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E ditoriaal
Wetenschap en gezond verstand kunnen meestal moeilijk door
dezelfde deur. Albert Einstein sprak over het gezond verstand
als over „de verzameling vooroordelen die een mens zich verworven heeft tegen de tijd dat hij achttien is”. Nu zou men
dit argeloze gezond verstand onrecht aandoen het elke vorm
van wijsheid te ontzeggen, zoals het net zo min opgaat wetenschap aan wijsheid gelijk te stellen. Het gezond verstand in zijn
perfide vorm karakteriseerde Jozeph Schumpeter ooit als „een
manier om door een onzinnige redenering vanuit verkeerde
veronderstellingen te komen tot bruikbare conclusies”.
Het heeft er alle schijn van dat gezond verstand in die laatste
betekenis aan een opmars bezig is. In de politiek is het tegenwoordig bon ton de dingen „te zeggen zoals ze zijn”, „ze bij hun
naam te noemen”, tegen het vermeende politiek correct denken
in. Armoede? Criminaliteit? Het gezond verstand zal wel even
zeggen waar het op staat. Dat men zich in de „argumentatie”
eerder laat leiden door schimmige pamfletten dan door wetenschappelijk onderbouwde bewijsvoering is eigen aan de zaak.
Neem nu het voorbeeld van de invloed van de Engelse psychiater
en publicist Theodore Dalrymple. Aartsconservatief, reactionair
en op het paranoïde af, is hij er in geslaagd zijn volgelingen
en bewonderaars de munitie te leveren waarmee ze te velde
trekken. Kort gezegd voelt de heer Dalrymple zich belaagd door
drie vijanden. Op de eerste plaats is er wat hij veralgemenend
de onderklasse noemt, een wereld bevolkt met uitschot: drugen alcoholverslaafden, geweldenaars en andere criminelen die
hun situatie zijns inziens volledig aan zichzelf te danken hebben
maar iedere verantwoordelijkheid ter zake uit de weg gaan. Ten
tweede is er het waardeloos leger van sociale werkers dat de
onderklasse aan het infuus houdt en het vluchtgedrag inprent
en acceptabel maakt. Op de derde plaats zijn er de hypocriete
progressieve intellectuelen, de sociale wetenschappers die het
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systeem dat de onderklasse in stand houdt van een wetenschappelijke fundering voorzien en hun inzichten en voorschriften op iedereen toepassen, behalve op zichzelf. In de
ogen van de heer Dalrymple is dat systeem, de verzorgingsstaat, „een besmettelijke ziekte van gesubsidieerde apathie”.
Op dit punt wordt het politiek interessant en wel voor zover
het gezond verstand in zijn Schumpeteriaanse perfide vorm
het argeloze in de omschrijving van Einstein voor eigen
doeleinden met succes kan verleiden. Wie met Dalrymple
een verband tussen criminaliteit en armoede, werkloosheid
en sociale ongelijkheid ontkent, wie daarentegen criminaliteit
wijt aan de verstandelijke berekening van misdadigers, of,
exotischer, aan het viraal effect van de tatoeëernaald — waarbij het gissen is of Dalrymples virale theorie over het ontstaan
van criminaliteit bedoeld is om de intellectuele vermogens dan
wel het gevoel voor humor van zijn lezers te testen — die
moet zich alvast op dat punt niet langer om de strijd tegen de
armoede bekommeren. Meer nog, wie gans het gebeuren rond
armoede ook nog eens demoniseert, die kan pas van de strijd
tegen de armoede-bestrijding zijn kruistocht maken. Het
verbijsterende is dat de denkbeelden van de heer Dalrymple
in weldenkend Vlaanderen nogal wat weerklank vinden. De
psychiater wordt met veel egards binnen gehaald. In een
toonaangevende krant krijgt hij zelfs een column aangeboden.
Dalrymple ziet geen verband tussen criminaliteit en armoede.
Hij criminaliseert wel voortdurend de armoede. Het mag dan
ook niet verwonderen dat zijn politieke volgelingen de strijd
tegen vermeende sociale fraude van armen als het summum
van armoedebestrijding vooruit schuiven. (ast.)
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