
	  

KIM VAN DE PERRE
BRUSSEL

Klassieke muziek moet
helpen om het Kortrijkse
Begijnhofpark overlastvrij
te maken. Bach en Mozart
als wapen tegen hang-
jongeren: een buitenlands
succesrecept dat niet door
iedereen wordt gesmaakt.
‘Het probleem gaat zich
gewoon verplaatsen.’

Een maand lang zal in het Begijn-
hofparkvan’sochtendstot ’savonds
klassieke muziek weerklinken.
Woensdag worden de geluidsboxen
geïnstalleerd. Het Kortrijkse stads-
bestuurhooptzoeenrelaxtesfeerin
het park te creëren en ondertussen
storendehangjongerenwegtejagen.
Burgemeester Stefaan De Clerck
(CD&V) haalde de mosterd bij onze
zuiderburen. “Het initiatief wordt
onder meer toegepast in een park in
het Franse Tours. Ik heb het ont-
spannend effect daar zelf mogen
ervaren.Hetexperimentmoetvooral
gezelligheid brengen en een
gemengd publiek naar het park lok-
ken. Nu zitten er vooral jongeren en
dat zorgt af en toe voor problemen.
Rondslingerend vuil, of mensen die
de jongeren als bedreigend ervaren
en het park mijden.” Na een maand
wordt het initiatief geëvalueerd.

Frankrijk is niet het enige land
waar aria’s en nocturnes al werden
ingezet om hangjongeren tegen te
gaan. Ook in het Australische
Queensland, het Britse stadje Dart-
fordenPortland,indeAmerikaanse
staat Oregon, vonden al soortgelijke
experimentenplaats. Inparken,win-
kelcentra of op de metro.
Winkelcentrum Achterveld, in het
Nederlandse dorp IJsselstein, deed
in2003alberoepopdetechniek.Met
succes. “Na negen maanden was er
geen hangjongere meer te bespeu-
ren”,verteltMarijkeDennemanvan
de lokale winkeliersvereniging.
“Daarvoor was het een plaag: klan-
ten meden de koopavonden omdat
ze de tieners te brutaal vonden.”

Denneman raadt wel aan om
voorzichtig om te springen met het
experiment. “In het begin speelden

we de klassieke muziek heel de dag
door. Toen we merkten dat ook vol-
wassen klanten wegbleven, hebben
we het beperkt tot ’s avonds.”

Buitenlandse successen of niet:
Hangman,eenverenigingvanjeugd-
organisaties, is geen voorstander.
“Het overlastprobleem zal zich ge-
woon verplaatsen”, zegt coördina-
triceNathalieVanCeulebroeck.“Jon-
geren hebben een plek nodig om
rond te hangen, en bij problemen is
het beter om in dialoog te gaan. Ik
vreesdatjongerenhiergewoonmee
gaan lachen, het idee krijgen dat ze
gestigmatiseerd worden of niet ern-
stig worden genomen.”

Niettemin kan klassieke muziek
wel degelijk een rustgevend effect
hebben op mensen. “Mensen zijn
imitatoren: we imiteren wat we

horen”,legtmusicoloogMarcLeman
(UGent) uit. “Klassieke muziek met
eentraagtempokanzorustbrengen.
Bepaalderepetitievestructurenkun-
nen ook op de ademhaling inspelen
en die vertragen.”

OokmuziektherapeutErwinVan
Gorp gelooft in de ontspannende
kacht van klassieke muziek. “Ik heb
algehoordoverstudiesdieaantonen
dat koeien meer melk geven als je
klassieke muziek speelt, en planten
diebetergroeien.Zekerisdatmuziek
op je inwerkt: op de hersenen, zin-
tuigen,onsvegetatiefsysteem.Maar
sommige mensen worden net
zenuwachtig van klassieke muziek,
bijvoorbeeld omdat het negatieve
herinneringen oproept.”

Hetrustgevendeffectgaatookniet
op voor alle klassieke muziek.
Leman: “Sommige stukken uit de
romantiek hebben net tot doel luis-
teraars op te jagen, te activeren.” DJ
Lotto,destadsdeejayvanKortrijk, let
dus beter op welke platen hij selec-
teert voor het park.
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fers maar liefst goed voor 83
procent van het terug-
betaalde Rilatinegebruik. De
Vlaamse kinderen met ADHD
(6 tot 17 jaar) slikken, in ver-
houding tot het aantal inwo-
ners, drie keer meer Rilatine
dan de Brusselse bloedjes, en
drieënhalve keer meer dan
hun Waalse leeftijdsgenoten.
In 2010 gingen in ons land
bijna 4,5 miljoen terugbe-
taalde Rilatinedoosjes over
de toonbank. Koploper is
West-Vlaanderen, met ruim
974.000 dosissen. Antwer-
pen prijkt op nummer twee,

media-aandacht gekregen
en is het daardoor meer in-
geburgerd geraakt. Het kan
ook zijn dat Waalse kinde-
ren meer Rilatine slikken
zonder een terugbetaling.
Of misschien hameren
Vlaamse ouders meer op
goeie schoolresultaten.”

Conclusie: Jan Peumans zit
er niet ver van: West- en
Oost-Vlaanderen zijn samen
goed voor bijna 40 procent
van ons Rilatinegebruik.
Tel je Antwerpen erbij,
dan kom je aan 60 procent.
Luxemburg bengelt
inderdaad achteraan met
0,8 procent. (ED)

Score op de schaal van
Pinocchio, van volledig
juist (0) tot honderd
procent gelogen (5)

FEITENCHECKER
‘DE MORGEN’ CHECKT ELKE DAG EEN UITSPRAAK
OF STELLING OP HAAR WAARHEIDSGEHALTE

“West- en Oost-Vlaande-
ren zijn samen goed voor
50 procent van het Rilati-
negebruik in ons land. In
Luxemburg wordt amper
1,5 procent verbruikt”, liet
Vlaams Parlementsvoorzit-
ter Jan Peumans (N-VA)
zich ontvallen in deze krant
(DM 13/6). “Zoek het maar
op”, maande hij nog aan.
Dat moet je ons geen twee
keer zeggen. En wat blijkt
uit cijfers van Farmanet?
Vlaanderen, dat 60 pro-
cent van onze bevolking
uitmaakt, is in absolute cij-

Stad hoopt met klassieke muziek

overlast in park te bestrijden

Sodom en Gomorra of groene long die niet ademt?
BRUSSEL — Klassieke muziek om
de overlast in het Kortrijkse
Begijnhofpark te bestrijden. Als
buitenstaander krijg je de indruk
dathetBegijnhofparkeenoordvan
verderf is.Naargrootstedelijkenor-
men valt dat allemaal behoorlijk
mee.NaarKortrijksenormenishet
inderdaad een buurt met een eer-
der bedenkelijke reputatie.

Hangjongerendiezichvervelen
gebruiken het parkje...om zich te
vervelen. Er wordt al eens een
jointje gespot, en er is een pro-
bleemmetachtergelatenzwerfvuil.
Op een muur de obligate graffiti
‘Fuck the system’, maar veel drei-
ging gaat er allemaal niet van uit.
Het is eerder een probleem van
desolaatheid. Een grasveld met
enkele bomen, en een paadje dat
het doormidden snijdt.

Aan de rand van het park ligt,
niet toevallig,detoeristischedienst
van Kortrijk. Het park is de achter-
tuin van het Begijnhof, de toeristi-
sche trekpleister van de stad. Maar

veel dynamiek gaat hier niet van
uit. Het park van zowat 1 hectare is
vrij centraal gelegen. Alleen is er
weinig volk te bespeuren. En dat
zorgt er vooral ’s avonds voor een
wat onbehaaglijk gevoel. Zeker in
combinatie met enkele luidruch-
tige jongeren of een dronken mar-
ginaal die er zijn roes uitslaapt.

Wat het parkje mist, is leven. De
horeca in de onmiddellijke nabij-
heidisal langervragendepartijom
het nochtans mooi gerestaureerde
park wat schwung te geven. Een
speelpleintje ishunoptie.Datzorgt

voor jonge ouders met kinderen,
wat de sociale controle aanwak-
kert. Nu blijven ze weg, er is
gewoon niks meer te beleven.

Op enkele uitzonderingen na,
dan wordt het parkje gebruikt als
locatievoorstadsfestivals.Op1mei
is er sinds jaar en dag het May Day
– May Day festival, van de socialis-
tische vakbond ABVV en sp.a. En
tweejaarlijks wordt het een ‘mini
Middelheim’ als locatie voor het
Parkjazz festival. Voor de rest van
het jaar is het een kleine groene
long, die evenwel niet ademt.

Dat het Begijnhofpark niet
bedreigend is, kan ook opgemaakt
wordenaandehandvandegrapjes
die er zijn ontstaan na de bekend-
making van de klassiekemuziek-
piste.Eenvandebetereiseentweet
van minister van pensioenen en
Kortrijkzaan Vincent Van
Quickborne: “Met Mozartmuziek
in het Begijnhofpark krijgen we
straks de Kortrijk Bastards,
hangouderen”. (LID)

Stelling: ‘West- en Oost-Vlaanderen zijn samen goed
voor de helft van het Rilatinegebruik in ons land’
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VAARWEL,
GERRIT KOMRIJ
Erwin Mortier neemt
afscheid van een makker

NAAR HET HART VAN
HET KWAAD, DEEL 2
‘Marc V. had nooit
mogen vrijkomen’

gevolgd door Oost-Vlaanderen,
Limburg en Vlaams-Brabant. In
Wallonië loopt Henegouwen
voorop, met zo’n 338.200 do-
sissen, achternagezeten door
Luik, Namen en Waals-Brabant.
Luxemburg bengelt aan het
staartje, met 28.000 vergoede
doosjes.
Het Waalse gebruik ligt opval-
lend lager dan het Vlaamse.
“Een eenduidige verklaring is er
niet”, zegt medisch socioloog
Guido Van Hal. “Daar is meer
onderzoek naar nodig. Mis-
schien heeft het ADHD-medi-
cijn in Vlaanderen meer

Graffiti
weghalen:
21.596 euro

DORIEN COLMAN
BRUSSEL

Er is naar schatting 21.596 euro
nodig om de graffiti weg te halen
waarmee vandalen tot drie keer toe
de koepel van Het Brusselse
Justitiepaleis hebben beklad. Als de
Inspectie van Financiën zijn goed-
keuring geeft om het ongevraagde
staaltje straatkunst weg te krijgen,
kunnen de reinigingswerken een
aanvang nemen. De daders kijken
tegen een fikse boete aan, als ze ten-
minste gevonden kunnen worden.

Hoe de daders tot aan de koepel
zijn geraakt, niet minder dan 104 m
hoog, weet niemand. Nochtans zijn
er redelijk wat maatregelen geno-
men om graffitispuiters en andere
vandalenwegtehoudenvandekoe-
pel.Depanelendie destellingenaan
de voet afsluiten, zijn versterkt. Het
valluik naar het buitenplatform
rond de koepel is ook beter bevei-
ligd. De binnenkant van de koepel is
nu enkel nog toegankelijk voor wie
een elektronische badge heeft. Het
publiek kan er niet meer bij.

De felbekritiseerde veiligheids-
situatie van het Justitiepaleis is mis-
schien verbeterd, maar nog niet
genoeg om de vandalen buiten te
houden. Pas nadat het onderzoek
afgelopen is, wordt beslist of er nog
bijkomende maatregelen nodig
zijn, antwoordde Staatssecretaris
Servais Verherstraeten (CD&V) op
een parlementaire vraag van volks-
vertegenwoordiger Luk Van Biesen
(Open Vld).

“Er zijn voldoende workshops,
verenigingen en samenwerkings-
verbanden tussen gemeenten en
graffiti-artiesten waar iedereen zijn
artistieke expressie kan uitleven,
zonder dat dit de belastingbetaler
handenvol geld hoeft te kosten.”
aldus Van Biesen.

Vincent Van
Quickborne:
‘Met Mozart-
muziek in het
Begijnhofpark
krijgen we
straks
de Kortrijk
Bastards,
hangouderen’

‘Ik vrees dat
jongeren zich
gestigmatiseerd
zullen voelen,
ofwel lachen ze er
gewoon mee’
NATHALIE VAN CEULEBROECK
JEUGDVERENIGING HANGMAN

Kortrijk goes classic
tegen hangjongeren


