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ZIJN WIJ 
ONS BREIN?
Hersenonderzoek is hot
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40 JAAR SCHAMPER 
IN WOORD EN BEELD

In het voorjaar 1975 vond rechtenstudent (en latere 
UGent-professor) Koen Raes het niet kunnen dat de 
UGent – toen nog de RUG – na het stopzetten van 
Rugnummer geen studentenblad meer heeft . Hij hield 
‘Schamper’ boven de doopvont. Veertig jaar later en 
dik 550 edities verder wordt die heuglijke gebeurtenis 
herdacht met een overzichtstentoonstelling in het Ufo. 
Mogelijk zit er ook nog een boek in de pijplijn.
 
Samen met Michiel Geldof en Joost Depotter is 
Ine Van Nuff el de drijvende kracht achter de viering 
van het smaragden jubileum. Zij is masterstudente 
Geschiedenis én dochter van Rik Van Nuff el, de oud-
ste nog levende ex-hoofdredacteur van  Schamper: 
‘Uit onze gesprekken met sleutelfi guren uit de 
voorbije veertig jaar blijkt dat alles altijd terugkomt. 
Een constante in de geschiedenis van Schamper is 
bijvoorbeeld een manifest tekort aan middelen. Ook 
het studentenprotest is van alle tijden, net zoals de 
terugkerende klacht over het gebrek aan engagement.’
 
‘De tentoonstelling is bedoeld voor het brede publiek. 
Iedereen die ooit deel uitmaakte van de UGent-
community heeft  op een of andere manier toch wel 
een band met het blad. Alle nummers zijn bovendien 
ingescand en zullen op de website van Schamper te 
bekijken zijn. Waarom we hier al maandenlang tijd en 
energie in stoppen? Wij naderen stilaan het eind van 
onze studententijd en van onze medewerking aan 
Schamper. Dit is voor ons een mooie manier om een 
fi jne en leerrijke periode af te sluiten.’

Tentoonstelling 40 jaar Schamper, van 16 maart tot 3 april 2015 
in het Ufo. Offi ciële opening op dinsdag 17 maart 2015. 

WWW.SCHAMPER.UGENT.BE

REACTOR
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Het engagement van Dave Eggers
De Amnesty International Leerstoel van de 

UGent wordt dit jaar toegekend aan de Amerikaanse 
schrijver Dave Eggers. Wat houdt die leerstoel in – en 
waarom krijgt Dave Eggers hem?

Zijn wij ons brein?
Hersenonderzoek is hot. Ook de UGent en het 

UZ Gent ontwikkelen slimme technieken om hersenen met 
elektronische impulsen te manipuleren. Wat zegt dat over 
onze vrije wil?

12

INHOUD

Bezorg je gegevens aan:
Magazine Durf Denken,  
p/a afdeling Communicatie, Het Pand, 
Onderbergen 1,  
9000 Gent.

NAAM:

IK BEN:

0  personeelslid aan de UGent

0  student aan de UGent

0   alumnus van de UGent 
(vereniging:  )

0  geen van bovenstaande

ADRES:

(voor personeelsleden is enkel verzending 
naar het dienstadres mogelijk)

EEN ABONNEMENT NEMEN?

Je vindt elke editie van  
het magazine ‘Durf Denken’  

ook online via

www.UGent.be/ 
durfdenkenmagazine

Wil je Durf Denken graag blijven ontvangen? 
Neem een gratis abonnement!
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Kiezen voor Hotel Mama?
Veel jongeren gaan na hun afstuderen weer thuis

wonen – al doen ze dat natuurlijk niet zoals in deze 
foto-met-een-knipoog. Dat Hotel Mama-fenomeen is een 
illustratie van emerging adulthood, een nieuwe levensfase. 
Moeten we er ons zorgen over maken?
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Inhalerend zingen:
een toevallige ontdekking
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31 

Kort

Moeten we cash geld afschaffen?

Bij ons stond de wieg
Met hun bedrijf iText gooien 
Bruno Lowagie en Ingeborg 
Willaert hoge ogen. De knowhow 
werd geboren aan de UGent – 
na een bochtig parcours.

U DENKT?

DIE DURFT DENKEN

EN VERDER

19
Hutspot in Californië 
Fanny D'hondt aan de UC Irvine.

UNIVERSE

MADE@UGENT

In het februarinummer van Durf Denken 
prezen we op p.16 de website  
www.paper.UGent.be, als online hulp bij 

academisch schrijven. Graag vermelden we er nog 
bij dat de website een puik initiatief is van het 
Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT).
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Professor Paul Boon ontrafelt onze hersenen

ALS MEDICIJN
STROOM

Hersenonderzoek is hot. Ook de UGent en het UZ Gent ontwikkelen ge-

avanceerde technieken om depressie, epilepsie en cognitieve stoornissen 

te behandelen. Maar als je hersenen met elektronische impulsen kunt 

manipuleren, wat zegt dat dan over onze vrije wil?

na alle hart- en vaatziekten samen. En toch gaat maar 
10 procent van de budgetten voor medisch-wetenschap-
pelijk onderzoek naar hersenaandoeningen.’
 
‘Het wordt dringend tijd dat die budgetten worden opge-
trokken. We worden alsmaar ouder, waardoor de kans op 
dementie en andere cognitieve stoornissen spectaculair 
stijgt. Vroeger waren de meeste mensen al gestorven aan 
kanker of hart- en vaatziekten voor het zover kwam. Er 
komt een ware tsunami op ons af van verouderingsver-
schijnselen in de hersenen.’
 
Zelf houdt u zich vooral bezig met neurostimulatie, 
een van de twee centrale onderzoeksthema’s van het 
Instituut voor Neurowetenschappen. Wat is dat precies?
‘Een journalist heeft het ooit treffend “Stroom als 
medicijn” genoemd. Heel kort gezegd beïnvloeden we 
specifieke delen van de hersenen of het zenuwstelsel 
met kleine elektrische stroompulsen. Daarmee willen 
we hersenaandoeningen genezen of op zijn minst de 
klachten verminderen.’

rofessor Paul Boon (vakgroep Inwendige 
Ziekten) is ook diensthoofd Neuro-
logie in het UZ Gent en een van de 
twee directeurs van het Instituut voor 

Neurowetenschappen (IvN). ‘De oprichting van 
dat instituut in 2010 was erg vooruitziend’, vindt 
hij. ‘Zowel de UGent als het UZ Gent vonden dat 
neurowetenschappen een van hun speerpunten 
moest worden. Onder meer omdat we op dat 
gebied al jaren aan de weg timmeren, samen 
met de faculteiten Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur en Farmaceutische Wetenschappen.’
 
Hersenonderzoek zit in de lift, blijkbaar.  
Hoe komt dat eigenlijk?
‘Eigenlijk krijgt hersenonderzoek nog te weinig 
aandacht. Hersenaandoeningen zijn verantwoor-
delijk voor meer dan 35 procent van alle ziektes. 
Dat is dubbel zoveel als kanker. Depressie is de 
tweede meest voorkomende ziekte in Vlaanderen, 

P
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‘In het UZ Gent hebben we bijvoorbeeld veel succes met 
het bestrijden van Parkinson. De neurochirurgen plaat-
sen elektroden diep in de hersenen die kleine elektrische 
pulsen geven. Een derde tot 70 procent van de patiënten 
heeft  dankzij die elektrode minder bewegingsstoornis-
sen. Ook voor epilepsie passen we deze techieken toe.’
 
‘Een tweede domein waar we al 15 jaar mee bezig zijn, is 
de bestrijding van hardnekkige epilepsieaanvallen. Daar-
voor gebruiken we een soort pacemaker op de nervus 
vagus, een hersenzenuw die in de hals loopt. Dat is een 
relatief eenvoudige ingreep met goede resultaten: bij een 
derde van de patiënten vermindert het aantal epilep-
sieaanvallen sterk. Tien procent heeft  zelfs helemaal 
geen aanvallen meer. We doen ook meer fundamenteel 
onderzoek naar hersenstimulatie met proefdieren. De 
UGent is echt een pionier op dat gebied.’

 
Neurostimulatie is intussen goed ontwikkeld voor 
epilepsie en en de ziekte van Parkinson. Maar 
blijkbaar werkt het ook op andere domeinen?
‘Neurostimulatie lijkt ook te werken bij depressie. Daar 
werken we met een spoel die op het hoofd van de patiënt 
wordt gezet en een sterk magnetisch veld opwekt. Op zijn 
beurt veroorzaakt dat veld kleine elektrische stroompjes. 
Een chirurgische ingreep hoeft  niet meer: de hersenen 
worden van buiten af gestimuleerd. De techniek is nog 
zeker geen routine, maar wel veelbelovend.’
 
‘Sommige patiënten met ernstige gehoorstoornissen 
kunnen weer horen dankzij cochleaire implantaten. Dat 
zijn apparaatjes die geluiden omzetten in elektrische 
golven, die dan worden doorgegeven aan de gehoorze-
nuw. Zo kunnen ze weer klanken en spraak waarnemen. 
Ook dat is een resultaat van hersenonderzoek.’

Expert in 
neurostimulatie
Professor Paul Boon: ‘Met kleine 

elektrische stroompulsen 

beïnvloeden we de hersenen om 

hersenaandoeningen te genezen.’
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Ziet u nog vooruitgang op dit gebied?
‘Veel van wat we nu hebben, is empirisch gegroeid: we merken 
dat het werkt, we kunnen er symptomen mee bestrijden, maar de 
achterliggende mechanismen kennen we nog niet. Als we zouden 
achterhalen hoe een depressie in onze hersenen precies ontstaat, 
waar het fout gaat in het netwerk, kunnen we misschien een ele-
gante, pijnloze, niet-invasieve aanpak ontwikkelen om dat netwerk 
opnieuw op de sporen te krijgen. Daar zijn we nu volop mee bezig.’
 
‘Veelbelovend zijn ook de slimme neurostimulatoren. Epilepsie 
en migraine komen in aanvallen: eigenlijk is het niet nodig om 
constante stroomstootjes te geven, want het grootste deel van 
de tijd is er niets aan de hand. Slimme neuro stimulatoren voelen 
dat er een aanval aankomt, bijvoorbeeld doordat het hartritme 
verandert, en beginnen dan pas te werken.’
 
‘Uiteindelijk willen we komen tot een behandeling op maat. Waar-
om werkt een bepaalde migrainebehandeling bij de ene patiënt 
niet en bij de andere wel? Waarschijnlijk omdat de onderliggende 
oorzaak verschilt. Als we het mechanisme kunnen blootleggen, 
kunnen we voorspellen welke behandeling bij wie zal werken. Je 
ziet, in het hersenonderzoek zijn er nog veel meer onbekenden 
dan bekenden. Sommigen vinden dat ontmoedigend, ik vind het 
juist stimulerend. Aan onderzoeksvragen geen  gebrek!’
 
In Wij zijn ons brein (zie kaderstukje) legt Dick Swaab 
vrij overtuigend uit dat veel van onze beslissingen niet 
beredeneerd gebeuren, maar onbewust.
‘Dick Swaab is natuurlijk een eminent hersenonderzoeker en 
zijn boek is een bestseller over een boeiend thema. Dat alleen 
al verdient respect. Daarom hoef je het natuurlijk niet altijd 

Nieuwe Europese 
 speerpunten

Het Europees Instituut voor Innovatie & 
Technologie (EIT), een onderdeel van de 

Europese Unie, stimuleert innovatief on-
derzoek via Knowledge and Innovation 

Communities (KIC’s). Dat zijn grensover-
schrijdende organisaties waarin exper-

tisepartners rond een bepaald thema 
samenwerken. Sinds 2011 gebeurt dat al 
voor klimaatverandering, hernieuwbare 

energie en ICT.
 

Vanaf 2016 wil het EIT twee nieuwe 
thema’s aanboren: grondstoffen (‘raw 

materials’) en gezondheid (‘health’). 
De UGent speelt een belangrijke rol in 

beide KIC’s.

Voor grondstoffen gaf het EIT de voor-
keur aan het consortium RawMatTERS, 

waaraan meer dan 100 partners uit 
22 Europese lidstaten bijdragen. In 

Vlaanderen zetten de UGent, Umicore, 
de KU Leuven en VITO hun schouders 

onder het project.

Voor gezondheid werd gekozen voor 
het internationale InnoLife-netwerk. 

In Vlaanderen werken de UGent en de 
KU Leuven daarvoor nauw samen met 
de Belgische bedrijven Barco en GIMV, 

en de onderzoeksinstituten imec en 
iMinds. De UGent onderzoekt onder 
meer de veroudering van het brein, 
het cardiovasculair systeem en het 

immuunsysteem.
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met hem eens te zijn. Persoonlijk denk ik dat de waarheid wat 
 genuanceerder is.’
 
‘De discussie gaat vaak over vrije wil. En het is waar: als je een 
eenvoudige keuze maakt, links of rechts, dan zie je dat je hersen-
netwerk al actief is voordat je je ervan bewust bent dat je die keuze 
hebt gemaakt. Dat is zelfs het geval als er een morele twist in die 
keuze zit: laat ik een trein vol passagiers in de ravijn lopen of laat ik 
hem in een massa mensen rijden? Heel interessant, maar bewijst 
dat dat we geen vrije wil hebben? De experimenten zitten altijd heel 
eenvoudig in elkaar: één of twee, ja of nee. Een echt morele beslis-
sing, bijvoorbeeld over euthanasie, is toch een stuk complexer.’
 
Het is ook niet nieuw dat ons brein autonoom beslissingen 
neemt – gelukkig maar. Stel dat je op een trap voor elke stap die 
je zet een beslissing zou moeten nemen: je wordt gek. Zelfs com-
plexe zaken als autorijden kan ons brein vrij autonoom beslissen. 
Maar dat wil niet zeggen dat ons brein alles overneemt, en dat we 
er totaal geen zeggenschap over hebben.
 
Neem nu de zaak van de militair die onlangs had vergeten dat 
zijn kind nog in zijn auto lag – hij liet het verstrooid liggen en het 
kind kwam om door de hitte. Natuurlijk moet die man niet gestraft 
worden, hij is al genoeg gestraft. Er zullen wel redenen zijn die zijn 
vergissing kunnen verklaren: stress, vermoeidheid, noem maar op. 
Maar kun je zeggen dat ‘zijn brein’ het kind heeft vergeten, net zo-
als het de nummerplaten niet heeft onthouden van de auto’s die 
hij gepasseerd is op weg naar zijn werk? Dat gaat me toch te ver.’
 
Dus Swaab heeft het mis?
‘Misschien is hij iets te radicaal in zijn stellingen – die overigens 

ZIJN WIJ ONS BREIN?
In Wij zijn ons brein (2011) geeft de Nederlandse 
neurobioloog Dick Swaab talloze voorbeelden 
die moeten aantonen dat we niet zo zelfstandig 
denken als we zelf menen. Zo zijn veel van onze 
karaktertrekken aangeboren, en niet ‘maakbaar’. 
Kinderen van moeders die honger hebben geleden 
tijdens de zwangerschap hebben een grotere 
kans op schizofrenie, depressies, een antisociale 
persoonlijkheid en vetzucht. Ook de gevoeligheid 
voor religieuze ervaringen zou aangeboren zijn. 
En dat geweldsdelicten precies bij mannen jonger 
dan 24 pieken, is ook geen toeval: pas op hun 
24ste is de prefrontale cortex, die onze impulsivi-
teit beheerst, volgroeid. Met andere woorden, zegt 
Swaab: in plaats van de leeftijd voor juridische 
meerderjarigheid te laten dalen tot 16, zoals velen 
van plan zijn, zou het logischer zijn om hem op te 
trekken tot 24.

wel afgeleid zijn uit goed onderbouwd on-
derzoek. Als hij zegt dat angst, depressie, een 
bewegingsstoornis of een epileptische aanval 
een direct gevolg zijn van een stoornis in onze 
neurotransmissie, dan ben ik het met hem eens. 
De neurowetenschap slaagt er steeds beter in 
om fysiologische en pathologische verklarin-
gen te vinden voor processen in ons brein die 
vroeger eerder psychisch werden verklaard. Maar 
het is niet de nieuwe Bijbel. Vroeger ging men 
ervan uit dat alles maakbaar was, vandaag dat 
alles in onze hersenen al vastligt. De waarheid 
ligt waarschijnlijk in het midden.’



#UGent

facebook.com/UGent · instagram.com/UGent · twitter.com/UGent · pinterest.com/UGent · linkedin.com/company/ghent-university

WAT IS ER GAANDE OP:

Luc Vandingenen
00:27 –  1 feb. 2015

Merci, he, #lichtfestival en #ugent. Nu wil de 
kleinste het middelbaar overslaan en meteen naar 

de unief. Gefascineerd door alles op 't Ufo.
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SYMPOSIUM OVER PLANTENGROEI

Hoe groeien planten? Hoe bepalen, ‘meten’ en reguleren 
ze hoe groot hun organen zoals wortels, stengels of bla-
deren worden? Kunnen we daar greep op krijgen? Zulke 
vragen hebben wetenschappers van alle tijden gefasci-
neerd. Ze zijn niet alleen wetenschappelijk interessant, 
maar zijn ook cruciaal voor pogingen om hogere land-

bouwopbrengsten te realiseren. De voorbije decennia is 
veel vooruitgang geboekt, maar de mechanismen die de 
groei reguleren, op het niveau van cellen, weefsels, orga-
nen en het hele organisme, zijn nog lang niet ontrafeld.

 
Over die vragen organiseren Dirk Inzé en   Nathalie Gonzalez 
(vakgroep Plantenbiotechnologie en Bio-informatica van 
de UGent en Vlaams Instituut voor Biotechnologie) een 

internationaal Plant Organ Growth Symposium. Dat vindt 
plaats van 10 tot en met 12 maart 2015, in de Aula van 

de Universiteit Gent. Het symposium onderzoekt vier the-
ma’s: scheutgroei, groei van de voortplantingsorganen,

wortelgroei, en fenotypering en modellering.
 

WWW.PSB.UGENT.BE/PLANTORGANGROWTHSYMPOSIUM

UGENT’ERS DOEN MEE:  
WIE BESPAART HET MEEST ENERGIE?

De energiecampagne 2015 daagt alle 
UGent-medewerkers uit: span samen met de 
collega’s en verminder het energieverbruik 

van jullie gebouw! Op www.UGent.be/energie 
kunnen alle UGent’ers de energieprestaties van 

de gebouwen terugvinden en die vergelijken 
met andere soortgelijke gebouwen. De cam-

pagne-oproep luidt: steek de koppen bij elkaar 
en maak afspraken om in maart 2015 minder 

energie te verbruiken dan in maart 2014!
 

Realiseert jullie gebouw de grootste bespa-
ring per m²? Dan komt Low Impact Man Steven 

Vromman zijn ‘eco comedy show’ Stop met klagen 
spelen in jullie gebouw en krijgen jullie met z’n 
allen de vip-behandeling. En tot de volgende 
energiecampagne mogen jullie pronken met 

de wisselbeker.
 

Wil je actief meedenken en meewerken aan het 
duurzaamheidsverhaal van de UGent? Sluit je 

dan aan bij Transitie UGent. 

Meer info op:
WWW.UGENT.BE/DUURZAAMHEID

WWW.FACEBOOK.COM/TRANSITIEUGENT

© jarts / photocase.com
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VOOR SCHRIJVER EN ACTIVIST

PRIJS
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Fan van Eggers 
Professor Eva Brems is een enorme 

fan van Dave Eggers en is blij met zijn 

engagement voor de mensenrechten.

Amnesty International 
Leerstoel voor 
Dave Eggers

De Amnesty International Leerstoel van de 

UGent wordt dit jaar toegekend aan de bekende 

Amerikaanse schrijver Dave Eggers. Wat houdt die 

leerstoel in – en waarom krijgt Dave Eggers hem?

e Amnesty International Leer-
stoel wordt elk jaar toegekend 
aan iemand die zich bijzonder 
heeft  ingezet voor de mensen-
rechten. De universiteit bekostigt 
de leerstoel, Amnesty Interna-
tional zorgt voor de praktische 
organisatie. Professor Eva Brems 
(Human Rights Centre, faculteit 
Rechts geleerdheid UGent): ‘Toen 

ik in 2007 met het idee naar toenmalig rector Paul Van 
Cauwenberge trok, had ik iets voor ogen als de Amnesty- 
lezing aan de Oxford University. Professor Van Cauwen-
berge was meteen enthousiast en stelde voor om de 
lezing uit te breiden met bijvoorbeeld extra gastlessen 
die de laureaat zelf kan invullen.’
 
Jaloers
Door de aard van de leerstoel vinden die lessen of work-
shops vaak plaats aan de faculteit Rechtsgeleerdheid 
of Politieke en Sociale Wetenschappen. ‘Vandaar dat ik 
zo blij ben dat de leerstoel ditmaal naar Dave Eggers is 
gegaan. Zo wordt het publiek toch wat verruimd met let-

terenstudenten. Los van het feit dat ik ook een enorme 
fan ben van zijn werk.’
 
‘Ik heb trouwens van verschillende organisaties ge-
hoord dat ze een beetje jaloers zijn. Eggers zegt niet 
vaak toe voor lezingen of vieringen. Maar blijkbaar heeft  
de insteek van mensenrechten de juiste snaar bij hem 
geraakt, want hij heeft  meteen ja gezegd!’
 
Engagement
Dave Eggers – van wie overigens alle boeken in 
het  Nederlands zijn vertaald – werd bekend met 
 A Heartbreaking Work of Staggering Genius (2000), 
een semi-autobiografi sche roman over hoe hij zijn 
broertje moet opvoeden na de dood van hun beide 
ouders. ‘Eigenlijk een heel tragisch verhaal, maar toch 
slaagt hij erin om er veel humor in te stoppen’, zegt 
Sean Bex (vakgroep Letterkunde), die een doctoraat 
voorbereidt over Eggers. ‘Typisch voor veel van zijn werk 

D
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Clive Stafford Smith, 
een Brits advocaat die zijn leven wijdt 
aan het verdedigen van gevangenen 
die de doodstraf hebben gekregen.

Solange Habonimana,
een Burundese 
mensenrechtenactiviste.

zuster Jeanne Devos, 
voor haar unieke inzet tegen 
armoede en uitbuiting in India.

Dr. Luis Moreno-Ocampo, 
hoofdaanklager bij het Internatio-
naal Strafhof in Den Haag.

Nawal El Saadawi,  
Egyptische arts, gynaecologe, psychi-
ater, journaliste, dissident schrijfster, 
politiek activiste, feministe en 
vrouwenrechtenactiviste.

Irene Khan, 
de toenmalige secretaris-generaal 
van Amnesty International.

Thomas Hammarberg, 
Mensenrechtencommissaris van 
de Raad van Europa.

is ook de ambiguïteit: is het een autobiografi e? Fictie? 
Hij speelt voortdurend met die grenzen.’
 
In zijn volgende boeken toont Eggers zich steeds geën-
gageerder. In What Is the What (2006) beschrijft  hij het 
leven van de Soedanese vluchteling Valentino Achak 
Deng, en zijn moeilijkheden om in de VS aanvaard te 
worden. Zeitoun (2009) is dan weer het verhaal van 
het gelijknamige – echt bestaande – hoofdpersonage, 
een Syrische immigrant die zijn medeburgers helpt na 
orkaan Katrina, maar vervolgens zonder enige aanklacht 
wordt gevangengezet en in een Kafk aeske hel terecht-
komt.
 
The Circle (2013) is dan weer een Orwelliaanse roman 
waarmee Eggers ingaat op de privacygevaren in het di-
gitale tijdperk. ‘Dat vind ik heel knap aan hem’, zegt Sean 
Bex. ‘Nu is iedereen met dat thema bezig, maar Eggers 
was een van de eersten. Nog vóór het een issue wordt, 
schrijft  hij er al over.’
 
Organisaties
Naast zijn romans, die duidelijk geëngageerd zijn, maakt 
Eggers ook veel tijd vrij voor daadwerkelijk engagement. Hij 
stichtte onder meer ScholarMatch, dat kansarme studen-
ten aan een beurs helpt, en 826 National, dat schrijfcur-
sussen geeft  aan jongeren van 6 tot 18. De opbrengsten 
van Zeitoun en What is the What gaan integraal naar 
stichtingen die samenhangen met het thema van de boe-
ken. Maar in zijn literaire werk staat de activist de schrijver 
zeker niet in de weg, zegt Sean Bex. ‘Zelfs zijn meest geën-
gageerde boeken zijn literair bijzonder interessant.’

Sean Bex
werkt aan de vakgroep Letterkunde aan een 
doctoraat over Intersections of Cultural Memory 
and Human Rights: The Case of Dave Eggers.

DE ACHTSTE LAUREAAT

De Amnesty International Leerstoel aan de Universiteit 
Gent wordt jaarlijks toegekend aan iemand die een 
bijzondere bijdrage levert in het domein van de mensen-
rechten. Deze laureaten gingen Dave Eggers voor.

2011

2010

2009

2008

2014

2013

2012

een Brits advocaat die zijn leven wijdt 
aan het verdedigen van gevangenen 
die de doodstraf hebben gekregen.

2014

Mensenrechtencommissaris van 
de Raad van Europa.

2012

Nawal El Saadawi,
Egyptische arts, gynaecologe, psychi-
ater, journaliste, dissident schrijfster, 
politiek activiste, feministe en 
vrouwenrechtenactiviste.

2009
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Bij de aanvaarding van de Amnesty 

International Leerstoel op 17 maart 2015 

geeft Dave Eggers een publiekslezing in de 

Gentse Vooruit. We geven hier alvast een 

voorsmaakje van wat hem bezighoudt.

Tot nu toe bent u de enige schrijver die laureaat 
is van de Amnesty International Leerstoel. 
Verbaast u dat?
Dave Eggers: ‘Ik ben in elk geval heel vereerd, en 
inderdaad een beetje verbaasd dat ik de enige 
schrijver in het gezelschap ben. Bij deze zou ik de 
volgende schrijvers willen nomineren voor volgend 
jaar: Breyten Breytenbach, Ishmael Beah, Georgi 
Gospodinov, Chimamanda Adiche, Khaled Hosseini 
– en ik kan zo nog een tijdje doorgaan.’
 
Uw werk is bijzonder geëngageerd. Moet een 
hedendaags schrijver per se geëngageerd zijn?
Dave Eggers: ‘Volgens mij is iedereen geëngageerd 
op zijn eigen manier. Mijn eigen engagement en 
de onderwerpen waar ik me voor inzet, verschillen 
van jaar tot jaar. Ik voel me zeker niet geroepen 
om anderen voor te schrijven hoe ze zich moeten 
gedragen – zeker andere schrijvers niet.
 
Wat mij tot actie aanzet, zijn altijd concrete zaken. 
Dat is ook wat mensen doen als ze hun rol als acti-

vist opnemen: anderen tot actie aanzetten. Of het nu gaat 
om een regering, vrijwilligers, mensen die protesteren of 
mensen die geld schenken – we willen andere mensen 
ertoe overhalen om iets te doen. En de beste manier 
waarop ik dat kan doen is door verhalen te vertellen en 
een menselijk gezicht geven aan een abstract onderwerp.
 
Als je een probleem of een historische gebeurtenis wilt 
begrijpen, moet je ze op straatniveau kunnen bekijken, 
door de ogen van een medemens. Dus elke keer als ik een 
omwenteling zie, een revolutie, oorlog, migratie, onterech-
te gevangenisstraffen of slavernij, zoek ik naar de verhalen 
van de mensen die er middenin zaten. Die verhalen zijn 
oneindig veel complexer, waarheidsgetrouwer, completer 
en overtuigender dan een statistiek of een droge analyse.
 
Het beste dat een schrijver kan doen is begrip en empa-
thie kweken door nieuwe waarheden te vertellen, in fictie 
of non-fictie – waarheden die de kracht hebben om 
vooroordelen te nuanceren, mensen in al hun complexe 
menselijkheid weer te geven en zo iemands mening te 
veranderen.’

&

Q

Q

A

A
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Wie zijn uw 
literaire voorbeelden?
Dave Eggers: ‘Gabriel García Márquez is zeker een 
invloed geweest, maar ook schrijvers als Bellow, 
Steinbeck, Nabokov, Joan Didion, Sam Shepard. En 
The Simpsons. Het varieert echt van jaar tot jaar. Re-
cent heb ik vooral veel gelezen van Roberto Bolaño, 
en hij is nu mijn nieuwe held.
 
Het valt me wel op dat veel van mijn favoriete 
schrijvers – Didion, Orwell, Hemingway – begonnen 
zijn als journalist. Als je zo begonnen bent, raak je 
volgens mij die drive nooit meer kwijt. Het gevoel 
dat je midden in de wereld staat en voortdurend 
alles in vraag stelt, is heel verslavend. Soms vind ik 
het ook wel eens leuk om alles achter me te laten. 
Maar dan lees ik in de krant weer over een of ander 
onrecht en onmiddellijk denk ik: daar zou een 
schrijver iets aan kunnen doen.’
 
U bent niet alleen literair geëngageerd – 
u hebt heel wat organisaties opgericht die ook 
daadwerkelijk voor verandering willen zorgen. 
De teller staat intussen op 14. Hebt u een 
favoriet?

Dave Eggers: ‘Dat is als een vader vragen welk van 
zijn kinderen hij het liefste ziet. Ik ben gewoon blij 
dat ze het goed doen, elk op hun eigen manier. Ze 
zijn allemaal begonnen met een heel praktisch, 
vaak beperkt doel. En intussen zijn ze uitgegroeid 
tot iets dat we in onze wildste dromen niet konden 
voorspellen.
 
Ik wil er wel op wijzen dat elk van die organisaties 
gerund wordt door een eigen directeur, met eigen 
medewerkers. Mocht ik me zelf met het manage-
ment bezighouden, dan zouden ze lang niet zo 
fl orissant zijn. Wat ik doe is de organisatie opstar-
ten, ze in de juiste handen achterlaten en ze laten 
groeien. Tot nu toe is dat gelukt.’
 
Waar zult u het hebben in uw publiekslezing 
bij de aanvaarding van de leerstoel?
Dave Eggers: ‘Ik wil het graag hebben over twee the-
ma’s. Ten eerste de essentiële rol die verhalen kunnen 
spelen bij het bevorderen van de mensenrechten. En 
ten tweede hoe we baas moeten kunnen blijven over 
onze eigen verhalen en onze eigen identiteit. Zelfs 
in een digitaal tijdperk waarin we het eigenaarschap 
over onze identiteit dreigen te verliezen.’

Q

Q

Q

A

A

A

PUBLIEKSLEZING IN VOORUIT
Op 17 maart 2015 geeft Dave Eggers 
om 20 uur een publiekslezing in Vooruit.

Toegangsprijs: 5 euro 
(het bedrag gaat naar het goede doel)
Tickets:  WWW.VOORUIT.BE



e UC Irvine is een van de tien campussen van 
de University of California. De universiteit werd 
in de jaren 1960 opgericht, op grond van de 
rancher James Irvine. Vlakbij groeide vanaf 

1975 ook een nieuwe stad, Irvine, die nu al 250.000 in-
woners telt. De campus zelf is erg aantrekkelijk – groen, 
met een fraai park en alles wat je nodig hebt: super-

markten, restaurants, bioscopen, fi tness- en yogaruimtes 
– en één pub. Overal is er wifi  en zie je studenten werken 
aan tafeltjes in de voorjaarszon.

Begin 2014 verbleef ik er zes weken voor mijn BOF- 
project – en doctoraat – over de invloed van etnische 
discriminatie op het welbevinden en de studieresultaten 
van leerlingen met een migratieachtergrond. Mijn promo-
tor, professor Peter Stevens, had professor Jacquelynne 
Eccles van UC Irvine aangezocht als external supervisor 
voor mijn project. Professor Eccles heeft  baanbrekend 
onderzoek gedaan over motivatie en de eff ecten van et-
nische discriminatie. Ze is intussen 70, maar zeer dyna-
misch en erg gastvrij – ik was een onbekende voor haar, 
maar ze nodigde me uit naar de UC Irvine en ik mocht bij 
haar logeren, in haar woning op de campus.
 
Dat was natuurlijk een buitenkans. Haar kantoor stond al-
tijd voor me open, ik nam deel aan de werkvergaderingen 
met haar team en ’s avonds praatten we verder aan de 
keukentafel. Het was erg inspirerend om mee te maken 

hoe een autoriteit in haar discipline werkt en denkt. Ik 
heb hutspot voor haar klaargemaakt, met lekker 

veel Brussels sprouts. En zij nam me vaak mee 
uit eten: Vietnamees, Afrikaans, Mexicaans … 
In de weekends kreeg ze regelmatig collega's 
over de vloer, wat boeiende gesprekken ople-
verde. Het was allemaal erg enthousiasme-

rend – ik kreeg een aantrekkelijk beeld 
van hoe leuk en boeiend een academi-

sche carrière kan zijn. Ik ben erg blij 
dat ik er straks weer heen kan.’

D

UNIVERSE

HUTSPOT IN CALIFORNIË
Als deze Durf Denken verschijnt, verblijft Fanny D’hondt 

(vakgroep Sociologie) weer enkele weken aan de UC Irvine.
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Aan de strij k 
‘Strijken voor Tom? Dat doe ik 

toch echt alleen voor de foto, 

of wat dacht je!’
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Tussen clichés en 
werkelijkheid

KIEZEN VOOR
HOTEL MAMA?
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en paar generaties geleden 
lag het script van je leven 
voor je klaar. Je studeerde 
af en begon meteen aan 
je volwassen leven: je 
vond een vaste baan, 
trouwde, kocht een huis en 
begon aan een gezin. Die 
duidelijkheid is verdwenen, 
zeggen professor 

Wim Beyers en professor Bart Soenens 
(vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- 
en Sociale Psychologie).
 
Wat is er veranderd?
Wim Beyers: ‘In de postindustriële westerse sa-
menlevingen lijken jongeren tussen pakweg 20 
en 25-27 een nieuwe levensfase te verkennen, 
tussen adolescentie en volwassenheid in. Vaste 
bindingen – een job, een partner, een eigen 
woonst – schuiven ze voor zich uit. Voor die 
fase heeft de Amerikaanse psycholoog Jeffrey 
J. Arnett in 2000 de term emerging adulthood 
gemunt, ontluikende of opkomende volwassen-
heid. Opkomende volwassenen kijken een tijd-
lang de kat uit de boom. Ze reizen, zoeken een 
job die bij hen past, gaan misschien opnieuw 
studeren, wonen even samen met een partner 
maar trekken dan opnieuw bij hun ouders in 

enzovoort. Ze nemen de tijd om te experimenteren en 
mogelijkheden te exploreren.’
 
Hoe komt dat?
Bart Soenens: ‘Mensen studeren langer, onder meer 
omdat de lat voor een job hoger ligt. Door de druk op 
de arbeidsmarkt groeit ook de financiële onzekerheid: 
het duurt vaak wel even voordat je een vaste baan vindt 
en financieel onafhankelijk wordt. Het is dan handig als 
je nog een tijdje thuis kunt wonen. Jongeren wachten 
langer om voor een partner te kiezen – het percentage 
jonge singles neemt toe. Zo ontstaat een schemerzone 
tussen adolescentie en volwassenheid waarin nog veel 
voorlopig is en openligt.’
 
Is dat een goede zaak?
Wim Beyers: ‘Ik herinner me dat de moraalfilosoof 

E
Veel jongeren gaan na hun afstuderen 

weer thuis wonen. Waar wijst dat 

Hotel Mama-fenomeen op? En moeten 

we er ons zorgen over maken?

Zijn nestklevers zielig?
Professor Bart Soenens: ‘Waarom zouden ze? 

Cruciaal is niet de woonsituatie zelf, maar de 

motivatie om voor een woonsituatie te kiezen.’
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Koen Raes daar erg kritisch over dacht: jongeren die eerst 
wat experimenteren, komen later op de arbeidsmarkt 
terecht. Dat zet de sociale zekerheid onder druk. Als ze 
verschillende partnerrelaties aan elkaar rijgen voordat 
ze aan een gezin denken, krijgen ze later – en moeilij-
ker – kinderen, wat de kosten voor de gezondheidszorg 
omhoog jaagt. Dat is natuurlijk een sociologische visie. 
Als ontwikkelingspsychologen bekijken wij het toch wat 
genuanceerder.’
 
Bart Soenens: ‘Jongeren nemen wat meer tijd voordat ze 
zich in volwassen rollen gooien. Gemiddeld genomen is 
dat een goede zaak. De identiteitsontwikkeling is op die 
leeftijd nog zeer dynamisch. Als opkomende volwasse-
ne krijg je een moratorium, een time-out waarin je je 
identiteit kunt vormgeven, allerlei opties kunt verkennen 
en uitproberen.’

‘Na mijn master Communicatiewetenschappen 
vond ik niet meteen een job en was ik single. 
Ik ben graag in mijn ouderlijk huis en mijn 
moeder woont toch alleen, dus was het voor 
mij evident om weer thuis te gaan wonen. 
We kunnen het goed met elkaar vinden. 
Ik hoef de eindjes niet moeizaam aan elkaar 
te knopen op een sober flatje en geniet volop 
van mijn autonomie – ik heb zeven maanden 
rondgetrokken in Australië, wat ik onmogelijk 
had gekund als ik aan een huurcontract had 
vastgezeten.’

Jolien Pardon (25): 

Keuzes verkennen
Professor Wim Beyers: ‘Emerging adults verkennen 

keuzes op het gebied van carrière, relaties, wonen. 

Als ze dat doelgericht doen, is dat positief.’
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Zijn er ook nadelen?
Bart Soenens: ‘Er zijn strings attached. De 
samenleving tolereert dat je tijd neemt om 
mogelijkheden te exploreren. Dat kan je ook 
keuzestress bezorgen. Je krijgt veel vrijheid, 
alle wegen liggen voor je open – maar dat is 
tegelijk ook chaotisch en verwarrend. Als het 
later fout loopt omdat je de verkeerde keuzes 
hebt gemaakt, is dat wel jouw verantwoordelijk-
heid: “Je hebt kansen gekregen, maar je hebt ze 
verprutst”, hoor je dan.’
 
Wim Beyers: Emerging adults verkennen keuzes 
op het gebied van carrière, relaties, wonen. 

Als je dat doelgericht doet – om uit te zoeken wat echt 
bij je past – is dat positief. Het verdiept je waardenkader 
en verstevigt je identiteit. Dat wordt anders als je geen 
echte keuzes durft te maken, trends en modes slaafs 
volgt en blijft rondzwalken. Dan werkt die levensfase 
 verlammend.’
 
Een symptoom van ‘opkomende volwassenheid’ is dat 
jongeren langer thuis blijven wonen. Ook dat bekijkt 
u genuanceerd?
Bart Soenens: ‘Een paar generaties geleden vond men 
je toch wat zielig als je op je 25ste nog thuis woonde. 
Dat zou wijzen op gebrek aan zelfstandigheid. In onze 
vakgroep hebben Evie Kins en wijzelf een steekproef van 
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opkomende volwassenen die nog bij hun ouders wonen 
vergeleken met een groep zelfstandig of semi-zelfstandig 
wonende jonge volwassenen. Daaruit blijkt dat de woon-
situatie eigenlijk heel weinig invloed heeft op het subjec-
tieve geluksgevoel en de sociale aangepastheid. Cruciaal 
is niet de woonsituatie zelf, maar de motivatie om voor 
een woonsituatie te kiezen. Kies je omdat je moet, onder 
druk van externe factoren? Of kies je omdat je het echt 
wilt, omdat je helemaal achter je keuze staat?’
 
Wim Beyers: ‘Gemiddeld bleken jonge volwassenen die 
al zelfstandig wonen net iets gelukkiger. Dat komt alleen 
omdat mensen die nog thuis wonen dat gemiddeld iets 
vaker doen omdat het moet – bijvoorbeeld omdat de 

‘Voor mij is thuis wonen vooral 
een praktische oplossing. Nadat 
ik in 2013 was afgestudeerd als 
burgerlijk ingenieur, heb ik een 
jaar aan cohousing gedaan. Ik 
wil voor mijn job graag naar 
het buitenland, maar dat kan 
pas vanaf september dit jaar. In 
afwachting woon ik thuis, al ben 
ik er niet zo vaak. Ik heb geen 
beslommeringen, kan wat sparen 
en leid dankzij mijn auto een 
autonoom leven: mijn sociale 
leven speelt zich af in Antwerpen, 
Gent en Brussel.’

Tom Beke (24): 

ouders erop aandringen of omdat het financieel 
niet anders kan. Maar dat hoeft niet zo te zijn. 
Hoe dan ook: of je al dan niet op eigen benen 
staat, is minder belangrijk dan of je al dan niet 
autonoom een keuze maakt.’
 
Zachte of harde druk van de ouders is nefast?
Bart Soenens: ‘Die druk kan beide kanten uit-
gaan: “Ga maar alleen wonen, want wij draaien 
niet meer voor je op”, maar ook: “Je laat ons nu 
toch niet in de steek, na alles wat we voor jou 
hebben gedaan? Je wilt ons toch niet kwetsen 
en ontgoochelen?” In de twee gevallen krijgen 
jongeren te maken met een controlerende, 
dwingende, manipulerende stijl die hun autono-
mie inperkt. In extreme gevallen is die ouderlijke 
druk geassocieerd met depressieve klachten. 
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als ouders 
hun eigen separatieangst niet beheersen: tegen-
over hun kind hameren ze dan op loyauteit en 
op de opofferingen die ze zich hebben getroost. 
Zo induceren ze een schuldgevoel.’
 
Wim Beyers: ‘De opkomende volwassenheid is 
een ambivalente fase van vrijheid en explora-
tie, maar ook van verwarring en harde keuzes. 
Als ouders autonomie-ondersteunend denken 
en communiceren, kunnen ze daarbij helpen. 
Overigens doen de meeste ouders dat wel, 
ook bij opkomende volwassenen die nog thuis 
wonen. Wat ook een rol speelt, is dat echte 
generatieconflicten nauwelijks nog bestaan. De 
waardenpatronen van ouders en kinderen lijken 
heel erg op elkaar. Wrijvingen worden zeldzamer. 
Ook opkomende volwassenen die thuis blijven 
wonen, evolueren vaak zonder veel problemen 
naar een gelijkwaardige en meer horizontale 
relatie met hun ouders.’
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OOK JIJ 
GEBRUIKT

De naam iText zegt je waarschijnlijk niet veel. 

Toch kom je er waarschijnlijk dagelijks mee in 

contact: als je een pdf-factuur via e-mail krijgt, 

bijvoorbeeld, of als je een Google Spreadsheet 

als pdf wilt opslaan. De knowhow werd gebo-

ren aan de UGent – zij het na 

een bochtig parcours.
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MADE 
@UGent

MADE 
@UGent

I

Bruno Lowagie
° 1970, Ieper
Master Burgerlijk ingenieur-
architect, UGent (1995)

Ingeborg Willaert
° 1970, Roeselare
Master Burgerlijk ingenieur 
bouwkunde, UGent (1994)

Knowhow geboren aan de UGent

iTEXT
n een notendop uitgelegd is iText is een 
library die ontwikkelaars kunnen gebruiken 
om vanuit hun eigen applicaties pdf-
documenten te genereren en te verwerken. 

Samen met zijn vrouw Ingeborg Willaert leidt 
ontwikkelaar Bruno Lowagie – een UGent-
alumnus – het gelijknamige bedrijf.
 
Bruno Lowagie: ‘Als leek kan je met iText op zich-
zelf niets doen, maar je ontdekt iText vaak onder 
de motorkap van een boekhoudpakket  waarmee 
je facturen in pdf kunt aanmaken, of van web-
sites die je in staat stellen bankuittreksels als 
pdf-bestanden op je harde schijf te bewaren.’
 
De eerste versie van iText heb je blijkbaar 
ontwikkeld aan de UGent, in 1998.
Bruno Lowagie: ‘Ik werkte toen voor de directie 
ICT, die een groot stuk van de administratie wilde 
automatiseren. Als een professor zijn examen-
resultaten wilde doorgeven, moest hij een dis-
ketje naar de studentenadministratie brengen. 
Studentenlijsten uitprinten kon alleen op een 
gewone printer die géén netwerk printer was. 
Werken met disketjes was één grote miserie. 
Soms had een student op verschillende disket-
tes verschillende punten. Soms had een student 
geen punten en was het moeilijk te achterhalen 

of dat kwam doordat de student niet was komen opda-
gen of door een ontbrekende diskette.’
 
‘Wij hebben toen een intranetapplicatie ontwikkeld, 
zodat de professoren hun punten rechtstreeks konden 
ingeven. Omdat pdf toen de facto de standaard was, 
vond ik het logisch om alles in dat formaat om te zetten. 
Alleen bleek er nog geen soft ware te bestaan die dat kon. 
Ik heb hem dan maar zelf geschreven.’
 
‘Achteraf bekeken zaten er in die eerste versie nog heel 
wat beginnersfouten. Daarom heb ik ze een paar jaar 
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later volledig weggegooid en from scratch een nieuwe 
library gebouwd. Dat is uiteindelijk iText geworden.’
 
Je zou denken dat je informatica gestudeerd hebt. 
Maar je bent ingenieur-architect.
Bruno Lowagie: ‘Ik programmeerde al vanaf mijn twaalf-
de. Maar op mijn zestiende was ik de computers grondig 
beu – ik had toen ook de meisjes ontdekt (lacht). In mijn 
laatste jaar middelbaar volgde ik tien tot twaalf uur per 
week kunstschilderen in een atelier en ik wilde daar ook 
mijn beroep van maken. Maar mijn ouders zagen dat 
niet zitten. Onder lichte dwang heb ik toen meegedaan 
aan het ingangsexamen voor burgerlijk ingenieur. Ik koos 
voor architectuur, een richting die toch enigszins bij het 
artistieke aanleunde.’
 
En waar komt Ingeborg in het verhaal?
Ingeborg Willaert: ‘Wij leerden elkaar kennen aan 
de UGent, deden samen onze thesis en trouwden kort 
daarna. We kregen vrij snel kinderen en daarna ben ik 
thuisgebleven om ze op te voeden.’
 
‘Enerzijds was het natuurlijk jammer dat ik niets met 
mijn diploma deed, maar achteraf heeft het ook zijn 

voordelen gehad, zeker toen iText 
uitgroeide van een zuiver hobbyproject 
tot een bedrijf. Ik houd me bezig met 
de bedrijfsmatige kant: de financiën, de 
bedrijfsstructuur, het juridische aspect 
– vroeger ook human resources, maar 
daar hebben we intussen mensen voor 
in dienst genomen.’
 
iText is op korte tijd heel groot 
geworden. Vorig jaar wonnen jullie 
de Deloitte Technology Fast50 
award, die de vijftig snelst groeiende 
technologiebedrijven in België oplijst. 
Jullie omzet steeg op vijf jaar tijd met 
4.099 procent.

‘Een charismatische figuur’

Bruno Lowagie: ‘Aan professor Dirk De Meyer heb ik 
veel gehad. Je kon bij hem een klassiek examen afleggen 
en dan 13 of 14 halen, en in het slechtste geval een 
9. Of je kon één boek bespreken en een 16 halen – of 
een 5, want De Meyer was een belezen man die echt 
dieptevragen stelde.’
 
‘Op een van die examens had ik een boek bij me van 
de architectuurtheoreticus Manfredo Tafuri, met wie 
De Meyer nog had samengewerkt. Ik moest toegeven 
dat ik het boek gewoon niet begreep: je moest elke zin 

Koppel made@UGent
Ingeborg Willaert en Bruno Lowagie 

leerden elkaar kennen aan de UGent, 

trouwden en startten samen iText op.

minstens twee keer lezen om er iets van te snappen. De 
Meyer gaf me volmondig gelijk: inderdaad, als je 19 bent, 
gaat dat je petje te boven. En hij heeft me toen heel het 
boek uitgelegd. Uiteindelijk toch nog een 16 gehaald.’
 
Een charismatische figuur, vindt ook Ingeborg. ‘Ik kon 
hem eigenlijk niet als keuzevak volgen maar ging toch 
mee naar de les omdat het zo interessant was. En hij 
heeft ons Inigo Jones leren kennen, de eerste architect 
die zichzelf zo noemde, in plaats van bouwmeester. 
Onze oudste zoon hebben we Inigo genoemd.’ 
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Ingeborg Willaert: ‘Dat is natuurlijk heel veel, maar voor ons 
voelt het anders aan omdat we jarenlang onder de waterlijn 
hebben gewerkt. iText bestaat intussen al 15 jaar, maar de eerste 
acht jaar was het gewoon Bruno’s kindje zonder dat we er iets 
mee verdienden en zonder dat er een bedrijf bestond. Als je de 
groei over 15 jaar uitspreidt, lijkt hij meteen al een stuk min-
der spectaculair.’
 
De groei is des te opvallender omdat iText nog altijd open 
source is: wie wil, kan de code gratis downloaden en gebruiken.
Bruno Lowagie: ‘Dat klopt, maar wie de code voor commerci-
ele doeleinden gebruikt, wordt verondersteld een commerciële 

 licentie te nemen. Velen doen dat he-
laas nog niet. Als je kijkt naar de top-10 
van downloads en bezoekers op onze 
site, dan staat India op 2 en China op 4, 
maar in die landen hebben we bijna 
geen klanten.’
 
‘Daarom noem ik mezelf ook Evangelist 
van iText in plaats van CEO. Ik probeer 
bedrijven te bekeren, hen de voordelen 
van een licentie te doen inzien. Want 
die zijn er wel degelijk. De meeste 
bedrijven kunnen niet investeren in 
een pdf-specialist, zodat hun pdf’s niet 
aan de bedrijfsnormen voldoen en hun 
eigen klanten ontevreden worden. Wie 
een licentie heeft, houden we op de 
hoogte van de veranderende standaar-
den en geven we ook opleidingen.’

‘De pdf-standaard evolueert heel 
snel, en er komen alsmaar meer 
toepassingen bij. In de VS hecht men 
veel belang aan de nieuwe normen om 
pdf toegankelijk te maken voor blinden 
en slechtzienden. In Europa zijn de 
bedrijven meer gefocust op de digitale 
handtekening. De meeste bedrijven 
kunnen dat allemaal niet opvolgen, wij 
wel. Ik zit ook in het comité dat nieuwe 
iso-standaarden voor pdf ontwikkelt.’
 
Maar met architectuur heeft dat 
allemaal nog maar weinig te maken.
Bruno Lowagie: ‘En toch: iText wordt 
ook vaak geroemd omdat de software-
architectuur zo goed in elkaar zit. Zelfs 
iemand die totaal geen verstand heeft 
van pdf, kan ermee aan de slag. Het 
zijn dan wel geen tastbare funderingen, 
steunmuren en dakconstructies, maar 
de basisprincipes blijven.’
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Professor Gert 
Vermeulen,

vakgroep 
Criminologie, 

Strafrecht en Sociaal 
Recht

‘Big Brother loert om de hoek’

MOETEN WE 
CASH GELD 

AFSCHAFFEN?

U
DENKT?

‘Dat een cashloze samenleving zwart geld 
en witwasserij bemoeilijkt, is een niet te 
onderschatten voordeel. Maar komt de 
privacy niet in het gedrang? Betalingen 
met een kredietkaart zijn gemakkelijk te 
traceren en kunnen veel informatie over 
iemand  vrijgeven.
 
Als ik in een winkel een betaling doe met 
mijn kredietkaart, mag die winkel mijn 
gegevens niet zomaar gebruiken voor bij-
voorbeeld marketing. Als die winkel dat toch 
wil, moet hij daarvoor mijn toestemming 
hebben. Maar als naast de winkel en de 
bank ook de overheid zicht krijgt op die pri-
végegevens, loert Big Brother om de hoek.
 
Dat de overheid reactief gegevens kan inkij-
ken, nadat bijvoorbeeld een misdrijf is ge-

beurd, daar hebben de meeste mensen geen 
bezwaar tegen. Maar veel overheden willen 
proactief en in bulk allerlei gegevens inkijken, 
met als argument dat dat nodig is in de strijd 
tegen terrorisme en radicalisering.
 
In België kan zoiets niet, en maar goed ook. 
Hier heb je nog altijd een onderzoeksrech-
ter nodig die de toelating moet geven om 
bepaalde gegevens te verzamelen. Maar 
andere overheden hebben minder scrupu-
les. Zo hebben de VS via een dwangbevel 
toegang gekregen tot alle internationale 
betalingsgegevens van de interbankenorga-
nisatie Swift . Paradoxaal genoeg kunnen de 
VS dus bankgegevens van Belgische burgers 
inkijken die de Belgische overheid niet mag 
inkijken. Niet alleen juridisch, maar ook als 
persoon erger ik mij daar blauw aan.’
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Professor 
Koen Schoors, 

vakgroep Algemene 
Economie

‘Voor de doorsnee burger is een cashloze sa-
menleving in de eerste plaats gemakkelijk. Om 
te betalen heb je genoeg aan één kredietkaart 
of zelfs gewoon aan je gsm. Diefstal wordt 
moeilijker: cash geld ben je gewoon kwijt, maar 
een kredietkaart kun je snel blokkeren.
 
Maar het grootste voordeel is volgens mij dat 
de samenleving een stuk transparanter wordt 
doordat een groot deel van het zwartgeldcircuit 
verdwijnt. De geschiedenis leert dat transpa-
rante samenlevingen succesvoller, creatiever, 
innovatiever en stabieler zijn.
 
Het werkt overigens ook omgekeerd: als burgers 
vrezen dat een regime het niet altijd goed met 

hen voorheeft , zal dat regime cash geld onmo-
gelijk kunnen bannen. Mensen zullen uitwegen 
blijven zoeken om hun geld voor de overheid 
te verbergen. Een cashloze samenleving kan 
alleen maar als mensen de regering vertrou-
wen. Het is geen toeval dat cashloos betalen al 
goed ingeburgerd is in landen als Finland en 
Zweden, en bij ons nog niet. Ons vertrouwen in 
de overheid is lang niet zo groot.
 
Sowieso ben ik ervan overtuigd dat cash 
langzaam verdwijnt. In Afrika, bijvoorbeeld, is er 
echt een boost van betalingen via de gsm. Het 
netwerk is er, de kosten zijn laag en het gaat een 
stuk effi  ciënter dan cash. De stap naar de bank 
hebben veel burgers daar gewoon overgeslagen.’

‘Transparante samenlevingen zij n succesvoller’

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:

Christine De Laeter
Elektronisch betalen is veiliger voor de 
winkelier. Want een lege kassa, geen overval. 

Maar ik betaal liever contant omdat ik dan meer bewust 
geld uitgeef, en zo beter budget onder controle hou. 
8 februari om 2:46

Paul Franken
Lijkt me een zeer slecht idee. Is de 
invloed van de zwarte economie op 

de gewone genoeg onderzocht? Wat met privacy? 
Systeemfalen? Cyberaanvallen? Een systeem is 
immers maar zo sterk als de zwakste schakel; zie 
de Sony-hack. En hoeveel mensen drijf je zo verder 
de armoede in? Dat gezegd, van mij mag èèn deel 
van het cash-geld direct afgeschaft worden: de 1 en 
2 eurocent munten. 7 februari om 20:51

Joachim Faingnaert
Indien de antiwitwascel één melding 
over één verdachte transactie van u 

heeft van een willekeurige melder die u toevallig om 
een of andere reden niet goed kan hebben dan krijgt 
deze cel de mogelijkheid om al je banktransacties van 
alle banken (binnen en buitenland) op te vragen.
8 februari om 9:19

Floris Borghgraef
Alleen als elektrische transacties discreet 
kunnen verlopen zonder dat eender welke 

instantie, noch de overheid daar zomaar inzage tot hebben. 
Ik denk dat dit nu wel reeds het geval is, maar de vraag 
is of dit ook zo blijft naar de toekomst toe. Als er een 
volledige overgang zou plaatsvinden naar cashloos geld, 
dan vind ik dat alternatieve decentrale betalingswijzen 
eveneens gebruikelijker moeten worden. Hoewel ik 
de bitcoin persoonlijk maar een utopie, een verijdeld 
piramidespel vind, vind ik het achterliggende idee van een 
gecentraliseerde munt wél goed. 7 februari om 8:31

U denkt ook op facebook. Een greep uit de reacties:
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DOOR WIE  
WERD DE AMERIKAANSE SCHRIJVER 

DAVE EGGERS BEÏNVLOED?

VRAAG

Lees meer over de Amnesty International Leerstoel voor Dave Eggers op p. 14.
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‘IK OVERSCHRIJD GRAAG GRENZEN’
Zingen terwijl je inademt?

DIE DURFT DENKEN

Mijn ontdekking van inhalerend zingen is een 
voorbeeld van serendipiteit – je ontdekt iets 
terwijl je iets anders zocht. Ik was een heden-
daagse partituur aan het instuderen, zag een 
triangelteken en had geen idee hoe ik dat moest 
zingen. Tegelijk oefende een klarinetspeler de 
circulaire ademhaling. In een opwelling deed ik 
iets gelijkaardigs – ik zong terwijl ik inademde. 
Dat klonk meteen heel verrassend.
 
Ik ben klassiek geschoold, maar ik speel met 
allerlei stijlen, van barok tot pop of hedendaags 
– ik overschrijd graag grenzen. Daarom heb ik 
meteen met de techniek geëxperimenteerd. Ik 
sta versteld over de mogelijkheden: ik kan chro-
matisch zingen, met vibrato, maar ik breng ook 
horrorachtige klanken of dierengeluiden voort. 

En ik kan vlot switchen tussen normaal en in-
halerend zingen. Ik treed er wereldwijd mee op 
– het is een echte passie. Intussen heb ik er ook 
een speciaal notatiesysteem voor ontwikkeld en 
ikzelf en anderen hebben er composities voor 
geschreven die al op cd zijn verschenen.
 
Mijn stem heeft het niet geschaad, integendeel: 
volgens recente tests heb ik nu een bereik van 
vier octaven. Het lijkt wel alsof inhalerend zin-
gen andere ligamenten en spiertjes activeert.
 
In mijn doctoraat heb ik ook een methode 
ontwikkeld om inhalerend zingen aan te leren. 
Later wil ik zeker ook therapeutische mogelijk-
heden van de techniek exploreren, bijvoorbeeld 
voor stemre-educatie. 

Inhalerend zingen?
Artistieke duizendpoot Françoise 

Vanhecke verkent de moge-

lijkheden in haar doctoraat in 

de Kunsten (IPEM en vakgroep 

Kunst-, Muziek- en Theater-

wetenschappen, UGent en 

 Conservatorium, HoGent).

WWW.FRANCOISEVANHECKE.BE
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