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Er zijn zo van die dagen. Er zijn zo van die weken. 
Dagen waar men een diepe zucht slaakt. Dagen 
dat niets lijkt te lukken. Waar je op één dag alles 
lijkt te verliezen. Je wordt bedreigd, aan de kant 
geschoven en vergeten. Akkoord, een bescheiden 
studentenblad is geen De Morgen. We pretende-
ren geen Knack te zijn. De Dag Allemaal zijn we 
zeker niet. Mijn excuses aan het consortium lezers 
van de Dag Allemaal.

Een klaagbrief wordt dit zeker niet. Eerder een open brief aan al onze loyale lezers. 
Aan alle lezers die ons niet lezen. Aan alle lezers die niet eens weten dat we bestaan. 
Hoofdzakelijk richt ik me tot de overkoepelende nonchalance die er heerst in medialand 
jegens het nederige studentenblad. Je vais pas vous draguer, promis, juré.

Want wat zijn wij? Wij zijn gladiatoren van het geschreven journalistieke woord. Een 
herculische hyperbool, dat besef ik. We zijn slechts studenten. Als wij bellen, is het niet 

belangrijk genoeg. Als wij vragen, klinkt het verwerpelijk. Cinq minutes quoi, je t’ai pas 
insulté, je suis poli, courtois.

Wat doen wij? Wij zijn journalisten zoals alle anderen. U denkt er misschien anders over. 
Dat kan ons niet schelen. In een haast claustrofobisch vertrek zwoegen en zweten we. 
Een studentenblad is poëzie. Een studentenblad heeft kloten. Et qu’est-ce que vous avez 
tous à me regarder comme un singe, vous?

Wat verlangen wij? Een greintje begrip en verantwoordelijkheid. We weten dat de 
journalistieke stiel hard labeur is. Onvoorspelbaarheid en onregelmatigheid tieren welig 
rond. Anticiperen is dus de sleutel tot succes. Dat snappen we. Anders was u deze editie 
niet aan het lezen. Dan waren we – na al onze omzwervingen om dit nummer vorm te 
geven – ofwel gelyncht door de havenmaffia ofwel naast De Wever in het ziekenhuisbed 
beland.

Nous étions formidables. Formidable. Dank u, Stromae.

colofon
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hier spreekt Stijn Vrankenstadsdichter over de poëzie van 't Stad

Stijn Vranken werd verliefd op Antwerpen 
toen hij er op zijn achttiende van het kotleven 

proefde. Een liefde die nooit uitdoofde en die 
wederzijds bleek te zijn. Sinds een maand bekleedt 

hij er de functie van stadsdichter, in navolging van illus-
tere voorgangers als Tom Lanoye en Bernard Dewulf. Bij 

poëzieliefhebbers is hij bekend van zijn dichtbundels Vlees 
mij! en Wees gerust, maar niet hier. Hij laat als een moderne 

troubadour iedereen die dat wil, kennismaken met zijn poëzie. Er 
wordt al reikhalzend uitgekeken naar zijn allereerste stadsgedicht, 

dat voorlopig geheim blijft. Het De Coninckplein is de start van een 
onverhoopte roadtrip doorheen 't Stad. Dit alles in Vrankens Citroën uit 

1978: "Echte seventies kitsch."

Tekst: Stefanie Geukens ■ Beeld: Martijn Fraanje



5

hier spreekt Stijn Vrankenstadsdichter over de poëzie van 't Stad

B. Dewulf: men zegt, de doden zijn hier niet/het is niet waar

Jouw vroegere studentenstekje ligt hier, aan het De Coninckplein, een 
plein dat berucht is omwille van zijn drugs en criminaliteit. Was deze 
buurt voor jou een groot contrast met de nette universiteitsstad Leuven, 
waar je geboren en getogen bent?
Stijn Vranken In Leuven wonen vooral hoogopgeleiden, terwijl je hier in de wijk een heel 
grote immigratie- en armoedeproblematiek vindt. Het zijn twee uitersten, maar dat is net 
zo boeiend. Het gure karakter van deze wijk heeft me geholpen met volwassen worden. 
Op de plaats waar nu de stadsbibliotheek staat, was toen garage Permeke, een oud en 
smerig gebouw. In de straten rond het plein waren er vaak prostituees klanten aan het 
ronselen. Bij regenachtig weer kwamen ze schuilen in de portiek aan mijn voordeur en 
moest ik me tussen hen door wurmen als ik naar buiten wilde gaan. Het meest choque-
rende dat ik in mijn studententijd heb meegemaakt, was de moord die ik heb gezien. Ik 
was op mijn kot en schrok van een knal die ik buiten hoorde. Toen ik uit het raam keek, 
zag ik een groepje mannen naar een bestelbusje spurten en met hun wagen wegscheu-
ren. Er bleef een man over die tegen de muur in mekaar stuikte. Dood.

P. Holvoet-Hanssen: een brug? o, tunnels?

Meer dan 20 jaar geleden stapte je De Academie buiten met een grote 
onderscheiding op je diploma productontwikkeling op zak. Heb je 
genoten van je opleiding?
Vranken Als ik opnieuw een studie zou moeten kiezen, zou ik dezelfde keuze maken. 
Voor mij was dit echt de beste opleiding ter wereld. Er hing altijd zo’n toffe sfeer in het 
gebouw, maar het was ook hard werken. Ik heb heel vaak in het atelier zitten zwoegen 
en stressen wanneer er een deadline naderde.

Ik vind het creatieve aspect van de opleiding heel boeiend en ik heb mezelf in deze 
opleiding veel beter leren kennen. Een opdracht in het eerste jaar heeft bij mij een echte 
mind switch teweeg gebracht. Ik moest een papieren brug bouwen tussen twee tafels 
zonder andere materialen te gebruiken. Het doel was om de brug stevig genoeg te 
bouwen zodat er een bal over kan rollen. Eerst dacht ik dat het onmogelijk was. Na lang 
nadenken begon ik toch ideeën te krijgen. Wanneer ik uiteindelijk een brug kon bouwen 

met mijn eigen originele oplossing was ik ongelofelijk trots. En toen merkte ik dat er al 
heel veel bruggen bestaan die volgens hetzelfde principe werken.

Het studentenleven is natuurlijk meer dan studeren alleen.
Vranken Elke middag at ik in ‘t Lastig Portret, een gezellig restaurantje tegenover De 
Academie. De naam is zo gekozen omdat de uitbaatster Adria vervelend kon zijn tegen 
eerstejaarsstudenten. Ze moesten eerst bewijzen dat ze mondig genoeg waren voordat 
ze mochten terugkomen. Ik vind het grappig, omdat ze eigenlijk een heel lieve vrouw is. 
Ik at hier iedere dag en ik betaalde mijn poef een keer per maand. Hoewel de heerlijke 
gerechten hier toen slechts 6 euro kostten, moest ik toch vaak diep in de buidel tasten om 
mijn maandelijkse schuld in te lossen.

J. van Leeuwen: zie wat ik zeg dat ik niet zeggen kan

Het parcours dat je hebt afgelegd lijkt verre van evident. Van onderzoe-
ker van nieuwe technologie naar poëet. Van materiaal naar taal.
Vranken Ik heb mijn job altijd heel graag gedaan. Mijn ontslag nemen om mij volledig 
op de poëzie te kunnen focussen is de beste slechte keuze die ik ooit gemaakt heb. De 
eerste 2 jaren was het moeilijk om rond te komen. Met moeite kon ik genoeg optredens 
bij elkaar sprokkelen om ervan te leven. Ik moest altijd in de rij werklozen staan om te 
stempelen. Dat was heel demotiverend voor mij. Ik was helemaal niet werkloos, het was 
mijn keuze om als dichter te werken. Toen het rond mijn dertigste mogelijk werd om van 
mijn dichterschap te leven, heb ik die uitkering opgegeven. Het is nu zeker haalbaar om 
als zelfstandig auteur te leven. Veel van mijn vrienden zijn ook kunstenaars en hebben 
een kunstenaarsstatuut. Op papier lijkt het daardoor alsof er veel veranderd is, maar het 
maken van kunst wordt vaak niet als volwaardig werk beschouwd. De meeste ambtena-
ren bij wie ze op gesprek moeten komen, weten niet precies wat die sector inhoudt. ‘Jij 
zingt, ah oké dan.’ 

Het meest choquerende dat ik in mijn studententijd 
heb meegemaakt, was de moord die ik heb gezien
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Ik ben nu volledig vrij in het kiezen van mijn opdrachten, ik moet zelfs regelmatig nee 
zeggen tegen interessante voorstellen waar ik gewoon geen tijd voor heb. De vrijheid 
die ik nu heb, vind ik heel belangrijk. Ik moet niets doen waar ik geen zin in heb. Dankzij 
die vrijheid ben ik minder gebonden en kan ik langere periodes weggaan. In mijn ideale 
leven zou ik enkele maanden per jaar op een Grieks eiland verblijven. Het Middellands 
Zeegebied en de mensen die daar wonen spreken mij heel sterk aan. De Nederlandse  
taal is mijn middel, dus het is als dichter niet mogelijk om in het buitenland te werken en 
voordrachten te geven.

B. Moeyaert: het zijn de fouten die ons op elkaar doen lijken

Overstappen van het ontwikkelen van fysieke producten naar het schrij-
ven van poëzie lijkt helemaal niet voor de hand liggend. Zijn er toch 
parallellen te trekken?
Vranken Productontwikkeling en schrijven hebben gemeenschappelijk dat ze allebei 
scheppend zijn. Voor mij is dat de basis van alles, daar word ik gelukkig van. Bij product-
ontwikkeling ga je dingen maken die er nog niet zijn. Het heeft ervoor gezorgd dat 
ik kennis maakte met een creatief denkproces. Slechte ideeën kunnen ook tot goede 
inzichten leiden, je moet ze toelaten. Je moet de dingen gewoon van een andere kant 
bekijken. Lelijke zinnen kunnen zo soms tot mooie gedichten leiden. Voor mijn gedichten 
vertrek ik altijd vanuit mijn notities. Ik schrijf gewoon de dingen op die mij opvallen. De 
eerste voorwaarde is wel dat je openstaat voor je omgeving. Ik heb al geprobeerd om te 
‘werken’: een laptop meenemen en proberen te schrijven, maar voor mij werkt dat niet. 
Uit muziek haal ik ook veel inspiratie. Ik vind dat het mooiste wat de mens kan maken.

R. Nasr: hoe dit slechts het begin van hun paringsdans was

Hoe is jouw ontwikkeling als schrijver gegaan?
Vranken Poëzie heeft er bij mij niet altijd ingezeten. Ik ben niet zoals Bart Moeyaert, die 
al op zevenjarige leeftijd verhaaltjes schreef en wist dat hij schrijver wil worden. Ik ben 
vroeger ook nooit zo’n lezer geweest. Nu verslind ik nog altijd geen boeken bij de vleet. 
Ik ben stilletjes aan begonnen met het bijhouden van kleine dingen in notitieboekjes. Toen 
ik een jaar of 24 was, schreef ik al gedichten. In een café op het Zuid heb ik dan samen 
met een vriend voor de eerste keer, na een paar whisky’s, een gedicht voorgedragen. Het 

was de eerste keer dat ik dat durfde. Zo ben ik steeds meer beginnen schrijven en optre-
den, omdat ik het leuk vond en voelde dat ik er beter in begon te worden. Een aantal 
jaar later heb ik Gedicht 2004 (performance poetrywedstrijd, nvdr.) gewonnen en meer 
naamsbekendheid en aanvragen voor optredens gekregen.

Mijn derde dichtbundel die gaat uitkomen, zal minder focussen op relaties dan de andere 
twee, maar zal afstandelijker zijn. Ik heb me daarin meer van de mens afgekeerd. Dat 
is een evolutie die ik heb gemaakt, het past meer bij mijn denkwijze van nu. Ik kan die 
evolutie ook niet zelf benoemen, het zijn andere mensen die dit opmerken.

T. Lanoye: zo keer ik dezer dagen ook rechtsom maar dan met 
blaren op mijn hart

Je stadsdichterschap is nog pril, maar rond jouw aanstelling was er heel 
wat commotie. Hoe voelt het om stadsdichter te zijn onder het huidige 
bewind?
Vranken Bart De Wever is de beste politicus van het land. Hij verstaat zijn vak zeer 
goed, maar dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met de standpunten van hem en zijn 
partij. Naar mijn gevoel zijn hun ideeën te protectionistisch. Ze proberen te weinig om 
de dingen die mislopen te verbeteren, maar proberen ze net buiten te krijgen. Onder 
het vorige bewind paste het stadsdichterschap mooi in de lijn van het beleid, dat zeer 
cultuurminnend en sociaal georiënteerd was. Onder dit bestuur heb ik eerder het gevoel 
dat ik als stadsdichter ‘gedoogd’ word. Nu elk woord extra beladen is, heerst er meer 
spanning wat misschien wel nieuwe kansen geeft.
Ik ben geen politiek dichter, het hoort niet thuis in mijn poëzie. Al kan het zijn dat 
er onbewust toch een politieke boodschap insluipt. Dat hangt er ook vanaf wat er de 
komende twee jaar gaat gebeuren.

S. Vranken: "Ik ga landen in mijn stad"

Een aantal stadsgedichten krijgt een speciale plaats in de stad. Heb je een 
plaats in gedachten waar je graag een gedicht van jezelf zou zien?
Vranken We worden overspoeld door reclame, een medium waarbij taal op een heel 
andere manier gebruikt wordt. Misschien is het wel leuk om iets in neonletters te doen, 
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als persiflage op de schreeuwerige reclameslogans. Ik zou als stadsdichter graag meer 
mensen willen bereiken dan de kleine groep poëzielezers. Ik ben ervan overtuigd 
dat veel mensen ervoor open staan om gedichten te lezen als ze op de juiste manier 
gebracht worden. Hopelijk raakt het de mensen die het lezen. Ik vind het leuk om 
mensen te beroeren met een paar woorden. Het is mooi wanneer kunst je blik 
op de wereld verandert.

Je toont je maatschappelijk engagement door mee te werken 
aan het project De Eenzame Uitvaart.
Vranken Een aantal dichters (waaronder Maarten Inghels, zie 'utopia 
in absentia' verderop in dwars, nvdr.) schrijft voor een overledene 
die volledig afgesloten leefde van de maatschappij, zonder enige 
familie of vrienden. De omstandigheden waarin die mensen leefden 
zijn vaak schrijnend. Sommigen worden enkele weken na hun 
overlijden in de zetel gevonden met de televisie nog aan, door 
niemand gemist. Op de uitvaart draag ik mijn gedicht voor, als 
een laatste ode, aan de kist en aan de begrafenisondernemer. 
Het is absoluut nutteloos dat ik het doe. Het is te laat. Die 
mensen zijn gestorven en hebben er helemaal niets meer 
aan. Ik wil graag iets doen wanneer het wel nog zin 
heeft. Eenzaam sterven is natuurlijk de extreemste vorm 
van de armoedeproblematiek. Ik wil mijn lezers graag 
een boodschap meegeven en tussen de mensen 
staan. Een stadsdichter is niet iemand die zich 
opsluit in zijn kamertje om een paar gedichten te 
maken. Al zeggen sommige van mijn voorgan-
gers dat het de eenzaamste twee jaren van 
hun leven waren. 

ik ken je stad, liefste, ik het het zo vaak 
ten voeten uit veroverd. - Stijn Vranken
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De wereldbevolking groeit, de vraag naar energie blijft stijgen en de fossiele 
brandstoffen raken op. Daarbij zorgt de toenemende uitstoot van CO2 voor 
vreemde weersomstandigheden die we steeds minder vreemd beginnen te 
vinden. Het schijnt niet overal door te dringen hoe acuut dit probleem is, maar 
gelukkig kunnen we bouwen op de wetenschap.

IJverige wetenschappers wereldwijd zoeken naar hernieuwbare en liefst CO2-neutrale 
energiebronnen die een alternatief kunnen bieden. De bekendste zijn zon, wind en 
water. De Onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie van Universiteit Antwerpen 
onderzoekt met het Europese POPFULL-onderzoeksproject de potentie van hernieuwbare 
energie uit snelgroeiende bomen. Bioloog Laura Broeckx en landbouwingenieur Melanie 
Verlinden doctoreren op dit onderzoek en kwamen recentelijk met interessante bevindin-
gen.

“De energieopwekking op basis van geteelde biomassa wordt als CO2-neutraal gezien, 
omdat de CO2 die vrijkomt wordt opgenomen tijdens de groei van de plant. Bij de 
productie van bio-energie wordt energie uit de verbranding van fossiele brandstoffen 
vervangen. Dit kan CO2-uitstoot vermijden en de daarmee gepaarde klimaatopwarming 
afremmen,” aldus Broeckx.

Sinds april 2010 groeit in het Oost-Vlaamse Lochristi de grootste bio-energieplantage 
van de Benelux. Deze plantage van 120.000 snelgroeiende populieren en wilgen produ-
ceert (na oogst) houtsnippers die in kleinschalige verbrandingsovens worden omgezet tot 
warmte of via vergassing of verbranding groene stroom produceren.

de potentie van deze energiebron in Vlaanderen?

Het Zweedse stadje Enkölping wordt voor 90 procent van elektriciteit en warmte voorzien 
door een wilgenplantage. In Vlaanderen zijn er enkele hindernissen voor plantages op 
grote schaal namelijk gebrek aan ruimte, vertrouwen en financiële duidelijkheid.

Op kleine schaal mogen we de onderzoekers feliciteren. Het POPFULL-project is het 
eerste in de wereld dat de volledige balans heeft opgemaakt, door continu de koolstof-
opname en -uitstoot te meten. “We becijferden dat deze bio-energieplantage energetisch 
zeer rendabel is (zesmaal meer energieoutput dan -input) en dat ze een gunstige balans 
van broeikasgassen voorlegt,” verklaart onderzoeksleider professor Reinhart Ceulemans. 
De plantage bleek meer CO2 op te nemen dan uit te stoten. Vlak voor het verschijnen van 
deze dwars wordt in Lochristi geoogst, een bijzondere aangelegenheid. Toekomstig 
onderzoek zal uitwijzen of er meer felicitaties volgen. 

Tekst: Carmen Wijnands ■ Beeld: Basia Dajnowicz

microscoop op wetenschap
 POPFULL: de potentie van 

bio-energieplantages

Meer weten over POPFULL? Bekijk dan de National Geographic documentaire door op youtube.com de zoekterm “Behind the Science: Renewable Energy” in te vullen.



twaalf, Hoogstraat
Fakkelteater

één april
twintig uur

presentator:
Christophe Deborsu

meer info volgt  
facebook.com/dwars.ua

?dwars quiz



10

Antwerpen, stad aan de stroom. Stad met een wereldhaven. Een haven waar 
Sinterklaas jaarlijks aanmeert en kleintjes gretig mariakes en ander snoepgoed 
vangen. De haven waar jongeren aan de kaai in nerveuze groepjes hun eerste 
sigaret uitwisselen. De haven die bij zonsondergang getuige is van wanhoop, 
eenzaamheid, liefde en vluchtige kussen. De haven waar joggers, zowel 
snobberige als bobbelige, passeren. Het enige waar nauwelijks iemand een 
beeld van heeft is die haven waar dokwerkers, dekmannen, kuipers en ander 
vlijtig werkvolk de kost verdienen en dagelijks schepen laden en lossen. Tijd om 
daar verandering in te brengen.

Enerzijds gingen we zelf op zoek naar dat clichébeeld van de haven: dé typische haven-
arbeider. dwars sprak met Johan en Walter, twee havenarbeiders met handen als kolen-
schoppen en spieren als kabels maar met een hart van peperkoek.

Anderzijds sprak dwars met Jonge Haven, een initiatief van provincie Antwerpen. Zij 
probeert via verschillende projecten de jongeren warm te maken voor een carrière in de 
haven. Jonge Haven wil het clichébeeld dat er enkel havenarbeiders in de haven werken, 
uit de wereld helpen.

gladiatoren aan de kaaide Antwerpse haven
Tekst: Julie Colpaert ■ Beeld: Basia Dajnowicz & Martijn Fraanje
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de havenarbeider: een uitstervend ras?

De kranten berichtten al jubelend dat de haven in 2013 groei kon neertekenen. Die groei 
was vooral te danken aan de vloeibare bulk. Om deze vloeibare bulk, doorgaans olie 
en varianten, op te kunnen slaan, schieten overal in de haven enorme opslagtanks als 
paddenstoelen uit de grond. Maar hoe zit het met de werkgelegenheid en het voortbe-
staan van de havenarbeiders? Raken zij nog aan de slag?

Als je in de haven aan de slag wil, moet je altijd eerst naar de vakbond 
gaan. Welke vakbond men kiest, maakt niet uit. Een keuze maken is vanzelfsprekend, 
anders is werk een vervlogen droom. Vervolgens beland je op een lijst en wanneer er 
havenarbeiders nodig zijn, werven ze aan. Tegenwoordig kan dit zeer snel gaan en zijn 
er vaak maandelijks aanwervingen. Dat was vroeger anders: het contingent kon soms 
zelfs voor tien jaar gesloten zijn. Wie bovenaan de lijst staat, gaat voor drie weken naar 
de OCHA, het opleidingscentrum voor havenarbeiders. Daarna volgt er een verplichte 
stage en ontvangt men het “blauwe boek”. Havenarbeiders noemen dit zo, omdat het 

een interimair boek is, waarbij je je dient te bewijzen. Wanneer er voldoende gewerkt 
is en kennis en kunde bewezen zijn, krijgt men het “witte boek” en behoort men officieel 
tot de dokwerkers of havenarbeiders. Het witte boek is het kostbaarste bezit en biedt 
werkzekerheid. Voor de bazen is het een teken dat ze met een opgeleide havenarbeider 
te maken hebben.

Iedere havenarbeider moet elke dag naar het kot komen om te zien of 
er werk is. Er zijn vier diensten per dag en elke havenarbeider heeft zijn vaste shift. 
Wanneer de havenarbeider “het kot” binnenkomt, wordt de badge gescand en is het 
wachten geblazen tot de bel voor de eerste keer gaat. Dan kom je te weten hoeveel 
havenarbeiders er voor de volgende dag nodig zijn. Op de brug staan de bazen. Zij 
wijzen de dokwerkers aan die mogen werken. Er wordt steeds gewerkt met dagcontrac-
ten. Daarom is het altijd handig als je hier iemand kent of familie hebt. De oude rotten 
mogen sneller mee dan de jonge knapen, omdat de bazen vaak weten wie er ervaren is 

of goed werkt en wie niet. Je moet het eigenlijk gewoon zien als een soort interimkantoor 
waar arbeid geveild wordt. Als de bel een tweede keer rinkelt, betekent het dat alle plaat-
sen ingevuld zijn. De andere havenarbeiders mogen dan aanschuiven voor de vrijen 
dop. Men is al jaren aan het lobbyen om dat systeem te digitaliseren. Handig omdat je 
dan niet elke dag naar het kot hoeft te komen. Onhandig omdat je niet meer kan kiezen 
of je stukwerk wilt doen of containers wilt laden en lossen. Bovendien zien de bazen zo 
niet meer wat voor vlees ze in de kuip hebben. Maar de grond hier (waar het kot ligt, 
ndvr.) is goud waard, dus we zullen wel zien wat de toekomst geeft.

In de haven kan je worden wat je wil. Er zijn beslist doorgroeimogelijkheden. 
Als je het beu bent om havenarbeider te zijn, kan je na een bijscholing bijvoorbeeld 
kuiper worden. Dan zet je alles vast op schepen. Een markeur is dan weer iemand die de 
hele lading telt en digitaal ingeeft. Elk schip heeft bovendien een dekman, deze seint de 
dokwerkers en de kraanman waar ze exact naartoe moeten, zodat er geen ongelukken 
gebeuren. De voormannen en de ceelbazen hebben het voor het zeggen. Zij communice-
ren met de kravatten op het bureau en coördineren het werk op de kaaien. Wij hebben 
al van alles gedaan, maar we keren toch steeds terug naar de positie van havenarbeider. 
Dat zit gewoon in ons bloed.

Spinnen, slangen en andere exotische dieren zien we hier niet vaak meer. 
Dat komt voornamelijk omdat het fruit niet meer los vervoerd wordt. Ook verstekelingen 
zijn zeldzaam geworden. Soms proberen ze wel eens in containers te geraken om vanuit 
België naar Engeland te reizen. Drugs, ja dat gebeurt wel, maar zelf houden we ons 
daar niet mee bezig. Het is verleidelijk hè, ineens een grote som geld verdienen. Maar 
die dokwerkers kunnen niet met dat geld om, gaan dat etaleren en voorts de grote Jan 
uithangen. Wij kennen er allemaal wel die daardoor in de gevangenis beland zijn. Hun 
witte boek wordt hen afgepakt. Voor altijd. Wie aan diefstal of drugs doet, mag nooit 
meer terugkomen. 

Wij zijn twee dinosauriërs.  De havenarbeider, dat is een uitstervend ras. Wij zijn 
allebei sinds ons veertiende jaar aan het werk en hebben de haven sindsdien enorm zien 
veranderen. Het echte zware werk, dat bestaat niet meer. Daar hebben ze nu kranen en 
machines voor. Vroeger deden wij voornamelijk in zakgoed, waarbij zaken van 50 à 80 
kilo moesten worden geladen en gelost, allemaal met de hand. 

Wij zijn twee dinosauriërs, de havenarbeider, 
dat is een uitstervend ras
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Daar kreeg je pas spieren van! Het postuur van havenarbeider moet je niet meer hebben. 
Iedereen kan nu aan de haven beginnen, zelfs vrouwen wagen tegenwoordig hun kans.
Dus als je ’t studeren beu bent, kom hier dan nog maar eens langs (lacht).

Jonge Haven: We want you for the Antwerp docks

Jonge Haven is volledig andere koek en staat los van de wereld der havenarbeiders. Zij 
ontkrachten de geijkte uitdrukking dat er enkel havenarbeiders in de haven werken en 
willen de jongeren er attent op maken dat er heel wat meer soorten werk in de haven is: 
van ingenieur tot boekhouder, het kan allemaal.

De Jonge Haven is ontstaan vanuit een samen-
werking tussen het Provinciaal Havencentrum 
en scholengroep Noord. De stad vond dit zeer 
interessant en besloot het project naar alle scholen op 
zijn grondgebied uit te breiden. Momenteel is het een 
samenwerking tussen het Havencentrum, Talentenstroom 
en Talentenfabriek en richt het zich op alle studenten uit 
het grondgebied Antwerpen. De bestaansreden van dit 
project is niet ver te zoeken. De 180.000 mensen die in en 
voor de haven werken moeten op termijn allemaal vervan-
gen worden. Aangezien de expertise van de verschillende 
bedrijven steeds blijft stijgen, is men ook steeds meer op 
zoek naar specifiek opgeleide werkkrachten. Om onze 
toekomstige arbeidsmarkt voldoende te voorzien, wordt 
er nu al geïnvesteerd in de promotie van de havensectoren 
bij de schoolgaande jeugd.

Wij richten ons specifiek op de eerste en derde graad secundair onder-
wijs. Leerlingen uit de eerste graad moeten weldra een studierichting kiezen. Deze 
doelgroep maken wij alvast enthousiast over haven en techniek met een interactieve 
excursie. Leerlingen uit de derde graad kunnen we onderverdelen in twee groepen: 
zij die gaan verder studeren (ASO/TSO) en zij die gaan werken (TSO/BSO). Voor 
beide groepen worden telkens individuele excursies opgesteld met bedrijfsbezoeken die 

specifiek interessant zijn voor het profiel van de leerlingen. Daarnaast spreken wij ook 
de ouders van deze leerlingen aan, want veel van hen zitten toch nog met een aantal 
vooroordelen die dateren van lang vervlogen tijden. Om ervoor te zorgen dat de scholen 
tot bij ons komen, maken we dat onze programma’s ook specifiek interessant zijn voor 
de leerkrachten en aan de eindtermen voldoen.

Uit uitgebreide evaluaties blijkt dat het imago van de haven bij alle 
leerlingen is verbeterd na de uitstap. Een aantal daarvan inspireren we om ook 
daadwerkelijk een opleiding richting de haven te volgen. Er zijn ook leerlingen die al 

andere specifieke plannen hebben en door de uitstap 
ontdekken dat deze ook in de haven kunnen gerealiseerd 
worden (bijvoorbeeld advocaat).

De haven heeft echt geen negatieve connotatie. 
Ze kampt eerder met de uitdaging ‘onbekend is 
onbemind’. Nochtans wonen heel wat mensen zeer 
dicht bij onze haven en halen ze er – zonder het te besef-
fen – heel wat voordelen uit. Zo blijft de haven voor veel 
mensen onbekend terrein. Het kleine beetje kennis dat 
men wel heeft, is doorgaans afkomstig van straffe verha-
len of films. Mensen realizeren zich te weinig hoe bijvoor-
beeld de industrie de duurzame wereld van morgen in de 
praktijk brengt. Dat ontdekken bezoekers dankzij Jonge 
Haven en het Havencentrum. 

De haven heeft echt geen negatieve connota-
tie. Ze kampt eerder met de uitdaging ‘onbekend is 
onbemind’
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Het begint met rode uittreksels die als een lavastroom je brievenbus binnenglijden. 
Rekeningen voor nietszeggende diensten waar je nooit om hebt gevraagd. Blijkbaar had 
ik plots een hospitalisatieverzekering nodig, een ziekteverzekering voor de dagen dat 
ik ‘gewoon’ ziek word, een familiale verzekering voor de keren dat ik met mijn lompe 
poten iets stuk maak, een brandverzekering en een huurverzekering met optie brand- en 
tornadoschade. En dan wil ik het nog niet eens hebben over pensioensparen. Ik ben ook 
nooit begonnen aan pensioensparen. De dag dat ik geld stort onder het mom van pensi-
oensparen, ben ik een veertiger gevangen in het visnet van de papieren bureaucratie.

Dat is het verlies van studentikoze idealen: die ordner op je bureau met ‘Financieel 2013’ 
op, of ‘Zakelijk 2012’, terwijl ik gewoon ‘Oud papier waar ik in 2009 niet om heb 
gevraagd maar toch nog bijhoud’ op het etiket had willen schrijven.

Ik ken iemand die in een jarenlang stilzwijgen alle officieel uitziende briefwisseling 
ongeopend in de onderste lade van een kast verstopte, uit angst voor de verantwoorde-
lijkheid en de aanschaf van die muisgrijze ordner. Tot zelfs een brief van de videotheek 
onder huurcontracten, loonbriefjes en elektriciteitsafrekeningen bedolven werd, en de 
boete voor het uitlenen van het dvd-schijfje Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring 
tot in de honderden euro’s opliep. Ze heeft uiteindelijk het geld van de boete netjes 
overgemaakt, maar de dvd nooit teruggebracht. De videotheekuitbater met het schaam-
rood op de wangen in de ogen zien; dàt is het verlies van studentikoze idealen. Om 
haar te troosten gaf ik haar een ordner met full option: twee beugelsluitingen en een 
hefboompje.

Het was mijn vader die vroeger aan de tafel in de woonkamer in de weer was met perfo-
rator en rekenmachine, het geritsel van gewichtige papieren en ingewikkelde berekenin-
gen, minutieus cijferend op bedragen die hij niet wilde uitgeven. Hij wijdde me in met 
een klein blauw mapje dat zijn twee metalen pinnetjes als zilveren benen de lucht instak. 
Het mapje diende ik te vullen met kleine rekeningblaadjes waarop bedragen vermeerder-
den of verminderden met een wispelturigheid waarvan het algoritme nog steeds niet door 
de strafste schaakcomputer is gekraakt.

Wist ik veel dat toen het faillissement van mijn jeugdige idealen was ingezet.

Als klap op de vuurpijl stond de postbode met een aangetekende brief van een deurwaar-
derskantoor aan mijn deur vandaag. Hij wisselde een veelbetekenende blik met me uit 
– ook hij had zijn idealen al geruime tijd in een stoffige doos op zolder zitten. Door een 
geschil om een rekening die ik betwist, ziet de deurwaarder zich genoodzaakt om ‘over 
te gaan tot gerechtelijke invordering voor de vervallen schulden’. Zullen ze volgende 
week het Verzameld Werk van Hugo Claus uit mijn boekenkast komen tillen om te verpat-
sen aan Polare?

Ik ben failliet. En daar helpt geen ordner met vijftien beugelsluitingen en een stalen 
hefboompje tegen. 

een ordner met vijftien beugel- 
sluitingen en een stalen 

hefboompje
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Tekst: Maarten Inghels ■ Beeld: Stefan Vanfleteren

utopia in absentia
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Wist je dat een vrije markt niet bestaat? Dat goed economisch beleid niet door 
goede economen gemaakt hoeft te worden? dwars wist dat niet, maar had het 
geluk de auteur, die hardnekkige mythes doorbreekt in zijn boek 23 Things They 
Don’t Tell You About Capitalism, te ontmoeten onder het genot van vis en witloof, 
gedurende zijn UCSIA-leerstoel aan Universiteit Antwerpen in december.

De Zuid-Koreaanse Cambridge professor Ha-Joon Chang is een van de meest 
succesvolle kritische economen. Hij maakt zich hard om economische passiviteit 
tegen te gaan en daarmee hopelijk de wereld te veranderen. Hij was in Antwer-
pen voor een masterclass en een publieke lezing. Voor hij de trein naar Brussel 
nam, gaf hij ons wat stof tot nadenken.

DE ECONOMIE 
EN DE ECHTE 
WERELD 
VOLGENS 
HA-JOON 
CHANG

Tekst: Carmen Wijnands ■ Beeld: Basia Dajnowicz & Martijn Fraanje
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economie

U bent eens ‘de grappigste econoom’ genoemd, waarop u zei dat het niet 
moeilijk is de grappigste te zijn zonder concurrentie. Hoe belangrijk is het 
om toegankelijk of zelfs grappig te zijn als econoom?
Ha-Joon Chang Onze levens worden fundamenteel gevormd door wat er in de econo-
mie gebeurt, zo belangrijk is economie. Daarom is het vreemd dat de doorsnee burger 
er zo ongeïnteresseerd mee omgaat. Men verkondigt sterke meningen over allerhande 
zaken, maar als het op economie aankomt, lijkt men te zeggen: “Weet ik veel, het is 
me te ingewikkeld.” Daar moeten we vanaf. Het is essentieel voor een goed functione-
rende democratie dat mensen verstand hebben van economie. Veel beleid is rechtstreeks 
economisch of heeft sterke economische implicaties. Als politici en het ministerie van 
financiën ons gewoon de wet kunnen voorschrijven zonder tegenreactie, wat is dan het 
punt van democratie? In die geest probeer ik te communiceren waar economie over gaat 
en gebruik ik allerlei trucs in mijn boeken. Er zijn waarschijnlijk minder dan tien auteurs 
in de Engelstalige wereld die toegankelijk schrijven over economie. Ik zou meer concur-
rentie verwelkomen.

Hoe kunnen de economische wetenschappen meer aansluiten op de echte 
wereld?
Chang Dat is niet makkelijk. De afgelopen decennia hebben de economische weten-
schappen erg hard gewerkt om een wetenschap te worden. Economen hebben de 
houding ontwikkeld dat het opmaken van abstracte wiskundige modellen op de een of 
andere manier intelligenter is dan in fabrieken enquêteren. Dat moet anders. We moeten 
accepteren dat de economische realiteit te complex is om deze alleen op het abstracte 
niveau te bestuderen. Ja, we hebben mensen nodig die abstracte modellen berekenen, 
maar we hebben ook mensen nodig die kijken naar de geschiedenis, die kijken naar 
dagelijkse compromissen die politici maken bij economisch beleid én mensen die naar 
fabrieken gaan om te enquêteren.

Daarbij moeten economen ook geschoold worden in kennis over de echte wereld. Je 
hoort steeds hoe groot China aan het worden is in de wereldeconomie, maar weinig 
economen hebben een concreet beeld van hoe groot China precies is. Natuurlijk hoef je 
het niet allemaal te onthouden, maar je moet weten wat je moet opzoeken.

de niet-economen

Een van de dingen die we niet weten over het kapitalisme is dat goed 
economisch beleid niet gemaakt hoeft te worden door goede economen. 
In zijn boek beargumenteert Chang dat niet-economen hun best zouden 
moeten doen om “actieve economische burgers” te worden en het vooral 
niet moeten overlaten aan de zogenaamde experts.

Wat bedoelt u met “actief economisch burgerschap” en waar beginnen 
we?
Chang Inwoner zijn van een democratisch land brengt bepaalde rechten, maar ook 
bepaalde plichten met zich mee. Je kunt niet van alles op de hoogte zijn, maar probeer 
overzicht te houden van de belangrijkste problemen en uit je zorgen daarover. Natuurlijk 
is dat niet makkelijk, want je worstelt met je dagelijkse beslommeringen en persoonlijke 
zorgen. Maar toch: oefening baart kunst.

Met 23 Things probeer ik daarbij te helpen. In 2014 komt een nieuw boek uit genaamd 
Economie: de gebruiksaanwijzing. In het nieuwe boek probeer ik een volledig beeld te 
geven, waar 23 Things per onderwerp de problemen aanpakte.

U concludeert aan het eind van 23 Things dat het noodzakelijk is om ons 
financiële systeem drastisch aan te pakken, “dat het tijd is om oncomfor-
tabel te worden”. Is dat niet te veel gevraagd van relatief comfortabele 
mensen?
Chang (lacht) Waarschijnlijk zou ongeveer 99 procent van de mensen baat hebben bij 
een ander economisch systeem, omdat ten eerste het huidige systeem niet eens voordelig 
is voor de bovenste 25 tot 30 procent. Daarnaast geloof ik ook niet dat mensen totaal 
egoïstisch zijn. Mensen handelen naar hun eigen belang, ja, maar het is ook voor erg 
rijke mensen niet fijn om in een oneerlijk verdeelde samenleving te leven. 

Het is ook voor erg rijke mensen niet fijn om in 
een oneerlijk verdeelde samenleving te leven
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Daar kan ik een goed voorbeeld van geven. Elk jaar geef ik een paar dagen les in San 
Paolo. Toen ik daar voor het eerst begon, verbleef ik in een erg hoog hotel en zag ik 
vanuit mijn raam opvallend veel helikopterplatforms op de daken van gebouwen. Ik 
merkte terloops tegen mijn vrienden op dat het verkeer wel erg slecht moest zijn, als 
mensen genoodzaakt zijn te moeten vliegen. Ik was gechoqueerd door de reactie: “Nee, 
dat is niet het probleem, die managers zijn bang om gekidnapt te worden.” Kennelijk is 
het big business in Brazilië om belangrijke zakenmannen te ontvoeren voor losgeld. Zelfs 
al zou ik dan erg rijk zijn, in zo’n situatie zou ik niet willen leven. 

Vergelijkbaar met het idee van gated communities in de Verenigde Staten? 
Chang Precies, ik denk dat de meeste mensen, zelfs de hele rijke, er baat bij hebben als 
we dingen op een andere manier aanpakken.

de echte wereld

Hoe zit het met studenten die een onzekere start op de 
arbeidsmarkt tegemoet gaan? Tegenwoordig studeer je af, 
krijg je vaak niet de baan die je wilde, ben je overgekwa-
lificeerd of beland je in de werkloosheid. Niet echt comfor-
tabel.

Wat kunnen we doen om dit ongemak iets hoopvoller te maken?
Chang Dit is echt te wijten aan het beleid van de oudere generatie. Ze vragen van jonge 
mensen dat ze intensieve ervaring hebben zelfs voordat ze solliciteren, en dan nog 
krijgen ze geen stabiel, vast contract. Waarom doen ze dit? Ze hebben zoveel profijt 
gehad van de zorgstaat en nu wordt er op bezuinigd. Ik denk dat studenten voor zichzelf 
op moeten komen en een ander beleid moeten eisen. Vergeet niet dat in de jaren ‘60 en  
‘70 het werkloosheidspercentage in de meeste Europese landen onder de 1 procent lag. 
De legende luidt dat in Genève, een stad met 250.000 inwoners, in totaal minder dan 
tien werklozen waren. Waarom zou dat nu niet meer kunnen? Volledige werkgelegen-
heid is mogelijk; we kunnen een carrièresysteem hebben dat je niet dwingt een graad 
te halen om een fatsoenlijke baan te kunnen krijgen. Maar tenzij je erom vraagt, ga je 
het niet krijgen.

U kwam in de jaren ‘80 naar Groot-Brittannië, toen was er ook sprake 
van hoge werkloosheid, maar toen waren er grote protesten en kwamen 
mensen voor zichzelf op. Waarom denkt u dat we dat nu zo weinig doen?
Chang Er zijn een paar redenen: ten eerste zijn de vakbonden met het terugdringen van 
de maakindustrie zwakker geworden. Vakbonden zijn altijd het centrum van dergelijke 
protesten geweest. Ten tweede hebben onze politici het helaas opgegeven om op te 
komen voor de gewone mensen. Ze zijn bijvoorbeeld zo mak en traag in het hervormen 
van het financiële systeem. Als een ander systeem dit soort problemen zou veroorzaken, 
zouden problemen met wortel en tak worden uitgeroeid, maar als het op het financiële 
systeem aankomt, is het: “Oké, misschien een beetje meer regulatie en loonagenten hier 
en misschien een kleine inperking van de bonussen daar…” Dit weerspiegelt hoe ver 
de politieke klasse zich heeft onderworpen aan de wensen van de financiële industrie.

Heeft het ook iets te maken met meer individuele verantwoor-
delijkheid?
Chang Het is altijd moeilijk om de balans op te maken. Je wilt enerzijds 
niet meegaan met ouderwetse sociaaldemocratische ideeën die het systeem 
overal de schuld van geven; individuen zijn belangrijk. Aan de andere kant, 
op een ‘Walt Disney-wereldbeeld’ valt ook niet blindelings te vertrouwen: 
als je maar in jezelf gelooft kun je alles worden wat je wilt. Dat kan niet. In 
een democratie vorm je het systeem deels zelf. Al is deze vorming enigszins 

vergelijkbaar met winkelen in een Oost-Duitse supermarkt waar één soort brood verkocht 
wordt. Kun je echt stellen dat je dat brood zelf gekocht hebt, dus dat je er zelf verant-
woordelijk voor bent dat het slecht is?

We zijn, meestal niet opzettelijk, geïndoctrineerd door de gevestigde orde, van Walt 
Disney tot de financiële pers. We zijn gaan geloven dat alles op het individu neerkomt 
en dat discours moeten we veranderen. Denk vooral niet dat mensen als ongebonden 
individuen bestaan. Als dat zo is, waarom zouden de anti-immigrantenpartijen in Vlaan-
deren, Finland of Zweden nog bestaan? Er is nog dat gevoel van gemeenschap, cultuur 
en identiteit. We hebben gehoord dat we allemaal individuen zijn, maar mensen voelen 
dat nog steeds niet zo. Tenzij iemand het discours verandert, zullen mensen gewoon 
accepteren wat de financiële pers hen voorschrijft.
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Landen als Griekenland worden, als voorwaarde voor de nodige interna-
tionale financiële hulp, onder druk gezet om meer privatisering en vrije-
markt beleid in te voeren. Gaat dit Griekenland helpen?
Chang We hebben nu 3 jaar geëxperimenteerd en het werkt nog steeds niet. Volgens 
iedere redelijke maatstaf is al bewezen dat het niet helpt. 

Om een monetaire eenheid te kunnen zijn, heb je economieën nodig met een vergelijk-
baar ontwikkelingsniveau. Er moet een zekere arbeidsmobiliteit zijn tussen staten en de 
Centrale Staat moet belastinggeld overdragen naar alle staten. 

In de Verenigde Staten werkt dat: het is eigenlijk een zeer diverse economie, maar als er 
iets mis gaat in een van de vijfitg staten kunnen mensen altijd migreren. Mensen spreken 
dezelfde taal en leven in dezelfde cultuur. De Federale Overheid draagt geld over door 
verschillende maatregelen; ze retourneert ongeveer 50 cent wanneer het inkomen van 
een staat met 1 dollar daalt. In Europa is dat slechts 5 cent, er is feitelijk geen fysieke 
overdracht. In zekere zin is een monetaire eenheid die verder reikt dan de vijf of zes 
belangrijkste landen een slecht idee. Maar nu we daar eenmaal in zitten, is het misschien 
nog problematischer om eruit te stappen.

Kortom, Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland bevinden zich in een verschrikkelijke 
situatie. Ze kunnen niet devalueren, want ze hebben geen eigen munteenheid. Het enige 
wat ze kunnen doen is de lonen blijven verlagen, wat voor gigantische problemen zorgt 
omdat mensen niks meer uitgeven. De Griekse economie is met ongeveer 60 procent 
gekrompen in de afgelopen 3 jaar. Als je Iers bent, komt het misschien nog wel goed, 

omdat je Engels spreekt. Maar werklozen in Griekenland, waar kunnen die naartoe? Het 
klinkt paradoxaal; de Europese Unie zou eigenlijk klaar moeten staan om meer inkomen 
over te dragen van het ene land naar het andere dan de Verenigde Staten, maar er is 
overduidelijk geen politieke bereidheid daartoe. Deze crisis gaat nog lang voortslepen.

De effecten van de financiële crisis van 2008 worden vooral opgelost 
door overheden en gevoeld door belastingbetalers. Wat kan er tegen het 
wangedrag van financiers gedaan worden?
Chang Die moeten harder bestraft worden. Voor sommige gevallen van duidelijke 
fraude zijn mensen veroordeeld, maar we hebben nog altijd een middeleeuws idee van 
misdaad: fysiek en rechtstreeks geweld of diefstal. Tegenwoordig vindt veel misdaad op 
lange afstand plaats. Dit is moeilijker te bewijzen dan bijvoorbeeld een fysieke inbraak 
in een huis, maar er zijn veel gevallen van duidelijk misdadig gedrag.

Maar ligt het probleem niet soms binnen de grenzen van de wet, bijvoor-
beeld, grote bedrijven die belasting ontwijken in belastingparadijzen?
Chang Dat is nu een voorbeeld van iets dat gedaan kan worden en veel impact kan 
hebben. Waarom bestaan die belastingparadijzen? Alleen omdat rijke landen ze laten 
bestaan. Als alle grote economieën verklaren dat vanaf morgen iedere financiële trans-
actie met een belastingparadijs illegaal is, dan verdwijnen ze.

Ik ben niet tegen financiering in het algemeen, we hebben onze levensstandaard omdat 
we een goed financieel systeem hebben ontwikkeld. Toch zijn we te ver gegaan. Het 
financiële systeem snijdt zichzelf in de vingers, daar moeten we iets tegen doen. 

Als een ander systeem dit soort problemen zou 

veroorzaken, zouden problemen met wortel en tak worden 

uitgeroeid



Beeld: Astrid Vingerhoets
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publicatiedruk blijft toenemen voor Vlaamse universiteiten
De afgelopen jaren is er heel wat kritiek gekomen op de manier waarop acade-
misch onderzoek in Vlaanderen wordt gefinancierd en geëvalueerd. Veelge-
noemde klachten zijn het gebruik van kwantitatieve in plaats van kwalitatieve 
evaluatiecriteria, een overdreven prestatiedruk die te zware eisen oplegt aan 
jonge onderzoekers en de creatie van een bureaucratisch klimaat. Tot nu toe 
heeft deze kritiek echter weinig gehoor gekregen op beleidsniveau. Is het waar 
dat de druk ervoor zorgt dat de kwaliteit van onderzoeken achteruitgaat en 
waar faalt het huidige financieringsbeleid dan? dwars verdiepte zich in de 
materie en ging te rade bij secretaris-generaal Elisabeth Monard van Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en Anton Froeyman van Actiegroep Hoger 
Onderwijs (AHO).

Welke financieringsinstanties bestaan er voor wetenschappelijk onder-
zoek in Vlaanderen?
Elisabeth Monard De financiering van het FWO wordt geregeld in het ‘decreet betref-
fende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid’ (30 april 
2009). We werken met fondsen die hoofdzakelijk beschikbaar worden gesteld door de 
Vlaamse overheid en ook een kleiner deel (20 procent) door de Federale overheid. Het 

FWO financiert onderzoeksmandaten en -projecten op basis van een interuniversitaire 
competitie.

Anton Froeyman De eerste geldstroom is de basisfinanciering van de universiteit, die 
geregeld wordt door het Financieringsdecreet Hoger Onderwijs. De tweede geldstroom 
zijn de fondsen, de competitieve geldstroom, waarvoor aanvragen en projecten moeten 
worden geschreven. De stelling van de AHO is dat de eerste geldstroom op dit moment 
aan belang heeft moeten inboeten in vergelijking met de tweede stroom.

Is de hoge werkdruk de grootste oorzaak van de klachten omtrent de 
publicatiedruk?
Monard Bij ons is evaluatie mensenwerk: expert-wetenschappers houden, vanuit hun 
terreinkennis, een grote variatie van kwalitatieve en kwantitatieve criteria van de aanvra-
gers tegen het licht. Kwantificeerbare criteria zijn slechts een hulpmiddel, die bovendien 
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Een op de twaalf medische wetenschappers 
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publicatiedruk blijft toenemen voor Vlaamse universiteiten

QUICKEST:inside the
bubbleSCIENCE

Tekst: Judith Buysse ■ Beeld: Basia Dajnowicz

met kennis van zaken worden aangewend door de deskundigen in het domein. Het 
potentieel en de excellentie van een FWO-aanvrager worden afgewogen door (inter-)
nationale experts die de voor- en nadelen van kwantificeerbare evaluatiemethodes maar 
al te goed kennen en deze zelf aan den lijve ondervonden hebben. Op deze manier 
wordt de druk minder negatief ervaren.

Froeyman Publicatiedruk is niet het gevolg van het gebruik van een of ander specifiek 
criterium, maar wel van twee structurele mistoestanden. De eerste is de concurrentie-
druk onder jonge academici. Publicatiedruk is daarbij het gevolg van het feit dat er 
zoveel jonge academici zijn die elkaar beconcurreren voor de schaarse permanente 
academische posities (voor iedere vijftien gedoctoreerden is er ongeveer één vacature 
als ZAP). De tweede is de dalende basisfinanciering: universiteiten worden alsmaar meer 
gefinancierd op basis van projectfinanciering en op basis van de competitieve criteria 
in het financieringsdecreet. Daardoor is er nu een strijd om te overleven tussen universi-
teiten, tussen de faculteiten binnen dezelfde universiteit en tussen opleidingen. Dit is een 
slechte zaak: wanneer er concurrentie is om te excelleren, werkt dat kwaliteit in de hand. 
Concurrentie om te overleven zorgt er echter voor dat de kwaliteit daalt.

In andere landen werkt men niet overal met eenzelfde soort financie-
ringsdecreet. Hoe komt het dat daar de concurrentie en publicatiedruk 
ook zo hoog is?
Froeyman Publicatiedruk is ook in het buitenland een probleem, maar deze ligt wel 
degelijk minder hoog dan hier. De eenzijdige focus op kwantiteit in Vlaanderen is een 
zeer idiosyncratisch gegeven. Het idee dat een academicus met 45 A1-publicaties een 
betere onderzoeker is dan een met 37 A1-publicaties is iets dat je enkel in Vlaanderen 
zal aantreffen. Ook het feit dat men van doctorandi verwacht dat ze al in de allereerste 
jaren van hun onderzoek internationaal beginnen publiceren, is uniek voor Vlaanderen. 
In Cambridge of Harvard zou men je voor gek verklaren als je al in de eerste jaren van 
je doctoraat internationale publicaties probeert te schrijven.

Wat zeggen onderzoeksresultaten over wat er met de kwaliteit van 
onderzoek is gebeurd?
Froeyman De bekendste is de recente enquête van EOS (wetenschappelijk magazine,nvdr.), 
waaruit bleek dat één op de twaalf medische wetenschappers af en toe zijn data een 
beetje ‘masseert’. In België is er een recent rapport van Itinera (denktank dat onderzoekt 
en beleidsadvies geeft, nvdr.), waarbij 57 procent van de ondervraagden vindt dat de  
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kwaliteit van het doctoraat achteruit aan het gaan is, terwijl 88 procent vindt dat de  
publicatiedruk te hoog is geworden. Er is ook een rapport van Eurodoc, een Europese 
vakvereniging van junior onderzoekers, waaruit blijkt dat in België de kwaliteit van de 
begeleiding van het doctoraat door de promotor een van de slechtste van Europa is. 
Natuurlijk is dat allemaal niet sluitend, dat is nu eenmaal ons punt ook: er bestaat niet 
zoiets als een magic number waarmee je ondubbelzinnig kwaliteit kan meten. Daarom 
kan je ook niet objectief aantonen dat kwaliteit gedaald is.

Vermoedt u dat er naast de verminderde kwaliteit en grote stressklachten 
ook meer sprake is van fraude dan nu wellicht wordt ingecalculeerd?
Froeyman Ja en nee. Ik denk dat er wel meer sprake is van fraude, maar het blijft een 
marginaal probleem. Veel problematischer is de toenemende ‘grijze zone’: onderzoek 
dat niet echt frauduleus is, maar waar data ‘gemasseerd’ worden, waar resultaten 
verdoezeld worden en minder gecontroleerd worden. Op termijn is dit een veel groter 
gevaar voor de wetenschap dan fraude. Als er niets verandert, zitten we met een groot 
probleem. Ik heb recent een artikel gelezen waarin er sprake was, naar analogie van een 
financiële zeepbel, van een science bubble: er worden almaar meer zogezegd specta-
culaire en revolutionaire inzichten geboekt en die staan op almaar lossere fundamenten. 
Het zou wel eens kunnen dat binnen een aantal jaar blijkt dat heel wat zogezegd geves-
tigde wetenschappelijke inzichten in feite gebaseerd zijn op los zand.

Onderzoeken lijkt belangrijker geworden dan onderwijzen. Welke 
beleidsveranderingen zouden doorgevoerd moeten worden om kwali-
teitsvolle onderzoeksresultaten te kunnen blijven afleveren?
Monard Het is belangrijk om als kenniseconomie te blijven investeren in het opleiden van 
jonge mensen. Een degelijke opleiding bestaat ontegensprekelijk uit twee belangrijke 
luiken. Dat is enerzijds kwaliteitsvol onderwijs, maar anderzijds ook kwaliteitsvol onder-
zoek. Het zijn immers de onderzoeksresultaten en de methodologie gebruikt om deze te 
bereiken, die de voedingsbodem vormen voor inhoudelijk sterk onderwijs. Sinds midden 

jaren ‘90 is investeren in onderzoek en ontwikkeling een prioriteit in het Vlaamse beleid. 
Dit heeft er de laatste decennia voor gezorgd dat Vlaanderen heeft kunnen uitgroeien tot 
een topspeler in wetenschappelijk onderzoek op internationaal niveau. Het komt er nu 
op aan dit groot, nog steeds groeiend potentieel van excellente onderzoekers kansen te 
blijven geven om verder te groeien en op dit hoge niveau te kunnen blijven presteren. Er 
moet daarbij zeker over gewaakt worden dat het nodige evenwicht tussen een stevige 
voedingsbasis van fundamenteel onderzoek enerzijds en het meer strategisch en toege-
past onderzoek anderzijds wordt ingebouwd. Bij evaluaties mag men niet vervallen in het 
wiskundig optellen van publicatiecijfers en citaties.

Is er een kans dat het financieringsdecreet gewijzigd gaat worden in de 
nabije toekomst? Welke veranderingen zouden moeten worden doorge-
voerd?
Froeyman Die kans is er, maar alles hangt af van de bereidheid van de rectoren en de 
politici om fundamentele beleidskeuzes te maken. We merken dat er wel begrip is voor 
de situatie, maar dat de rectoren zelf ook wel gevangen zitten in de financiële situatie. 
Nu is het zo dat de universiteiten tegen elkaar concurreren om een zo groot mogelijk 
stuk van de financiële taart te ontvangen en iedere rector is er als de dood voor dat 
een verandering van het financieringssysteem ertoe zou kunnen leiden dat zijn of haar 
universiteit in de toekomst minder geld krijgt. Of de situatie zal wijzigen, zal in grote 
mate afhangen van de bereidheid van de rectoren om voorbij het particuliere financiële 
belang van hun eigen universiteit te kijken en te zoeken naar een manier om het Vlaamse 
wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs in het algemeen terug op het goede 
spoor te krijgen. Er moeten ook gewoon meer permanente posities bijkomen. Die zijn 
nodig om de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek op peil te kunnen houden. Er 
is natuurlijk ook altijd ruimte voor verbetering van de criteria. De evaluatiecriteria die 
nu gebruikt worden voor de verdeling van financiën zijn zeer rudimentair en niet echt 
gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek. 

Voorlopig is het in de universiteitsfabriek wachten op de verkiezingen om 
te zien wie de nieuwe Minister van Onderwijs wordt en op de evaluatie 
van het financieringsdecreet door de overheid. Vanaf dan kunnen politici 
en academische bestuurders concreet en dringend aangesproken worden 
om het beleid te herzien. 

Concurrentie om te overleven zorgt ervoor dat de 
kwaliteit daalt 
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Door de stad heen flaneren is meer dan geschiedenis alleen. Onze redactie 
houdt een rondslenterende tête-à-tête met een individu dat zijn hart verloren 
heeft aan Antwerpen. Al veertig jaar lang wordt de voordeur van de legenda-
rische broodjeszaak Jean-Pierre ingebeukt door hongerige en dorstige studen-
ten. Als een ware stormram vallen ze hier binnen. Altijd worden ze verwelkomd 
door de eeuwig glimlachende uitbater, Jean-Pierre.

Jean-Pierre Het is hier nooit veranderd. De kans dat zoiets zal gebeuren is klein. Waarom 
zouden we grotere ketens moeten volgen om alles design en strak te maken? Dit is een 
ambachtelijke zaak. Gezelligheid troef hier.

Jean-Pierre is een icoon in Antwerpen. Waarom blijft iedereen komen?
Jean-Pierre Herkenbaarheid. Lekker eten. Lekker drinken. Wie zal het zeggen? Volgens 

Tekst: Thibault Winants ■ Beeld: Martijn Fraanje

dwars neemt 

een loopje 

met Jean-Pierre
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mij wandelen mensen hier graag binnen omdat ze weten wat te verwachten. We zijn 
geen Panos. We slaan een babbeltje met de klanten. We proberen altijd vriendelijk te 
blijven. Altijd. Waarom iemands dag verbrodden door ze geïrriteerd te helpen? Daar 
schiet niemand mee op.

Veertig jaar cake. Veertig jaar worstenbroodjes. Veertig jaar broodjes 
met licht pikante saus. Is die routine niet vermoeiend?
Jean-Pierre Zelden. Er zijn altijd momenten dat ik liever even iets anders zou willen doen. 
Laten we zeggen dat ik hier 85 procent van de tijd met volle teugen geniet van mijn 
werk en de klanten. Die overige 15 procent zijn er kleine dingen die mij een fractie van 
een seconde frustreren. Vier decennia lang dezelfde job doen is niet zo voor de hand 
liggend. Veel mensen zouden gek worden. Maar mijn passie ligt hier, binnen deze vier 
muren volgestouwd met drank en spijs.

Uw vader staat al zestig jaar in de zaak. Uzelf baat deze zaak al veertig 
jaar uit. Zijn studenten veranderd?
Jean-Pierre Veel studenten denken dat mijn vader en ik broers zijn. Vroeger vond ik dat 
vervelend, maar nu zie ik het maar als een compliment voor hem dat hij op zijn leeftijd 
nog de hele dag in de winkel meedraait. Studenten zijn absoluut veranderd. Wat ze ook 
zeggen in de kranten en op de televisie, de studenten zijn veel braver geworden. Ze 
kopen geen alcohol doorheen de dag. Ze zijn vriendelijk en hebben geduld. Dat maakt 
ons werk ook makkelijker. Vroeger stormde hier soms tien man binnen die een bak bier 
kochten. Twee uurtjes later stonden ze hier weer – ladderzat – en vroegen een tweede 
bak. We hebben veel minder last van zatte mensen die hier de flauwe plezante willen 
uithangen. We openen de zaak om acht uur ’s morgens en tegenwoordig hebben we 
geen last meer van beschonken studenten die een gat in de nacht hebben doorgefeest 
en op het trapje van de ingang zitten te wachten totdat we open gaan. Ik had toen soms 
schrik om open te doen.

Enkel lovende kritiek voor deze generatie studenten, dus?
Jean-Pierre Dat is mijn visie. Ik sta hier al zo lang in de zaak. Misschien zie ik het anders 
dan anderen. Vroeger kwamen hier ook veel meer inwoners binnenwandelen. Nu is het 
golf na golf van ijverige studenten die een plaatsje in de bibliotheek willen bemachti-
gen. Misschien heeft het ook te maken dat de maatschappij helemaal anders is. Ik heb 
het gevoel dat de student nu veel meer werk moet verzetten dan de student vroeger. 
Een opdracht hier, een paper daar, een tussenexamen, groepswerkjes. Alles is zo strikt 
geworden. We moeten allemaal de regeltjes volgen.

Had u het nooit anders willen aanpakken?
Jean-Pierre Neen. Ik ben geboren in de winkel. Ik woon in deze winkel. Wie weet sterf 
ik ooit in deze winkel. Ik geef wel toe dat ik mensen benijd die doorheen hun leven 
verschillende jobs hebben gedaan. Die hebben zoveel ervaringen opgedaan. Maar dan 
kijk ik gewoon even rond en denk ik: “Neen, ik zit hier goed.” Ik doe mijn werk graag. 
Daarnaast kom ik zoveel mensen tegen. Professoren, studenten, dokwerkers, toeristen. 
Allemaal willen ze een stuk cake, een broodje of een worstenbroodje.

’Zoals het klokje bij Jean-Pierre tikt, voornamelijk voor de worsten-
broodjes in de oven, tikt het nergens.’ U hebt ook vele fans, zowel op 
straat als op het net. Hebt u nu eindelijk een pc gekocht? U overwoog het 
enkele jaren terug.
Jean-Pierre Een wat?

Een computer
Jean-Pierre (lacht) Neen. Ik ben geen computerman. Ik zou niet weten hoe ermee om te 
gaan. Ik heb geen gsm. Ik heb geen auto. Waarom zou ik die dingen nodig hebben? Ik 
spendeer mijn tijd hier, tussen deze vier muren. Ik zen content meh wa da ‘k eb. 
Stukje cake? 

Wat ze ook zeggen in de kranten en op de televisie, 
de studenten zijn veel braver geworden.
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Iedere maand laat Capitant (de studentenvereniging die studenten inleidt tot en 
begeleidt naar de financiële markten) economische en financiële onderwerpen 
aan bod komen in Het Marktsegment van dwars. Deze rubriek gidst je door 
het beursnieuws heen, zonder vast te lopen op de moeilijke en ingewikkelde 
concepten. Hier worden ze uitgelegd in mensentaal.

creatief met geld

In de hectische zoektocht naar financiële ademruimte brengt onze overheid het er steeds 
creatiever vanaf. Klassieke maatregelen zijn het afslanken van het ambtenarenbestand 
of, al iets drastischer, het verkopen van overheidsgebouwen. Als deze zelfs niet meer 
volstaan, draait men er in Brussel zijn hand niet voor om om buiten het (wet)boekje 
te denken. Onder dit motto werd in 2005 het systeem van permanente regularisatie 
ingevoerd. Op deze manier kunnen bedrijven, particulieren en verenigingen een dossier 
indienen waarin ze uit de biecht klappen over hun frauduleuze zaakjes en het bijbeho-
rende zwart geld, zonder te ernstige gevolgen te ondervinden. Uiteraard worden de 
achterstallige belastingen betaald, evenals een kleine boete, maar al bij al komen de 
meesten hier erg goed weg. Voor de overheid betekent dit, zonder al te veel moeite, een 
opbrengst die eind december was opgelopen tot een kleine 2 miljard euro.

Dat zwart geld zich al lang niet meer alleen voordoet in criminele milieus, behoeft geen 
betoog. Heel wat grote, maar ook kleine ondernemingen kunnen in de verleiding komen 
om een betaling niet aan te geven bij de belastingen. Indien wordt toegegeven aan 

deze verleiding ontstaat wat ‘zwart geld’ genoemd wordt. Hoewel het ontlopen van 
belastingen altijd interessant oogt, hangen er ook een boel consequenties aan vast. De 
overheid is immers altijd geïnteresseerd in geldtransacties die zich onderscheiden van de 
standaard. Zo hebben banken meldingsplicht aan de overheid. Dit wil zeggen dat als 
een cliënt een ongewoon hoge som op zijn rekening laat zetten, de bank verplicht is deze 
transactie te melden aan de overheid. Deze kan dan beslissen om al dan niet een onder-
zoek te starten. Dit dwingt een belastingzondaar er dus toe om vindingrijk te zijn om 
zijn zwart geld ‘wit te wassen’. Zo had de Amerikaanse maffia een eenvoudige manier 
bedacht om hun zwart geld terug in het legale circuit te brengen. Ze kochten wasserettes 
op, waar de cashstroom per dag gemiddeld genomen hoog ligt, en mixten de contante 
betalingen dan met zwart geld. Vandaar ook de term money laundering.

Tegenwoordig worden meer doordachte constructies opgesteld om de wetgever om de 
tuin te leiden. Een klassieke manier gaat via het buitenland. Hierbij worden vennoot-
schappen opgericht in het buitenland, waar het belastingregime veel soepeler en/of 
makkelijker te omzeilen is. Nadien wordt het geld overgemaakt naar deze vennootschap. 
Op zijn beurt leent deze het geld weer uit aan een andere vennootschap, vaak opgericht 
door een zogenaamde stroman. Een stroman vormt de tussenpersoon tussen de vennoot-
schap in het buitenland en het eigenlijke bedrijf. Zo wordt de oorsprong van het geld nog 
minder traceerbaar gemaakt. Uiteindelijk zal de eigenaar het geld lenen van een van 
deze bedrijven en kunnen gebruiken om te investeren. Omdat het geld geleend wordt 
van een bestaand en officieel geregistreerde vennootschap in het buitenland, wordt het 
moeilijk om te achterhalen waar het geld aanvankelijk vandaan kwam.

zwart geld
Tekst: Jonas Thys ■ Beeld: Senne Claes
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Voor de modale burger is het opzetten van een dergelijke constructie niet realistisch. 
Een optie kan zijn om het geld in te ruilen voor credits in een casino. Later worden deze 
opnieuw omgeruild in geld, waarbij beweerd wordt dat de credits zijn verdiend door 
het gokken in het casino. Indien het casino de credits uitbetaald, is het geld witgewas-
sen. Uiteraard zal het casino zich bij grote bedragen vragen stellen en eventueel niet tot 
uitbetaling overgaan.

economische impact

Interessant is ook de vraag wat de impact is van zwart geld op de economie. Een 
cruciale factor hierbij is de grootteorde waarover we spreken. Zoals bij veel fenomenen, 
beïnvloedt zwart geld de economie op kleine schaal anders dan op grote schaal.
Wanneer het om onsystematische kleine betalingen in het zwart gaat, kan dit een beperkt 
positief effect hebben op de economie. Het wordt voor mensen immers goedkoper om 
een dienst of product aan te kopen, waardoor mensen sneller geneigd zullen zijn om 
overstag te gaan. Een bevriende tuinman die na zijn uren nog wat komt bijklussen in 
plaats van het tuinbouwbedrijfje betalen waarvoor hij officieel werkt, kan de betalings-

bereidheid beïnvloeden. Door de tuinman in het zwart te laten werken, komt er weer 
circulatie in het geld, wat verder (positieve) effecten kan hebben.

Er ontstaan dus pas echt problemen als er naast de normale economie een echte zwarte 
markt ontstaat. Hierbij komt het zwart geld zelden of nooit terug in de legale geldcy-
clus, maar blijft het circuleren binnen het zwarte milieu. Dit heeft verregaande gevolgen 
voor de overheid. Zij zien hun inkomsten uit taxatie dalen en hebben bijgevolg minder 
overheidsbudget om investeringen te doen in het eigen land.
In een land als India, dat bekend staat om zijn weelderige zwarte markt, blijven de socia-
le problemen dan ook niet uit. Omdat de overheid de middelen niet krijgt om de rijkdom 
in het land te verdelen en bij te sturen, wordt het land gekenmerkt door een groeiende 
sociale ongelijkheid. Het effect van deze parallelle, zwarte economie wordt nog versterkt 
door de aanwezige corruptie, die katalyserend werkt.

Voor wie tot inkeer is gekomen en zijn zwart geld netjes wil aangeven, komt dit artikel 
net te laat. Sinds 31 december 2013 is het systeem van permanente evaluatie afgelopen 
en bestaat er geen gunstige formule meer om zwart geld aan te geven. Wel motiveert de 
overheid om de aangifte zelf te doen, door de boete in dat geval aanzienlijk lager te 
houden dan wanneer de overheid de ontdekking moet doen. 

Kleine, onsystematische batalingen in het zwart 
kunnen een beperkt positief effect hebben op de economie
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Redactielid Maurits Chabot neemt de lezers mee op zijn stedelijke speurtocht 
door Antwerpen. Op een persoonlijke manier brengt hij bijzondere plekken die 
normaal aan de aandacht ontsnappen in kaart.

Schoonselhof is een parkbegraafplaats in Wilrijk die sinds 2007 een beschermd 
monument is. Op de bijna 90 hectare liggen ruim 5.000 graven, waaronder de rustplek-
ken van schrijvers Willem Elsschot, Hendrik Conscience en zangeres La Esterella. Ook 
stadsiconen als Leopold de Wael liggen hier onder de zoden.
Schoonselhof ontleent zijn naam aan Jan van Wilrike, een veertiende-eeuws ambt van 
‘Sconcele’. Van origine was het Kasteel Schoonselhof een ‘huis van plaisantie’, een 

buitenverblijf van rijke kooplieden in de zestiende eeuw. In 1911 kocht de stad Antwer-
pen het domein op om het als parkbegraafplaats te besteden en in 1914 werd op 
Schoonselhof voor het eerst iemand ter aarde besteld: een Duitse soldaat. Inmiddels 
is ook het kerkhof van Kiel (1936) bijgevoegd, evenals graven van Groenkerkhof, de 
tegenwoordige Groenplaats: waar vroeger overledenen rustten, parkeert men nu auto’s 
in de ondergrondse garage.

Een kerkhof is dé plek voor ‘Halloweenfantasy’. Wie het internet raadpleegt, leest op 
theghosthunter.nl dat de bovenste verdieping van Kasteel Schoonselhof bezeten wordt 
door negatieve energieën en kindergeesten. Een wél serieus te nemen publicatie van 
Openbaar Kunstbezit Vlaanderen in 2004 meldt onder het kopje ‘Spoken op het kerkhof’ 
dat het grafmonument van Remy Cornelissen (een groot beeld van evangelist Johannes 
Patmos) op een nacht in 1993 verdween. Ook het gedenkteken voor kunstenaar Alfred 
Szukalski is ontvreemd, nog voor het geplaatst kon worden.

Op een dinsdagochtend stap ik voor ‘het Kasteel’ van mijn fiets. Luiken hangen uit de 
hengsels en de verf van de buitenmuren bladdert af, het gebouw vertoont zweetplekken. 
Bij de ontvangstbalie hangt een poster “Ziek! Wat nu?” met daaronder het nummer van 
de Politie Wilrijk en achter me hangt een affiche met opdruk “Alarm, bel de blauwe lijn!”. 
Dat geeft moed. Op de balie liggen pepermuntjes van de stad Antwerpen: zij die langs 
graven gaan, hebben een frisse adem. Ik neem de trap om de bovenste verdieping te 
checken, de Edgar Allan Poe in mij doet van zich spreken. Vanaf de tweede etage wordt 
de trap gebarricadeerd door een hek en rood-witte linten. Er is nog net zicht op een 
hoge, holle hal daarachter. Een The Shining-achtige verschijning blijft echter uit.

Op Schoonselhof hangt dikke mist, de graven gaan gesluierd vandaag. Er zijn diverse 
wandelroutes: één voert langs beroemdheden, één langs overgeplaatste graven van Kiel 
en Stuivenberg, de derde doet de militaire begraafplaats aan en de laatste bezoekt de 
ereperken en de Joodse begraafplaats. Ieder is netjes gesorteerd, zelfs in de dood zijn 
we in rangen en standen verdeeld – kistje bij kistje, blokken bouwen voor gevorder-
den. Opvallend: de parkbegraafplaats is in feite in zichzelf gekeerd. Het kasteel en de 
ontvangstbalie liggen middenin het park en de graven worden omsloten door bosscha-
ges; pas wanneer je de perken betreedt, worden zerken zichtbaar.

Tekst: Maurits Chabot ■ Beeld: Maurits Chabot & Basia DajnowiczAntwerpen centraal
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Schoonselhof is niet alleen een bezoek waard vanwege de granuleuze grafmonumenten, 
ook de ecologische diversiteit is bloeiend en boeiend. Doordat er nooit kunstmest is 
gebruikt, tref je op de parkbegraafplaats een breed scala aan planten met tot de verbeel-
ding sprekende namen als ‘Bleek cypergras’, ‘Liggend hertshooi’ en ‘Rode schijnspurrie’. 
Liggend hertshooi? Een plantje van 0,5 tot 20 cm hoog met een dunne, licht opstijgende 
draadvormige stengel en lancetvormige bladen. Het bloeit op matig voedselrijke leem- en 
zandgronden, in greppels, afgravingen en kapvlakten en valt onder het dwergbiezenver-
bond. Ziezo, botanicus in spe.

Schoonselhof is tevens het domein van konijnen en mollen. Vele molshopen verrijzen 
tussen perken en zerken – niet alles op de begraafplaats blijft ondergronds. Tijdens mijn 
bezoek tel ik zo’n vijf konijnen die tussen graven wegschieten zodra ik in de buurt kom. 
Schoonselhof kampt zowaar met een konijnenoverschot: 3.000 van de 5.000 graven zijn 
ondergraven. Er is een team van valkeniers ingezet dat met Harris Hawks, Amerikaanse 
woestijnbuizerds, op de konijnen jaagt. De tactiek: wanneer de valkeniers op een ‘konij-
nengraf’ stuiten, sturen ze fretten de 
tunnels in terwijl uitgangen worden 
afgezet met frettennetten. Een enkele 
keer worden ook herdershonden 
ingezet. Door de angst weet een 
konijn soms toch door de netten te 
breken en dan komen de valken in 
actie. Dat is echter geen risicoloze 
exercitie stelt de valkenier: de valk 
kan zich in de duikvlucht kwetsen 
aan een grafsteen.

Er zijn meer wonderlijke werelden 
op Schoonselhof, zaken waarvan 
je het bestaan niet zou vermoe-
den. In het rek met brochures in 
het rouwcentrum valt mijn oog op 
het boek Ruimte tussen dood en 
uitvaart, over sneeuwballen gooien 

en ander doodgewoontes. Een boek dat als ‘een reisgids’ gebruikt moet worden om het 
rouwproces te vergemakkelijken. “Dit doe-boek doet iets met je,” luidt de aanbeveling. 
Het kan nog gekker. Er ligt ook een groenbruine affiche van een man in zwart kostuum 
met een koddig hoedje en een fopneus op. ‘Rouwclown,’ meldt de flyer, in te huren 
voor rouwdiensten. Hij is “een belichaming van droefheid en medeleven, een tastbare 
aanwezigheid die helend werkt,” “bedeesd en zeker niet uitdagend”. “Zwijgzaam kijkt 
hij nabestaanden respectvol aan en geeft hij kleine signalen van begrip.” Hij “maakt 
geen grappen,” maar “door zijn spontane en onbevangen houding gaan mensen minder 
verkrampen”. Tip van de flyer: “huilen kan, lachen mag en applaudisseren lucht ook op.” 
Goed.

Het wordt avond als ik het gebouw verlaat, schaduwen betreden het park. Mijn blik glijdt 
voorbij het blauwe beeld van Hendrik Conscience. Aan de horizon doemen bossen op, 
Antwerpen is buiten zicht. Takken wiegen in de wind, de dood vraagt ze ten dans. Regen-
wolken hangen als nat wasgoed boven de bomen, het is tijd om Antwerpen in te gaan.   
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it’s all about 
the money
cultuursubsidies onder 
druk

In het najaar van 2012 maakte Joke Schauvliege, Vlaams Minister van 
Cultuur, de subsidieadviezen openbaar. Een aantal maanden later maakte 
ook de stad Antwerpen bekend dat zij in haar besparingsoefening in de 
cultuursubsidies zou gaan snijden. Dit veroorzaakte grote commotie in de 
cultuursector.

Kunstinstellingen kregen zonder meer allemaal tegelijk te horen dat hun 
subsidies geschrapt zouden worden. Een golf van paniek in het cultuur-
landschap volgde. We zijn ondertussen een jaar verder en de storm lijkt 
te zijn gaan liggen. Wat is de stand van zaken omtrent de subsidiëring, 
wie krijgt hoeveel en hoe tevreden is de cultuursector met de huidige 
situatie? dwars ging op onderzoek uit.

Tekst: Carolina Rowicki & Sanne Pervé ■ Beeld: Benjamin Theys



31

de puntjes op de i zetten

De subsidiëring van kunstinstellingen in Vlaanderen ligt niet voor de hand. Zo halen ze uit 
verschillende bronnen hun geld, waarvan de grootste de Vlaamse gemeenschap is. Ook 
de stad Antwerpen heeft haar eigen middelen en cultuurbeleid. Sommige instellingen 
krijgen een vaste toelage van de stad, de zogenaamde structurele subsidies, anderen 
krijgen projectsubsidies voor individuele projecten. Het kan dus goed zijn dat sommige 
instellingen zowel van Vlaanderen als van de stad Antwerpen subsidies krijgen.

het kaf van het koren scheiden?

Door een gebrek aan transparantie bij de preadviezen van de Vlaamse overheid werd 
onrust gezaaid bij onder andere Zuiderpershuis, Musical van Vlaanderen en Internati-
onaal Filmfestival Gent, toen zij te horen kregen dat er in hun subsidie gesnoeid zou 
worden. De communicatie verliep onduidelijk: preadviezen werden geïnterpreteerd als 
definitieve besluiten, terwijl het om een voorlopige stand van zaken ging. Ook rond 
de uitkering van de stedelijke middelen was er heel wat verwarring. De stad kondigde 
aan dat een aantal cultuurhuizen hun subsidies gingen kwijtspelen en waarschuwde de 
sector voor forse besparingen. Er zou door de stad Antwerpen uiteindelijk 15 procent 
bespaard worden op uitgaven in de cultuursector. Er werd druk gespeculeerd dat dat een 
tastbaar gevolg zou zijn van de heersende crisis. Is het besparen op cultuur immers niet 
de logische eerste stap ten tijde van economische problemen?

het reilen en zeilen van de cultuursector

De opluchting was echter groot toen veel instanties te horen kregen dat ze alsnog hun 
subsidies zouden ontvangen en dat sommige Antwerpse instellingen zelfs wat meer 
Vlaamse middelen zouden krijgen. Ook instellingen die afhankelijk waren van stedelijke 
middelen kregen uiteindelijk toch wat steun.

Toch blijven de cultuursubsidies een heikele kwestie. Zijn de Antwerpse cultuurinstellingen 
tevreden met wat ze (niet) krijgen? We spraken enkele Antwerpse cultuurhuizen.
Filmhuis Klappei laat ons weten dat de commotie rond de subsidieadviezen best spannend 
was, maar dat de situatie voor hen voorlopig onveranderd is gebleven. Zij krijgen een 

erg klein bedrag van zowel de stad Antwerpen, het district alsook de provincie, maar 
de uitdaging om rond te komen blijft en over elke euro moet goed nagedacht worden.

Ook het koor De Chorale heeft tot nog toe geen nadelen ondervonden van de bespa-
ringen in de cultuursector, maar ze trachten dan ook een gedeelte van hun projecten te 
financieren via privé sponsoring. Ze zijn er zich ook van bewust dat (semi-)professionelen 
meer in aanmerking komen voor steun en daar hebben ze als amateurvereniging alle 
begrip voor.

Zomer van Antwerpen wordt door Stad Antwerpen beschouwd als een van de culturele 
basisinfrastructuren. Dat wil zeggen dat ze daardoor minder geraakt zijn door de bespa-
ringen dan andere kunstinstellingen en dat ze netto ongeveer hetzelfde behouden als 
vorige jaren. Daarnaast is het voor Zomer van Antwerpen belangrijk om structureel te 
kunnen werken met een vaste meerjarenbegroting; die zekerheid rond meerjarensubsidi-
ering is dan ook cruciaal. Ook voor muziekcentrum AMUZ ziet de situatie er ongeveer 
hetzelfde uit als voorgaande jaren.

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) vindt het deugdelijk dat de 
stad een echt cultuurbeleid wil ontwikkelen. Zij ijveren ook voor een intens en actief 
samenwerken met de stad waarbij beide partijen zich voor concrete projecten engage-
ren. Dat zou voor hen het ideale kader zijn. Verder willen zij als instelling van de Vlaam-
se gemeenschap en omwille van hun nauwe financiële steun, hun tevredenheid uiten over 
het behoud van hun − weliswaar beperkte − structurele steun.

Echt Antwaarps Teater weet hun waardering voor het beleid en de subsidies te tonen. Ze 
hebben lang niets gekregen en ook nooit iets gevraagd, maar krijgen sinds het beleid 
van Patrick Heylen, Schepen van cultuur van de stad Antwerpen, wel waardering. De 
kleine steun die ze nu krijgen, is voor een aantal jaar bestendigd. Dat ervaren zij als  een 
erkenning van hun verdiensten voor de stad omdat ze ook toeschouwers van buiten  

Zowel wij als de administratie moeten de kans 
krijgen om de reglementering te laten ‘leven’ 

- Monty
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Antwerpen halen die hun bezoek aan Echt Antwaarps Teater combineren met een stads-
bezoek.

‘t Vlaams Stripcentrum is opgelucht dat ze de jaarlijkse toelage, die 100 euro meer telt, 
voor nog eens 4 jaar mogen ontvangen en daarmee ook hun activiteiten na 34 jaar niet 
noodgedwongen moeten opgeven. Maar wat is 100 euro op jaarbasis?

de keerzijde van de medaille

Niet iedereen is echter tevreden. Tutti Fratelli, een 
sociaal-artistieke werkplaats in Antwerpen, gaf aan 
dat de panieksfeer die door de onduidelijke start is 
ontstaan nog altijd heerst. “Er is onrust gezaaid en dat 
voel je. De sfeer is minder hartelijk. Het leek even bij 
de bekendmaking van de cultuursubsidies alsof er zeer 
veel organisaties zouden sneuvelen en men er met de 
botte bijl door zou gaan. Uiteindelijk bleek dat nog 
mee te vallen, maar het blijft natuurlijk heel moeilijk 
voor organisaties die minder krijgen.” Zelf zijn ze bij 
de winnaars: aanvankelijk kreeg Tutti Fratelli 7.000 
euro structurele subsidie van het Departement Cultuur 
en 12.000 euro van Samenleven. Momenteel is dat 
veranderd naar 20.000 euro structurele subsidie van 
Cultuur en 6.000 euro van Samenleven. Dit komt neer 
op een stijging van 5.000 euro. Daarnaast hebben ze 
het afgelopen jaar nog een eenmalige investeringssub-
sidie mogen ontvangen. “Wij hebben het geluk dat wij 
de afgelopen jaren in een groeifase zaten. We konden het perfect verantwoorden om 
meer subsidies te vragen en werden daarop ook gedeeltelijk gehonoreerd. We kregen al 
weinig, we vroegen met reden meer, heel veel inleveren was dus niet mogelijk.”

De steun van Provincie Antwerpen werd echter sinds 2013 meer dan gehalveerd en 
vanaf 2014 krijgen ze mogelijk niets meer. De verhoging van de stad verzacht die pijn, 
maar globaal genomen moeten ze het met minder stellen. Sinds 2013 zijn ze gestart met 

een zoektocht naar eigen middelen: een systeem van weldoeners. Dat is niet makkelijk 
en vraagt veel tijd; tijd die ze liever zouden steken in het maken van producties en het 
begeleiden van hun mensen.

Tutti Fratelli is niet alleen in hun zoektocht naar sponsoring. Het Zuiderpershuis is ter 
beschikking gesteld voor diverse doeleinden waaronder Café Corsari. Hun kantoren 
worden benut door veel (socio-)culturele organisaties en de zaal wordt privaat en parti-

culier verhuurd. Sinds 2012 krijgen ze geen Vlaamse 
subsidies meer, waardoor de culturele invulling van 
het Wereldculturencentrum is stopgezet. Nu moeten ze 
vooral receptief te werk gaan. Toch blijven zij hopen 
op financiële ondersteuning waarvoor zij nu volop een 
dossier aan het voorbereiden zijn. In het verleden heeft 
echter noch Zuiderpershuis, noch Wereldculturencen-
trum cultuursubsidies aangevraagd bij de Stad Antwer-
pen.

Ook Monty Kultuurfaktorij moet het momenteel zonder structurele subsidies stellen. Wel 
kunnen ze nog projectsubsidies aanvragen wat ze dan ook gedaan hebben. 100 procent 
van de aanvraag, maar dat dekt slechts 70 procent van de kosten. Dit zorgt voor een 
nieuwe situatie: “Zowel wij als de administratie moeten de kans krijgen om de reglemen-
tering te laten ‘leven’.” De besparing wordt grotendeels gecompenseerd door strengere 
prijsafspraken en het creatief omspringen met promotie; een tandje bijsteken dus.

Er heerst te veel de indruk 
dat onze sector de subsidies voor 
eigen organisatie of voor eigen 
welzijn gebruikt

- Fameus
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Fameus, de broedplaats voor amateurskunsten, wist ons te vertellen dat het er vorig jaar 
heftig aan toe ging vanwege emotionele discussies waarbij men vergat rationeel naar de 
feiten te kijken. Dit had volgens hen ook te maken met de rol die de pers en de media 
toen speelden. Vandaag lijkt de rust in ieder geval wat teruggekeerd. Ook bij Fameus 
zelf lijkt de storm te zijn gaan liggen, ondanks hun verlies van 10.000 euro aan subsi-
dies. “Dat zijn geen onoverkomelijkheden en kunnen we opvangen in onze begroting 
en werking.” Door creatiever en bewuster om te springen met het budget trachten zij die 
besparing op een andere manier terug te verdienen: door extra projectmiddelen, sponso-
ring en eigen inkomsten via zaalverhuur en tickets. Het blijft echter een bittere pil om te 
slikken. “Ik vind het ook wel jammer dat een meer rechts bestuur, zoals nu in Antwerpen, 
te snel besparingen doorvoert in de socioculturele sector. Er heerst te veel de indruk dat 
onze sector de subsidies voor eigen organisatie of voor eigen welzijn gebruikt. Die subsi-
dies zorgen niet alleen voor tewerkstelling, maar ook voor boeiende, schone en ontroe-
rende producten die mensen samenbrengen en emotioneel raken.” Anderzijds begrijpt 
Fameus ook dat elke stad, gemeente en overheid gedwongen is om 
besparingen door te voeren in tijden van crisis. 
Dit dwingt de sector om na te denken 
over de inzet van middelen 

en de subsidies niet als een zekerheid te beschouwen, alsook tot het nadenken over de 
rol van kunstinstellingen in de samenleving, namelijk mooie cultuurproducten maken die 
die samenleving beter maken.

nadat de storm gaan liggen is

Men kan dus zeggen dat het grootste probleem voor de kunstinstellingen de onduidelijk-
heid was waarmee de verdeling van de cultuursubsidies van start is gegaan. De cultuur-
sector meent voor een groot deel dat men een gegeven paard niet in de mond mag kijken 
en dat er dus bijgevolg geroeid moet worden met de riemen die men ter beschikking 
heeft of die men ergens anders gaat zoeken. De grootste paniek lijkt dus te zijn gaan 
liggen, toch heerst er een algemeen sfeertje dat zegt: “meer mag!” 

Wens je meer te lezen over het bewogen jaar van de cultuursector, dan verwijzen we je 
graag door naar de dwars-pagina, waar we twee prominente figuren 

uit het landschap hebben geïnterviewd: mr. Luk Van 
den Bosch, directeur van het Toneelhuis en  

mevr. Barbara Wyckmans, direc-
trice van HET PALEIS.
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Derdejaarsstudent Geneeskunde Ward Bauwens 
gold na Pieter Timmers als het grootste zwemta-

lent van België. Hij heeft vijf Belgische records 
op zijn naam staan, maar nam in oktober 
afscheid van de zwemsport. De goesting viel 
weg en de combinatie van topsport en stude-
ren bleek niet haalbaar.

“Toen ik stopte dacht ik dat er een pak tijd zou 
vrijkomen, maar integendeel: ik heb niet meer tijd dan 
vroeger,” zegt Ward, die er een ontzettend zwaar 
semester heeft opzitten. “Als ik er nu op terug kijk kan 
ik niet geloven dat ik mijn sport en studie zo lang heb 
kunnen combineren.” Ward splitste zijn vakken echter 
niet op. “De opleiding duurt al zeven jaar en ik wou 
niet ieder jaar met nieuwe mensen in de les zitten.” 
Bovendien kon hij door blessures soms meer tijd 

maken voor zijn studie. “Toen ik pas aan d’unief zat, 
kreeg ik een schouderblessure en in het begin van het 
tweede jaar brak ik mijn enkel, waardoor ik ook enkele 
maanden niet kon zwemmen.”

Toen hij in februari overschakelde naar drie trainingen 
per dag, werd het heel zwaar voor hem. ‘s Ochtends 
vroeg trainen, les volgen, terug trainen en vervolgens 
te laat komen voor de verplichte les. Het ritme werd 
onhoudbaar. “Van de ene op de andere dag vond ik het 
zwemmen niet meer leuk. Daarvoor heb ik altijd graag 

gezwommen. Ondanks het vroege uur om op te staan, was ik 
telkens gemotiveerd. In maart heb ik trainingen gemist en bolde 
ik wat uit. Ik begon mezelf vragen te stellen over mijn toekomst.”

In de zomer, eind juli, op het WK in Barcelona geraakte hij 
bovendien niet door de reeksen. “Dat WK kon misschien nog 
voor de ommekeer zorgen. Op kampioenschappen presteerde ik 
altijd goed, misschien kreeg ik de goesting weer te pakken.” Toen 
in september het zwemseizoen weer begon, gaf Ward aan ermee 
te stoppen. “Begin oktober viel de officiële beslissing. Mijn directe 
omgeving voelde het al even aankomen dat ik zou stoppen.”

Ward doet nog aan fitness, maar sinds het WK is hij nog slechts 
eenmaal gaan zwemmen. “Er komt altijd wel iets tussen, het moet 
er echt nog eens van komen. Nadat ik stopte, had ik een beetje 
een degout van het zwemmen, al blijf ik de kick van de wedstrijd 
missen.”

Zijn mooiste momenten? “Het EK junioren, waar ik zilver en brons 
won, het EK vlak voor de Olympische Spelen, waar ik zevende 
werd op de 400m wisselslag en de Spelen in Londen zelf, waar 
ik de zestiende tijd zwom.” Daarnaast bleef hem ook nog het BK 
2013 in Antwerpen bij, dat in mei plaatsvond. “De periode voor 
het BK kon ik me niet opladen en trainde ik slecht, maar tijdens de 
wedstrijd zwom ik een Belgisch record. Bovendien kwamen wel 
dertig vrienden van de universiteit kijken. Wat een fantastisch 
moment.” 

Tekst: Sander Carollo ■ Beeld: Ward Bauwens

voorbeeldig student 
Ward Bauwens
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subsidies Unifac verdubbeld, YOLOcontraire



Antwerpen inspireert Model United Nations
Beeld: Dorian Baetens


