinished business. ‘Ik ga niet
wachten tot de politici hier in actie schieten.’
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ee, hij hoeft niet van het station opgehaald te worden. Hij
vindt de weg wel met zijn elektrische scooter. Eenmaal
aangekomen bij het restaurant van Willem Hiele parkeert
hij het ding aarzelend naast de moestuin en kijkt wat
onwennig rond. “Dit is mijn ding niet.” Aan het einde van
de avond denkt Yassine Boubout daar anders over: “Toffe
zaak. Hier zitten ook veel jonge gasten. Dat had ik niet

verwacht.”

Bij gebrek aan halalvlees houdt hij het tijdens het diner bij vis en
omdat hij geen alcohol drinkt, laaft hij zich aan mocktails en
water. Afgaand op zijn hypergetrainde lichaam zouden we niet
raar opkijken als hij op proteïneshakes leeft en elke ochtend
begint met het verorberen van een paar rauwe eieren. “Zo’n
vaart loopt dat niet”, klinkt het lachend. “Ik let wel op wat ik eet,
want ik heb de neiging om zwaar te worden.” Sporten is
belangrijk voor hem, benadrukt hij. “Als mijn schema het toelaat,
train ik elke morgen voor het ontbijt twee uur in de fitness.
Daarna begin ik mijn dag.”

Die dag speelt zich doorgaans in Brussel af, waar Boubout woont
en aan de VUB rechten studeert. Opgroeien deed hij in de
Antwerpse wijk Rozemaai, een buurt in het noorden van de
Scheldestad. “Elke dag kwam de politie naar onze wijk voor een
identiteitscontrole”, vertelt hij daarover. “Dat ging soms gepaard
met klappen, een kniestoot, een slag met de wapenstok, dat
soort dingen. Mijn hele jeugd heb ik geweld en intimidatie van de
politie meegemaakt.”

Vandaag is Boubout activist en aanspreekpunt voor geweld en
etnische profilering bij de politie. Hij schrijft er rapporten over
voor mensenrechtenorganisaties, stond tijdens het coronajaar
honderden jongeren bij die een GAS-boete hadden gekregen
(“Onbezoldigd. Want velen hebben geen geld en dan is zo’n
boete erbovenop extra zwaar”) en loopt mee in betogingen van
Black Lives Matter of tegen politiegeweld. Zoals de mars voor de
overleden Ibrahima Barrie begin dit jaar, de 23-jarige jongeman
die in Brussel overleed nadat hij door agenten was opgepakt.
Boubout is kritisch tegenover de politie en het parket, maar geeft
politieagenten ook advies en “probeert mee te zoeken naar
oplossingen. Zoals vorige zomer, na de rellen in Blankenberge”.

Op 8 augustus 2020 brak op het strand een massale vechtpartij
uit waarbij jongeren elkaar te lijf gingen en met parasols en
stokken gooiden. Boubout: “We zijn toen het weekend daarop
met een groep Brusselse jongeren naar Blankenberge gegaan, in
samenspraak met de gemeente, de politie en een team van
stewards. Als er opnieuw iets zou gebeuren, konden wij als
jongeren als eerste bemiddelen en de politie zou in de tweede of
derde lijn fungeren. Een uniform wordt door zo’n groep jongeren
vaak als negatief beschouwd. Maar als er bijvoorbeeld een gast
uit Brussel komt in wie ze zich herkennen, heeft dat zeker
invloed op de sfeer. Als er een gespannen situatie is, kan zo
iemand de boel sussen.”

Wat vonden de jongeren er zelf van om in Blankenberge met
de politie op stap te gaan?

“Ze waren positief. Op deze manier konden ze laten zien dat ook
dit Brusselse jongeren zijn. Want de jeugd in Brussel wordt de
afgelopen jaren door de media altijd over dezelfde kam
geschoren. Als een kleine groep iets uithaalt, gaat het direct over
‘de Brusselse jongeren’. Ook laatst weer in Gent (in juni maakten
jongeren uit de hoofdstad amok op recreatiedomein de
Blaarmeersen, red.). Daar houden ze Brusselse jongeren nu tegen.
Maar men vergeet dat Brussel een stad is van 1,2 miljoen
inwoners met heel veel jeugd. Als ze Brusselse jongeren willen
tegenhouden om nog te komen, dan hebben ze het over
honderdduizenden mensen. Dat is gewoon gestoord. De hele
groep wordt gecriminaliseerd. Terwijl er in de binnenstad van
Gent dagelijks vechtpartijen zijn op plaatsen waar jongeren
komen.”

De politie hield na de vechtpartijen op de Blaarmeersen
grootschalige controles op het station Gent-Sint-Pieters,
gericht op jongeren uit Brussel.

“In de praktijk houdt dat in dat er etnisch wordt geprofileerd.
Omdat de daderbeschrijving zeer vaag was. Maar als je het in die
beschrijving alleen over Brussel en jongeren hebt, dan weten we
allemaal wie daarmee bedoeld wordt. Nu, etniciteit kan
natuurlijk wel een rol spelen in een daderprofiel. Maar het mag
niet de enige omschrijving zijn.

“Om een voorbeeld te geven: je kunt perfect zeggen dat je op
zoek bent naar een bruine man met een rode broek, een zwart T-
shirt, lang haar en een bril. Maar zeg je dat je een bruine man
zoekt en ga je vervolgens alle bruine mannen controleren, dan
kan dat niet. De daderbeschrijving moet meer inhouden dan
enkel etniciteit, taal of religie.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V)
wil mensen die op een bepaald recreatiedomein problemen
maken, op een zwarte lijst zetten. U bent daar tegen, zegt u
op Twitter. Waarom? Op die manier weet je toch sneller om
wie het gaat en kun je ook eerder handelen?

“Ze willen een database creëren voor plaatsen in België waar
bepaalde mensen niet meer welkom zijn. Op zich is dat niet
verkeerd, maar je moet wel weten hoe je dat plaatsverbod
hanteert. Voor een aantal hooligans die een stadionverbod
krijgen, werkt het. Maar in het algemeen sluit je met zo’n
plaatsverbod heel wat mensen uit die bijvoorbeeld maar één
keer in hun leven iets fout hebben gedaan. Vaak sta je dan zowat
levenslang in zo’n database. Je kunt dat wel aanvechten maar in
de praktijk, zoals bij hooligans, zie je dat ze levenslang
geregistreerd blijven.

“De vraag is of dat proportioneel is. En ook: je kunt mensen op
die lijst blijven zetten, maar de jongeren blijven komen. Ik denk
liever aan preventieve middelen zoals het inzetten van stewards
die tussenbeide komen in plaats van mensen te weigeren en
intussen je database alsmaar uit te breiden.”

De vraag is wie toegang heeft tot die database.

“We hebben in het verleden gezien dat de Belgische databases
niet altijd waterdicht zijn, vooral de terro-databases vertonen
mankementen.

Die lijsten hebben heel wat levens kapotgemaakt, van
mensen die niets met terreur te maken hebben. Maar ook in
andere gevallen kan het lastig zijn. Ik hoor verhalen van
jongeren die zeven jaar geleden een keer gepakt zijn
geweest omdat ze één joint op zak hadden maar die nu nog
altijd door de politie gecontroleerd worden omdat ze op een
lijst staan.

“Iedereen die iets kent van databases, weet dat je er bijna niet
meer van af raakt. Omdat het een administratief gegeven is.

“Om op die terro-lijst terug te komen: een aantal jaar geleden
was er een hele toestand met jongeren die op de een of andere
manier op de terro-lijst waren terechtgekomen. Ze werkten op de
luchthaven en waren van de ene op de andere dag hun job kwijt.
Er zijn rechtszaken waarin advocaten blind pleiten, ze zeggen
tegen de voorzitter dat ze oprecht niet weten waarom iemand in
een database zit omdat ze er geen informatie over hebben en dus
ook niet weten waarom iemand is ontslagen. Daarom ben ik
tegen een database. Moet je jongeren tussen 16 en 22 jaar
vastpinnen door een zwarte lijst? Nee, zorg ervoor dat ze
begeleiding krijgen, dat is een beter alternatief.”

Die begeleiding ontbreekt nu?

“Dat stoort me geweldig in België. Alles is reactief. Men zegt
nooit: ‘Hoe kunnen we dit vermijden?’ Het gaat altijd over ‘Hoe
kunnen we dit bestraffen?’ Dat heeft te maken met wat er in de
media komt. Dat er nu plots drastische maatregelen worden
genomen voor de Blaarmeersen, is omdat de media erover
berichten. Dus wordt er gereageerd omdat de boze massa zegt
dat die jongeren hard moeten worden aangepakt.”

Intussen gebeurt het wel. Ieder jaar opnieuw zijn er rellen
met jongeren in recreatiegebieden.

“Er zijn altijd rellen geweest. Als er zware vakbondsbetogingen
zijn of de Mars tegen Marrakech (tegen het migratiepact, in 2018,
red.) lopen die ook uit in rellen. Dat leidt nooit tot zware
maatregelen. Maar als er jongeren in Brussel rellen, dan wordt er
over een lockdown gesproken en moeten er mensen worden
neergeschoten. Je ziet een duidelijk verschil in reactie op wie er
relt. Denk aan de gele hesjes, die hebben Brussel platgebrand. Ik
heb het met mijn eigen ogen gezien, ik was onderweg naar mijn
les en zat er plots middenin. Het was zeer heftig. Na de dood van
Adil ging het er veel rustiger aan toe (de 19-jarige Adil stierf vorig
jaar in Anderlecht nadat hij bij een achtervolging was aangereden
door een politiewagen, red.).

“Kijk, dat die jongens in Blankenberge met parasols gooiden, is
niet goed te praten, dat de gele hesjes Brussel in de fik staken ook
niet. Maar nogmaals, er wordt heel verschillend gereageerd.
Zowel door de media en de massa als door de politiek.”

Het is een moeilijk jaar geweest, zeker in dichtbevolkte
wijken waar mensen opeengepakt zitten in een
appartementje. Hoe krijg je die jongeren weer op de rails?

“Door ervoor te zorgen dat je hun enthousiasme naar boven kunt
halen. Want dat enthousiasme is er. Nu, er zijn heel wat
initiatieven in wijken als Molenbeek of Borgerhout. Maar er is
weinig geld. Als je met sociaal werkers spreekt, zeggen ze altijd
dat ze hun best doen maar dat ze vooral proberen te overleven.

“De jongeren staan klaar om hun leven terug op te nemen in het
post-coronatijdperk, daar ligt het niet aan. Maar ze werden
tijdens corona wel degelijk vergeten. Er waren eenduidige
maatregelen voor alles en iedereen, maar de impact op de
samenleving was niet gelijk. Degene met een grote tuin en een
terras had het ook zwaar, maar hij had het wel vele malen beter
dan een jongere in een appartement zonder eigen kamer.

“Ik kom uit zo’n buurt, de Rozemaai in Antwerpen. Er staan
alleen sociale woningen, in van die torenhoge gebouwen.
Volledig Sovjet-Unie-stijl. De appartementen dateren van de jaren
zestig, ze zijn al redelijk oud. Er is wel veel groen maar je mocht
het afgelopen jaar met maximaal twee of drie naar buiten. Was je
met meer, dan kwam de politie je beboeten. Maar wat veel
mensen vergeten, is dat voor die jongeren de straat een deel van
hun living is, ze wónen in de straat.”

Ligt daar ook geen taak voor de ouders? Hou je kinderen
beter in de gaten?

“Ga eens naar die buurten, kijk hoe de mensen leven. Je kunt
niet verwachten dat een kind – want vaak gaat het om kinderen –
dat met vijf anderen in een appartement woont waar eigenlijk
maar plaats is voor twee, de hele dag binnenblijft. Dan wordt het
pleintje een deel van je huiskamer. En je vrienden uit je buurt die
je elke dag ziet worden je broers, je familie. Maar tijdens corona
mocht je die niet meer zien. Dat heeft veel frustraties gecreëerd.
En dan was er nog de politie die in sommige buurten meer
boetes uitschreef dan op andere plaatsen.”

Korpschef Jurgen De Landsheer van de Brusselse
politiezone Zuid pleit voor een basisopleiding bij de politie
waarna een agent kan kiezen voor een richting waarvoor hij
het meest geschikt is. Ben je het daarmee eens?

“Nee. Ik geloof eerder in een manier van werken waarbij je
sociaal werkers en verpleegkundigen inzet, of bepaalde
instellingen creëert die bij bepaalde zaken tussenbeide komen.

“Bij mensen die een psychose hebben bijvoorbeeld, of bij
daklozen. In het buitenland zijn er positieve voorbeelden. In
plaats van naar de politie bel je naar een instelling die vervolgens
tussenbeide komt en het oplost. De politie treedt alleen op als er
sprake is van echt geweld of een ander misdrijf. Dat vind ik
interessanter dan een basisopleiding van zes maanden om dan te
kiezen voor welk soort politiewerk je geschikt bent.

“In veel landen duurt de basisopleiding van de politie drie jaar.
België is een van de drie Europese landen waar de opleiding veel
korter is. Twaalf maanden plus nog eens zes maanden stage.
Belachelijk weinig, bovendien stelt de opleiding inhoudelijk niet
zo veel voor. En bijna iedere agent slaagt voor de stage, die wordt
niet echt serieus genomen. Ik heb er onlangs nog een TikTok
over gemaakt. Of wat zeg ik, een podcast.”

Had u TikTok niet afgezworen?

“Jawel, maar ik ben bekeerd. (lacht) Ik vond TikTok altijd
belachelijk. Tot een vriend zei dat je twee soorten TikTok hebt,
net als Instagram. Op de ene TikTok gaat het over dansende
mensen, op de andere over activisme. Ik ben gaan kijken en zag
dat er heel wat te vinden was over oorlogsrechten en
oorlogsgeschiedenis. Nu heb ik een account waarop ik tips geef
over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik heb
die account bijna twee maanden en heb al meer dan 13.000
volgers. Het publiek is jong, tussen de 16 en 20 jaar. Maar het is
een interessant platform om een boodschap naar buiten te
brengen.

“Maar goed, het ging over de opleiding en werking van de politie
in vergelijking met andere Europese landen. In dat opzicht is
België traag, dat heb ik al vaak gezegd. We kunnen leren van het
buitenland maar er gebeurt weinig. ‘We zijn er nog niet klaar
voor’, hoor ik politici dikwijls zeggen. Het is goed, denk ik dan.
Maar ik ga hier niet blijven wachten tot we eindelijk in gang
schieten. Ik wil hier zo snel mogelijk weg.”

Voor Boubout was het coronajaar ook een periode van
bezinning. “Het leven viel stil. Plots had ik tijd voor zelfreflectie,
stelde ik mezelf essentiële vragen als: waar sta ik en waar wil ik
naartoe?” Hij besloot dat hij als toekomstig advocaat een andere
richting uit wilde, buiten België. “Normaal zou dit mijn laatste
jaar rechten aan de VUB zijn, maar ik heb mijn thesis verplaatst
naar volgend jaar. In plaats van vijf jaar zal mijn studie zes jaar
duren. Ook hoop ik me in 2022 in te schrijven aan een
buitenlandse universiteit voor een master-na-master.
Waarschijnlijk wordt het de Universiteit van Amsterdam, daar
hebben ze een interessante richting rond internationaal
strafrecht.”

U wilt zo snel mogelijk weg, zei u daarnet. Hebt u ook voor
2021 al concrete plannen?

“In september ga ik op stage bij een afdeling van de Verenigde
Naties in New York, als de grenzen opengaan tenminste. Het is al
rond, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Ik hoop midden
september te vertrekken en blijf tot half januari.

“Nu moet ik nog genoeg geld bijeenkrijgen. New York is extreem
duur, ik ben aan het zoeken in Brooklyn, daar betaal je tussen de
800 en 1.300 dollar (540 à 880 euro) aan huur. Ik heb deze
zomer drie jobs en ben aan het sparen. Tachtig procent van mijn
activisme is onbetaald maar de zaken die ik voor ngo’s doe, zijn
wel bezoldigd. Ook heb ik de afgelopen jaren al wat opzij kunnen
leggen.

“Veel studiegenoten met buitenlandse roots kiezen overigens
voor een carrière buiten België. Omdat het in dit land allemaal zo
ontzettend traag gaat, ik zei het al. Voor er politieke
veranderingen komen, gaan er vaak jaren overheen. We lopen op
zoveel vlakken achter. Dat is heel jammer, maar ik heb geen tijd
en geduld om zo lang te wachten terwijl ik in andere landen wel
bepaalde zaken kan bereiken. Ik denk dan vooral aan een
carrière in de Angelsaksische wereld, de VS, Engeland, Australië
of Nieuw-Zeeland.”

U hoopt straks aan de slag te kunnen als onderzoeker van
oorlogsconflicten. Waarom specifiek oorlog?

“Ik vind mijn werk rond politiegeweld heel belangrijk en dat zal
zo blijven. Maar als ik moet kiezen tussen geweld van de politie
of oorlogsgeweld, dan vind ik het laatste nog belangrijker.

“Het fenomeen oorlog trekt me al van jongs af aan. Ik ben
opgegroeid in een huishouden waar niet naar de Belgische tv
werd gekeken maar naar BBC World News en Al Jazeera. Op
zesjarige leeftijd keek ik naar de oorlog in Irak, hoorde ik over de
problemen in Palestina. Nu ben ik doorgaans rationeel en
redelijk koelbloedig, maar beelden van gewapende conflicten
kunnen me doen huilen. Daarom wil ik mijn steentje bijdragen
om het oorlogsleed zo veel mogelijk te beperken. Oorlogsrecht is
heel interessant, net als strafrecht.

“Zelfs in een oorlogssituatie waar massa’s mensen omkomen,
gelden er toch nog regels. Je mag een bom gebruiken maar geen
brandende bom. Hoe hard ik politiegeweld ook vind,
oorlogsdaden zijn, ideologisch en filosofisch gezien, tien keer
erger. Het gaat niet om wie er gelijk heeft maar om het bewaken
van fundamentele rechten.”

Bij dat soort werk kom je in aanraking met gruwelijkheden
als foltering en ontmenselijking. Wat de vraag oproept
waarom we daar als mens toe in staat zijn.

“Het is helaas inherent aan de mens, denk ik. Kijk naar de
geschiedenis, het is nooit anders geweest. De enkele
uitzonderingen op dat vlak zijn bekend. Saladin Ayyub

✦

‘Moet je jongeren vastpinnen op een zwarte lijst? Als je eenmaal in een database zit,
raak je er bijna niet meer uit.’ Beeld Bob Van Mol

‘Als ik moet kiezen tussen een villa of mensen helpen terwijl ik in een klein huisje
woon, dan kies ik voor het laatste.’ Beeld Bob Van Mol

‘Onlangs ben ik voor het eerst naar een pretpark geweest, voor mijn verjaardag.
Vroeger was er nooit geld voor.’ Beeld Bob Van Mol

‘Op TikTok geef ik tips over wat je moet doen als je met de politie te maken krijgt. Ik
heb al meer dan 13.000 volgers.’ Beeld Bob Van Mol

BIO • activist, onderzoeker en rechtenstudent • geboren op 24 april
1997 in Antwerpen • volgde humane wetenschappen, daarna
lichamelijke opvoeding en sport • studeert rechten aan de VUB • is
aanspreekpunt voor jongeren inzake politie-geweld en etnisch
profileren • gaat vanaf september stage doen bij de VN in New York
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