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A LS  D E  O N D E RW I JST R A D I T I E  W E G  I S
Dat vijftienjarigen niet meer aan lezen toe komen, het verbaast MARC REUGEBRINK hoegenaamd niet.
We hebben het er zelf naar gemaakt: dat krijg je als je niet langer goed literatuuronderwijs geeft, ingebed
in goed geschiedenisonderwijs.

MARC REUGEBRINK
Wie? Winnaar van de Gouden Uil Literatuurprijs
met ‘Het grote uitstel’. ‘Menens’ is zijn laatste
boek.
Wat? Natuurllijk hebben vijftienjarigen vooral
belangstelling voor hun ‘leefwereld’.
Waarom? Wij en de generatie voor ons hebben
werkelijk alles afgestemd op onmiddellijke behoef-
tebevrediging.

Daar gaan we weer, dacht ik toen ik, vrij laat
vanochtend De Morgen vastpakte. Op de voor-
pagina: ‘Vlaamse jongeren lezen niet meer’,
met een verwijzing naar bladzijde 6. Op blad-
zijde 6 was dat al geworden: ‘Scholen kweken
boekenhaters’. Ter vergelijking in De Stan-
daard, zich baserend op hetzelfde onderzoek
als dat waar De Morgen uit citeert: ‘Vlaamse
jeugd blijft top’. Ook daar wordt, net als in De
Morgen, overigens vastgesteld dat Vlaamse
vijftienjarigen ‘het minste van allemaal’ zeg-
gen plezier te beleven aan lezen, maar met de
relativering dat een dergelijke uitkomst te ma-
ken kan hebben ‘met onze neiging om eerlijk te
antwoorden in dergelijke enquêtes’. ‘Buiten-
landse vijftienjarigen liegen er maar wat op
los’, zo had de kop in de krant dus ook kunnen
luiden.
De secretaris-generaal van het vrij secundair
onderwijs blijkt in De Morgen dan weer te we-
ten dat het gebrek aan leesplezier vooral komt
doordat er vaak nog boeken van Ward Ruys-
linck of Jos Vandeloo op de leeslijsten staan.
‘Niks tegen die auteurs’, zegt die man vervol-
gens, maar toch: ‘het is inderdaad niet meer de
leefwereld van de gemiddelde tiener.’ Wat zou
zo’n man afleiden uit het feit dat Hitler onge-
twijfeld nog wél ter sprake komt in de lessen
geschiedenis?

Marktgestuurde carrousel

En dan, excuseer hè, het is ook deels van de
weeromstuit dat ik het zeg, maar: fuck de leef-
wereld van de tiener. Als het gaat om lezen bin-
nen schoolverband moet uitgegaan worden
van datgene wat leerlingen geacht worden te
lezen wanneer ze volwaardig deel willen uit-
maken van zowel de culturele als de nationale
geschiedenis van een land. We gaan bij wis-
kunde ook niet de stelling van Pythagoras on-
der vuur nemen omdat die niet werkelijk tot
de leefwereld van de tiener behoort. Dan weet
ik nog wel wat zaken op school die niet tot de
leefwereld van de tiener behoren. Ik maak me
zelfs sterk dat zowat het meeste wat niet tot de
vrijetijdsbesteding van de tiener behoort geen
deel uitmaakt van wat hij zijn leefwereld
noemt.
Dat die leefwereld voor een groot deel ge-
stuurd wordt door wat door geld, winstbejag
en andere zegeningen van de vrije markt ge-
stuurde marketeers verzinnen, dat weet je al-
leen als je je geschiedenis kent, als je de alter-
natieven kent voor ongebreideld consumen-
tisme op nu zowat elk vlak van het maatschap-
pelijk en cultureel leven. Inclusief het

onderwijs. De leefwereld van de tiener is een
marktgestuurde carrousel die alleen dient om
juist elke werkelijk eigen beleving in de kiem
te smoren.
Het onderwijs is bij monde van secretarissen-
generaal, bij monde van gedetacheerde zich
experts noemende onderwijskundigen en bij
monde van altijd aalgladde ministers die zich
op de politieke markt eerder met quotes dan
met gedegen inhoudelijke beleidsvoornemens
staande proberen te houden – dat onderwijs is
inmiddels te schijterig geworden om aan te ge-
ven wat wél en wat niet tot de basiskennis van
een fatsoenlijk burger behoort. Ja, ook ik hoor
mezelf het zeggen: ‘fatsoenlijk burger’. Nog
niet zo lang geleden bleek het met de burger-
zin van ‘onze’ leerlingen in het Vlaams onder-
wijs volgens alweer een andere, ongetwijfeld
ook veel te eerlijk ingevulde enquête, niet al te

best gesteld te zijn. Er is blijkbaar geen journa-
list die enig verband ziet tussen dat doffe geha-
mer op ‘de leefwereld’ van vijftienjarige pu-
bers, en het flagrante gebrek aan burgerzin bij
die gasten. Nu even afgezien van hormonale
kwesties die van vijftienjarigen niet per se de
meest sociaalvoelende wezens van de wereld
maken – het feit dat we ze in het onderwijs ook
niet meer… – enfin, het hoge woord moet er-
uit: niet meer dwingen om dergelijke sociaal-
voelende wezens te worden, is toch zorgelijk te
noemen.

Marktplaats

En voor de duidelijkheid: het is die vijftienjari-
gen niet eens aan te rekenen. Wij hebben de
wereld uit handen gegeven. Wij, en de genera-
tie voor ons, hebben tradities afgebroken en
alles, maar dan ook alles, afgestemd op onmid-
dellijke behoeftebevrediging. Wij hebben de
wereld herleid tot een marktplaats waarop we
bereid zijn alles te verkopen. En daarmee zijn
we volstrekt manipuleerbaar geworden voor
eenieder die wat dan ook maar aan de man
probeert te brengen, ongeacht het morele of
sociale gehalte ervan. Onderwijs, politiek, we-
tenschappelijk onderzoek, alles is een kwestie
van verkoopbaarheid en van de geoorloofde,
maar nog vaker ongeoorloofde methodes die
er zijn om een en ander verkocht te krijgen.
Als zo’n enquête iets duidelijk maakt, is het dat
we dringend werk moeten maken van serieus
literatuuronderwijs, ingebed in al even serieus
geschiedenisonderwijs. Dat zal vast de bedoe-
ling van de Oeso niet zijn, een organisatie voor,
immers: economische samenwerking en ont-
wikkeling. Maar misschien moeten we ook
eens de moed hebben om de vooronderstellin-
gen van die Oeso te bevragen, voordat we de
door haar opgestelde klassementen al te seri-
eus gaan nemen.

Fúck de leefwereld
van tieners

‘Ik weet nog wel wat zaken op school die niet tot de leefwereld van de tiener behoren.’ © Hollandse Hoogte

Het onderwijs is
te schijterig
geworden om aan
te geven wat wél
en wat niet tot de
basiskennis van
een fatsoenlijk
burger behoort

‘We zullen klimaat-
vluchtelingen krij-
gen, mensen die uit
gebieden vluchten
die overstromen of
uitdrogen.’

De econoom JOS DELBEKE wijst
op de sociaal-economische
gevolgen van een falend
klimaatbeleid (in Knack).
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‘Wij hebben ook televisiezenders. Sinds enkele
jaren kunnen we zelfs lezen.’

Humorist BERT KRUISMANS tracht in zijn show ‘La Flandre pour les nuls’ de
Walen ervan te overtuigen dat de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië nog zo diep
niet is (actua.fr).

Het midden van de nineties. In een Antwerpse
tram wordt de bejaarde Marie-Louise brutaal van
haar handtas beroofd door Mohammed L., een
zestienjarige Belg. Een expert wordt voor de ca-
mera gehaald. Die zegt: ‘Er moeten meer sociale
woningen komen.’ Marie-Louise verschijnt niet in
beeld. Slachtoffers waren in die tijd minder be-
langrijk. Medelijden met de dader primeerde. Dat
het hondje van Marie-Louise, een achtjarige
Yorkshire Terrier, in alle commotie tussen de
tramdeur gekneld raakte en overleed, vermeldt
niemand.

Hoe was dat in godsnaam mogelijk? Omdat, ook na de val van
de Berlijnse Muur, mensen ideologisch bleven denken. In
West-Europa was het multiculturalisme tot 2001de overheer-
sende denktrant. Het ging om ‘een politieke ideologie die een
actieve bevordering van de culturele diversiteit voorstaat
door middel van toekenning van verschillende rechten aan
verschillende minderheden, zonder daarbij de dominante
nationale cultuur als leidend te beschouwen.’ Aldus de Ne-
derlandse filosoof Rob Wijnberg. Dat culturele diversiteit
nood heeft aan de veilige bedding van de democratische
rechtsstaat, met bijzondere aandacht voor mensenrechten:
het ontging de bevlogen believers van toen volkomen.
De hond is dood, Marie-Louise ligt bloedend op de grond.
Haar pols is verstuikt, want ze gaf haar handtas niet goed-
schiks af. Had ze beter wel gedaan, aldus een befaamd crimi-
noloog, je mag nooit weerstand bieden. Dat is gevaarlijk. ‘Sa-
coche’ met droge ogen afgeven. En meer sociale woningen
bouwen dus. Alsof een keuze tussen preventie en repressie
onvermijdelijk is. Alsof ze niet hand in hand kunnen gaan.
Wat waren we verblind in die tijd. Misschien werden we zelfs
onderdrukt: het was niet eenvoudig om het multiculturalis-
me in vraag te stellen zonder van verborgen totalitaire aspi-
raties te worden beschuldigd. Hitler en zo. Altijd weer Hitler.

Maar nu even verder in de tijd. December 2010. Het vriest dat
het kraakt. Min zeven. Daklozen zoeken beschutting. Het is
niet vanzelfsprekend om die in het rijke België te vinden, hoe-
wel lage temperaturen in de winter nauwelijks verrassend
kunnen worden genoemd. Maar nu concreet, waarheen? Er
zijn kazernes. Er zijn vakantiecentra. Het kan toch niet dat in
een beschaafd land mensen omkomen van kou? Er wordt een
deskundige bijgehaald, Johan in het dorpscafé. Hoe vinden
we dringend een oplossing? Antwoord: ‘België werkt niet.
Daar ligt de kern van het probleem.’ Voorwaar een troost
wanneer je bezig bent met dood te vriezen.
In vijftien jaar tijd is de heersende ideologie compleet veran-
derd. Het multiculturalisme moest het veld ruimen voor het
nationalisme. Dat is geen toeval. Het laatste is een reactie op
het eerste. Door het cordon sanitaire bleef het multicultura-
lisme als heersende ideologie bij ons langer overeind dan in
onze buurlanden. Het debat werd immers niet met intellectu-
ele, maar met ethische argumenten gevoerd. Dus bleef het
uit: wie sprak, was een schurk. Daarom is de reactie hevig, de
wraak zoet. Vandaag hoor je een nationalist te zijn. Terwijl je
vroeger in elke volzin plaats moest ruimen voor het woordje
verdraagzaamheid, mag je nu Vlaanderen niet vergeten bij
iedere toespraak die langer duurt dan vier minuten.
Natuurlijk hebben het multiculturalisme en het nationalis-
me veel gemeen. Vooreerst is er de wederzijdse afkeer van el-
kaar, een afkeer die verder gaat dan het herbergzame me-
ningsverschil. Niet alleen de mening wordt verworpen, ook
de persoon die ze uit. Vervolgens verkiezen beide ideologieën
het beginsel boven het individu. Een bloedende oude dame,
een dode hond? Ach wat, als er maar sociale woningen ko-
men. Verkleumde migranten? Oké, dat zal wel, maar wat we
nodig hebben is meer Vlaanderen. Dan zullen al die koulij-
ders vanzelf naar hun land terugkeren.
Ideologisch geïnspireerde mensen geven altijd het juiste ant-
woord. Het is zelden een antwoord op de gestelde vraag. Dat
komt omdat de vraag verkeerd is. Die gaat vaak uit van een
heel concrete mens in nood. En mensen in nood zijn er niet,
kunnen er niet zijn, wanneer de ideologie in al haar glansrij-
ke volheid wordt toegepast. De grootste vijand van de ideolo-
gie is de werkelijkheid. Zij verhindert ons te zijn wat we zou-
den moeten zijn.
Vroeger: diep gelukkig in de multiculturele samenleving. Nu:
schatrijk in het onafhankelijke Vlaanderen.
Toch blijf ik een voorstander van verdraagzaamheid. Toch
hou ik van Vlaanderen.

SCHATRIJK EN
DIEP GELUKKIG

RIK TORFS

Rik Torfs is
professor
kerkelijk
recht en
CD&V’er.
Zijn column
verschijnt
elke
donderdag.

‘Verkleumde migranten? Oké, 
dat zal wel, maar wat we nodig
hebben is meer Vlaanderen’

Elk bericht over criminaliteit en allochtonen
roept heel wat reacties op en het viel dan ook te
verwachten dat dit ook het geval zou zijn voor
onze studie over de spreiding van criminaliteit
in België. Marion van San verdedigt nog eens
haar aanpak die focust op jonge allochtone cri-
minelen, en zij besluit hieruit dat onze resulta-
ten eerder ingegeven zijn door ‘ideologische
overwegingen’ (DS 8 december). Het gaat hier
om een heel klassiek debat binnen dit soort on-
derzoek, waarbij de een eerder de nadruk legt op
individuen, en de ander eerder kijkt naar de
structurele patronen van criminaliteit.

De beste politiedienst ter wereld

De ene stroming, waar Van San bij aansluit,
houdt het bij een puur individuele aanpak, door
enkel de aandacht te richten op de persoonlijk-
heid en de achtergrondkenmerken van de dader.

Die aanpak zou in principe te verdedigen zijn, als
we inderdaad betrouwbare gegevens zouden
hebben over 100 procent van de daders. Die cij-
fers bestaan echter niet, en ook Van San beschikt
er niet over. Als ze 100 procent van de daders zou
kennen, dan zou ze de beste politiedienst ter we-
reld kunnen oprichten. In werkelijkheid gaat
haar onderzoek niet over ‘daders’ maar over ‘bij
de politie bekende verdachten’, en daar zitten in-
derdaad heel wat jonge allochtonen bij. Alleen
weten we dat de ophelderingsgraad bij sommige
delicten niet veel meer dan 30 procent bedraagt,
en dat betekent dus dat 70 procent van alle da-
ders gewoon niet in dat soort analyses voorkomt.
Bovendien weten we dat allochtonen veel meer
kans hebben om verdacht te wórden dan leden
van de blanke meerderheidsgroep. Op basis van
de groep ‘verdachten’ kun je dus geen geldige
uitspraken doen over de grotere categorie ‘da-

ders van misdrijven’; allochtonen zijn bijna per
definitie oververtegenwoordigd in de groep ‘bij
de politie bekende verdachten’.
Vandaar dat veel internationale auteurs nu eer-
der kiezen voor een meer structurele analyse. Je
gaat dan op basis van alle geregistreerde crimi-
naliteit na waar een bepaald type delicten het
meest voorkomt, en aan de hand daarvan pro-
beer je na te gaan welk soort kenmerken het
meest invloed hebben op het niveau van crimi-
naliteit. Dat is in de internationale literatuur een
vaak gehanteerde methode, en we geven grif toe
dat we niet veel meer hebben gedaan dan dit in-
ternationaal aanvaarde theoretische kader toe-
passen op Belgische data.

Allemaal vooringenomen wetenschappers

Als collega Van San denkt dat wij ideologisch
vooringenomen zijn, dan geldt dat helaas voor
driekwart van alle Amerikaanse criminologen
die met dit soort modellen werken. Uit de analy-
se blijkt glashelder dat er in de nabijheid van
concentraties van allochtonen niet meer delic-
ten voorkomen dan in de rest van het land, ook
als je controleert voor alle andere relevante ken-
merken zoals verstedelijking. Als jonge allochto-
nen echt zo crimineel zouden zijn als Van San be-
weert, dan valt dat toch moeilijk te verklaren. De
enige logische verklaring zou dan zijn dat de hele
Turkse gemeenschap van Gent of Schaarbeek ’s
avonds de auto neemt om in Langemark-Poelka-
pelle en Wortegem-Petegem inbraken te gaan
plegen, en dat lijkt ons weinig waarschijnlijk.
Wat we wel zien is dat in gemeenten met een ho-
ge werkloosheidsgraad er significant meer cri-
minaliteit voorkomt, en dit geldt ook nog voor
alle aangrenzende gemeenten. Meer zeggen we
niet, en het is dan ook niet juist te stellen dat wij
allerlei individuele verbanden suggereren. Wij
zeggen dus helemaal niet dat werklozen crimi-
nele feiten plegen, we tonen enkel aan dat er een
duidelijk verband is tussen beide fenomenen.
Hoe dat verband precies loopt, moet inderdaad
op een andere manier onderzocht worden.

Voorbij de anekdote

Ons onderzoek was helemaal niet bedoeld om
aan te tonen dat Van San ongelijk heeft. Cultuur
en afkomst zullen inderdaad een zekere rol spe-
len, en het is opvallend dat vele Vlamingen
blijkbaar wel een anekdote paraat hebben over

delinquente allochtonen. Maar als je de zaken
echt wil oplossen is het belangrijk naar de struc-
turele oorzaken te kijken. Die structurele analy-
se toont dan aan dat werkloosheid hierin een ui-
terst belangrijke rol speelt. We voelen ons boven-
dien gesterkt in die overtuiging, omdat uit een
aantal verwante studies ook blijkt dat hoge
werkloosheidsniveaus een bijzonder negatieve
invloed uitoefenen op andere elementen van so-
ciale cohesie, zoals vertrouwen, welbevinden,
veiligheidsgevoel en tolerantie.
Natuurlijk moet er streng worden opgetreden te-
gen delinquenten. Maar wie een doeltreffend
veiligheidsbeleid wil voeren, moet vooral inzicht
verwerven in de structurele oorzaken van crimi-
naliteit, en we hopen daaraan te hebben bijge-
dragen. We denken dat dit meer zoden aan de
dijk zet dan weer een rondje de schuld afschui-
ven enkel op jonge allochtone delinquenten.

Over daders en verdachten,
anekdotes en structuur
Is het voor de verklaring van criminaliteit belangrijk te kijken naar cultuur en afkomst, of moet
je het structureler aanpakken? MARC HOOGHE en BRAM VANHOUTTE verdedigen hun
analyse tegen de aantijgingen van Marion van San.

MARC HOOGHE EN BRAM VANHOUTTE
Wie? Onderzoekers aan de KU Leuven, auteurs van
de analyse over criminaliteit in België.
Wat? Je moet niet alleen kijken naar verdachten,
maar naar de oorzaken van criminaliteit.
Waarom? Enkel op die manier kun je een doeltref-
fend veiligheidsbeleid voeren.

De enige logische
verklaring zou dan zijn
dat de hele Turkse
gemeenschap van Gent
’s avonds in
Langemark-Poelkapelle
inbraken gaat plegen


