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Jan Leyers naar Mekka
Hoe heerlijk is het toch om nog eens een

Vlaming te zien die oprecht geïnteres-
seerd is in de problematisch-menselijke
aspecten van een andere cultuur. Een
Vlaming die zijn hart toont en wil weten,
wil inzien, wil aanhoren, en dat zonder
zich overmatig op te dringen. Een
Vlaming die nuance in zijn betoog voert
en niet halsstarrig zichzelf voorstaat. Een

Vlaming die geen Vlaam is. In dit geval dus
Jan Leyers op tocht door de islamgordel
rond de Middellandse Zee. 

Wat een verademing toch nu Vlaanderen
zich lijkt in te kapselen in een rechts-con-
servatief, ja oerreactionair egelbastion
binnen een uitzichtloze politieke stellin-
genoorlog. Een Vlaanderen dat zich op
zich terugplooit om het andere te weren.
Dat verstart, nee, versteent en zich enkel

nog lijkt te wentelen in luxeakkefietjes en
het eigen verongelijkte gelijk. terwijl in
het zuiden, mensen worstelen met ware
emancipatieproblemen.

Leyers verrast zonder te verbijsteren, hij
ontroert zonder meligheid, hij confron-
teert zonder conflicten te creëren. Hier
valt iets te leren. Hoe wij ‘Vlamen’ weer uit
onze schulp moeten komen.

Pat Van Beirs, Gent
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Het Antwerpse hof van assi-
sen buigt zich de komende

dagen over de intussen 19-jarige
Hans Van Themsche, die vorig
jaar Songul Koç zwaar verwond-
de en een abrupt einde maakte
aan de levens van Luna Drowart
en Oulematou Niangadou. 

Het is nu aan de juryleden om
(onder andere) uit te maken of
de daden van Van Themsche
ingegeven werden door
racisme. De vraag naar de
invloed van zijn extreem rechtse
gedachtegoed en mogelijke
Vlaams Belangachtergrond
geven aan dit proces een poli-
tiek tintje. Zo wordt de discussie
over racisme als verzwarende
omstandigheid opnieuw geo-
pend.

Verzwarende omstandigheden
hebben tot gevolg dat hetzij de
maximumstraf hetzij de mini-
mumstraf van een misdrijf
opgetrokken wordt. Het is
belangrijk deze definitie te
nuanceren en een onderscheid
te maken tussen de facultatieve
en de verplichtende verzwaren-
de omstandigheden. 

De specifieke kwalificatie racistische
moord waarvoor Van Themsche terecht-

staat, steunt op artikel 405 quater
van ons Strafwetboek. Dat artikel,
ingevoegd door de Wet
Bestrijding Discriminatie van
2003, is een schoolvoorbeeld van
een facultatieve verzwarende
omstandigheid. Wanneer een van
de drijfveren van de misdaad of
het wanbedrijf bestaat in de haat
tegen, het misprijzen van of de
vijandigheden tegen een persoon
wegens diens zogenaamd ras,
zijn huidskleur, zijn afkomst, zijn
nationale of etnische afstam-
ming, dan kan de rechter in geval
van correctionele straffen de
minimumstraf verdubbelen, of
ingeval van een opsluiting de
minimumstraf met twee jaar ver-
hogen. Gelijkaardige bepalingen
werden ook bij een heel aantal
andere misdrijven uit het
Strafwetboek ingevoerd.

Het weze duidelijk dat ze het
gevolg zijn van politieke compro-
missen na een moeizame parle-
mentaire discussie. Volgens ons
gaat het dan ook niet om echte
verzwarende omstandigheden.
Vooreerst werd voor een faculta-

tieve strafverzwaring geopteerd. Het is
betreurenswaardig dat niet de politieke
moed gevonden werd te voorzien in de ver-

plichting de sanctie op te trekken. België
miste daarmee de kans om een duidelijk
signaal te geven over de verwerpelijkheid
van de genoemde motieven en om het
bestaan van hate crimes daadwerkelijk
strafrechtelijk te erkennen. Door daarenbo-
ven enkel in de mogelijkheid te voorzien
om de minimumstraf op te trekken, verlie-
zen de bepalingen elke praktische beteke-
nis. Ze verworden tot paragrafen met een
loutere symbolische waarde waarbij men
zich sterk de vraag kan stellen wat hun nut
en mogelijk afschrikkend effect is. 

Ook voor de invoering van de artikelen
kon de rechter racistische motieven
immers meenemen in de straftoemeting
en werd racisme maatschappelijk niet geto-
lereerd. Sommige auteurs argumenteren
dat de wetgever zich wellicht vergist heeft
en wel degelijk de bedoeling had een ver-
plichtende strafverzwaring in te voeren. Als
het inderdaad een pijnlijke vergissing
betreft, is het des te spijtiger dat men geen
gebruikgemaakt heeft van de wetswijzi-
ging van 10 mei 2007 om die vergissing
recht te zetten. 

Daarnaast is het niet geheel duidelijk wat
men onder de term drijfveer dient te ver-
staan en welke implicaties dit op de bewijs-
last moet hebben. Volgens de literatuur is
het noodzakelijk dat de achterliggende
beweegreden voor het plegen van het mis-
drijf bestaat in de haat, het misprijzen van

of de vijandigheid tegen een persoon
(wegens de bovengenoemde discriminatie-
gronden). Het bewijs daarvan leveren is
allerminst eenvoudig; een probleem waar-
van ook de wetgever zich terdege bewust
was en waardoor de bewijslast enigszins
gemilderd werd. De wet vereist immers
niet dat de haat, het misprijzen of de vijan-
digheid de enige of voornaamste drijfveer

voor het plegen van het misdrijf was. De
bepalingen zijn met andere woorden ook
van toepassing als die beweegredenen
slechts een van meerdere drijfveren waren.
In de praktijk zal de specifieke drijfveer dan
ook afgeleid moeten worden uit gedragin-
gen, uitlatingen en omstandigheden voor,
tijdens en (vlak) na het misdrijf.

Hoe dan ook is de zaak-Van Themsche niet
de eerste casus waarin deze problematiek
aan de orde komt. Zo beriep de correctione-
le rechtbank van Kortrijk zich op 16 februa-
ri 2005 op artikel 405 quater in een zaak
waarbij een vreemdeling enkel en alleen
vanwege zijn huidskleur van zijn fiets

geschopt werd en daarna nagetrapt. Het
artikel werd ook al aangewend in diverse
andere strafprocedures inzake slagen en
verwondingen (onder meer door de correc-
tionele rechtbanken van Brugge,
Antwerpen en Mechelen). Uit de voorhan-
den zijnde rechtspraak blijkt al dat de uit-
gesproken straffen niet fundamenteel ver-
schillen van de gebruikelijke sancties in

racismecasussen. Met Van Themsche is het
wel voor het eerst dat een assisenjury zich
over een dergelijke facultatieve strafver-
zwaring bij moord kan uitspreken.

In deze casus is het nog maar de vraag of
het vanuit een zuivere strafrechtelijke
invalshoek zinvol is racisme als facultatieve
strafverzwaring aan te voeren. Het
Strafwetboek voorziet al in een levenslange
vrijheidsberoving in het geval van moord,
waardoor de toepassing van artikel 405
quater van ons Strafwetboek inconsisten-
ties met zich meebrengt. Er is in dat geval
immers geen minimumstraf die verdub-
beld of verhoogd kan worden. 

Een facultatieve en geen verplichte
strafverzwaring wegens racisme 
is een gemiste kans 

Wendy De
Bondt en Bjorn
Ketels over
racisme in de
zaak-Van
Themsche
Wendy De Bondt is
assistente straf-
recht en Bjorn
Ketels doctoraats-
bursaal (BOF) bij
het Institute for
International
Research on
Criminal Policy
(UGent).

Racisme als verzwarende omstandigheid?

In De slimste mens worden kennis-
vragen gesteld die men snel moet
beantwoorden. Wie veel weet en snel
kan antwoorden op vragen wordt ‘slim’
genoemd. Er is dus niets verkeerd met
de titel van het programma. Is de slim-
ste mens ook intelligent? Ik denk het
wel, zonder ook te moeten zeggen wat
intelligentie is, want die vraag is van
hetzelfde allooi als de vraag wat liefde
is. 

Het volstaat om ervan uit te gaan dat
er nog andere dan kennisvragen zijn
waarop men snel en goed kan antwoor-
den. Bijvoorbeeld, er zijn denkvragen
waarbij men snel moet redeneren (‘zui-
vere’ intelligentie), vragen waarvoor
men zich iets moet herinneren dat
men kort geleden heeft gehoord of
gezien, vragen waarvoor men goed
moet kijken of zich iets moet voorstel-
len (‘visuele’ intelligentie) en vragen
om iets te bedenken en creatief te zijn
(‘creatieve’ intelligentie). En misschien
is het nog belangrijker om zonder
vraag, ongevraagd intelligent te zijn.

Interessant is dat in de feiten blijkt,
op basis van wetenschappelijk onder-

zoek, dat er een samenhang bestaat
tussen goed zijn in het ene en goed zijn
in het andere. De samenhang bestaat
maar is zeker niet perfect en dus zijn er
vele uitzonderingen. Misschien nog
het verst verwijderd van de ‘slimheid’
in het programma staan de creatieve
intelligentie en de ongevraagde intelli-
gentie, terwijl ze toch zeer interessante
vormen van intelligentie zijn. 

Ten slotte mag men niet verbaasd
zijn als mensen die in vele opzichten
‘slim’ zijn, door de mand vallen, bij-
voorbeeld omdat ze in het licht komen
te staan en ze op het ogenblik zelf moe-
ten antwoorden. Misschien moet de
conclusie zijn dat de slimste mens ver-
moedelijk ook intelligent is maar dat
wie het niet haalt ook intelligent kan
zijn. Zowel de succesrijke kandidaten
als de gebuisde kandidaten zullen dit
graag lezen.

Paul De Boeck, hoogleraar aan het 
departement psychologie KU Leuven,
houdt zich onder meer bezig met 
intelligentietests.

BRIEF VAN DE DAG

PAUL DE BOECK

De intelligentie van 
‘De slimste mens’

LEZERSBRIEVEN

Morgen begint in Nederland de jaarlijkse
Kinderboekenweek. In het kader daarvan
verschijnt vandaag bij uitgeverij
Prometheus de ‘Kinder-Komrij’, waarin
bloemlezer Gerrit Komrij, bekend van de
‘Dikke Komrij’, gedichten heeft verzameld
uit de geschiedenis van de poë-
zie voor de jeugd.

Ik wist dat het boek eraan zou
komen en vroeg me af waar het
verzoek om overname bleef,
want ik veronderstelde dat er
wel een gedicht van mij zou wor-
den opgenomen. Half oktober
ben ik zelf eens gaan informe-
ren en toen bleek mijn uitgever
juist een verzoek binnengekre-
gen te hebben, twee weken voor
de verschijningsdatum. Andere
dichters, die gewoon afwacht-
ten, hoorden pas vorige week
dat er toestemming gevraagd
was voor overname, terwijl het
boek zondag van de persen is
gerold. Met andere woorden: het
boek is al gedrukt, ongeacht of
dichters toestemming geven of
niet. Dat is kwalijk, want het
enige wat een dichter die niet
wil meewerken aan de bloemle-
zing van Komrij nu nog kan
doen is naar de rechter stappen
om het boek uit de winkel te
laten halen. En dat is wel heel drastisch.

Het komt erop neer dat ik gedwongen
ben om mee te werken aan een bloemle-
zing waar ik helemaal niet in wil staan,
omdat ik van mening ben dat het hier een
roofbloemlezing betreft. Afgezien van het
feit dat ik niets te kiezen had, gaat het om
een geboden honorarium dat ik schanda-
lig vind: 5 euro per gedicht, wat neerkomt
op ongeveer 3 euro voor mij en 2 euro voor
mijn uitgeverij. Een gangbare vergoeding
voor overname van een gedicht in een
bloemlezing voor educatieve doeleinden

bedraagt in Nederland tenminste 26 euro;
in dit geval gaat het om een commerciële
uitgave en ik zie niet in waarom ik die zou
moeten subsidiëren door af te zien van een
redelijk honorarium.

Er wordt gesteld dat een grote bloemle-
zing niet op de markt gebracht
kan worden als de meewerkende
dichters stáán op een billijke ver-
goeding. Nou, dan moet zo’n
bloemlezing maar niet verschij-
nen, vind ik. Het is nu al zo dat
lezers steeds minder bundels van
individuele dichters kopen en
liever hun toevlucht zoeken tot
een bloemlezing omdat ze dan,
als het ware, van alles wát heb-
ben. Bloemlezingen drukken
vooral de minder courante bun-
dels uit de markt, en logischer-
wijze worden de dichters daar-
van via deze omweg min of meer
gedwongen om mee te werken
aan bloemlezingen, omdat ze
anders helemáál niet kunnen
publiceren.

Daarin schuilt volgens mij een
gevaar. Als dichters genoegen
nemen met een fooi, als ze het
zelfs beschouwen als reclame om
in een bloemlezing te staan (veel
dichters worden opgemerkt via
bloemlezingen en verdienen ver-

volgens geld in het optreedcircuit), dan is
de stap naar het betálen van 5 euro om in
een bloemlezing te staan niet groot. Kom,
betaal slechts 50 euro en je staat met tíén
gedichten in een bloemlezing! Er is in prin-
cipe niets mis met bloemlezingen die deels
tot stand zijn gekomen doordat dichters er
een plaats in hebben gekocht – en ik haast
mij te zeggen dat ik met een dergelijke
bloemlezing zeker niet doel op de Kinder-
Komrij! – maar dan is het met de onafhan-
kelijkheid van poëzie als kunstvorm
gedaan.

Ik begrijp nu waarom er in het verleden
dichters waren die consequent weigerden
om aan welke bloemlezing dan ook mee te
werken. Ik wil zo ver niet gaan, omdat ik
graag zie dat zo veel mogelijk mensen,
jong en oud, de kans krijgen om te genie-
ten van poëzie, óók de mijne, óók buiten
mijn eigen bundels om. Maar ik zal, om dit
soort dwangovernames te voorkomen,
toch duidelijker tegen mijn uitgever moe-

ten zeggen dat ik in beginsel geen toestem-
ming tot overname verleen, tenzij.
Hopelijk zien andere dichters ook in dat
meewerken aan bloemlezingen niet per se
hóéft, als de condities niet bevallen.

In dit specifieke geval heb ik eerst toe-
stemming gegeven voor overname van de
gevraagde gedichten, maar dan op voor-
waarde dat het honorarium zou worden
verhoogd. Ik kwam daarvan terug omdat ik
het uit principe niet eens ben met de wijze
waarop deze bloemlezing, voor wat betreft
het contact met gebloemleesde dichters,
tot stand is gekomen. Dat staat verder vol-
komen los van wat ik er inhoudelijk van
vind. Op de radio hoorde ik Komrij zeggen
dat hij zich voor het eerst, en met veel ple-
zier, heeft verdiept in kinderpoëzie. Dat
zouden meer mensen moeten doen.

Afgezien van
het feit dat ik
niets te kiezen
had, vind ik
het geboden
honorarium
schandalig 

Ted Van
Lieshoutvindt
5 euro voor
zijn gedichten
echt te weinig
Ted Van Lieshout 
is schrijver van 
kinderpoëzie.
Van hem zijn zeven
gedichten in 
de bloemlezing 
van Gerrit Komrij
opgenomen.

De Kinder-Komrij, 
een roofbloemlezing


