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De nieuwe charme

Benadering

Lukas De Vos

Ten geleide. Lofrede op de rede

De titel van dit derde boek over de Arkprijs van het Vrije
Woord, Een Geboeide Waarheid Erkennen Wij Niet, keert terug naar de bron. Naar stichter en ijveraar August Vermeylen
die de plannen ontvouwde voor het Nieuw Vlaams Tijdschrift;
naar de eerste hoofdredakteur en oprichter van de Arkprijs
zelf, Herman Teirlinck; naar de vorming van een zelfstandige
stichting die zich inzet voor de grondwaarden van de Arkprijs:
vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van alle mensen, de Nederlandstalige kultuur als drager van die idealen.
In zijn gekende gezwollen stijl, eigen aan de tijd, schreef
Herman Teirlinck in de vijfde jaargang van het nvt naar aanleiding van de schandelijke intrekking van de letterkundige
prijs der provincie Antwerpen voor Marnix Gijsen: “Uit adellijke hoek vreest n.v.t. noch aanslag noch verraad”. Een wat
omslachtige formulering om het volste vertrouwen in medestanders met zieleadel uit te drukken.
Teirlinck leefde in een tijd van verheven gedachten en de
zedelijke plicht het volk te verheffen. Het belette niet dat het
spaak was gelopen in de intellektuele sociaalbewogen “elite”
die het voortouw moest nemen. De open geest van Vermeylens
“More Brains” botste met Hendrik De Mans technokratische
“autoritaire demokratie”. Het Arkkomitee is de erfgenaam van
de humane strekking, die net dat elitaire wil verwijderen en
inzet op brede dialoog en de opbouwende kracht van kritische afweging. In het allereerste nummer van het nvt (mei
9
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1946) maakte Herman Teirlinck het morele testament op van
de Vlaamsgezinde bwp-er August Vermeylen, die zijn geesteskind nooit zag verschijnen – hij stierf op 10 januari 1945. Zijn
opdracht aan de volgende generatie was ‘De Taak’, het eerste
beschouwende stuk dat in het nvt verscheen. Teirlinck schreef
in zijn verantwoording: “Deze mensch heeft zich vrijwillig van
elk billijk voorrecht, van elk hooger gezag beroofd, om in een
gevoel van menschelijke gelijkwaardigheid, van menschelijke liefde, op te staan in dienst van de gemeenschap. Ook hier
heeft hij zijn droom om een betere wereld nagestreefd, een wereld waar wederzijdsch hulpbetoon de orde vestigt, en vrijheid
de krachtige waarborg is voor tucht. (…) Deze man van wil
heeft nooit geaarzeld den stap te doen, dien zijn rede gebood”.
Het is een dagdagelijkse strijd die blijvend dient geleverd
te worden. Er bestaan geen billijke voorrechten, er bestaan
geen orde en tucht die op macht gericht zijn, er bestaat geen
elite die zichzelf zo beschouwt, of ze nu van adel, van rijkdom,
van gedachtengoed, van akademische hovaardigheid, of van
uitdagend anarchisme is. Het grootste gevaar dat de mens beloert is morele zelfgenoegzaamheid. Denken, beter te zijn dan
de ander. Moreel superieur. Wijzer dan Sokrates.
Het zoeken gaat boven het beleren. Dat uit zich ook in de
niet altijd even evenwichtige ontwikkelingsgang van de Arkprijs. Zolang het de redaktie van het nvt was die deze morele
onderscheiding toewees, dit “symbool van geestelijke vrijheid” (Het Parool, 28 mei 1954), werden vrijwel uitsluitend letterkundigen bekroond. Dat was de wens van Herman Teirlinck. Hij interpreteerde de richtlijnen van Vermeylen naar
eigen inzicht. Zijn biograaf Stefan Van den Bossche (Ge Zijt
Zoveel Mensen Geweest. Herman Teirlinck 1879-1967, 2017)
stelt onomwonden: “Teirlinck beweert” (in november 1945)
“dat het niet de bedoeling is om ‘het plan van Vermeylen te
wijzigen door uitschakeling van wetenschappelijke bijdragen’
(…) In geen tijd heeft Teirlinck de ontzuiling – het oorspron10
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kelijke idee – gecounterd, het algemene karakter ervan ge
reduceerd en de redactie hervormd”. Om de ontzuiling te verhinderen had Teirlinck goede redenen: de financiering. In
1947 had het ministerie van onderwijs namelijk staatssubsidies toegekend aan “van manbaarheid getuigende bladen”, zeg
maar de spreekbuizen van de drie grote politieke partijen van
toen. “Die regeringssubsidies zijn geen douceurtje voor de
uitgevers”, maar het geld is bedoeld om de auteurs te betalen,
“bedragen die een Nederlandse redactie tot emigratie zouden
kunnen verleiden” (Het Parool, 1 oktober 1949). Het nvt
kreeg in 1948 8.400 gulden uitgekeerd (zo’n 40.000 euro),
dubbel zoveel als De Vlaamse Gids en Dietsche Warande en
Belfort. Tijden veranderen.
In een poging om meer rekening te houden met de oorspronkelijke opzet, heeft het Arkcomité sinds zijn oprichting
in 1982 de balans meer dan rechtgetrokken naar de wensen van Vermeylen: laureaten komen sindsdien uit het hele
spectrum van het culturele leven (film, geschiedenis, muziek,
beeldende kunsten, tekenkunst, journalistiek) én van maatschappelijke en wetenschappelijke betrokkenheid (antropo
logie, ekonomie, geneeskunde, politiek, klimaatstudie, wijsbegeerte, sociaal-kultureel veldwerk).
Juist daarom mogen wij ons gelukkig prijzen dat al vijfenzeventig jaar na de opstart van het Nieuw Vlaams Tijdschrift
een laureate (nog maar de tiende vrouw) van de Arkprijs is
gekozen die het ideaal van Vermeylen in al haar bescheidenheid belichaamt. Caroline Pauwels staat er borg voor dat de
balans niet doorslaat in de andere richting, die van het sciëntisme, wetenschap om de wetenschap, wetenschap als enige
weg naar kennis. Zelden is een rektor zo betrokken geweest in
de wereld van muziek, kunsten, literatuur en geschiedenis,
zelden heeft een rektor zich zo ingezet voor de volksverheffing en de insluiting van zowel nieuwe landgenoten als van
andere overtuigingen. Pauwels is de vleesgeworden vaandel11
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draagster van wat Vermeylen al voor ogen stond toen Van Nu
en Straks in 1893 het levenslicht zag. Elke Vlaming meezuigen
in de Gesamtkunst, zijn taal aanscherpen, zijn kennis vergroten, de rede laten bovendrijven.
En dat kon omdat het jaar voor de verschijning het meervoudig algemeen stemrecht (voor mannen) was ingevoerd en
Vermeylen vertoefde in kunstzinnige Europese kringen. In
het ‘Woord Vooraf ’ op de tweede jaargang (1894) zie je daarvan de neerslag: “De verloochening der transcendente wet –
wat als gevolg heeft: streven naar volkomen vrijheid in de gemeenschap – zal dezen tyd om-werpen, met zijn kunst. (…)
De eenling zal weten dat hij deel uitmaakt van een harmonisch geheel, waarin alle dingen, solidair, in noodwendige
verhouding tot elkaar staan; gedreven door zijn doel, volkomen zelfontwikkeling, weten dat hij dat doel best bereiken
kan in de gemeenschap”.
Vermeylens bedoeling is duidelijk: geen kunst om de
kunst, geen “mechanische kunst”, maar betrokkenheid van
elke mens, elke burger recht doen, zodat Vlaanderen “niet
zou achterblijven bij het intenser kunst- en gedachtenleven
waarvan de hoofdstad nu het voornaamste brandpunt was”.
Tegelijk dient die aansluiting door te dringen tot alle gele
dingen van de samenleving: brede interesse en begrijpelijke
kennisoverdracht spelen daarin een onvervangbare rol. Pauwels zal het graag horen, ze heeft van haar universiteit een
bruggenhoofd gemaakt dat internationaal verbindend en verdiepend werkt. En ik hoor het haar graag herhalen: onderzoek moet doorgedreven zijn, maar het belang van wetenschapspopularisering is niet te schatten.
Ze laat zich daarbij leiden door de waarden van de Verlichting als een open houding, “een pleidooi voor rede, humanisme en wetenschap”, een noodzaak in een steeds ingewikkelder,
versmeltende wereld en zijn kulturen. “Tegelijk waarschuwt ze
voor een al te historische interpretatie, die de Verlichting te ex12
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clusief zou maken: mensen die van elders komen, kunnen zich
er dan niet meer in vinden”, tekent Tinneke Beeckman aan (De
Standaard, 20 september 2018). “Een universele Verlichting is
dan ontdaan van haar ‘westerse’ karakter”. Geen vooruitgang
zonder tegenspraak, ook niet in de benadering van filosofen.
Want, zegt Beeckman, dat klopt niet, “door de context, de verhalen en de denkers te belichten, kun je de universele boodschap van de Verlichting helpen begrijpen (…) Dat niet iedereen zich ‘goed voelt’ bij Westerse tradities, mag hierin geen
rol spelen. Jongere generaties mogen niet onterfd worden van
het rijke westerse verleden, omdat diversiteit het nieuwe ordewoord zou zijn”. Net zo min als andere overtuigingen geweerd
zouden worden. Vermeylen had nog Gaston Eyskens en Edgard de Bruyne uitgenodigd om toe te treden tot redaktie van
het nvt. Teirlinck schrapte hun deelname (zoals Vermeylen
zelf gedaan had met Pol de Mont bij Van Nu en Straks).
Verdraagzaamheid, insluiting, open dialoog, daarmee gewapend zal het Pauwels niet overkomen. Het is goed voor
haar om te weten dat Herman Teirlinck eind 1959 eraan dacht
om de redaktie van het nvt uit te breiden met één of meer
Kongolese schrijvers. “Als blijk van de vriendschap en de
waardering van de Vlamingen voor hun zwarte kunstbroeders”. Too little, too late. Jan Walravens in het Algemeen Dagblad (6 mei 1961) schudde het hoofd: “Op deze goede bedoelingen had men natuurlijk kunnen antwoorden, dat de negers
meer door die blijken van Vlaams vertrouwen gediend zouden zijn geweest indien ze gekomen waren vóór de gebeurtenissen van januari 1959”, de bloedige rellen in Leopoldstad
(Kinshasa) tussen ordediensten en onafhankelijk gezinde
Abako-aanhangers, die een vijftigtal doden eisten. In de 14e
jaargang van het tijdschrift (1960-1961) is het bij een speciaalnummer gebleven. ‘Kongo het Woord’.
Het mag niet verbazen dat Caroline uit Sint-Niklaas komt.
Wie de stad binnenrijdt kan niet naast het beeld kijken dat
13
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aan het scherpe punt van de grote marktdriehoek staat: ‘Het
Woord’ van de oorspronkelijk Russische joodse Roemeen Idel
Ianchelivici (tijdens de Expo van 1958 heette het nog ‘Hom
mage au Génie Humain’ en stond bij het Paviljoen van de
Burgerlijke Bouwkunde). Europese uitwisseling en diaspora
waren toen al schering en inslag. De beeldhouwer werd Belg
in 1945, en tien jaar later ontwierp hij drie bijkomende beelden voor het Stanleymonument in Kinshasa. Van gewone
zwarten: de Herder, de Jager, de Visser. Ze mochten blijven
staan na de verwijdering van Stanley in 1971 omdat ze authentiek en niet-koloniaal waren – Stanley werd vervangen door
‘Le Bouclier de la Révolution’.
Er is nog een heuglijke terugkeer: na 70 jaar keert de Ark
terug naar de bron, tussen de geuze en de Mijol. Het Huis van
Herman Terilinck zelf (het nvt werd opgericht in Antwerpen). Dat is nu helemaal gerestaureerd, tuin inbegrepen, en
zal als verblijfsgasten schrijvers van hier of uit den vreemde
de kans geven in de rust en het groen (het gezoem van de
Ring niet meegerekend) te denken en te scheppen. De Ark
zelf zal er permanent tentoongesteld worden, letterkundige
en kunstgebonden salons, debatten en lezingen staan op het
programma.
Na 75 jaar nvt en 70 jaar Arkprijs, is ook het politieke
landschap van België volledig gewijzigd. Deelstaten hebben
hun zeg, het gonst alweer over een zevende staatshervorming,
privatisering en bedrijfslogica hebben de openbare omroepen
aangetast, Brussel negeert op grote schaal en ongestraft de
taalwetten, inwijking heeft het land geestelijk en arbeidsmatig
omgevormd, uiterst rechts werpt een vale deken over het land
omdat het de kracht van het woord tot de zijne heeft gemaakt.
Dat is een goede les voor wie in vooruitgang gelooft. Vermeylens uitdaging is even aktueel gebleven. Geef nooit de retoriek uit handen. ‘Integristen’ was tot voor kort een smalend
woord voor godsdienstfanatiekelingen, vandaag wordt het
14
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neerbuigend gebruikt voor wie in verscheidenheid en verstandhouding een nieuwe staat wil uitbouwen. Integratie is
geen centralisme. Dat is een povere verenging tot politieke
schamperheid. Populistische nietszeggendheid. Daartoe is
ook het begrip retoriek afgekalfd. Ten onrechte. Het komt van
rhetorikè, in het openbaar spreken. Wie dat verwaarloost,
badend in het eigen gelijk of de zelfgenoegzaamheid van de
eigen kudde, verliest het openbaar, dus politiek debat. Redenaars zijn onmisbaar, en daarvoor is meer nodig dan sloga
nisme. Het woord weer betekenis geven is de opdracht van al
wie begaan is met demokratie.
Dat heeft Teirlinck dapper gedaan, al was hij geen flamingant zoals Vermeylen, die niet zomaar eerste rektor van de
vervlaamste Universiteit Gent werd in 1930. Teirlinck was een
overtuigd belgicist in negentiende eeuwse zin: hij zette zich in
voor behoud en versterking van het Nederlands, ook en vooral in Brussel, maar hij stond pal voor eenheid, ongetwijfeld
mede door zijn aanstelling tot leraar van prins Leopold (iii)
in 1920, als eerste Vlaamse hoogwaardigheidsbekleder aan
het Hof. Hij was een anti-aktivist in de Groote Oorlog, en
werd later vertrouweling van prins-regent Karel.
Bij het tienjarig jubileum van het nvt had hij een vrij
blijvende ontmoetingsdag georganiseerd met Waalse schrijvers in het Roklooster van Oudergem. Dat is hem matig bevallen. In het vijfde nummer van 1956 schreef hij over ‘De
Literaire Ontmoeting van België’ nog: “Moge zij licht werpen,
ten overstaan van België, op een culturele verbondenheid die,
meer dan welke politieke maatregel ook, de wederzijds culturele autonomie kan voltrekken”. De Pirennegedachte van een
spontaan gegroeide natiestaat. Vijf jaar later komt hij in ‘Addendum in Literair Verband’ tot de bittere vaststelling: “Belgiës tragiek bestaat hierin, dat onze geestelijke eendracht ont
zenuwd wordt door de onwetendheid der Walen”. En hij
herinnert zich de abdij van het Roklooster: “Wij waren voltal15
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lig aan beide kanten opgekomen. Ook zij die ver in het Zuiden waren gaan wonen (Hellens, Bale, Crommelynck e.a.)
hadden zich voor een volstrekt nutteloze ontmoeting de reis
getroost. De waarheid is dat de Walen onwetend willen blijven. En sinds eeuwen.” (zijn klemtonen). Drie jaar later neemt
de dichter Marcel Coole nog stelling tegen Jan Walravens. “De
band tussen literatuur en de Vlaamse Beweging is nog niet
doorgesneden” (Algemeen Handelsblad, 4 juli 1959). Teirlinck
ziet maar één oplossing voor toenadering: vertalingen. En een
“nationaal tijdschrift” – misschien nuttiger dan een kunstmatige, doorgestoken “trouwpartij” tussen Lise Spit en Thomas
Gunzig op de Foire du Livre 2021 (‘Flirt Flamand’).
Herman Teirlinck stierf op 4 februari 1967. Meteen verandert de toon in het nvt. Kees Fens pakt de viering met een dik
speciaalnummer van wel 250 bladzijden nogal ironisch aan.
Julien Kuypers heeft Teirlinck als direkteur opgevolgd. Hij
“schrijft (en spreekt) niet alleen wat breedsprakig maar ook
nogal versierend” (De Tijd, 9 juni 1967). Wel stelt hij opnieuw
de wil tot toenadering met Noord-Nederland vast. “Onze
bijdrage tot de Literatuur van de Lage Landen (beschouwt
men) beslist niet als een aanhangsel. Toch achten wij de huidige toestand niet ideaal, elke gedachte aan differentiëring of
provincialistische afzondering is ons vreemd”. En Fens maakt
zich dan vrolijk over een volstrekt onaangepast stuk van Karel
Jonckheere, die schrijvers aan hun sterrenbeeld afmeet. “Zijn
horospokerij is niet onaardig om te lezen, maar de zin ervan
ontgaat me volkomen”. Ons ook. Pseudowetenschappen hebben geen plaats in de Ark, hooguit in humoristische blaadjes.
Dat is meteen de kernboodschap die de laureate van de 71e
Arkprijs van het Vrije Woord Caroline Pauwels wil overdragen: feitelijkheden zijn de norm, ze kunnen maar wijzigen als
daar een ruime wetenschappelijke eensgezindheid over ontstaat. Herman Teirlinck: “Daarom zijn alle geknevelden en
ontaarden onze vijand. Een vrij man is onze vriend”. Valete!
16
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Uit het juryverslag

De 71e Arkprijs van het Vrije Woord is unaniem toegekend
aan Caroline Pauwels, rektor van de vub.
Haar inzet voor een grotere en meer interkulturele toegankelijkheid tot het hoger onderwijs, en het aanhalen van de
gewone mens bij begrijpelijke wetenschapsinformatie, is een
bijzondere bijdrage tot de demokratisering van onze samenleving.
Haar betrokkenheid bij de oprichting van het Hannah
Arendt Instituut in Mechelen wil de geschiedenis in een genuanceerd perspektief overdragen aan de volgende generaties. Haar bevlogenheid om met vaak achtergestelde groepen
te werken en ze een stem én aanwezigheid te geven in de samenleving werkt inspirerend.
Haar vastberaden stellingname tegen patriarchaal en auto
ritair denken past perfekt in de politieke verdraagzaamheid
en gelijkheid van geslachten (gender), overtuigingen en etnische afkomst.
Zij werkt vanuit haar positie voor jongeren en vrouwen,
technisch geschoolden en sociaal betrokkenen. Ze werpt zich
op als een beginselvast verdedigster van een door wetenschap
pelijke inzichten geschraagde opbouw van de maatschappij,
maar verwerpt elke eenzijdigheid en beschouwt elke gespreks
partner als een volwaardige medespeler sui generis.
Haar engagement voor het vrije woord is oprecht en onbuigzaam. Zij doet dit met grote bescheidenheid: zelfs als zij
19
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geregeld het voortouw neemt en als woordvoerster optreedt,
gebeurt dat steeds met een team en in een hele reeks samenwerkingspatronen.
Door haar kulturele, sociale en verbindende initiatieven
straalt Caroline Pauwels een autentiek humanisme uit dat
verfrissend is in het Vlaanderen van nu.

20

Sigrid Bousset

Naar een echte polis.
Lofrede voor Caroline Pauwels
In haar essay ‘De revolutie’ laat Hannah Arendt op een gegeven ogenblik Theseus aan het woord. De legendarische stichter van Athene vertelt ons “wat gewone mensen, jong en oud,
in staat stelde de last des levens te dragen: het was de polis, de
ruimte waarin een mens vrij kon handelen en spreken, en
daarmee ‘het leven zijn glans kon geven’”.
Een samenleving geïnspireerd op de aloude wetten van de
antieke stadsstaat, waarin mensen vrij kunnen spreken en
handelen, moet volgens Hannah Arendt gebaseerd zijn op
eerlijkheid en transparantie. De wil van burgers om samen te
leven in een groter verband veronderstelt een morele houding
waarin verantwoordelijkheid centraal staat. Het sociale gevoel van de burger noemt zij een vorm van goede smaak, een
gevoel voor redelijkheid en engagement, die ook een zekere
belangeloosheid moet hebben. Wanneer de burger zaken wil
veranderen in de samenleving, dan doet hij of zij dat niet
door naar revolutionair geweld te grijpen, maar via overleg en
dialoog, omdat men nooit op macht uit moet zijn, maar op
verbetering van het samenleven.
Ik denk dat er geen betere karakterisering bestaat voor het
engagement dat we sinds decennia herkennen in uw aan
wezigheid in de publieke ruimte. Als rector van de universiteit in de hoofdstad – een instelling die de intellectuele kritiek
hoog in het vaandel draagt – heeft u zich steeds ingezet voor
21
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de emancipatorische kracht die schuilt in studeren, in de bezieling door studie. De manier waarop u zich tot jonge vol
wassenen richt getuigt van uw opvatting de universiteit te
zien als een vrijplaats van het denken, als een plek waar toekomstige intellectuelen leren dat theoretische kennis niet los
mag staan van reflectie over de samenleving en de bindende
normen die we daarin delen.
In een tijd waarin assertiviteit vaak ontaardt in agressie,
aangevuurd door populisme, is het van groot belang dat jonge
mensen leren dat maatschappelijke en intellectuele kritiek
vormen van opbouwend denken zijn; dat zij zich op de universiteit waarden eigen maken die fundamenteel zijn voor
een gezonde democratie. Via ruim democratisch debat wilt u
oplossingen vinden voor een gediversifieerd intercultureel samenleven. Gekant tegen een eenzijdige top-down benadering,
munt u net als Hannah Arendt uit in het doorgronden van de
culturele en politieke achtergronden van de ander alvorens
weloverwogen beslissingen te nemen.
Het zou in deze tijd al lang geen thema meer mogen zijn,
maar het feit dat u als vrouw deze functie bekleedt, is uiteraard een bijkomend betekenisvol aspect. “Wat ik opeis als
vrouw”, schreef Simone Veil – eerste vrouwelijke voorzitter
van het Europese parlement – “is het recht mij niet te hoeven
houden aan het model van mannelijkheid”. Ze bedoelde
daarmee dat er andere modellen zijn om met posities om te
gaan die macht en status verlenen.
In het patriarchale model werd macht ingevuld met een
aura van onkwetsbaarheid, niet-tegensprekelijkheid en een
zekere intimiderende uitstraling. Het vrouwelijke model dat
Simone Veil opeiste, was dat van empathie, begrip en ervaring, het bekleden van een positie met gezag op een niet-
autoritaire, solidaire manier. Precies dat is de invulling die u
in de publieke ruimte aan uw functie geeft: die van moraliteit,
empathie en sociale verantwoordelijkheid. U bent in die zin
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niet alleen voor vele ambitieuze vrouwen een rolmodel, u
biedt ook een hoopvol alternatief aan voor onze samenleving
die nog al te vaak door patriarchale modellen wordt gedomineerd.
Dat u als vrouw in een gezagspositie ook de moed heeft
daarbij uw eigen existentiële kwetsbaarheid te delen, illustreert hoezeer deze empathische houding u op het lijf is geschreven. U hebt het publiek deelachtig gemaakt aan uw
strijd tegen de ziekte die u heeft getroffen, en daarbij blijk
gegeven van een bewonderenswaardige levenswil, van posi
tivisme en vitaliteit. De ziekte ziet u als een compagnon de
route die u meeneemt op haar pad en u nieuwe inzichten
geeft, namelijk een terugkeer naar de essentie. Niet de essentie van de dingen in onze materialistische wereld, maar de
essentie van verbondenheid met mensen en wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Ook uit kunst, filosofie en literatuur
blijkt u kracht te putten als het donker wordt. U duikt de literatuur in, laaft u aan de wijsheid van filosofen en beschouwt
hun ideeën als “een prima schuiloord tegen doemdenken”
waar u rust vindt. Als publiek figuur communiceert u over
vergankelijkheid als deel van het leven, u nodigt uit tot reflectie en gesprek, en ook dat is inspirerend, bemoedigend en
geruststellend voor vele mensen die hetzelfde gevecht moeten voeren.
U heeft verder ook aangetoond dat een vrouw met een
drukke carrière, als alleenstaande moeder, op verantwoorde
en liefdevolle manier haar kinderen kan opvoeden, ze aan
zich kan binden met haar wijsheid en haar begrip. Nu steeds
meer ondernemende en zelfstandige vrouwen in deze situatie
zijn, bent u ook voor hen een lichtend voorbeeld.
Dat alles maakt u tot een eminente vertegenwoordiger van
die utopische polis waar Hannah Arendt het over had; die
ruimte waarin een mens vrij kan handelen en spreken waardoor het leven glans en waarde krijgt.
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In de lente van 2020, in volle corona-epidemie, lanceerde
de Vrije Universiteit Brussel samen met de Universiteit Antwerpen het Hannah Arendt Instituut dat ijvert voor waarden
als diversiteit, verantwoorde vormen van stedelijkheid en
burgerschap. Daarmee heeft u, als verdedigster van Hannah
Arendt en haar denken, een droom waargemaakt. Arendt
duidde op het belang van verbondenheid, gesprek en pluraliteit voor een democratie. Haar opvattingen bevatten nog
steeds bijzonder relevante lessen voor de uitdagingen van
vandaag. Door in Vlaanderen een instituut op te richten genoemd naar deze denker die samen met u zovelen in de wereld heeft geïnspireerd, heeft u een biotoop gecreëerd voor de
aanmaak van vernieuwende ideeën rond samenleven, verdraagzaamheid, openheid van geest en solidair burgerschap.
Zo verbindt u bovendien wetenschappelijke kennis over deze
thema’s met inzichten en ervaringen van beleidsmakers, organisaties en burgers.
Grote steden kampen vandaag met problemen waarin
vragen over zinvol samenleven centraal staan. Hun demografische complexiteit vraagt om non-conformistische, frisse
ideeën en een aanpak voor de toekomst, geïnspireerd op een
hernieuwde definitie van wat samen leven, samen denken, en
samen doen betekenen. Bij het engagement dat hoort bij
complexe vernieuwingen, heeft een samenleving nood aan
persoonlijkheden die vertrouwen wekken, die positief in het
leven staan en die vast van plan zijn de samenleving van de
toekomst vorm te geven. In dit alles speelt u sinds lang een
sleutelrol.
Met anderen in pluraliteit leven is, zoals Hannah Arendt
het formuleerde, een basisconditie om mens te worden. Daarom ook gaat u op de bres staan voor het Europese project, dat
ontstaan is op de puinhopen van nationalisme en populisme.
Het Europese project, met Brussel als hoofdstad, is een experiment in de kunst van het samenleven.
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Met uw culturele, sociale en verbindende initiatieven
straalt u een authentiek humanisme uit dat verfrissend is in
het Vlaanderen van vandaag. Niet voor niets is het thema dat
u als curator koos voor de editie 2021 van Theater aan Zee,
dat van de verwondering. Uw motto: “Leer leer leer. En verwondering zal je te beurt vallen”. Of om het met Albert Einstein te zeggen: “Er zijn slechts twee manieren om je leven te
leiden. Doen alsof niets een wonder is. En doen alsof alles
een wonder is.” U koos voor het tweede. U koos ervoor om
kritisch, maar met vertrouwen en verwondering naar de
wereld te kijken. En de moed op te brengen om zelf te denken. Sapere aude, zo besluit u uw bijzonder inspirerende
essay “De Verlichting is van iedereen”. Daarin betoogt u dat
de verlichtingstraditie, het durven denken, “vandaag de beste
basis vormt om duurzaam het hoofd te bieden aan de existentiële onzekerheden van het leven. Maar dan zullen we wel,
in een samenleving die steeds diverser wordt, op een andere
manier over de Verlichting moeten praten. Als een houding,
een manier van in het leven staan. We moeten de Verlichting
tonen als een universele vorm van levenskunst, waarvan we
elementen vinden in verschillende periodes in de geschie
denis en op verschillende plaatsen in de wereld. Als een
open project. (…) Een levende en open traditie die ons, wat
onze achtergrond ook is, geconfronteerd met de wisselvalligheden van het leven, zingeving, inspiratie en houvast kan
bieden.”
Dat is exact ook uw verdienste. De jury van de Arkprijs
van het Vrije Woord was dan ook unaniem over het toekennen van deze prijs, die de uitdrukking is van de erkentelijkheid die wij u allen verschuldigd zijn. Voor uw moedige en
aanhoudende verdediging van het vrije woord, van het “durven denken”. Voor uw stem die ook ver buiten academische
kringen klinkt, kritisch en empathisch, waardoor u bij vriend
en vijand ontzag afdwingt. Voor uw doorzettingsvermogen,
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uw positieve, verbindende houding en uw inspiratie. Daarvoor dankt de jury van de Arkprijs u en feliciteert u van ganser harte.
Sigrid Bousset is bestuurder van de Arkprijs van het Vrije Woord en
van het Huis van Herman Teirlinck. Ze leidde voorheen het
internationale letterenhuis Passa Porta in Brussel, en was onder
voorzitster van de pen-Club Vlaanderen. Werkte intens op Jan Fabre
(Troubleyn/Laboratorium, 2016) en Ivo Michiels (Meer dan Ik Mij
Herinner, 2011).
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De eeuw van de ethiek
Dankwoord bij de Aanvaarding
van de Arkprijs van het Vrije Woord

Dames en heren,
Dat ik zeer vereerd ben met deze erkenning is, zacht gezegd,
een understatement. Deze erkenning betekent bijzonder veel
voor mij, ontroert me, maakt me blij, maar stemt me ook nederig, als ik kijk naar wie me op deze erelijst voorafgaat. Ook
omdat ik besef dat ik datgene waarvoor u me vandaag met
deze prijs bekroont, alleen heb kunnen verwezenlijken samen
met en dankzij vele anderen. Deze prijs deel ik dan ook met
hen.
—1—

Wie mij kent, weet hoe belangrijk het vrije woord voor mij is.
De reflectie over de voorwaarden waaronder vrijheid kan bestaan en overleven, vormt wellicht de rode draad door het
parcours dat ik heb gelopen heen. Dat vrije woord bepaalde
de keuze voor de studie van de filosofie en later de commu
nicatiewetenschappen en ligt aan de basis van mijn blijvende
aandacht voor mediabeleid, voor mediavrijheid. Dat vrije
woord verklaart de keuze voor de universiteit waar ik, na omzwervingen, terecht kwam en ben gebleven. Dat vrije woord
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maakte dat ik, samen met anderen, inmiddels al weer zeven
jaar geleden, startte met Difference Day, een dag waarop we de
persvrijheid centraal zetten.
Was dit allemaal zo duidelijk en zo uitgesproken toen ik
aan dat parcours begon? Ja en neen. Ik was achttien en besloot
filosofie te studeren. Ik zie mijn eerste kot met, hoe kan het
anders, een poster van Che Guevara aan de muur, weliswaar
geërfd van mijn voorganger. Ik zie de spiegel waarop ik de
woorden schreef die George Berkeley richtte tot zijn collega-
filosofen: “We have first raised a dust, and then we complain
that we cannot see”. Dat lange citaat maakte het overigens best
moeilijk om jezelf goed in die spiegel te zien, maar spreekwoordelijk was het alleszins de spiegel die ik mezelf wou
voorhouden; 18 jaar, u kent dat wel.
Ik denk aan een inzicht van mijn achttienjarige zelf dat ik
dat eerste jaar in de aanhef van verschillende papers binnen
smokkelde: “We moeten het denken opvoeden en stimuleren,
door doodernstig te spelen met paradoxen”. Ik herken er in
hoe ik vandaag nog altijd denken zie als de dialectiek van deel
en tegendeel, van these en antithese, als het vermogen verschillende en tegengestelde ideeën tegelijk in je hoofd te houden en met elkaar te laten debatteren en, ja, zelfs te verbinden:
“Du choc des idées jaillit la lumière”.
Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen besluiten filosofie te studeren: zichzelf leren kennen, kennis maken
met de belangrijke denkers uit het verleden, antwoorden zoeken op de grote vragen van het leven. Ik denk dat het, net als
bij andere achttienjarigen, bij mij een beetje van dit alles was.
Maar het meest werd ik toch gedreven door de vraag “hoe te
leven”, “hoe een waar leven te leiden…” Onvermijdelijk waren
het de auteurs die deze en gerelateerde vragen behandelden
die mijn voorkeur wegdroegen. Onvermijdelijk ging mijn aan
dacht vooral uit naar de ethische vraagstukken en debatten.
Ethiek gaat over de praktijk van het goede handelen.
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Ethiek betreft de kritische bezinning over de handelingen die
we stellen en het zoeken naar criteria om die handelingen te
kunnen beoordelen. Daardoor is ethiek bovenal concreet en
een zaak van het leven van alledag.
Misschien dat ik daarom vervolgens de stap heb gezet naar
de communicatiewetenschappen, waar ik me toegelegd heb
op mediabeleid: op de voorwaarden, de regels en afspraken
die nodig zijn om vrije en kwaliteitsvolle meningsvorming en
meningsuiting te kunnen garanderen. Dat zijn voor mij essen
tieel kwesties van praktische ethiek.
En dat brengt me bij wat ik vandaag eigenlijk wil zeg
gen. Er komen gigantische uitdagingen op ons af. Uitdagin
gen die in belangrijke mate ook te maken hebben met prak
tische ethiek, met de vraag hoe we willen leven en hoe we
een samenleving organiseren waar het, met de woorden van
Václav Havel, mogelijk is in waarheid te leven. Gegeven de
uitdagingen die op ons afkomen, kunnen we ons niet veroorloven die vragen te veronachtzamen of uit de weg te gaan.
Deze eeuw wordt, meen ik, de eeuw van de ethiek. De eeuw
waarin we ons niet meer kunnen verstoppen, waarin we onze
verantwoordelijkheid moeten nemen. Ieder van ons.
—2—

Ik ervaar dat het nobele begrip van vrijheid, dat mij zo lief
is, vandaag gebanaliseerd wordt en gratuit of bepaald triviaal
dreigt te worden. Dat was uiteraard al zo voor covid. Ik herinner me de slogan “mijn auto is mijn vrijheid” die, als ik me
niet vergis, ergens in de jaren 1980 opgang maakte. Een slogan
die bijbleef, omdat hij enerzijds inderdaad wees op wat voor
veel mensen een realiteit is: autobezit maakt hun mobiliteit
en daardoor handelingsruimte groter. Maar de slogan gaf anderzijds meteen ook aan hoe beperkt en beperkend die kijk
op vrijheid was.
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De vrijheid van de automobilist veronderstelt immers regels en collectieve afspraken. De vrijheid van de automobilist
zet bovendien grenzen op de vrijheid van andere weggebruikers. De vrijheid van de automobilist komt ook met een kost:
vervuiling, schade aan landschap en wegen. Als je vrijheid reduceert tot “mijn vrijheid”, dreig je blind te blijven voor de
eventuele consequenties van jouw handelingen voor die van
anderen.
Covid zet, zoals Ramsey Nasr schreef in zijn essaybundel
De Fundamenten, de zaken op scherp. Zo ook wat het spreken
– en, achterliggend, het denken – over vrijheid betreft. Voor
mij zorgde covid voor een inflatie van het woord vrijheid,
waardoor ik me met weinig van de invullingen die er aan werden gegeven kon identificeren.
Laat er geen misverstand over bestaan: ik heb alle begrip
voor het gemis dat mensen vandaag als gevolg van de covidmaatregelen ervaren en voor de opofferingen die ze zich getroosten, in het bijzonder diegenen die hun broodwinning in
gevaar zagen komen of verdwijnen. Maar vaststellen en eventueel betreuren dat er vandaag, in het belang van de collectieve veiligheid en gezondheid, beperkingen worden opgelegd,
is één ding. Die beperkingen vergelijken met de ontberingen
tijdens de Tweede Wereldoorlog of met het leven onder een
dictatuur, is een ander. Vooral het feit dat zovelen dat onderscheid niet meer scherp kunnen maken, baart zorgen.
Het wijst, meen ik, op het dominant worden van een volledig geïndividualiseerde en gepersonaliseerde invulling van
het vrijheidsbegrip. Elke beperking van die individuele vrijheid wordt daarin meteen ook ervaren als een absolute aantasting van de vrijheid. Die invulling staat lijnrecht tegenover
het vrijheidsbegrip dat aan de basis ligt van onze burgerlijke
rechten en vrijheden: de vrijheid van de ene stopt waar die
van de andere begint. Vrijheid is daarin geen kwestie van individuele voorkeuren, maar van maatschappelijke afspraken.
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Een vrije samenleving kan immers niet zonder regels die de
wederzijdse vrijheid garanderen: een individualistische invulling van “mijn vrijheid” kan bijzonder beperkend zijn voor de
vrijheid van anderen.
De geïndividualiseerde invulling van het vrijheidsbegrip
maakt het ook bijzonder moeilijk om over wat dan ook regels
en afspraken te maken. Elke afspraak wordt dan onmiddellijk
als een beperking van “mijn vrijheid” ervaren. De geïndivi
dualiseerde invulling van het vrijheidsbegrip belemmert ons
vandaag bovendien om het te hebben over de essentie, over
waar het eigenlijk zou moeten over gaan.
Wat is dat voor mij, die essentie? Waar zou het vandaag
over moeten gaan? Ik probeer dat te verduidelijken aan de
hand van de drie cruciale Verlichtingswaarden, de triade vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid of, zoals ik die laatste
waarde liever herformuleer, verbondenheid.
—3—

Laat me beginnen met de vrijheid. Die is inderdaad levensnoodzakelijk. Het is cruciaal dat mensen het woord kunnen
nemen, kunnen schrijven of beelden maken, zonder bevreesd
te zijn daarvoor op één of andere wijze te worden bestraft.
Maar het vrije woord nemen brengt ook verantwoordelijkheid mee. Ik verwijs graag naar het motto van Difference Day:
Speak Freely, Listen Respectfully, Different Opinions Matter.
Wie spreekt, moet ook willen luisteren. Wie voor zichzelf
het recht opeist te spreken, moet dat ook garanderen voor anderen. Maar er is meer. Wie zich in het debat begeeft, moet
ook de elementaire regels van waarheidsvinding respecteren:
dat betekent in staat zijn goede van minder goede argumenten te onderscheiden, feiten en verzinsels uit elkaar houden.
Ik denk dat de covidcrisis voldoende duidelijk heeft gemaakt
dat er hier werk aan de winkel is.
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Als we als samenleving het vrije woord willen garanderen,
dan zullen we ook de voorwaarden moeten scheppen waaronder dat kan gebeuren. Dat betekent mensen mediawijs maken. Dat betekent ze vertrouwd maken, meer dan ooit zelfs,
met bronnenkritiek, met hoe je waarheid van leugen kan onderscheiden. Het betekent ze ook vertrouwd maken met wat
kritisch denken is. Dat betekent inderdaad voor jezelf denken, maar ook, om zo te zeggen, tegen jezelf denken: je aannames toetsen, je bronnen checken, met aandacht luisteren
naar de anderen. De ander kan immers gelijk hebben.
Als we de vrijheid niet in die zin herijken, als we geen
werk maken van het garanderen van de voorwaarden waaronder het vrije woord kan gedijen, dan wordt vrijheid niet
alleen banaal en gratuit, maar dreigt ze in het tegendeel om te
slaan. Want als er geen criteria meer zijn van wat waarheid is,
van wat feiten zijn en argumenten, dan geldt alleen nog het
recht van de hardste roeper, van diegene met de minste scrupules. Dan houdt de vrijheid op te bestaan.
—4—

Dat brengt me bij de tweede term van mijn triade: gelijkheid.
De covidcrisis heeft de bestaande maatschappelijke on
gelijkheden nog verscherpt. Onderzoek toont aan dat kleur en
klasse bepalend zijn voor het risico dat je loopt. De meest kwetsbare groepen werden het hardst getroffen, of dat nu in termen
van socio-economische positie is of van migratieachtergrond.
In onze samenleving start niet alleen niet iedereen met gelijke kansen en perspectieven, maar zijn ook de kansen op ziek
worden of sterven ongelijk verdeeld. Die vaststelling zou een
gigantische wake up call moeten zijn. Daarover zou het moeten
gaan. Maar dat is jammer genoeg niet het geval.
Ook hier banaliseert het debat. Als het over diversiteit gaat
worden praktische moeilijkheden en problemen uitvergroot
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tot principiële kwesties, waarbij het welhaast om een botsing
der beschavingen lijkt te gaan. Identitaire kwesties polariseren, worden een middel om je af te schermen van anderen. De
op gang getrokken woke-beweging, hoewel deels een terechte
analyse van structureel fout zittende machtsrelaties, houdt het
risico in dat hokjes talrijker worden en verbondenheid schaar
ser. Niet alleen frustreert dat, het maakt dat we als samen
leving kostbare tijd verspelen, dat we mensen van elkaar vervreemden en, vooral, geen enkele vooruitgang boeken in het
aanpakken van de moeilijkheden en problemen.
Het debat over diversiteit moet in essentie gaan over hoe
we het samenleven organiseren van mensen met een andere
geschiedenis en traditie, met andere referentiekaders. Eigenlijk gaat het vooral over goede afspraken maken: wat kan, wat
kan niet. Ik koester niet de illusie dat dit altijd makkelijk zal
zijn. We moeten diversiteit niet verheerlijken, net zo min als
we ons moeten wentelen in doemscenario’s. Maar hoe je het
ook draait of keert: diversiteit is een feit, de ander is onder
ons, leeft naast mij en zal hier blijven.
Uiteindelijk betreft het een praktisch ethische kwestie:
regels opstellen over respectvol samenleven en zorgen dat
iedereen, wat ook zijn of haar achtergrond is, gelijke rechten
heeft en gelijke kansen krijgt. Dat is de essentie en op ons
komt het aan daar werk van te maken. Als dat niet gebeurt,
dreigt het doemscenario van de “botsing der beschavingen”
alsnog een zichzelf waarmakende voorspelling te worden.
—5—

Het derde woord in mijn triade dan, broederschap. De verbondenheid met elkaar, met de wereld, met al wat ons omringt.
Het afgelopen jaar maakte, voor wie daar nog aan moest
twijfelen, op zeer aanschouwelijke wijze duidelijk wat de im33
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pact is van onze manier van leven op onze omgeving, op de
natuur. Seismologen stelden vast dat er in het voorjaar 2020,
als gevolg van de lockdowns, “een golf van stilte” over de aarde trok, beginnend in China, zich vervolgens voorzettend
over Europa, om daarna ook het Amerikaanse continent te
bereiken. De door de menselijke activiteit veroorzaakte seismische ruis viel met vijftig procent terug. In decennia was het
niet meer zo rustig geweest op aarde. We zagen beelden van
dieren die de verlaten straten innamen. Je hoorde, omdat het
verkeerslawaai wegviel, overal in de stad opnieuw vrolijk vogelgekwetter. Er werd een daling van de luchtbezoedeling gemeten, rivieren bleken minder vervuild. In Venetië kon je
zowaar opnieuw de bodem van de kanalen zien.
Wat wij mensen doen en laten heeft gevolgen, wat meteen
ook betekent dat we allemaal, op onze manier, op ons niveau,
het verschil kunnen maken. Ik hoef niet te herinneren aan de
talloze signalen die wijzen op een klimaatcrisis. Als er zoveel
op het spel staat, komt het me voor dat zelfs sceptici het voordeel moeten geven aan de twijfel en besluiten tot handelen. Ik
wil best mijn hoop stellen op technologische oplossingen en
ik wens oprecht dat we die vinden. Ik ben er van overtuigd dat
er structurele oplossingen nodig zijn en wereldwijde akkoorden, maar ik denk evenzeer dat elk van ons grondig zal moeten nadenken over de gevolgen van onze eigen handelingen,
van de impact van onze zeer eigen manier van leven.
Ik breng graag de herformulering van de categorische imperatief van Immanuel Kant in gedachte, zoals de filosoof
Hans Jonas die suggereerde: “Handel zo, dat de effecten van je
handeling in overeenstemming zijn met de altijd durende
aanwezigheid van echt menselijk leven op aarde; (…) of eenvoudig gezegd: ‘Breng de voorwaarden voor het oneindig
voortbestaan van de mensheid op aarde niet in gevaar.’”
Dat is, denk ik, de essentie. Dat is waar het vandaag om
gaat.
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—6—

Ik sluit af. Ik had het met u over drie kwesties van praktische
ethiek: hoe garanderen we de vrijheid, hoe organiseren we
diversiteit en waarborgen we gelijkheid, hoe springen we verantwoord om met de planeet. Deze eeuw wordt, meen ik, de
eeuw van de ethiek. De eeuw waarin we ons niet meer kunnen
verstoppen, waarin we onze verantwoordelijkheid doordacht
en weloverwogen moeten nemen: individueel en als samen
leving. Op ons komt het aan, op de keuzes die wij maken of
nalaten te maken.
Vandaag hebben we de neiging om voorgaande generaties
te beoordelen aan de hand van onze maatstaven. Ik stel me
voor dat toekomstige generaties dat ook ten aanzien van ons
zullen doen. Ze zullen vaststellen dat we beter hadden kunnen weten en vooral doen. Ieder van ons weet dat er vandaag
heel wat op het spel staat, niemand van ons kan zeggen dat we
niet weten dat we niet duurzaam omspringen met de natuur,
dat discriminaties en ongelijkheden blijven bestaan, dat vrijheid gebanaliseerd wordt. Die spiegel wordt ons nu al voor
gehouden en toekomstige generaties zullen dat ongetwijfeld
ook doen. Daarom: op ons komt het aan. Op de keuzes die
wij, in deze eeuw van de ethiek, maken of nalaten te maken.
Ik dank u.
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Verlichting als levenskunst

De Vrije Universiteit Brussel laat zich inspireren door de
waarden van de Verlichting. Ons onderwijs, ons onderzoek
en de maatschappelijke dienstverlening die we aanbieden,
gaan uit van een radicaal humanisme. Dat radicale humanisme vertaalt zich in de principes van vrijheid, gelijkheid en
verbondenheid.
Vrijheid staat voor ons voor vrij onderzoek: de verwerping
van elk louter gezagsargument en de waarborg van de vrije
oordeelsvorming. Gelijkheid staat voor ons voor gelijkwaardigheid en erkenning van diversiteit. Verbondenheid staat
voor onze betrokkenheid op de grote maatschappelijke uit
dagingen en onze zorg voor een respectvolle omgang met de
medemensen en met de wereld.
Als Vrije Universiteit Brussel staan we dan ook op de bres,
waar we menen dat die waarden worden geschonden. Dat was
bijvoorbeeld ook de reden waarom ik eerder dit jaar, samen
met andere Belgische rectoren, een open brief ondertekende
aan premier Michel. In die open brief vroegen we aandacht
voor de ontmenselijking die binnensluipt in de manier waarop in de politiek, maar ook in samenleving, over vluchtelingen, transmigranten en asielzoekers wordt gepraat en over de
gevolgen die dat kan hebben.
We staan als Vrije Universiteit Brussel op de eerste rij als
de schending van de mensenrechten moet worden aangeklaagd, waar ter wereld dan ook. We vangen vluchtelingen op,
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destijds uit Chili, vandaag uit Syrië, Afghanistan en Irak, en
hebben zelfs een aangepast programma voor refugee students
opgezet. We voeren met Amnesty International en met verschillende steuncomités voortdurend actie voor de vrijlating
van onze nog altijd in Iran in gevangenschap verkerende collega Ahmadreza Djalali. We gingen mee voorop in de strijd
voor de gelijkberechtiging van man en vrouw, voor het recht
op vrije keuze van de vrouw om over haar lichaam te beschikken. We verdedigden het recht op een zelfgekozen, goede
dood. We ijveren voor de rechten van holebi’s en transgenders.
Zo haalden we dit jaar, samen met onze vrienden van de ulb,
naar aanleiding van de jaarlijkse Pride, de Oegandese activiste Kasha Jacqueline Nabagesera naar het land, om te getuigen
van de voortdurende onderdrukking van holebi’s en trans
genders in haar land.
Met andere woorden: we nemen de waarden van de Verlichting ernstig, proberen er ons door te laten leiden en inspireren. Het raakt ons dan ook, als we zien hoe vandaag her en
der met die Verlichtingswaarden wordt gegoocheld, als we
zien hoe ze in het maatschappelijke debat en in de politiek
worden geïnstrumentaliseerd en misbruikt. Het is bijvoorbeeld toch bijzonder vreemd te moeten vaststellen dat vandaag nationalistische en populistische politici zich opwerpen
als de grote verdedigers van de Verlichtingswaarden. Nationa
listen en populisten wezen in het verleden steevast die waarden af, als zijnde volksvreemd of het gezag van de tradities en
de gevestigde instellingen ondermijnend. Vandaag hoor ik,
opmerkelijk, Dewinter, Wilders, de Oostenrijkse en Italiaanse
antimigrantenpartijen, zich bij momenten allemaal uitroepen
tot de grootste verdedigers van de Verlichting.
Vreemd en opmerkelijk. En hoewel er, om het op bijbelse
wijze te zeggen, meer vreugde is over één zondaar die zich
bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen
bekering nodig hebben, heb ik toch de grootste vragen en
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bedenkingen bij die plotse volte face. Net zoals ik vragen en
bedenkingen heb bij sommige tegenstanders van die nationalisten en populisten, die zich van de weeromstuit dan meteen
maar van de Verlichting afkeren. Ik zie bijvoorbeeld mensen
die oprecht bezig zijn met de uitdagingen van diversiteit en
multiculturalisme, en die nu, als reactie, in één beweging de
Verlichting afserveren als zijnde niet meer dan een onderdeel
van westers kolonialisme, imperialisme of wit superioriteitsdenken.
Jammer en pijnlijk, omdat doorheen de geschiedenis net
de aanhangers van de Verlichting in de frontlijn stonden in
de strijd tegen slavernij, kolonialisme en racisme. Ik ben de
eerste om toe te geven dat we altijd zelfkritisch moeten blijven en onze tradities moeten durven bevragen en in vraag
stellen, maar de pendel dreigt in dit geval wel heel erg door te
slaan.
Zo ontstaat meer en meer een maatschappelijke tegenstelling, of zelfs een confrontatie, waarbij de waarden van de Verlichting een symbolisch wapen worden in een strijd die over
heel andere dingen gaat. Een strijd waarbij beide partijen ons
bovendien een beeld van de Verlichting voorhouden dat nog
weinig met die Verlichting te maken heeft. De ene partij trekt
strategisch de Verlichtingskaart om eigenlijk vooral de islam
en de moslims te treffen. De andere partij bedient zich van
diezelfde Verlichting om dan weer etnocentrisme en xeno
fobie in de westerse wereld aan te klagen. Beide partijen
dwingen tot de keuze: voor of tegen de Verlichting. Maar allebei houden ze er een beeld van de Verlichting op na, waar
geen enkele Verlichtingsfilosoof of humanist zich in zou of zal
herkennen. Ironisch. Tragisch. Zorgwekkend. Die ontwikkeling houdt me bezig en noopt me voor mezelf uit te klaren wat
de Verlichting dan precies voor mij betekent. Ze maant me
aan, na te denken over hoe we de Verlichting kunnen redden
van zijn valse vrienden en zijn slecht geïnformeerde vijanden.
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Ze dwingt me ook na te denken over hoe we, wie van elders
komt en onze geschiedenis en traditie niet deelt, kunnen winnen voor het Verlichtingsproject.
Ik wil u een eerste neerslag van mijn denkwerk presenteren. Ik vat dat denkwerk samen onder de noemer de ‘Verlichting als levenskunst’. Maar vooraleer daar iets over te vertellen, moet ik u natuurlijk misschien even verduidelijken wat
ik precies bedoel als ik het over de Verlichting heb. Later doe
ik hetzelfde uiteraard dan voor de term levenskunst.
Het beste antwoord op de vraag ‘wat is Verlichting?’, is volgens mij nog altijd het antwoord dat de filosoof Immanuel
Kant in 1784 gaf, in een kort essay dat precies deze vraag als
titel had: Wat is Verlichting? Ik citeer Kant:
“Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is
het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de
leiding van een ander. Men heeft deze onmondigheid aan
zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet in een gebrek aan verstand ligt, maar in een gebrek aan vastberadenheid en aan moed om zich, zonder leiding door een ander,
van zijn verstand te bedienen. Sapere aude. Heb de moed, je
van je eigen verstand te bedienen, is derhalve de zinspreuk
van de Verlichting.”
Kenmerkend voor de Verlichting is voor mij dat sapere
aude, het durven denken, het durven je van je eigen verstand
te bedienen. Dat principe impliceert, denk ik, een levenshouding met minstens deze vier kenmerken:
Eén, het vermogen kritisch te staan tegenover wat voor
waar wordt aangenomen of wordt beweerd. Kritisch te staan
vooral ook tegenover wat je zelf voor waar aanneemt of beweert. Je bij je oordeelsvorming alleen te laten leiden door
geldige argumenten en op geldige wijze verworven gegevens;
niet dus door argumenten die steunen op het gezag van status
of positie, geloof, dogma, openbaring of charisma.
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Twee, het vermogen om afstand te nemen, om naar de
dingen te kijken alsof je een onpartijdig toeschouwer bent,
om zo precies mogelijk te observeren, om zo zorgvuldig mogelijk te veralgemenen, om zo zuiver mogelijk te oordelen. De
bereidheid ook om je oordelen te herzien, als ze, na toetsing,
de confrontatie met feiten en argumenten niet doorstaan.
Drie, de overtuiging dat in principe iedereen met rede begiftigd is en we elkaar dus op basis van uitwisseling van ideeën en argumenten kunnen begrijpen. Het vermogen ook om
zich in anderen te verplaatsen, om vanuit hun standpunt naar
de situatie te kijken. Het vermogen daardoor om te begrijpen
dat anderen, net als wij, met gevoelens zijn begiftigd en net als
wij plezier en pijn, tevredenheid en angst kennen.
Vier, het vertrouwen dat we, gebruikmakend van ons verstand, in staat zijn problemen te analyseren, er oplossingen
voor te vinden en zo de samenleving en de wereld te veranderen en te verbeteren. De Zweedse statisticus Hans Rosling gebruikte hiervoor de goedgekozen term ‘possibilisme’: de overtuiging dat de dingen beter kunnen worden, niet dat ze dat
vanzelfsprekend en automatisch ook zullen worden.
Kenmerkend voor een levenshouding geïnspireerd door
de Verlichting zijn, samengevat, vertrouwen in de rede, de
wetenschap, het humanisme, het possibilisme.
Ik beloofde u ook te verduidelijken wat ik bedoel met levenskunst. Het is een term die op het eerste gezicht in deze
context wat frivool lijkt en misschien meer doet denken aan
rijkelijk tafelen of aan een ontspannend verblijf ergens aan
de Middellandse Zee. Ik verklaar mij nader. De term levenskunst maakte het afgelopen decennium opgang in de filosofie.
Eigenlijk gaat het om een terugkeer naar de basis: filosofie die
op zoek is naar de antwoorden op de fundamentele levens
vragen, en die de antwoorden op zo’n manier probeert te formuleren, dat mensen er in hun alledaagse leven mee voort
kunnen.
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Levenskunst gaat, volgens de Nederlandse filosoof Joep
Dohmen, over de vraag hoe je moet leven, waarbij het accent
afwisselend kan liggen op: hoe móet je leven (het proces van
zelfsturing), hoe moet je léven (de aard van het goede leven)
en hoe moet jij leven (je verhouding tot de anderen).Volgens
Dohmen is een terugkeer naar de filosofie als levenskunst
vandaag uitermate noodzakelijk. De fundamentele problemen waarmee mensen worstelen zijn van oudsher dezelfde
gebleven: lijden, de dood, lot en noodlot, onrechtvaardigheid,
oorlog, geweld. Maar de traditionele levensbeschouwingen en
ideologieën die houvast boden om met die problemen om te
gaan, verloren veel van hun gezag. Dat leidt tot onzekerheid
en rusteloosheid en maakt dat mensen bereid zijn allerhande
heilsprofeten, in politiek en in religie, een kans te geven of te
volgen.
Maar Dohmen voegt daar nog een bijzonder interessante
observatie aan toe. Wie zich vandaag tot een levenswijze, partij, ideologie, geloof of leider bekent, doet dat niet meer op
dezelfde wijze als vroeger. Gezag is vandaag, in elke context,
altijd conditioneel: we blijven er ook altijd het onze van denken. En daarom keren mensen zich ook weer gemakkelijk af
van het wondermiddel waarvan ze eens heil verwachtten, op
zoek naar weer ander houvast. Ook dat is deel van de hedendaagse rusteloosheid: altijd op zoek naar zekerheid, altijd
weer teleurgesteld.
Er bestaat vandaag, met andere woorden, een enorme behoefte aan zingeving, aan duurzame manieren om met de onzekerheid van het leven om te gaan. De traditionele verstrekkers van zingeving zijn op hun retour; de nieuwe verstrekkers
slagen er niet in mensen houvast te bieden, maar brengen
vaak wel bijzonder veel schade toe aan individuen en aan de
samenleving.
Het is mijn overtuiging dat de Verlichtingstraditie – het
durven denken: de rede, de wetenschap, het humanisme en
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het possibilisme – vandaag de beste basis vormt om duurzaam het hoofd te bieden aan de existentiële onzekerheden
van het leven. Maar ik denk dan wel dat we, in een samen
leving die steeds diverser wordt, op een andere manier over
de Verlichting zullen moeten praten. Niet als een levens
beschouwing die in een bepaalde tijd, op een specifieke plaats,
in een specifieke cultuur is ontstaan. Niet als een stel in steen
gebeitelde eeuwige waarden, niet als een vorm van erfgoed.
Niet herleidbaar tot een vaste essentie, geen afgesloten hoofdstuk.
We moeten het over de Verlichting hebben als een houding, een activiteit, een manier van in het leven te staan. We
moeten de Verlichting tonen als een universele vorm van levenskunst, waarvan we aanzetten en elementen vinden in
verschillende periodes in de geschiedenis en op verschillende
plaatsen in de wereld. Als een open project, waaraan iedereen
kan deelnemen en waaraan we samen vormgeven. Als een
boek, waaraan samen steeds verder wordt geschreven.
Als we de Verlichting presenteren als de culminatie van
een heel specifieke geschiedenis, in een specifieke regio, in
een specifieke tijd, dan geven we meteen ook het signaal dat
wie de geschiedenis niet deelt, wie andere tradities niet overboord zet, er geen deel van kan uitmaken. Dan wordt de Verlichting, zoals populisten en nationalisten dat het liefst zien:
exclusief, een manier om nieuwkomers buiten te sluiten, om
moslims eraan te herinneren dat ze hier eigenlijk niet horen.
Als we de Verlichting presenteren als levenskunst, dan is
onze benadering inclusief: ook wie van elders komt, ook wie
in een heel andere traditie staat, kan zich de levenskunst van
de Verlichting eigen maken. Meer zelfs, wie in een andere traditie staat, wordt als het ware uitgenodigd om de overeenkomsten te zoeken tussen de antwoorden die vanuit zijn of
haar traditie of geschiedenis worden gegeven en de aanpak
die eigen is aan de Verlichting.
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Met andere woorden: we moeten de Verlichting uitdragen
als een levende en open traditie, die ons, wat onze achtergrond ook is, geconfronteerd met de wisselvalligheden van
het leven, zingeving, inspiratie en houvast kan bieden. Deze
oefening impliceert dat de Verlichting niet langer westers is,
als ze dat al ooit was, maar op termijn, in dialoog met de andere, evolueert naar universaliteit. Daartoe is wellicht ook nodig dat we, zonder ons van onze historische wortels af te snijden, kritisch, maar met vertrouwen, naar ons verleden kijken.
Anderen kijken immers ook naar dat verleden. En vanwaar je
komt, maakt inderdaad verschil uit voor hoe je kijkt. Zo is
voor de meesten van ons de koloniale periode iets uit een andere tijd, waar we eigenlijk niet zoveel meer mee te maken
hebben. Voor wie zijn wortels in Afrika heeft, is dat helemaal
anders. Die verschillende manier van kijken moeten we, in de
geest van het humanisme, begrijpen en respecteren.
De Nederlandse filosoof Bernard Delfgauw schreef: “Om
te denken is er moed nodig tegenover zichzelf. Men moet ten
aanzien van het eigen denken zowel kritiek hebben als vertrouwen. Ontbreekt dit vertrouwen, dan ontbreekt de moed
om het eigen denken in gesprekken en a fortiori in geschriften te uiten. Ontbreekt de kritiek, dan ontbreekt de moed om
zich met zijn eigen vooroordelen te confronteren.”
Kritisch, maar met vertrouwen naar ons verleden kijken;
ook dus naar de geschiedenis van de Verlichting. Daarbij
moeten we wel opletten dat verleden niet te beoordelen met
de standaarden van vandaag. We moeten vooral proberen te
begrijpen waarom auteurs uit het verleden, die ons op zoveel
punten haast als tijdgenoten voorkomen, op dan weer andere
een taal gebruiken of denkkaders hanteren die ons vandaag
als schokkend overkomen.
Zo was zelfs David Hume, ‘le bon David’, de meest beminnelijke en begripvolle der Verlichtingsfilosofen, ervan overtuigd dat zwarten en mensen met een andere huidskleur infe46
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rieur waren aan, ik citeer, “zelfs de meest barbaarse blanken”.
Het heeft geen zin Humes uitlating te ontkennen als niet veel
meer dan een voetnoot, of af te wimpelen als een niet-karakteristieke uitschuiver. Wat Hume schreef over andere volkeren, zegt ons iets over de tijd waarin hij leefde; een tijd waarin
zelfs Verlichte geesten weinig tot niets afwisten van wat buiten Europa gebeurde. Maar we moeten uiteraard, naast die
betreurenswaardige passage in het oeuvre van Hume, ook al
die andere bladzijden in zijn werk plaatsen, ook die bijvoorbeeld waar hij de slavernij veroordeelde. Van de onmenselijkheid daarvan was Hume zich, net als de andere Verlichtingsfilosofen, wel scherp bewust.
Het beeld van de Verlichting dat we vandaag uitdragen,
moet recht doen zowel aan de grootsheid, als aan de beperkingen van de Verlichtingsdenkers. Kritisch kijken, maar met
vertrouwen. Kritisch en met vertrouwen naar onze eigen geschiedenis kijken, helpt ook onze eigen stelligheden te relativeren. We kunnen niet uitsluiten, meer zelfs: we kunnen er maar
beter van uitgaan, dat toekomstige generaties zich evenzeer
over sommige van onze denkbeelden zullen verbazen als wij
dat doen over die van Hume. Dat inzicht hoeft ons geenszins
te verlammen. Het kan ons beschermen tegen de verleiding
van hoogmoed en meteen enige mildheid en bescheidenheid
binnenbrengen in het eigen oordeel. Ook dat is humanisme.
Kritisch, maar met vertrouwen, niet alleen naar de eigen,
maar ook naar de geschiedenis van andere tradities kijken.
Vandaag bestaat de neiging die tradities tegenover elkaar te
plaatsen, elk met een verschillende, onveranderlijke en haast
onverzoenlijke kern. Voor wie zo naar tradities kijkt, is de
onvermijdelijke ‘botsing der beschavingen’ nooit ver weg. De
Indiase Nobelprijswinnaar economie Amartya Sen gebruikt
voor die zienswijze de term ‘civilizational confinement’: de
neiging mensen op te delen en op te sluiten in specifieke en
onveranderlijke identiteiten.
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Sen wijst erop hoe fout dit beeld is. Doorheen de geschiedenis stonden tradities altijd met elkaar in contact en wisselden ideeën en praktijken uit. Wat we de Zijderoute noemen,
was als een snelweg die Azië en Europa verbond en waarlangs
goederen maar ook ideeën circuleerden. Zo kwamen de
Griekse sceptici, via Centraal-Azië en India, in contact met
noties en concepten uit het boeddhisme en bereikten wiskundige inzichten uit Indië, via Perzië en de Arabische wereld,
Europa.
Als je je verdiept in andere tradities, wordt ook snel dui
delijk hoe meervoudig die blijken te zijn en hoe nietszeggend
en misleidend uiteindelijk verzamelwoorden zijn als de ‘westerse’, ‘islamitische’ of ‘hindoeïstische’ beschaving. Zo wijst
Sen op de altijd aanwezige rationalistische en atheïstische
scholen en stromingen binnen wat we hier dan gemakshalve
het hindoeïsme noemen. Sen wijst ook op de islamitische
Mogolkeizer Akbar de Grote (1542-1605), die aan zijn hof gezanten nodigde van alle hem gekende religies, ze de vrijheid
gaf hun leer te verkondigen en ijverde voor levensbeschou
welijke tolerantie. Volgens Akbar diende de rede altijd op de
traditie te primeren, ook in geloofszaken. Ook dat is deel van
wat we de islamitische beschaving noemen.
Ik pleitte ervoor de Verlichting te zien als een levens
houding waarin we ons laten leiden door rede, wetenschap,
humanisme en possibilisme. Ik pleitte ervoor die levenshouding altijd te zien als inclusief, open en onder constructie.
Ik pleitte ervoor kritisch maar met vertrouwen te kijken,
zowel naar de eigen als naar andere tradities. Dat is, lijkt mij,
de enige manier om mensen die onze geschiedenis niet delen,
te winnen voor de idealen van de Verlichting.
Die idealen van de Verlichting zijn niet verworven en zullen dat wellicht nooit zijn. “Van een ideaal weten wij dat het
nooit gerealiseerd zal worden, anders zou het geen ideaal
meer zijn. Maar dat mag ons niet beletten om ononderbroken
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te trachten dit ideaal te benaderen; het werk is nooit af ”,
schreef Karel Poma.
Die idealen staan altijd onder druk. Wellicht is dat on
losmakelijk verbonden met de menselijke conditie. Wie zelf
durft te denken, beseft dat er ook altijd andere krachten zijn
die aan ons trekken; krachten die allemaal wel ergens te maken hebben met het gebrek aan vastberadenheid en aan moed
waar Kant het over had: loyauteit tegenover de eigen groep of
overtuiging, conformisme en sociale druk, bijgeloof, vijanddenken.
Die altijd aanwezige tegenkrachten worden vandaag aangewakkerd door populistische leiders die bewust op die sen
timenten inspelen, die voedsel geven aan de angst voor de
verandering en voor het onbekende, die de problemen uitvergroten om er zelf beter van te worden. En dan zijn er nog de
alomtegenwoordige sociale media, die werken als een echokamer en mensen vooral bevestigen in hun ergste vrezen en
vooroordelen.
Dat tij valt inderdaad niet gemakkelijk te keren. Genuanceerde argumenten ketsen af op wie zwart-wit redeneert. Wat
schiet je op met een zorgvuldig wikken en wegen van de feiten, als elk bericht dat onwelkom is wordt gepareerd met de
kreet ‘fake news’, wanneer cynisme en brute macht de toon
zetten en redelijkheid als zwakheid wordt gezien? En toch,
denk ik, moeten we ook dan vertrouwen op de levenskunst
van de Verlichting.
Deze tekst is het eerste deel van de tweede Pomalezing, gehouden op
11 september 2018, en uitgegeven door het Humanistisch Verbond in
Antwerpen. Met dank aan Gert De Nutte voor de toestemming tot
overname.

49

Caroline Pauwels

Echte vrijspraak

Op dinsdag 2 mei 2017 verhinderden tegenbetogers, voor het
merendeel extern aan onze universiteit, de toenmalige staatssecretaris Theo Francken een lezing te houden op onze campus. De ironie was dat dit gebeurde op de vooravond van de
dag van de vrijheid van pers en meningsuiting.
Als organisator van Difference Day, een jaarlijks gebeuren
in Bozar gewijd aan de vrijheid van pers en meningsuiting,
tweette ik toen dat ik hoopte dat Francken ooit terug zou keren naar de campus om er zijn lezing te houden. Dat gebeurde
uiteindelijk ook, een jaar later.
Het motto van Difference Day luidt ‘speak freely, listen respectfully, different opinions matter’. Voor dat thema zet ik me
al jaren in. Het is volgens mij de essentie van het principe van
Vrij Onderzoek dat we op de vub huldigen: het denken onderwerpt zich niet.
Een universiteit is de plaats waar zonder vooroordelen
moet worden gedacht, waar vrijuit kan worden gesproken en
waar ruimte is voor woord en tegenwoord, op basis van feiten
en argumenten. Het debat uit de weg gaan – of erger: verhinderen – met wie ons niet zint, ervaar ik als een kortzichtige
manier om met andersdenkenden om te gaan. Het is pas door
ideeën met elkaar te laten botsen, dat we tot betere inzichten
komen en groeien als mens.
Ik maak me ernstig zorgen over die vrijheid van meningsuiting. Niet alleen in de pers of in de culturele sfeer. Ook in de
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academische wereld, onder vrienden of familie, zie ik de geesten zich sluiten. Mensen zoeken vooral meningen op die hun
gelijk bevestigen en trekken het bestaansrecht van andere meningen in twijfel. Dat is een kwalijke ontwikkeling.
Waar dat kan toe leiden zien we in Hongarije, waar eerste
minister Viktor Orbán de in Boedapest gevestigde Central
European University volledig wil sluiten, omdat ze een laatste
vrijplaats voor het denken is. We zien dat in het Turkije van
Recep Tayyip Erdoğan, waar journalisten en academici worden opgesloten omdat ze het aandurven de heersende ideeën
in vraag te stellen. We zien het in Iran, waar onze vub-collega
Ahamadreza Djalali in onmenselijke omstandigheden in eenzame opsluiting langzaam wegkwijnt, omdat de gezaghebbers
zijn vrije geest vrezen.
Toen een collega-rector in Madrid, een Catalaan nota be
ne, me toevertrouwde dat hij aan zijn universiteit geen debat
over de Catalaanse kwestie durfde te organiseren, uit vrees
voor represailles van deze of gene zijde zag ik hoe dichtbij het
komt. Naast openlijke censuur is ook zelfcensuur een sluipend gif voor het vrije denken.
Als rector word ik herhaaldelijk gevraagd, ja zelfs onder
druk gezet, om een of ander debat aan onze universiteit niet te
laten doorgaan. Het woord verbieden valt nog net niet: een
Palestina-week, een debat over pedofilie, een lezing van een
politicus… De gemakkelijkste manier is hierop in te gaan.
Controverses uit de weg gaan. Ni vu, ni connu. Ik beken dat
die vragen mij soms ’s nachts het slapen beletten, maar ik probeer vast te houden aan een voor mij heldere lijn: het waarborgen en respecteren van het open debat en van het vrije
denken.
Ik begrijp waarom soms van die lijn wordt afgeweken. Het
gebrek aan sympathie voor de zaak of de persoon die spreekt.
Maar dat lijkt me een zeer hellend vlak. De schrik om degene
die je graag hebt, te zien of horen schofferen. Ook een hellend
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vlak. Het gevoel tegemoet te moeten komen aan de grieven
van groepen die vroeger werden miskend en nu hun plaats
opeisen. Evenzeer een hellend vlak. De vrees dat geldschieters
de geldkraan dichtdraaien. Een heel slecht argument, lijkt me
dat.
Ik kan me meer aansluiten bij de overweging een debat
niet te laten doorgaan, omdat je geen vertrouwen hebt in de
omstandigheden waaronder het zal plaatsvinden. Een debat
heeft inderdaad maar zin als verschillende stemmen aan bod
kunnen komen en als de opruiende en polariserende taal afwezig is. Het is nodig dat goed gewaakt wordt over de manier
waarop de debatten worden gevoerd. Maar een reden om ze te
verbieden, is dat zeker niet.
Hoe vaker ik al die redenen – en er zijn er nog meer – op
een rijtje zet, hoe scherper ik aanvoel dat het verdedigen van
de vrijheid van pers, van meningsuiting en van onderzoek
vandaag hoogdringend is. We hebben de mond vol over vrijheid, maar we beperken die toch het liefst tot diegenen die
denken zoals wij.
De universiteiten moeten hun rol als vrijplaats vrijwaren.
Wanneer universiteiten de vrijheid van mening en debat zelf
niet verdedigen, wie zal de universiteiten dan verdedigen
wanneer zij het zwijgen worden opgelegd?
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De vrouw als uitdaging

Op 20 januari 2021 stond een jonge zwarte vrouw op een
podium en gaf de wereld hoop. Amanda Gorman benoemde
tijdens de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president
Joe Biden scherp de maatschappelijke uitdagingen waarmee
de Verenigde Staten worden geconfronteerd, maar bracht ook
een boodschap van eenheid en optimisme: “Somehow we’ve
weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply
unfinished.”
Er waren nog vrouwen die in dit bijzondere jaar op de barricades stonden: in Polen en Wit-Rusland bijvoorbeeld, strijdend voor het behoud van rechten en voor het veroveren van
nieuwe rechten. Vrouwen staan ook in de frontlijn van de
covid-19-crisis, als gezondheidswerkers en zorgverleners.

Deze pandemie maakte duidelijk dat hun bijdrage cruciaal is,
maar ook dat ze onevenredig zwaar worden belast.
Studies tonen een beeld waar je niet vrolijk van wordt.
Wereldwijd treft de economische crisis vrouwen harder dan
mannen. De crisis zal deels de vooruitgang teniet doen die het
voorbije decennium op vlak van gelijkheid op de arbeidsmarkt werd geboekt. Er valt te vrezen dat extreme armoede
zal toenemen en dat die zich nog scherper zal doen voelen
onder vrouwen, omdat vrouwen nog altijd meer precaire posities innemen op de arbeidsmarkt.
Vrouwen werken vaker in sectoren zoals detailhandel,
vrije
tijdsbesteding, toerisme, horeca en evenementen, die
55

ven      

vandaag het hardst worden getroffen. En omdat meer vrouwen noodgedwongen thuisblijven, verliezen ook huishoudhulpen hun job. Vrouwen zullen meer onbetaalde zorgarbeid
opnemen en meer meisjes zullen vroegtijdig de school ver
laten.
Wat zal de impact zijn in België? Ook in ons land zijn
vrouwen het meest kwetsbaar, stelde Bea Cantillon, hoog
leraar Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen, in een
interview gepubliceerd op de website van vrt nws. Ons systeem van sociale zekerheid blijft gebonden aan arbeid. Dat
maakt dat wie deeltijds werkt, ook maar deeltijds is beschermd. En we weten dat veel meer vrouwen dan mannen
deeltijds werken: 42,6% van de vrouwen, tegenover 9,9% van
de mannen.
Wie terugvalt op tijdelijke werkloosheid, ontvangt 70%
van het normale loon. En dat maakt, stelt Bea Cantillon, een
heel groot verschil. “Voor een alleenstaande moeder met kinderen kan die uitkering van 70% van het deeltijdse loon, nét
dat tekort betekenen waardoor het allemaal niet meer lukt.
De meest kwetsbaren zijn degenen die al kwetsbaar waren
vóór de coronacrisis. De combinatie van werk met de zorg
voor kleine kinderen is altijd erg zwaar. In deze crisis maken
die mensen heel moeilijke tijden door.”
Wat me bijzonder bezighoudt, is wat de impact zal zijn op
het onderwijs. Meisjes doen het daar relatief beter dan jongens. Zowel aan de hogescholen als aan de universiteiten zijn
vrouwen in Vlaanderen in de meerderheid. In het academiejaar 2018-2019 waren 57% van de hogeschoolstudenten vrouwen; aan de universiteiten ging het om 54% van de studenten.
Er zijn signalen dat we vandaag een groep leerlingen en studenten verliezen. Wat zal daarvan de genderimpact zijn?
Bijzonder verontrustend zijn de berichten dat er tijdens de
covidcrisis opvallend meer meldingen zijn van huiselijk geweld. Ook bij ons. Begin januari liet hulplijn 1712 weten dat ze
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in het voorafgaande half jaar tot 60 procent meer oproepen
kreeg in vergelijking met het jaar daarvoor.
Slachtoffers van huiselijk geweld stappen sowieso niet gemakkelijk naar de hulpverlening; als je de hele tijd gedwongen thuis zit met de dader, wordt dat nog moeilijker. In Spanje bedachten ze daarom het initiatief Mascarilla-19. Vrouwen
die thuis mishandeld worden, kunnen de apotheker om ‘een
masker 19’ vragen. De apotheker zegt vervolgens ‘dat het besteld moet worden’, noteert het adres van de vrouw en verwittigt de politie. Het systeem kreeg ook in Frankrijk navolging.
De vrees is dus reëel dat de crisis de positie van vrouwen
niet ten goede zal komen. Maar er zijn absoluut ook ontwikkelingen die hoop bieden. Als ik kijk naar beelden van acties,
overal ter wereld, voor het klimaat, voor burgerrechten, voor
democratie, dan zie ik vandaag opmerkelijk veel sterke jonge
vrouwen die het voortouw nemen. Vrouwen die het gezicht
vormen van bewegingen en die dat ook heel vanzelfsprekend
vinden. En ik zie mannen aan hun zijde staan die dat evenzeer
vanzelfsprekend vinden. En dat geeft hoop. Want als we uit
deze crisis willen geraken, als we de maatschappelijke positie
van vrouwen willen verbeteren, dan zullen mannen en vrouwen dat samen moeten doen.
En dat gevoel leeft blijkbaar ook breed bij de bevolking.
De resultaten van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van
de Vlaamse overheid, over sociaal-culturele verschuivingen
in Vlaanderen, geven aan dat in 2018 de overgrote meerderheid van zowel mannen als vrouwen in Vlaanderen een standpunt innam pro gendergelijkheid. Zo begreep 74% van de
mannen en 81% van de vrouwen dat vrouwenorganisaties zich
inspannen om het aandeel van vrouwen in maatschappelijke
topfuncties te vergroten. En die verandering is ook merkbaar
op het terrein: cijfers over politieke participatie geven aan dat
die in 2018 voor het eerst ongeveer even hoog lag bij mannen
als bij vrouwen.
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Ik zie vandaag veel Amanda Gormans. Bij onze studenten
bijvoorbeeld. Dit is een bijzonder mondige en verantwoordelijke generatie, die doordrongen is van het besef dat we op een
kantelpunt staan. Een generatie die de enorme uitdagingen,
die het klimaat en de ongelijkheden in de maatschappij ons
vandaag onthullen, ziet, of beter, in de ogen ziet. Ze zien geen
gebroken wereld, maar één die onaf is, ook op het vlak van
gendergelijkheid.
Amanda Gorman bracht de boodschap dat we de blik niet
moeten richten op wat ons scheidt, maar wel op wat voor ons
ligt: een toekomst waarin we elkaar kunnen omarmen. Laten
we die boodschap op deze 101e Internationale Vrouwendag
koesteren.
Deze tekst verscheen op knack.be op 7 maart 2021, daags voor de
Internationale Vrouwendag.
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Moedeloos

Je kan soms moedeloos worden van de uitzichtloosheid van
het lot van anderen.
Terwijl de lente in het land is, de natuur voor de tweede
keer in tijden van corona opleeft en de vogels zingen alsof er
niks aan de hand is, voel ik me moedeloos. In plaats van dergelijke gevoelens te verdringen, is het soms goed er bij stil te
staan. Waarom moedeloos terwijl de zon volop schijnt en
onze groene stadscampus op zijn mooist is? Is het omdat de
campus nog altijd veel te leeg is, met een beperkt aantal studenten dat fysiek lessen kan volgen?
Terwijl wij onze toevlucht hebben gezocht tot een digitale, en ja, papierloze Zoom-wereld, en terwijl het gemis aan
echt menselijk contact zwaar weegt, zijn de sans papiers op
een nog veel schrijnender manier afgesneden van de echte
wereld.
Of komt het doordat die verlatenheid de tientallen sans
papiers zo in het oog doet springen? De papierlozen hebben
al geruime tijd hun intrek genomen in een vleugel van een
gebouw op de campus. Ze doen niemand kwaad, ze mogen
voorlopig blijven, maar tegelijk is er het besef dat hun situatie uitzichtloos is. Terwijl wij onze toevlucht hebben gezocht
tot een digitale, en ja, papierloze Zoom-wereld, en terwijl het
gemis aan echt menselijk contact zwaar weegt, zijn de sans
papiers op een nog veel schrijnender manier afgesneden van
de echte wereld.
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Ze hebben namelijk geen toegangsticket. Ze hebben alleen
uitzicht op nog meer uitzichtloosheid. Studenten, collega’s en
anderen proberen hen te helpen waar mogelijk. Maar de dromen die deze mensen hadden toen ze hun tocht naar een beter leven aanvatten, zijn bruusk verdreven door een pijnlijk
ontwaken in een permanente wachtkamer.
En ja, dat maakt me moedeloos. Het is niet omdat je complexe problemen kan plaatsen en begrijpen dat ze je koud
laten. Zoals de meesten onder ons ook wel begrijpen dat er
geen alternatief is voor de schijnwereld waarin het virus ons
gedrongen heeft. Maar tegelijk lijden we onder de situatie.
Iedereen reageert anders, maar bij sommigen snijdt het heel
diep. Ook bij studenten. We hebben ze allemaal proberen op
te bellen en de meeste zijn oké, maar er is ook een groep die
het zwaar heeft. En een deel is gewoon onbereikbaar. Heeft
hun moedeloosheid de overhand genomen en hebben ze afgehaakt?
Het is niet omdat je complexe problemen kan plaatsen en
begrijpen dat ze je koud laten.
Ik denk ook vaak aan onze vub-collega Ahmadreza
Djalali. Al vijf jaar zit hij weg te kwijnen in een Iraanse cel,
met alleen uitzicht op de dood, want dat is wat hij volgens de
Iraanse autoriteiten verdient. Hij kreeg een in alle opzichten
onwaardig schijnproces, daarover bestaat internationale eensgezindheid, maar de vereende academische, politieke en diplomatieke krachten lijken volstrekt machteloos te staan. Is
het een lichtpunt dat de afzondering van Ahmadreza – het
leek de laatste etappe voor z’n terechtstelling – recent ongedaan is gemaakt? Zeker, we moeten ons vastklampen aan elk
sprankeltje hoop. Maar of hij er zelf beter aan toe is, valt te
betwijfelen. De berichten over zijn gezondheidstoestand die
ons bereiken, blijven alarmerend.
Maar kijk, soms loopt het toch ook goed af. Ahmet Altan,
de Turkse journalist, schrijver en opposant die in zijn cel be
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klijvend onder woorden bracht dat hij de wereld nooit meer
zou zien, is recent vrijgelaten. Vorig jaar kreeg hij van de universiteiten vub en ulb de prijs voor de vrijheid van meningsuiting die we elk jaar uitreiken naar aanleiding van de werelddag van de persvrijheid op 3 mei. Met een aantal partners
organiseren we op die dag het evenement Difference Day.
Over enkele dagen is het weer zover, helaas voor de tweede keer op rij virtueel. Maar ik hoop dat Altan snel naar Brussel zal kunnen komen om zijn prijs fysiek in ontvangst te
nemen. En dat corona dan echt voorbij en Ahmadreza vrij zal
zijn. En dat ook de sans papiers op onze campus een uitweg
uit hun uitzichtloosheid zullen hebben gevonden. Zo maakt
moedeloosheid plaats voor nieuwe hoop.
Deze column verscheen op 28 april 2021 in De Tijd.
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“Mensen kunnen me ontzettend
verdrietig maken”
Caroline Pauwels kijkt soms op van de boosheid, naijver of
jaloezie die sommige mensen voelen.
“Ben je vandaag gaan zwemmen?’ Mijn moeder vraagt het
mij nog bijna elke dag. Ik moet er altijd om lachen, want het
antwoord is meestal hetzelfde: ‘Ja.’ Water brengt me tot rust,
dus zwem ik waarschijnlijk wel zo’n 330 dagen per jaar, altijd
’s ochtends. Weer of geen weer, tijdens de week of in het weekend. Dat gaat ondertussen al tien jaar zo. Ik vind routine dan
ook geen lelijk woord. Het is een van de redenen waarom ik in
het weekend hetzelfde ritme aanhoud en bijvoorbeeld op hetzelfde moment opsta. Die weekendochtenden zijn gestolen
momenten, als ik dan niet moet werken. Een lange zaterdagvoormiddag die zich manifesteert in traagheid, vind ik bijvoorbeeld zalig.”
“Ik kan dan echt mijn hart ophalen aan binnen- en buitenlandse kranten en tijdschriften. Ik lees ze niet digitaal, maar
op papier. Als het even kan, ben ik daar ’s ochtends een paar
uren mee bezig. Tijdens de week lees ik gerichter, in het weekend laat ik me inspireren. Ook andere verhalenvertellers inspireren me. Ik ben dan ook een groot filmliefhebber. Omdat
ik niet altijd de tijd vind om naar de bioskoop te gaan, kan
ik soms in een gretigheid vervallen (lacht). Dan wissel ik in
Brussel tussen twee bioskopen die dicht bij elkaar liggen en
bekijk ik in één namiddag wel twee tot drie films.”
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In balans

“Dat moet je niet zien als escapisme, want films en kunst zijn
voor mij het echte leven. Ze kunnen me enorm raken. Daarom ga ik ook graag naar musea. Telkens als ik een expo bezoek, probeer ik één werk op mijn netvlies te branden. Die
vormen van cultuur worden soms gezien als elitair, maar zo
zie ik ze helemaal niet. De verhalen die zo worden verteld en
uitgebeeld, heb ik net zo hard nodig als zuurstof. Je zou kunnen zeggen dat ze schoonheid brengen, terwijl het dagelijkse
werk soms ook met wat lelijkheid komt, tussen mensen bijvoorbeeld. Films en kunst brengen mij in balans. Ik houd
trouwens wel van het woord balans, ik heb er helemaal geen
moeite mee.
“Ben ik soms toch uit balans? Ja, natuurlijk. De balans vinden tussen werken en ontspannen, tussen tegenstrijdige gevoelens, daar draait het leven om. Ik vind dat je moet proberen zo dicht mogelijk bij je kern te komen, bij wat je gelukkig
maakt. Dat voel ik zelf. Dat betekent ook dat je moet omgaan
met wat je ongelukkig maakt. Soms moet je dus beslissen dat
je bepaalde zaken niet meer wilt doen, maar dat vraagt een
zoektocht naar wat je echt belangrijk vindt. Voor mij is het
antwoord simpel: vrienden en familie. Mensen dus.”
Beste en slechtste

“Toch kunnen mensen me soms ongelooflijk verdrietig maken. Van de boosheid, naijver of jaloezie die sommige mensen
voelen, kijk ik soms op. De mens is tot het beste en het slechtste in staat. Ik ben een heel loyale vriendin, dat denk ik echt,
maar als ik vind dat de menselijke interactie niet meer juist
zit, moet ik die afbreken. Daar heb ik dan moeite mee, maar
ik heb dat nodig om weer evenwicht in mijn leven te vinden.
“Op zulke momenten heb ik andere mensen nodig om me
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daarbij te helpen. Dat kan bijvoorbeeld een Uber-chauffeur
zijn die me doet lachen. Of vrienden, want ook zij horen bij
een ideaal weekend. Ik houd er enorm van samen met hen
een eenvoudige maaltijd te eten op zondagavond, niet te laat.
Er hoeft dan niets heel exquis op tafel te verschijnen. Liever
niet zelfs. Ik kook zelf graag en maak dan eerder stoofpotten
klaar. Zaken waardoor je gewoon gezellig samen kunt eten.
Het hoeft niet altijd hoogdravend te zijn.”
Dit stuk verscheen in Trends van 10 januari 2019. Met instemming
van hoofdredakteur Wim Verhoeven overgenomen.
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Doodgaan vermijden voor je sterft
Fragment uit De Kunst
van een Mooi Leven (2019)
In ‘Wonderlust’ brengen Caroline Pauwels, Jean Paul
Van Bendegem en Pat Donnez spelregels aan voor een
mooier leven. Leef het leven in het volle besef van de
eindigheid, koop altijd dure schoenen in de uitverkoop
en neem nooit een paraplu mee, ook en zeker niet als
het regent. In onderstaand fragment staat de verwondering centraal.
Jean Paul Van Bendegem: “Om boven de golven uit te komen,
moet je eerst lang dobberen in de zee van het gewone, het
dagdagelijkse, het ordinaire. Ikzelf sprak vroeger over de prutser in positieve zin, maar dat was verwarrend, voor de meeste
mensen blijft ‘prutser’ een negatieve connotatie hebben. Kees
van Kooten contamineerde prutser en knutselaar tot ‘prutselaar’. Wij zijn allemaal prutselaars, we knutselen en prutselen,
krijgen dingen gedaan, routinematig. Het voordeel van routine is dat je een hogere kans van slagen hebt. Ik heb nog maar
zelden meegemaakt dat als ik ’s morgens de tafel dek, ik dingen verkeerd zet. Dat zijn kleine, eenvoudige opdrachten. Dat
lukt. Maar een lamp vervangen en toevallig de verkeerde zekering uitschakelen? Dan weet je weer dat je nog leeft. En
voor het overige modderen we wat aan. Daaruit lijkt een zeer
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negatief mensbeeld te spreken, maar we hebben dat aanmodderen net nodig om tot uitzonderlijke dingen te komen. Als
wij allemaal het talent hadden om de Mona Lisa te kunnen
schilderen, dan mocht dat ding meteen weg uit het Louvre.
Net omdat het zo uitzonderlijk is en omdat er maar één Da
Vinci is, hangt het er. Ook Da Vinci heeft ongelofelijk veel
moeten droedelen, neem ik aan, om tot die mysterieuze glimlach te komen.”
Caroline Pauwels: “Hij maakte ook heel veel niet af, begon
iets en hield ermee op. Ook Da Vinci is een prutselaar.”
Pat Donnez: “De Nederlandse filosoof Joep Dohmen zegt
dat levenskunst gaat over de vraag: ‘Hoe moet je leven?’”
Caroline Pauwels: “Wat moet je doen om goed te leven?
Dohmen zal het anders interpreteren dan ik, maar zijn definitie kan helpen. Laat ik achteraan beginnen. Voor mij is leven
echt verwonderen. Leven kan alleen bij gratie van de verwondering. Als ik cynisch was of voortdurend met een déjà-vugevoel rondliep, zou ik net zo goed dood kunnen zijn. Ervan
uitgaan dat het leven tijdelijk is, is een geruststellende gedachte, je kunt niet anders dan er het beste van maken. Misschien
dat ik daarom ook wel in de wetenschappen verzeild ben geraakt. En dan volgt natuurlijk het ‘hoe’ en het ‘moeten’. Hoe ga
je dat dan doen en wat moet je doen om dat mogelijk te maken? Het hoe zit voor mij op het vlak van stimuleren van de
openheid van geest, niet veroordelen, het proces van zelf
sturing, zoals Dohmen dat noemt. Hoe moet je het doen?
Kiezen voor de aard van het goede leven, jazeker, maar ook
dat moeten zal ik toch iedere keer in vraag moeten stellen.
Daar ben ik bang van.’
Pat Donnez: “Van het dwangmatige moeten?”
Caroline Pauwels: “Ja, het dwangmatige zou een rem kunnen zijn op het verwonderen. Je moet daar heel de tijd genuanceerd en zelfreflectief mee bezig zijn. Om terug te komen
op dat idee van de mens als prutselaar: zoals onze ouders mijn
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zussen en mij hebben opgevoed, daar kun je veel bedenkingen bij hebben, maar ze deden toch ook maar wat zij dachten
dat het beste was dat ze konden doen. Ik zag dat af en toe wel
mislukken. Ik zag ook dat ze daar spijt van hadden als het in
de soep draaide. Ik heb mijn kinderen alleen opgevoed en geloof me, dat was prutselen. Echt prutselen. Wat mij overeind
hield, was deze gedachte: als je je kinderen graag ziet, komt
het wel goed. Ik heb net een briefje teruggevonden waarin ik
mijn kinderen schrijf dat mama het daar op dat moment even
helemaal fout heeft aangepakt, dat ik maar wat zat te prutselen. Het kost me geen moeite om dat ook toe te geven. Je kunt
je leven heel vakkundig organiseren en de opvoeding bijzonder planmatig aanpakken, maar dat heb ik verzuimd te doen.
Ik ging met mijn dochter naar K3 en mijn zoon ging mee, nee,
hij moést mee, zat onder zijn stoel omdat hij het zo gênant
vond, maar zijn zus ging uit de bol. Een opvoeding van prutselen. Daar ben ik eigenlijk nog trots op ook, ik ben een trotse
prutselaar.”
Jean Paul Van Bendegem: “Mensen die iets willen plannen
tot in het kleinste detail, gaan zo mogelijk nog meer prutselen.”
Caroline Pauwels: “Wellicht, maar fout prutselen.”
Jean Paul Van Bendegem: “Telkens afwegen van wat er reëel gebeurt, tegen de Ideale planning in”.
Pat Donnez: “Joep Dohmen pleit voor een terugkeer naar
de levenskunst. Hij zegt dat de filosofie als levenskunst volgens hem noodzakelijk is door onze problemen die eigenlijk
van alle tijden zijn: het lijden, de dood, het lot, het noodlot, de
rechtvaardigheid, oorlog, geweld. We leven vandaag zoals in
heel veel tijden. We denken altijd dat we uniek zijn, dat we de
eersten zijn die met rusteloosheid kampen en van angst niet
weten waar eerst te kruipen. Het lijkt me geen overbodige
luxe om de filosofie als levenskunst te prijzen en erop te wijzen dat er wel meer zijn die daarmee gesukkeld hebben. Kort69
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om, we zijn niet de eerste prutselaars en we zullen evenmin de
laatste zijn”.
Jean Paul Van Bendegem: “De gedachte die je formuleert,
deel ik ten volle. Ik ben er minder van overtuigd dat de academische filosofie, zoals we die kennen, het meest geschikt is
om de levenskunst te propageren. En dan is er de fantastische,
uitdagende vraag: aan welke vormen van filosofie denken we
dan? Voor alle duidelijkheid niet aan The School of Life van
Alain de Botton: een scheurkalenderfilosofietje waarbij je elke
ochtend een blaadje van de kalender haalt met de gedachte
van de dag: ‘God is dood en wij volgen zo meteen.’ Excuses
voor mijn vrolijk cynisme. En daar moet je het mee doen. Dat
dus niet, maar wat dan wel? Waarom kunnen we de laatste
twee jaren van de humaniora, de poësis en de retorica, niet in
ere herstellen en actualiseren? Met een kritisch denkjaar dat
een ultiem wonderlustjaar voorafgaat.”
Caroline Pauwels: “Waarom doodt onderwijs de verwondering? We zijn verstrengeld geraakt in onze eigen strikte instrumentalisering en ik ben bang voor het debat zoals dat
vandaag omtrent het onderwijs wordt gevoerd. De kans is
niet denkbeeldig dat we net nóg meer gaan objectiveren. We
ijken, organiseren toegangsexamens. Enkele studenten geneeskunde die in hun laatste, zesde jaar zitten, zes harde jaren
achter de rug hebben van studeren en onafgebroken werken,
halen het in hun hoofd om zich te specialiseren in cardio
logie, weer jaren van hard werken en studeren voor de boeg,
maar het is hun droom. En ineens moeten ze horen dat
de plaatsen beperkt zijn, ze worden niet toegelaten en hun
droom wordt aan diggelen geslagen. Dan denk ik: wat een killing act. In weerwil van het populistische idee studeert niet
iedereen geneeskunde omdat er geld mee te rapen valt, er zijn
behoorlijk wat studenten die gewoon mensen willen helpen.
Wie vandaag de studies geneeskunde wil aanvangen, moet
eerst slagen voor het zware toelatingsexamen. Eén op de vijf
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deelnemers slaagt. Viervijfde niet. Tachtig procent van de
kandidaten – ze zullen niet allemaal gemotiveerd zijn, maar
een groot deel wel – wordt dus geweigerd. Dat is echt een slow
killing act en maatschappelijk niet te verantwoorden. Natuurlijk willen we als samenleving rendement halen op onze collectieve investering en natuurlijk kun je niet iedereen die daar
zin in heeft, die studies laten doen. Ik begrijp dat allemaal wel,
maar zoals we nu bezig zijn, doden we langzaamaan en systematisch de verwondering van jonge, geëngageerde beginners.
Peter Hinssen, internationaal gerenommeerde technologie-
ondernemer, pleit niet in de eerste plaats voor een opleiding
technologie maar wel voor een opleiding filosofie. Er is vandaag grote behoefte aan onderbouwde zingeving.”
Pat Donnez: “We leven in een rusteloze transittijd en waar
we naartoe gaan, is onduidelijk, wat onmiskenbaar tot onzekerheid leidt en dus zoeken we houvast. Maar die queeste
naar steun en soelaas wordt voor een deel van ons gefnuikt
door altijd nieuw opduikende onzekerheden. Als je achttien
jaar bent en je koestert de droom om arts te worden, maar in
het psychologische deel van het toelatingsexamen zak je omdat je niet weet hoe je als arts moet optreden bij een eutha
nasievraag van een minderjarig patiëntje, dan zegt dat meer
over de bedenkers van de proef dan over die achttienjarige,
dunkt me. Zelfs een professionele leif-arts zal daar niet in
één twee drie op kunnen antwoorden. We fnuiken van hogerhand iemands begeerte, het lijkt me dat je al behoorlijk weerbaar moet zijn om dan niet een gefrustreerde ‘raté’ te worden”.
Caroline Pauwels: “Het is een fout systeem. En zelfs als je
voor het toelatingsexamen slaagt en zelfs als je na zes of zeven
jaar geneeskunde je diploma haalt, dan nog kan je droom om
te specialiseren stranden. Je hebt een zware competitie doorstaan, je stond elkaar naar het leven bij wijze van spreken en
dan staan wij daar als poortwachters van het systeem en roepen: ‘Volzet!’ Ik zou aan de unief heel graag introduceren wat
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Jean Paul suggereert: in het curriculum zetten we een universiteitsoverschrijdend jaar ‘kritisch denken’ voor alle opleidingen. We moeten de universitas - letterlijk de gemeenschap van
onderwijzers en academici – leeg durven te maken. Maar de
tegenstanders van zo’n tabula rasa zijn talrijk en die houding
spoort niet met de rendementsretoriek. Ik denk nochtans
dat dat een meerwaarde oplevert voor de samenleving. We
moeten onze studenten leren om te gaan met onzekerheden.
Ouders vragen wat filosofie opbrengt, maar dat is eigenlijk
een heel foute vraag. De vraag die je jezelf moet stellen, is:
‘Heb ik zin om die opleiding te beginnen, ligt mijn hart bij
mijn studie?’ Als dat zo is, ga je het veel makkelijker hebben
om je te focussen, want je houdt je energie. Als je jaar in jaar
uit studeert om gewoon dat verdomde diploma te halen, redelijk tegen je goesting, maar alleen omdat je hoopt daarmee
een baantje te hebben, dan bereid je je gegarandeerd voor op
een katastrofe.’
Pat Donnez: “Op een leven dat gegarandeerd op meer van
hetzelfde neerkomt: elke dag werken om op het eind van de
maand loon op te strijken”.
Caroline Pauwels: “Daarom zijn sommige mensen al dood
nog voor ze echt doodgaan.”
Pat Donnez: “Humaniora betekent in het Latijn ‘mense
lijker’, de humaniora is dus letterlijk de studie die iemand tot
mens vormt, maar dat is het vandaag toch niet echt”.
Jean Paul Van Bendegem: “Een heel kleine maatregel ter
suggestie, die een hele stap vooruit zou zijn. Ik bedacht hem
met de taaltest die wij, hoogleraren, moesten afleggen voor
Engels. Ik heb mij een breuk gelachen die dag met de proffen
die opnieuw als de eerste de beste student naar een examen
moesten komen. De angst. Eén maatregeltje dus: die toelatingsexamens, laat ze eerst eens door de proffen zelf doen. Zo
creëer je een effect van gelijkwaardigheid. Als je geld en kennissen genoeg hebt, dan bereid je dat examen degelijk voor en
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slaag je misschien. Er zijn een aantal anderen die heel goede
artsen zouden zijn maar niet de luxe kennen om zich tegen
veel geld te laten omringen en die zakken. De samenleving
verliest in beide gevallen. Je hoort me niet zeggen dat wie
slaagt, geen goede arts zou zijn. Dat hoop ik niet. Maar je sluit
systematisch een aantal mensen uit die zich verdienstelijk
zouden kunnen maken. En vandaag weren wij in het artsen
examen ook heel talentvolle jongeren met een migratie
achtergrond. Punt. Terwijl de samenleving diverser wordt en
zij behandeld zullen worden door blanke artsen. We missen
dus onophoudelijk opportuniteiten. De positieve kant van dit
verhaal is – en daar ben ik vast van overtuigd: het talent dat
nu boven water komt is eigenlijk maar een fractie van het aanwezige potentieel. Een schier onuitputtelijke energiebron. Het
is alleen een kwestie de meest efficiënte manier te vinden van
hoe je die moet ontginnen, hoe je dat talent kunt laten schitteren.”
Caroline Pauwels: “Rise and shine.”

Wonderlust. De Kunst van een Mooi Leven is uitgegeven door de
vub Press in Brussel (2019) en voorgesteld op de Boekenbeurs.
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Annette, Bernadette, Mama Pauwels

Ons Caroline

Kunnen wij, haar familie, het werk en de persoon van Caro
line beoordelen naar de maatstaven van het Arkprijscomité?
Ongetwijfeld niet. Van het werk van Caroline zien wij behalve
het resultaat ook de keerzijde, en de inspanningen om werk
en privé in een redelijke balans te houden. In alle omstandigheden houdt Caroline het roer, in de rotsvaste overtuiging dat
zelfs heikele situaties een schitterende ontknoping in zich
dragen. Wij herinneren ons haar avontuurlijke reizen, en een
niet minder avontuurlijke omgang met apparaten, zoals de
auto’s waarvan we ons afvroegen hoelang en hoever ze haar
nog zouden dragen. Het huis in Bosvoorde had altijd al iets
van een deinend schip, waarin het leven verschillende kanten
op kon. In Oostende vond Caroline een tweede thuis – een
‘refuge’ noemt ze het zelf-, een plaats om tot rust te komen.
(“Het strand is wel mijn vaderland, / de zee synchroniseert
nog monotoon / stromen van tegenstrijdigheden.” – M. Vasalis). Maar in elk geval een plaats aan het water. En het huis als
dobberend schip. Behalve de Ark waarin haar naam zal gegraveerd worden, is het dus niet overdreven in leven en werk van
Caroline ook een andere betekenis van ‘ark’ te onderscheiden,
de ark als woonboot.
Een vergelijking met Noach, de onvervaarde ark-vaarder,
is hier op zijn plaats, met als enig voorbehoud dat Caroline fel
en onverminderd zou protesteren tegen de idee dat maar één
mens en zijn familie goed genoeg zijn om te overleven. Die77
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ren? Alleen een kat, maar wel één die haar dierbaar is. Maar
verder misstaat de metafoor van het goed gevulde schip – met
beminde opvarenden, het gevecht met grote hoeveelheden
water (niet altijd geruststellend, maar een uitdaging voor de
gemotiveerde zwemster die ze is), de uitgebreide voorraden
gezond voedsel en onmiddellijk inzetbare Pouilly-Fumé van
een goed huis –, helemaal niet. Talrijk zijn de vrienden, col
lega’s, familieleden en buren die de weldaad van haar stilaan
legendarische gastvrijheid mochten ondervinden. Bij Caro
line ben je altijd welkom, er is zeker muziek, een gesprek –
ruim ondersteund met eten en drinken-, en in alle talen die
we min of meer beheersen.
Als taal het instrument is van de empathie, en tevens de
kortste afstand naar de andere mens en zijn of haar wereld,
dan is zij bij Caroline helemaal thuisgekomen. In haar werk,
maar ook in haar omgang met mensen en dingen vermiddelt
de taal vooral een immense en onuitputtelijke nieuwsgierigheid. Het is dus geen toeval dat het Arkprijscomité in zijn toelichting bij deze onderscheiding ook aandacht heeft voor de
wijze waarop Caroline zich inzet voor begrijpelijke kennisoverdracht, en tegen een taalgebruik dat mensen uitsluit of
onrechtmatig verworven posities verdedigt.
Talenkennis ligt haar nauw aan het hart. Geen wonder dat
haar liefde uitgaat naar het kosmopolitische Brussel, een stad
die ze uitdrukkelijk als ‘meertalig’ omschrijft. De haast vanzelfsprekende onbevangenheid waarmee ze met anderen in
gesprek gaat, is wellicht een familietrek, zeker gevoed door
onze grootvader, een echte pater familias, die stelde dat wie
een taal méér machtig is, ook als mens een persoon erbij
krijgt.
Verschijnt aan het eind van Noachs omzwerving geen regenboog tussen de wolken? Je zal Caroline niet horen zeggen
dat succes zonder meer een persoonlijke verdienste is. Ze is
enthousiast voor wat ze onderneemt, trots als het goed af78

annette, bernadette, mama pauwels

loopt, blij als anderen er gelukkig van worden. Zo kennen wij
haar, Caroline, helemaal aan de wereld en de mensen gewijd,
maar ook altijd onze erg geliefde dochter en zus.
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Hommage aan een Brusselse rector

Dat de Arkprijs dit jaar naar Caroline Pauwels zou gaan, komt
allerminst onverwacht. Ze verdient deze erkenning immers
zonder meer. Via haar alom geprezen deelname aan het publieke debat, weegt ze op de grote maatschappelijke discussies
van deze tijd, en is haar bijdrage aan de verspreiding van het
progressieve gedachtegoed in Vlaanderen betekenisvol. Haar
taak als rector van een universiteit die de vrijzinnigheid en
het progressieve denken in het vaandel voert, neemt ze op die
wijze erg au sérieux. Het wordt ook breed geapprecieerd dat
ze in deze zware coronatijden sterk opkomt voor de belangen
van de studenten. Haar eigen gezondheidstoestand – zo weten we – stelt problemen. De moed die het vergt om al deze
maatschappelijke functies in deze moeilijke omstandigheden
waar te maken, dwingt bij velen veel respect af. Ik prijs me
dan ook gelukkig dat ik als ererector van de Vrije Universiteit
Brussel in dit huldeboek een hommage mag brengen aan mijn
gevierde opvolgster. Andere collega’s zullen het zeker over de
reeds genoemde aspecten van haar persoonlijkheid hebben. In
mijn hommage zou ik graag bij een ander luik van Carolines
maatschappelijke bijdrage willen stilstaan: haar optreden als
rector van een Vlaamse universiteit in Brussel. Ook daarvoor
verdient ze alle lof, want een eenvoudige taak is het niet.
De vub is er niet zomaar gekomen. Haar oprichting en uitbouw hebben zelfs veel inspanningen gevergd. Meer wellicht
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dan in andere Vlaamse universiteiten in de jaren 1970 en
1980. De vub was immers op meer dan één vlak minoritair.
Als vrijzinnige universiteit sloot ze aan bij een minderheids
stroming in Vlaanderen en werd ze dus geenszins overal met
enthousiasme begroet. Als Vlaamse universiteit in Brussel
ontstond ze dan weer in een vrij vijandig klimaat. Het was im
mers de tijd van de doorbraak van het fdf in vele Brusselse
gemeenten, ook daar waar de vub zich vestigde.
Toen ik in 1994 als rector aantrad, kon ik, zoals elke rector
trouwens, steunen op de inspanningen die de vorige rectoren
al hadden geleverd. Ze hadden er toen reeds een middelgrote
universiteit van gemaakt, dank zij de inschakeling van tal van
netwerken in en buiten de universiteit, in de wereld van de
vrijzinnigheid, het officieel onderwijs, en met de steun van politieke medestanders en van actieve oudstudenten. Ze hadden
haar ook een eigen karakter meegegeven: studentvriendelijk,
met meer inspraak in het beleid dan elders, sociaal georiënteerd met onder meer veel aandacht voor werkstudenten, en
ook al met een zekere vrouwvriendelijkheid. Een kritische,
eigenzinnige ingesteldheid, eigen aan het vrijzinnige gedachtegoed, ging er gepaard met een overwegend progressief denken, en met maatschappelijke steun aan diezelfde progressieve
krachten in de samenleving. Maar ook de inspanningen die het
onderzoek stimuleerden, wierpen vruchten af op verschillende terreinen. Het onderzoek sloot aan bij zowel grote projecten als bij de uitbouw van specifiek nicheonderzoek. Een Nederlandstalig universitair ziekenhuis in Brussel beantwoordde
aan een noodzaak en met de steun van de academische overheid groeide het in een snel tempo uit tot een onmisbare factor
voor patiënten in Brussel en het Vlaamse hinterland.
Ik kon dus verder bouwen. Er waren toen al 11.000 studenten,
maar toch bleef het vechten. De recrutering kende namelijk
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limieten. Brussel zelf, met zijn minderheid aan Nederlands
talige inwoners, leverde geen grote aantallen studenten, en
het aantal vrijzinnigen in Vlaanderen kende ook zijn beperkingen. In de brede kring rond Brussel, in Vlaams Brabant,
Oost-Vlaanderen en het Mechelse kon men wel beter recruteren, en naarmate de antithese tussen katholieken en vrijzin
nigen in de samenleving wat wegdeemsterde, gebeurde dat
ook in het vrij onderwijs. Maar ondanks de gestage uitbreiding van de studentenpopulatie, bleef het toch een strijd voor
het behoud van belangrijke opleidingen, zeker toen de financiering minder mogelijkheden bood dan voorheen. Als ik aan
mijn rectoraat terugdenk, dan komt die heftige strijd me nog
steeds voor de geest. Ik was rector in een politieke constellatie
waarin het niet gemakkelijk was om op te tornen tegen de
grotere universiteiten en zeker niet tegen Vlaanderens grootste, de KULeuven. Het vergde alleszins heel wat volharding.
Gelukkig was Brussel toen ook aan het veranderen, en zeker niet ten nadele van de positie van de vub. Het onderwijs
was gecommunautariseerd en de vub ressorteerde zoals de
andere universiteiten onder de Vlaamse Gemeenschap. De
Brusselwet (1989) was tot stand gekomen en de politieke invloed van de Nederlandstaligen versterkt, met een quasi pariteit op het niveau van de ministers, een Brusselnorm die de
Vlaamse persoonsgebonden materies financieel ondersteunde, en een onderwijsnet dat aanzienlijk in sterkte toenam. De
communautaire strijd nam er stilaan in heftigheid af, terwijl
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bhg) hoe langer hoe
meer kosmopoliet werd. De arbeidsmigratie had voor tal van
groepen uit de mediterrane wereld gezorgd en de vestiging
van internationale en Europese instellingen voor tal van andere buitenlanders. De positieve impact van die ontwikkelingen was toen al goed te merken. De vub leverde al heel wat
personeel voor de talrijke instellingen die in Brussel het licht
83

ven      

z agen, zeker in de publieke sector waar taalwetten golden. De
universiteit liet evenmin na om een aantal van haar onderzoekssectoren op de Brusselse problematiek toe te spitsen.
Talrijke collega’s deden dat. Vanuit het Centrum voor interdisciplinair onderzoek naar Brussel, dat ik zelf al in 1978 had
opgericht, ontstonden zo in 1997 de taalbarometers, die een
wetenschappelijke basis legden voor onze kennnis van de bijzonder complexe Brusselse taalsituatie en die ondertussen op
beleidsvlak al hun nut hebben bewezen.
In 2000 liep mijn rectoraat ten einde en twee rectoren later
kwam opnieuw een vrouw aan het hoofd van de vub: Caroline
Pauwels. Ook zij kon voortbouwen op haar voorgangers, en
zeker op het werk van Paul De Knop, die op de Etterbeekse
campus en in Jette voor verschillende nieuwbouwprojecten
zorgde. Onder Caroline krijgt de campus Etterbeek nu een
echte facelift en worden ook gebouwen uit de vroege jaren
1970 gerestaureerd. Uit ervaring weet ik hoeveel energie, tijd
en zorgen het realiseren van bouwplannen vergt. Dat zal bij
rector Pauwels wel niet anders zijn. Zij is nu rector in een
Brussel dat ondertussen nog veel meer kosmopoliet is geworden. Het aantal inwoners (1,2 miljoen) en de groepen met een
migratieachtergrond daarbinnen, zijn sterk toegenomen. Onder haar rectoraat telt de vub nu meer dan 19.000 studenten,
onder wie veel buitenlanders en studenten met een migratieachtergrond, procentueel gezien zelfs meer dan in de andere
Vlaamse universiteiten. Diversiteit en inclusie zijn voor haar
dan ook geen loze begrippen. De positie van het Nederlands
in Brussel is ook anders geworden maar niet noodzakelijk
slechter. Het sukses van het Nederlandstalig onderwijs – het
bereikt zowat 20% van de schoolbevolking – toont het alleszins aan. Vanwege de forse groei van de stedelijke bevolking
ontstaat er momenteel zelfs een nijpend tekort aan nieuwe
scholen waardoor honderden leerlingen geen plaats dreigen
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te vinden in het Nederlandstalig onderwijs. Deze groei opent
hoe dan ook heel wat perspectieven voor de recrutering van
meer studenten hoger en universitair onderwijs.
Hoe belangrijk het uz is geworden, moet Caroline helaas ook
als patiënte meemaken, maar tijdens deze coronatijden is
men zich daar in heel Vlaanderen ook wel meer bewust van.
De ziekenhuisdirectie doet er immers alles aan om door een
open beleid in de media aan bod te komen en de goede reputatie van het ziekenhuis in Vlaanderen in de verf te zetten. De
impact van de vub in het Gewest Brussel is de laatste jaren
evenzeer sterk crescendo gegaan. Caroline zal, zoals ik, ook
wel overal oudstudenten tegenkomen die er carrière heben
gemaakt, en soms hoge leidinggevende functies bekleden.
Aan Nederlandstalige zijde is er zonder meer sprake van een
zekere meerderheidspositie van vub-alumni, terwijl ook in
de Vlaamse Rand vub-afgestudeerden op vele terreinen een
belangrijke rol spelen.
De banden met de ulb zijn nu veel beter geworden dan in de
jaren negentig. Caroline heeft die samenwerkingsmogelijk
heden onmiddellijk ten volle aangegrepen en benut. Het
beeld van de viering van 50 jaar vub samen met de ulb als
moederuniversiteit zullen weinige aanwezigen snel vergeten.
En de gezamenlijke bouwplannen op de Jacqueslaan bieden
eveneens heel wat perspectieven voor beide universiteiten.
Maar Caroline heeft ook op andere vlakken eigen accenten
gelegd. Ik denk aan de wijze waarop ze haar expertise als
communicatiewetenschapper naar buiten brengt en haar ruime mediaervaring die ze ten dienste stelt van haar univer
siteit. Ik denk aan de wijze waarop ze in coronatijden oog
heeft voor het mentale welzijn van de studenten. Gender is al
langer een thema waar de vub zich voor inzet, maar onder
haar rectoraat vertoont het vrouwvriendelijke beleid nog
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meer systematiek. Dat er binnen de universiteit in alle geledingen een goede sfeer moet heersen en de werkdruk draaglijk moet blijven, is zeker ook een van haar te concretiseren
doelstellingen. Empathie is immers één van haar sterkste zijden. Ze doet ook heel wat inspanningen om de stad Brussel
bij de studenten vertrouwder te maken. Leslokaties opzoeken
buiten de klassieke campussen is één van de middelen om
Brussel beter te leren kennen en niet opgesloten te blijven in
Elsene en Etterbeek. Geslaagde academische openingen in
Bozar vervullen een soortgelijke functie.
Maar ondanks de opmerkelijke groei van haar universiteit op
vele vlakken, moet ook zij optornen tegen minder eenvoudige
situaties. Zo denk ik aan de financieringsproblematiek die de
vub uiteindelijk toch opleidingen kostte. De associaties tussen de universiteiten en hogescholen die in Vlaanderen totstandkwamen, creëerden bovendien een situatie die de minderheidspositie van de vub sterker in de verf zette. Dat de
KULeuven overal in Vlaanderen en ook in Brussel filialen
heeft opgericht en ze zowat overal hogescholen in haar associatie kan incorporeren, maakt de positie voor de vub niet
gemakkelijker. Ook Caroline zal wellicht al eens wakker hebben gelegen van voor de vub kwetsende opmerkingen. Maar
ook de band tussen Vlaanderen en Brussel is niet langer meer
zo hecht als enkele decennia geleden. Over Brussel wordt in
Vlaanderen trouwens meestal vrij negatief gesproken. De
kloof wordt helaas niet kleiner.
Caroline krijgt deze Arkprijs bij het begin van haar tweede
ambtstermijn. Hoe zal die eruit zien? Zoals zovelen hoop ik
van ganser harte dat haar gezondheid in de goede richting zal
evolueren. Ze zal de komende jaren nog steeds veel kracht
nodig hebben want op politiek vlak zijn wijzigingen te verwachten. Een nieuwe staatshervorming is immers op komst.
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En bij die onderhandelingen zullen een aantal nieuwe trends
wellicht niet onbesproken blijven. Om welke trends gaat het?
In Brussel gewest en gemeenschap laten samenvallen en de
communautaire breuklijn laten vervagen is een eerste tendens. Nu is de situatie vrij duidelijk: Franstaligen in Brussel
worden als onderdeel van de Fédération Wallonie-Bruxelles
gefinancierd. En aan Nedelandstalige zijde zorgt Vlaanderen
voor de financiering van de Nederlandstaligen in Brussel en
speelt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een aanvullende
rol voor de persoonsgebonden materies. De trend om in het
Brussels Gewest een grijze zone te scheppen tussen gewest en
gemeenschap is niet nieuw, en ook de onlangs verworven bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps
com
missie (kindertoeslagen, vaccinatiecampagne) gaan in
dezelfde richting. Binnen de Brusselse bevolking, vooral in de
culturele sector en bij de hoger opgeleiden, bestaat er eveneens een stroming die voor één culturele en onderwijsconstructie pleit. Waalse regionalisten vragen bovendien ook al
lang om op onderwijs- en cultureel vlak een autonomer beleid te kunnen voeren om het zo beter te kunnen afstemmen
op de eigen sociaal-economische ontwikkeling, ook al willen
ze de band met Brussel zeker niet loslaten. In de resultaten
van de recente taalbarometer zijn deze tendensen eveneens
terug te vinden. Brussel is nu een kleine wereldstad geworden
met Frans als lingua franca, en daarnaast Engels en Nederlands als de meest gesproken talen. Individuele ééntaligheid
verdwijnt ten gunste van een groter draagvlak voor twee- en
meertaligheid, terwjl het aantal thuistalen er bijzonder uitgebreid is. Brussel bekleedt terzake zelfs de tweede plaats in de
wereld. Bij steeds bredere groepen is de identificatie met
Brussel ook veel groter geworden, terwjl het concept Vlaming
er dan weer polariserend werkt, wat voor de band met Vlaanderen geenszins bevorderlijk is.
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Hoe zal het de vub en haar ziekenhuis vergaan als bepaalde
trends zich in de onderhandelingen zullen laten voelen? Ziekenhuizen ressorteren nu onder de federale overheid, en het
uz heeft samenwerkingsverbanden met verschillende Vlaamse ziekenhuizen, en uiteraard ook banden met de Brusselse
zorgsector. Maar wat zou het betekenen voor de rol van het
uz in Vlaams Brabant, Oost-Vlaanderen en binnen Brussel
zelf als de band met Brussel institutioneel veel hechter moet
worden en die met Vlaanderen losser? En hoe zal de toekomst
van de vub er dan uitzien? Haar financiering hangt nu af van
de Vlaamse Gemeenschap, zoals heel het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en de Brusselnorm zorgt voor tal van in
directe positieve invloeden. Zal die financieringswijze nog
dezelfde blijven? Wie de evolutie van de zes staatshervormingen sinds 1970 heeft gevolgd, weet dat de compromissen in
het verleden meestal erg complexe resultaten opleverden
maar telkens wel rekening hielden met de belangen van de
hoofdrolspelers en ze ook geen al te bruuske veranderingen
inhielden. Maar wat als na de pandemiecrisis Vlaanderen
nogmaals een ruk naar nationalistisch rechts en extreemrechts kent? Zal het streven naar autonomie dan niet ten koste van Nederlandstalig Brussel gaan? En hoe zal de toekomst
van de vub en haar aanverwante instellingen evolueren als
men wil opschuiven in de richting van het vier deelstaten-
model? We zagen al dat die instellingen voor hun recrutering,
werking en de toekomst van hun studenten in sterke mate afhankelijk zijn van hun Vlaamse hinterland. Kan die nood
zakelijke band tussen Vlaanderen en Brussel, die men in de
jaren 1990 sterk heeft aangehaald, dan nog even intens blijven? En met welke gevolgen voor de evolutie van die instellingen op langere termijn? Zal Vlaanderen nog even fors willen
investeren in het Brussels onderwijs als dat samenvloeit in
één gezamenlijke Brusselse structuur, los van Vlaanderen?
Op dit ogenblik is het uiteraard nog te vroeg om ver vooruit
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te kijken, maar hoe dan ook zal rector Pauwels tijdens haar
tweede ambtstermijn met een aantal fundamentele toekomstvragen geconfronteerd worden.
Laat ik afronden. In deze hommage aan Caroline Pauwels,
heb ik hopelijk kunnen aangeven dat zij ook als Brusselse rector een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd
die ze zonder enige twijfel met evenveel toewijding zal willen
voortzetten. Ik ben ervan overtuigd dat het boeiende en suksesvolle vub-project zich onder haar rectoraat verder ten volle zal kunnen ontplooien. Voor het pluralisme van Vlaanderen en van zijn hoofdstad is het belang van de vub groot,
evenals voor de aanwezigheid van Nederlandstaligen in de
hoofdstad. Ik wens Caroline dan ook alle kracht toe om in de
toekomst de strijd voor de belangen van de vub, haar asso
ciatie en haar ziekenhuis verder te zetten en de nodige toekomstvisies te ontwikkelen met aandacht voor de grote uit
dagingen van de komende decennia. De wijze waarop ze dat
in persoonlijk moeilijke tijden moet doen, dwingt bijzonder
veel respect, waardering en bewondering af. De erkenning die
de Arkprijs inhoudt, is dus zeker ook voor Caroline Pauwels
als Brusselse rector van bijzondere betekenis.
Els Witte is ererector vub, emerita hooglerares hedendaagse
geschiedenis, lid van de Coudenberggroep, de Koninklijke Vlaamse
Akademie voor Kunsten en Wetenschappen en de Academia
Europaea. Ze is voorzitster van viges. Ze verrichtte baanbrekend
werk in studies als o.m. Belgische Republikeinen (2020), Het
Verloren Koninkrijk (2014), Strijden om Taal (2010), Politieke
Geschiedenis van België (1997), De Belgische Vrijdenkers
organisaties (1977).
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La magnification constante
de la pensée critique
Ma chère Caroline,
Il y a des rencontres qui changent une vie, des rencontres à ce
point essentielles qu’elles deviennent par la suite une source
constante d’inspiration. Immédiatement, cela a été une vraie
rencontre entre nous, nous sommes trouvées, tout s’est dit en
un regard – nous avons tant en commun.
Nous avons le même âge, la même passion du progrès social, de l’humanisme, des droits humains et de la dignité de
l’autre. Nous avons toutes les deux été amenées à apprivoiser
Bruxelles, cette capitale qui constitue un exceptionnel laboratoire pour réinventer la ville, pour imaginer la vie urbaine de
demain comme l’addition fertile des différences – cette cité
que nous avons toutes les deux adoptée, qui nous a adoptées,
et qui est devenue le terrain de toutes nos espérances.
Caroline, ton charisme est inspirant et lumineux. J’aime
ton énergie pétulante et mobilisatrice, ta capacité à entraîner
celles et ceux qui te côtoient ou travaillent avec toi vers des
horizons captivants, des projets débordants d’enthousiasme et
de possibles. J’aime ta générosité, le regard que tu portes sur
les autres, ta sollicitude et ta bienveillance, constantes. Qui
n’est pas tombé sous le charme de ton ascendant, de ton audace, de ton énergie positive, de ta combativité et de ton courage?
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Tu es une femme libre, libre dans la manière de mener sa
vie, libre même en exerçant des fonctions importantes, libre
dans sa parole, libre dans l’expression de ses idées et de ses
valeurs. Au fond tu ressembles à Bruxelles, cette ville bigarrée,
libre et impertinente, cette ville multiple et audacieuse, cette
ville devenue tellement attractive au fils des ans et de sa transformation, de sa cosmopolitisation que tu affectionnes tellement.
On célèbre aujourd’hui ta pensée libre, ta liberté d’expression, ta magnification constante de la pensée critique. Ta vi
gilance est constante de ce point de vue, parce que plus que
jamais nous devons résister à ceux qui veulent museler nos
libertés, réduire nos droits, faire taire l’impertinence. C’est un
combat de tous les jours, alors que le sentiment démocratique
est fatigué, de plus en plus. Nous le partageons.
Et puis il y a ce qui te caractérise le plus, l’émerveillement,
et cette phrase que l’on attribue à Socrate : “La sagesse commence dans l’émerveillement”. Tu cultives l’émerveillement,
sans cesse, et tes yeux, ton regard, l’expriment bien. L’émerveillement est à ce point à la source de ton rapport au monde que
tu y as consacré un livre. L’émerveillement nourrit notre appétit face à la vie, face aux rencontres qu’elle offre, l’émerveillement nous pousse sans cesse à réinterroger le monde, à être
lucides et critiques en même temps qu’être émerveillés par la
beauté de la nature comme des créations humaines. Émerveillement, c’est le mot qui te colle peut-être le mieux à la peau.
Tu es foncièrement positive, l’avenir pour toi ne peut être
que meilleur que le présent et c’est pourquoi tu entretiens un
tel rapport avec la jeunesse, cette part de nous qui réussira là
où nous avons échoué. Peu importent les périls, nous les surmonterons. Pour y parvenir il faut à tes yeux nourrir le dialogue, nourrir la connaissance, nourrir la reconnaissance de
ce qu’est l’autre, nourrir aussi la modération, l’équilibre, le
juste milieu.
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“Leer anders kijken” dis-tu souvent. Il faut porter un regard différent, nouveau, frais sur le monde, ses problèmes et
ses périls, pour les aborder autrement, avec intelligence et raison, avec la fraicheur, l’inventivité et la créativité de l’enfance
et de la jeunesse. Cette jeunesse qui t’importe tellement, que
tu veux voir grâce à l’éducation accéder à l’émancipation, cette
jeunesse qui par l’enseignement supérieur enrichira notre esprit démocratique.
Claude Lévi-Strauss a écrit un jour que l’humanisme ne
commence pas par soi-même, mais place le monde avant la
vie, la vie avant l’homme, le respect des autres êtres avant
l’amour-propre. Je pense que cette définition te correspond
parfaitement et que ce n’est pas pour rien que l’on célèbre aujourd’hui cet humanisme qui t’est vissé au corps et à l’esprit.
Tu es pour moi l’incarnation d’un humanisme élégant, contaminant, entraînant.
Caroline, je suis fière de te connaître, fière que nous portions haut et fort les valeurs et les principes de nos deux universités qui autrefois ne faisaient qu’une seule, et qui ont tant
en commun. Félicitations, ma très chère amie, pour ce prix
que tu mérites tellement.
Annemie Schaus is rectrix van de ulb, en hooglerares aan de
faculteit Rechten en Criminologie. Ze is deskundige in internationaal
recht, grondrechten en openbare vrijheden. Ze won de Sokratesprijs
in 2019. Advokate aan de balie van Brussel. Mede-auteur van Entre
Ombres et Lumières (2008) en Le Droit comme Idéologie (2009).
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Herman Van Goethem

Over interuniversitaire
samenwerking
Vlaanderen telt vijf universiteiten, en dat concordeert goed
met de internationale context. In de internationale rankings
van kwaliteitsvolle universiteiten, beantwoorden zeer vele instellingen aan het model van één per een miljoen inwoners
ongeveer. De grootteschaal van zulke universiteiten is er vaak
ook een van circa 20.000 studenten. Dit zijn beheersbare aantallen voor een goede universitaire organisatie waarbij het
academisch korps dicht bij de studenten kan staan.
Het Vlaamse universitaire landschap is concurrentieel,
omdat de basisfinanciering van de universiteiten sterk afhangt van het aantal studenten terwijl de onderzoeksfinanciering grotendeels op competitieve basis wordt verworven.
Competitiviteit is principieel noodzakelijk, en ze versterkt tevens het eigen profiel van elke universiteit. Is zulke midde
lenverdeling echter geen hindernis voor samenwerking? Zet
deze competitiviteit de Vlaamse universiteiten niet tegen elkaar op, en kan ze niet worden bijgestuurd?
Caroline Pauwels is bevlogen, welbespraakt en redelijk
eigenzinnig, en ze zet daarom ook heel gericht in op samenwerking. Als vub-rector heeft ze meermaals publiek “het
misbruik van de machtspositie” van de kuLeuven aangeklaagd, waarbij ze dan verwijst naar een te dominante positie
van deze universiteit in het netwerk van Vlaamse politieke en
economische stakeholders. Ik ben het niet geheel eens met
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deze strenge kwalificatie, onze universiteiten spelen immers
allemaal binnen een regulier kader. Waar het om gaat, is de
balans tussen concurrentie en samenwerking. De Leuvense
universiteit geeft daar als organisatie een andere invulling aan
dan, bijvoorbeeld, de universiteiten van Brussel, Gent en Antwerpen.
Samenwerking biedt vele voordelen. Je doorbreekt de verkokerde organisatie en de eilandjescultuur, wat meteen het
blikveld verruimt. Door de uitwisseling van kennis en ideeën
ga je creatiever denken. De inspiratie die dat geeft is tegelijk
ook een boost voor je eigen organisatie. We laten de soms onoplosbare problemen achter ons, slaan die bladzijde om en
beginnen een nieuw avontuur. Mensen krijgen zo uitzicht op
een nieuw project dat de organisatie waarmee ze zichzelf vereenzelvigen, zal versterken. En je leert ook nieuwe mensen
kennen! Samenwerken doet niet enkel de organisatie groeien
maar draagt ook sterk bij tot de persoonlijke ontwikkeling
van je medewerkers.
Cruciaal in samenwerking op het niveau van concullega’s,
is de win-win. Je kan bijvoorbeeld inzetten op schaalvoordelen, om dan samen dingen neer te zetten die op eigen houtje
moeilijker of niet mogelijk zijn. En zo vinden de universiteiten van Brussel, Gent en Antwerpen elkaar steeds meer in een
traject dat zich gestaag in de drie organisaties neerzet.
Hoe loopt zulk traject dan wel? Op elk niveau van de samenleving spelen persoonlijke contacten een grote rol; heel
vaak begint een netwerk van daaruit. Het toeval wil dat ik
Caroline al heel erg lang ken – sinds 1977, om precies te zijn;
onze families zijn elkaar zeer nabij. En toen werden Caroline
en ikzelf samen rector, vanaf oktober 2016: wat een toeval, wat
een avontuur.
In zulke nieuwe job is het eerst inlopen, en in 2017 werd
Rik Van de Walle rector aan de UGent. Rik en Caroline kenden elkaar ook al een hele tijd – in 2004 stonden ze samen aan
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de wieg van het zogenaamde Strategisch Onderzoekscentrum
ibbt, dat later iMinds werd en nog later fuseerde met imec.
In het samenspel dat zich begon af te tekenen, gingen we nu
van twee naar drie, vanuit een goed contact in een amicale
geest van openheid en vertrouwen.
Wat begon met het uitwisselen van persoonlijke ervaringen, met bijbehorende vragen en onzekerheden, ging weldra
over op het delen van beleidsnota’s over de structurering en
werking van de eigen universiteit. In de internationale universitaire netwerken komt zoiets wel vaker voor, maar in
eigen land creëert de onderlinge competitiviteit doorgaans
een andere mindset. Het is overigens ook veel makkelijker
om samenwerking op te zetten met buitenlandse universiteiten dan met je buurinstellingen.
In goede netwerken zijn persoonlijke contacten de opstap
naar samenwerking op het niveau van organisaties. Hoe kan die
vorm krijgen? De universiteiten van Brussel, Gent en Antwerpen zijn in vele opzichten verschillend, maar we hebben ook
gemeenschappelijke kenmerken. Alle drie zijn we stedelijke
universiteiten. De stedelijke omgeving biedt bijzondere opportuniteiten, zoals innovatie, emancipatie van kansengroepen,
ondernemingszin, professionele netwerking, cultuurparticipatie. Zowel in onderwijs, onderzoek als dienstverlening, willen we inzetten op duurzame stedelijke en maatschappelijke
ontwikkeling in al zijn facetten. We streven kortom alle drie
naar verankering in ons stedelijk ecosysteem met zijn vele spelers, waarbij we trekker willen zijn van de eigen regio, om van
daaruit in de wereld te staan. Kunnen we ons dan niet gezamenlijk versterken, vanuit deze gemeenschappelijke ambities,
met respect voor elkaars eigenheid, profiel en autonomie? En
zo timmeren de universiteiten van Brussel, Gent en Antwerpen nu aan bijzondere vormen van samenwerking. Geen model van fusie of overname, maar een alliantie vertrekkend vanuit de stedelijke verankering van elke partner.
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Een groot domein is twijfelloos dat van het levenslang leren. Deze zo belangrijke uitdaging is gebaat bij een gerichte
bundeling van krachten. We kunnen onze expertise ook samenbrengen door gezamenlijke masteropleidingen uit te
bouwen, vanuit een innoverend concept. Onderzoekssamenwerking is al even belangrijk, omdat het bundelen van krachten en inspanningen ook leidt tot schaalvoordelen, bijvoorbeeld met het oog op een gezamenlijk verwerven van
Europese projecten. Vanuit zulke mindset kun je ook beter
nadenken over het gezamenlijk gebruik van infrastructuur en
faciliteiten of ook naar kostenbesparingen door gezamenlijke
aankopen.
Uiteraard heeft alles zijn tijd nodig. In grote instituties nemen fundamentele hervormingen vaak vele jaren in beslag.
Cruciaal is echter de spirit. Van daaruit kunnen we deze inter
universitaire samenwerking steeds meer vormgeven, dag na
dag, langzaam maar zeker.
Een project als dit is helemaal op de maat van Caroline. Ze
inspireert, is een voorbeeld en rolmodel, met als diepe drive
het bouwen aan een wereld waarbij de democratische intermenselijke solidariteit vorm krijgt vanuit een inspirerende en
originele vrijheid van denken.
De Arkprijs van het Vrije Woord kon zich geen betere laureate dromen.
Herman Van Goethem is sinds 2016 rector van de Universiteit
Antwerpen en was voorzitter van de vlir (2017-2019). Hij doceert
politieke geschiedenis en ontwikkeling van de instellingen. Hij is
medestichter en conservator van het Kazerne Dossin Memoriaal in
Mechelen (2008-2020) en van het Hannah Arendt Instituut (2020-).
Belangrijke Werken: 1942: Het Jaar van de Stilte (2019), De
Monarchie en ‘het Einde van België’ (2008), De Taaltoestanden
in het Vlaams-Belgisch Gerecht, 1795-1935 (1990).
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Applaus van een medestander

“De jury van de Arkprijs van het Vrije Woord roemt Caroline
Pauwels (56) voor haar inzet voor een grotere en meer interculturele toegankelijkheid van het het hoger onderwijs en het
breed toegankelijk maken van wetenschapsinformatie”. Zo
meldde De Tijd dit mooie nieuws op 25 maart. Zo kwam ik
het te weten. Ik wil over die twee kernpunten van de ‘laudatio’
wel wat kwijt.
Bredere (interculturele) toegankelijkheid

De bredere (interculturele) toegankelijkheid van het hoger
onderwijs is een thema dat aan elke universiteit erg leeft. Op
het eerste gezicht zijn er nauwelijks drempels naar ons hoger
onderwijs: er is een open toegankelijkheid zonder selectie aan
de poort, de inschrijvingsgelden zijn in internationaal vergelijkend perspectief erg laag en worden voor wie dat nodig
heeft verlaagd met een goed werkend beurzensysteem.
Net die vaststellingen verklaren waarom het zo hard werken is om de diversiteit die we nastreven ook te realiseren,
waarom we zo zoeken naar manieren om naast excellent (uitmuntend) ook inclusief (insluitend) te zijn. Het is duidelijk
dat open deuren, lage prijzen en hoge beurzen niet volstaan.
De drempels die resteren zijn veel moeilijker aan te pakken
vanwege minder grijpbaar en moeilijker beïnvloedbaar. Het
gaat om imago en perceptie, om sociale achtergrond en cul
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turele verschillen, om inschatting van eigen kunnen en be
oordeling van kansen in de omgeving van jongeren, om grote
verschillen in voorbereiding tussen scholen en regio’s. Het
zijn maar enkele voorbeelden.
Hier maakt Caroline mee het verschil. Ze doet dat door
het thema hoge prioriteit te geven, door altijd maar weer op
diezelfde nagel te blijven kloppen, door erop te wijzen dat in
diversiteit ook rijkdom en kansen schuilen, door rolmodellen
naar voren te schuiven en door positie in te nemen in het
debat. Caroline wijst in dit verband ook geheel terecht op de
eigen verantwoordelijkheid van de vub als universiteit met
een zo unieke ligging in de cultureel erg diverse Brusselse omgeving. Ze is erin geslaagd de vub zo een heel eigen imago te
geven als Brusselse civic university: ingebed in en ten dienste
van de plaatselijke gemeenschap waarin ze zich bevindt, zonder daarbij de internationale ambities terug te schroeven.
Ik ben redelijk geplaatst om te voelen hoe belangrijk dat is
en hoeveel inspanning het vraagt. Ook de ku Leuven heeft
zo’n 5.000 studenten in Brussel. Waar aan de ku Leuven één
op drie generatiestudenten (32,9 procent) beursstudent, student met een migratieachtergrond of pioniersstudent is, ligt
dit aandeel (in lijn met de lokale bevolking) beduidend hoger
op onze campussen in Brussel (47) en Schaarbeek (56,4).
Onze universiteit trekt daarnaast jaarlijks zo’n 13.000 inter
nationale studenten aan, de helft van buiten de eu. De top
tien van niet-Europese landen toont de grote diversiteit die de
auditoria mee kleurt: China, India, Turkije, Iran, de vs, Vietnam, Brazilië, Egypte, Pakistan, Colombia.
Het zijn verhoudingen die ook de vub typeren en die
vooral aantonen dat er heel wat beweegt in het hoger onderwijs, dat diversiteit niet langer enkel een na te streven doel is,
maar ook een al beschikbare rijkdom. Het zijn cijfers die ons
moeten motiveren niet alleen te kijken naar toegankelijkheid,
maar ook naar inclusie en naar het omgaan met interculturele
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verschillen in onderwijscontexten. De universiteiten staan
hier voor uitdagingen. We moeten nog meer reële kansen
creëren en wie dat nodig heeft ook ondersteunen om die kansen beter te kunnen grijpen.
Onze universiteiten hebben nog stappen te zetten om het
potentiële talent in onze samenleving beter te detecteren en
die diversiteit te weerspiegelen. Dat vraagt dat we waardevolle verschillen en gemeenschappelijkheden omarmen en aandacht hebben voor wie met specifieke uitdagingen wordt geconfronteerd. We moeten daartoe de impact van ongelijkheid
erkennen en de drempels die persoonlijke groei en ontwikkeling in de weg staan zoveel als mogelijk wegnemen. Zullen we dit tot interuniversitair project voor de volgende jaren
maken? Met het groot vertrouwen tussen de vijf rectoren en
Caroline als voortrekker moet dat lukken.
Breed toegankelijke wetenschapsinformatie

Het is mooi dat Caroline, als voorvechter van het vrije woord,
ook erkenning krijgt voor wat ze vanuit haar eigen stiel doet
voor de wetenschap: de wetenschapscommunicatie. Ze communiceert zelf erg toegankelijk in een taal die eenieder begrijpt en met een vorm van empathie die velen meeneemt in
haar verhalen. Dat is knap.
Vandaag is wetenschap alomtegenwoordig. Ze zit in de
producten die we gebruiken, maakt de technologie mogelijk
die ons leven mee bepaalt, loodst ons door kritieke periodes
zoals de coronacrisis, schuilt in de leerstof die we op school
meekrijgen, vult de kranten en voedt ons denken. Van Kinderuniversiteit tot Universiteit van Vlaanderen, wetenschap is
vandaag ‘op maat’ en dus breed toegankelijk. Dat is de verdienste van de wetenschappers zelf.
Rectoren stimuleren en faciliteren hooguit. Ze spelen een
onmisbare rol wanneer wetenschap en wetenschappers onder
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druk komen of aangevallen worden, wanneer de academische
vrijheid in gevaar komt of wanneer de stem van de wetenschapper op kritieke momenten geen gehoor krijgt. Rollen
die Caroline op het lijf geschreven zijn, maar die tot de kern
opdrachten van elke rector behoren. Een opdracht die ze allen
op een eigen manier maar telkens met overtuiging vervullen.
Het is naar mijn aanvoelen niet zozeer de wetenschap die
nog toegankelijker moet worden. Ze is dat al. De snel gegroeide aandacht voor wetenschapscommunicatie houdt overigens
ook grote risico’s in. Wetenschap wordt immers ontdekt als
een nieuw product en wordt in toenemende mate als afzonderlijke ‘waar’ verpakt en verkocht. Hoe verdienstelijk actoren zoals SciMingo, Eos, Universiteit van Vlaanderen of Technopolis en hoe goedbedoeld hun acties ook zijn, ze dreigen de
wetenschap te ontkoppelen van wie haar in eerste instantie
genereert: de universiteiten en hun academici.
Het is dus veeleer de legitimiteit van de universiteit als
‘zoekende gemeenschap’ en als echte motor van wetenschappelijke vooruitgang die extra steun en overtuigende ambas
sadeurs nodig heeft. Maar ook hier zitten de rectoren op één
lijn en zullen ze zich samen inspannen om almaar beter te
worden in waar de Vlaamse universiteiten nu al goed in zijn:
in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en de vertaling ervan naar oplossingen voor mens en samenleving, in een
hoogwaardig én inclusief aanbod van op onderzoek gebaseerd academisch onderwijs, en in een maatschappelijk enga
gement dat Caroline als geen ander verpersoonlijkt.
Caroline, dit is welverdiend. Hoed af. Doe zo verder. Ik
doe mee.
Een medestander.
Luc Sels, Rector KU Leuven
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Luc Sels, hoogleraar arbeidsekonomie ku Leuven, kreeg zijn tweede
mandaat als rektor in mei 2021. Hij is de auteur van De Overheid
Viert de Teugels. De effecten op organisatie en personeelsbeleid in
de autonome overheidsbedrijven 1995), en co-auteur van o.m.:
Ondernemend Vlaanderen (2008) en Arbeidsmarktknelpunten in
de textiel- en de confectiesector (1997). Lid van de Hoge Raad voor
de Werkgelegenheid en directeur van het Steunpunt Werk en
Sociale Ekonomie.
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Mijn eerste brief
Beste Caroline
We horen, zien, spreken en schrijven elkaar regelmatig. Maar
zou ik jou ooit al een echte brief hebben geschreven? Ik denk
het niet. Laat dit dan de eerste keer zijn.
Deze primeur heeft een mooie aanleiding: jouw naam is
bijgeschreven op de lijst van laureaten van de Arkprijs van het
Vrije Woord. De Arkprijs, voorwaar! Dat moet, het prijzengeld van nul euro indachtig, een van de meest waardevolle
waardeloze onderscheidingen zijn die in Vlaanderen worden
uitgereikt (“en in Brussel”, hoor ik jou fluisteren – minzaam,
maar daarom niet minder dwingend). De prijs waarvan je
vooral niet gezegd wil hebben dat je hem graag zou krijgen als
je hoopt hem ooit te krijgen – een beetje zoals, als deze vergelijking hier gepermitteerd is, je beter niet als uitgesproken
kandidaat het conclaaf kan ingaan als je er als paus weer uit
wil komen.
Of jij de stille wens koesterde de Arkprijs te mogen ontvangen, weet ik niet. Maar ik weet wél dat jouw naam voortreffelijk staat op de lijst van illustere laureaten.
Met onze behoorlijk verschillende achtergronden – jij communicatiewetenschapper, ik ingenieur – is het opmerkelijk
dat onze paden elkaar telkens opnieuw weer kruisen, inmiddels zowat twintig jaren lang. Jij weet nog waarvoor de afkortingen cict en ibbt stonden, ik ook. Jij kent je weg in de vele
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gangen en verdiepingen van het vrt-gebouw al van vóór je
daar voor radio- of tv-babbels werd gevraagd, ik ook. En sinds
we allebei rector zijn, zitten we natuurlijk heel vaak aan dezelfde tafels. Fysiek op minstens anderhalve meter afstand
van elkaar, in ideeën en overtuigingen vaak veel dichter bijeen.
Ik durf dus te stellen dat ik jou wel een beetje ken. En kan
vanuit die kennis alleen maar bevestigen dat de keuze van het
Arkcomité op de juiste laureaat gevallen is.
Het Vrije Woord: dat is jou echt op het lijf geschreven. Dat
kan niet missen, zullen sommigen misschien opperen, als je
gepokt en gemazeld bent aan de Vrije Universiteit Brussel.
Jazeker, de vub heeft ter zake natuurlijk een uitgesproken
identiteit en activistische traditie. Maar in tijden die veranderen en wanneer maatschappelijke verhoudingen verschuiven,
kan het net in het licht van zo’n rijke traditie een bijzondere
uitdaging zijn om die gekoesterde identiteit bij de tijd te houden. Net dan kan het een bijzondere uitdaging zijn om steeds
weer, en soms ook tegen de eigen achterban in, op de barri
cades te gaan staan voor een actuele en correcte invulling van
principes en leidbeginselen als het Vrije Woord. Je hebt dat in
je mandaat als rector al concreet ervaren, hebt toen niet geaarzeld om op barricades te gaan staan en bent standvastig,
want beginselvast, grandioos overeind gebleven.
Wat me altijd weer opvalt, is dat jij wel expliciet van het vrije
woord bent, maar helemaal niet van het hoge woord. Ik ben
zelf nogal ‘een babbelaar’, zoals dat heet. En laat ons zeggen
dat enige competitiedrang mij niet vreemd is. Dat heb jij helemaal niet. Maar je slaagt er wel telkens opnieuw in om zonder per se veel te moeten zeggen toch heel veelzeggend te zijn.
Het helpt allicht dat je je thema’s weloverwogen kiest en
je daarbij ook, ik heb het al gezegd, heel beginselvast bent. Je
kent verdraaid goed je plaats (en dat bedoel ik in de heel let106
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terlijke betekenis, niet in de denigrerende betekenis) en de geschiedenis waarop je voortbouwt. De vub is niet de grootste
universiteit van het land maar mag wel prat gaan op grootse rectoren. Dat wéét je en je haakt daar bewust op in: waar
vele anderen in de Brusselse context in de eerste plaats tegen
de complicerende factoren aan kijken, zie jij die specifieke
hoofdstedelijke omgeving als een opportuniteit én een unieke
maatschappelijke opdracht voor jezelf en je universiteit. Waar
sommige anderen in een streven naar individuele erkenning
misschien geneigd zouden zijn om zich af te zetten tegen hun
voorgangers, schat jij hun nalatenschap naar waarde en werk
je daar dankbaar op voort.
Zonder per se veel te moeten zeggen, ben je toch veel
zeggend. Zonder per se het hoge woord te moeten voeren,
word je toch gehoord. Steeds meer, en steeds nadrukkelijker
– zoals ook blijkt uit de toekenning van de Arkprijs.
Niet zonder zorg voeg ik daaraan toe: het is steeds noodzakelijker dat je gehoord wordt. Je waarschuwt al langer voor toenemende polarisering, neemt al langer initiatieven daartegen.
Niet in de zin dat je botsende meningen wil vermijden, onwelgevallige gedachten wil uitbannen of een pensée unique
zou nastreven – dat doe je net niét. Wat jou verontrust, is het
gevaar dat die toenemende polarisering de ruimte voor dialoog wegneemt, sommige stemmen bovenmatig doet weergalmen en andere doet verstommen, nauwelijks nog te overbruggen kloven in de samenleving slaat en mensen opsluit in
de benauwende bubbel van Het Eigen Gelijk.
Waar te veel gezegd wordt, dreigt te weinig geluisterd te
worden. Het eigen Vrije Woord heeft immers pas echt waarde
als er ook ruimte blijft voor het Vrije Woord van de ander; als
de legitieme wens om te spreken en gehoord te worden gepaard gaat met de oprechte bereidheid om te luisteren en te
willen begrijpen.
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Lieve Caroline,
De Arkprijs is een terechte erkenning voor jouw inzet van
vele jaren. Ik zou me deerlijk in jou vergissen als je dit zelf
tegelijk niet ook zou zien als een aanmoediging om blijvend
voor het Vrije Woord op te komen.
Ik hoop alleszins je nog heel veel te mogen horen.
Knuffel, op de een of andere manier
Rik
Rik Van de Walle is sinds 2017 rektor van de Universiteit Gent.
Burgerlijk natuurkundig ingenieur. Fellow van de Arizona University
in Tucson, hoogleraar ingenieurs- en bouwkunstwetenschappen.
Oprichter van Mediamac, medestichter van Imec (toen iMinds).
Voorzitter Cesaer (Europese Onderzoekssamenwerking, 2019).
Mede-auteur van Interlinking Books with the World (2016).
Lid van de Koninklijke Vlaamse Akademie voor Wetenschappen.
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Kijk daar, een mens!
Laudatio in dialoogvorm

“Zou je het zien zitten om iets te schrijven voor Caroline Pauwels want ze krijgt de Arkprijs, ja die van het Vrije Woord?”
“Ja, natuurlijk, dat zou al te gek zijn indien ik neen zou
zeggen!”
“Omdat jullie beiden filosofen zijn?”
“Ja, dat zeker, maar niet alleen maar daarom. D’er is zo
veel meer!”
“Wat dan? Je maakt ons nieuwsgierig.”
“Oei, waar te beginnen? Hoewel, wacht even, eigenlijk kan
ik het simpelweg samenvatten in een paar zinnen. Kijk, in een
levensloop ontmoet je een flink aantal mensen, de grootste
hoop vrij oppervlakkig, slechts bij een klein aantal gaat het
dieper en dan blijft er nog een bijzonder klein aantal over van
wie je denkt ‘Wat ben ik blij dat onze levenspaden zich hebben
gekruist en een stuk parallel hebben gelopen’. Wel zo iemand
is voor mij Caroline Pauwels. Moet ik nog meer zeggen?”
“Neen, niet echt, eigenlijk is hiermee alles wel gezegd en
nog mooi gezegd ook!”
Academische laudatio

Het is een grote eer om hier enkele woorden te mogen neerschrijven ter gelegenheid van de toekenning van de Arkprijs
van het Vrije Woord aan de Rector van de Vrije Universiteit
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Brussel, Prof. dr. Caroline Pauwels. Die eer gaat tezamen met
een diepe dankbaarheid omdat ik het voorrecht heb mogen
genieten dat zij heeft gesproken op mijn afscheidsceremonie
voor het emeritaat. Het bewijst nog maar eens dat het universum echt wel zijn best doet om evenwichten te bewaren.
Wat het academische niveau betreft, liepen onze loopbanen
voor een belangrijk gedeelte parallel. Niet alleen maakten
we deel uit van dezelfde Faculteit, namelijk de Letteren en
Wijsbegeerte, maar beiden hebben we verscheidene functies
waargenomen. Zo heb ik met Caroline Pauwels kunnen samenwerken toen zij voorzitter was van de Vakgroep Communicatiewetenschappen en ikzelf Dekaan van vermelde Faculteit. Op welke wijze kan ik uitdrukking geven aan de kwaliteit
van die samenwerking? Staat u mij toe dat ik mij bedien van
een vergelijking. Bij een niet te onderschatten aantal mensen
is het zeer verstandig en aanbevelingswaardig om de woorden van die mens in context te plaatsen. Ik ga ervan uit dat
u begrijpt wat ik met deze omfloerste omschrijving wens uit
te drukken. Men heeft voldoende redenen om aan te nemen
dat de gedane uitspraak niet per se betekent wat ze zegt. Een
complex spel van dubbele en meervoudige niveaus ontwikkelt zich en maakt het leven lastig en moeilijk om dragen.
Maar dan zijn er die zeldzame mensen bij wie een dergelijke
houding achterwege kan gelaten worden. Voor u staat namelijk een authentiek mens die zegt wat haar bezighoudt, wat
het probleem is en hoe het kan aangepakt worden. Men mag
met terechte verbazing vaststellen dat ook als Rector zij er
nog steeds in slaagt om die authenticiteit te bewaren en in een
door allen geapprecieerde praktijk om te zetten, getuige haar
herverkiezing met verpletterende cijfers. Dat is absoluut geen
sinecure. Ik vertel geen groot geheim indien ik u meedeel
dat het Rectoraatsgebouw, de Braemse parel, somtijds ietwat
schertsend wordt aangeduid met het Narrenschip (zonder,
durf ik er meteen aan toe te voegen, een min of meer duidelijk
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idee te hebben van de herkomst van de uitdrukking). Welnu zonder schroom, zonder enige terughoudendheid mag
gesteld worden dat Caroline Pauwels het Narrenschip heeft
omgevormd tot een schip dat de jaloezie van Columbus zou
opwekken omdat het Pauwelsschip niet alleen de reële wateren verkent maar ook de imaginaire zeeën en oceanen. Want,
vergeten we niet dat op elk moment de toekomst imaginair is
tot die het heden wordt en daarom moeten we de verbeelding
aan de macht laten om voorbereid te zijn op die toekomst.
Zo ook de dwarsligger die onvermijdelijk in andere richtingen kijkt dan die van de sporen en daardoor ziet wat mogelijk
is. Met deze belangrijke toevoeging in het geval van Caroline
Pauwels: de sporen hebben goed begrepen dat ze best luisteren naar de dwarsligger. Dat is haar kracht die met deze prijs
bevestigd wordt.
Filosofische laudatio

Tezamen met Pat Donnez heb ik het ongelofelijke genoegen
gehad om drie maal drie uur in gesprek te gaan met Caroline
Pauwels. Dat heeft, dankzij de inspanningen van Donnez, een
boek opgeleverd waar ik nog altijd apetrots op ben, Wonderlust, de kunst van een mooi leven. Het is niets meer, niets minder dan puur intellectueel genot om met drie te reflecteren
over ongeveer alle aspecten van het menselijke leven, wat ons
bezig houdt, wat ons doet opkijken, verlangen, wensen, dromen, hopen, en zo veel meer. Drie mensen met zo’n verschillende achtergrond die elkaar weten te vinden op zovele punten. Caroline en ik hebben een verschillende filosofische
vorming maar zonder dat dat ook maar enig probleem hoeft
te zijn. Als de bereidwilligheid en de wijsheid aanwezig is om
de ander te willen begrijpen dan mag de taal van die ander
sterk van jouw taal verschillen, dat geeft niet. Integendeel
zelfs, het zal een uitnodiging zijn om werelden te verkennen
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die jou onbekend zijn en waarover je verwonderd, verbaasd,
geïntrigeerd en verrast kan zijn. Caroline hoort nu eenmaal
bij die groep van mensen die vreugde putten uit het gegeven
dat bijvoorbeeld het Brussels gewest een slordige 183 nationaliteiten telt. Voor de ene een ramp, een onoplosbaar probleem,
het begin van het einde, voor de andere een opening naar het
kunnen beleven van een wereldburgerschap. Let wel, en daar
schuilt de wijsheid die haar ook eigen is, dit is geen vrijgeleide
om voorbij te gaan aan de harde sociaaleconomische reële
toestand die niet alle identiteiten gelijkwaardig behandelt.
Want ook dat is filosoof zijn: jouzelf te midden van anderen
weten en mee de verantwoordelijkheid te dragen voor allen.
Dat houdt in dat er vrij en vrank moet kunnen gesproken
worden, dat lange tenen een interessant biologisch verschijnsel mogen zijn maar geen motief om te zwijgen, kortom dat
de gedachten vrij zijn. Of, om Voltaire eens op een echt on
gebruikelijke manier totaal verkeerd te citeren: had de Arkprijs niet bestaan, ze hadden hem voor Caroline moeten uitvinden. Wat aantoont dat een verdraaiing nog altijd de
waarheid kan opleveren!
Esthetische laudatio

De ene kent Caroline Pauwels als rector, een andere als filosoof of als communicatiewetenschapper. Maar er is ook nog
de kunstminnares. Het leven van Caroline zonder kunst lijkt
mij zo goed als ondenkbaar. Maar wie zou denken dat het hier
gaat om ‘enkel’ kunstbeleving heeft het fout. Let wel, dat doet
ze ook voor de volle honderd procent maar, prima dat schoonheid kan en moet beleefd worden, schoonheid kan ook gemaakt worden. Dat kan bijvoorbeeld door de rol van curator
op jou te nemen van, ik zeg maar wat, Theater aan Zee. Helaas
is de editie 2020 waarvoor Caroline ook al als curator was
aangesteld niet kunnen doorgaan om de gekende redenen en
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op het ogenblik van dit schrijven (mei 2020) is het nog niet
duidelijk of TaZ 2021 in een al of niet afgeslankte versie wel
een kans maakt. Maar dat zijn externe omstandigheden, het
gaat erom dat zij, naast alle andere bezigheden, ook in het ar
tistieke de handen uit de mouwen wil steken. En men begrijpe
mij niet verkeerd! Ik gebruik wel de term schoonheid maar
niet in de betekenis van harmonie, behaaglijk, beantwoordend aan de verwachtingen en vergelijkbare uitdrukkingen.
Dat is de schoonheid van vele monumenten: jouw beeld is
vereeuwigd en zelf ben je vergeten. Hier heb ik het over de
esthetiek van het wringen, van het exploreren van het onvertrouwde, van het blootleggen van het ongemakkelijke, van de
lastige vraagstelling en het pijnlijke antwoord, kortom van de
condition humaine. Dit is een vorm van schoonheid die verrijkt, transformeert en durf ik de term te gebruiken, jawel,
verheft. Het is die vorm die verscholen zit in de prachtige
maar gruwelijk onderschatte uitdrukking: “Kijk daar, een
schone mens”. Zo’n mens is de terechte laureate van de Arkprijs van het Vrije Woord 2021.
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Laudatio e-mailsgewijs

Aan:
		
Verzonden:
Van: 		
		
Onderwerp:

Caroline Pauwels
(Caroline.Pauwels@-----)
donderdag 20 mei 2021 xx:xx
Jean Paul Van Bendegem
(Jean.Paul.Van.Bendegem@-----)
Laudatio

Dag Caroline,
Nu het hier op papier gedrukt staat, is het uiteraard geen geheim meer maar toen ik de vraag kreeg of ik iets wilde schrijven voor jouw huldeboek, heb ik uiteraard meteen ja gezegd.
Kon ik eindelijk iets terug doen voor jouw schitterende toespraak op mijn afscheid. (Nogmaals dank daarvoor). Maar,
dat durf ik nu wel neerschrijven, wat een moeilijke opdracht!
Ik heb toch een flink aantal uren lopen ijsberen om een ingang te vinden. Want het probleem was dat de tekst ofwel een
paragraaf lang zou worden – genre: in een leven ontmoet je
maar een heel klein aantal ‘echte’ mensen en jij bent er één
van, voilà, klaar – ofwel iets meer beschouwend, misschien
zelfs academisch, met een onmiddellijke afstand als gevolg.
Que faire? Gelukkig heeft, zoals je kan zien, het ijsberen iets
opgeleverd. De sleutel was Frankrijk, en dan zeker Parijs. Hoe
zou ik dat een plaats kunnen geven? En toen kwam het: Raymond Queneau en zijn kompanen van de OuLiPo. Je kent ze
wel. Waarom zou ik niet iets proberen wat Queneau ons heeft
voorgedaan? Lukt het niet een verhaal te vertellen in één keer,
vertel het een aantal keren en speel met de stijl. Net zoals
Queneau heeft gedaan in zijn briljante Exercices de style. Bij
hem in totaal 99 versies maar dat heb ik toch wat ingeperkt.
Dat is het dus geworden. Ik hoop dat het jou bevalt. In ieder
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geval echt gefeliciteerd met deze prachtige prijs, meer dan
verdiend en, wat mij betreft, had het al veel eerder mogen gebeuren.
Lieve groetjes en hou je goed,
Jean Paul
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Het volle leven bewaren
“Ik hou van wetenschap, ik hou van kunst. Kunst en
wetenschap zijn voor mij allebei manieren om de
wereld te begrijpen en je er in te oriënteren. Net als
wetenschap opent kunst vensters op de wereld. En
sommige kunstenaars of kunstwerken kunnen je dingen
doen zien die je wereldbeeld uit evenwicht brengen,
uitdagen, soms verruimen, soms zelfs helemaal
vernieuwen of veranderen”
Caroline Pauwels in Ode aan de Verwondering –
Lannoo / Academia Press, 2019.
Acteur Kurt Defrancq mocht één van zijn laatste theater
monologen brengen in het Rosa Spierhuis nabij Amsterdam.
Hij was enorm onder de indruk van de werking van deze vrij
unieke vorm van samenleven. Nadien kreeg hij de kans om
dit zeer waardevolle initiatief van naderbij te leren kennen en
te onderzoeken. Deze kiem werd de drijfveer om iets vergelijkbaars te starten in België. Samen met gelijkgezinden werd
daarom een stichting in het leven geroepen.
Eén van onze believers is vub-rector Caroline Pauwels.
Wij zijn volop in gesprek voor het initiëren van een project in
Brussel. Caroline Pauwels was onmiddellijk bereid om mee
haar schouders te zetten onder ons project. Een zoveelste blijk
van sociale betrokkenheid, zoals die ook wordt geroemd door
het Ark-comité.
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Wetenschappers en kunstenaars op leeftijd leven in het
Rosa Spierhuis samen in een zorgcentrum, waar ze zelf nog
actief kunnen zijn en ter plaatse genieten van concerten, lezingen, workshops of het werken in een atelier. Een wetenschapper of een kunstenaar stopt immers niet met denken,
werken en creatief zijn op pensioenleeftijd. Te vaak laten wij
dit potentieel echter verloren gaan. In Nederland hebben creatieve geesten aan een ideale oplossing gedacht en dat is het
Rosa Spierhuis geworden.
Het huis is een woon- en werkomgeving van een hechte
gemeenschap van oudere kunstenaars en wetenschappers. Zij
wonen in het Rosa Spierhuis met gelijkgestemden, met een
atelier of een muziekstudio en een podium aan huis. Met de
zorg en de ondersteuning van de zeer betrokken medewerkers kunnen deze kunstenaars tot op hoge leeftijd hun vak
blijven beoefenen en het artistieke leven dat zij gewend waren
voortzetten.
Het Rosa Spierhuis biedt bewoners maar ook externe kunstenaars een podium, om hun inspiratie te delen met het publiek. Met zijn eigen concert- en theaterzaal, expositieruimte,
galerie, café en een hoogwaardige culturele programmering is
het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars
en kunstliefhebbers van alle leeftijden. Blijven creëren, met
de nodige zorg en ondersteuning, is het doel. In de dienst
verlening staat het welbevinden en het geluk van de bewoners
centraal. Echtparen kunnen in het Rosa Spierhuis samen blijven wonen, ook wanneer één van de partners zwaardere zorg
of ondersteuning nodig heeft.
Bewoners beslissen vooral zelf welke zorg en ondersteuning zij willen; een leven en levensstijl zoals zij die wensen.
Alle medewerkers respecteren de keuzes van bewoners en assisteren hen met aandacht, maatwerk en flexibiliteit. Zo waarborgen ze dat bewoners hun autonomie behouden, ook als zij
ouder worden.
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Dit verhaal is een mix tussen het sociale gebeuren van het
wonen, een zorgverhaal én inhoudelijk een culturele in
vulling. Dit mooie en uitdagende verhaal naar België vertalen
is een grote uitdaging. Deze vorm van samenleven is dan ook
uniek. Het samenleven van kunstenaars en academici, het samenleven van gezonde mensen en zorgbehoevenden, het
samenleven van net gepensioneerden met ouderen in hun latere levensfase, het lijken op het eerste gezicht onoverwinnelijke obstakels. Toch gingen we de uitdaging aan.
Na deductie bleven voor de Kurt Defrancq Stichting drie
mogelijke locaties over, namelijk Antwerpen, Brussel en Gent.
De absolute voorkeur gaat uit naar een historisch waardevol
pand, groot genoeg en aanpasbaar voor een nieuwe inhoudelijke invulling. Er werd besloten om in eerste instantie te starten in de regio Gent, in het bijzonder in Baarle-Drongen.
Baarle, een dorp in de deelgemeente Drongen (Gent), stond
gekend als “Baarle, kunstdorp aan de Leie” en werd in één
adem genoemd met Sint-Martens-Latem. Vroeger woonden
er veel schilders en beeldhouwers en er waren galerijen, zelfs
een kunstboot. Wij proberen er “Baarle, kunstdorp aan de
Leie 2.0” van te maken.
Dit project ziet onze Stichting als een eerste stap. Met de
steun van de Koning Boudewijnstichting hopen we in 2023
operationeel te zijn. Onze Stichting heeft toekomstperspectieven op andere plaatsen en in andere steden in ons land. “Tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren”, schreef Willem Elsschot al in 1910. De wetten zitten
in 2021 niet helemaal mee en de praktische bezwaren zijn talrijk. Aan ons, liefst met de steun van andere believers, die met
hun wijsheid, energie en middelen kunnen helpen, om dit
mooie en unieke maatschappelijke project te realiseren.
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“Kunstenaars en wetenschappers op hoge leeftijd
dienen gekoesterd te worden, zodat ze ons kunnen
blijven koesteren.”
Herman Van Veen over het Rosa Spierhuis
Namens de Kurt Defrancq Stichting wensen we rector Caroline Pauwels te feliciteren als laureaat van de Arkprijs 2021 van
het Vrije Woord.
Kurt Defrancq
Stichter en erevoorzitter Kurt Defrancq Stichting
Acteur
Cultureel adviseur van de Rector aan de Universiteit Gent
Guy Uyttebroeck
Voorzitter Kurt Defrancq Stichting
Directeur van Destelheide, Centrum voor jeugd, kunst &
creatie en Hanenbos, Centrum voor jeugd, natuur &
avontuur in Dworp – Beersel
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Volhardend in de broosheid

Geachte rector,
Lieve Caroline,
Je bent ze allebei. De gerespecteerde rector magnificus. En
de hartverwarmende Caroline. De een kan niet zonder de
ander.
Je draagt – om het een beetje dikdoenerig te zeggen – met
trots de toorts van de wetenschap die de duisternis overwint.
Scientia Vincere Tenebras. Die wapenspreuk van jouw vub is
niet bedacht door gebronzeerde en veel te duur betaalde marketeers om er studenten mee te lijmen, nee, ze dateert uit een
tijd toen we daar nog geen handlangers in dure gebakken
lucht voor nodig hadden en ze is je op het lijf geschreven. (Of
misschien wel getatoeëerd, ik ben onbevoegd om me daarover met kennis van zaken uit te spreken).
Meer nog dan de protocollaire representant van een intellectuele burcht ben je de lieve Caroline. Ik meen uit naam van
de velen te mogen spreken die het voorrecht hadden om met
jou te leven, te werken of gewoon samen te zijn. Wie Caroline
Pauwels tegen het lijf loopt, uit vrije wil of daartoe gedwongen, kan niet anders dan overstag gaan. Ook ik viel voor je
schijnbaar onverwoestbare enthousiasme en gedrevenheid.
Schijnbaar, schrijf ik er nadrukkelijk bij. Van Dale, een van de
laatste asielen tegen taalvandalen, formuleert precies wat het
betekent: naar de schijn, niet in werkelijkheid. Er zijn weini121
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gen zo enthousiast en gedreven als jij, maar er zijn ook wei
nigen wier gezondheid zozeer op de proef werd gesteld als de
jouwe.
Niemand is onverwoestbaar. Gelukkig maar.
Het zou nogal een wereld zijn met alleen maar mannetjes- en vrouwtjesputters die blaffen en brullen omdat ze toevallig in een sociaal bevoorrechte positie zitten en zich dat
dus menen te kunnen permitteren. Je mag er toch niet aan
denken dat bedrijven – om te zwijgen van universiteiten –
zouden worden bestuurd door calculerende terriërs die uitsluitend oog hebben voor algoritmes, key performance indicators en A1-publicaties. Het soort onverwoestbaren dat uit
blinkt in de retoriek van het rendement: Wa kost da, en what’s
in for me?
Het soort dat bij de onvervalste retoriek – die van Alice in
Wonderland, de dichteres M. Vasalis of de filosoof Levinas –
chagrijnig haar brede schouders ophaalt, in het beste geval.
Kun je je zo’n wereld voorstellen?
Ja, Caroline, natuurlijk wel. Je bent niet wereldvreemd.
In jouw positie lijken de blaffers en de brullers een nood
zakelijk kwaad. Wat jij ons toont is dat kwetsbaarheid ook (en
misschien wel noodzakelijk) bij oprecht en sociaalbewogen
leiderschap hoort. Corporate governance, hoor je vandaag
te zeggen, maar soms helpt het om het beestje bij zijn naam
te noemen en je niet te verstoppen achter glanzende façades.
We leerden elkaar niet zo gek lang geleden kennen. Een
schrijf- en denkproject bracht ons bij elkaar. In Wonderlust
proberen we samen met je collega Jean Paul Van Bendegem
spelregels te bedenken voor een mooier leven. Het is 2019,
een turbulent jaar voor jou. Je krijgt in de loop van onze vele
sessies te horen dat je met maag- en slokdarmkanker bent gediagnosticeerd, maar je zal er met geen woord over reppen.
Dat is achteraf bekeken – sta me toe om het zo uit te drukken – wonderbaarlijk. De tomeloze energie die je al die maan122
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den met het zwaard van Damocles boven je hoofd bleef vertonen, is ongezien. En vooral ook hoe je dapper door ging,
volhardend in de broosheid.
Het boek en de podcast werden een eclatant succes, we
gaan daar niet flauw over doen. Dat is vooral ook jouw verdienste.
Het kan geen kwaad bij een feestelijke gelegenheid als deze
om jouw belangrijkste spelregels te recapituleren. De vraag
die eraan ten grondslag ligt is hoe je de lust tot verwonderen
kunt opwekken of aanwakkeren. Hoe leef je het leven ten volle in het volle besef van de eindigheid?
Kijk naar kinderen, zeg je. Onderweg raken velen van ons
de verwondering kwijt, terwijl kinderen die gewoon uitademen. Of zoals de Franse zeeonderzoeker en cineast Jacques
Yves Cousteau het zegt: “Le bonheur pour une abeille ou un
dauphin est d’exister. Pour l’homme, c’est de le savoir et de
s’en émerveiller”. Voor een bij of een dolfijn ligt het geluk in
het bestaan. Voor de mens is het te kennen en je erover te
verwonderen.
Je noemt het een pijnlijke vaststelling om te constateren
dat onze opvoeding en ons onderwijs verwondering-rem
mend werken. En natuurlijk, Caroline, kun je het niet verstoppen dat je ook een gediplomeerde filosoof bent. “Deed
Socrates dan zoveel beter?!” vraag je je vertwijfeld af. Ken u
zelf, (Γνῶθι σεαυτόν) – een vermaning uit de Apollotempel in
Delfi – leek zijn leidmotief bij de benadering van kennis over
de werkelijkheid. Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf
niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis? Socrates leek vooral zelf op zoek naar die
ultieme kennis van het diepste zelf, waarzonder men niets
echt kent. En als men dat kent, dan weet men tenminste wie er
niets kent, en kan van daaruit reële kennis worden opgediept.
Als je het jou hoort zeggen, klinkt het vrolijker en ontwapenender dan het hier haperend staat samengevat.
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Wetenschap, zo ben je er vast van overtuigd, bestaat enkel
bij gratie van verwondering, zelfs over het mystieke. Dat mag
voor de zelfverklaarde radicale humanist die je bent verwonderlijk zijn, maar hooguit op het eerste gezicht. Want verwondering en wetenschap brengen ook verantwoordelijkheid met
zich mee. “De aarde is de enige thuis die we hebben in dit
universum”, poneer je met grote stelligheid. “Onze buren zijn
de andere mensen, de dieren en de planten waarmee we de
aarde delen. Het feit dat het onze enige thuis is, geeft ons –
mede uit eigenbelang – een grote verantwoordelijkheid. Als
we het hier verknoeien, is er geen alternatief. Dan gaan we op
in de duisternis die onze planeet, die pale blue dot, omringt.
Wetenschap en dat is tegelijk ook de mystiek, is de kaars in de
duisternis.”
Waarom werden zovele talentrijke vrouwen miskend in de
geschiedenis, vraag je je af? Zullen we die geschiedenis ooit
herschrijven? Je duidt het me beslist niet ten kwade dat ik in
die context M. Vasalis citeer. Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt… is één van jou absolute lievelingsverzen. Een
vrouw naar je hart. Over het wonder van de liefde. Het veraf
en nabije van de geliefde ook.
Soms, als gij zwijgt en uit het venster schouwt,
grijpt mij uw schoonheid als een wanhoop aan,
een wanhoop door geen troost te blussen,
niet door te spreken, niet door te kussen,
even groot als mijn bestaan, en even oud.
Ze zijn niet dik gezaaid, de denkers en doeners die de reuzen
waarop ze staan, genereus en ongegeneerd bij naam noemen.
Vaak verwijs je bewonderend naar voorgangers of tijdgenoten
die je hebben beïnvloed. Alfa, bèta of gamma, het maakt je
geen bal uit. Vrouw, transgender of man evenmin, als er maar
genoeg vrouw in zit. De Amerikaanse biologe en milieu
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activiste Rachel Carson, bijvoorbeeld. “Als ik op een goed
voetje zou staan met de goede fee die zich over alle kinderen
bekommert”, schrijft ze, “dan zou ik haar vragen om ervoor te
zorgen dat hun gevoeligheid om te verwonderen onverwoestbaar zou zijn, hun hele leven lang, verwondering als een anti
dotum voor de verveling en de ontgoocheling in hun latere
leven, de vervreemding van onze krachtbronnen.”
Laten we dan dat toverstokje van de goede fee snel vinden!
Het is je niet eens gespeelde wens. Hooguit een kinderlijk-
speelse wens. “Dat magische stokje zou de mensheid opnieuw
in verwondering en in een globale staat van liefde kunnen
brengen.” De verzuring maakt je moedeloos. Die is nergens
voor nodig, de wonderlust zit werkelijk overal voor wie het
zien wil. Zo vertrouwde je me toe dat als je ’s avonds naar huis
rijdt en een vliegtuig ziet opstijgen, je dan denkt: amaai, dat
hebben wij als mensheid toch maar mooi geflikt, hoe zou ik
eraan beginnen?
De lijst van de door jou bewonderden is lang. Emmanuel
Levinas mag niet ontbreken. Hij heeft jou heel hard geraakt,
vooral Le visage de l’autre, het gedefinieerd worden door de
ander vind je van grote betekenis. Het is de oneindige verantwoordelijkheid die ontstaat in het gelaat van de Ander. Als je
een student reduceert tot een Excelbestand, hem of haar in
cijfers stopt, denk je dan nog langer aan die student van vlees
en bloed en kun je je daar nog iemand bij voorstellen? “Ik
denk dat we moeten uitkijken om de ander niet te ontmenselijken.” Je woorden zijn nog niet koud, of enkele uren later
krijg ik een foto in mijn mailbox waarin we jou zien als jonge
filosofiestudente in het Collège de France in Parijs. Je kijkt
beaat bewonderend naar de man die vooraan in de aula staat,
je leermeester Emmanuel Levinas.
Hoe langer je je in universitaire kringen beweegt, en als
rector nog vaker op andere academische plaatsen dan de
eigen discipline komt, hoe meer je het idee hebt dat je er als
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Alice in Wonderland rondloopt. “Is het allemaal wel echt? Zit
ik niet in de Truman Show of zo?” Ook dat is openhartig. Een
bekentenis eigenlijk, die de onverwoestbaren wellicht naïef
zullen noemen, ongepast als rector om je zo breekbaar te tonen. – Ze dwalen, Caroline, ze dwalen.
Ook vorig academiejaar, 2020, zwaaide een heel contingent vub-studenten af. Corona of niet, je vond dat jouw studenten na vele jaren van hard studeren, recht hadden op een
respectueus feestje. De aula was omwille van de strenge maatregelen verboden terrein, dus verhuisde je met je hele hebben
en houden gewoon naar buiten. En meteen in het hart van
Europa, de Brusselse Grote Markt. Die studenten voelden
zich als de Rode Duivels na een glorieus wk. Eden, Romelu of
Kevin heetten voor de gelegenheid Elena, Louise en Elisabeth, maar voor het overige was het feestgedruis als vanouds.
Het regende katten en honden, maar dat kon de pret niet derven. Kletsnat, in druipend hermelijn, speechte je voor de duizenden in blauwe toga gehulde kersverse alumni. “Ik hoop
dat ze het zich voor de rest van hun leven herinneren”, glunderde je voor de camera’s.
Tijdens een gekmakende hittegolf zei je nogal stoerderig
dat je zelden een regenjas draagt en “nooit – ik herhaal het –
nooit een paraplu. Jamais de ma vie. Er is niks zo heerlijk dan
je lijf van onder tot boven nat laten worden.” Pas toen ik je
daar op de Brusselse Grote Markt zo zag stromen, geloofde ik
je op je woord.
Bij je herverkiezing als rector in volle coronatijd feliciteerde ik je met je Stalinistische score. En, mailde ik, dan mocht
de buitenwacht – wij, de vub-vreemden – niet eens meestemmen. Je antwoord was vintage Caroline. “Het doet ontzettend
veel plezier zo overtuigend het vertrouwen van de vub-gemeenschap te mogen genieten voor de komende vier jaar. Het
is, dankzij de vele ploegen, de mooie inzet van elk personeelslid en het enthousiasme en de betrokkenheid van een fijne
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studentengemeenschap die de vub vooruit duwen, dat dit resultaat wordt bereikt.”
Het lijkt wel alsof je je excuseerde dat jíj bent verkozen, en
niet die duizenden collega’s van je die het evenzeer of misschien wel meer verdienen. Caroline Pauwels is god-och-herekes maar een van die velen.
Komkom, wij weten beter.
Ne zanger is een groep, zong Wannes van de Velde. Maar
hij vergat er bij te zingen dat de groep geen groep is als de
zanger niet het onderste uit de klankkast haalt om er samen
een grandioos concert van te maken.
Jouw deuntje is onverwoestbaar.
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Blijven praten

Caroline Pauwels houdt van de Sokratische metode, en trekt
zich op aan een boek van Walter Isaacson over Leonardo da
Vinci (2017) Isaacson beschrijft hoe de kunstenaar-en-wetenschapper (hun aanpak valt grotendeels samen) van een eenvoudige opdracht, het ontwerp van een ruiterstandbeeld, het
ene inzicht na het andere ontwikkelt. Zeven jaar later is hij
nog niet begonnen aan het standbeeld, maar hij heeft er wel
al een ontzettend intellektuele reis langs allerhande studie
gebieden opzitten die de opdracht heeft uitgelokt. “Het is voor
mij ook de verwondering van dat reizen. Ik moet kunnen vertrekken in het ongewisse, je kunt altijd kiezen welke weg je
gaat nemen. Ik hou van die gedachte”.
Zo kom je als vanzelf terecht bij nog een inzicht: het
pad van het leven. Je kleedt het aan met een citaat. Het
komt erop neer: je gaat je weg alleen en aan het einde is
er geen champagne. Vind ik wel wat triest.
Ja (glimlacht breed), het is de weg naar vrijheid, het is een citaat van Albert Camus: “La course à la liberté est une course
bien solitaire, point de champagne à l’arrivée”. (In La Chute
laat Camus zich inderdaad ontvallen: “Je ne savais pas que la
liberté n’est pas une récompense, ni une décoration qu’on fête
dans le champagne. Ni d’ailleurs un cadeau, une boîte de chatteries propres à vous donner des plaisirs de babines. Oh! non,
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c’est une corvée, au contraire, et une course de fond, bien solitaire, bien exténuante”, nvdr.). Ja, zelf voel ik hoe je van kindzijn,
jeugd enzovoort, dat je (aarzelend), ja, op heel veel kruispunten komt, en dat je alleen maar voor jezelf kunt beslissen in
welke richting je nu gaat gaan en dat je soms wat je geleerd
hebt achterwege laten is.
Maar is dat niet fijn, samen? Want je hebt zelf, ik mag
dat zeggen, een eenzame tocht gedaan, twee kinderen
zelf opgevoed zonder partner bij voorbeeld, is het toch
niet leuker met een compagnon de route?
Ik heb de indruk dat je op die tocht vele compagnons hebt
eigenlijk, en dat er niet één iemand is die je on track houdt.
Mijn zoon, en dat ik vind ik ook zo fijn dat je in die kinderen
ook dingen ontdekt, en voor hem ook zal het een tocht naar
de vrijheid zijn, en ik voel dat hij die aan het afleggen is. Hij is
ook van België weggegaan, nu wil hij terugkomen naar Europa, dat soort zaken, ik vind dat mooi. Hij zat in Canada, het
weidse Canada, hij heeft ook die natuur nodig, maar mijn
dochter zit ook in het buitenland, in Japan. (grinnikt) East and
West, yin en yang, dat is ook een manier van balans te houden. Ik denk dat je soms een grote eenzaamheid nodig hebt
om te begrijpen wat de drijfveren van anderen zijn. Je kunt
dat niet altijd in dialoog doen, denk ik, of alleen in dialoog
met jezelf. (ademt diep) Maar natuurlijk geloof ik enorm in
wat mensen samen kunnen verwezenlijken. Daarom denk ik
ook dat ik rektor ben geworden, in het idee van, een rektor
maakt niet uit – alleen wanneer hij of zij omringd is en een
bepaald projekt een stukje kan uitzetten (want ook dat is natuurlijk een tijdelijkheid, ja, je stippelt een pad uit maar op
een gegeven ogenblik is het dan ook goed dat de demokratie
werkt en dat het pad nu weer een beetje anders gelegd wordt
door de volgende. Dus ik geloof enorm in de kracht van bei132
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de. Om sociaal te zijn moet je soms heel hard alleen met jezelf
kunnen zijn.
Dat was ook een course solitaire om aan de akademische top geraken, terwijl je twee kinderen moest
opvoeden. Is het een harde of eenzame weg geweest?
Ja. Maar ik heb me op die weg nooit alleen gevoeld. Er zijn wel
momenten dat je met je handen in het haar zit en dat je je afvraagt hoe die dagelijksheid te organiseren, maar ik vond dat
er altijd oplossingen along the way lagen. En die komen uit
onverwachte hoek. Is het, was het een moeilijke tocht? …
Met champagne aan de arrivée?
(grijnst en gevat) Maar ik drink graag champagne, hehe, misschien niet aan de meet maar onderweg is er wel wat gedronken. (handenspel) Ik denk trouwens dat je de route bepaalt
met een aantal feestmomenten omdat je soms, als je voelt dat
je van iets losgerukt geraakt – dat kan een vooroordeel zijn –,
dan voel je dat echt als een enorme bevrijding. Nu je toch iets
vraagt over vrouwen, ik heb nooit gedacht dat ik op de bar
rikades van dat feminisme zou gaan staan omdat ik dat ook
nooit op die manier heb meegekregen. Ik ben iemand die heel
hard vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid is opgegroeid.
Maar waar ik nu sta zie ik dat dat niet altijd zo is, aan die top
zie ik dat niet altijd. We zijn nu in 2019, we zijn Belgen, in
Vlaanderen, dus het zou wat beter kunnen zijn (gnuift even),
maar als je dan tot dat inzicht komt, OK, dan weet je weer
waarom je voor een stuk een gevecht zult leveren. En als er
dan een aantal zaken daarin verbeterd zullen worden, dan ga
ik dat voelen als een vorm van bevrijding. Wat mijn eigen leven betreft was het zo dat mijn kinderen altijd heel hard omringd werden, ja, dat heeft hen gesterkt voor hun toekomst.
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De ene oost, de andere west, ik heb daar wel bewondering
voor. (maakt een sprong) Ik denk dat wij wetenschap iets te
snel gelijkstellen met kompetitie, door kompetitie geraken we
aan uitmuntendheid, terwijl heel veel wetenschappelijke
doorbraken eigenlijk uit teamwerk komen. Dat moet je als
wetenschap vandaag erkennen, dat je niets bent zonder de anderen. Je bent gewoon niks.
Samenwerking is belangrijk, maar tegenkanting ook.
Eén van je stokpaardjes: “De mening van anderen met
wie je het niet eens bent, dat is wat je tot mens maakt”.
Ja. (onderstreept dat met toegeknepen handpalm) Dat is waar
ik een hele tijd al aan werk, de vrijheid van meningsuiting. Ik
organiseer, en dit jaar is het de vijfde keer (in 2019 dus, nvdr.),
een jubileumeditie, Difference Day. Wat dat is, tja (weifelt)
speak freely – dat kunnen we in ons land zeker doen –, listen
respectfully (daar komt het weer op jezelf aan, en dat is niet
altijd even simpel, vooral naar de mening die je echt niet ok
vindt of naar die persoon die je echt niet kunt uitstaan), en
dan: different opinions matter. Het is normaal dat ik als mens
en als wetenschapper heel sterk vertrouw op de botsing van
ideeën, op de botsing van meningen. Bijna niks legitimeert
beperkingen op de vrijheid van meningsuiting.
Die botsing was heftig he. Jullie zijn daarmee begonnen
na de aanslagen bij Charlie Hebdo. Hebben die er ook
bij jou zwaar ingehakt?
Zeker! Het gebeuren was gepland op 3 mei, zoals de gewoonte
is, dat is de vn-Dag van de Persvrijheid. Er valt veel over de
pers te zeggen, maar de basisinsteek is: zonder pers en zonder
goeie joernalistiek hebben we niet eens een demokratie. Het
zijn ook altijd de eersten die vervolgd worden, in de gevange134
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nis gestoken, op wereldvlak is de persvrijheid er echt niet
goed aan toe. Er zijn nog altijd teveel landen waar je je mening niet vriij kunt verkondigen.
Maar wetenschappers staan vandaag toch meer dan
ooit in de frontlinie, neem de vs, hele universiteiten
kun je opzijschuiven met nepnieuws, om de klimaat
problematiek niet te vernoemen.
Ach weet je, Galileo Galileï had het ook niet zo makkelijk in
zijn tijd om feiten te verdedigen, hij werd gewoon in de ban
geslagen. Natuurlijk hebben wetenschappers hun mannetje of
vrouwtje – toen was het zeker nog mannetje – kunnen staan.
Maar de schaal waarop leugens nu verspreid worden, en heel
snel en persoonlijk bij mensen worden binnengekieperd, dat
verontrust mij. Maar net zo goed verontrust mij dat zelf
censuur optreedt omdat we nu in een multiculturele maatschappij zitten en dat je altijd wel iemand schoffeert als je gebruik maakt van je vrijheid van meningsuiting. Dan proberen
we ons voorzichtig of zelfs niet uit te drukken. Dat is natuurlijk ook een hellend vlak. Opnieuw, je moet respektvol met
mensen omgaan, maar je moet wel kunnen alles zeggen, zodat op basis daarvan een dialoog ontstaat. Iemand –
Jaja, maar als je je verdraagzaam opstelt tegenover
onverdraagzaamheid … dan schiet je jezelf toch in de
voet?
We moeten goed – dat is de Popperparadoks he, als je verdraagzaam bent, op een gegeven moment moet je toch zeggen, we zijn niet verdraagzaam bezig omdat onze manier van
interageren niet verdraagzaam is. Ik denk dat je zelfs racistische uitlatingen kunt hebben, zelfs tolereren, je mag niet aanzetten tot haat en zo, maar daartoe is er een tijd en een ruimte
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nodig, en de sociale media laten dat niet toe, en mede daardoor verruwt ons taalgebruik, ook al omdat je leiders hebt die
een weinig hoffelijk taalgebruik hanteren. We moeten goed
opletten voor de kosten-baten analyse, want zodra je zegt:
deze mening kan niet, dan zit je op een hellend vlak, en dan is
de volgende stap wellicht dat jouw mening niet meer kan.
Was daar niet dat bericht van Dries Van Langenhove?
Naar aanleiding van een vrt-reportage, ja. (Pano van 9 september 2018, ‘Wie is Schild & Vrienden echt?’ nvdr.) Dat vind
ik wel belangrijk. Kijk, de hoffelijkheid in een debat is wel nodig, ik heb toen op facebook een bericht geschreven, want die
Gedanke sind frei: “Let op uw gedachten, want ze worden
jouw woorden; let op je woorden, want ze worden je akties; let
op je akties, want ze worden je gewoontes; let op je gewoontes
want ze worden je karakter; let op je karakter want het wordt
je lot”. (laat bezinken) Het moet zelfbeschouwing op gang
brengen. Het ging me niet zozeer om Dries, maar over hoe we
zelf daar mee omgaan, hoe we dat gebruiken als het moment
van ‘hier stopt de dialoog, hier bannen we wat slecht is in deze
samenleving’. Nee. Voor mij is dat het beginpunt van ‘waarom
zegt hij dat?’. Wat ik van hem zou willen horen is waarom hij
zo laatdunkend doet tegenover vrouwen, waarom hij bepaalde mensen schoffeert, waarom hij echt zo’n blank beeld heeft
van ‘de goede samenleving’, waarom hij dingen denkt die hij
uitspreekt en zijn karakter vormen, en die wellicht ook zijn lot
gaan bepalen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om met
hem te blijven spreken. Iemand opsluiten in zijn gedachtengoed of in zijn eigen bubbel – nog een gevaar van de sociale
media! – dan luister je alleen nog naar gelijkgestemden. Af en
toe doe ik daarom de oefening van alle beledigingen die ik
krijg nog even door te nemen.
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Maar één inzicht moet overeind blijven: we kunnen ons
geen onverschilligheid veroorloven.
Met het gelaat van de andere te zien komt ook de verantwoordelijksheidszin. Lévinas. En empathie. Kijk in elkaars ogen.
Deze tekst is een licht bijgewerkt uitschrijven van een fragment uit
het vrt-programma De Inzichten op Eén, Seizoen 1, Aflevering 1
(10 maart 2019, ‘Het Bijzondere Zit in het Alledaagse’). Dat gebeurde
in samenwerking met deMens.nu. Met dank aan eindredaktrice
Ineke van Velzen die ook een uitgebreid voorgesprek maakte dat wij
mochten gebruiken, interviewer Nic Balthazar en de vrt voor de
toelating om de tekst te publiceren. De transkriptie is van Lukas De
Vos.
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Meer Arendt dan Hannah

Wetenschappelijke bevindingen koppelen aan de werking van
de samenleving. Universiteitsonderzoek dienstig maken aan
de demokratische toepassingen en waarden. Dat is kort geschetst de opzet van het Hannah Arendt Instituut dat in de
zomer van 2020 in Mechelen werd ingericht. Voorzitster is
Caroline Pauwels. Het is ook haar droom geweest, bevestigt
direkteur Christophe Busch. Eindelijk een verbindingsorgaan
dat onderzoek koppelt aan praktisch gebruik. Niet om nog
meer winsten te beuren, zoals maar al te vaak het geval is in
technologische en farmaceutische laboratoria. Maar om de
echte noden van de medemens te lenigen, of het nu om studenten gaat die nauwelijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen in het barre coronatijdperk; of om docenten die om hun
vrijheid van meningsuiting vervolgd worden, zoals de Iraanse
spoedarts Ahmadreza Djalali van het Karolinska-instuut in
Stockholm en gastdocent aan Pauwels’ alma mater, de vub,
die ter dood veroordeeld voor spionage (voor Israel zowaar)
al vijf jaar elke dag vreest voor zijn terechtstelling; of om met
de malcontenten in gesprek te gaan en vooral te luisteren naar
waar frustraties, gezagsmoeheid, nepnieuws en de roep om
een sterke staat gretig wortel schieten; of nog om zich te buigen over de eigen strategieën die best aan een grondige afstoffing toe zijn. “Het wonder is de verwondering”, knikt Busch.
“Caroline is voor mij nog altijd het meisje dat vol nieuwsgierigheid en verwondering in de wereld staat. Alice in Wonder139
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land, ondanks haar gedegen wetenschappelijk werk en haar
niet aflatend enthousiasme om dingen in gang te steken, om
niet te blijven dubben over wat kan, maar in het water springen en zien hoe ver we raken”. Was zo een amazone vatbaar
voor een instelling als Hannah Arendt?
Vatbaar? Ze is de inspiratiebron en bezielster van het centrum.
Wij hebben natuurlijk een voorgeschiedenis. Met Herman Van
Goethem, rector van de universiteit Antwerpen, hebben wij jarenlang sturing gegeven aan de Kazerne Dossin, als gedenkplek
en als stichtend denkplatform voor aktuele problemen die zich
voordoen. De noodzaak tot het breder aanpakken van de thema’s die het huidige samenleven kenmerken was groot en de
vraag rees of we deze gevoelige en hachelijke thema’s niet best
onder een universitaire koepel zouden vastleggen. Caroline had
me in de tussentijd gevraagd of ik geen fellow wou worden aan
de vub – want ik kom eigenlijk van de Universiteit van Gent en
Amsterdam. We zijn op een ochtend bijeengekomen, met ons
drieën, in een Brussels hotel, de naam ontsnapt me, en daar is
het Instituut geboren. Caroline is haar hele leven al gefascineerd
door het werk en het gedachtengoed van Hannah Arendt (19061975). Ze gaat zelfs verder. We waren beiden geabonneerd op de
wekelijkse nieuwsbrief van het centrum dat haar naam draagt
aan Bard College in New York, “a place for bold and risky thinking”.
Het verband ligt niet direkt voor de hand. Jij en Herman zijn
geschiedkundigen, met een bijzondere belangstelling voor de
Tweede Wereldoorlog, Caroline is kommunikatiedeskundige,
met name over de rol van de openbare zenders. Theorie en
praktijk in die takken lopen nogal ver uiteen.
Ja, onze betrokkenheid vanuit het werk van Arendt lag nogal
verschillend. Herman en ik zaten, om zo te zeggen, in de Eich140
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mannmodus, onze aandacht ging naar totalitaire machtsuit
oefening, Caroline was meer gericht op The Human Condition
(1958). Die maatschappijontleding richt zich op drie pijlers:
leven, werk en aktie. De klemtoon ligt op het laatste: “Action
corresponds to the human condition of plurality, to the fact that
men, not Man, live on the earth and inhabit the world”. Het
begrip meerstemmigheid, verscheidenheid. Want “plurality is
specifically the condition – not only the conditio sine qua non,
but the conditio per quam – of all political life”. De gemeenschappelijke deler was voor jezelf leren denken. Caroline beperkt zich niet tot managen, ze denkt pragmatisch, en slaat de
hand aan de ploeg. Organisatie is niet haar ding, wel afwegen
en beginnen, we zien wel waar we uitkomen. ‘Nataliteit’ zou
Hannah Arendt zeggen. Haar ‘bezieling’ is niet naief. Zo ver
telde ze me nog toen ze pas rector was, dat ze elke onderzoeker
wou spreken. Bijna verbauwereerd zei ze twee jaar later: wat
een wereld is voor mij opengegaan, al wat die mensen hier onderzoeken waar ik geen weet van had.
De “kroonraad” van het Hannah Arendt Instituut bestaat
nu wel uit twee geschiedkundigen en één kommunkatiedeskundige. Het belang daarvan vind ik terug bij Arendt zelf,
in een gesprek met Günter Gaus – “Wat er blijft? De Moedertaal … die blijft” (Het Waagstuk van de Politiek. Utrecht,
Klement 2018: 21-55; het oorspronkelijke interview dateert uit
1976) – hoeveel belang ze hecht aan feitelijke waarheden, niet
meningen of opinies. “Van deze feitelijke waarheden zijn de
historische wetenschappen aan de universiteiten de hoeders”.
Maar: “Ze zijn in verval. Ze laten zich de les lezen door de
staat”. Dat is een duidelijk politieke stellingname. Een onmiskenbare afwijzing van afhankelijkheid (subsidies), communis
opinio ook in de wetenschappen, (zelf)censuur, publikatie
dwang, onzinnige papierwinkel en onzindelijk taalgebruik. In
de tweede Pomalezing, “Verlichting als Levenskunst” (2018)
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 ekelt Caroline zelf de hachelijke staat van de wetenschap:
h
“De akademische vrijheid staat onder druk: het statuut van
de wetenschap en van de wetenschappers dreigt te worden
ondermijnd”. Door nepnieuws, trumpisme, komplotdenken,
het in twijfel trekken bij rechts én links van de “intellektuele
integriteit van wetenschappers die politiek onwelgevallige onderzoeksresultaten publiceren”. Is dat geen te brede opdracht
voor het Instituut wanneer het die feitelijke waarheden moet
restaureren en zo laten doorstromen naar de bredere lagen
van de bevolking?
Ik zou dat willen koppelen aan Arendts analyse, die uit haar
persoonlijke ervaringen als vluchtelinge en statenloze is gegroeid, en haar grondige ontleding van de geschiedenis die tot
de Holocaust heeft geleid. En dan merk je dat wat bovendrijft
toch de hoop is. Kijk naar haar begrip ‘nataliteit’, in de zin van:
de kans dat je altijd een nieuwe start, een nieuw begin, een
nieuwe doorstart kunt maken. Dat geeft zo’n inspiratie dat het
je eigen mens-zijn verandert. En je kijk op problemen of uit
dagingen. Als je daardoor getroffen wordt, dan verrijkt dat je
historische inzichten en krijg je een leidraad voor aktuele pro
blemen. Arendts inzichten in sociale atomisering, bij voorbeeld,
kun je herkennen in het konflikt Israël-Palestina, zij beschrijft
eigenlijk al de toestand waarin we vandaag zijn terechtge
komen. Ze beschreef al wat er zit aan te komen. Dat gekom
bineerd met een positief mensbeeld en de aanvaarding van pluraliteit en dialoog, dat gaat de wereld redden. Ook Dirk De
Schutter bepleit dat: als je heel haar leven ziet, al haar miserie,
de analyse van het geweld en het moorden, toch blijft haar eindboodschap dat je moet inzetten op de politiek. De politiek zal de
wereld redden. En dat hoopgevende is even sterk aanwezig bij
Caroline.
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Politiek begrijp je dan wel in de oud-Griekse betekenis, de
polis, de samen-leving. De gemeenschap is belangrijker dan
de staat.
Het zijn inderdaad de omgangvormen tussen de mensen die het
verschil maken. De relaties tussen mensen, hetgene ons bindt
met elkaar.
Kun je Arendts begrip van nataliteit ook koppelen aan wat
Pauwels eenvoudig uitlegt als possibilisme: “We hebben de
mogelijkheid om alles beter en anders te doen”? Het kán,
maar dat betekent niet dat het zal. Getemperd vooruitgangs
optimisme. Net daar kan de politiek de hefboom zijn.
Dat klopt. Ik herinner me dat zij me een sms’je stuurde tijdens
de voorbereiding van het Instituut, en daar stond één woord in:
kairos. De god van “het geschikte ogenblik”. Het juiste en doorslaggevende moment om eraan te beginnen. Zij ziet de kansen
en gaat aan het werk. En inderdaad. Je hebt dan een burgemeester die dan toevallig ook minister wordt, Bart Somers, en
haar vriend Herman rektor in Antwerpen, de kaarten lagen
goed. Uittesten, niet blijven tobben, niet pinaren. Dan zie je wel
waar je uitkomt.
Of zoals de stichtingsoorkonde van het Instituut het formuleert: Arendts politieke theorie kenmerkt zich door het verschuiven van de focus van het vita contemplativa (“de wereld
van ideeën”) naar het vita activa (“de wereld van de mensen
en de zich aandienende dingen van de wereld”).
Ja, inderdaad. De mensen, daar gaat het om bij Caroline. Toen
ze rector werd ging ze uit van twee vaststellingen: de vub is de
meest diverse universiteit in de meest diverse stad van het land,
Brussel telt 186 nationaliteiten; en één derde van de studenten
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heeft het heel moeilijk om rond te komen en hun studies te betalen, zeker nu in coronatijden studentenjobs schaars werden.
Wat doet ze? Ze belt iedereen afzonderlijk op, een paar duizend
studenten, krijgt een beeld, en denkt meteen aan een hulpfonds.
Menselijkheid is onze verantwoordelijkheid, zei ze. Dat is de
potgrond voor hoop en verandering.
Ze herdefinieert de taak van de rektor, met andere woorden,
de manager denkt te eng. Zoveel mogelijk geld binnenhalen,
wat ook nefast kan uitpakken voor onthecht onderzoek.
Toch zal ze niet inhakken op haar collega’s. We mogen wel van
mening verschillen, maar we zitten wel in dezelfde boot, dat is
de onderliggende gedachte. Verdraagzaamheid voorop.
Heb ik gemerkt toen ze, tegen de vijandige atmosfeer in, het
vrije woord gaf aan Theo Francken die als minister onder
vuur lag vanwege zijn harde standpunten over migratie en
asiel. De studenten hadden eerst de lezing verhinderd, het
jaar daarop kon hij toch in debat gaan. Heel Voltairiaans.
Dat is ook helemaal Hannah Arendt. Ieders stem moet je naar
waarde schatten, meerstemmigheid verrijkt. Maar dat betekent
niet dat je de feitelijkheid moet negeren. De wetenschap is de
dienstmaagd van feitelijkheid, en bouwt mee aan universele
waarden en overtuigingen. Daarvoor dient onze instelling. Je
ziet hoe Caroline zichzelf niet opdringt, maar de weg voor anderen vergemakkelijkt én aanmoedigt, fier en entoesiast over al
die verwonderlijke verwezenlijkingen van de wetenschap. Geen
egotripperij van “dit is nu mijn universiteit”. En juist dat geeft
haar een sterke positie in de samenleving, in het openbaar debat. Zij en Herman zijn echte publieksrectoren. Vaak gevraagd
in het maatschappelijk debat. Ook Herman heeft zo’n trajekt
doorlopen met de Kazerne Dossin. Herinner je de open brief
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van de vijf Vlaamse rectoren over de verantwoordelijkheid van
de politiek. Ze riepen op 23 juli 2020 – toen al! – op voor “eenheid van commando” in de aanpak van de coronakrisis, en niet
“opnieuw te kiezen voor een besluiteloos Overlegkomitee”. Dat
was toch een sterk maatschappelijk signaal.
De zwakte daarvan is natuurlijk de top-down benadering, het
uitpakken met kennis die dan in vaak onbegrijpelijke taal
wordt opgevoerd in alle media. Heldere taal en duidelijke mededelingen – anders dan pakweg over het drone-toezicht en
de schending van de privacy, de betwistbare avondklok, de
bubbelkakofonie, de knuffelkontakten – zijn bij dat soort ingrijpend beleid een noodzakelijke voorwaarde om de demo
kratie te onderbouwen. Dat geldt ook voor het Hannah
Arendt Instituut. Als ik jullie beleidsverklaring lees, zie ik bij
de aktiviteiten onder meer staan “wetenschapsvalorisatie” en
“relationeel makelaarschap”. En “het onderzoek moet dan ook
steeds direct een vertaalslag kennen naar het identificeren
van evidence- en practice based methoden en praktijken die
werkzaam, haalbaar en impactvol zijn”. Tot wie richt zich dat
eigenlijk, voor wie is het bedoeld, hoe kun je dat maatschappelijk zinvol maken?
Dat zijn natuurlijk de statuten die opgesteld zijn door akade
mici, elk woord telt –
In hun ogen. Dat is ook het grote probleem.
Ja, en als ik dat vertaal naar het Hannah Arendt Instituut, dat
is één van de kernuitdagingen. Wij werken in het Zwischenland he, aan de ene kant heb je de universitaire wereld met zijn
eigen kultuur, zijn eigen financiering, zijn eigen logika, zijn
eigen vakjargon, een wereld die vaak onderzoek produceert om
meer onderzoek te produceren. De vertaling van onderzoek
145

ven      

over diversiteit, burgerschap, stedelijkheid naar de s amenleving,
die wordt niet gehonoreerd in een akademische omgeving. Je
krijgt goede punten voor een A1 publicatie, maar niet om een
beleidsmaker of professional op de weg te helpen.
Daar heeft Hannah Arendt nochtans uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. In Burgerlijke Ongehoorzaamheid schrijft ze ongezouten dat het falen van publieke dienstverlening verzandt
in een wildgroei van studiegroepen en kommissies, waarvan
de “vaak redelijke aanbevelingen” opnieuw onderzocht worden. “Onderzoek is een ontsnappingstechniek geworden, en
dit heeft zeker niet bijgedragen tot de al ondermijnde reputatie van de wetenschap”. Als zelfkritiek kan dat tellen.
Juist. Onderzoek dient onderzoek. De samenleving wordt maar
betrokken wanneer proffen dat in hun vrije tijd willen doen. Je
ziet dat zoiets veel meer gebeurt in de technologische en far
maceutische sektoren, uiteraard omdat daar grote geldstromen
in rondgaan. De universiteit beseft nu dat een verbindingsbrug
noodzakelijk is, een hub, om haar onderzoekers uit de ivoren
toren te halen. Dat moet geen eigen intern orgaan zijn. De universiteit is een logge tanker die maar moeizaam omdraait. Zo’n
tussenliggend instituut kan dan zeggen, kijk van de vijf stellingen in uw doktoraat, moet je die twee meepakken in je beleid.
En dat instituut kijkt tegelijk naar de maatschappelijke toe
passing, en werkt met het middenveld, beleidsmakers, mediapartners, in één woord professionals zoals wij ze noemen. Die
pakken de uitdagingen aan, polarisering, desinformatie, de verbrokkeling van het maatschappelijk weefsel en zo meer. Nu zeggen die nog te veel: wij hebben kontakt met de universiteit.
Meestal beperkt zich dat tot gegevens die de onderzoeker bij hen
komt wegplukken, en een verslag waar meestal niets mee gedaan wordt. Er is een kloof tussen die twee werelden. Om die
te overbruggen hebben wij nu een aantal produkten gemaakt,
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podcasts bij voorbeeld, met De Standaard, Knack e.a. En we
maakten onszelf de bedenking, we zijn teveel voor ons eigen
koor aan het praten, want de gemiddelde Canvaskijker of Standaardlezer is niet de gigantisch gedesinformeerde komplotdenker. De vraag is dus: hoe kun je net die doelgroepen wél bereiken? Dat kan onrechtstreeks door e-learning, wat we met het
Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelen, als training
voor de honderden konsulenten die in de steden en gemeenten
aan de slag zijn; maar dat kan ook door samenwerking met,
pakweg, Radio 1 of Radio 2, die een veel breder bereik hebben in
een vorm die beter aangepast is, zodat je ook een lezerspubliek
van Dag Allemaal zou kunnen bereiken.
Is een bijkomend probleem niet dat jullie vanuit stedelijke
ervaringen vertrekken? Wat opgaat voor een veelgelaagde samenleving is niet noodzakelijk over te planten naar het platteland, dat minder verscheiden is en minder openstaat voor
vernieuwing. Of zoals Drs. P ooit zong: “Laat u niet bekoren,
er zijn kannibalen in de stad maar meer nog in ’t gewest. / De
leider van de nazi’s was een plattelander en ook Mussolini
kwam uit boerenkringen / ja, de dictatoren zijn meest provincialen en dat is dan toch weer niet zo best”. Hoe die kloof te
dichten?
Als wij over “stedelijkheid” spreken, gaat het niet uitsluitend om
grootstedelijk beleid. Maar de (groot)stad is wel dikwijls de motor en het laboratorium. Je gaat daar de eerste problemen ontdekken, maar ook de eerste oplossingen bedenken. Vlaanderen
is zo goed als één groot stedelijk gebied.
Nog nooit in de Westhoek geweest? Of in de Voerstreek? In
Wallonië?
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Daar zeg je iets zeer belangrijks. We richten ons niet enkel op
steden, maar op de dynamiek die ook zijn weerslag heeft op het
platteland. Een voorbeeld. We werken met Stijn Oosterlynck
aan een podcast over de Denderstreek, je kent de problemen in
Ninove of Aalst. De verstedelijking die ook door toegenomen
mobiliteit erg snel oprukt naar de “slaapsteden” veroorzaakt een
ongeziene maatschappelijke ontwrichting. Wat een doorslag
naar uiterst rechts veroorzaakt. De verhalen die wij horen van
de samenlevingsopbouw en het racisme in de landelijke omgeving daar, dat is ronduit dramatisch. Dan heb je twee problemen. Eerst dit: een grootstad heeft kapaciteit, expertise, een uit
gebreider administratie. Dat hebben die kleine gemeenten niet.
Maar daar staat iets tegenover: samenhang. Ons kent ons.
Ja maar de tijd van burgemeester, brouwer, notaris, pastoor
verdwijnt ook daar, ook in Limburg of de Kempen.Wat wij willen is de goeie ervaringen uit de grootsteden, en die zijn er, ook
toepassen in de randgebieden. We moeten fors opschalen, kennis en praktijkervaringen doorspelen ter inspiratie, opmeten
wat werkt. Tweede punt: eigenbelang is geen afwijzing. Een
schitterend voorbeeld geeft Rik Coolsaet in zijn studie Vergeet
dat Onze Tijd Zoveel Complexer Is dan Alles Wat Ooit Voorafging. Geschiedenis van de Wereld van Morgen (2021). Hij
beschrijft daarin het Franse dorpje Peyrelevade in de Corrèze.
Geen duizend inwoners, mensen trekken weg, huizen staan er
verlaten bij, het postkantoor moet sluiten. In dat soort bestaanskrisis is de afkeer van vreemdelingen groot. Tegen de vooroordelen in zet de burgemeester in op het aantrekken van inwijkelingen. Praat met de boeren en de kwijnende middenstand. Hij
slaagt erin het café te doen herleven, de voetbalploeg neemt een
nieuwe start (de helft van de spelers zijn migranten), de biblioteek krijgt weer mensen over de vloer (met een grotere vraag
naar woordenboeken), ja zelfs het schooltje wordt gered. Zo
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moeten we werken, pragmatisch, inzetten op terecht eigen
belang inplaats van de didaktische Gutmensch te spelen. Zodra
de inwoners ondervonden dat nieuw bloed een meerwaarde
gaf, sloeg ook de stemming om.
Nochtans heeft ook grootschaligheid zijn keerzijde. De afstand van de dienstverlening wordt ijl, vergroot, isoleert zwakkere bevolkingslagen als de ouderen of de gehandicapten. De
postbedeling verschraalt tot twee dagen per week, de banken
sluiten hun kantoren en hun automaten, voor de belastingen
kun je niet meer in eigen dorp terecht, dokterspraktijken vervangen de vertrouwde huisdokter, digitalisering vervreemdt,
het dorpsleven gaat kapot aan industrialisering en te hoog gegrepen kultuurcentra.
Het spectrum beweegt inderdaad, maar er wordt ook ingezet op
de nabijheid. Net meegemaakt, vakantieparticipatie voor mensen in armoedesituaties. Krijgen een voordelig tarief voorgelegd.
Je kunt dan een mooie gids maken met reisaanbiedingen, maar
die mensen dagen niet uit zichzelf op, ze hebben gewoon geen
ervaring met boekingen. Dan zie je dat Vlaanderen daar spontaan werk van maakt, dat er een beweging op gang komt van
“we moeten die mensen mee op sleeptouw nemen”. Als je het
puur ekonomisch bekijkt gelden neoliberale principes, het opschroeven van winst en efficiency. Maar we kunnen toch niet
ontkennen dat de fall out van die aanpak nefast is voor het klimaat, voor het sociale weefsel, op gelijkheid. Het arbeidsethos
en de zekerheden waarmee mijn generatie is grootgebracht verschuiven niettemin zienderogen. Er is een jongere generatie opgestaan die geen geplande karrière, geen uitgetekend parkoers
wil volgen. Die niet van jongs af aan aan pensioen denkt, en
dus vlakaf zegt: “Misschien haal ik dat niet, die wereldreis kan
ik beter nu al maken”. We staan aan de grens van het optima
liseren. De vraag is alleen, hoeveel pijn moet het doen om tot
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gedragsverandering te komen? Als je naar de financiële krisissen kijkt, die diep in het ekonomisch stelsel gebeten hebben, toch
blijft er onmiskenbaar nog heel veel te doen.
Kan Caroline zich daarin vinden?
Ik denk dat ze met de oprichting van het Hannah Arendt Instituut een syntese gevonden heeft. We hadden echt het gevoel, we
moeten het nú doen. En ze zet dat nu ook strategisch in. Dat
mag, voor het goede doel. Niet alles lukt, we wouden een gezamenlijk initiatief voor de pandemie uitwerken met ons zuster
instituut in New York. Het zal nu indirekt moeten gebeuren,
David Van Reybrouck is daar fellow en zal in het najaar de
samenwerking weer op gang trekken. Ik denk dat Caroline alles
op alles zal zetten om het eigen instituut hier stabiel te doen
groeien, en dan in te zetten op internationalisering ter wederzijdse inspiratie. Wat wij hier doen in Vlaanderen en België, die
nieuwe samenlevingsvormen kunnen wij uitvoeren. Omgekeerd
kunnen wij bv. veel leren van anderen. Neem nu het programma ‘Othering en Belonging’ aan de Universiteit van Berkeley.
Wij staan in nauw kontakt met de heel erg betrokken direkteur
John Powell, die werkt op burgerrechten, armoedebestrijding,
huisvesting en racisme. “Expanding the Circle of Human Concern” is zijn leidraad. Een meer activistische stijl dan de onze,
maar de kern van zijn werking sluit aan bij Caroline: je moet
het vooral doén.
Hannah Arendt: “Dissent implies consent. Iemand die weet
dat hij de mogelijkheid heeft om niet in te stemmen, weet ook
dat hij in zekere zin instemt wanneer hij aan het niet-instemmen verzaakt”.
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Een klassieke dame. Muzikaal toch

Als rector liet Caroline Pauwels van bij aanvang een nieuwe
wind door de Brusselse universiteit waaien. Met drie speerpunten voor haar beleid: obstakels voor vrouwen en allochtone studenten slopen; de bureaucratie en de administratie aanpakken, zodat onderzoekers zich meer op hun kerntaken
kunnen focussen; en de universiteit naar de diverse en multiculturele stad die Brussel is brengen.
Pauwels blikt met warme gevoelens terug op haar jeugd in
Sint-Niklaas in een warm gezin. Van Sint-Niklaas ging het
dan naar Antwerpen en Leuven, waar ze filosofie en communicatiewetenschappen studeerde. Maar Brussel was de stad
die ze uitkoos. Want zij houdt van deze stad net “omdát ze
ambivalent is. Brussel vraagt om een handleiding, maar het is
de enige Belgische stad waar ik zou willen wonen.” Deze stad,
een geopolitiek wereldcentrum, is de plek waar ze nu al 30 jaar
woont en werkt. Sinds 1989 is ze verbonden aan de vakgroep
communicatiewetenschappen van de vub.
In 1995 promoveerde ze op een onderzoek dat zich toespitste op het audiovisueel beleid van de Europese Unie (eu).
Aansluitend hierop heeft ze zich gespecialiseerd in Europese
en nationale mediabeleidsproblematiek en de economie van
de mediasector. Van 2000 tot 2016 was Caroline Pauwels directrice van het onderzoekscentrum smit, dat zich specialiseert
in de studie van informatie- en communicatietechnologieën.
Binnen iMinds waarvan smit sinds 2004 deel uitmaakt, leid153
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de zij het Digital Society Department dat onderzoeksgroepen van Gent, Leuven en Brussel samenbrengt. Ze kreeg in
2014 de binnenlandse Francqui leerstoel van de Universiteit
van Gent en tussen 2012 en 2016 was ze houdster van de Jean
Monnet Chair. Bijkomend zetelt ze in verschillende raden van
bestuur, functioneerde ze een tijdlang als regeringscommissaris bij de vrt en is ze lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
Caroline Pauwels was bij Klara te gast in De Liefhebber op
9 december 2017. Haar warme uitstraling, wijze woorden en
grote liefde voor de schone dingen van het leven maakten
grote indruk. Er is in de voorbije jaren echter veel gebeurd. Ze
kreeg een zware diagnose te verwerken: een kwaadaardige tumor op de overgang van slokdarm naar maag. Met kanker als
ongewenste compagnon de route maar vervuld van een onverzettelijk optimisme blijft ze doorgaan. ‘Voesj mee de koesj’ is
niet voor niets de lijfspreuk van deze opmerkelijke vrouw, die
het Brussels in haar hart gesloten heeft. Toen ze vorig jaar opnieuw verkozen werd tot rector van de vub moest ze haar
universiteit door de moeilijke coronacrisis loodsen. Dat deed
ze met grote aandacht voor het mentale welzijn van haar studenten. Zonder zichzelf te verwaarlozen: “Drie zaken liggen
dicht bij mijn kern: cultuur, sport en natuur, en vrienden rond
de tafel”.
Zwemmen doet ze elke dag en in de zomer is de Noordzee
haar zwembad. De zomervakantie begint voor haar altijd met
Theater aan Zee in Oostende, waar ze deelneemt aan ‘Boeken
taz’, de gesprekkenreeks rond letterkunde. En dan zijn er natuurlijk haar kinderen, die ze graag meeneemt naar Bozar of
op haar reizen. En haar vrienden rond de tafel, om Karel Van
de Woestijne te citeren: “De gedachtenis aan deze Laethemsche avondstonden met vrienden om mijne tafel, is mij bij
gebleven als een zeldzame weelde”. Zo beleeft zij dat ook, “dan
voel ik me heel rijk.”
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In december kreeg ze de tweejaarlijke Prijs van het Vrije Denken 2020 voor haar verdiensten “voor de uitstraling van het
vrijzinnig gedachtegoed in het algemeen en het vrije denken
in het bijzonder”. En werd ze door de Italiaanse ambassade
bedacht met de “Ordine della Stella d’Italia” als dank voor de
grote aandacht die ze besteedt aan een goede band met Italië.
Nu dus ook de Arkprijs van het Vrije Woord voor culturele
verdiensten voor het Nederlands en verdediging van de vrije
meningsuiting. Ondertussen zette ze ook ‘Campusconver
saties’ op poten, 5 diepe gesprekken met collega’s en studenten
waarin ze de balans opmaakt van wat het coronajaar betekend
heeft voor de vub-gemeenschap. En heeft ze mee het Hannah
Arendtinstituut opgezet in Mechelen.
Kunst en muziek zijn essentieel voor haar: “Ik kan niet
zonder. Ik leef omringd door kunst en kunstboeken, lite
ratuur, de boeken nemen mijn huis over”. De Miniemenkerk is samen met Bozar en de Munt één van haar muzikale
thuishavens. “Een zondag per maand brengen ze een cantate
van Bach. Je zit er niet al te comfortabel, maar als de muziek begint, vergeet je dat.” Voor De Liefhebber lag haar lievelingsmuziek klaar: Rachmaninov, Mozarts Die Zauberflöte
(uiteraard), William Byrd, Serge Reggiani, Toots Thielemans
(Dance for Victor), Schubert.
Wat zijn eigenlijk je eerste muzikale herinneringen?
Idealiter maak ik een onderscheid tussen opera en andere
muziekgenres. Mijn eerste opera-ervaring was Leoš Janáčeks
Katia Kabanova in De Munt (1983), met een libretto van Vincenc Červinka. De regie was van Philippe Sireuil, dirigent Sylvain Cambreling. Ik zat in de engelenbak, echt wel hoog, en
dus bepaald duizelingwekkend, zowel wat het perspectief, de
muziek als de mise en scène betreft. Ik begreep dat je niet onvoorbereid naar de opera kunt gaan. Dat je libretto, verhaal en
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context best vooraf kent. Wat me enorm trof was de mise en
scène: de grote spiegel die aan het einde naar het publiek keert;
als werd je geweten, je (ver)oordeelsvermogen hierbij op
scherp gesteld. De Mens, ieder van ons, die veroordeelt, zonder het echte verhaal, de echte gevoelens van iemand te kennen, de manipulatie van de ene mens door de andere. Geen
mooi beeld van de mensheid dus.
Omdat Janáček straks nog terugkomt, ga ik liever voor het
derde concerto van Rachmaninov. Het was de eerste keer dat
een muziekstuk me wegblies, totaal. Een concerto dat ik blijf
beluisteren. En waar ik erg graag naar luister, tot afkeer van
velen van mijn vrienden die die romantiek maar niets vinden.
Ik beluister het ontzettend graag, vaak ook, en heb thuis verschillende uitvoeringen, van Bronfman, Martha Argerich,
over Pletnev tot Leif Ove Andsnes (met Antonio Pappano, de
geweldige Muntdirigent, een feest om hem bezig te zien en te
horen). Rachmaninovs derde is ook wat me naar de Elisabeth
wedstrijd piano telkens weer doet uitkijken, omdat je weet dat
het gespeeld zal worden. De laatste keer door Lukáš Von
dráček, waar ik het plezier, de passie, het meezingen alweer
als totale overgave of Gesamtkunstwerk ervoer. Hetzelfde
muziekstuk wordt ook meesterlijk weergegeven in de film
Shine (Scott Hicks, 1996), wanneer het leven van pianist David
Helfgott wordt verfilmd, uiteraard ook op een geromantiseerde manier. Misschien moet je een beetje gek zijn om Rach
maninov Drie te spelen, en ervan te houden?
Misschien heb je een andere herinnering aan klassieke
muziek uit een ver of dicht familiaal verleden?
Dan is het toch Mozart, De Toverfluit. De eerste opera waarmee mijn eigen twee kinderen kennis maakten, op een prachtige manier: een eerste keer bij het abc (Art Basics for Children) cultuurhuis in Brussel (toen een soort poppenspel), en
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een tweede keer tijdens een open dag bij de Munt. Met de
kinderen een eerste keer naar de Munt! De Toverfluit, hoe kan
het ook anders, leent zich enorm als eerste kennismaking
voor kinderen, naar thema en muziek. Het heeft een toegankelijkheid die kinderen fascineert, een verhaal van uitdagingen, een rituele overgang, de strijd tussen goed en kwaad,
tussen vrolijk en ernstig. En met een happy end. Erg om zeggen, want zo oneerbiedig: het is bijna Walt Disney.
En van oudere, historische opnames?
Hoewel ik wel af en toe naar opnames van Maria Callas luister, kan ik hierbij zelf alleen maar opteren voor de Canadees
Glenn Gould met zijn Goldberg Variations (1982). Onorthodox, gecontesteerd maar ook voor de eerste keer begrepen
hoe belangrijk meezingen, meeneuriën is. Sindsdien let ik er
op of muzikanten/pianisten meezingen/neuriën/ademen

wanneer ze spelen… iets dus wat me ook steeds zo trof bij
Antonio Pappano, als dirigent in de Munt.
Wat is het laatst bezochte – we spreken nu tot 2016 –
concert dat je bijwoonde, en waarom?
Misschien eigenaardig, maar het gaat om een hele reeks van
Philippe Herreweghe* in de Crete Senesi, Toscane. Alles was
prachtig, een feest voor alle zintuigen. Ik ging naar de middag- en avondconcerten, soms met vrienden, soms alleen. De
indrukwekkende vespers van Monteverdi in de mooie Sant’
Anna in Camprena, een prachtige Roel Dieltiens in de Bach
Suites voor cello solo, maar vooral een ontdekking: Nodar
Gabunia, een Georgische hedendaagse toondichter (19332000). Overweldigend, maar ondertussen nog geen opname
van gevonden. Ik zou het erg graag terughoren, een ode aan
het leven.
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Uitzonderlijk was ook dat Herreweghe voor het eerst,
naar aanleiding van zijn 70e verjaardag, nadacht hoe de goesting voor muziek en de Europese cultuur op jongeren over te
brengen. Hij zag dit als een verjaardagsgeschenk. De vub
stapte samen met UGent, Vlerick en de Deloitte-academie,
in een initiatief van global inspirational masterclass, waarbij
een tiental master- en jonge PhD-studenten, uit verschillende disciplines, het hele festival meemaakten, onderling van
gedachten wisselden, gesprekken hadden met Stefan Hertmans, Paul Scheffer, en anderen, en ’s morgens de repetities
meemaakten. Op die manier ook kennis maakten met cultuur en de drang naar perfectie. Het plezier dat met die perfectie gepaard kan gaan, maar ook het harde labeur dat er
achter schuil gaat. Een schitterende ervaring voor jonge studenten dus.
Gabunia kon je niet direct vinden, maar er zullen nog
wel meer lievelingsuitvoeringen op je boodschappenlijstje staan.
O ja, William Byrd. Zijn Mass for Five Voices, Stile Antico
(1594-1595). In de auto luister ik graag naar klassieke muziek,
Klara of Musique 3. Als ik dan iets hoor dat ik mooi vind, zet
ik me langs de weg (als het kan), of spits ik de oren om te
weten wat speelt. Zo al verschillende ontdekkingen gedaan,
en navenant de cd’s gekocht. Zo ook met Byrd, niet zo lang
geleden. In dit werk treft me de ongelooflijke moderniteit al is
het ruim vier eeuwen oud. Onvoorstelbaar gewoon, inderdaad hemels, zoals men wel eens pleegt te zeggen. Je gaat
geloven dat kwaliteit altijd zal overleven. Je kan dat hopen
ook, maar het is een betwistbare hypothese. Alle vijf stemmen
samen geven nieuwe sonoriteit, een polyfonie die we nu kennen en waarderen, maar die toen echt spectaculair moet geweest zijn. Ongetwijfeld de basis van vele hedendaagse com158
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ponisten. Bach en Byrd zijn absolute referenties, het volledige
meesterschap hoor je hier. Het maakt je als luisteraar nietig,
en zeer nederig.
Nu pas op, ik zit in de wagen ook met Bob Dylan en
Johnny Cash. Dylan en Cash samen in Girl from the North
Country, da’s thuis een klassieker! En ik ben gek op jazz
gitarist Philip Catherine, hij vierde in november 2016 zijn 75e
verjaardag in Flagey. Een Brusselaar, internationaal gekend,
in een mooi Brussels cultuurhuis. Omdat hij met de grootsten samenwerkte, een vaste waarde is, genereus is. Omdat
één van mijn doctoraatsstudenten, ook een gitarist, me hem
nog beter leerde kennen. Omdat hij als 75-er met een 25-jarige
drummer speelt (Antoine Pierre). Omdat jazz, of muziek, dat
soort van inter-generatiesbeleving mogelijk maakt. Omdat
Jazz echt feestelijk is. En het in Flagey ook blijkbaar één groot
feest was. En al ben je er niet bij, het blijft plezier doen. Coté
Jardin, Seven Teas, Lost Land, of Gilles et Mirona…, of nog
Toots Thielemans en Catherine: Dance for Victor.
Hebben anderen je aandacht getrokken op muziek die
je ontgaan of vergeten was?
Zeker. Schuberts Winterreise, 24 liederen uit 1827, (her)ontdekt maar dan echt op de meest intieme, mooiste manier
dank zij Stefaan De Moor, een jeugdvriend, een vriend voor
het leven, zoon van Bob De Moor, broer van Chris De Moor,
Johan de Moor e.a. Een muzikale, artistieke familie. Zo ook
zijn vrouw Francoise Longrée, wier familie mee het festival
van Stavelot organiseert. Stefaan zong de liederen zelf, tijdens
een huisconcert, al heb ik ze ooit voor het eerst gehoord, gezongen door José Van Dam. De romantiek, alweer, het (om)
zwerven, de dolende ziel, die nooit ergens thuis hoort. Graag
het laatste lied: Der Leiermann (De Lierdraaier). Alles volledig
puur.
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Huisconcerten zijn me erg dierbaar; de buren organiseren
er, Stefaan De Moor vaak – hij zong ook Die Schöne Müllerin,
of nog Beethovens An die Ferne Geliebte – ik probeer telkens
te gaan. Volgende huisconcert is bij me thuis, voor het eerst
klassieke muziek. Want bij me thuis organiseerde ik ook al
andere concerten: Bruno Deneckere, Brihang als laatsen. Fantastisch: mensen bij elkaar brengen rond en door muziek, op
een pretentieloze manier. Het plezier van samen te musiceren, of te zingen. Ik heb zelf geen enkel muzikaal talent. Mijn
kinderen wel: piano en drums. Bandjes van en met mijn zoon
repeteerden thuis. Een feest, meestal. Op een vergelijkbare
manier ga ik ook graag, af en toe, naar het atelier Marcel Hastir, in de Europese wijk, voor mij een fantastische plek; of ga
ik naar concerten in de Miniemenkerk op zondag. Ook weer
vaak met de hele familie De Moor.
Niks hedendaagser?
Toch. een muzikale ontdekking te danken aan iemand anders:
Jan Hautekiet, die op Facebook een filmpje deelde van Nina
Simone, Tomorrow Is My Turn. Altijd een Nina Simone fan
geweest. Haar aparte stem, uiteraard, haar aparte leven, uiteraard, haar dubbel karakter, uiteraard. Hoe ze samenvalt met
de zwarte beweging, en hoe deze vorm en inhoud te geven,
door de dialoog, of het verzet. Black lives matter, en waar we,
naar aanleiding van de vice reportage over blanke suprematisten in Charlottesville, opnieuw vaststelden hoe we er nog
niet zijn, verre van zelfs. Hoe dan ook, toen ik me afvroeg of
ik me kandidaat rector zou stellen, heb ik het lied, Tomorrow
Is My Turn, terug vaak beluisterd, als een soort talisman. Het
is gelukt!
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Ter afronding: welke componist had je graag in levenden lijve ontmoet?
Dat is toch irrelevant? Ik vrees dat zulke ontmoetingen het
risico inhouden dat de muziek ontroert, en de mens erachter
misschien ontgoochelt. Als absolute schoonheid eigenlijk
door een vrij ergerlijk iemand wordt getoondicht, ligt je wereldbeeld mogelijk aan diggelen. Dat risico wil ik niet lopen.
Maar ik hou ervan te luisteren naar vertolkers en dirigenten
achteraf. Zo maakte ik ooit een, voor mij, erg mooie avond
mee in Aix-en-Provence, op het zomerfestival. Na Janáček,
Makropoulos, die toen een grote indruk op me maakte gezien
het interessante thema ‘onsterfelijkheid’. We zaten toevallig
achteraf op hetzelfde terras te eten, op één van de mooie pleinen van Aix, met dirigent Simon Rattle, Bernard Foccroule,
en een aantal muzikanten. Dat was van een ongelooflijke joie
de vivre, terwijl de opera zelf toch wat zwaar op de hand was.
Luisteren naar mensen die over de muziek spreken, nadat ze
die zelf vertolkten, de techniciteit ervan, de tevredenheid (of
niet) horen: dat zijn voor mij, als leek, erg bijzondere momenten. Een leek blijkt ook makkelijker in vervoering te geraken
dan een beroepsmuzikant, omdat die laatste eerder technisch
(ademen, de uitspraak) zal beoordelen. Uitvoering eerder dan
vervoering dus. Een ander element dat ik toen, en ook recent
nog hoorde: er zitten niet zo vaak beroepsmuzikanten in het
publiek. Maar is dat ook zo?
*

Het heeft Caroline ongetwijfeld veel plezier gedaan dat uitgerekend
dit jaar de Vlaamse regering de ‘Ultima prijs voor Algemene
Culturele Verdienste’ heeft toegekend aan Philippe Herreweghe. Niet
alleen om zijn internationale faam die hij sinds 1970 opbouwde met
het Collegium Vocale Gent, en met de Italiaanse spin-off Collegium
Vocale Crete Senesi, maar ook om zijn brede kennis en gebruik van
muziek uit verschillende periodes en stijlen in zijn aanpak. Zo richtte
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hij in Parijs ook La Chapelle Royale en het Orchestre des Champs
Élysées op. Elk ensemble heeft zijn eigen karakter gekregen. De
Ultima is in mei uitgereikt tijdens een digitale show. (ldv)
Deze tekst is een ingekorte bewerking van ‘De Liefhebber’, uitgezon
den op 9 januari 2017 op Klara. Met dank aan nethoofd Chantal
Pattyn, Els De Baets en Marc Coppey, die oorspronkelijk de redactie
van de uitzending verzorgde.
Katelijne Boon studeerde computerlinguïstiek en werkte als assistente
aan de toenmalige Ufsia (nu UAntwerpen). Was voorzitster van de
raad van bestuur bij het blazersensemble I Solisti del Vento. Bij het
Vlaams Radiokoor stemregisseuse en freelancesopraan. Programma
maakster bij vrt Klara (‘De Liefhebber’, ‘De Ambassadeur’). Volgde
Fred Brouwers op voor de presentatie van de Koningin Elisabeth
wedstrijd.
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Karen Donders

Van kritische naar constructieve
politieke economie van de
communicatiewetenschappen

In 1995 promoveerde Caroline Pauwels met een doctoraat
over het Europese audiovisuele beleid. Haar bevindingen corrigeerden in grote mate de tot dan heersende, wetenschappe
lijke consensus in communicatiewetenschappelijk onderzoek.
Heel wat onderzoekers stelden immers dat een doorgedreven
neoliberaliseringspolitiek bezit had genomen van de Euro
pese agenda inzake media. Vrije markt boven het vrije woord,
cultuur, proximiteit van programma’s, … Dat was de teneur.
Caroline ging tegen die, dare I say, pensée unique in. Op basis
van een indrukwekkend en holistisch theoretisch kader, een
groot aantal interviews met een diversiteit aan deskundigen en
een doorgedreven documentenanalyse, bereikte ze onmiskenbaar andere conclusies. Het Europees audiovisueel beleid kenmerkt zich door een complexe en meerlagige afweging tussen
culturele en economische doelstellingen. Economische ambities zijn enerzijds geïnspireerd door een vrijemarktlogica,
hetgeen ook niet per se gelijk staat met beleid geschoeid op
een neoliberale leest. Anderzijds is er ook sprake van ongegeneerd economisch protectionisme waarbij de eigen film- en
televisiemarkten en bepaalde ondernemingen erin beschermd
worden. Dat kan op zijn beurt weer positieve effecten hebben
op vlak van cultuur. Al te vaak bevestigt het evenwel de sub165
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sidie-afhankelijkheid van vele producenten, gaat het voorbij
aan structurele onevenwichten binnen de waardenketen waarbij risico’s zich vaak situeren bij individuele creatievelingen en
minder bij consoliderende bedrijven, en zijn de effecten van
het beleid te weinig gekend. Dat gezegd zijnde, observeerde
Caroline in haar proefschrift ook vele positieve gevolgen van
het Europese audiovisuele beleid. Het stimuleerde, weliswaar
te weinig, de samenwerking tussen producenten en verschillende landen. Het zorgde effectief voor iets wat embryonaal
leek op een ééngemaakte audiovisuele markt, ook al werd die
unificatie vaak op basis van het subsidiariteitsprincipe afgeremd door lidstaten zelf alsook door culturele dan wel taalgrenzen. En Europa daagde het vastgeroeste beleid in de lidstaten uit. Tot slot stelde het proefschrift van Caroline ook de
heersende idee van een top-down Europees mediabeleid bij.
De realiteit van beleidsontwikkeling en het nemen van beslissingen was in de feiten veel complexer. Grote lidstaten namen
meestal de lead samen met de Europese Commissie. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hadden weliswaar
vaak uiteenlopende visies op het Europees audiovisueel beleid. Ze verdedigden evengoed andere economische belangen
als visies op cultuur en media. Het Verenigd Koninkrijk hield
veelal vast aan het Angelsaksiche free marketplace of ideas model. Hoe meer marktwerking, hoe beter. Dat geldt natuurlijk
bij uitstek voor een land dat op vlak van audiovisuele diensten
suksesvol was en inzake uitvoer (vandaag nog meer dan in de
jaren 1980). Frankrijk nam een meer protectionistische positie
is. Het land heeft weinig audiovisuele bedrijven die internationaal sukses boeken en is sowieso, vaak onder de noemer van
diversité culturelle, bezorgd over het beschermen van verschillende cultuuruitingen in een tijdperk van McDonaldization
en door Frankrijk en anderen gevreesde veramerikanisering
van de media. Niet verwonderlijk dus dat het Verenigd Koninkrijk eerder een koele minnaar is van quota voor Europese
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content op het televisiescherm, laat staan in on-demand katalogen. Frankrijk ziet die quota liefst nog hoger. Het is ook
één van de eerste landen die een belasting voorziet op de inkomst van platformen zoals Google en Facebook. Inkomsten
uit die belasting moeten bijdragen aan plaatselijke producties.
Vergelijkbare, maar in toepassingsdomein beperktere, steunschema’s bestaan ook in landen zoals België en Duitsland waar
spelers zoals Disney+ en Netflix ook een bijdrage moeten leveren aan de schepping van een Europees, audiovisueel aanbod.
Kleinere lidstaten moesten in de ontwikkeling van Europees
mediabeleid dikwijls volgen, al zagen we wel dat bv. Vlaanderen en Zweden over reclame in en rond kinderprogramma’s
wel tegengas durfden te geven.
Het is niet evident om een doctoraat van meer dan 800
pagina’s samen te vatten in één paragraaf. Wat het doctoraat
kenmerkte is, ten eerste, de onmiskenbare keuze voor een
constructieve politieke economie van de media i.p.v. het dominante paradigma van de kritische politieke economie van
de media. In haar werk heeft Caroline altijd beklemtoond dat
economie en politiek structurerende elementen zijn in de
output van de mediasector, en dat een actieve verbruiker niet
hetzelfde is als een gebruiker met daadwerkelijke invloed en
macht. Tezelfdertijd verzet ze zich consequent tegen slogans
die zich enten op al te optimistische of negatieve visies op de
informatiesamenleving en digitale economie waarin we ons
bevinden. Ten tweede, vertrok Caroline in haar doctoraat
vanuit een geëxpliciteerd humanistisch perspectief. Een inleidend hoofdstuk rond Hannah Arendt, zelden gezien en door
sommigen met enige verwondering naar gekeken, bood een
grondslag voor een bredere reflectie op het Europese audio
visuele beleid. In haar werk dat hierop volgde is Caroline altijd uitgegaan van het belang van ‘burgerschap’ in politieke,
sociale, en culturele zin. Maar ook burgerschap als de mogelijkheid om het eigenlijk leven te kunnen bepalen en ten
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volle in te vullen. Het is die opening voor zelfbeschikking die
Caroline niet in het centrum van het ‘traditionele politieke
economie van de communicatie’ onderzoek positioneert. Ze
poneerde eerder dat er ondanks structurele ongelijkheden,
ook mogelijkheden zijn voor emancipatie, creativiteit, diversiteit en pluralisme. Op die manier inspireerde ze, lang
voor er sprake was van de machtsoperationalisering van Des
Freedman,1 de idee van contradiction, tegenspraak: er is onder
de juiste omstandigheden altijd ruimte voor verandering en
aanpassingen van structuren. Caroline is daar trouwens zelf
voortdurend een aanjager van geweest, niet enkel binnen het
eigen onderzoek, maar veel breder binnen de universiteit en
verder daarbuiten.
Het is interessant dat zowel het wetenschappelijke werk
van Caroline sinds 1995, als haar onderwijsactiviteiten én
haar werk als rector vandaag, volgens mij, nog altijd bovenstaande twee kenmerken in zich dragen. En in grote mate zijn
het ook die twee elementen die de jury van de Arkprijs ertoe aangezet hebben om Caroline de Arkprijs van het Vrije
Woord toe te kennen.
Ik wil hieronder vooral ingaan op de bijdrage die Caroline
op Belgisch, Europees en internationaal niveau heeft geleverd
aan de opgang van een constructieve politieke economie van
de media i.p.v. het, toch nog altijd dominante, ‘kritische politieke economie van de media’ paradigma. Eerst een aantal
woorden over het kritische perspectief en hoe Caroline dit de
afgelopen jaren heeft proberen te corrigeren met feiten, een
verzet tegen dogmatisch denken conform het motto dat de
Vrije Universiteit Brussel hanteert in onderzoek en onderwijs.
Daarna meer over die constructieve politieke economie
van de media. Een quasi-paradigma dat Caroline met haar
1

Freedman, Des (2014) The contradictions of media power. Bloomsbury.
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eigen werk, verschillende internationale samenwerkingen en
tal van doctoraatsstudenten opgang heeft laten maken.
In zijn Paradigms of Media Power (cf. supra), kadert Des
Freedman visies op media, economie en samenleving rond
vier begrippen van macht: consensus, chaos, control en contradiction. Het eerste begrip is te situeren binnen vrij liberale,
eerder functionalistische visies op de rol van media. Deze zijn
een spiegel van de samenleving, iedereen kan eraan deelnemen, en op basis van een pluralistisch debat hebben media
een legitieme invloed op onder meer het democratisch bestel.
Er zijn voorts geen grote ongelijkheden tussen deelnemers
aan het debat. Verandering wordt op continue basis onderhandeld. Dit paradigma kan quasi gelijkgesteld worden met
het free market place of ideas ideaal waarop het Amerikaanse
mediasysteem en -beleid gestoeld is. We weten uiteraard op
basis van decennia aan communicatiewetenschappelijk onderzoek dat deze visie niet spoort met de werkelijkheid.
Het chaos model is recenter. Het kwam op in de jaren 1980
en is in toenemende mate populair. Ook hier is de idee dat er
geen machtsconcentratie is. Meer nog, er is een complete de-
centralisatie van macht door de digitalisering. We komen terecht in een fluid society waar werkelijk iedereen een stem
heeft, maar tegelijkertijd niemand nog echt gehoord wordt.
Ten dele klopt het dat bijvoorbeeld iedereen een influencer
kan worden en je dus voor een vedettenstatus niet geheel afhankelijk meer bent van grote mediaconglomeraten. Anderzijds slaagt slechts een zeer klein percentage van influencers
erin om economisch suksesvol te zijn, zijn er heel wat influencers die een ontstellend klein aantal volgers hebben, en zien
we ook nieuwe allianties ontstaan tussen grote bedrijven en
influencers. Een ander voorbeeld. Er zijn online ontelbaar
veel websites. Dat zorgt inderdaad voor een grotere diversiteit
op vlak van onder meer nieuwsconsumptie. Keerzijde: het internetverkeer concentreert in grote mate op een select aantal
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van nieuwsaanbieders, streamingplatformen, en e-commerce
bedrijven. Sommigen gaan in die observatie ver en stellen dat
er in feite een re-productie is van macht op het internet dat al
lang niet meer het open internet genoemd kan worden.
Freedman situeert de kritische politieke economie van het
communicatiewetenschappenperspectief in het concept control. Geïnspireerd door het Marxisme, zijn veel wetenschappers van oordeel dat media gecontroleerd worden door politieke en economische elites en vice versa. Er is een determinatie
van de bovenbouw door de onderbouw. Wat we zien, lezen,
horen, … als mediaconsument en burger weerspiegelt met
andere woorden in grote mate de realiteit en de machtsverhoudingen erin. Er is mogelijkheid tot afwijking, binnen het
status quo. Voorbeelden hiervan zijn legio, zowel op anekdotisch niveau als wetenschappelijk onderbouwd. De (te) nauwe
banden tussen mediamoguls en politici in Zuid- en Oost-Europa, maar bv. ook in het Verenigd Koninkrijk hebben aanleiding gegeven tot tal van praktijken die bewijs zijn van het control paradigma.2 De manier waarop migranten, mensen met
een kleur en moslims afgebeeld worden in de media: meestal
in groep, bijna uitsluitend met betrekking tot onderwerpen
zoals migratie, criminaliteit, geweld en religieus extremisme,
werkt systeembevestigend.3 Er is een winstgedreven toename
van mediaconcentratiebewegingen en van vertikale integratie
in de media, telecommunicatie en internetsector. Dit resulteert in hoogst ondoorzichtige leverancier-klantrelaties, de
graduele en blijvende afbouw van het aantal journalisten in
grote nieuwsbedrijven, en een betekenisvolle bedreiging van
2

3

Hallin, Daniel and Mancini, Paolo (2011) Comparing media systems
beyond the Western world. Cambridge University Press.
Ahmed, Saifuddin and Matthes, Jörg (2017) Media representation of
Muslims and Islam from 2000 to 2015: A meta-analysis. Internatio
nal Communication Gazette 79(3): pp. 219-244.
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inhoud zoals lokale kinderprogramma’s en regionale journalistiek.4
Het control paradigma is vrij pessimistisch als het gaat
over de mogelijkheid tot verandering. Het sluit positieve aspecten van het mediasysteem niet a priori uit, maar deze gebeuren zelden en hebben geen structurele impact.
Het is dit perspectief dat overheerst in de politieke eco
nomie van de communicatiewetenschappen.5 Veel onderzoek
binnen dit perspectief is wellicht wetenschappelijk juist – weliswaar sterk gevoed vanuit enig dogmatisch denken. Het levert evenwel weinig op met oog op het beïnvloeden en voeden van bedrijfsvoering, beleid en mentaliteit op zich.
Het contradiction perspectief biedt daar enig soelaas. Hoewel het uitgaat van dezelfde premisses als het vorige paradigma, ziet het wel windows of opportunity voor verandering. Mits
aan een aantal voorwaarden voldaan is – vaak maar niet altijd
gerelateerd aan bewegingen vanuit de bevolking zelf – bestaat
er mogelijkheid tot een tijdelijke of zelfs meer permanente aanpassing van systemen. Publieke omroepen zijn, als ze onafhankelijk van overheid en markt (!) zijn, zo’n correctie op het systeem.6 De Black Lives Matter beweging sleurt het systeem bijna
omver.7 Heel wat community based journalistieke projecten
hebben hun weerslag op de ‘normale’ nieuwsvoorziening.8 En,
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Ali, Christopher (2017) The merits of merit goods: Local journalism
and public policy in times of austerity. Information Policy 6, pp.
105-128.
Hardy, Jonathan (2014) Critical political economy of the media: An
introduction. Routledge.
Donders, Karen (2021) Public service media and the law: Theory
and practice in Europe. Routledge.
Mundt, Marcia; Ross, Karen; and Burnett, Charla (2018) Scaling
Social Movements Through Social Media: The Case of Black Lives
Matter. Social Media & Society.
Deuze, Mark and Witschge, Tamara (2020) Beyond journalism.
Polity Press.
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iets wat soms al eens over het hoofd gezien wordt binnen de
communicatiewetenschappen, ook private media zelf dragen
bij aan informatie, emancipatie en verbinding.9 Dat erkennen
is geenszins een vrijgeleide voor de commercialisering van het
mediaproduct, het meegaan in polarisering, en de onder-investeringen en beloning van creatie en artistiek talent.
Het mag eigenlijk niet verwonderen dat iemand zoals
Caroline al voor Freedman zijn constructieve weg uit het control paradigma gevonden had, een emanatie was van contradiction. Het kenmerkt haar wetenschappelijk oeuvre dat nooit
vertrok vanuit de intentie het slechte te vinden in internationaal, Europees of Vlaams mediabeleid; dat weigerde te aanvaarden dat de managers van grote mediabedrijven enkel in
euro’s of dollars denken en niet in termen van journalistieke
kwaliteit; dat zich verzette tegen de intrinsieke en blijvende
economische zwakheid van film- of documentaireproductie.10 Haar verzameld wetenschappelijk werk was evenmin
9

10

Donders, Karen; Pauwels, Caroline and Loisen, Jan (2013) Private
television in Western Europe: Content, markets and policies. Pal
grave Macmillan.
See, a.o., Pauwels, Caroline (1999) From citizenship to consumer
sovereignty: The paradigm shift in European audiovisual policy, In
Calabrese, Andrew and Burgelman, Jean-Claude (Editors) Communication, citizenship and social policy, Rowman & Littlefield
Publishers; Pauwels, Caroline and Burgelman, Jean-Claude (2003)
Policy challenges to the creation of a European Information society,
In Servaes, Jan (Editor) The European Information society: A reality
check, Intellect; Pauwels, Caroline and Loisen, Jan (2003) The
wto and the Audiovisual Sector: Economic Free Trade vs Cultural
Horse Trading? European Journal of Communication 18(3): pp.
291-313; Donders, Karen and Pauwels, Caroline (2008) Does eu
Policy Challenge the Digital Future of Public Service Broadcasting?:
An Analysis of the Commission’s State Aid Approach to Digitization
and the Public Service Remit of Public Broadcasting Organiza
tions. Convergence 14(3): pp. 295-311; Pauwels, Caroline; Kalimo,
Harri; Donders, Karen and Van Rompuy, Ben (2009) Rethinking
172

karen donders

blind voor de structurele ongelijkheden in mediaproductie,
-aggregatie, -distributie en -consumptie. Studenten die haar
cursussen over mediabeleid, Europees mediabeleid en de grote theorieën in de communicatiewetenschappen gevolgd hebben, weten dit uit eigen ervaring.
Het is die nuance in haar onderzoek en onderwijs die ook
politici, beleidsmakers en captains of industry kennen, evenals
Carolines groot vooruitgangsoptimisme en de drang om de
dingen beter te doen. Caroline zou haar perspectief zelf trouwens net wel kritisch of zelfkritisch noemen, maar nooit ofte
nimmer dogmatisch en vastgeroest. Citaten die ze veel bezigt,
ook in haar lessen, geven haar visie op dat vlak goed weer:
Francis Picabia’s “Notre tête est ronde pour permettre à la
pensée de changer de direction” of Leonard Cohens “There’s a
crack, a crack in everything: that is how the light gets in”.
Vincent Mosco’s pleidooi voor communicatiewetenschappelijk onderzoek dat actionable is11 indachtig, wil Caroline de
wereld veranderen. En hoewel velen daarvoor niet de universiteit als standplaats zouden nemen, is het voor Caroline altijd
dé place to be geweest. Ze gelooft in het project waar de universitas voor staat, een vrijplaats van ideeën en het vrije
woord. Ze heeft dat vanuit de Vrije Universiteit Brussel en een
generatie van onderzoekers en professionals meegekregen in
haar school of thought: Yes, we can! – lang voor Barack Obama.

11

European Media and Communications Policy, vub Press; De Vinck,
Sophie and Pauwels, Caroline (2015) Beyond borders and into the
digital era: Future-proofing European-level film support schemes,
In Bondebjerg, Ib; Novrup Redvall, Eva and Higson, Andrew
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Pauwels, Caroline and Picone, Ike (2015) The tussle with trust: Trust
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pp. 542-550.
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Ze heeft er initiatieven gelanceerd zoals Difference Day waarbij ze journalisten, beleidsmakers, onderzoekers en het brede
publiek samenbrengt om na te denken over en te handelen
naar de persvrijheid.
De houding waarvoor Caroline gekend is binnen en buiten de vub kenmerkt haar wetenschappelijk onderzoek en
heeft een generatie onderzoekers voortgebracht aan uiteen
lopende universiteiten, ook buiten België in landen zoals
Brazilië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, die
geen genoegen nemen met ‘makkelijke’ analyses van beleid,
die kritische, interdisciplinaire en onderbouwde analyses
maken van wat er fout gaat en ook van wat goed loopt, die
erkennen dat besluitvorming in essentie een complex proces
is waarbij doelstellingen al eens op eenzelfde lijn zitten, maar
evenzeer legitiem doch tegengesteld kunnen zijn, en die zelf
de nek durven uitsteken – soms zelfs een beetje met de voeten
in de modder – door beleidsaanbevelingen te formuleren en
ook aan beleid zelf mee te werken in de Europese Commissie, kabinetten, intergouvernementele organisaties en zelfs
mediabedrijven.
Caroline vertaalde haar onderzoeks- en onderwijsambities eerst binnen de vakgroep Communicatiewetenschappen
en het onderzoekscentrum imec-smit en vertaalt deze nu al
ettelijke jaren op niveau van de universiteit in haar geheel. Er
is al lang geen ‘Caroline Pauwels butterfly effect’ meer. Er zijn
grote rimpels, golven en soms al eens een tsunami te zien in
het water.
Karen Donders is Directeur Publieke Opdracht bij vrt en eerder
verbonden aan de onderzoeksgroep Institute for European Studies.
Assistent hooglerares mediabeheer vub. Auteur van Public Service
Media and Policy in Europe (2012) en Public Service Media
between Theory, Rules and Practice (2019). Schreef ettelijke
wetenschappelijke bijdragen samen met Caroline Pauwels.
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Over woke (bewustwording)
en het academisch curriculum
De woke beweging en de hieraan gerelateerde zogenaamde
cancel culture maken heel wat los. Aan talloze universiteiten
en hogescholen, vooral in de Verenigde Staten, zien rectoren,
bestuursorganen en docenten zich genoodzaakt om positie in
te nemen. Sommigen worden ook belaagd. Wat zich in 2017
afspeelde in het Evergreen State College (Olympia, Washington), is ondertussen berucht. Biologieprofessor Bret Weinstein tekende in maart 2017 protest aan tegen een voorgestelde wijziging van de Day of Absence, spijbeldag.
Elk jaar komen die dag studenten en medewerkers die tot
een etnische minderheid behoren niet naar de campus. Het is
een symbolische daad die hun bijdragen aan de Hogeschool
in de verf wil zetten. De actie is geheel vrijwillig. Wie liever
de lessen volgt, kan dat doen. De wijziging kwam erop neer de
rollen om te draaien: aan blanke studenten en werknemers
van Evergreen vroeg men met enige aandrang om thuis te
blijven en ergens een bewustzijnscursus over raciale kwesties
te volgen. De enige lessen die dag zouden de problemen behandelen waarmee mensen van kleur zich geconfronteerd
zien.
Weinstein liet schriftelijk weten dergelijke vorm van ra
ciale segregatie geen goed idee te vinden. Het dringende verzoek aan studenten om niet naar de campus te komen en aan
docenten om geen les te geven, is zelf een vorm van onder175
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drukking, aldus Weinstein. Het druist in tegen de vrije meningsuiting, die men in het bijzonder in een academisch milieu moet respecteren, en creëert een gevaarlijk precedent.
Zijn reactie viel slecht bij de initiatiefnemers. Een vijftigtal
studenten verstoorde een van zijn lessen. Ze beschuldigden
hem van racisme en intolerantie, verhinderden hem te doceren, scholden hem uit en eisten zijn ontslag. Nochtans is
Weinstein, zowel in spreken als handelen, zelf antiracist. Hij
noemt zichzelf liberaal en progressief. De hele zaak escaleerde. De rector van Evergreen, George Bridges, werd op een bepaald moment de facto gegijzeld en vernederd door protes
terende studenten, terwijl anderen een klopjacht op Weinstein
hielden. Volgens de activisten, gesteund door een kleine minderheid van het personeel, zou Evergreen door en door racistisch zijn, gedomineerd door docenten en een bestuur dat de
ideologie van white supremacy aanhangt.
Bret Weinstein was een van de weinigen die om argumenten en bewijzen vroeg voor die beschuldigingen. Hij werd letterlijk overschreeuwd. De vraag zelf naar bewijzen, zou reeds
racistisch zijn. De beelden van de confrontatie tussen Weinstein en de protesterende menigte zijn niet bepaald opwekkend. In een interview over de zaak noemt een studente Bret
Weinstein “a piece of shit”, en ze besluit: “Hopefully, longterm, we can just weed out people like Bret”. Alsof hij onkruid
is, dat vernietigd moet worden. Weinstein kon in een der
gelijk giftig klimaat niet langer op een normale manier onderzoek doen en doceren aan het Evergreen State College. Hij
nam ontslag, samen met zijn vrouw, die ook verbonden was
aan Evergreen.
De achtergrond van wat zich afspeelde aan de Hogeschool
in Olympia is bijzonder complex. De directe aanleiding lijkt
relatief eenvoudig: een docent die zich verzet tegen een maatregel die hij onverstandig en niet effectief vindt. Maar de diepere redenen zijn veelgelaagd. Weinstein duwde, misschien
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zonder het op dat moment goed te beseffen, een hete naald in
een knooppunt van heikele thema’s, waaronder het steeds
weer opduikende rauwe racisme in de Verenigde Staten en de
moeizame omgang met het slavernijverleden.
De meest radicale standpunten in de hele kwestie zijn gevoed door het twintigste-eeuwse postmodernisme, door
nieuwere opvattingen die mede daaruit voortvloeiden zoals
de Critical Race Theory en Intersectionaliteit, en door activistische bewegingen zoals Occupy Wall Street en Black Lives
Matter. Nauw daarmee verbonden situeren zich recente ontwikkelingen in het feminisme, evenals debatten omtrent
identiteit, gender en geslacht. De heftige Nederlandse discussies over Zwarte Piet bijvoorbeeld, of de reacties op een tweet
van J.K. Rowling die als transfoob werd ervaren, illustreren de
ontvlambaarheid van het mengsel. Voor wie met de finesses
van dit alles niet vertrouwd is, kan het allemaal erg verwarrend zijn. Bret Weinstein, in zijn eigen perceptie een progressieve liberal, werd weggezet als een conservatief en een racist.
De toestand in de Verenigde Staten is niet dezelfde als die
in België of Europa. Racisme zit veel minder historisch en
structureel in onze samenleving ingebakken. Het verklaart
voor een deel allicht waarom de woke beweging hier nog niet
zo sterk ontwikkeld is. Anders dan in de Verenigde Staten zijn
we nog niet geconfronteerd met de volhardende eis van een
grote groep studenten om een docent te ontslaan, omwille
van al dan niet vermeende racistische, homofobe, seksistische
of andere ongepaste of als kwetsend aangevoelde uitspraken.
Onderzoekers in de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk ondervinden vaak ook tegenstand omwille van de
aard van hun onderzoek zelf. Dat fenomeen is al langer bekend, denk bijvoorbeeld aan wetenschappers die in hun experimenten proefdieren gebruiken. Maar ik verwijs hier meer
specifiek naar onderzoek waarvan men vreest dat het discriminatie een vorm van wetenschappelijke legitimiteit kan ge177
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ven, bijvoorbeeld studies die nagaan of er een genetische basis
is voor intelligentie, of voor seksuele geaardheid. Vaak vraagt
men niet minder dan het cancelen van het onderzoeksonderwerp en van de financiering ervan, én het ontslag van de onderzoekers.
Op Vlaamse campussen blijft het, voorlopig althans, eerder rustig. Er zijn lokale initiatieven om de universiteiten te
dekoloniseren, dat wil zeggen te zuiveren van alles wat zweemt
naar racisme, en om het onderzoek en het onderwijs minder
eurocentrisch te maken. Dat resoneert met initiatieven die
zich buiten de campus bevinden, bijvoorbeeld het bekladden
of verwijderen van standbeelden van Leopold ii. Soms ook
verhindert men een spreker, zoals een politicus van rechtse
signatuur, om een lezing te geven. Maar een systematische en
breed gedragen eis tot spreekverbod van bepaalde mensen, of
een oproep om opleidingsonderdelen te schrappen omwille
van de inhoud, of om docenten “uit te wieden” of bepaalde
onderzoektopics te verbieden, is aan onze universiteiten nog
niet naar voren gebracht, en gelukkig maar. Zoals de situatie
in de Verenigde Staten aantoont, kan de woke beweging snel
tot uitwassen leiden en een bedreiging vormen voor de vrijheid van onderzoek en van expressie. Bovendien dreigt ze de
zoektocht naar betrouwbare kennis te ondermijnen, gevoed
door postmoderne en relativistische opvattingen over waarheid en wetenschap.
Ook al drinken we de soep hier minder heet dan ze in de
Angelsaksische wereld is geserveerd, universiteiten kunnen
de discussies die de woke beweging teweeg brengt niet ont
lopen. Verschillende aspecten zijn legitiem: racisme is nog
steeds reëel, evenals andere vormen van discriminatie. De
#MeToo-beweging, bijvoorbeeld, toont overduidelijk aan hoe
sterk seksisme ook in onze samenleving nog steeds aanwezig
is. De vraag naar het verwijderen van standbeelden van Leopold ii is gerechtvaardigd. We hebben die beelden niet nodig
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om de geschiedenis te kennen. Eerder integendeel: de standbeelden, een vorm van verering van een persoon, zijn zelf net
een vorm van geschiedvervalsing. Maar de vraag is: hoe ver
drijven we dit door?
Jaren geleden vroeg een man van Afrikaanse afkomst een
verbod op de verkoop van de Kuifjesalbums waarin Hergé
zwarten als inferieur portretteert. Het was toen ondenkbaar
dat een rechter zijn verzoek zou inwilligen. Ondertussen is er
veel veranderd. Uitgeverijen, persagentschappen, kranten en
andere media doen steeds meer aan zelfcensuur, evenals
schrijvers, cartoonisten en kunstenaars. Dat heeft voor een
groot deel te maken met de islamitische terreur, en met de na
sleep van de Rushdie-affaire en de publicatie van de Mohammed-cartoons. Maar ook de toenemende gevoeligheid voor al
dan niet vermeende aanvallen op identiteit en geaardheid, en
voor wat men culturele toe-eigening noemt, spelen steeds
meer een rol. Zo was er recent een hoog oplopende discussie
over de vraag of de blanke Nederlandse auteur Marieke Lucas
Rijneveld al dan niet het presidentiële inauguratiegedicht van
de zwarte Amerikaanse dichter Amanda Gorman kon en
mocht vertalen. Nog meer ophef ontstond over een nieuwe
vertaling van De Hel, het eerste deel van Dantes De Goddelijke
Komedie. Een passage waarin Mohammed ter sprake komt, is
niet opgenomen, omdat de uitgeverij ze te kwetsend voor
moslims vond.
Ik ben benieuwd hoe dit alles verder zal evolueren, in het
bijzonder aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen. Dat
het onderwijs anders en beter kan op enkele punten waarop
de woke beweging wijst, is ongetwijfeld correct. Er zijn ette
lijke blinde vlekken wat vrouwen en minderheden betreft.
Studenten in de Letteren & Wijsbegeerte leren weinig of niks
over Arete van Cyrene, Hypatia, Hildegard van Bingen, Laura
Bassi en zovele andere invloedrijke vrouwelijke intellectuelen.
Als Émilie du Châtelet vermeld wordt, dan is het als maîtresse
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van Voltaire, net zoals Simone de Beauvoir meestal slechts ter
sprake komt wanneer het over Jean-Paul Sartre gaat. Mary
Wollstonecraft, een van de grondleggers van het feminisme
en een belangrijke Verlichtingsfilosofe, komt nagenoeg nergens aan bod. In sommige faculteiten doceert men Oosterse
wijsbegeerte, al is dat meestal op eerder stiefmoederlijke wijze. Afrikaanse filosofie is zo goed als volkomen afwezig, en de
Arabische wijsbegeerte speelt enkel mee als het over de Middeleeuwen en de Renaissance gaat.
Er is ruimte voor een breder en inclusiever curriculum.
Dat het bewustzijn daaromtrent toeneemt, is mede te danken
aan initiatieven van jongeren die zich achter een of meer aspecten van de woke beweging scharen, of van verwante bewegingen zoals Black Lives Matter en de #MeToo-beweging. Elke
universiteit, rector, decaan en hoogleraar, moet dit mede ondersteunen. Net zoals we de starre opdeling in afzonderlijke
disciplines die onderling niet communiceren moeten doorbreken, dient de universiteit een inhaalbeweging te maken
om de huidige en toekomstige maatschappelijke realiteit beter te weerspiegelen.
Dit is de positieve kant van het verhaal. Maar er is ook
een keerzijde. Hoe gaat de universiteit van de zeer nabije toekomst om met de toenemende gevoeligheid voor zogenaamd
foute auteurs, boeken, kunstenaars, enzovoort? Welke editie
van De Goddelijke Komedie moeten de studenten lezen, nu
er keuze is tussen het origineel en een gecensureerde versie?
Hoe verantwoordt de literatuurprof de ene dan wel de andere
keuze? Het is evident, of het zou toch zo moeten zijn, dat het
doceren over een werk geen instemming met de inhoud ervan
impliceert. Wie Edmund Burkes Reflections on the Revolution in France bespreekt, is daarom nog geen conservatief. Wie
Karl Marx’ Das Kapital analyseert, is geen marxist. Enzovoort.
Maar het afstandelijk doceren lukt lang niet altijd. Het staat
bijvoorbeeld niet ter discussie dat Louis-Ferdinand Céline
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enkele literaire meesterwerken schreef. Maar al even duidelijk
zijn het rabiate racisme, het antisemitisme en zijn bewondering voor Hitler, wat hij in verscheidene pamfletten uiteenzette. Na de oorlog ontkende hij de Holocaust en beweerde hij
dat “de blanke, Arische christelijke beschaving” eindigde in
Stalingrad. Céline wordt de voorbije tien jaar steeds meer verwijderd uit het Franse intellectuele leven. Hij is geschrapt van
de lijst met Franse ‘culturele iconen’. Zijn antisemitisch werk
is verkrijgbaar in recente edities, met als verantwoording dat
het tot zijn oeuvre behoort en beschikbaar moet zijn voor literatuurwetenschappelijke redenen. Daar valt veel voor te zeggen, net zoals voor de recente Nederlandstalige uitgave van
Hitlers Mein Kampf. Hoort Céline op de lijst van verplichte lectuur voor studenten Franse taal en cultuur? Natuurlijk
wel, in acht genomen de kwaliteit van zijn grote romans. Maar
wat als men daartegen protesteert, omdat zijn werk lezen een
vorm van respect uitdrukt voor Céline? Kan men hem niet
beter van de lijst schrappen en vervangen door een onterecht
ongelezen Franstalige Afrikaanse auteur? Misschien wel.
Maar is het verstandig om een dergelijk precedent te creëren? En hoe beslissen we hoe kwetsend een auteur is, voor
zover we dit een relevant gegeven vinden? Omdat iemand dat
zo aanvoelt? In het geval van Céline kan er niet veel discussie
zijn over antisemitisme. Maar is Turks Fruit van Jan Wolkers
seksistisch? Is Black Venus van Jef Geeraerts racistisch? Wellicht werd het door een meerderheid van het publiek zo niet
gepercipieerd, toen het boek verscheen. Ondertussen lezen
ook jonge mensen van Afrikaanse afkomst dit werk, en die
denken er helemaal anders over. Het probleem doet zich
vooral voor in de letteren en wijsbegeerte, en bij uitbreiding
in de cultuur- en gedragswetenschappen.
Niks nieuws onder de zon natuurlijk, maar het is pas in
onze tijd dat we er echt alert voor worden. Dat is verrassend
laat, in acht genomen hoe aanwezig racisme, seksisme en an181
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dere uitingen van discriminatie zijn, vaak latent, soms manifest, in literatuur, strips, film, kunst, enzovoort. Het werk van
tal van filosofen die tot de erkende internationale canon behoren, vormt daar hoegenaamd geen uitzondering op. In
overzichtswerken en lessen bedekt men dat doorgaans met de
mantel der liefde. Of blijft het onder de radar, omdat het
slechts opvalt wanneer men de primaire bronnen leest, correspondenties of dagboeken.
Van Aristoteles is bekend dat hij de slavernij een natuur
lijke instelling vond. Sommige mensen waren nu eenmaal geboren als slaaf, en dat was hun natuurlijke, onveranderlijke
positie. Men kan daar tegenin brengen dat het lang geleden is
en we dergelijke uitspraken in hun context moeten plaatsen.
Vrijwel elke vrije burger vond in die tijd slavernij normaal.
Die bedenkingen zijn terecht. Het zou absurd zijn om Aris
toteles niet langer te lezen en te bestuderen omdat hij, vanuit
ons perspectief gezien, immorele opvattingen had.
Maar wat met Verlichtingsfilosofen zoals Voltaire, David
Hume en Immanuel Kant, van wie het werk antisemitische,
racistische en seksistische passages bevat? Kant riep ons op
om de moed te hebben ons verstand te gebruiken, maar hij
voegde er aan toe dat dit niet voor vrouwen geldt. De achttiende eeuw ligt ook al een poosje achter ons, maar we be
roepen ons nog steeds op de emanciperende en progressieve
principes en gedachten die toen ontwikkeld zijn, onder meer
door diezelfde Voltaire, David Hume en Immanuel Kant. Het
is niet eenvoudig om daar evenwichtig mee om te springen.
Hoe dichter we het heden benaderen, hoe moeilijker het
wordt. Voor Martin Heidegger, bijvoorbeeld, kunnen we geen
enkel excuus meer inroepen. Zijn enthousiasme voor Hitler
en het nazisme waren niet tijdelijk, maar langdurig en intens.
Zelfs na de oorlog minimaliseerde hij de vervolging van de
joden en de volkenmoord. Toch beschouwen velen tot op heden Heidegger als een van de belangrijkste filosofen van de
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twintigste eeuw. Ik zie evenwel niet in hoe men zijn filosofisch
werk kan loskoppelen van zijn persoonlijke politieke en ideologische opvattingen.
Jean-Paul Sartre dweepte dan weer met extreem-links,
nog lang nadat de onvoorstelbare misdaden van Stalin en
Mao reeds bekend waren. De contradictie met het existentialisme en de klemtoon die hij legde op vrijheid en verantwoordelijkheid, is frappant. En het werk van Hannah Arendt, dat
in onze tijd zeer grote waardering geniet, bevat racistische,
voornamelijk anti-zwarte passages. Zeer merkwaardig, voor
iemand die voor het fascisme was gevlucht en in de Verenigde
Staten leefde toen de burgerrechtenbeweging zich volop ontwikkelde. Ze had geen hoge pet op van de strijd van de Amerikaanse zwarten voor gelijkheid.
We kunnen er niet om heen: een aantal van de meest geprezen filosofen en andere denkers sloegen de bal soms radicaal mis. Hun werk behoort enerzijds tot het beste wat er is,
maar is anderzijds ook ernstig ontsierd door discriminerende
vooroordelen en ideologische ontsporingen. Hen uitwieden
of cancelen kan niet de oplossing zijn. Maar we kunnen niet
langer doen alsof hun fouten onbenullig zijn, of niks te maken
hebben met hun ander werk. Als een wiskundige een stelling
bedenkt en die kan bewijzen, dan speelt zijn ideologie daarbij
geen enkele rol. Ook al was hij een rabiate fascist of een vurig
verdediger van de Goelag, het doet geen afbreuk aan de juistheid en de waarde van de stelling. Dat gaat niet op voor filosofen en andere denkers. De woke beweging stak het vuur aan
de lont. Tijd voor een grondig, rationeel en sereen debat.
Johan Braeckman was assistent van Etienne Vermeersch met wie hij
De Rivier van Herakleitos schreef en wiens nagelaten geschriften hij
uitgaf. Hoogleraar wijsgerige antropologie aan de UGent. Hij richtte
mee De Maakbare Mens op, en is een drijvende kracht achter skepp.
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Neurowetenschapper. Laureaat van de Vlaamse Akademie.
Columnist en auteur van verschillende werken over Darwin,
bio-etiek en neurologie (The Moral Brain, 2009). Recent werk: De
Ongelovige Thomas Heeft een Punt (2011); Er Was Eens: over de
Mens als Vertellende Aap (2017); Arthur Conan Doyle (2017);
Frankenstein (2019).
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Nooit of-of, wel en-en

Ik leerde Caroline kennen toen we beiden startende profes
sionals waren. Ik runde de audiovisuele dienst van sabam en
Caroline – toen een prille academica – kwam me interviewen.
Waarover het interview ging herinner ik me al lang niet meer,
maar wél hoeveel indruk deze kennismaking op me maakte.
Extreem benaderbaar en open was ze, en tegelijkertijd voelde
ik een zeldzame hoogte. Alles wat we nu weten, alles wat ze
inmiddels realiseerde en in beweging bracht zat toen al klaar.
Door de jaren, jobs, mandaten in de toenmalige Vlaamse
Mediaraad heen, maakten we de geboortes van elkaars kinderen mee en bespraken we hun verdrietjes en overwinningen.
Tussen het gewone keuvelen, de laagdrempelige grapjes en de
al dan niet zelfbereide etentjes door sprak Caroline terloops en
spontaan over vrije meningsuiting, Hannah Arendt, Brussel,
Europa, kunstenaars die ze volgde, het mannenbastion van de
academische wereld. Gesprekken liepen vervolgens steevast
uit op ons gemeenschappelijk stokpaardje: film, film, film.
Op haar discrete manier ijverde ze in de jaren ’90 mee voor
de oprichting van een autonoom ‘filminstituut’ in Vlaanderen,
naar inspirerende buitenlandse voorbeelden zoals het Deens
Filminstituut of het Franse Centre National du Cinéma. Een
baken moest het worden, een baken dat de Vlaamse filmsector
op de kaart zou zetten en stimuleren om de blik te verruimen.
Verhalenvertellers en andere filmtalenten moesten alle kansen
krijgen om te groeien, het beste van zichzelf te geven en ons te
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verwonderen. Want ook in Vlaanderen kon dat, toch? In september 2002 zag het Vlaams Audiovisueel Fonds het levenslicht en Caroline bleef volgen, eerst vanop de zijlijn, daarna als
bestuurder. Ikzelf was betrokken bij de oprichting en ben er
gebleven om al die dromen te helpen waarmaken.
In de persoon van Caroline vallen de beleidsdenker, minnares van de schoonheid en vriendin van creatieve en wetenschappelijke geesten als vanzelf samen. Evengoed raakt ze bevriend met de bakker om de hoek en de oudere dames die
iedere ochtend naast haar baantjes trekken in het zwembad.
En dat laatste bedoel ik letterlijk. Caroline sprak over diversiteit en gender toen het nog niet ‘bon ton’ was, ze sprak over
‘vrije meningsuiting’ toen wij ‘Hoezo?’ dachten, ‘dat was toch
al lang verworven?’. Telkens weer mensen samenbrengen deed
ze jaren voor we dit ‘netwerken’ begonnen te noemen. De aloude gedachte dat ‘de universiteit iets terug wil geven aan de
maatschappij’ werd nooit zo concreet en enthousiasmerend
gereanimeerd als na haar aanstelling tot rector van de vub.
Maar even terug naar de film. Is het toeval dat haar Belgische
lievelingsfilm er één van een vrouw is? Een intimistische,
sfeervolle film, die gaat over passionele liefde, de complexiteit
en imperfecties van de ouder-kindrelatie en van intermen
selijke relaties tout court, over vrijheid die ook eenzaamheid
brengt, en over verloren zielen …? Deze kleine en vrij onbekende filmparel, Lost Persons Area van Caroline Strubbe
(2009), maakte zoveel indruk dat ze hem uitkoos toen Cinematek haar in 2019 de kans bood om haar Belgische lievelingsfilm te programmeren. Een publiek nagesprek met de
re
gisseuse leidde, zoals zo vaak bij Caroline, tot nieuwe
vriendschappen en perspectieven.
Ik lees op haar persoonlijke website dat Caroline ook houdt
van Tati. Zowel het speelse als de filosofische ondertoon van
dit filmicoon herken ik in haar, en evengoed het hartstochte186
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lijke van Un Homme et une Femme (Claude Lelouch) en het
existentialistische in de films van Innaritu en Sorrentino. Van
deze laatste schrijft ze dat hij de Italiaanse traditie van Fellini
verderzet: “het leven met al zijn bombastische trekjes”. Eenvoud en exuberantie krijgen een gelijkwaardige plaats in haar
liefde voor dit onvolmaakte leven.
U hebt het al begrepen, bij Caroline is het nooit ‘of-of ’, wel
‘en-en ‘. Met al haar gretigheid en diep humanisme overstijgt
ze de schijnbare contradicties die haar tot de authentieke persoon maken die dit jaar de Arkprijs van het Vrije Woord in
ontvangst mag nemen.
Karla Puttemans is Hoofd ‘Content’ bij het Vlaams Audiovisueel
fonds en schrijft dit stuk in persoonlijke naam. Kreatief direkteur bij
de Fins-Belgische animatiefilm The Magic Crystal (Antti Haikala,
2011).
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‘Meer taligheid’.
Caroline Pauwels en de literatuur
Vaak krijg je de reactie: “Ach ja, een gedichtje op
de muur.” Maar het is meer dan dat. Dat werkt op
een positieve manier op ons in. Het scherpt onze
verbeelding aan.” (Pauwels in Declercq 2018)
Sinds ze in 2016 rector van de Vrije Universiteit Brussel werd,
is Caroline Pauwels een opgemerkte stem in het openbare debat. Ze beperkt haar job duidelijk niet tot die van manager,
maar treedt naar buiten als bezielend spreker met inspire
rende ideeën over mens en samenleving. Of het nu gaat om
onderwerpen die te maken hebben met onderwijsbeleid, om
meer maatschappelijke thema’s of om haar ervaringen als patiënt sinds ze door kanker werd getroffen – Pauwels is iemand
naar wie geluisterd wordt als ze spreekt.
Ze neemt het woord als sociaal bewogen kritische stem, als
communicatiewetenschapster en als filosofe; minder bekend
zijn misschien haar liefde en inzet voor de kunsten. Wie tijdens de zomer al eens in Oostende vertoeft, weet echter dat
ze een trouwe bezoeker van Theater aan Zee is en tijdens het
festival vele voorstellingen, letterkundige programma’s en debatten bijwoont. Voor de editie 2020, die door de Covid-pandemie naar 2021 werd verschoven, nam zij het curatorschap op
zich met als centrale thema ‘De Verwondering’, aansluitend bij
het boek Ode aan de Verwondering dat ze in 2019 publiceerde.
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Het was tijdens dat theaterfestival dat ik haar leerde kennen, toen ze een aflevering meepikte van het poëzieprogramma ‘Apéro Poëzie’ van Poëziecentrum en deAuteurs. In dat
format vertelt een bekende gedichtenlezer over de poëzie in
haar of zijn leven en mag zij of hij ook een dichter uitnodigen. Omdat Pauwels dus in de zaal opdook, vermoedde ik een
poëzielezer in haar en nodigde haar uit voor de editie 2017. Ter
voorbereiding polsten we naar haar voorkeuren en konden zo
even in haar (poëzie)hart kijken. Aan de hand van een aantal
van de dichters en gedichten die ze toen noemde, maar ook
met behulp van uitspraken in een interview met haar over het
belang van literatuur en haar boek Ode aan de Verwondering,
wil ik nagaan welke waarde Pauwels aan literatuur hecht.
De functie die zij aan literatuur toekent, blijkt uit een
vraaggesprek op de website van Iedereen Leest. Daar stelt ze:
Lezen is in dialoog gaan met jezelf. Het is nadenken, in de
spiegel kijken. Lezen is een uitnodiging tot zelfreflectie. Je
leest een boek en denkt na over je eigen rol in deze wereld.
Hoe die nu is, en hoe die vroeger was. Lezen biedt niet altijd
antwoorden, maar werpt vragen op waar je zelf een antwoord op kan formuleren. (Pauwels in Declercq 2018).
Dat is een filosofische opvatting over literatuur die aan deze
kunstvorm een zekere kracht toekent om de (binnen)wereld
te veranderen. Literaire teksten leveren een vorm van (zelf)
kennis op, en als ze die niet bieden, confronteren ze je nog
steeds met vragen – en dat is goéd! Het bevragen van de werkelijkheid is immers het uitgangspunt van de wijsbegeerte en
dus de basishouding van de filosofe die Pauwels is. Bovendien
is het de voorwaarde om verwonderd in het leven te staan, de
houding die zij in haar pamflet bepleit.
Het lezen kan dus voor wijsheid en verwondering zorgen.
Die literatuuropvatting blijkt ook uit de gedichten die Pau190
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wels voor ‘Apéro Poëzie’ als lievelingsverzen doorgaf. Gedichten als ‘Vermoeidheid’ (“Als wij de grote mensen, moe
zijn / Van het praten met elkaar” (Nolens 2012: 575)) of ‘Laat’
(“Vertraag. / Vertraag. / Vertraag je stap” (Nolens 2012: 601))
van Leonard Nolens, of een vers als ‘Omarming’ van Jozef
Deleu – “Wij zijn schaduw van mekaar, / maar ook spiegel
vol gevaar” (Deleu 2019: 20) – bevatten kernachtig geformuleerde levensinzichten die de kracht hebben je te doen stilstaan bij je eigen bestaan. Het beroemde gedicht ‘Een Zwemmer is een Ruiter’ van Paul Snoek, een ander favoriet gedicht
van haar, biedt dan weer een verrassende blik op het zwemmen. Het is zo’n gedicht dat tot uiting brengt wat Pauwels in
Ode aan de Verwondering – dat vast niet toevallig opent met
een gedicht – aanduidt als de positieve werking van de verwondering: het doorbreken van de voorspelbaarheid en het
werpen van een nieuw perspectief op de dingen (Pauwels
2019: 14 en 18-19).
Daarnaast heeft Pauwels ook oog voor het specifiek talige
karakter van poëzie. Als het goed is, wordt in dat genre geen
woord te veel gebruikt en dat is, in onze hedendaagse wereld
die gekenmerkt wordt door een inflatie aan woorden, een
zeldzaam goed, een echte kunst. In een ode aan Jozef Deleu
naar aanleiding van diens bekroning met de Arkprijs van het
Vrije Woord 2020 lanceert ze een oproep tot ‘meer taligheid’:
“de taal beter gebruiken, ze mooier gebruiken en continu zoeken naar het juiste woord op de juiste plaats op het juiste tijdstip” (Pauwels 2020). Dat is een visie op taal en dichtkunst die
uiteraard debet is aan haar achtergrond als communicatie
wetenschapster.
Uit ‘Waar het op aankomt’, een gedicht van Deleu dat ze
naar ‘Apéro Poëzie’ meebracht, citeert Pauwels ook in haar
hommage aan de dichter:
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Het gaat voorbij
maar er blijft
overschot.
Dat zijn verzen die Pauwels’ literatuuropvattingen duidelijk
illustreren: ze bieden zo’n levenswijsheid die verwoord wordt
met de absolute woordkarigheid die Deleus poëzie kenmerkt.
Het is een haast aforistische uitspraak die zowel poëticaal als
existentieel gelezen kan worden. Ze gaat op voor het werk van
de dichter, dat uiteraard vergankelijk is, maar waarvan hopelijk een aantal verzen de eeuwigheid trotseren. Ze geldt evenwel ook voor elk mensenleven, waarbij ‘overschot’ dan gelezen kan worden als ‘stoffelijk overschot’, maar ook als ‘erfenis’.
Die erfenis – datgene wat er echt toe doet – die is blijvend. Het
zijn regels die Pauwels klaarblijkelijk geraakt hebben als een
waarheid.
Omdat naast wetenschap dus ook literatuur in staat is om
inzicht en verwondering te bewerkstelligen, zijn de letteren
voor haar duidelijk meer dan divertissement, dan verstrooiing. Ze ziet, zo wordt duidelijk uit het interview met Declercq,
een belangrijke rol voor literatuur weggelegd aan de univer
siteit, waar mensen worden opgeleid tot kritisch denken. Zelf
integreert ze literaire teksten in haar onderwijs, maar ze vindt
ook dat professoren studenten fictie zouden kunnen aan
raden en ze pleit voor het aanbrengen van teksten op de campus. Alles met een dubbel doel: enerzijds liefde voor het lezen
stimuleren (“Het komt erop aan meer over taal te spreken,
over woord, over boeken, gedichten.”) en anderzijds de confrontatie met andere visies organiseren. Uiteindelijk kan literatuur dan tot een gesprek leiden en op die manier tot verbondenheid – twee thema’s die de kern vormen zowel van
Pauwels’ onderzoek in de communicatiewetenschappen als
van haar maatschappelijke engagement.
192

carl de strycker
Declercq, Matthias M.R., ‘De Leeswereld van Caroline Pauwels’.
Site Iedereen leest, 24-9-2018. Via: https:// leeswereld www.
iedereenleest.be/over-lezen/reeks/de-leeswereld-van-carolinepauwels (geraadpleegd 10/5/2021)
Deleu, Jozef, ondoorgrond. Gedichten 1963-2019. Gent:
PoëzieCentrum, 2019.
Nolens, Leonard, Manieren van Leven. Gedichten 1975-2011.
Amsterdam: Querido, 2012.
Pauwels, Caroline, Ode aan de Verwondering. Gent: Academia
Press, 2019.
Pauwels, Caroline, ‘Hommage aan Jozef Deleu’. Paukeslag.org,
14-9-2020. Via: https://www.paukeslag.org/items/show/52789
(geraadpleegd 10/5/2021)
Carl De Strycker (1981) is directeur van het Poëziecentrum (Gent) en
hoofdredacteur van Poëziekrant. Promoveerde op de invloed van
Paul Celan op de Nederlandstalige poëzie: Celan Auseinander
geschrieben (2012). Mede-auteur van Draden in het Donker.
Intertekstualiteit in Theorie en Praktijk (2013). Recent werk:
bloemlezing Gedichten van het Nieuwe Millennium (2021).

193

Bespiegeling

Rik Van Cauwelaert

Rectorale Wortels

Mochten de Brusselse bestuurders en de plannenmakers
van de Belgische spoorwegen beter hebben opgelet in de ge
schiedenislessen, de uitreiking van de Arkprijs van het Vrije
Woord aan vub-rector Caroline Pauwels zou wellicht hebben
plaatsgevonden in het Granvellepaleis in het hart van de
hoofdstad.
Treinreizigers die dagelijks uit de spelonken van het Brusselse Centraal Station naar boven klauteren en dan via een on
deraardse tunnel naar de Ravenstein Galerij onder het Shell
gebouw lopen, beseffen meestal niet dat hier ooit het machtige
Granvellepaleis stond. Het was een renaissanceparel, gebouwd
in 1555 door kardinaal Antoine Perrenot de Granvelle, de
raadsman van Karel V en Filips ii. Granvelle heette “een laaghartichen aanhanger der Spaanse tirannij” te zijn. Een onte
rechte bewering. De kardinaal was op orde gesteld, maar zou
zich hebben verzet tegen de Spaanse wreedheden alhier begaan op last van de bloeddorstige hertog van Alva.
Bon, over zijn politieke rol valt te redetwisten. Waar geen
discussie over bestaat is over het architecturale belang van
Granvelles paleis. Al werd de gevel ervan in de 19de eeuw al
verminkt door de twee ‘schieve architekken’, Hendrik Beyaert
en Antoine Trappeniers. Die bezondigden zich daaraan op
vraag van de Université Libre de Bruxelles die rond 1850 haar
intrek nam in het monumentale gebouw. De hogeschool zou
daar helaas niet blijven, want Brussel mag dan een levendige
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stad zijn, ze ging toen al slordig om met haar patrimonium.
Met als gevolg dat het Granvellepaleis eind van de jaren 1920
tegen de vlakte ging. Het moest plaats maken voor de Noord-
Zuidverbinding. Een overbodige afbraak, omdat het paleis
zelf een eind van het spoortraject was gesitueerd. Het enige
wat vandaag van het paleis overblijft zijn de stenen die als
stoepranden gingen dienen of hergebruikt werden voor het
Stokkelse kerkhofgebouw.
De ulb week uit naar de Solbos-buurt aan de Zoniënrand,
waar in 1910 de Brusselse Wereldtentoonstelling had plaats
gevonden. Weg uit het Brusselse centrum dus. Mocht de stad
Brussel wat minder slordig zijn geweest dan was de kans niet
gering geweest dat de huidige rector van de Vrije Universiteit
Brussel nog een optrek had in het Granvellepaleis. De eerste
rector van de vub, Aloïs Gerlo, zou er zeker alles aan hebben gedaan om in het paleis te blijven. Gerlo, afkomstig uit
Baasrode bij Dendermonde, was een wat hoekige ex-communist die door de stalinistische werkelijkheid overvallen allengs
naar de rechterzijde opschoof en een communautaire woelwater werd. Gerlo schoof gaandeweg zo ver naar rechts op
dat het op de duur zelfs wat gênant werd voor de universiteit
die hij vertegenwoordigde. Toch heeft hij blijvend recht op
de dankbaarheid van de lettervrienden voor de vertaling (in
het Frans) van de toen bekende correspondentie van Erasmus
(12 prachtig geannoteerde boekdelen!), waar Granvelle geregeld ter sprake komt. Ook de inventarissen van de briefwisseling van twee andere humanisten, Justus Lipsius en Philips
van Marnix van Sint Aldegonde, leidde hij in goede banen.
Bijgevolg, als iemand zich thuis zou hebben gevoeld in het
Granvellepaleis, dan wel de vub-rector. Maar aanvankelijk,
na de aangekondigde splitsing tussen de Université Libre
de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel rond het eind
van de jaren 1960 werd zelfs alles uit de kast gehaald om de
Nederlandstalige universitaire gemeenschap uit Brussel te
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weren. De splitsing werd trouwens vooral vanuit de ulb aan
gestuurd en aangemoedigd. Het heeft Aloïs Gerlo en zijn me
destanders, onder wie de twee prominente juristen Frans De
Pauw en René Butzler, moeite gekost om de vub in Brussel te
houden. Gelukkig maar dat ze daarin slaagden, want zonder
de Etterbeekse vestiging van de vub op het oude oefenterrein
van de rijkswacht zou de Vlaamse aanwezigheid in Brussel
zich wellicht helemaal anders hebben ontwikkeld.
Het valt nu wel te betreuren dat universiteitsrectoren zich
niet langer de titel van Rector Magnificus laten welgevallen,
althans in België. Sommige Nederlandse en Duitse univer
siteiten handhaven die. Daar zou Caroline Pauwels vandaag
als Rectrix Magnifica in de academische Gotha zijn opgenomen. Maar die Magnifica wordt nu ingevuld met de toekenning van de Arkprijs van het Vrije Woord. Het is een onderscheiding die ze bij de Vrije Universiteit Brussel zeker weten
te waarderen, temeer omdat die werd bedacht en in leven geroepen door een Brusselaar, Herman Teirlinck – eigenlijk een
Molenbekenaar, maar laten we daar nu niet moeilijk over
doen.
Opmerkelijk genoeg is Caroline Pauwels de eerste universiteitsrector/rectrix die de Arkprijs krijgt. Dat stemt dan weer
tot nadenken over de rol die Vlaamse universiteitsrectoren
toegemeten krijgen in de maatschappelijke discussie. Kennelijk zijn rectoren al te discreet of worden ze onvoldoende aangemoedigd om zich in de gesprekken te mengen. Maar noch
het een noch het ander mag van Caroline Pauwels worden
gezegd.
In Afscheid van Leiden laat Karel van het Reve de weduwe
van de natuurkundige Paul Ehrenfest aan Albert Einstein uitleggen dat nergens de overgang van het leven naar de dood
zo ongemerkt plaats heeft als in Leiden. Dat kan wellicht ook
van andere universiteiten worden beweerd, maar bezwaarlijk
van de Vrije Universiteit Brussel die in woelige tijden ont199
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stond en die zich de voorbije halve eeuw moest weren om niet
te worden weggedrukt door universiteiten van Leuven en
Gent. Tal van Brusselse academici hebben getimmerd aan de
reputatie van de instelling. Tegelijk heeft de vub op een zeer
verstandige manier de band met Brussel aangehaald en de
Vlaamse aanwezigheid binnen het hoofdstedelijk gewest politiek versterkt. Beslissend daarin was ongetwijfeld het rectorschap van historica Els Witte, een van de eerste vrouwelijke
rectoren van het land. Zij was een tijdlang ook politiek actief
bij de Vlaamse socialisten. Aangestuurd door professor Witte
begon het vub-centrum voor de interdisciplinaire studie van
Brussel (aanvankelijk het Centrum voor interdisciplinair onderzoek naar de Brusselse taaltoestanden) met een reeks van
publicaties, een ware goudmijn van historische, politieke,
sociale en economische gegevens, die tot op vandaag onontbeerlijk zijn voor al wie zich in het Brusselse debat wilt mengen.
Met haar communicatietalent heeft Caroline Pauwels die
traditie op een heel nieuwe manier voortgezet en is erin geslaagd ook de nieuwe Brusselaars in toenemende mate naar
de vub te brengen. Dat laatste was terecht belangrijk in de
toekenning van de Arkprijs. Maar de rectrix is er vooral in
geslaagd de stem van haar universiteit te versterken op tal van
terreinen in het publieke debat. Een debat dat vaak woelig is,
soms mateloos scherp. Toch bewaart zij op elk moment haar
mildheid. In Knack zei Pauwels ooit: “Mildheid is beter dan
polarisering. Op een bepaald moment zullen we toch weer
naar het midden en het compromis moeten komen om vooruitgang te boeken. Want extremisme leidt tot stilstand.” Vrijdenken is inderdaad iets anders dan conclusies trekken uit
eigen vooroordelen.
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Caroline Pauwels haalt
humanisme uit de schaduw
Caroline Pauwels is dus laureate van de 71e Arkprijs van het
Vrije Woord. Ze zegt vereerd te zijn met de onderscheiding.
Ook wij zijn fier en tevreden met die keuze. Tezelfdertijd kunnen we ons de vraag stellen wat het begrip ‘woord’ in onze
geruisloos verhakkelde tijd nog inhoudt aan betekenis, begrenzing en zin. Zijn niet alle woorden – ook het vrije(re)
woord – samen met de mens die hen maakte, bedreigd?
Woorden als dragers van gevoelige informatie verworden,
veranderen en komen terecht in een soort bankkluizen met
renderende bedoelingen.
Caroline Pauwels zet zich in voor de vrijheid van denken,
voor een grotere en meer interculturele toegankelijkheid van
het onderwijs van laag tot hoog. Hierdoor levert zij een bijzondere bijdrage tot de democratisering van onze samen
leving. Daarnaast ijvert ze als mediaspecialiste voor het toegankelijker maken van wetenschapsinformatie. Ze legt de
nadruk op het dienend karakter van de wetenschap, op haar
onderworpenheid en gehoorzaamheid aan een waarheid die
op termijn evolueert “binnen en in een continu verloop van
wetenschapsvergaring”.
Al in haar inleiding op The Human Condition in 1958 (De
Menselijke Conditie, vertaling C. Hauwaard, uitgeverij Boom,
2009) schreef de Joodse, Duits-Amerikaanse filosofe Hannah
Arendt: “De natuurwetenschap heeft haar toevlucht genomen
203

ven      

tot een ‘taal’ van wiskundige symbolen en definities die op
geen enkele wijze kunnen worden terugvertaald in het woord.
Wetenschappers en ook wij bewegen ons in een wereld waarin het woord zijn macht heeft verloren. En wat mensen ook
doen, weten of ervaren, het krijgt pas zin wanneer en in zoverre erover gesproken kan worden… Mensen moeten in
staat zijn met elkaar te spreken en zich voor elkaar en voor
zichzelf verstaanbaar te maken. We denken altijd wat we
doen.”
Dat denken of nadenken is een politieke daad. Nadenken
als meest nabije vorm van afstandelijk denken in een concrete
werkelijkheid. Dat gebeurt, gelukkig en voorlopig (?), nog
met woorden die wij zelf, samen met de hulp van anderen,
met veel precisie gemaakt en aangepast hebben. Nu al fungeert het woord binnen de biologie en de natuurwetenschappen niet altijd als leesbare formule. Het dient zich aan als ‘gesloten’ bewijs van iets, voor de leek evengoed niets, waarover
wij, met de materie van ons brein, in woorden niet langer
kunnen denken en spreken. In dit geval verwijst het woord,
op welke wijze ook voorgesteld of geformuleerd, niet naar een
inzichtelijke werkelijkheid. Het is alleen ondoorzichtige buitenkant, niet openbaar maar privédomein, en dat lijkt voldoende. Het woord en wat het verbergt wordt dan zonder
verweer of debat opgeslagen in renderende zoekmachines en
robots zonder hartenklop. Vrees is dat wij de inhoud en de
verwerking ervan niet meer zelf kunnen samenstellen, bepalen of beheren.
De thans 56-jarige Caroline Pauwels is sociaal bewogen en
betrokken en straalt een authentiek humanisme uit. In de
geest van Hannah Arendt stelt ook zij voorop dat de mens
enkel volwaardig mens wordt in ‘pluraliteit’, gevarieerdheid.
Daarom dient hij open te staan voor de veelheid van een (wereld)gemeenschap en voor ‘diversiteit’, verscheidenheid. Zo
kan hij zich voorbereiden op intercultureel samenwerken en
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samenleven. Caroline Pauwels was in mei vorig jaar dan ook
een van de medestichters van het naar de filosofe genoemde
Hannah Arendt Instituut in Mechelen waar gewerkt wordt
aan stedelijke problemen zoals in-, door- en uitwijking, ontwrichting, geweld, handel in roesmiddelen, mensenrechten,
milieuleer en het toegankelijk maken van onderwijs. Met
doelgroepen en vrijwilligers worden oplossingen in probleem
wijken aangereikt in dialoog met de betrokken bewoners.
Uit haar manier van ingrijpend en begrijpend handelen
blijkt dat er volgens Caroline Pauwels geen rassen bestaan. Er
is maar één soort mens van alle mensen gemaakt. Concrete
mensen, met eigenaardigheden en eigenheid, met uiteenlopende sociale en culturele achtergronden, moeten op ieder
ogenblik van onze comfortabele tijdlijn voldoende aandacht
én kansen krijgen, niet om te overleven maar om voluit te leven. In de ogen van de rectrix verloopt de ontvoogding van de
mens veelal langs het onderwijs dat in onze gelijkheidsdemocratie voor iedereen gewaarborgd én toegankelijk zou moeten
zijn en blijven.
Pauwels’ humanistische visie, in het bijzonder op de jeugd,
is flexibel en bruisend actueel. Ook haar opvattingen over de
rol en werking van de informatiemedia in onze haast synchrone wereldmaatschappij is zeker niet achterhaald.
Want wat de mensheid, toto genere, vandaag de dag bezigen samenhoudt, is een oecumenisme van het gemeenschappelijk bedreigd zijn door het besmettelijke Covid-virus. De
massamedia en de actualiteitenmarkt, zoals ze nu sudderend
is samengesteld, hebben in de eerste plaats gekozen voor de
verontrustende scoop, voor het zich herhalend ongeluk, voor
de katastrofe en het schandaal telkens op maat van de gelijkgestelde nieuwsconsument, zonder vorm van ethiek en met
uitvergrote uitroeptekens.
De uitbouw van haar humanisme steunt op ontleding, inleving, solidariteit en verbeelding. Zelf is de rector buiten het
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bewogen maar enge vaarwater van Franse filosofen en structuralisten gebleven. Door haar concrete en directe manier van
handelen blijft ze waakzaam en laat ze zich nooit intimideren
of ontmoedigen door provocerende uitlatingen en voorspellingen van een Michel Foucault. Die voorspelde al veertig jaar
geleden de dood van de mens en het daarbij horende humanisme na een recent bestaan van amper 150 jaar. Foucault
kondigde in zijn wijsgerig werk een soort geprefabriceerde
‘mens als concept’ aan, in alles afhankelijk van de wetenschap.
Als rectrix van de vub kan zij haar studenten door een vrij
gekozen studierichting voorbereiden op een beroep en op de
roep naar de ander om zich te ontdekken en blijvend te ontplooien. Nederig en koppig volhoudend laat Caroline Pauwels zich leiden door de gelegenheidshovenier Candide van
Voltaire. Dat boek eindigt met de raad en aanmaning om het
eigen tuintje (de campus en alle dingen daarrond?) met ijver
te gaan bewerken. En dat samenspel van handen, meningen
én verbeelding kan inderdaad leiden tot een meervoudige
oogst in verscheidenheid, tot soepel, soms moeizaam over
leg: altijd tot een vindingrijk samenwerken, samenleven, de
wereld vooruit helpen.
Dat onderwijs kansen en mogelijkheden biedt toont het
verhaal aan van de Franse schrijver, humanist en filosoof
Albert Camus (1913-1960) die tot vandaag beroemd is gebleven met romans als L’Etranger, L’Homme Révolté en La Peste.
De auteur werd in 1913 in Belcourt, een arme volkswijk van
Algiers, geboren in een achtergestelde familie waarvan de
meeste leden zich moeizaam konden uiten omdat ze ziekelijk,
gedeeltelijk doof of stom waren. De meesten van hen konden
nauwelijks of in het geheel niet spreken. Woorden daartoe
hadden ze evenmin.
Al in het lager onderwijs werd Albert in het klaslokaal opgemerkt door zijn onderwijzer Mr. Louis Germain, die in de
laatste roman Le Premier Homme, door Camus geduid wordt
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als Mr. Bernard. De bijzonder strenge onderwijzer zou vandaag de dag zeker niet benoemd geraken omdat hij ten tijde
van Camus de leerlingen zogenaamd terecht rake oorvijgen
en een tik op de billen meende te moeten toebrengen. Maar
het is deze man die er voor zorgde dat Albert van jongsaf met
een kleine beurstoelage kon verder studeren en opklimmen
naar de universiteit.
Toen Camus op 10 december 1957 in Stockholm uit handen van de Zweedse koning de Nobelprijs voor Lertterkunde
mocht ontvangen, dacht hij meteen terug aan Louis Germain,
die strenge onderwijzer die hem willens nillens had ingewijd
in de wereld van kennis en kunsten en evengoed in een vorm
van zelfkennis waardoor hij inzag dat hij verwijderd en vervreemd was geraakt van die schamele mensen-zonder-woorden waaruit hij was voortgekomen. Volle drie jaar later, op
4 januari 1960, nadat hij in een auto-ongeval het leven had
verloren, ontdekte men in het valiesje naast hem het handschrift van de onafgewerkte roman Le Premier Homme, die
aan Catherine, zijn analfabete moeder, was opgedragen: “A toi
qui ne pourras jamais lire ce livre”.
Roger de Neef is bestuurslid van het Arkcomité, kunst- en jazz
kenner en dichter. Hij won de Arkprijs in 1978 voor Gestorven Getal
en de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Poëzie in 1986.
Monografieën over o.m. Jef Van Grieken, Serge Vandercam, Camiel
van Breedam, Marcel Van Maele. Dichtbundels: Winterrunen
(1967), Blues for a Reason (1995), Luchthaven voor Vogels (2010),
Grondgebied (2018).
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Wonder en is geen wonder

Ten minste als je een begrijpelijke taal spreekt. De moedertaal. Kom van de berg af en spreek gewoon Nederlands. Echt
Nederlands. Als je iets kunt leren van veruit de grootste geleerde die Vlaanderen ooit heeft voortgebracht, de Brugge
ling Simon Stevin (1528-1620) – een bastaardzoon dan nog –,
dan is het wel het wetenschappelijk gebruik van je moers taal.
Dat is de reden waarom hij, uitgeweken naar de noordelijke
Nederlanden, op vraag van prins Maurits een universiteit in
Leiden opzette waar de voertaal het Nederlands werd, en niet
het schimmige Latijn. Die taal van kerk en geleerden ontbrak
het aan nauwkeurigheid en maatschappelijke bekommernis.
Want wetenschap was er niet om te omhullen, te verduisteren,
kennis voor te behouden voor een hogere stand, wél om het
algemeen welzijn te dienen. Stevin bedacht een heldere taal
voor wetenschappelijke uitdrukking, “ettelijke nieuwe woorden eindigend op -const, zodat wij nog altijd spreken van
scheikunde, natuurkunde, aardkunde, aardrijkskunde, meetkunde, stelkunde”, schreven Guido vanden Berghe, Dieter
Viaene en Ludo Vandamme in het aanbevelenswaardige boek
je (dat helaas niet in overeenstemming is met Stevins e igen
taalbenadering) Simon Stevin van Brugghe: Hij Veranderde de
Wereld (Gorredijk, Sterck & Devreese 2020). Ze voegen er
meteen ook de verzuchting aan toe: “woorden die de laatste
jaren spijtig genoeg verdrongen worden door chemie, fysica,
geologie, geografie, geometrie, algebra enzovoort”.
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Wie het schoentje past trekke het aan. Als onze universi
teiten in één onderdeel schandelijk tekortschieten, dan is het
in helderheid. Taalfierheid is allang ingeruild voor (een soort)
verengelsing, alsof Amerikaanse breinen pittiger, oorspronkelijker, nuttiger en doelmatiger zijn dan Nederlandstalig onderzoek. Vooral rijker, denk ik, geldgewijs. Taalvervuiling
omfloerst zeggingskracht en tast begrijpelijkheid aan, en dus
toepasbaarheid. Ik durf te hopen dat Caroline Pauwels in
“haar” vub ook een gangmaker is om de kracht van het Nederlands te versterken. Het is mooi dat studenten uit 128 landen de vub tot meest meerstemmige instelling van hoger onderwijs maken. In een stad die zichzelf erop beroemt na Parijs
de grootste Franstalige stad ter wereld te zijn. Dat is een pijnlijke zelfoverschatting gezien de samenstelling van de bevolking en hun taalgebruik. En gezien haar wortels. Mocht Pieter
Brueghel de Oude uit zijn graf opstaan, zoals Arkprijswinnaar 1997 Wannes van de Velde zong in 1968, hij zou er moedeloos van worden, want “de mensen wouwen Brueghel zijn
Brabants niet verstaan”. Maar hij reikt ook een oplossing aan
met een klein schilderijtje, “en daarop stond geschilderd ne
Vlaming in ’t gevang, ’t gevang van zijn complexen, de sleutel
ligt er bij aan zijn zij”. Die sleutel is degelijk onderwijs, kennisoverdracht, en maatschappelijke inzetbaarheid.
Taal dient nuttig te zijn. Ik heb ooit de eer gehad om in
volle Iraaks-Iraanse oorlog (1980-1988) aan de vub Nederlands te mogen geven aan Iraanse jonge vrouwen. Zij waren
uitgezonden om als verpleegster aan het front te dienen, maar
moesten natuurlijk eerst het vak geneeskunde onder de knie
krijgen. (Er was een tweede groep, mannen, die amper moeite
deed en voor de helft bestond uit leden van de pasdaran, leden van de geheime dienst wier enige taak erin bestond de
andere Iraniërs in het oog te houden. Het heeft weinig geholpen, na twee jaar was de helft van de meisjes al het bewind in
Teheran ontvlucht). Ik stond versteld hoe snel die dames met
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het Nederlands overweg konden. En dat komt, geloof ik nog
altijd, doordat ik alle vernieuwde spraakkunsten overboord
had gegooid. Ze bleken alle in onleesbaar bargoens gesteld,
ingewikkeld opgebouwd in het kielzog van Noam Chomsky
en zijn takkenbenadering, en met, denk ik nu, één bedoeling:
een schijn van wetenschappelijkheid uitstralen. Het “wonder”
scheppen. In het onverdacht behoudsgezinde Britse weekblad
Spectator (21 maart 2021) waarschuwt Sam Leith voor dezelfde verrotting in het onderwijs: “The impression I have is that
teachers – much against many of their best instincts – have
had foisted on them a primary-school curriculum that looks
for ways of teaching language that can be marked and quantified: that is, in which you can count the number of modal
verbs or fronted adverbials or attributive adjectives on the
page. Reassuring to Whitehall, which likes metrics. Not
a great idea, I suspect, for kids”. Het stuk heet niet toevallig
‘How to Kill the English Language’. Door overwoekering die
heldere grondplannen doet vervagen, door eindeloze verfijning die hoofdzaken en bijgedachten niet langer scheidt, door
symbolische “verwiskundiging” of zoals de schrijver Rudy
Soetewey zei: we keren terug naar de hiërogliefen, als je het
koeterwaals op de sociale media, de smartphone berichten,
het getwitter en de brij van emoji’s in razend tempo ziet uit
dijen. Het spiegelbeeld van Orwells Nieuwspraak, dat betekenissen almaar verengt tot ze geen inhoud meer hebben, en de
gedachte alleen al onvoorstelbaar, nee ondenkbaar wordt en
zo verdwijnt.
Maar Stevin had het al voorgezegd: er bestaan geen wonderen. Je moet elk wonder ontleden tot het vatbaar wordt
voor de rede. Voor taalkunde was dat de nodeloze verbloeming van eenvoudige grondregels uitvegen. Ik keerde dus terug naar een spraakkunst die ikzelf in het eerste jaar van het
middelbaar had gebruikt, waarin een onderwerp nog een onderwerp was, een werkwoord een werkwoord, die samen met
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een gezegde, een lijdend of ander voorwerp, geduldig zinnen
vormen, en woordgroepen als legoblokjes in elkaar kunnen
worden geschoven. Dan begreep ik waarom Stevin in Uytspraeck van de Weerdicheyt der Duytsche Tael (de ‘Dietse’ taal
dus, de volkstaal, 1586) zoveel belang hechtte aan de kern
achtigheid van het Nederlands. Hij geeft “honderden voorbeelden van eenlettergrepige woorden in onze taal, waarvan
er veel meer bestaan dan bijvoorbeeld in het Latijn, Frans of
Grieks”. Dat gaf dan weer “het vermogen van het Nederlands
om samengestelde woorden te maken. (…) Zo ontstaan twee
verschillende begrippen”, zoals ‘put’ en ‘water’ putwater en
waterput opleveren. Taal is zo simpel als een Rubikkubus,
en dat paste Stevin ook toe op de rekenkunde, de weegkunst,
de stedenbouw, de boekhouding waar hij de “thiende” voor
bedacht, het tiendelig stelsel, ook na de komma.
Want voor Stevin – en noodwendig ook voor hedendaagse universiteiten – hebben bespiegelingen geen zin als
er geen toepassing mogelijk is. Stevin werkte voor de man in
de straat, of hij nu een zeilwagen bedacht, de ‘clootcrans’, de
‘sterctebou’, de spilsluis, of nog zich naast Kopernikus zette en
de “oneyghen stelling eens vasten Eertcloots” afwees (in de
‘Hemelloop’ uit zijn Wisconstige Gedachtenissen, 1605-1608),
altijd dacht hij aan de bouwvakker, de baggeraar, de metselaar, de scheepsbouwer, de stuurman, de landmeter, de schildwacht, de boekhouder, de rekenaar. Want wetenschap is nooit
onderzoek om het onderzoek, zoals de godgeleerdheid. Nee,
wetenschap is als de bouw van een huis, waarvoor je plannen
uittekent en die dan ook uitvoert: “Gelijct onnutte cost waer,
een groote stercke grondt te leghen, die een swaer ghesticht
draghen can, sonder eintlick eenich gebou daer op te willen
brenghen: Alsoo is de spieghelingh in de beghinselen der
consten verloren arbeyt daer t’einde totte daet niet en strect”.
Dat is wat universiteiten moeten doen. Inzichten uit de
verschillende kundes koppelen, elkaar bevruchten, niet zoals
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de machtigen alles terugdringen tot het eenzijdig doel van
winstvergroting, verbruiksopschroeving, afhankelijkheid. De
veelzijdigheid van Caroline Pauwels is daarom een verademing. Als rektor is zij niet louter een beheerder, die alleen het
zakelijke en de invloed op het oog heeft. Zij is begaan met
mén
sen, met kultuur, met maatschappelijke rechtvaardigheid, met gelijkberechtiging, met bestrijding van al wat helder
inzicht afremt. Vasthouden aan de waarden van de Verlichting, en hoe ze te redden “van haar valse vrienden en haar
slecht geïnformeerde vijanden” (Pomalezing ‘Verlichting als
Levenskunst’). Hoe dat moet gebeuren, legt zij neer in vier
kenmerken die de levenshouding moeten bepalen. Ik vat het
kort samen. Durf te denken, stel altijd vragen bij wat je gelooft
of verneemt. Bewijsgrond wordt ongeldig als hij steunt “op
het gezag van status of positie, geloof, dogma, openbaring of
charisma”. Het vermogen om afstand te nemen en alleen zorgvuldig te veralgemenen. “De bereidheid ook om je oordelen
te herzien, als ze, na toetsing” met de feiten geen stand houden. Elke mens is met rede begiftigd en kan zich dus in de
ander verplaatsen en hem begrijpen. Ten slotte het vertrouwen in de verstandelijke mogelijkheid tot ontleding om te komen tot oplossingen om samenleving en wereld te veranderen
en te verbeteren. Of “de overtuiging dat de dingen beter kunnen worden, niet dat ze dat vanzelfsprekend en automatisch
ook zullen worden.” Rede, wetenschap, menselijkheid en mogelijkheid.
Ze heeft hem niet mee ondertekend (er was nogal een
vreemd overwicht van hoogleraars uit katolieke instellingen,
misschien werd ze ook niet gevraagd) maar ik ben ervan
overtuigd dat zij onwankelbaar staat achter de uitspraak van
de open brief die 25 denkers en artsen plaatsten in de ‘Vrije
Tribune’ van Knack (9 april 2021) onder de veelzeggende kop:
“Zonder tegenspraak kan van wetenschappelijke vooruitgang
geen sprake zijn”. Want argeloze twijfel leidt tot verwondering
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(zoals Stevin, Huyghens en Kepler al aangaven), en verwondering brengt bijna kinderlijke nieuwsgierigheid die alles,
maar dan ook alles in vraag durft te stellen. De brief beveelt
wederspreukigheid aan, met name in de besmettelijke plaag
die de wereld al twee jaar treft. Hoe verstandig (zij het niet
eensgezind) de wetenschap ook mag zijn in haar raadgevingen aan de regeringen, opgedrongen eensgezindheid veroorzaakt vervormingen in het feitelijke beeld dat zich opdringt.
De afzetting van Sam Brokken, onderzoekshoofd gezondheidszorg aan de pxl Hogeschool in Hasselt, vanwege kritiek
op bestrijdingsbeleid en de rol van de viruskundigen, is de
uitwas van onverdraagzaamheid. Aanleiding was zijn tussenkomst in het Eén programma De Zevende Dag (14 februari
2021), waarin hij geen twee minuten spreektijd kreeg. Brokken had etische bedenkingen bij het toedienen van entstof
“als je weet dat de brede bevolking slechts lichte symptomen
vertoont wanneer ze met het virus besmet raken”. Hier ontsporen én het beleid én de media én de viruskundigen. Wetenschap en feiten dekken elkaar (nog) niet, en daarom dringen de woorden van wijsgeer Tinneke Beeckman (De
Standaard, 3 juni 2021) zich op: “Wetenschappers die een
openbare rol opnemen moeten een verbindende rol spelen,
over politieke verschillen heen. Bespiegelingen over politieke
onderwerpen die niets met de eigen deskundigheid te maken
hebben, helpen niet”. Meningen kunnen, de pensée unique
niet. De vraag van de briefschrijvers doet dan ook ter zake:
“Willen we alle belangrijke beslissingen over het te voeren beleid uit handen geven aan een beperkte groep van wetenschap
pers en opiniemakers die klaarblijkelijk geen tegenspraak
dulden, of willen we een écht openbaar twistgesprek?”
Wellicht. Maar er dient een kleine verbetering gebracht
aan deze tegenstelling. In haar Pomalezing heeft Caroline de
afglijding naar uitersten al verworpen. “Het was nodig dat we
de machtsaanspraken van de wetenschap contesteerden, net
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zoals we de dominante paradigma’s deconstrueerden. Maar
ergens, onderweg, zijn we vergeten te blijven herhalen dat het
niet is dat, omdat niet alles absoluut waar is, er absoluut niets
waar is”. Pas dat getuigt van de verdraagzaamheid die Caro
line tot haar leidraad heeft gemaakt. Ook als dat al hachelijk
wordt wanneer zelfs de bijzondere parlementskommissie na
een jaar vergaderen niets eens tijdig haar bevindingen kan
overleggen aan de voltallige kamer. Elke partij ging een eigen
lijst aanbevelingen uitschrijven, de gedachtenwisseling met
de deskundigen was al na twee vergaderingen afgebroken.
“Soms kunnen wetenschappers beter zwijgen”, opperde
Beeckman eerder al. Verdraagzaamheid botst op koppigheid.
Koppigheid van het eigen gelijk. De uiteenlopende belangen
ook. Staatslui hangen af van verkiezingen, wetenschappers
van geldelijke steun. Net daarom verdedigt Caroline de noodzaak aan mildheid en begrip: “Natuurlijk is het zo dat de ene
mening meer polariseert dan de andere. Maar wanneer de wil
om een ander standpunt te begrijpen, wegvalt, sluit men zich
op in een bunker waar elke andere een bedreiging vormt die
moet bestreden worden. Willen we leven in doorlopende
staat van geestelijke burgeroorlog?”
Nee, want die eindigt in ontmenselijking, en de meest verwerpelijke uitwassen, van achterstelling tot volkenmoord.
Het tegengif is verdraagzaamheid – het zich kunnen verplaatsen in de ander. Maar dat betekent niet het opgeven van je
(gestaafde) overtuiging. Feiten laten zich niet vermurwen.
Dat de Aarde plat is valt moeilijk vol te houden. Dat een leugendetektor sluitende bewijzen levert evenmin. Dat de mens
een invloed uitoefent op het klimaat staat ook buiten kijf. Elke
mens heeft het recht om daar anders over te denken. Maar
feitelijkheid, zoals Simon Stevin al volhield, houdt wel alles
draaiende. Niettemin is de verstrakking in het gebrek aan
openheid en verdraagzaamheid een bijzonder verontrustend
verschijnsel. Zegt Pauwels: “Ik maak me ernstig zorgen over
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die vrijheid van meningsuiting. Niet alleen in de pers of in de
culturele sfeer. Ook in de academische wereld, onder vrienden of familie, zie ik de geesten zich sluiten. Mensen zoeken
vooral meningen op die hun gelijk bevestigen en trekken het
bestaansrecht van andere meningen in twijfel. Dat is een kwalijke ontwikkeling”. Krampachtigheid is de voedingsbodem
voor levend sterven.
Het is belangrijk vast te stellen dat Caroline wetenschap en
kultuur op dezelfde hoogte stelt, in goede en kwade ontwikkelingen. Zij beseft heel goed dat, zoals Sean Connery in de
film Zardoz (1974) nuchter opmerkt: “You cannot unknow
what you know”. Vandaar haar vrees voor het onbeheersbare.
De mens past al ontdekkingen toe waarvan hij de draagwijdte
niet eens beseft of uitgetest heeft. Atoombommen, bij voorbeeld. Je kunt de kwalen niet terug in de doos van Pandora
wringen. Maar de hoop, die blijft. Hoop op inzicht, hoop op
redelijkheid, hoop op groothartigheid. Kultuur biedt daar een
nuancerend draagvlak, minder ontoegankelijk dan sommige
wetenschappen, minder bedreigend dan politiek. “Ik geloof
niet in politici die geen boeken lezen”, voer Vincent Stuer uit
in De Morgen (15 mei 2021). Je hoeft inderdaad geen “savant
idiot” te zijn, die alles gelezen heeft en niks begrrepen. Maar
dat je uitpakt met je eigen domheid, dat is wraakroepend.
Stuer veegt twee partijvoorzitters de mantel uit. “Conner
Rousseau (28, Vooruit) gaat er prat op geen boeken aan te raken. Nog erger is Georges-Louis Bouchez (35, MR), die enkel
leest als het ‘nuttig’ is. Fiktie vindt hij “tijdverspilling”, want
“het is toch triest iets te lezen dat je niets over de echte wereld
bijbrengt? (De Tijd, 24 april 2021)”. Geef die neandertalers
Kafka ten geschenke, of Orwell. Misschien leren ze iets over
zichzelf. En hoe zo’n versmalde kijk regelrecht uitkomt bij
verschraling, verstening, en blinde macht. De feiten zijn er:
niet willen vernemen wat de ander denkt of voorhoudt staat
gelijk met meeheulen met dergelijke onnadenkenden, de
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vaandeldragers van het ene gelijk en de koorzang van de gelijkgestemden. Zo kreeg de rektor van Gent een hoop bagger
over zich heen van studenten én personeel omdat hij, mutatis
mutandis, het aangedurfd had te geloven wat Tom Van Grieken (Vlaams Belang) in De Afspraak op Vrijdag (28 mei 2021)
zei: dat “geweld nooit de oplossing kan zijn”. Dat heet dan, in
geest en gemoed van de weldenkende Fronde, een rechtvaardiging van uiterst rechts. Hoezo? “De monsters van het fascisme beuken op de poort”, klinkt het overspannen. “Een grote
groep mensen in ons land willen er alles aan doen om ze buiten te houden. Ook aan uw universiteit zijn zij in een overweldigende meerderheid. Zij hebben recht op uw steun”. Afgezien van die makkelijke veralgemeningen (“een grote groep”;
“overweldigende meerderheid”) verwarren zij vrijheid van
meningsuiting met het recht op uitsluiting. Dat heet dan een
“intentieproces”. Waarnaar ook het veiligheidsbeleid, de belastingkontrole, het kameratoezicht, de uitlokkingsmetodes
van de ordediensten, de ongrondwettelijke omgekeerde bewijslast, de uitzonderingsmaatregelen per ministerieel besluit
afglijden.
Kan een evenwichtig en gedreven rektor als Caroline Pauwels daarin meelopen? Ik geloof dat nooit. De rektor van
Cambridge, Stephen Toope, kan zich vergalopperen in een
poging om katolieker te zijn dan de paus (verschoning: anglikaanser dan de koningin) en een klikstek opzetten voor “mi
kroagressie” (zoals het gebruik van het woord ‘girl’ voor een
vrouw, echt waar, ‘het verkeerd aanduiden van iemands geslacht’, de vraag uit welk land je komt, wrevelig doen over racisme en dies meer), verdwazing alom. Personeelsbespieding
om “een veilig klimaat te scheppen binnen de akademische
gemeenschap voor niet-blanke leden”. Van polarisering gesproken. Ik zie dat aan de vub nooit gebeuren. Integendeel,
de ware geest van Voltaire houdt Caroline hoog. “Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort
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pour que vous ayez le droit de le dire” – toegegeven, het is
maar één van de vier varianten die in omloop zijn. Ze heeft
dat bewezen toen ze het been stijf hield, en toch Theo Fran
cken (n-va) de kans gaf om zijn asielbeleid voor te stellen aan
de vub, nadat studenten eerst de lezing hadden verhinderd.
Want wie niet horen wil, kan ook niet met gezag een mening
of een stelling ontkrachten. Vooral in zichzelf.

218

Pierre Schoentjes & Yves T’sjoen

Op de bres voor meertaligheid
en voor een open kijk
In het dossier Th&ma 3 over ‘Taalkwesties in het hoger onderwijs’ publiceerde de laureate van de Arkprijs van het Vrije
Woord 2021 drie jaar geleden een standpunt met de titel
‘Meertaligheid’. Hierin bepleit Caroline Pauwels tweetalig onderwijs. Tegelijk stelt zij de al te technocratische interpretatie
van de taalregeling op het hoger onderwijs en de van toepassing zijnde quota soepeler te hanteren en dus méér veeltaligheid – niet alleen Engels als onderwijstaal – toe te laten.
Naar aanleiding van de column en de hedendaagse neiging om overwegend Engelstalige wetenschappelijke bronnen te gebruiken voor letterkundig onderzoek en bij uitbreiding in de geesteswetenschappen, of dan toch bijna nog
uitsluitend in het Engels vertaalde anderstalige artikelen,
publiceerden wij op de website van Knack een opgemerkte
opinietekst. Een taalkundig collega van de vub ging niet akkoord met het vermeend alarmistisch karakter van onze
diatribe. In onze tekst stellen we dat naast veeltalig academisch onderwijs voor het geesteswetenschappelijk onderzoek ook methodologische diversiteit van het grootste belang
is in verschillende talen. Ter gelegenheid van de Arkprijs van
het Vrije Woord, ongeacht de taal waarin het woord wordt
gesproken en geschreven, presenteren we onze licht bijgewerkte beschouwing, als een reactie op de tekst van de rector
van de Vrije Universiteit Brussel.
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Eerst enkele cijfers voor wie er nog aan twijfelt. Volgens
het Vlaams taaldecreet op het hoger onderwijs kunnen aan
hogescholen en universiteiten tot maximum 6 procent van de
bacheloropleidingen en 35 procent van de masteropleidingen
anderstalig zijn. In hetzelfde nummer van Th&ma wijzen
Kristiaan Versluys en Isabelle de Ridder namens de Vlaamse
Onderwijsraad (Vlor) op absolute cijfers. In 2015, inmiddels
zes jaar geleden, waren er in Vlaamse hoger-onderwijsinstellingen “tien anderstalige initiële bacheloropleidingen, op een
totaal van 541. Dit is 1,85 procent”. En wat de master betreft:
“In 2015 waren er 98 anderstalige initiële masteropleidingen,
op een totaal van 454. Dit is 21,59 procent”. Ter vergelijking
met de situatie in Nederland: in 2017-2018 zijn 28 procent
van de initiële bacheloropleidingen en maar liefst 76 procent
van de masteropleidingen aan Nederlandse universiteiten in
het Engels aangeboden. Sindsdien is dat aantal wellicht alleen
nog maar toegenomen. In haar bijdrage in het boek met de
ietwat misleidende provocerende titel Against English. Pleidooi voor het Nederlands (Lotte Jensen et.al. [red.], Wereld
bibliotheek, Amsterdam, 2019, p. 205) spreekt Annette de
Groot, emeritus hoogleraar experimentele taalpsychologie
van de Universiteit van Amsterdam, over 114 bachelorop
leidingen en 533 masteropleidingen in datzelfde academiejaar
aan universiteiten in Nederland op een totaal van 1113 bachelor- en masterrichtingen (of dus 58 procent).
Zo een vaart loopt het echt niet in Vlaanderen. Er is een
taaldecreet, er zijn beperkingen. Of zoals Caroline Pauwels
schrijft: “Die beperkingen maken dat het in Vlaanderen vandaag nogal meevalt met de potentiële verdringing van het
Nederlands”. In een artikel van Frank van Splunder en Christine Engelen (Universiteit Antwerpen) in datzelfde Th&ma
kunnen we dan weer lezen dat in het academiejaar 2017-2018
maar “3,11 procent van de bachelors en 23,63 procent van de
masters anderstalig [is]”. Daar komt nog bij dat voor iedere
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anderstalige opleiding elders in Vlaanderen een equivalente
Nederlandstalige opleiding moet kunnen worden gevolgd.
Ook al bestaat die dan alleen op papier en is er sprake van een
“spookopleiding”. Een opleiding wordt “anderstalig” genoemd
wanneer voor 51 procent van de opleidingsonderdelen een
andere taal dan het Nederlands wordt gebruikt. Het betekent
concreet dat opleidingen die Engelstalige vakken aanbieden,
maar meer dan de helft van de opleidingsonderdelen in het
Nederlands, niét als anderstalig worden meegerekend. Waakzaamheid is dus geboden. Voor de ene studierichting zijn
meer Engelstalige vakken gewenst dan voor andere. De discussie moet genuanceerd worden gevoerd.
Met Caroline Pauwels kunnen we concluderen dat het
verengelsingsoffensief nogal meevalt in Vlaanderen, en heus
niet zo ver doorslaat in vergelijking met Nederlandse universiteiten. Over de overweldigende verengelsing van het academisch onderwijs in Nederland is al uitvoerig geschreven en
vooral terecht geklaagd. Wij durven te spreken over het in het
noorden van het Nederlandse taalgebied schandelijk mismeesteren van het Nederlands als cultuurtaal.
De rector magnificus van de vub stelt dat “het debat aan
kracht [zou] winnen als we meer wisten over de reële impact
van de verengelsing”. Annette de Groot heeft er samen met
vele taalkundige collega’s wel degelijk onderzoek naar gedaan. Pauwels verwijst naar het studiegebied van De Groot
in haar column. Over het efficiëntieverlies (op het gebied van
kennisoverdracht) in het universitair onderwijs, wanneer
niet-Engelstalige docenten in het Engels college geven aan
overwegend niet-Engelstalige studenten, is onderzoek beschikbaar. De conclusies spreken boekdelen. Wij kunnen het
artikel ‘Onderwijs op krukken’ (pp. 203-216) van De Groot in
Against English zeer aanbevelen. In onze tekst pleiten we voor
méér methodologische (meertalige) diversiteit in het menswetenschappelijk onderzoek.
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Methodologisch talige diversiteit

Over de verengelsing van het hoger onderwijs is kortom al
veel inkt gevloeid. Het Engels van vele universitaire docenten
(moedertaalsprekers Nederlands) in Nederland en Vlaan
deren schiet wellicht tekort om op (taalkundig) hoogstaand
niveau en met voldoende zin voor nuance excellent onderzoek te vertalen naar studenten. Engelse taalvaardigheid is
soms ontoereikend, alle taaltesten ten spijt: het academisch
onderwijs in een andere taal dan de eerste taal van de spreker
is veeleisend en ondergaat onmiskenbaar een nivellering.
Enkele uitzonderingen daar gelaten. Ook aan Vlaamse universiteiten, waar de toestand zoals gezegd niet zo alarmerend
is in vergelijking met Nederland, is alertheid geboden. Aan de
keuze voor eentalige Engelse bachelor- en masterstudies zijn
in Vlaanderen stringente voorwaarden gekoppeld, zoals naast
de aanwezigheid van een Nederlandstalig equivalent in de
Vlaamse Gemeenschap, goedkeuring door de Commissie
Hoger Onderwijs en finaal van de Vlaamse regering. De keuze voor een andere taal moet “functioneel” zijn in de opleiding en “meerwaarde” inhouden voor de student (Van Splunder & Engelen, Th&ma 3, 2018).
Naast Engels méér meertaligheid

Engels is vandaag de lingua franca van het wetenschaps
gesprek. Wie het onderzoek internationaal op de kaart wil
zetten, kiest om evidente redenen voor het Engels. De keuze
voor Engels als onderwijstaal aan hogescholen en universiteiten is een ander paar mouwen. Er zijn studierichtingen, zoals
ingenieurswetenschappen of een opleiding bio-ingenieur,
waar het wellicht evident is hiervoor te kiezen. In de sociale
en humane wetenschappen regeert bij voorkeur de meertaligheid. Bronnen waarop inzichten in de geesteswetenschappen
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zijn gebaseerd, worden in méér talen dan uitsluitend in het
Engels gepresenteerd. Niet alle geschiedkundige, filosofische
of letterkundige onderzoeksbevindingen zijn in artikelen beschikbaar waarvoor het Engels de enige toegangsweg is. Wie
met louter anglofone bril leest, is bijziend en mist te veel relevante onderzoeksinformatie die beschikbaar is in andere talen (niet naar het Engels vertaald). Wij kijken nog altijd
vreemd op wanneer Franse, Italiaanse of Duitse filosofen historici en literatuurwetenschappers niet in de brontaal maar in
een (slechte) Engelse vertaling worden geciteerd. De vertaalslag gaat veelal voorbij aan cruciale nuances. De vertaling is
een interpretatie van het origineel. Vermeld dan ten minste de
vertaler wanneer Roland Barthes, Walter Benjamin, Giorgio
Agamben of Patrick Boucheron in het Engels worden aan
gehaald.
Anglofoon monocultureel onderzoekdiscours

Wat meer stuitend is, zeker in de sociale en menswetenschappen, is de keuze voor methodologieën en onderzoekkaders
die vrijwel zonder uitzondering op Anglo-Amerikaanse leest
zijn geschoeid. De grootste gemene deler van onderzoeks
aanvragen is Engels-georiënteerd. Doctoraatsonderzoekers,
wetenschappelijke kredietinstellingen en Doctoral Schools
(“Arts, Humanities and Law”) richten zich op wetenschappelijke literatuurlijsten, theoretische inzichten en vakdisciplines
die aan Engelstalige universiteiten tot de “hot spots” behoren.
fwo-Vlaanderen communiceert doorgaans eentalig in het
Engels, ook als het enquêtes betreft voor Vlaamse onderzoekers. Aan Nederlandse en Belgische universiteiten wordt, op
specifieke uitzonderingen na (talenstudies bijvoorbeeld), het
onderzoek niet meer bepaald, laat staan geïnspireerd, door
anderstalige studies. Er treedt een algehele anglificering op
van studiegebieden. Een monoculturele reductie van de veel223

ven      

taligheid van beschikbaar onderzoek is hiervan het resultaat.
Wat aan prestigieuze Angelsaskische academische instituten
wordt voorgeschreven, echoot in universitair onderzoek dat
hier wordt ondernomen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen.
Wat vooral zorgen baart, is dat een stilzwijgende consensus
regeert over het parcours dat het geesteswetenschappelijk onderzoek dient te volgen.
Engels mag de internationale wetenschapstaal zijn – laat
daarover vandaag geen misverstand bestaan – ook onderzoek
in het Nederlands en bij uitbreiding in het Frans, Duits, Ita
liaans of Spaans verdient onze aandacht. Dat zegt ook Caro
line Pauwels. Het wetenschappelijk vizier is gebaat bij een
transnationale en meertalige kijk op vakgebieden, niet de ge
anglificeerde kijk die in vele gevallen een tunnelvisie is. Ook
in andere taalgebieden, aan Europese universiteiten, wordt
methodologisch en theoretisch vernieuwend onderzoek verricht dat aan het blikveld van universitaire onderzoekers in
het Nederlandse taalgebied steeds meer ontsnapt.
Globalisering is meer dan verengelsing

We pleiten ervoor in het veelzijdige vakgebied van de geesteswetenschappen de focus veeltalig en interdisciplinair te houden. Dossiers van jonge onderzoekers, al dan niet met doc
tors
titel op zak, vertonen eenzelfde karaktertrek. Ze zijn
meestal schatplichtig aan wat in de Engelstalige wetenschapswereld en door commerciële (Amerikaanse) bedrijven als
handelswaar wordt verspreid. De meertalige achtergrond van
studenten aan Europese universiteiten, beslist in de Lage Landen, verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer voor aanstellingen en bevorderingen moet worden “gescoord”. Dan kiest
men resoluut en wat ons betreft nogal kritiekloos voor het
Anglo-Amerikaans model (hoe verscheiden ook), zonder
veel interesse voor wat op hetzelfde terrein gebeurt in meer
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taal- en cultuurgebieden. Kredietinstellingen en onderzoeksfondsen stellen hier ten onrechte geen vragen meer. Globa
lisering is niet hetzelfde als verengelsing, noch wat de keuze
voor een wetenschapstaal betreft noch voor het wetenschapsdomein.
We onderschrijven graag het adagium van Caroline Pauwels, tewerkgesteld in een etnisch-cultureel diverse en veeltalige stad: “kiezen […] voor het principe: sterk Nederlandstalig ingebed, maar internationaal en meertalig gericht”. En
“Nederlandstalig en meertalig zijn, hoeven elkaar niet in de
weg [te] staan, ook niet in het hoger onderwijs”.
Naar aanleiding van de opinietekst: (https://www.knack.be/nieuws/
belgie/wetenschap-en-onderwijs-globalisering-is-niet-hetzelfdeals-verengelsing/article-opinion-1686643.html, 13 januari 2021)
reageerde Wim Vandenbussche (vub): https://www.knack.be/
nieuws/belgie/verengelsing-in-onderwijs-en-onderzoek-er-isweinig-reden-tot-paniek/article-opinion-1688827.html, 17 januari
2021.
Pierre Schoentjes, is hoogleraar Franse literatuur (UGent),
gespecialiseerd in ironie, fiktie over de Groote Oorlog, en ecopoëtica.:
Poétique de l’Ironie (2001), Silhouettes de l’Ironie (2007), ‘J’Ai Tué’
(2010), Ce Qui A Lieu (2015), Littérature et Ecologie (2020);
mede-oprichter van het e-tijdschrift La Revue Critique de Fixxion
Française Contemporaine.
Yves T’Sjoen, hoogleraar Nederlandse letterkunde (UGent) en
voorzitter van het Arkcomité van het Vrije Woord. Gaf de gedichten
uit van o.m. Paul Snoek, Nic Van Bruggen, Leonard Nolens, René De
Clercq; verzorgde uitgaven van Cyriel Buysse en de poëziejaarboeken
De Volksverheffing; zet zich in voor de Nederlandse varianten in
Zuid-Afrika en Suriname.
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Hugo De Greef & Sigrid Bousset

De nieuwe charme
Het Huis van Herman Teirlinck
is klaar voor de toekomst

Het huis van Herman Teirlinck op de Uwenberg in Beersel is
gerestaureerd. Dat was nodig en dat was het plan. Toen het
huis in 2017 in nieuwe handen kwam was dat meteen de ambitie. Het erfgoed moest bewaard worden, de geest van Herman Teirlinck moest niet zozeer door het huis heen briesen
maar wel zachtjes waaien en er zou vooral een nieuw verhaal
geschreven worden. We overwogen niet om het huis te herstellen, wat had gekund, neen, we zouden het tot in de puntjes
restaureren.
*
We troffen het huis aan in een onderkomen toestand, ver
sleten, gebroken, overwoekerd met klimop en zelfs een beetje
onveilig. Wél charmant, poëtisch, inspirerend zoals vervallen
panden kunnen zijn. Een verwaarloosd huis in een verrassende omgeving, een oude hoeve of een recent verlaten kasteel,
het kan je beroeren en doen wegdromen. Hoe dan ook, de
staat van het huis van Herman Teirlinck belette ons niet om er
de voorbije jaren al een aantal memorabele programma’s te
presenteren. Het kriebelde om deze plek een nieuwe culturele
betekenis te geven.
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Voor het lijvig beheersplan dat we schreven in 2018 vatten
we een eerste zoektocht aan door de geschiedenis van het
huis, deden we eerste ontdekkingen. Het bescheiden huis,
zo bleek, stelde ons vragen over hoe het één en ander moest,
het ging met ons in gesprek. Het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse Regering reageerde enthousiast en wees
ons het statuut ‘open erfgoed’ toe, daarbij horend: toegang tot
de nodige restauratiepremies en de verbintenis om het erfgoed, eens gerestaureerd, open te stellen voor het publiek. De
eigenaar, Gino Coorevits, trok intussen architect Carlos Rabaut aan. Tijdens de concrete voorbereiding van de restau
ratie kwamen er nog meer vragen. Dankzij de steun en medewerking van het agentschap onroerend erfgoed konden we de
juiste onderzoeksvragen stellen, onderzoekers aan het werk
zetten, de mogelijkheden evalueren en de keuzes onderbouwen.
*
Het blijft een onwaarschijnlijk fijn werk om in een poëtisch
huis met geschiedenis, alles geduldig en in detail te ontleden.
Welk huis bouwde Herman Teirlinck precies, hoe leefde en
werkte hij er en hoe bewoog hij zich door de kamers en de
gangen? Om op zoek te gaan naar de originele versie achter
verflagen, bijgezette wanden en nieuw bestemde kamers.
Soms blijft de oorspronkelijke versie een vraagteken, zelfs een
mysterie. En dan toch keuzes maken. Evoceer je of hou je
vooral afstand? Afstand van de tijd en van de man? Oude
foto’s en beelden helpen, herinneringen van mensen die we
ontmoetten, die Teirlinck nog in zijn huis hebben bezocht,
maar vooral ook: wetenschappelijk onderzoek. Heel bijzonder hoe plots, als was het een wereldschokkende ontdekking,
de originele kleur van de gevels kon worden vastgesteld, welke houten ramen zich tegen weer en wind hadden verweerd,
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hoe het kleurige fresco in de inkom er oorspronkelijk had uitgezien, of het toegangspoortje aan de pittoreske doodlopende
straat. Dat alles deden we met delicatesse, zorg en geduld,
samen met de wetenschappers, specialisten, ontwerpers en
aannemers.
*
Soms kan een vaststelling plots een boost geven aan het nieuwe verhaal. Zo leerden we dat de garage zoals wij ze aantroffen niet origineel bleek. Ooit was ze, zo kennen we dat in
Vlaanderen, verbouwd. Zo werd een cruciale doorbraak gecreëerd, een houvast voor ons toekomstproject: de garage kon
en mocht vervangen worden door een nieuw gedeelte. Niet te
ruim, zeker niet te opvallend maar vooral nuttig om er een
publiek comfortabel te ontvangen. In deze bescheiden nieuwbouw zal het bezoekersonthaal fijner en het publieksaanbod
genereuzer kunnen. Architect Laurenz Rabaut, zoon van Carlos Rabaut die instaat voor de restauratie, ontwierp het nieuwe gedeelte. Het precieuze bouwwerk glijdt haast onopvallend in het oude huis en biedt een behaaglijk ruimtegevoel,
met een sterke wisselwerking met de omgeving en het buitenlicht. Het is er, net als in het huis, prettig vertoeven. De Zennevallei, het landschap van Teirlinck, zuigt zich in de ruimte.
Het zonlicht blijft de hele dag present en de avondzon valt
mild op de binnenmuren. Intussen ziet het gerestaureerde
huis er netjes uit. Te netjes voelt het aan, maar zo hoort het
net na restauratie. Het wordt dus even wachten, de tijd heeft
nu zijn rol te spelen. Langzaam komt de nieuwe charme.
*
Dat is zeker het geval voor de tuin. Want Uwenberg 14 is misschien wel vooral een ruime, bijzondere tuin. Samen met
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 atuurpunt hebben we deze aangepakt. De tuin is groot, groN
ter dan de meeste privé tuinen zelfs op het platteland, en heeft
twee delen. Teirlincks schrijversterras, tevens gerestaureerd,
verbindt beide delen. Elke bezoeker of passant zal er kunnen
verpozen. Vooral de sterk hellende weide werd gul aan de natuur teruggegeven. Met grote aandacht voor het herstellen
van de zichtlijnen vanuit het huis over het landschap werd
versmachtende verwildering verwijderd. Oneigenlijke en te
overheersende bomen werden weggehaald. Er werden nieuwe
aanplantingen gedaan. Vanaf nu wordt de tuin beheerd als
een klein natuurgebied. Rond het huis komt er een bescheiden siertuin. De roos zal er domineren. Wouter Leysen van
Natuurpunt vond een geschikte collectie oudere rozen: een
‘Etoile de Hollande’ uit 1919 klimt rond de boog over de poort,
aan de voordeur groeit een Rosa ‘Albertine’ uit 1921. En een
kamperfoelie begint dit jaar zijn klim op de voorgevel. Hoe
hoger hij klimt, je gaat dat zien, hoe warmer het gerestaureerde huis zijn nieuwe charme opeist.
*
Natuurlijk moesten we op zoek gaan naar hoe Herman Teirlinck precies in het huis heeft gewoond, hoe het was ingericht,
hoe hij er zijn leven organiseerde. Hoe hij in de keuken bij de
Leuvense stoof schreef of de krant las. Hoe hij mensen ontving en zich in de tuin nestelde. Hoe hij het landschap bestudeerde, vereeuwigde in zijn geschriften, en het glas hief. Dat
alles zal steeds concreter worden nu we het huis verder inrichten, ondermeer met meubels die oorspronkelijk van hem
waren en er dank zij een bruikleen van het Letterenhuis worden teruggeplaatst.
Maar wat ons vooral voor het nieuwe verhaal inspireert, is
wat hij in het culturele leven teweeg bracht tijdens zijn jaren
in dat huis. Daar sprak hij met Walter Tillemans over de ac232
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teursopleiding aan zijn Studio, en met Ivo Michiels overlegde
hij over het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Daar ontving hij de ontevreden en stakende studenten van de (toen nog ) Studio van
het Nationaal Toneel, om de school weer op de rails te krijgen.
Daar schreef hij zijn grote naoorlogse werken. Daar ontving
hij Willem Pée en Jaak Van Schoor om zijn verzameld werk
voor te bereiden. Daar werd hij kwaad toen Marnix Gijsen de
Prijs voor Letterkunde van de Provincie Antwerpen Provincie
werd ontzegd omdat het werk “de grondslagen van de morele
gaafheid aantast” en kanaliseerde hij zijn woede door de Arkprijs van het Vrije woord op te richten. Dat zijn huis nu een
thuis is voor de jaarlijkse uitreiking van deze Arkprijs van het
Vrije Woord is niet zozeer een vorm van restauratie, maar
vooral het verderschrijven van zijn en nu ook òns verhaal. En
dat zullen ook de vele schrijvers doen die we de mogelijkheid
bieden om er in de toekomst te verblijven, te vertoeven, hun
verhalen gestalte te geven en ze te vertellen.
Hugo De Greef is werkend lid van het Arkcomité en voorzitter van
het Huis van Herman Teirlinck. Voormalig teaterdirekteur (Radeis,
Kaaitheater, danstheater P.A.R.T.S. van Anne Theresa De Keers
maecker). Mede-oprichter Etcetera. Kultuurmanager: Expo ’98
Lissabon, Festival van Vlaanderen 1999, Expo 2000 Hannover.
Artistiek direkteur Brussel Kulturele Hoofdstad van Europa, ook van
Brugge (2002), Flagey en Passa Porta. Chevalier dans l’Ordre des
Arts et des Lettres (Frankrijk).
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	 Wannes Van de Velde
	 Pjeroo Roobjee
	 Sophie De Schaepdrijver
	Zak
	 Ludo Abicht
	 Pol Hoste
	 Wim Distelmans
	 Rik Pinxten
	 Christine Van Broeckhoven
	 Marleen Temmerman
	 vzw Roma
	 David Van Reybrouck
	 Luc Huyse
10 Geert Buelens
11 Philippe Van Parijs
12 Peter Holvoet-Hanssen
13 Paul De Grauwe
			
14 Jeroen Olyslaegers
15 Fikry El Azzouzi
			
2016 Reinhilde Decleir
2017 Apache
			
2018 pen Vlaanderen
2019 Anuna De Wever
		 & Kyra Gantois
2020 Jozef Deleu
2021 Caroline Pauwels

Journalistiek
Wijsgerig werk
Poëtisch werk
Politieke Moed
Tien jaar deSingel
Migrantenbeleid
Het Belgische
Migrantendebat
Grafisch werk
Maten en Gewichten
Getuigen
Muzikaal oeuvre
Artistiek oeuvre
De Groote Oorlog
Cartoons
Intelligente Emotie
De Lucht naar Mirabel
Euthanasiewet
De Artistieke Samenleving
Verdediging van de Rede
Onrust in de Onderbuik
Sociaal-Kultureel Veldwerk
Missie
Politieke Sociologie
Europa! Europa!
Politieke Filosofie
De Reis naar Inframundo
Economics of Monetary
Union
Winst
Drarrie in de nacht
en Reizen Jihad
Tutti Fratelli
kritische onderzoeksjournalistiek
Schrijversbescherming
Klimaatdebat YfC
Cultuurpolitiek
Possibilisme
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Adriaan Raemdonck draagt de Ark over aan de nieuwe behoeder,
Hugo De Greef

STICHTING
ARKCOMITÉ VAN HET VRIJE WOORD
     
    
Herman Teirlinck (-)
leden-stichters van het genootschap
Lukas De Vos, Julien Weverbergh, Willy Calewaert (†),
Walter Debrock (†), Marc Galle (†), Henri-Floris Jespers (†),
Herman Liebaers (†), Maurits Naessens (†), Hugo Raes (†)
Willy Vaerewijck (†), Karel Van Miert (†), Eddy van Vliet (†)
directeurs     
Herman Teirlinck (1946-1967), Julien Kuypers (1967), Willy
Vaerewijck (bestuurder, 1968-1978), Ivo Michiels (1979-1983)

Walter Debrock (†), Michel Oukhow (†), Raymond Detrez,
Lukas De Vos, Jef Asselbergh
stuurgroep
Yves T’Sjoen, voorzitter; Daniel Buyle, ondervoorzittersekretaris; Roger de Neef, hofmeester; Lukas De Vos,
hoofdredakteur-erevoorzitter; Raymond Detrez en Jef
Asselbergh, erevoorzitters; Sigrid Bousset en Leen Van Dijck,
bestuursleden
 
Sigrid Bousset, Hugo De Greef, Herman De Prins, Bruno
De Wever, Jan De Zutter, Pol Hoste, Luc Huyse, Bernard
Insel, Betty Mellaerts, Jeroen Olyslaegers, Rik Pinxten,
Adriaan Raemdonck, Pjeroo Roobjee, Marc Ruyters, Ludo
Stynen, Claire Van Damme, Johan Vandenbroucke, Ingrid
Vander Veken, Leen Van Dijck, Kurt Van Eeghem, David van
Reybrouck, Flip Voets, Liesbet Walckiers

Met dank aan het Herman Teirlinckhuis Beersel,
Peter De Greef (Intertext Boekproducties),
Adriaan Raemdonck en Galerie De Zwarte Panter (logistiek),
Jacques Moeraert (cartoons)
en alle auteurs die spontaan hebben meegewerkt
Bijzondere dank gaat naar Ophélie Boffa (ulb),
Inge Clerens (kul), Lieven Dehandschutter (Stad Sint-Niklaas),
Tom Dekeyser (UGent), Gert De Nutte (hv), Philippe Lemahieu,
Chantal Pattyn (Klara), Anette Pauwels, Nik Römer (ua),
Bart Staes, Ernest Van Buynder,
en vooral Sicco Wittermans (vub).
Het Arkcomité hecht er nadrukkelijk aan Philippe Lemahieu
te bedanken voor zijn niet aflatende steun die hij nu al twintig
jaar gegeven heeft. En dank ook aan Adriaan Raemdonck
voor dertig jaar tomeloze inzet.
  
Huis van Herman Teirlinck
Uwenberg 14
1650 Beersel
Letterenhuis (amvc)
Minderbroedersstraat 22
2000 Antwerpen
www.arkprijs.be
 021  3

copyright illustraties
zak (covertekening),
© familie Pauwels (p. 76), ulb (p. 67 en 164),
U Gent (p. 94), Christophe Busch (p. 138 en 194),
Huis Herman Teirlinck (p. 228),
Galerie De Zwarte Panter (p. 236),
vub (alle andere)
De redaktie heeft naar best vermogen de herkomst
van alle beelden achterhaald. Mochten er ongewilde
omissies zijn, graag de hoofdredakteur kontakteren.
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