
EEKLO | De Meetjeslandse

OCMW’s hebben een samenwer-

kingsverband, de Welzijnsband,

en van daaruit vertrekt een brief

naar alle middelbare scholen uit

het Meetjesland. Daarin bieden

de  OCMW-besturen de school-

directies hulp aan om consumen-

teneducatie en budgetbeheer in

het lessenpakket te integreren.

‘Het staat in de eindtermen’, zegt

Hilde De Graeve, ‘maar de materie

is niet specifiek aan een vak of een

leerkracht toegewezen, en daar-

door glipt het soms door de mazen

van het net. Nochtans zijn de

scholen vrij om die materie in te

plannen.’

Niet alleen kansarmen

‘En dat ze dat ook doen, is hoog-

nodig’, vult Kurt Moens (N-VA),

OCMW-voorzitter van Evergem,

aan. ‘We zien onder onze klanten

almaar meer jongeren met schul-

den. En dat zijn niet alleen jonge-

ren uit kansarme gezinnen, maar

ook uit de hogere inkomens.’

‘De sociale druk van leeftijdsgeno-

ten en het gebrek aan kritische

geest en weerbaarheid tegen de

reclame maken dat sommige jon-

geren onverantwoorde uitgaven

doen of leningen afsluiten. Het is

nodig dat hen op school gewezen

wordt op de risico’s die verbonden

zijn aan ondoordacht geld uitge-

ven.’

De Meetjeslandse OCMW’s willen

de scholen en de leerkrachten sen-

sibiliseren rond dat thema, door

hen hulp aan te bieden om die za-

ken in de lessen aan te snijden. ‘Je

brengt zoiets natuurlijk niet in

een projectje van drie lesuren, een

thema als dit moet constante aan-

dacht krijgen’, zegt Moens. ‘Het

kan bijvoorbeeld in de lessen wis-

kunde, maar ook in die van Neder-

lands. Waarom bespreekt men

eens geen tekstje van een bank

over een lening?’

Ouders

Scholen die positief reageren op

de brief, kunnen rekenen op

OCMW-hulp met raad en daad.

‘We willen op school komen pra-

ten over dit onderwerp’, zegt Hilde

De Graeve, ‘maar er zijn ook mid-

delen om in de lessen iets te doen

rond omgaan met geld. We reke-

nen echt wel op de scholen, want

uit een onderzoek is ook gebleken

dat maar 57 procent van de ouders

hun kinderen een financiële op-

voeding geven. Hoog tijd om eens

aan de alarmbel te trekken.’

‘De sociale druk 
van leeftijds-
genoten en het 
gebrek aan weer-
baarheid tegen 
reclame maken dat
sommige jongeren
onverantwoorde 
uitgaven doen of 
leningen afsluiten’
KURT MOENS

Voorzitter OCMW Evegem

EEN OP TIEN ACHTTIENJARIGEN HEEFT AL SCHULDEN

OCMW’s willen jongeren 
financiële opvoeding geven
De Meetjeslandse OCMW’s willen de 

secundaire scholen uit de regio helpen om

hun leerlingen budgetbewuster te maken. 

‘Dat is nodig,’ zegt Hilde De Graeve 

(CD&V), OCMW-voorzitter in Zomergem, 

‘want één op de tien jongeren van achttien

jaar heeft al schulden.’

De Meetjeslandse OCMW's willen leerlingen in secundaire scholen bewuster met geld leren omgaan. © mwm
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Dat immaterieel goed is niet in

centen uit te drukken.’

Voorzichtigheid door 
islamofobie

‘Migranten brengen ook cultuur

mee, normen, tradities en waar-

den, die niet altijd goed samen-

gaan met de onze’, aldus ook Die-

derik Boomsma. Dat is, vriende-

lijk geformuleerd, iets waar een

conservatief graag op hamert: dat

de ander anders is, hij brengt iets

mee, hij is geen onbeschreven

blad. En als de vluchteling econo-

misch niet noodzakelijk waarde-

vol is, als hij niet spendeert, dan

blijft hij alleen over als vehikel

voor zijn culturele waarden, en

dat zijn de onze niet.

De ‘migrant’ wordt dan nog een

lastiger probleem als zijn ‘nor-

men, tradities en waarden’ door

een al dan niet gestrenge islam

worden bepaald. De Tsjech Ro-

man Joch, directeur van een con-

servatieve denktank in Praag, zei

het in de Volkskrant zo: ‘In Tsje-

chië bestaat iets wat sommigen is-

lamofobie zouden noemen en an-

deren voorzichtigheid. Tsjechen

hebben liever geen immigranten

uit moslimlanden. We hadden

geen bezwaar tegen Russen, Oe-

kraïners, Vietnamezen en Syri-

sche christenen, maar we willen

geen moslims. Dat is ook geen po-

litiek issue. Alle politieke stromin-

gen zijn het erover eens. En in lan-

den als Polen, Hongarije en Slova-

kije denkt men er precies zo over.’

Voor Rémi Brague, als Fransman

kind van de Verlichtingsfilosofie,

verstoort de islam de scheiding

tussen kerk en gelaïciseerde staat.

‘Voor moslims is religie een kwes-

tie van sociale identiteit en van ge-

drag. Welke kleding moet je dra-

gen, wat moet je eten, hoe veeg je

je kont af. Dat is dus heel iets an-

ders dan wat wij onder religie ver-

staan.’

Boomsma drukt zich minder fors

uit: ‘We hoeven de islam op zich

niet te vrezen, maar het is niet

wenselijk dat zich nog grote groe-

pen moslims in Europa vestigen.

Een deel van de islamitische we-

reld staat vijandig ten opzichte

van het Westen, en sommige isla-

mitische waarden en identiteiten

botsen met de westerse. Islamiti-

sche opvattingen over de status

van seculier recht bijvoorbeeld, en

over de positie van de vrouw zijn

niet te verenigen met de onze.’

Aanzuigen vs. ontmoedigen

Wanneer de conservatieve boot in

brak islamofoob water dreigt te

verzeilen, is het kwestie van bal-

last te lozen, bijvoorbeeld door

een praktisch discours. Diederik

Boomsma: ‘Ook ik heb geen pas-

klare oplossing. Op korte termijn

moeten we ons bewust worden, en

niet veel mensen zullen het daar-

mee oneens zijn, dat bijvoorbeeld

die 800.000 vluchtelingen in

Duitsland niet vol te houden zijn

zonder een grootschalige ont-

wrichting van de maatschappij.

Daarom moeten we eerst werken

aan opvang in de regio. En er moe-

ten dringend meer middelen gaan

naar het UNHCR (het vluchtelin-

genagentschap van de VN, red.).’

Opvang in de regio, dus nog vóór

de Griekse of Italiaanse grenzen,

is een piste die steeds meer aan-

hangers kent. Het voorstel past in

het algemene idee dat Europa

vluchtelingen moet ‘ontmoedigen’

in plaats van hen ‘aan te zuigen’.

Conservatief denker en jurist Mat-

thias Storme: ‘Een goede oplos-

sing moet voor beide partijen

voordelig zijn. We moeten daarbij

uitgaan van het nabijheidsprinci-

pe: vluchtelingen moeten opge-

vangen worden in landen die geo-

grafisch en cultureel zo dicht mo-

gelijk bij hen aanleunen. Dat is

voor iedereen beter. Waarom kan

Europa geen middelen inzetten

voor de opvang van Syrische

vluchtelingen in Turkije of Jorda-

nië?’

Roger Scruton, de bekende Britse

pleitbezorger van het conservatis-

me, ging in de Volkskrant een stap

verder: ‘We moeten voorkomen

dat deze mensen in Europa te-

rechtkomen. We moeten de boten

waarmee ze willen komen, vernie-

tigen voordat ze aan boord heb-

ben kunnen gaan. En als ze er toch

in slagen Europa te bereiken,

moeten we ze geen verblijfstitel

geven en uitsluiten van alle voor-

zieningen.’

Dat lijkt vooralsnog een minder-

heidsstandpunt. ‘We moeten

vluchtelingen opvangen, dat is on-

ze morele plicht’, zegt Boomsma,

‘maar we moeten ze niet of niet

automatisch vestigen. Ik pleit

voor de herinvoering van de ont-

heemdenstatus, waarbij we ie-

mand uit oorlogsgebied tijdelijk

toelaten, tot de situatie beter is, en

hem dan vragen terug te keren. En

we moeten het onderscheid blij-

ven maken tussen de oorlogs-

vluchteling en de economische

vluchteling. Het is absoluut te ver-

kiezen dat iemand in eigen land

iets bijdraagt, dan dat ie in een

Europees land in de marge of aan

de onderkant van de maatschap-

pij moet leven.’

Ook Matthias Storme pleit voor

een tijdelijk statuut. ‘Het is niet

nieuw. Ook tijdens de oorlog in

Kosovo beperkten we het asiel-

recht. Dat je daarmee tweede-

rangsburgers zou creëren, vind ik

onzin. In een rechtsstaat maak je

met elke wet een onderscheid. El-

ke regel deelt mensen in, en de re-

gels verschillen voor wie werkne-

mer of zelfstandige is, gehuwd of

niet, de nationaliteit heeft of niet,

meer of minder inkomen heeft. In

een rechtsstaat moet er natuurlijk

een redelijke verantwoording

voor zo’n onderscheid zijn. Zo’n

tijdelijk statuut toekennen heeft

een redelijke verantwoording.’

Massamens

De ‘horden’ waar Joost Niemöller

over spreekt, of de ‘zwermen’ van

David Cameron, doen denken aan

het oude boek van de Spaanse cul-

tuurfilosoof José Ortega y Gasset,

La rebelión de las masas, ooit ver-

taald als De opstand der horden.

Diederik Boomsma vertaalde het

boek onlangs opnieuw, en gaf het

een andere titel, De opstand van

de massamens. ‘Het woord “hor-

den” roept het beeld op van

schuimbekkende Hunnen die op

ons af komen gerend om de be-

schaving te verwoesten’, zegt hij.

‘Dat is niet Ortega’s boodschap: el

hombre masa, dat zijn we zelf. De

massamens wil de vruchten pluk-

ken van de beschaving, maar niet

de offers brengen die daarvoor no-

dig zijn. Hij denkt dat die verwor-

venheden van de beschaving even

vanzelfsprekend en spontaan zijn

als een boom of de zonneschijn,

terwijl die in werkelijkheid berust

op grote morele en intellectuele

inspanningen.’

‘In onze samenleving geloven

mensen dat ze vooral veel rechten

hebben, en alleen zelfgekozen

plichten. Dat komen we ook tegen

ten aanzien van onze houding ten

opzichte van migratie. De massa-

mens heeft in dit geval de gedaan-

te van de migratie-utopist, die

denkt dat het succesvol integre-

ren van grote groepen migranten

vanzelf gaat, dat zij vanzelf die

waarden en idealen zullen verin-

nerlijken, of sterker nog, dat dit

helemaal niet nodig is. Het pro-

bleem is bovendien dat een sa-

menleving van massamensen zelf

ook niet meer weet waar men dan

in zou moeten integreren. Wie het

westerse culturele erfgoed zelf

niet meer úitdraagt, kan het ook

niet óverdragen.’

Een wenkend perspectief

Dus staat in deze migratiecrisis

volgens sommigen niets minder

dan de Europese beschaving op

het spel. Matthias Storme: ‘Dat is

een te algemeen begrip. Wat is dat

ook, de Europese beschaving? Wel

bedreigt de crisis de erfenis van de

Verlichting. We slagen er, met de-

ze omvang van migratie, niet in

om vluchtelingen met die achter-

grond te integreren. Het zal niet

lukken op korte termijn, niet op

middellange termijn, en ik vrees

ook niet op lange termijn. Ik raad

iedereen aan om een plan B te

voorzien. Sta klaar om te vertrek-

ken. Zorg dat je Europa kunt ver-

laten, want ik geloof niet a priori

dat we de problemen die op ons

afkomen de baas zullen kunnen.

Culturen kunnen worden ver-

drongen, bewijst de geschiedenis.

De christenen in het Midden-Oos-

ten zijn verdreven. Wie zegt dat

dit hier niet kan gebeuren? Nee, ik

ben geen apocalypticus, ik zeg

niet dat ik zal vertrekken, maar

de fundamentele conservatieve

insteek is lange termijn. Een con-

servatief denkt na over wat er

met zijn kleinkinderen zal gebeu-

ren.’

Boomsma: ‘Onze beschaving

vergt onderhoud. Daarom staat

de Europese beschaving altíjd op

het spel: iedere generatie moet

die idealen en waarden opnieuw

verinnerlijken. Dat geldt voor de

migranten, die natuurlijk al een

eigen cultuur meebrengen, maar

ook voor alle Europeanen, en

voor elke nieuwe generatie. Orte-

ga vreesde vooral een “verticale

invasie van barbaren”. Hij ont-

waart daarin ook een “tragisch”

mechanisme: hoe beschaafder de

samenleving, hoe meer mensen

geneigd zijn te denken dat het

vanzelf gaat, hoe minder ze zien

wat er voor nodig is, hoe lakser ze

ermee omgaan.’

‘We kunnen misschien ook wat

leren over Ortega’s opvattingen

over de staat, en wat het betekent

om een “natie” te vormen. Dat

vraagt volgens hem niet alleen

een gedeeld verleden, waar je aan

deel moet willen nemen, maar

ook een groots, wenkend per-

spectief voor de toekomst, om de

mensen te binden en bezielen. Ik

weet niet of dat zo is. Maar als het

wel zo is, heeft dat ook conse-

quenties voor de vraag hoe we

nieuwkomers integreren: door

een gedeeld toekomstperspectief

te bieden.’

‘Op korte termijn 
moeten we ons bewust 
worden, dat bijvoor-
beeld die 800.000 
vluchtelingen in Duits-
land niet vol te houden 
zijn zonder een groot-
schalige ontwrichting 
van de maatschappij’
DIEDERIK BOOMSMA

conservatief filosoof
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OCMW’s willen jongeren 
financiële opvoeding geven

GENT

Champions 
League wordt 
promocampagne
De stad Gent is vastbera-

den om de Champions Lea-

gue te gebruiken om Gent in-

ternationaal in de kijker te 

plaatsen. ‘Per voetbalmatch 

reizen zo’n 200 tot 250 jour-

nalisten mee, een unieke 

kans’, klinkt het.

‘Steden als Barcelona en 

Manchester zijn vertrouwd 

terrein voor de meereizende 

journalisten, maar Gent kan 

nog verrassen’, luidt het bij 

de toeristische dienst. De bui-

tenlandse journalisten mogen 

rondleidingen op maat ver-

wachten, boottochtjes, een 

Gentse lunch en toegang tot 

Gentse eyecatchers zoals het 

Gravensteen en de Sint-Baafs-

kathedraal. 

Daarnaast maakte de Uefa, 

met de steun van dienst Toe-

risme, een introductiefilmpje 

van vijf minuten over Gent. 

Dat filmpje wordt wereldwijd 

uitgezonden via de kanalen 

waarop de Champions Lea-

gue-wedstrijden te zien zijn. 

‘Gent kan zich tonen aan een 

miljoenenpubliek, daarom 

zijn die inspanningen meer 

dan gerechtvaardigd.’ (mco)

KLUISBERGEN

Nepagenten klissen nepopmeter
In Kluisbergen hebben drie oplichters een aardig

stukje toneel opgevoerd om de woning van een ouder

koppel binnen te dringen. Een man belde aan en zei dat

hij de tellerstand kwam controleren. Daarop kwamen

twee andere mannen tevoorschijn, in een uniform dat

nauwelijks verschilt van dat van politieagenten. Zij zeg-

den op zoek te zijn naar een bedrieger en sloegen de eer-

ste man in de boeien. In werkelijkheid gingen het om drie

oplichters die samenwerkten. Terwijl de bewoners onder

de indruk waren, drong een van de nepagenten de wo-

ning binnen op zoek naar waardevolle voorwerpen. (fdv)

GENT

Tweedehands Apple-toestellen

In de Brabantdam opent vandaag de eerste Gentse

Leapp store. Die verkoopt tweedehands Apple-toestel-

len die werden opgeknapt. Afhankelijk van de leeftijd en

de staat van het toestel, betaal je 10 tot 80 procent min-

der dan voor een nieuwe Apple. De toestellen krijgen een

grondige schoonmaak, maar ook nieuw werkgeheugen

bij computers en, indien nodig, nieuwe batterijen voor

laptops en telefoons of tablets. ‘De klant krijgt de meest

recente software voor dat toestel’, zegt Werner Bruyns,

verantwoordelijk voor de Belgische Leapp-winkels. Op

de toestellen geldt één jaar garantie. (jod)
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