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 POLITICOLOOG STEVEN VAN HECKE OVER EUROPA

“ De grootste stappen vooruit
 danken we aan een crisis”

“We focussen te veel op landen als Ita-
lië en Griekenland, en te weinig op het 
nieuwe zorgenkind, Frankrijk.” Zo ana-
lyseert Steven Van Hecke de eurocrisis. 
Hij is het gezicht van de opleiding poli-
tieke wetenschappen aan Kulak.

Onze fotograaf Rob STEVENS richt zijn lens op de mens achter de actualiteit aan de universiteit, en vuurt vrank en vrij vragen af.

UITGELICHT

T
ijdens een bezoek aan Ku-
lak loopt u bij het betreden 
van de grote hal het niet 

onaangename risico verrast te 
worden door klanken uit een 
andere, en ook wel mooiere we-
reld. Verborgen in een hoekje 
tref ik zo eerstejaarsstudente 
onderwijskunde Flore Van Doo-
ren aan, in het gezelschap van 
haar harp. 

“Ik speel al tien jaar harp, solo 
en als duo, met mijn vriendin 
Birgit”, vertelt ze. “Maar omdat 
ik ‘te laat’ ben begonnen aan het 
conservatorium zit ik nu een jaar 
achter op schema. Aangezien er 
in mijn thuisstad Brugge geen 
les wordt gegeven op zaterdag, 
was ik verplicht mijn laatste jaar 
muziek in Kortrijk te doen. En 
moest de harp dus mee.” Een 
te klein kot, een vraag aan de 
universitaire overheden en een 
positief antwoord later mag 
Flore haar harp hier stockeren 
én bespelen, en nog wel aan de 

voordeur van campusrector Jan 
Beirlant. “Het stoort niemand”, 
vertelt Flore, “het is dan ook een 
zacht instrument. Ik probeer 
elke dag te oefenen, maar dat 
lukt niet altijd.”

Komen er wel eens medestu-
denten op de muziek af? “Af 
en toe komen er mensen even 
een kijkje nemen, ja. En mijn 
vriendinnen passeren geregeld. 
Ik doe ook mee aan de Kulak 
Proms in de stadsschouwburg. 
Dat is een festival voor podium-
kunsten georganiseerd door ons 
Cultuurpresidium. Daar zal dus 
sowieso een groot publiek zijn.” 
En de toekomst? “Ik ga volgend 
jaar naar Leuven om klinische 
psychologie te studeren. Kin-
derpsychologe worden in een 
ziekenhuis zie ik momenteel wel 
als een fijn plan. De harp zal een 
hobby blijven, ik denk dat ik het 
spelplezier wat zou verliezen als 
ik me in de competitieve profes-
sionele wereld zou gooien.”

 KULAK-
KALENDER

 

 MAART
· 1 maart: Infoavond
· 5 maart: Bezoek Franse 

ambassadeur Bernard Valero
· 5 maart: Studentenquiz
· 6 maart: Kulak Proms
· 12 maart: Bloedinzameling
· 12 maart: Lezing Arnoud Raskin, 

Mobile School – Streetwize
· 14-15 maart: Studenten 24 uur
· 20 maart: ‘Tweespraak’ met 

Wouter Beke en Rik Van 
Cauwelaert

 APRIL
· 15-16-17 april: Kulaktoneel
· 15 april: Opening tentoonstelling 

‘Hartografie’ van Ruth Loos
· 16 april: Lezing Eric Van Zele, 

Manager van het Jaar
· 17 april: Lezing rechtsfilosoof en 

opiniemaker Paul Cliteur

 MEI
· 2 mei: Students on Stage
· 7 mei: ‘Tweespraak’ met 

Jean-Claude Trichet en Steven 
Vanackere

· 8 mei: Voetbaltornooi
· 16 mei: Cantina Cubana

 Meer info: www.kuleuven-kulak.be
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TWEESPRAAK 

‘Tweespraak’ zet viermaal 
per jaar twee interessante 
sprekers tegenover elkaar 
die nog niet samen in de 
media optraden, en laat ze 
reflecteren over actuele 
thema’s en gemeenschap-
pelijke interesses.
 Volgende data:
· 20 maart 2013: Wouter 

Beke en Rik Van Cauwe-
laert – ‘De toekomst van 
de (Belgische) democratie’

· 7 mei 2013: Jean-Claude 
Trichet en Steven Vanac-
kere – ‘De eurocrisis’

 Info en inschrijvingen:  
www.kuleuven-kulak.be/ 
tweespraak

TIM VUYLSTEKE

Van Hecke is Europaspecialist. Hij 
deed onderzoek naar de Europese 
politieke partijen, en wil nu de im-
pact van de eurocrisis bestuderen. 
“Ik denk dat we de gevolgen van 
die crisis onderschatten. De Euro-
pese Commissie heeft een groot 
deel van het financiële beleid over-
genomen, doordat ze de nationale 

begrotingen controleert. Op die 
manier worden de nationale par-
lementen buitenspel gezet. Bo-
vendien beseffen we nu meer dan 
ooit dat we afhankelijk zijn van 
elkaar. Vroeger was Berlusconi 
vooral amusant, vandaag zijn we 
echt bezorgd over de verkiezings-
uitslag in Italië. Want wat daar be-
slist wordt, heeft consequenties 
voor de hele eurozone.”

“Daarnaast focussen we te veel 
op landen als Italië en Grieken-
land, en te weinig op het nieuwe 
zorgenkind, Frankrijk. De tweede 
grootste economie van de euro-
zone staat er slecht voor – denk 
maar aan de historische verlie-
zen die nationale iconen Citroën 
en Peugeot vorig jaar leden. Op 
middellange termijn kan dat dra-
matische gevolgen hebben. De 
Frans-Duitse as is ook niet meer 
zo sterk als vroeger: beide landen 
zitten niet altijd meer op één lijn. 
Vandaar dat de Britse premier  
Cameron de grote overwinnaar 
was bij het akkoord over de Euro-
pese begroting.”
Van Hecke heeft gelukkig 

ook positief nieuws voor Eu-
ropa. “De grootste stappen 
vooruit danken we altijd aan 
een crisis. Mijn voorspelling 
is dat ook het laatste taboe- 
domein, de sociale zekerheid, 
ooit van Europa wordt. Stel dat 
in de toekomst bepaalde landen 
hun pensioenen niet meer kun-
nen betalen. Ze zullen een be-
roep moeten doen op de solida-
riteit van de andere landen, maar 
wel onder Europese voorwaarden  
natuurlijk …”

Persoonlijker onderwijs
De opleiding politieke weten-
schappen aan Kulak bestaat al 
enkele jaren, maar Kortrijk heeft 
met Steven Van Hecke pas sinds 
kort zijn eigen politicoloog, die 
alle politieke vakken doceert en 
het gezicht van de opleiding is. 
“Aan Kulak combineer je poli-
tieke wetenschappen met rech-
ten of geschiedenis. Zo krijgen 
studenten een bredere kijk, wat 

zeker een meerwaarde biedt”, 
zegt professor Van Hecke. “Daar-
naast hebben we het voordeel dat 
de kleine lesgroepen leiden tot 
persoonlijker onderwijs, en die 
kleine groepen kun je ook mak-
kelijker warm maken voor extra-
curriculaire activiteiten: een on-
derzoekje naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen, een 
bezoek aan het Europees Parle-
ment, onze lezingenreeks Twee-
spraak (zie hiernaast) …”
Met deze aanpak wil de univer-

siteit Kortrijk op de politicolo-
gische kaart zetten. “Het is de 
bedoeling dat we een actieve rol 
gaan spelen in het maatschap-
pelijk debat, dat ik af en toe een 
opiniestuk schrijf, en dat we hier 
nieuwe initiatieven opzetten. Met 
onze discipline kunnen we de 
maatschappelijke uitstraling van 
Kulak verbreden.” 


