
Dit is een cover Filmfestival: 
cannes aan de leie

Cool Abdoul:   
“Only God can judge me” 

NSV!-debat 
stelt teleur
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Hannah DemolBesparingenedito

HJD Crisistijden, begroting, bespa-
ringen – yawn – voor ons, studenten, 
is het een ver-van-ons-bed-show waar 
enkel mama en papa over vloeken. Op 
het bestuurscollege van donderdag 15 
oktober kwamen de bezuinigingen ech-
ter wel even heel dicht bij de student, 
toen in het rectoraat de begroting van 
de universiteit gent werd afgerond en 
goedgekeurd door het bestuurscollege.  

Op bladzijde 13 kun je lezen dat er 
elf miljoen bezuinigd moest worden en 
dat er werd geopteerd voor een line-
aire besparing. (bijna) overal evenveel 
besparen lijkt eerlijk, toch zorgt één 
bepaald uitgavenpostje voor heel wat 
opgetrokken wenkbrauwen. 

in totaal wordt er voor het volgende 
jaar 180 000 euro meer uitgegeven aan 

internationale samenwerkingsakkoor-
den en het China Platform. 

rector van Cauwenberge, laat 
mij dan nu toe om te vragen: waar-
om die grote bedragen en stijgingen? 
Campussen bouwen in Zuid-Korea 
(lees op blz. 5) klinkt wel leuk en span-
nend, maar de ugent ontploft onder 
het gewicht van zoveel studenten. Wat 
helpt een China Platform daar aan? 

Ondanks een stijgend aantal stu-
denten worden er geen extra jobs ge-
creëerd aan de ugent. in 2011 zouden 
personeelsleden die op pensioen gaan 
waarschijnlijk niet meer worden ver-
vangen. Meer studenten en evenveel 
of zelfs minder personeel: een oneven-
wicht in de maak. een goede job vinden 
is voor een student sowieso een heuse 

uitdaging, zeker nu de arbeidsmarkt 
overhoop ligt. Waarom dan besparen 
op de doorstroombegeleiding van stu-
denten? Omwille van wat internatio-
nale uitstraling?

studenten hebben geen baat bij pro-
jecten ergens ver in azië. een verdubbe-
ling van de loontoelagen voor het China 
Platform zorgt niet voor een betere be-
geleiding van laatstejaars op zoek naar 
werkzekerheid. als student maak ik mij 
zorgen, waar gaat al dat geld naartoe? 
u houdt van uw studenten en uw uni-
versiteit, maar internationale uitstra-
ling krijgt bij een begroting voorrang? 
beste rector, wij studeren niet in China, 
maar in gent, uw thuisstad.  ¶



schamper, heden halfvol

over pijn en zijn nieuwe boek ‘de 
Bewaker’.

Peter Terrin
Het ronkt en het heeft uw mama al in 
haren bloten gezien: de Gentse 
Universitaire supercomputer.

Slimmer dan uw pa

24

Films: je vindt ‘t allemaal fantastisch, maar eigenlijk is het pure hekserij. toch 
schreef schamper massa’s artikels over de Zwarte magie: ééntje over de impact 
op de stad Gent (blz. 14), ééntje over de films zelf (blz. 28).

36e Filmfestival van Vlaanderen Gent
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kringen& 
 konventen onderwijs kort

»

«

13e gocartrace van de Diergeneeskunde (19/10)
Gocartrijden aan de zee, het is wat eentonig. dat 
moet de Vlaamse diergeneeskundige kring ook 
gedacht hebben, toen ze besloten het hele gocart-
gegeven te pimpen en een jaarlijkse gocartrace 
te houden in de gangen van hun faculteit in 
merelbeke. langs een met stro bezaaid parcours 
mogen deelnemers elkaar van de baan  
proberen te rijden, terwijl de omstaanders zich 
kunnen voldrinken en -vreten aan de kraampjes 
die langs het parcours staan opgesteld. een 
springkasteel, een bierestafette, een optreden 
van sam Gooris en een afsluitende fuif zorgen 
voor verder entertainment.

Filmweek, Home Boudewijn, 18- ×
22/10, Bar Home Boudewijn.

doopcantus, Vlaamse economische  ×
kring, 19/10, salamander, 20 uur.

Gocartrace t.v.v. dierenartsen  ×
zonder Grenzen, Vlaamse 
diergeneeskundige kring, 19/10, 
Faculteit dGk merelbeke, 20 uur.

openingsfuif, Filologica, 20/10,  ×
Vooruit, 22 uur.

debat over feministische  ×
porno, 20/10, ’t Zal wel Gaan, VcG, 
Huidevetterskaai 39, 20 uur.

dagdisco, Vlaamse Biomedische  ×
kring, 21/10, Point Final, 12 uur.

Baravond, Home Fabiola, 21/10,  ×
Home Fabiola, 21 uur.

kookinitiatie, Vlaamse  ×
Geschiedkundige kring, 22/10, 
trappen van de Blandijn, 19.45 uur.

openingsfuif, Vlaamse  ×
economische kring, 22/10, Vooruit, 
22 uur.

lezing nick Hannes, Fotoklas,  ×
26/10, Podiumzaal therminal, 20 uur.

interfacultair toernooi, Faculteiten  ×
konvent Gent, 26/10, GUsB.

JC in Frankrijk werd bij het begin van het schooljaar met een 
nieuw project gestart om spijbelen in drie scholen rond Parijs te-
gen te gaan. het idee was dat elke klas met 2000 euro startte en 
dan samen het spijbelen tegenging. Op die manier konden ze tot 
10000 euro verdienen op het einde van het schooljaar. het expe-
riment zal een jaar duren, daarna kan het eventueel uitgebreid 
worden naar andere Franse scholen.

uit het verenigd Koninkrijk komt heel ander nieuws. de leer-
linge alex dalby werd door haar directeur naar huis gestuurd om-
dat ze een te strakke broek droeg. volgens de directeur tonen de 
broeken het ondergoed van de leerlingen en zijn ze ook ‘te trendy’ 
door de onnodige ritsen. het zichtbare logo van het merk ‘Miss 
sexy’ geeft volgens de directeur bovendien ook niet de juiste 
boodschap weer over de studenten of de school.

dit jaar werd voor de zesde keer de times higher education-
lijst van beste universiteiten opgesteld. harvard stond net als 
vorig jaar op de eerste plaats. er wordt rekening gehouden met 
factoren zoals de kwaliteit van het onderzoek en het onderwijs, 
maar ook de internationale gerichtheid en de werking van de in-
stelling spelen een rol. naast harvard staan ook Cambridge en 
Yale in de top drie. vooral de vooruitgang van de aziatische uni-
versiteiten valt dit jaar op. daar werd veel geïnvesteerd in hoger 
onderwijs. in de lijst is wel een foutje geslopen: er staan immers 
vijf belgische instellingen op de lijst, waarvan de K.u. leuven op 
de hoogste plaats staat. iedereen wéét dat de ugent veel beter en 
cooler is dan de K.u. leuven!  ¶



Een bakje filosofie van de afhaalprof!
Binnenkort verkrijgbaar aan de Universiteit Gent:

“graag,” antwoordden de enthousiaste 
Koreanen, “en mogen we ons eigen petje ont-
werpen?” en toen de Koreanen op hun beurt 
op zoek gingen naar de intelligentste aller 
mensen om hun universitair systeem uit te 
bouwen, dachten ze meteen aan de amer… 
ik bedoel, aan de gentenaren. “graag,” ant-
woordden de gentenaren, “maar we moeten 
toch niet ons eigen petje ontwerpen?” 

dat bleek niet het geval. dus wil de 
Universiteit Gent samen met de universi-
teiten van Harvard en Berkeley een nieu-
we campus uitbouwen, net buiten incheon. 
incheon, dat is de stad waar generaal 
douglas Macarthur de rooien een stevige 
hak zette door er met zijn troepen achter 
noord-Koreaanse linies te landen. Prachtige 
tijden, jammer van het mosterdgas.

een nieuwe tactische meesterzet komt 
nu uit gentse rangen. hoewel, meesterzet: 
volgens sommigen is dit eerder een kamika-
zeproject. “is het wel verstandig om tiendui-
zenden euro’s in dit project te pompen, net 
nu we 2,5 miljoen moeten besparen?” sist 
studentenvertegenwoordiger Koen Hostyn. 
Onterechte bezorgdheid, blaast professor 

Kristiaan Versluys, één van de verantwoor-
delijken van het project. “de universiteit 
gent steekt hier zelf geen cent in. dat mag 
zelfs niet, decretaal gezien.”

het project is ook niet meer dan een 
piepjong embryo – moeder ligt nog haar 
postcoïtaal sigaretje te roken, bij wijze van 
spreken. de eerste contacten werden gelegd 
door twee oude bekenden, een gentse pro-
fessor emeritus en zijn Koreaanse tegenhan-
ger. het één leidde tot het ander, en een hele 
delegatie, inclusief rector Kyung Soo Ahn, 
zakte af naar gent. het bezoek van de de-
legatie resulteerde in de ondertekening van 
een Memorandum of Understanding. Wauw, 
zo gaat dat dus? Zo gaat dat dus.

Maar eerst: nog een volledig misplaatste, 
voorspelbare grap over aziaten. Want het 
is al te lang geleden. dus: wat doe je als een 
Koreaan op je afstormt met geheven zwaard? 
antwoord: nederig sterven.

Zo. de universiteit gent bekijkt nu welke 
opleidingen ze kan aanbieden. tegelijkertijd 
werkt men in Korea aan een businessplan, 
dat onderzoekt of er voldoende studen-
ten zouden binnendruppelen in het gents 

universitaire Filiaal in incheon. indien die 
projecties negatief zijn, wordt het project 
afgeblazen.

“Kan goed zijn,” snuift studentenvertegen-
woordiger Geert Cleuren, “maar momen-
teel is dit een project van een zeer beperkt 
aantal mensen. het laatste wat we willen is 
dat een volledig uitgewerkt project onder 
onze neus geduwd wordt en wij niet anders 
kunnen dan het goedkeuren. hier moet over 
gedebatteerd worden binnen de raad van 
bestuur.”

Maar als het project niets kost, wat is 
dan in hemelsnaam het probleem? “Wel, 
de gentse onderwijskwaliteit mag hier niet 
onder lijden. Wat gebeurt er met de kwa-
liteit van de opleidingen in gent als onze 
beste academici naar Zuid-Korea trekken 
om daar les te geven?” toch zou dit project 
de universiteit gent ook van die smakelijke 
niet-windeieren leggen. volgens Kristiaan 
versluys zouden die dan vooral de vorm 
aannemen van “internationale uitstraling, 
academische uitwisseling van kennis en de 
doorstroming van Koreaanse Ph.d-toppers 
naar de universiteit gent.”  ¶

Aziaten hebben een neus voor talent. Toen de Japanners tijdens hun gezellige kam-
peertocht op het Aziatische vasteland de wreedste aller mensen zochten om hun 
gevangenkampen te bewaken, dachten ze meteen aan de Koreanen. door Gert Boel
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“Ik ben blij dat België een land is 
waar je een tweede kans krijgt.”
Bokser Ismaïl “Cool” Abdoul wil deze tweede kans grijpen

In 2007 werd Abdoul nog veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zijn aandeel in een op-
lichtingszaak en tot 1 jaar cel voor het uitsturen van een knokploeg. Begin 2009 
werd hij vrijgelaten en nu werkt hij aan zijn comeback. door Laurens Lavrysen

We spreken af in zijn boksclub. Wanneer 
we aankomen bokst hij nog wat trainings-
partijen tegen zijn sparring partners, even 
later is de afgetrainde abdoul klaar voor een 
interview.

op 23 oktober vecht je voor de Beneluxtitel. 
Ben je er klaar voor?

Ja, helemaal. Fysiek ben ik zeer goed ge-
traind. ik heb onlangs een prestigekamp ge-
daan in het tolhuis en ik heb gewonnen. een 
paar dagen nadien kreeg ik onverwacht een 
telefoontje om te boksen in Polen. daar heb 
ik zes zware ronden te verduren gehad, het 
was een goede kamp en ik heb hem gelukkig 
gewonnen. dat was een goede voorbereiding 
voor de 23ste.

Qua training kan het natuurlijk altijd be-
ter. vroeger trainde ik vijf uur per dag, ter-
wijl ik nu maar twee uur per dag kan trainen 
omdat ik nog werk. het is mijn eerste jaar 
dat ik officieel werk, ik werk van ’s ochtends 
vroeg vijf uur tot ’s avonds in de bouwsector, 
ramen plaatsen van soms 150 tot 200 kilo. 
daarna ga ik rechtstreeks naar de training, 
ik ben dan al doodop maar toch train ik dan 
nog twee uur.

Je bent nu ongeveer een dik halfjaar terug 
vrij…

sinds februari ben ik vrij onder elektro-
nisch toezicht. daarna heb ik nog vier maan-
den met een enkelband rondgelopen. sinds 
juni ben ik volledig van dat bandje verlost.

Hoe kijk je terug op die periode? vind je dat je 
rechtvaardig behandeld werd?

Jazeker, iedereen moet boeten voor z’n 
fouten. ik heb me in de gevangenis heel 
goed gedragen, omdat ik me neergelegd 

heb bij m’n veroordeling en straf. ik ben blij 
dat belgië een land is waar ze mensen een 
tweede kans geven. ik heb mijn straf uitgeze-
ten, ik heb geboet en nu ga ik voort naar een 
nieuwe toekomst.

Hoe beleefde je het leven in de gevangenis?
het leven in de gevangenis wens ik zelfs 

m’n ergste vijand niet toe, dat is geen men-
senleven meer, je zit dan in eenzame opslui-
ting. als je man genoeg bent overleef je dat 
sowieso, maar je dierbaren zien ook af. als zij 
op een verjaardagsfeestje of een trouwfeest 
zitten, voelen ze zich schuldig om te feesten 
of te lachen omdat hun man of zoon in de ge-
vangenis zit. dat vond ik psychologisch het 
zwaarste, dat andere mensen mee moesten 
boeten voor m’n eigen domme fouten.

Zeker in belgië is een gevangenis een luxe: 
je krijgt je maaltijden, je hebt een douche, 
je kan bellen. Maar mensen met een klein 
beetje geweten zien af doordat hun dierba-
ren ook afzien. ik ben blij dat mijn dierbaren, 
vrienden en familie allemaal achter mij ble-
ven staan en op mij gewacht hebben, toen ik 
buiten kwam was iedereen er nog voor mij. 
in dezelfde situatie laat iedereen je vallen, en 
waar sta je dan?

Was het niet moeilijk om je in de gevangenis 
conditioneel op peil te houden?

Zeker, ik kon geen powertraining of bok-
straining doen, het enige dat ik deed was 
elke dag een uur lopen. ik bleef gelukkig 
gemotiveerd door m’n vrouwtje, die me al-
tijd steunde en kwam bezoeken. het geloof 
heeft me ook altijd op de been gehouden. 
Mijn geloof leert me dat het leven een strijd 
is van vallen en opstaan, ik ben al veel ge-
vallen, maar ik ben telkens weer opgestaan 
door de hulp van mijn geloof, mijn vrienden 
en mijn dierbaren. Mijn geloof leert me ook 
dat er mensen zijn die het tien keer slechter 
hebben dan mij. ik moest gelukkig maar een 
derde van mijn straf uitzitten, maar overal 
ter wereld zijn er ook mensen die veel lan-
ger en onterecht in de gevangenis zitten, wie 
ben ik dan om te wenen over mijn situatie? 
daaraan heb ik me recht kunnen houden, na 
regen komt er altijd zonneschijn.

tijdens de gentse feesten werd je in strijd met 
je voorwaarden gespot als portier, daarna werd 
je weer even opgepakt…

ik liep op de gentse Feesten, ik ben een 
bekend figuur en als ze mij dan te lang aan 
de deur zien staan zeggen ze: ‘Kijk, hij werkt 
weer als portier, we steken hem weer in de 
gevangenis.’ het was echter een misverstand 
en justitie heeft daar rekening mee gehou-
den. Ze zeiden: ‘let op, sta niet meer aan de 
deur, want dat is problemen zoeken.’ ik heb 
maar zes dagen moeten zitten voor mijn 
conditiebreuk, meestal is dat twee maand.

Je bent ook eens als portier neergeschoten. Is 
dat definitief afscheid van het portierschap?

Zeker, ik had het al lang vaarwel gezegd. 
Op de gentse Feesten is een vriend en trai-
ningspartner van me neergestoken. hij heeft 
een vrouw, twee kindjes en gaat werken om 

“Het zwaarste aan 
het gevangenisleven: 
dat je dierbaren meer 

afzien dan jijzelf.”



U
wat extra geld te verdienen, maar voor het-
zelfde geld kwam hij niet meer thuis. Met 
zware risico’s is niets meer te verdienen. 
integendeel, ik heb redelijk wat slagen en 
verwondingen op mijn kerfstok en het me-
rendeel daarvan komt door het portier-
schap. als je het op de weegschaal legt, heb 
ik er meer aan verloren dan gewonnen, met 
al die boetes en gerechtskosten.

Je biografie is getiteld Crapuul of kampioen?. 
Wat zeg je tegen mensen die je nu nog als “cra-
puul” zien?

Moest ik alles geloven wat in de media 
over mij geschreven wordt, ik zou bang wor-
den van mijzelf. lees het boek en oordeel 
dan, het leest redelijk vlot. Mensen die mij 
niet kennen of die afgunstig zijn noemen 
me crapuul. Only God can judge me, denk ik 
dan.

Uit dat boek blijkt dat je veroordelingen vaak 
voortvloeien uit omgaan met verkeerde mensen.

ik ben van inborst niet slecht, wel naïef 
en soms dom. in die oplichtingszaak werd ik 
veroordeeld omdat een bokspromotor geld 
ging ronselen bij een sponsor en dat dan in 
eigen zak stak. Zelf heb ik daar nooit een 
cent van gekregen, maar ik was er wel bij na-
tuurlijk. ik ben van veel dingen beschuldigd 
geweest, dikwijls door mijn eigen schuld en 
daarom kan ik er mij bij neerleggen. als je 
weet dat het stinkt, moet je het uit de weg 
gaan. als je weet waar het brandt, moet je er 

weg blijven. ik heb met vuur gespeeld en me 
verbrand.

Heb je ooit last gehad van racisme?
ik heb persoonlijk nooit last van racisme 

gehad, misschien uit schrik omdat ik bokser 
of portier was. racisme staat voor afgunst, ra-
cisten zijn mensen die andere mensen niets 
gunnen en dat gaat altijd blijven bestaan. ik 
ben geboren en getogen in gent, dus ik ben 
een gentenaar. toch voel ik mij honderd 
procent vreemdeling, door mijn opvoeding 
en door de manier waarop sommige mensen 
tegen mij praten: ‘van waar ben je? Wat is 
je origine?’ ik heb daar geen probleem mee, 
mijn vader is een Mauretaniër. sommigen 
noemen mij een bekende vlaming, maar 
dan zeg ik: ‘ik ben een bekende vreemdeling.’ 
en stilaan begint dat al ‘beruchte vreemde-
ling’ te worden.

Je bent nu 33, wat is jouw ambitie nog als 
bokser?

ik wil nog zo ver mogelijk komen. leeftijd 
is maar een cijfer, ik ben dan wel 33 jaar, 
maar ik voel me eigenlijk 13. ik heb nooit ge-
rookt en nooit alcohol gedronken, lichame-
lijk heb ik me altijd goed verzorgd. Je bent 
zo oud als je je voelt! er zijn voorbeelden 
zoals evander holyfield, 46 jaar en bernard 
hopkins, 43 jaar en wereldkampioen in mijn 
gewichtsklasse. roy Jones Jr., een echte le-
gende, werkt nu aan z’n comeback op z’n 40 
jaar. boksers van mijn leeftijd staan nu als 

wereldkampioen gerangschikt, zelf heb ik 
nog jaren te gaan, waarom niet tot mijn 40 
als alles goed meevalt?

Wanneer heb je voor jezelf beslist om bokser 
te worden?

ik was een klein crapuuleke zonder voor-
uitzichten, er was niets dat mij interesseer-
de. iemand stelde me voor om te beginnen 
boksen en ik was meteen verkocht. ik rook-
te toen nog af en toe een sigaretje, maar ik 
ben toen ook gestopt. Maandag ging ik kij-
ken naar een training, dinsdag heb ik mijn 
laatste sigaret gerookt en woensdag ben ik 
beginnen boksen.

Boksen heeft een beetje een slechte reputatie. 
Ben je nooit bang voor permanente schade?

Zeker niet. in een grote klassieke sport als 
voetbal vallen op jaarbasis veel meer gewon-
den dan in het boksen. Men wijst vaak naar 
Mohammed ali, die Parkinson heeft, maar 
dat hebben ook mensen die nooit gebokst 
hebben. ali heeft nog gekampt terwijl hij 
Parkinson had en dat was zijn fatale fout. ik 
ga hout vasthouden, maar ik heb nooit een 
grote blessure gehad, hooguit een kleine aan 
mijn oog.

Wordt er in België wel voldoende aandacht 
aan boksen besteed?

ik vind het triestig dat een land als belgië 
zo weinig doet voor het boksen. in de buur-
landen leeft het boksen veel meer, daar kan 
een bokser leven van zijn sport. dat ik dat 
niet kon, is één van de redenen waarom ik 
in het portiersmilieu verzeild geraakt ben. 
hard trainen, het zwaar te verduren krijgen 
en er op de duur niets aan over houden. dan 
is het logisch dat de mensen afhaken. er is 
talent genoeg in belgië, maar er is nood aan 
grote meetings en grote organisaties die de 
bokssport op de voorgrond brengen.

Waarom is het de moeite om op 23 oktober in 
de topsporthal te komen kijken?

ik wil tonen dat ik geen crapuul ben, maar 
een kampioen. ik heb in de bak gezeten, ik 
heb diep gezeten, maar op 23 oktober doe 
ik er alles aan om te tonen dat ik er nog sta. 
beneluxkampioen is maar een kleine stap 
voor mij, ik wil nog hoger mikken. ik blijf ge-
fixeerd op de bokssport en met wilskracht 
zal ik er geraken.  ¶

“Mohammed Ali heeft nog gekampt terwijl hij Parkinson had. En dát was zijn fatale fout.”

fo
to

 V
al

ér
ie

 D
es

m
et

Steek 

€ 218 

in je zak 

De Standaard heeft 
een flinke boon voor 
studenten. Abonneer 
je je dit academiejaar 
op De Standaard ? 

Dan krijg je kortingen 
tot liefst -53%. Dat 
noemen we nu een 
Onverantwoord 
Studentenaanbod.

Abonneer vandaag nog ! Hoe ?
• Vul de kortingsbon in en stuur die, samen met een kopie 

van de studentenkaart, terug naar : De Standaard - 
Studententarief - Postbus 2000 - 1702 Groot Bijgaarden.

• Teken in via www.standaard.be/studentabo

students only

Ik neem een voordelig 
studentenabonnement!

Kies welke formule best bij je past

Abonnement Kioskprijs Studentenabo Besparing

Student 4 Life abonnement 
+ 2 filmtickets

 410  32 / 2mnd
domiciliëring

 218

Studentenabonnement 
+ 2 filmtickets

 308  149
overschrijving

 159

Kotabonnement 
(niet tijdens weekends en vakanties)

 226  113
overschrijving

 113

Gegevens student (invullen in hoofdletters a.u.b.)

 M    V    Voornaam 

Naam 

Thuisadres (facturatie-adres)
Straat   Nr.     Bus  

Postcode   Gemeente  

E-mail 

Tel./GSM     Geboortedatum   /   /  

Ik krijg mijn krant graag:

  thuis       op kot, op deze manier:

  via de postbode       via de rondeverkoper *       ik haal mijn krant zelf in de winkel *

* naam en adres dagbladhandel/rondeverkoper:  

 

Kotadres (facultatief)
Straat   Nr.     Bus  

Postcode   Gemeente  

Wordt De Standaard momenteel al in de winkel gekocht ?

  Nee       Ja, namelijk …… x per week

Ik betaal nu nog niets, maar wacht op het overschrijvingsformulier dat ik op het thuis adres ontvang. 
De gratis filmtickets worden toegestuurd na betaling van het abonnement.

Domiciliëringsopdracht (enkel voor Student 4 Life abonnement)

 Ik geef VUM nv hierbij de toestemming om tot herroeping mijn abonnementsbijdrage elke 

2 maanden te innen van mijn bankrekening:  -  - 

Handtekening:

Wij brengen de domiciliëring in orde met uw bank.  VUM-id nr.: 401 096 285
Voorbehouden aan de financiële instelling:  -  - 

Deze voordeelprijs is een heel jaar geldig. Bij eventuele prijswijzigingen brengen we u op de hoogte. 
Hoe dan ook: als student krijgt u steeds het voordeligste abonnementstarief.

Dit aanbod is enkel geldig in België tot 30 december 2009 en niet cumuleerbaar met andere 
promoties of een bestaand abonnement. Ik geef hierbij toestemming aan De Standaard om mijn 
persoonsgegevens te gebruiken (wenst u dit niet, omcirkel dan: neen) en te delen met de andere 
bedrijven van de Corelio-groep (wenst u dit niet, omcirkel: neen) of door te geven aan derden 
(uitgezonderd gsm, e-mail en geboorte-datum) (wenst u dit niet, omcirkel: neen). Ik kan mijn 
gegevens steeds raadplegen, verbeteren of schrappen. Hiervoor wend ik mij tot de Corelio-
klantendienst, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Meer informatie over de Corelio-groep ? 
www.corelio.be - onlineservice@corelio.be - schrijf naar bovenstaand adres. 2 09 51 006
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BB het vorige openingsdebat van de 
nationalistische studentenvereniging nsv! 
draaide uit op een regelrechte veldslag in en 
rond de blandijn. toen de nsv! dit jaar een 
auditorium probeerde te huren in de faculteit 
economie, werd dat dan ook geweigerd om-
dat het gebouw aan de Kantienberg moeilijk 
te beveiligen zou zijn. nsv! had dan maar 
een lokaal gereserveerd van de hogeschool 
gent op de campus schoormeersen aan de 
voskenslaan. toen de hogeschool probeer-
de terug te krabbelen, kwam er een rechter 
in kortgeding aan te pas om het debat toch 
te laten doorgaan.

in tegenstelling tot vorig jaar, hadden de 
linkse verenigingen van het PFK niet opge-
roepen tot mobilisatie. Per slot van rekening 
zou het debat doorgaan in een hogeschool, 
who cares, right? alleen het anarchistisch 
Kollektief — de laatste verdedigingslinie van 
de democratische waarden — wou het de-
bat nog verhinderen. Op en rond de campus 

schoonmeersen was een indrukwekkende 
politiemacht verzameld, duitse schepers 
en waterkanon inbegrepen. het repressie-
apparaat was blijkbaar iets te talrijk opge-
trommeld en de anarcho’s stuurden dan 
ook hun luizige zwerfkat. de nsv!-delegatie 
werd door een aantal buitenwippertypes in 
fluohesjes van de radicaal-nationalistische 
voorpost geëscorteerd. eenmaal binnen 
stelde een deel van de buitenwippers zich 
op langs de zijkanten van het auditorium, 
klaar om oproerkraaiers uit het publiek te 
plukken.

het debat zelf was behoorlijk saai, op het 
randje van slaapverwekkend. alleen dirk 
van der Maelen van sP.a en Peter Mertens 
van Pvda+ waren niet komen opdagen. 
niemand van de andere sprekers riep “geef 
ons wapens!”, niemand benadrukte de 
noodzaak van meer Lebensraum, niemand 
riep op om de nederdietsche bloedlijnen 
zuiver te houden. het was ugent-professor 

en ldd-coryfee boudewijn bouckaert die 
ondanks een flink vlaams en intellectueel 
onderbouwd vertoog, de meeste boze blik-
ken kreeg toegeworpen. solidaristen vreten 
zo’n ultrablauwe met huid en haar op. na het 
debat verwoordde  nationaal nsv!-praeses 
arno d’hooge zijn blijdschap over het goede 
verloop van het debat: “dit was een perfecte 
organisatie. We zullen het niet nalaten om 
dit als precedent aan te voeren, wanneer we 
opnieuw proberen om een auditorium van 
de ugent te huren.” dat belooft.

arno d’hooge werd later die avond trou-
wens nog aangevallen door een aantal an-
ders-fascisten aan frituur de gouden saté 
in de Overpoortstraat. een verslag daarvan 
vindt u allicht op de website van uw studen-
tenvereniging, dankzij het goede werk van 
de internetbrigade van het Kvhv. Wij willen 
hier enkel het volgende over kwijt: “violence 
is bad, mmmkay?”  ¶

Machtsvertoon 
maat voor niets op

nSv!-debat
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Kn dat spaanse ritme toch… na twee 
weken tevergeefs wachten hebben we ein-
delijk internet op kot. ik zit op erasmus in 
valladolid, midden in een dor en verlaten 
woestijnachtig landschap, op een kleine 
tweehonderd kilometer ten noordwesten 
van Madrid.

Ooit was valladolid de hoofdstad van 
spanje; de stad van de reconquista van de 
katholieke koningen, de geboorteplaats 
van Felipe ll. Op een namiddag heb je het 
dezer dagen echter wel allemaal gezien.

het is wel een ideale erasmusstad, al-
les is gemakkelijk doenbaar te voet en elke 
avond wordt er wel één of ander behoor-
lijk schraal erasmusfeestje georganiseerd 
in een bar. Zo heb je bijvoorbeeld een 
sangria-avond, de zeer innovatieve Traffic 
Lights Party of een shotjesavond met alle 
drank aan amper 1 euro! aangezien de 
avonden goed gevuld zijn, komt een siësta 
overdag zeker van pas…

doordat valladolid zo centraal gelegen 
is kan je overal makkelijk naartoe reizen, 
elke dag lijkt wel een ontdekkingstocht. 
slenteren door de gezellige straatjes na 
de siësta, net als de horden oudjes die 
valladolid lijken te bezetten en zich altijd 
in groep begeven, is één van mijn favoriete 
bezigheden. in elke straat lonken wel een 
paar bars waar je tapas kan verorberen 
met een san Miguel of een glaasje rode 

wijn. er is hier zelfs een dorps-
gek die “het eten van druiven” 
verkondigt!

als je rond 3 uur ’s nachts terug 
naar huis wandelt en je zin hebt in 
een frietje of een bicky blijf je echter 
op je honger zitten. de plaatselijke 
“Julien” is hier een pizzeria, maar je 
kan ook altijd terecht in een brood-
jesbar. de belgische erasmussers 
watertanden bijna dagelijks bij de 
gedachte aan vol-au-vent of biefstuk 
met frietjes.

er wordt hier niet alleen ge-
feest maar ook naar de les gegaan! 
Of anders gezegd, dat proberen we. 
Professoren komen meestal te laat zo-
dat er nog maar een halfuur les over-
blijft. als je (on)geluk hebt komen ze 
zelfs helemaal niet opdagen waardoor 
je eigenlijk voor niets uit je bed geko-
men bent. gelukkig is het maar tien 
minuutjes wandelen. als er dan uitein-
delijk wél les wordt gegeven is de sfeer 
veel meer relaxed dan in gent. Zo kreeg 
er tot groot jolijt van de studenten van-
daag eentje plots de slappe lach! Met zo 
een 800 erasmussers van verschillende 
landen vormen wij wel een olijke bende 
hier in valladolid. vrolijke vrienden, voor 
het leven… dat is erasmus, toch?  ¶

Begin dit semester zeiden drie Schamper-
redactrices België vaarwel om te gaan 
studeren, leven en 
feesten in Spanje. 
Iedere Schamper be-
schrijft één van hen 
haar avonturen. Deze 
week: Kirsten Noben 
vanuit Valladolid.

Vuelta 
 a España

achterklap
WIlDKaKKerS Doen HUn DIng In Het UZ

artsen, het is een ras apart. de ugent is een 
klopjacht begonnen op de geneeskundestuden-
ten die nu al enkele weken de auditoria van het 
uZ bevuilen met gebruikte tampons, urine en ex-
crementen, uitwerpselen of simpelweg schijt. de 
vuilaards zijn ondertussen nog steeds niet gevat, 
hoewel decaan eric Mortier via mail opriep om 
‘via sociale controle de identiteit te bezorgen 
van de enkelingen die hiervoor verantwoorde-
lijk zijn’. de studenten riskeren schorsing en 
zelfs definitieve uitsluiting van de universiteit. 
 
 
HoMe ZKt. BeWonerS

Kotentekort, schmotentekort. terwijl ie-
dereen klaagt over te hoge prijzen en huis-
jesmelkerij, staan er in home boudewijn 
en home astrid tien kamers leeg. de dienst 
huisvesting van de universiteit is wanhopig 
op zoek naar bewoners. de hele wachtlijst 
van studenten – maar even zeshonderd man 
– die zich hadden ingeschreven, werden 
reeds opgebeld. helaas hadden deze intus-
sen al een ander kot gevonden. de kamers 
stonden leeg nadat studenten die buisden 
tijdens de herexamens beslisten niet meer 
verder te studeren. de koten worden ver-
huurd voor bedragen tussen 128 euro en 
238 euro. al wie nog moet pendelen, één 
adres: de dienst huisvesting.
 
 
VVS Heeft een voorZItter

het heeft een hele zomer geduurd, 
maar op de algemene vergadering van 
vvs op dinsdag 13 oktober heeft de 
vlaamse vereniging van studenten – de 
overkoepelende organisatie voor stu-
dentenvertegenwoordiging – eindelijk 
een voorzitter gekozen. Julie de Fraeye, 
studente Politieke Wetenschappen 
aan de universiteit gent, moet het 
komende jaar de vereniging in goede 
banen leiden. haar wacht de serieu-
ze opdracht om na jaren van interne 
strubbelingen vvs haar geloofwaar-
digheid als koepelorganisatie terug 
te schenken.  ¶



12          schamper 480 www.schamper.ugent.be

U

G.I.S.A. of ghent intercultural student 
association is het laatste groentje onder de 
studentenverenigingen. “So what?”,  denkt u, 
“studentenverenigingen zat – what’s new?”. 
Wel mispoes! Want g.i.s.a. is niet zomaar 
een ‘Alc’ol alc’ol, wij leven op alc’ol‘-verzame-
ling van lintjes en doopjassen. g.i.s.a. heeft 
zowaar een nobel doel: ze wil de interactie 
tussen jongeren (en vooral dan studenten) 
van verschillende culturele achtergronden 
verbeteren.

“het begon allemaal met een groepje 
vrienden van afrikaanse afkomst dat regel-
matig samenkwam”, zo vertelt voorzitter 
Durotimi Olawaiye. “We ontdekten dat we 
allemaal een beetje dezelfde ervaringen had-
den en geconfronteerd werden met zussen, 
broers of vrienden die hun studies opgaven 
of die te moeilijke studies moesten volgen 
van hun ouders. er liepen een heleboel ge-
demotiveerde jongeren rond en we besloten 
hier iets aan te doen. een van de grootste 
problemen waarmee veel jongeren van een 
etnische minderheid geconfronteerd wor-
den, is racisme. dit kan zowel structureel als 
niet-structureel racisme zijn en het kan zo-
wel binnen het schoolsysteem als erbuiten 
voorkomen. een van de oplossingen die wij 
hiervoor zagen, was ons verenigen. dit niet 
naargelang van ras, maar naargelang van 
mens-zijn. Mensen van verschillende cul-
turele achtergronden ontmoeten is gewoon 
verrijkend. bovendien kan je volgens ons 
als interculturele vereniging racisme ook te-
genwerken. als je mensen van verschillende 

achtergronden bij elkaar zet om voetbal te 
spelen of een pintje te drinken, zullen ze al 
vlug beseffen hoeveel ze met elkaar gemeen 
hebben.”

na een paar samenkomsten werd het 
voor durotimi en zijn vrienden al snel dui-
delijk dat ook andere jongeren met dezelfde 
problemen geconfronteerd werden.

oPen voor IeDereen

“er ontstond een gevoel dat we het ge-
woon anders wilden aanpakken en dat we 
iets wilden maken dat openstaat voor ie-
dereen. dus nu hebben we eigenlijk een heel 
breed doelpubliek. alle jongeren zijn wel-
kom, of ze nu op school zitten, aan de unief, 
in de avondschool… Momenteel hebben we 
zo’n dertig actieve leden, een veertigtal min-
der actieve leden en 330 mensen die lid zijn 
van onze Facebook-groep. doordat we ver-
trokken zijn vanuit onze vriendengroep zijn 
de belgen van afrikaanse afkomst nu nog in 
de meerderheid, maar ondertussen zijn ook 

jongeren uit gent, roeselaere, Mongolië, 
Kazachstan en turkije lid geworden. en er 
komen nog steeds geïnteresseerden bij.”

g.i.s.a. wil dus in de eerste plaats een 
open interculturele vereniging zijn, maar 
heeft daarnaast nog een tweede hoofddoel: 
ze wil jongeren motiveren om te studeren en 
zo de in-, door- en uitstroom in het hoger on-
derwijs en vorming bevorderen.

“dat is al sinds het begin onze doelstel-
ling”, beweert durotimi, “in februari stapte 
ik voorbij resto de brug en daar zag ik op een 
deur een bordje hangen waarop ‘diversiteit’ 
stond. ik ben daar binnengestapt en ik heb 
er alleszins nooit spijt van gehad. die men-
sen (van de Cel Diversiteit en Gender van 
de universiteit gent, nvdr.) zijn met hetzelf-
de bezig als wij. We hebben dan met hen af-
gesproken, gekeken waar zij aan dachten en 
ook onze eigen input geleverd. Momenteel 
participeren we in de adviesgroep en doen 
we actief mee aan het tutor- en rolmodel-
lenproject. Op die manier kunnen we veel 
leren, zodat we vanaf het tweede semester 
onze eigen projecten kunnen opstarten. We 
denken hierbij bijvoorbeeld aan vrijwillige 
huiswerkbegeleiding.”

StevIge fUnDaMenten

g.i.s.a. wordt geleid door een kernbe-
stuur en bestaat daarnaast uit verschillende 
teams: cultuur, sport, entertainment, debat, 
in- en doorstroom. elk team heeft een lei-
der, die samen met de voorzitter om de zes 

The Ghent Intercultural Student Association (G.I.S.A.) is een nieuwe studenten-
vereniging die de multiculturele interactie tussen de studenten wil verbeteren.

nieuwe gentse  
studentenvereniging 
in de startblokken

“ondertussen zijn ook 
jongeren uit gent, 

roeselaere, Mongolië, 
Kazachstan en turkije 

lid geworden.”
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maanden herkozen moet worden (dit om voor 
dynamiek te zorgen). Ondertussen heeft g.i.s.a. 
al meer dan tien activiteiten achter de rug.

durotimi: “Onze eerste activiteit was een 
bbQ en die was een succes. er was meer dan 50 
man aanwezig, ook veel niet-etnische minder-
heden: het was echt de max! daarnaast hebben 
we onder andere al gevoetbald, zijn we naar de 
gentse Feesten geweest, en hebben we een film 
bekeken in de Kinepolis.”

Wie staat te springen om zo’n activiteit van 
g.i.s.a. bij te wonen, zal echter nog moeten 
wachten tot 22 oktober, want pas dan wordt 
hun agenda gepubliceerd.

“het heeft veel tijd gekost om tot een goed 
concept te komen,” legt durotimi uit, “maar nu 
is het tijd om over te stappen van denken op 
doen en om een goede organisatie uit te bou-
wen. Omdat we net begonnen zijn, willen we 
echter niet meteen grote projecten opstarten. 
We willen eerst stevige fundamenten leggen. 
Wel plannen we activiteiten om de nieuwe le-
den te verwelkomen en om onszelf voor te stel-
len aan het publiek. Wie eens kennis wil maken, 
moet gewoon onze site en de Facebook-groep 
in de gaten houden en zeker eens afkomen naar 
een activiteit. er is altijd veel sfeer en je zal ze-
ker goed ontvangen worden.”

tot slot wil durotimi graag nog iets bena-
drukken: “Wij zijn een heel toegankelijke stu-
dentenvereniging. We gaan niemand dopen en 
er kan wel een pintje gedronken worden, maar 
het draait niet allemaal om zuipen. het enige 
wat we vragen van onze leden is dat ze open-
staan voor onze doelstellingen en waarden en 
dat ze een klein beetje lidgeld betalen, waar-
voor ze in ruil korting krijgen op activiteiten en 
bepaalde feestjes.”

Interesse? Meer info vind je op www.gisa-
online.be of op de Facebook-groep G.I.S.A. Ghent 
Intercultural Student Association.  ¶

Meer 
nieuwe 
telgen

nieuwe gentse  
studentenvereniging 
in de startblokken

l² - www.l2.be/gent

de slechte verkiezingsresultaten van juni ten spijt doet de sociaal-
liberale Partij nog altijd rustig verder. net zoals elke andere politieke par-
tij hebben ze ook een jongerenvereniging, L² (wijlen Jong spirit). al is het 
de laatste maanden nogal rustig op hun gentse website, toch verzekert 
de ondervoorzitter dat l² nog steeds alive and kicking is. de studenten-
organisatie stelt zichzelf tot doel om jongeren in aanraking te brengen 
met de politiek en om in één handomdraai ook sociaal-liberale ideeën te 
verkondigen. 

l² houdt regelmatig ludieke acties om bepaalde politieke problemen 
onder de aandacht te brengen. Wie herinnert zich niet de actie rond de 
staatshervorming, toen l² een frigo naar het secretariaat van de Cd&v 
droeg om op symbolische wijze aan te klagen dat Cd&v de onderhande-
lingen in de koelkast stak? niemand? ah, oke.  

CeneKa - www.ceneka.be

burgies hebben geen leven buiten hun studies, dus wat doen ze met 
hun geringe vrije tijd? een nieuwe studentenvereniging starten over in-
genieurstoestanden – achja. CenEka is een kleine studentenvereniging, 
speciaal gericht op studenten computerwetenschappen en elektrotech-
niek. voorzitster Valerie Taerwe benadrukt dat Ceneka vooral nuttig wil 
zijn voor de toekomst van de studenten. Zo worden er bedrijfsbezoeken 
naar onder andere alcatel en ibbt, twee grote werkgevers voor elektro-
techniek studenten, georganiseerd. 

Ceneka werkt niet met een ledenprincipe. iedereen die elektrotech-
niek en computerwetenschappen studeert aan de Plateau is welkom. 
studenten van buiten de faculteit natuurlijk ook, hoewel taerwe al la-
chend zelf toegeeft dat er waarschijnlijk weinig animo van buitenaf zal 
zijn.

MInoS - www.bobscousins.be/minos

veertien studentenverenigingen die aangesloten zijn bij het Politiek en 
Filosofisch Konvent, maar waarvan geen enkele organisatie zich bekom-
mert om een eengemaakt europa? “schande!” moeten enkele gentse stu-
denten gedacht hebben. Waarna ze maar mooi hun eigen pro-europese 
vereniging oprichtten, en in één beweging ook nog eens erkend werden 
door het PFK.

Minos is het kindje van deze wereldburgers en wil als partij-onafhan-
kelijke organisatie het europees burgerschap promoten. dit doen ze door 
allerlei activiteiten te organiseren, waaronder debatten, lezingen, film-
vertoningen, concerten en degustaties. bovendien zet Minos ook inter-
nationale activiteiten op touw, om zo studenten de mogelijkheid te geven 
om hun europese collega’s te leren kennen.  ¶

door Hannah Demol en Lise Eelbode
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de geschiedenis van het gentse filmfesti-
val gaat terug tot midden jaren ’70 en toont 
meteen aan dat haar ‘roots’ niet gentser 
konden wezen. het Filmfestival ontstond 
immers als een uitgesproken lokaal getint 
evenement. toen in ’74 Studio Skoop sa-
men met de Universitaire Filmclub (van-
daag Film-Plateau) het “Filmgebeuren van 
gent” organiseerde, deed dat in niks aan het 
huidige filmfestival denken.

de bedoeling was toentertijd nog enkel 
om het “grote” publiek kennis te laten maken 
met enkele vergeten of genegeerde pareltjes. 
hoewel dit dus niet meer inhield dan een 
doorzetting van de visies van zowel studio 
skoop als de universitaire Filmclub, was het 
Filmgebeuren van gent wel een instant cult-
klassieker. het Filmfestival omschrijft het in 
haar eigen geschiedenis als volgt: “het was 
de pionierstijd. nieuwe filmmakers gingen 
het establishment te lijf met provocerende 
films en vernieuwende thema’s, en doorbra-
ken allerhande taboes. gent lanceerde nieu-
we namen en begrippen en legde de basis 
voor een filmfestival dat een panorama van 

de wereldcinema biedt”. Met een eigenzin-
nige en provocerende filmselectie was het 
gentse Filmgebeuren overigens veel stou-
ter dan het mainstream Filmfestival van 
brussel. Op die manier deden studio skoop 
en de universitaire Filmclub het ietwat anar-
chistische imago van gent alle eer aan.

De InternatIonalISerIng

de internationale allures duikten pas op 
vanaf de jaren ’80, toen het Filmgebeuren op 
eigen benen ging staan door de creatie van 
haar eigen vzw. de komst van de decascoop 
in gent gaf de voorloper van het Filmfestival 
de kans om echt open te bloeien: dankzij 
de grootschaligheid van deze nieuwe loca-
tie kon het Gebeuren nu ook de crème de la 
crème van het internationale filmwereldje 
aantrekken.

Om die mensen effectief naar hier te krij-
gen, moest gent zich natuurlijk ook zien 
te onderscheiden van andere filmfestivals. 
daarom is sinds ’85 een prominente rol weg-
gelegd voor filmmuziek. 

de internationalisering van het 
Filmfestival blijft zich ondertussen voortzet-
ten. in 2001 werden voor het eerst de World 
soundtrack awards uitgereikt en in 2006 
verving de meer prestigieuze grote Prijs 
voor beste Film de Jozef Plateauprijs. in 2009 
is het Filmfestival van gent met het thema 
‘azië’ kosmopolitischer dan ooit. 

WISSelWerKIng

de synergie tussen het Filmfestival en 
de stad gent is ondertussen duidelijk: het 
Filmfestival kon groeien dankzij de goede 
setting die gent haar biedt, al hielp de uitge-
breide steun van het stadsbestuur natuurlijk 
ook wel mee. 

in ruil daarvoor doet ook de stad gent 
haar profijt: het festival zet gent op de 
kaart als cultuur- én als wereldstad, het is 
naast televisieprogramma’s als The Block 
en Flikken gewoon zéér goede Pr voor deze 
stad. bovendien gaat het Filmfestival om veel 
meer dan cinemaatjes doen in de Kinepolis: 
het is uitgegroeid tot een volwaardige cultu-
rele pijler in gent. er zijn evenementen rond 
film in de vooruit, in het Caermersklooster 
loopt er een tentoonstelling over anime en 
de handelsbeurs en de bijloke organiseer-
den concerten met filmmuziek. door zo’n 
uitgebreid aanbod gaat de gentse cultuur-
liefhebber zich al snel beter voelen, maar 
ook de horeca in de buurt van de locaties zal 
je uiteraard niet horen klagen.

het Filmfestival toont echter ook duidelijk 
de paradoxale aard van de internationalise-
ring: om zichzelf in het internationale film-
wereldje te affirmeren moest het de voorbije 
jaren ook geleidelijkaan haar gentsheid tem-
peren. gelukkig is het haar licht anarchisti-
sche imago nooit echt verloren. daarvan 
getuigt de selectie van Einaym Phukot 
(eyes Wide Open) als winnaar van de grote 
Prijs voor beste Film 2009, waarover meer 
op bladzijde 28 en 29.  ¶

Filmfestival trouw aan Gentse roots?
In het cultuurkatern van deze Schamper vind je een uitgebreide bespreking van 
het Filmfestival Gent. Maar hoe Gents is dit festival eigenlijk? En wat is de in-
vloed ervan op onze stad? door Bert Dobbelaere

De opening van het Filmfestival. Zót veel volk, enal.
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kotproBlEMEn: ACCoMoDAtIE

Moneyzzzz

behalve wanneer je, dankzij een stevig 
jobje of ouders met een meer dan gemiddeld 
maandloon, de mogelijkheid hebt om 400 
euro per maand en meer te spenderen aan 
een studio, beschik je als gemiddelde stu-
dent in gent over een kamer met lavabo ter-
wijl keuken en sanitair gemeenschappelijk 
zijn. het is gezellig om je kotgenoten te leren 
kennen wanneer je elkaar eens tegenkomt 
op de gang of samen eet. al kan de inrichting 
wel eens tegenvallen. enkele voorbeelden 
van bestaande accommodatieproblemen. 

Keuken. slechts enkele vierkante meter 
groot en een doorgang naar andere delen van 
het huis. er staat geen tafel om gezamenlijk 

de maaltijd te gebruiken dus ben je genood-
zaakt om je dampende bord mee te nemen 
naar je kamer. later keer je met de afwas te-
rug naar het aanrecht, waar er amper plaats 
is om proper en vuil van elkaar te scheiden 
en de wasbak — die uit de jaren ’60 lijkt te 
stammen — met moeite tot aan je heupen 
komt.

Douche. een kamertje met klemmende 
deur waar je je amper kan draaien of ke-
ren. het eenzame kapstokje aan de muur 
kan niet al te veel gewicht dragen en verder 
staat er een stoeltje om je handdoek en vers 
ondergoed neer te leggen. de douchekop is 
al even oud als de wasbak, sproeit naar alle 
kanten en blijft niet hangen aan de stang. 

nadien hangt er een vreemd geurtje op de 
hele verdieping.

Toilet. Meestal is er een, heel soms zijn er 
twee, te delen met zes à tien personen. het 
bekendste toiletprobleem is verstopping. te 
dunne buizen die net iets te veel te verwer-
ken krijgen, kunnen voor onaangename ont-
dekkingen zorgen. de onfrisse geur kan je 
verdoezelen met spuitbussen en toiletblok-
jes allerhande maar in het slechtste geval 
trekt de kotbaas zich van dit alles niets aan. 
verhuren doet hij sowieso. ach, we leggen 
ons erbij neer. We vertrekken uiteindelijk 
toch met een proper lijf en volle maag naar 
de les.  ¶

Van de kamer viel iets te maken, de gemeenschappelijke delen lagen er opgepoetst bij en de huur  

 konden we betalen. En toen begon het academiejaar... door Céline Vervaet

BeSParIngen

als eerste stap in de begroting moesten 
de acht directies van de ugent, waaronder 
de directie Onderwijsaangelegenheden, 
Personeel en Organisatie, gebouwen en 
Facilitair beheer een nulbegroting opstel-
len. Ze mochten dus zeker niet meer vra-
gen dan vorig jaar.

enkele jaren geleden was het nog voor-
delig om het onderhoud van de gebouwen 
en het veiligheidspersoneel van de univer-
siteit te outsourcen. Ondertussen zijn de 
kosten op de privé-markt teveel gestegen. 
er zouden plannen zijn om onderhoud en 
veiligheid vanaf volgend jaar weer volledig 
in eigen beheer op te nemen.

soms zit besparen in de details. Zo 
wordt er op de begroting 8000 euro min-
der uitgegeven aan durf denken-gadgets. 
alle nieuwe studenten krijgen bij de  

 
inschrijving dus geen gommetje meer. erg 
dat ze het zullen vinden, uhum.

een lineaire besparing lag het meest 
voor de hand, hierbij wordt op elke uitga-
venpost — behalve op huuruitgaven en an-
dere vaste kosten — een zelfde percentage 
bespaart. Om elf miljoen te bezuinigen zou 
dat, na andere besparingen, nog op vijf 
percent uitkomen.

de dienst studentenvoorzieningen, 
denk aan de resto’s en de homes, bleef zo 
goed als gespaard tijdens de bezuinigen. 
Met zoveel extra studenten zou een ver-
minderd budget dan ook voor halve dra-
ma’s gezorgd hebben.

extra KoSten

sommige kosten gaan de hoogte in. Zo 
is de nieuwe supercomputer (blz. 16) een  

 
ware slokop als het op energie aankomt. 
de kostprijs? een kleine 2,5 miljoen euro, 
dankuwel.

de strategische beleidsinitiatieven, een 
welluidende term voor het persoonlijke 
spaarpotje van de rector, wordt van 500 
000 naar één miljoen euro opgetrokken. 
van Cauwenberge moet wel de goedkeu-
ring hebben van het bestuurscollege voor-
aleer hij het geld mag uitgeven. van de 
strategische beleidsinitiatieven wordt 300 
000 euro gerekend als ‘onvoorziene kosten’. 
een toegeving tijdens de laatste uren van 
de begrotingsonderhandelingen omdat er 
teveel tegenstand was tegen de ‘pure’ ver-
dubbeling van het budget. de onvoorziene 
beleidsinitiatieven moeten als reserve die-
nen wanneer in de loop van het jaar blijkt 
dat er ergens te hard werd geknipt in een 
budget.  ¶

Must be funnyzz. Op 15 oktober legde de UGent haar begroting voor 2010 vast. door Hannah Demol
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Vorig academiejaar kreeg onze universiteit haar eerste supercomputer. Een half-
jaar stilte later zochten wij naar het enthousiasme van weleer en vonden  
resultaten. door Dietmar Hertsen

Maart vorig academiejaar pakte de ugent 
uit met haar supercomputer. Prompt haalde 
ze met haar techneuten de tv-journaals en 
kranten, en zo mogelijk nog belangrijker: 
schamper. de glorie verwaterde echter snel 
en zelfs binnen de universiteit  leek men het 
speeltje te zijn vergeten. de kelder van het 
rectoraat ronkte verder in stilte. tijd voor 
introspectie dus: wat is er geworden van het 
rekenwonder? Wie gebruikt het en waarom? 
vragen genoeg voor een van de beheerders 
en twee voorname gebruikers.

MoMent De gloIre

nadat de perszaal zich heeft gevuld en 
rector Paul Van Cauwenberge een obli-
gaat stukje heeft voorgelezen, beginnen de 
producenten van de supercomputer aan 
hun naverkoopspraatje. deze brok ruwe re-
kenkracht zal ons op de kaart zetten, wordt 

gepreveld. er zal eindelijk naar ons worden 
geluisterd, klinkt het. We schrijven 12 maart 
2009. Maanden werk geculmineerd in deze of-
ficiële opening en een stralende rector naast 
de managers van ibM en Clustervision.

dit is waar de vooruitgang om schreeuw-
de. tot voor kort moest elke vak- of onder-
zoeksgroep haar boontjes doppen als het 
op tellen aankwam. berekeningen werden 
gemaakt op gewone computers of op appa-
ratuur die ad hoc werd aangekocht. Zo ging 
een aanzienlijk deel van het budget bij reken-
intensief onderzoek naar infrastructuur. het 
resultaat: veel kapitaal voor een Mexicaans 
leger met een middelmatig vermogen.

vanaf nu, benadrukt de manager, staat er 
in de kelder van het rectoraat één compu-
ter die alle andere vervangt. elke vorser met 
hoge nood kan zijn taken ernaar versluizen 
en krijgt met wat geluk in no time het resul-
taat teruggestuurd. ibM, de producent, en 

Clustervision, de reseller die extra support 
aanbiedt, slaan ons om de oren met speci-
ficaties waarvan 388 quadcoreprocessoren, 
1552 cores en 15 teraflops de minst vatbare 
zijn. het heeft PvC aardig wat geld gekost, 
maar er is niemand die twijfelt aan het nut 
van deze investering.

aanSCHUIven graag

de naverkoop is achter de rug en Tom 
Kuppens, een van de beheerders van het 
systeem en een jonge kwantumchemicus, zit 
tegenover mij. We schrijven 23 september. 
nuchter maar bevlogen oreert hij: “Op dit 
moment hebben ongeveer 170 gebruikers 
een account aangevraagd. na het afronden 
van de pilootfase op 15 april is dat aantal 
gestaag gestegen, met dipjes tijdens de exa-
menperiode en de gentse feesten. Op dit mo-
ment zijn het echter vooral de ingenieurs- en 

Wetenschap

rekenmonster gewikt en gewogen
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de exacte wetenschappen die gebruik maken 
van het systeem. in de toekomst hopen we 
daar verandering in te brengen. dat zoiets 
wel degelijk kan, bewijst Dirk Van den Poel 
van de faculteit economie en bedrijfskunde. 
Zijn marketingonderzoek toont aan dat de 
hPC (high performance computer of super-
computer, n.v.d.r.) overal inzetbaar is. het 
weze benadrukt dat de grootste gebruiker 
van de Kuleuven-hPC de Faculteit letteren 
is.”

“de gebruikers worden opgedeeld in twee 
grote groepen: de startklasse en de Virtual 
Organizations (vO’s). aan de eerste klasse 
wordt iets minder capaciteit aangeboden. 
het is dan ook niet de bedoeling dat groe-
pen hierin lang gedijen, al gebeurt dat nu te 
vaak. het probleem is dat de registratie als 
vO sommigen afschrikt.”

gebruikers met een account kunnen na-
dat ze ingelogd hebben, gretig aan de slag. Ze 
versturen dan hun instructies naar de 1600 
cores die de supercomputer in zijn veertien 
chassis herbergt. in het geval dat die alle-
maal bezet zijn, komt de taak terecht op een 
wachtlijst, de queue. “tot nog toe zijn er rela-
tief weinig klachten over een te lange queue. 
al is het natuurlijk wel zo dat de toenemende 
vraag de wachttijden soms doet oplopen. de 
grootste uitdagingen van het systeem zijn 
de continue uitbreiding van de capaciteit en 
het beheersen van de wachtlijst.”

bij de allocatie of de verdeling van de be-
schikbare middelen triomfeert de absolute 
democratie. achteraan aanschuiven met 
voorrang voor kreupelen en een banvloek 
voor gestraften. hier geldt het principe van 
fair-share: wie in het verleden meer aanvroeg 
dan hij nodig had, moet langer wachten. een 
zuinige offerte samen met grootverbruik in-
duceert net het tegenovergestelde.

MoDelleren voor De BegInner

de jonge chemicus beaamt het en knikt: 
“de gekste dingen worden voor waar aan-
genomen. velen kunnen zich bij een hPC 
weinig voorstellen, laat staan dat ze vatten 
waarom sommige research zo computa-
tioneel intensief is. Ze zien er het nut niet 
van in.” twee grote klanten, het Center for 

Molecular Modeling (CMM) en de Photonics 
research group, illustreren het tegendeel: 
sterke computers zijn onontbeerlijk voor 
hoogstaande output.

beide groepen maken intensief gebruik 
van simulaties of virtuele experimenten 
waarbij de oplossing van een wiskundige 
vergelijking het gedrag van een systeem in 
de werkelijkheid voorspelt. een bepaalde 
proefopstelling wordt eerst gekoppeld aan 
een vergelijking, het model. denk bijvoor-
beeld aan een fiets als een verzameling 
wiskundige uitdrukkingen die het verband 
vastleggen tussen trapfrequentie en snel-
heid. vervolgens worden exacte gegevens 
van een specifiek experiment in het model 
ingevuld. dus: in de fietsuitdrukkingen vul 
je de trapfrequentie in. daarop bepaal je in 
een cruciale fase, de eigenlijke simulatie, de 
waarde van de ongekende variabelen. bij de 
tweewieler komt het erop neer dat je aan de 
hand van het verband tussen trapfrequen-
tie en snelheid, een vergelijking, de snelheid 
kan bepalen als je eenmaal de frequentie 
hebt ingevuld. Zodra het model is opgesteld, 
is het bij deze werkwijze dus niet meer nodig 
het experiment echt uit te voeren. Fietsen is 
verworden tot een randfenomeen: breng ge-
woon frequentie en snelheid met elkaar in 
verband.

in het meest eenvoudige geval volstaan 
voor het oplossen van zo’n vergelijking een 
vulpen, koningsblauw en haast banale wis-
kunde. Complexere simulaties revolteren en 
er is elektronica nodig om die in het gareel te 
houden. bijgevolg bestaan zowel de fotonica 
als het moleculair modelleren bij de gratie 
van hoogperformante rekeninfrastructuur.

het CMM bundelt interfacultair de krach-
ten bij het onderzoek naar nanomaterialen. 
deze studie van de stof op miniatuurschaal 

steunt vooral op de kwantummechanica. 
die elegante en weinig intuïtieve weten-
schap zadelde ons op met de ondraagbare 
last van theorieën zonder resultaten. Prof. 
dr. ir. Veronique Van Speybroeck weet 
er alles van: “sinds het ontstaan van de 
kwantummechanica duurde het nog ruim 
zeventig jaar vooraleer geavanceerde veel-
deeltjestechnieken en numerieke algoritmen 
in staat waren om mede dankzij de steeds 
maar krachtiger wordende computers het 
moleculaire systeem op accurate manier te 
voorspellen.”

vandaag vinden nanomaterialen onder 
andere hun toepassing in de polymeerche-
mie en de hernieuwbare grondstoffen, vertelt 
van speybroeck. “heel recent werd binnen 
het CMM een baanbrekend resultaat beko-
men waarbij het reactiemechanisme dat aan 
de basis ligt van de omzetting van methanol 
tot bouwstenen voor plastics, werd bloot-
gelegd. hiermee kan een belangrijke aanzet 
worden gegeven voor de massale productie 
van kunststoffen op basis van alternatieve 
grondstoffen.”

de Photonics research group houdt zich 
vooral bezig met het ontwerp van nieuwe fo-
tonicacomponenten zoals lasers en detecto-
ren. hoe groter en complexer de component, 
hoe uitdagender de vergelijking die moet 
worden opgelost. een logische conclusie zou 
zijn dat meer rekencapaciteit leidt tot beter 
onderzoek. Ir. Martin Fiers is voorzichtig 
positief: “het is in elk geval een verbetering 
in rekenkracht, maar of het ook een verbete-
ring in wetenschappelijke output betekent, 
is te vroeg om te zeggen.”

talent geZoCHt

“Menselijk kapitaal is een grote zorg.”, 
vertelt Kuppens. “het is een hele uitdaging 
om geschikte mensen te vinden, alleen al 
omdat hPC-specialisten amper bestaan. Wij 
zijn een groep jonge autodidacten op zoek 
naar gezelschap. vanaf begin volgend jaar 
komt er bijvoorbeeld een burgerlijk ingeni-
eur natuurkunde voor ons werken die zijn 
doctoraat heeft geschreven omtrent parallel 
programmeren.”

“Dít is waar de 
vooruitgang om 
schreeuwde.”
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W
“Misschien moeten we maar eens naden-

ken over de inzet van de supercomputer in 
het onderwijs. ik weet wel dat het niet op-
portuun is om de beperkte capaciteit te de-
len met studenten, maar als we er zo enkele 
kunnen vinden die zich bekwamen in high 
performance computing, is de balans posi-
tief. volgens het huidige beleid kunnen al-
leen onderzoekers aanspraak maken op een 
account.”

van speybroeck benadrukt dat de exper-
tise binnen het CMM tamelijk groot is door 
de specificiteit van het moleculair modelle-
ren. Fiers nuanceert: “Onlangs hebben wij 
een software-ingenieur aangenomen die 
zich bezighoudt met de hPC. Om de infra-
structuur op een efficiënte manier in te zet-
ten, is ook een softwareframework nodig dat 
de drempel voor de onderzoekers voldoende 
laag houdt.”

gelD en SUPPort

“na een initiële investering van onge-
veer 1,2 miljoen euro zet de ugent tot 2013 
500.000 euro per jaar aan de kant voor de 
werkingskosten van de hPC. daarmee 
wordt een deel van het personeel betaald, 
in onderhoud voorzien en de uitbreiding 
gefinancierd. Zulke bedragen lijken aan-
zienlijk, maar de economische kost van stil-
zitten is groter.”, stelt de chemicus vast. van 

speybroeck beaamt dat: “als de ugent com-
petitief wil zijn en wil blijven publiceren in 
de high impact tijdschriften, is dergelijke 
hPC-infrastructuur onontbeerlijk.”

tot nog toe heeft niemand noemenswaar-
dige problemen ondervonden, zo blijkt uit 
een rondvraag. de support die Clustervision 
aanbiedt, verloopt goed óf is al achterhaald 
door interne expertise. Kinderziektes daar-
gelaten hebben grote euvels nooit roet in het 
eten gestrooid. van speybroeck benadrukt 
verder dat de samenwerking tussen beheer-
ders en gebruikers optimaal verloopt. Fiers 
heeft daar niets aan toe te voegen.

toch is het niet vanzelfsprekend com-
puterprogramma’s die oorspronkelijk ont-
worpen werden voor rekendwergen, te 
laten draaien op grote machines. software 
moet zo herschreven worden dat een taak 
in stukjes gekapt, verdeeld kan worden over 
meerdere processoren. deze parallellisatie 

is een berg die elke gebruiker moet beklim-
men. daarnaast is er nog het probleem van 
de wachtrijen. “voor korte simulaties is dit 
natuurlijk minder handig omdat je volgende 
simulatieparameters afhangen van het re-
sultaat van een vorige simulatie”, zegt Fiers.

VSC

de hPC die vandaag het rectoraat be-
woont, is een Tier 2-machine. Zulke opstel-
lingen tellen relatief weinig cores en hebben 
een groot aantal users. Kortom: het zijn lo-
kale centra die dicht bij het onderzoek staan. 
de meeste vlaamse associaties hebben er 
één.

Op termijn zullen al deze Tier 2‘s aan 
elkaar gekoppeld worden via het vlaams 
supercomputer Centrum (vsC). tegen 2010 
zou deze stap afgerond moeten zijn. vanaf 
dan zal iedereen met een vsC-account ge-
bruik kunnen maken van het netwerk en zijn 
hPC’s.

daarenboven investeren de ugent en de 
Kuleuven samen in de huisvesting van een 
Tier 1, een krachtigere computer voor een 
kleiner aantal specifieke users. gelet op de 
devaluatie van rekencapaciteit, zal om de 
twee jaar een nieuwe installatie worden ge-
bouwd, afwisselend in gent en leuven. het 
vsC zal ook dit systeem integreren, waarvan 
de eerste fysieke entiteit vanaf eind 2010 op 
de sterre zal staan. de vlaamse overheid 
betaalt mee via de herculesstichting en het 
Fonds voor de Financiering van eenmalige 
uitgaven (FFeu).

Met de Tier 1 wil het vsC eindelijk de top 
50 van de TOP500 bereiken. deze ranking 
van ‘s werelds snelste computers wordt half-
jaarlijks gepubliceerd en gaat als vanouds 
gebukt onder een niet te versmaden flipflo-
pinflatie. in november 2008 bengelden we 
met onze Tier 2 achteraan het peloton, om 
er in juni 2009 zonder scrupules uit te wor-
den gekegeld.

“Wie sterk wil zijn, moet blijven investe-
ren in personeel en infrastructuur. het voor-
naamste doel is momenteel comfortabel te 
overleven tot de Tier 1 er staat. geld is voor-
handen, maar de uitdagingen zijn legio. dit 
is dan ook een oproep aan alle enthousiaste 
studenten met de nodige bagage.”, conclu-
deert tom Kuppens.  ¶

Mmmmmm. Chips.

“Wij zijn een groep 
jonge autodidacten  

op zoek naar 
gezelschap.”
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dat de wetenschap dweept met een 
hermetisch vocabulaire, is geweten. in de 
wandel van professoren en postdocs is er 
fierheid te zien om die radde, lederen tong. 
daarenboven gaan er achter die zee van 
woorden vaak ideeën schuil die weinigen 
boeien — de sekteleden daargelaten. en 
toch: soms maken wij gewag van pareltjes 
die schitteren door hun eenvoud. Meestal 
zijn het frivole en licht verteerbare stukjes, 
die onderzoeken. Wij maakten een overzicht 
van de meest opvallende, hilarische en ver-
ruimende onderzoeken die de laatste fort-
night verschenen.

Onderzoekers van de rotman school of 
Management van de university of toronto 
komen in Psychological science tot een iet-
wat boude bewering. Met de uitkomst van 
hun experimenten zwaaiend, willen ze na-
melijk aantonen dat groen eigenlijk zwart is. 
even verduidelijken. uit de drie proeven die 
de vorsers opstelden, blijkt dat consumen-
ten die bioproducten kopen meer neigen tot 
een laakbare ethiek. Minder delen, stelen en 
liegen: het hoort er allemaal bij. Wie groen 
koopt, denkt vrijgesteld te zijn van de ethi-
sche dagtaak en kiest resoluut voor zwart. 
bij de volgende nertsenbevrijding scande-
ren we het: het is om bontmantels te maken 
voor in de passiefwoning.

DIeP vanBInnen

van nerts naar mens dan maar: is er ie-
mand die zich afvraagt hoe de knoopbatterij 
haar einde tegemoet gaat? in de verenigde 
staten schuiven er alvast jaarlijks zo’n drie-
duizend door kelen, neuzen en slokdarmen. 
tweeënzestig procent daarvan gebeurt door 
kleuters. die conclusies waren te horen op 
een jaarlijks congres in Chicago van otorino-
laryngologen, oftewel neus-, keel- en oorart-
sen. die pleitten voor een sensibilisering van 
het grote publiek en een verantwoordelijke 

houding van de industrie. de meeste ukkies 
houden er gelukkig geen blijvend letsel aan 
over, al zijn er die levenslang stem- of adem-
halingsproblemen hebben.

gelukkig werd op het congres ook ern-
stige geneeskunde bedreven: plastische chi-
rurgie. neen, niet de reconstructieve soort 
of de hazenlip, maar de cosmetische tak. 
heren schoonheidswerkers hebben name-
lijk een manier gevonden om de postopera-
tieve ontgoocheling na neuscorrecties in te 
dijken. rhinoplastie gevolgd door een een 
kinaanpassing levert betere resultaten dan 
een enkele operatie, stellen ze. daarnaast 
benadrukken ze dat bepaalde schoon-
heidskenmerken wel degelijk pancultureel 
zijn. Kwestie van het taboe te doorbreken. 
reuters meldt dat Michael Jackson reeds 
werd opgegraven.

nog meer taboes en lichaamsdelen. neen, 
het is geen chlamydia of borstamputatie, 
noch de oogst van een lepraboer, maar wel het 
nieuwste onderzoek van Debry Herbenick 
van de indiana university. een vragenlijst 
die peilt naar het imago van de vrouwelijke 
geslachtsorganen werd voorgelegd aan 352 
vrouwen en 241 mannen. daaruit blijkt dat 
mannen het systeem meer genegen zijn dan 
het afkerige vrouwvolk. tweede vaststel-
ling: het aantal orgasmes is evenredig aan 
de sterkte van band tussen vrouw en vagina. 
Op basis van de analyse werd ook een schaal 
ontwikkeld die de perceptie weergeeft. vanaf 
nu is het dus mogelijk punten toe te kennen 
aan vulva’s. goed om weten: zowel vorm, ge-
voel, smaak als geur tellen mee.

nog meer perceptie in de zachte sector: 
geneesheren en vrouwen in opleiding. Meer 
dan eens wordt beweerd dat de instroom van 
nieuwe studenten aan het begin van het aca-
demiejaar leidt tot meer complicaties. een 
australische onderzoeksgroep weerlegt dat 
nu gedeeltelijk. het effect bestaat, maar is 
niet te wijten aan de onhandigheid van verse 
nitwits. tussen twee academiejaren krijgen 
nieuwelingen hun eerste stageplaats, terwijl 
de meer ervaren studenten er een nieuwe 
krijgen. beide groepen maken aanvankelijk 
meer fouten door een verandering in werk-
omgeving, een gebrek aan supervisie en een 
slechte communicatie. nog even wachten 
met die neus en kincorrectie dus.

leren en SPeCIalISeren

uC santa barbara en de university of 
british Columbia vormen surrealisme om 
tot hersenvoedsel. volgens een onderzoek 
gepubliceerd in het septembernummer van 
Psychological science zou het lezen van 
Kafka’s ein landarzt implicit learning stimu-
leren. bij dit type leren worden verbanden 
gelegd zonder dat daar besef of verbalisatie 
voor nodig is. elke bron van onverwachte 
brokken incoherente informatie zou dit pro-
ces stimuleren. Zo konden proefpersonen 
letterpatronen beter herkennen na een kaf-
kaëske ervaring. Of hetzelfde opgaat voor 
explicit learning — waaraan jullie verzuimen 
door dit te lezen — is betwijfelbaar.

Kortom: wetenschap en Kafka lezen 
loont, al was het maar om even te verdrin-
ken in die zee van hilariteit en ironie. tot 
slot: ook specialisatie vermaakt. Wat denk je 
hiervan: professor emeritus Raoul Lemeur 
onderzocht het effect van het wit worden en 
onderstoffen van serres op het microklimaat 
en de rozen binnenin. Oh ja, dat gebeurde in 
Zimbabwe. Mugabe is naar verluidt al op de 
vlucht geslagen.  ¶

alle onderzoeken op een stokje

“Wie groen koopt, 
kiest resoluut 
voor zwart.”
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door Dietmar Hertsen
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B.B. Je herkent de situatie ongetwijfeld: 
het is juni, broeierig heet, elf uur ’s avonds. 
het enige wat tussen jou en jouw broodno-
dige nachtrust staat is de stapel cursussen 
op je bureau. de verwijten van je ouders 
echoën bij elke omgeslagen bladzijde door 
je hoofd: “Je had meer tijdens het jaar 
moeten studeren!”. het vervelende is dat 
wetenschappers van de Mcgill university 
onlangs hun gelijk aantoonden. bij  
zeenaaktslakken in elk geval. de vorsers 
spoten bij de naaktslakken serotonine in, 
een neurotransmitter die zorgt voor sy-
naptische facilitatie, ofte het versterken 
van de communicatie tussen zenuwcellen. 
dienden ze een naaktslak verschillende 
dosissen toe, gespreid over de tijd, dan 
namen ze een sterke binding tussen de 

neuronen waar. bij een continue aanvoer 
van serotonine, zoals ook bij de mens het 
geval is bij de verwerking van een massa 
aan gegevens op korte tijd, werd de gun-
stige werking deels teniet gedaan door een 
verhoogde concentratie aan PKC ApI II, 
een antagonistisch enzym. 

nog voor de inhaalweek iets blokken 
heeft dus zijn voordelen, maar voor die-
genen die lui zijn als een levensfilosofie 
beschouwen is er misschien een wonder-
middel in de maak. duitse deskundigen 
hebben een neusspray ontdekt die het 
geheugen bevordert. Zeventien mannen 
werd in het labo van de duitsers gedurende 
twee nachten een verhaaltje voor het sla-
pengaan voorgeschoteld. hierop kregen de 
mannen ofwel de bewuste neusspray ofwel 

een placebo toegediend. de volgende mor-
gen gaf men de mannen de opdracht het 
verhaal exact na te vertellen. degenen die 
de neusspray ingespoten hadden gekregen 
slaagden daar aanzienlijk beter in.  het ge-
heime ingrediënt: interleukine-6, een stof 
die door witte bloedcellen als respons op 
een ontsteking wordt aangemaakt. Wat de 
uitdrukking “met de vingers in de neus sla-
gen” een geheel nieuwe invulling geeft. 

dat is echter buiten professor Cakic van 
de universiteit van de sydney gerekend. hij 
stelt voor om het gebruik van “nootropics” 
of smart drugs aan de universiteit te be-
perken door, jawel, controles met  urine-
testen. de spelbreker!  ¶

Pvn Wie tot in de vroege uurtjes gefeest (of 
gestudeerd) heeft, zou zich ‘s anderdaags wel 
eens een beetje mottig kunnen voelen. dat er 
zoiets als een biologische klok bestaat, was 
al langer wetenschappelijk aangetoond. nu 
hebben wiskundigen van de universiteit van 
Michigan ook het bijhorende signaal ge-
identificeerd dat door ons brein naar ons 
lichaam wordt gezonden. het klokje van je 
levensritme is gehuisvest in de zogenaamde 
suprachiasmatische kern, een hoop cellen in 
de hersenen net boven de kruising met de 
oogzenuw. daaruit worden elektrische pul-
sen verstuurd. Wetenschappers waren er 
de laatste twintig jaar van overtuigd dat dit 
overdag met een hoge frequentie gebeurde 
en ‘s nachts met een lage. Men geloofde dat 
dát verschil in snelheid ons bioritme bepaal-
de. het probleem met dat model is dat de 

suprachiasmatische kern zowel ‘klok-cellen’ 
als andere cellen bevat. volgens de nieuwe 
experimenten, waarbij de zogenoemde ‘klok-
cellen’ geïsoleerd werden, worden er overdag 
helemaal géén elektrische pulsen afgevuurd. 
enkel ‘s morgens en ‘s avonds, bij dageraad 
en schemering, worden klok-cellen geacti-
veerd. die ontdekking werpt meteen een 
nieuw licht op jetlag- en slaapproblemen. 

het kan trouwens behoorlijk frustrerend 
(en een beetje zielig) zijn als je vol goede wil 
het initiatief neemt en de rest van de groep je 
dan niet volgt. dat weten ook kapucijnaap-
jes. als een van hen de aanzet neemt om te 
verhuizen, dan kijkt hij stiekem of minstens 
drie andere aapjes zijn voorbeeld volgen. als 
dat het geval is, gaat ook de rest van de groep 
mee met de initiatiefnemer. als hij gevolgd 
wordt door minder dan drie soortgenootjes, 

dan komt de enthousiasteling op zijn me-
ning terug en sluit híj zich weer aan bij de 
groep. dat onderzoek (gevoerd aan de uni-
versiteiten van brussel en tokyo) maakt dus 
duidelijk dat kapucijnaapjes over een soort 
van kiessyteem beschikken, waarbij ‘drie 
volgelingen’ de grens bepaalt tussen initia-
tief nemen en opgeven.  

Ohja, binnenkort kunt u in het museum 
van de faculteit diergeneeskunde de onder-
kaak van een walvis bewonderen. het kada-
ver plakte tegen een schip dat de antwerpse 
haven binnenvoer. de vakgroep Morfologie 
was er als de kippen bij om een stukje te be-
machtigen – al moet ‘stukje’ gerelativeerd 
worden. de vijf meter lange uitgebeende 
onderkaak flirt namelijk met de maximale 
afmetingen die hun verwerkingsinstallaties 
aankunnen.  ¶

Met de vingers
in de neus



Wetenschap voor dummies

tDM games, wiskunde, kunst en wetenschap 
liggen soms minder ver uit elkaar dan je op het 
eerste gezicht zou denken. denk hierbij maar 
aan fractalen. excuseer, fractalen?

de benaming ‘fractal’ komt van het 
latijnse woord voor ‘gebroken’ en is uit-
gevonden door de amerikaanse professor 
benoît Mandelbrot. het verwijst naar de 
uitzonderlijke eigenschap van fractalen, 
namelijk dat ze een gebroken dimensie 
bevatten. vergelijk het met een blad 
aluminiumfolie. als je het uit de ver-
pakking haalt, is het een glad vlak van twee dimensies. 
druk het samen tot een bolletje en je krijgt een driedi-
mensionaal voorwerp. Probeer je de folie opnieuw plat 
te krijgen, dan heb je iets tussen de twee. dat kan je dan een 
fractaal noemen: een figuur die tussen twee gehele dimensies 
zit. Mandelbrot heeft de eigenschappen ervan in een formule ge-
goten. als je die uittekent – met een computer weliswaar –  zie 
je een figuur die zichzelf steeds kleiner herhaalt. het maakt dus 
niet uit hoe sterk je inzoomt op een fractaal, je ziet telkens de-
zelfde basisvorm terugkeren.

in tegenstelling tot wat de voorgaande abstracties doen ver-
moeden, hebben fractalen veel praktische toepassingen. Zo zijn 
ze een ingenieuze manier om computerlandschappen uit te teke-
nen voor films en games. dat kan doordat je fractalen in 3d kan 
uittekenen, wat verrassende resultaten oplevert. Omdat ze altijd 

dezelfde figuur herhalen, geven ze een verfijnde 
structuur weer die het beeld er heel echt en 

natuurlijk laat uitzien. vooral landschappen 
zijn makkelijk na te bootsen op die manier.

trouwens, fractalen zijn niet zomaar 
abstracte wiskunde. in de natuur kom je 

ze overal tegen. Zo kan je ze vinden in de 
kristallen van bepaalde mineralen en fos-

sielen. in het vakjargon heet dat dan een 
dendritisch kristal, wat verwijst naar 
de gelijkenis met een stamboom. Ook 
water bevriest op dezelfde wijze tot ijs: 

sneeuwvlokjes benaderen een fractale opbouw. Zelfs in 
levende wezens zit soms diezelfde wiskundige opbouw, 
zoals in de bladgroei van varens.

Ook in de kunst vind je ze terug. Fractale figuren lenen zich 
uitstekend tot kleurenspel en symmetrie. als je de verschillende 
vlakjes op een kunstige manier inkleurt, krijg je een regenboog 
aan facetten die doet denken aan een caleidoscoop. dat vormt 
natuurlijk een hele uitdaging. daarom worden er al enkele jaren 

wedstrijden rond Fractal Art georganiseerd. die hebben als 
doel dat je met een kleurige fractaal zo treffend mogelijk een 

bepaalde emotie of idee uitbeeldt. een goede fractaalkunstenaar 
voelt dus aan hoe hij bij zijn publiek emoties moet oproepen, wat 
zo’n beetje de bedoeling is van elke artiest. via www.fractalus.com 
kan je de resultaten vinden van de vorige edities en het werk van 
enkele kunstenaars.  ¶
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ConCert

er waren eens… tien Chinese cineasten 
op het filmfestival. Ze hadden nu wel hun 
buikje vol van film en onderzochten liever 
wat gent te bieden had aan andere culturele 
activiteiten. Zou Peng vond dat het tijd was 
om eens de muziekscene te verkennen. Ze 
gingen van start met Marc Ribot & Ceramic 
Dog op 22 oktober in vooruit. Marc ribot is 
een gitarist om u tegen te zeggen. Zou Peng 
liet daarom zijn kans op een triangelcarrière 
niet voorbij gaan en zette alles in het werk 
om van het trio van Marc ribot een kwartet 
te maken. Toen waren ze nog met negen. Yang 
Jin liet hem met veel plezier achter, want hij 
was vrij misnoegd Absynthe Minded op die 
dag te moeten missen in de Minnemeers. hij 
sleurde dan ook vol overtuiging het gezel-
schap mee om het optreden van Just Jack op 
23 oktober te kunnen meepikken. gesteund 
door de vrolijke tunes en de Will & Grace-
associatie met Just Jack besloot Yang Jin zich 
te outen en het aziatische keursleven achter 
zich te laten. Toen waren ze nog met acht. Op 
24 oktober vierde Janez Dedt met enkele 
collega’s hun tienjarig bestaan. Zheng Wei 
was zwaar teleurgesteld in onze vaderlandse 
punkscene en nam het gezelschap terug mee 

richting vooruit. de elektropop van iaMX 
leek meer zijn ding en Chris Corner zijn uit-
gesproken imago al helemaal. Toen waren ze 
nog met zeven. Om even geld uit te sparen, 
zakten ze op 27 oktober af naar het gratis 
caféconcert van Clues met alden Penner 
(The unicorns) en brendan reed (arcade 
Fire). Peng tao had het nooit echt begrepen 
op hokjesdenken en kon op 29 oktober dan 
ook niet anders dan naar de scandinavische 
country van Mary Halvorson & Jessica 
Pavone / Huntsville af te zakken. Overtuigd 
door hun experimentele americana kocht hij 
prompt een paar boots en een ticket richting 
noorwegen. Toen waren ze nog met zes. “Wat 
Peng kan, kan ik ook,” dacht Chen Kaige en 
hij besloot op 1 november een mix te ma-
ken van The Horrors in de Minnemeers en 
de Jamaicaanse Jah Cure in de vooruit. een 
verscheurend experiment dat helaas niet 
goed afliep. Toen waren ze nog met vijf.
 
PoDIUM

Waar beter te beginnen als Chinese toe-
rist dan bij ntgent? van 16 oktober tot 11 
november brengen zij in samenwerking 
met theater antigone Underground. het 
verhaalt het actuele thema van de crisis in 

de bewoordingen van nobelprijswinaar 
elfriede Jelinek. Zhao Ye was danig onder de 
indruk en toen waren ze nog met vier. Xiaolu 
guo verdrong al zijn verdriet en liep maar 
liefst drie voorstellingen af in de vooruit. Op 
23 en 24 oktober brengt the nature Theater 
of Oklahoma Romeo & Juliet. iedereen kent 
het verhaaltje wel, maar hoe zat het nu ook 
al weer precies? needcompany waagt zich 
op 27 en 31 oktober aan het laatste deel van 
hun trilogie: Het Hertenhuis, een stuk over 
afscheid en verlies. Onder leiding van cho-
reograaf Marc vanruxt worden op 28 en 29 
oktober twee op maat geschreven dansen 
gebracht onder de naam Deutsche Angst 
en Lamentatio. na deze intense marathon 
moest Xiaolu guo het echter ook laten afwe-
ten en toen waren ze nog met drie. als laatste 
koos Zhao liang een stuk met een wel erg 
Westers probleem: de strijd om petroleum. 
Campo brengt van 28 tem 31 oktober de dans-
voorstelling Carnival of Guilt. verscheurd 
door de schizofrene zondeval die de vier per-
formers op het podium plaatsten, keerde ook 
Zhao liang ons zijn gele rug toe. Toen waren 
ze nog met twee. emily tang, de enige vrouw 
en het intellect, zocht een wat academischer 
podium op. Op 6 november vindt de studie-
dag van de nederlands/vlaamse Werkgroep 
Onderzoekers Jeugdliteratuur plaats, waar 
onder andere sara vandenbossche (ugent) 
de kinderliteratuur in Zweden, belgië en 
nederland in kaart brengt.  Toen waren ze 
nog… alleen.
 
exPo

nog een geluk dat er op vlak van tentoon-
stellingen niet veel nieuws in aantocht is. 
Zo kon geng Jun op zondag 18 en 22 okto-
ber nog net naar de wandelvoordracht van 
Patrick verlaak die het MsK aanbiedt rond 
de ontwikkeling van het moderne landschap, 
gebaseerd op de vaste collectie. tenslotte 
onderzocht hij onze belgische kunst aan 
de hand van de tentoonstelling Eendracht 
maakt macht die nog tot 24 november in 
het MsK te bezichtigen is. Toen waren ze… 
niet meer.  ¶

Chris Corner van IaMx kijkt afgunstig naar de kinderen die hij nooit zal verwekken. 
En speelt op 24 oktober in de Vooruit.

door Rini Vyncke
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B.B. de rode 
loper wordt op-

gerold en de schijn-
werpers voor de decascoop staken 
hun zoektocht naar de volgende gro-
te filmster aan het firmament. het 
Filmfestival van gent is ten einde. 
Wat memorabel was aan deze editie 
zal pas volgend jaar blijken (of u leest 
het vandaag al in deze schamper). 
Filmliefhebbers hoeven nu echter 
niet de confrontatie met de bittere 
realiteit aan te gaan: ze kunnen hun 
escapistische lusten blijven botvieren 
op een nieuwe lading hele en halve 
meesterwerken.

Zo arriveert op 21 oktober de 
nieuwste film van Michael Haneke, 
Das weisse Band, in de zalen. de 
gouden Palmwinnaar 2009 verhaalt 
over een protestants dorpje dat aan 
de vooravond van WOi wordt opge-
schrikt door enkele onverklaarbare 
ongelukken. naarmate de film vor-
dert, blijken de ongelukken daden van 
sadisme te zijn, die gereflecteerd wor-
den in het door schuld en boete over-
heerst dagelijks leven. de gelukkige 
enkelingen die de film al op het film-
festival hebben aanschouwd, kunnen 
het beamen: haneke, de regisseur van 
Funny Games en Caché, is in goeden 
doen.  in zwart-wit schetst haneke 

een meticuleus opgebouwde studie 
van een dorp waarin de bekrompen 
protestantse moraal langzaam evolu-
eert naar pril fascisme. 

Wie het echter niet zo voor 
Oostenrijkse auteurscinema heeft, 
kan nog altijd zijn broek gaan beplas-
sen tijdens Paranormal Activity. in 
deze low budgetthriller probeert een 
jong koppel in pure Blair Witch stijl 
te bewijzen dat geesten niet bestaan. 
‘Oh boy, were they wrong’. het valt 
echter nog te af te wachten of de kip-
penvelhype van het jaar in de usa ook 
in nuchter europa potten zal breken. 

voor wie de cinemazaal liever ver-
laat met een brede glimlach is er van-
af 28 oktober Micmacs à tire-l’arigot. 
de nieuwste van Jean-Pierre Jeunet 
is geen zeemzoet pareltje zoals Le fa-
buleux destin d’Amélie Poulain er een 
was, maar ligt meer in de lijn van een 
van zijn vroegere films, het hilarische 
Delicatessen. het verhaal over een 
man met een kogel in het hoofd die 
vergezeld door een bende ‘misfits’ (de 
‘micmacs’ uit de titel) de strijd aan-
gaat met de wapenindustrie is op zijn 
zachtst gezegd bizar. het gebrek aan 
diepgang wordt buitenproportioneel 
gecompenseerd door een overdosis 
fantasie. Maar, geef toe, zo hebben we 
onze films soms graag.  ¶

«   fIlM

rv ieder zichzelf respecterend fotograaf 
zou toch op zijn minst moeten weten wat 
‘lomografie’ betekent. de naam komt van 
het toestel lomo dat in 1982 ontwikkeld 
werd, maar eigenlijk gaat het meer om 
een manier van fotograferen. 

lomografen trekken analoge foto’s uit 
de losse pols en zonder voorbedachte 
rade. Korreligheid, verzadiging en het con-
trast tussen schaduw en licht geven het 
resultaat meestal een retro effect zodat je 
conceptie over netjes afgelijnde fotografie 
ernstig op de proef gesteld wordt. 

de lomography-site beschikt over een 
immens uitgebreid archief waar je moei-
teloos in kan verdwalen. Je kan zoeken via 
tags, plaats, camera of flickr-gewijs per 
persoon. Zoals elke zichzelf respecteren-
de site met een online community staat 
het er ook vol met blogs, wedstrijden, 
evenementen en nieuwtjes. als we onbe-
perkt lomografische foto’s mogen uploa-
den en bewonderen, willen we zelfs graag 
de commerciële kant van de site vergeten, 
waarbij ze hun toestellen onbeschaamd 
aanprijzen.  ¶

www.lomography.com
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in zijn nieuwste boek, De bewaker, creëert 
Peter Terrin (1968) een allegorisch univer-
sum over angst, controle en verantwoorde-
lijkheid. de hoofdpersonages zijn harry en 
Michel. Zij bewaken de kelder, tevens de eni-
ge toegang tot een luxueus appartementsge-
bouw. het gebouw valt te lezen als een gated 
community. de bewakers bevinden zich zo 24 
op 24 op de grens van de binnen- en buiten-
wereld. Ze zijn de laatste verdedigingslinie. 
Maar de roman stelt vragen bij de functie en 
de zin van die beveiliging. Waartegen moe-
ten de bewakers hun bewoners eigenlijk 
beschermen? Zelf hebben ze immers geen 
enkel contact met de buitenwereld, en zijn 
ze dus van alle info verstoken. Wanneer later 
alle inwoners vluchten, behalve één, wordt 
hun situatie wel heel absurd. 

daarnaast toont terrin ook het paradoxa-
le effect van bewaking. de beveiliging maakt 
de mensen immers bewust van de dreiging: 
‘de bewakers danken hun bestaan aan po-
tentieel gevaar, dat zij daardoor verper-
soonlijken.’ de angst lijkt een illusie, maar is 
veiligheid dat niet evenzeer? ‘al zo lang is er 
immers niets gebeurd. van lieverlee zou ze 
de dreiging vergeten, de illusie versterken. 
geen veilige seconde zou meer verpest wor-
den. tot ze op een dag allemaal verstreken 
zijn.’ 

Ook laat terrin mooi zien op welke ma-
nier hun veiligheid gebaseerd is op de valse 
zekerheden van hun uniformen en wapens. 

het oppoetsen van hun wapens ervaren ze 
als een ‘ritueel’. het is de ‘geruststelling van 
het technische inzicht in het gereedschap 
dat we hanteren en dat, gezien ons beroep, 
ons leven moet beschermen.’ 

Terrin: “dat is inderdaad een thema van 
het boek. Maar voor mij is het in de eerste 
plaats een zoektocht van Michel. hij was 
iemand die wat verloren liep, en dan maar 
opteert voor een job als bewaker. iets soort-
gelijks zie je in amerika. Jongeren die niet 
weten waarheen, kiezen voor het leger. een 
van de aspecten van het boek is ook dat hij 
tevreden wordt met het geringe dat hij heeft. 
het is in die zin een boek over ambitie, maar 
ook over het eindige ervan.”

De keuze voor bewaker is tegelijk ook je-
zelf overgeven, een vlucht van de eigen 
verantwoordelijkheid.

de dingen worden voor jou geregeld, je 
hoeft geen verantwoordelijkheid te nemen 
voor je eigen leven. telkens als je opstaat, 
is de hele dag al voor jou geregeld en hoef je 
niet meer na te denken. Je volgt gewoon de 
orders op. voor vele mensen komt dat als een 
slavernij over, maar ik zie daar ook de bevrij-
ding van in. er is namelijk een grote sociale 
druk om iets te worden in het leven. hoe pak 
je dat aan? Welke beslissingen neem je? Op 
het einde vindt Michel dan ook wel rust, hij 
heeft zijn roeping gevonden.

het boek heeft in feite een happy en-
ding. al ben ik blijkbaar de enige die dat 
ziet (lacht). iedereen noemt het ‘dreigend 
en claustrofobisch’. en dat is voor een stuk 
wel waar; ik zit mijn hoofdpersonages altijd 
dicht op de huid. Maar dat is ook wel een 
beetje de taak van de literatuur: tonen hoe 
het is om iemand anders te zijn. literatuur 

is voor mij een ontmoetingsplaats. in goede 
literatuur leer je andere mensen kennen, op 
een manier die in het werkelijke leven nage-
noeg onmogelijk is. Omdat iedereen vanzelf 
een rol speelt, zodra hij of zij in gezelschap 
verkeert. in literatuur kun je zien hoe ie-
mand is als hij alleen is. samen met de grote 
focus en concentratie in mijn boeken kan 
dat inderdaad een claustrofobisch effect ge-
ven. Maar ik vind mijn boeken eerder avon-
turenromans. Met een happy ending! 

Uw romans kunnen op een niveau inderdaad 
als een soort thriller gelezen worden, onderlig-
gend bouwt u wel een duidelijk wereldbeeld op.

automatisch eigenlijk. ik concentreer 
me altijd eerst op hoe ik dat verhaal in mijn 
hoofd goed, spannend en op een zo duide-
lijk mogelijke manier op papier kan brengen. 
het vreemde is dat, als je die kwaliteit na-
streeft, er automatisch betekenis ontstaat. 
ik zit niet vooraf te noteren wat de thema’s 
van een boek zijn. die ontwikkelen zich or-
ganisch. door een vorm van engagement, 
door erover na te denken, al schrijvend.

Binnen die abstracte wereld van ambitie en 
angst, vallen de twee bewakers terug op hun zin-
tuigen. Maar daar lijken ze niet veel mee te zijn.

Onze zintuigen zijn een erg vreemd fe-
nomeen. harry en Michel zitten ongeveer 
een halfjaar afgezonderd in een kelder waar 
er heel weinig zintuiglijke prikkels zijn. 
Wanneer er dan een is, is die explosief, bij-
na ondraaglijk. door dat gebrek aan prik-
kels beginnen ze zich ook voorstellingen te 
maken over de buitenwereld. Ze weten niet 
waarom de bewoners verdwenen zijn. Ze 
zoeken, gissen, en wat ze zich verbeelden is 
allemaal niet zo gek. er zou inderdaad een 

“Literatuur is de kunst 
van het monteren”
De bewaker van Peter Terrin is een boek dat angstig maakt, en tegelijkertijd die 
angst bevraagt. Geschreven in een stijl als “een roofdier dat in een vingerknip met 
volle kracht kan uithalen”, is het lezen van deze roman een Lynchiaans aandoen-
de ervaring. door Hans Demeyer

“Pijn is waarheid kun 
je als een motto boven 
mijn boeken zetten.”
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biochemische terreuraanval kunnen heb-
ben plaatsgevonden. het kan, maar zij we-
ten het niet, en dat prikkelt nog verder hun 
verbeelding. 

en de lezer weet het ook niet.
en ik hoop dat daarmee de lezer ook wat 

geprikkeld wordt. het is een allegorisch ver-
haal. Waar zijn onze zekerheden? Wat we-
ten wij eigenlijk? de recente geschiedenis is 
daar heel duidelijk in: al neem je een bus in 
londen, of de trein in Madrid … 

vIrtUele WerelDen

een constante in het werk van terrin 
is dat werkelijkheidservaringen in elkaar 
overlopen. droom, hallucinatie en de ‘echte’ 
omgeving gaan in elkaar over. het zorgt gro-
tendeels voor de thrillerachtige spanning in 
zijn romans. het bewustzijnsniveau van de 
personages is immers zo sterk aanwezig in 
de verhalen, dat hun psychologische ver-
warring niet enkel een gegeven in de tekst 
is, maar ook een effect op de lezer: de lezer 
krijgt m.a.w. eenzelfde gevoel van verwar-
ring. Zo ontdekt de lezer vaak pas samen 
met het hoofdpersonage in Blanco (2003) dat 
iets om een droom gaat. Terrin: “alles komt 
terug op perceptie. hoe ervaren wij onze 
werelden? als wij elk een pagina zouden 
moeten schrijven over hoe we deze ruimte 
ervaren, dan zou dat een volledige ander 
relaas blijken te zijn. Omdat je nu eenmaal 
net iets gedaan hebt, of van ergens komt, of 
straks elders heen gaat. Waar is dus de wer-
kelijkheid? in het derde deel van De bewaker 
kan Michel zijn verbeelding niet meer van de 
werkelijkheid onderscheiden. Maar hij be-
leeft het wel als zijn werkelijkheid. en dat is 
wellicht niet dezelfde als die die een camera 
zou registreren.”

Dat niet meer kunnen onderscheiden van 
werkelijkheid en verbeelding, die enscenering 
van twee werkelijkheden die zich op hetzelfde 
moment lijken af te spelen, doet sterk aan David 
lynch denken. Daarnaast bestaan uw boeken 
vaak uit korte hoofdstukjes, als scènes uit een 
film.

Ja, dat klopt wel. ik ben een kind van mijn 
tijd. ik ben opgegroeid met The A-Team, 
Knightrider, The Dukes of Hazard, noem 
maar op. ik heb voortdurend gezien hoe je 
monteert. en ik vind dat iets typisch voor 

moderne schrijvers: literatuur ontstaat 
mede door montage. en zo bouw je iets op 
in het hoofd van de lezer. Je kunt dat niet 
meer vergelijken met het werk van schrijvers 
uit eind 19e of begin 20e eeuw. Wij, voor een 
keer wil ik spreken voor een groot deel van 
mijn leeftijdsgenoten, kunnen niet ontken-
nen dat we met televisie, met beelden zijn 
opgegroeid. echte hoofdstukkenschrijvers 
zie je steeds minder.

MInIMalIStISCHe WerelDen

U heeft een zeker consistent oeuvre. Stijl en 
thema’s zijn vaak gelijkaardig, maar steeds die-
per uitgewerkt. terwijl Blanco zich nog in onze re-
aliteit afspeelt, is De bewaker veel abstracter.

dat is inderdaad zo. Zeker als je Vrouwen 
en kinderen eerst (2004) en De bewaker naast 
elkaar legt, krijg je een soortgelijk beeld. die 
eerste roman is wel literairder, afstandelij-
ker, volgens sommigen, terwijl je in De be-
waker een sterkere zintuiglijke impuls hebt. 
Je beleeft het boek zoals Michel. dit boek is 
voor mij een eindpunt. Mijn verhalen wer-
den telkens abstracter. Zelf vind ik ze toe-
gankelijk en geloofwaardig, maar het werd 
alsmaar minimalistischer. de verhaallijnen 

werden alsmaar kaler. dat was ook mijn 
uitdaging: om met zo weinig mogelijk ele-
menten toch een roman te schrijven die iets 
vertelt over onze tijd. ik kan niet zeggen dat 
het boek waaraan ik nu schrijf daar afstand 
van neemt – ik ben nog steeds Peter terrin – 
maar het is wel minder allegorisch.

ook typisch is het gebrek aan contact tus-
sen uw hoofdpersonages. Het enige echte con-
tact dat uw personages vaak lijken te hebben, 
is gewelddadig contact. tegelijk lijkt dat dan 
weer ingegeven door liefde. In Blanco doet het 
hoofdpersonage zijn zoon veel psychologisch ge-
weld aan, hoewel hij zijn zoon in feite enkel wil 
beschermen.

Ja, ik kan daar weinig verklaring voor ge-
ven waarom dat zo in mijn werk zit. ik stel 
dat ook vast. J.M. Coetzee heeft ooit geschre-
ven: “er is maar één waarheid, en dat is pijn.” 
en daar geef ik hem wel gelijk in. dat kun je 
als een motto boven mijn werk zetten.

ook literatuur kan gezien worden als een ga-
ted community. Het bevindt zich op de grens van 
binnen- en buitenwereld.

een boek is een werkelijkheid op zich. 
tussen de twee flappen van een boek kan al-
les gebeuren. er is slechts één voorwaarde: 
geloofwaardigheid. en dat verwerf je door 
logica in je boek te steken. als dat lukt, kun 
je de meest ongelooflijke dingen vertellen, 
zonder dat de lezer afhaakt of zich niet kan 
vereenzelvigen. 

hoe literatuur zich verhoudt tot de wer-
kelijkheid, zit in het hoofd van de lezer. alles 
wat je meeneemt of ervaart, gebruik je als je 
een boek leest. en dat alles samen kan je kijk 
op de maatschappij veranderen of onver-
moede inzichten bieden. een lezing van een 
boek is in feite nooit af.

U heeft zich vroeger kritisch uitgelaten over de 
relatie media en literatuur.

er is zo’n debat geweest alsof onze gene-
ratie zou bestaan uit stille schrijvers. Maar 
wat is dat? Je zou iemand zo kunnen noe-
men als dat zijn keuze is. Maar vaak zijn het 
de media die dat bepalen. Meestal vanwege 
een leuk fait divers. Dimitri Verhulst mag 
dan in De Laatste Show komen vertellen over 
zijn dronken familie. nooit wordt iemand 
uitgenodigd omwille van het literaire aspect 
van zijn boek. en daar is de literatuur niet bij 
gediend.  ¶

“literatuur is voor mij 
een ontmoetingplaats.”

‘De Bewaker’: stiekem een autobiografie.
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Maak uw keuze
HDD entertainment, het wordt bijna 

een teneur. er is namelijk gewoon teveel. 
Op donderdag 8 oktober waren er maar 
liefst zes boeiende concerten. er was de 
slowcore van At the Close of Everyday, 
de skapunk van JB Conspiracy, de ne-
derhop van Fakkelbrigade en de ex-
perimenten van Volcano the Bear. 
verschillende genres misschien, maar 
elk wel de moeite.

via het Free for studentsprogramma 
van de vooruit kropen wij echter gra-
tis binnen bij Tomàn. die hebben met 
Where Wolves Wear Wolf Wear een plaat 
uit die bestaat uit één nummer van 40 
minuten, dat op het vlak van sound een 
enorme breuk is met het oudere werk. 
geen lang uitgesponnen en traag op-
bouwende subtiele postrock maar een 
enorme dynamiek van al even rap af-
gebroken als ontstane fragmenten. de 
band speelde met passie en de drummer 
liet animal ver achter zich, maar overtui-
gen deden ze toch niet altijd. sommige 
fragmenten deden te gezocht aan om tot 
een uitgebalanceerde vervoerende luis-
terervaring te komen. niettemin deed 

het wel verlangen naar een volgende 
luisterbeurt.

later op de avond zagen we het 
amerikaanse YACHT in de Make-up 
Club. de groep zit op het dFa-label van 
James Murphy (lCd soundsystem) en 
maakt feelgood elektropop. Onderliggend 
experimenteren ze met stijlen zonder dat 
die de melodie in de weg staan. in een 
live-uitvoering hebben Jona Bechtolt en 
Claire L. Evans geen instrumenten mee, 
en ook een podium vinden zij overbodig. 
Zo hebben beiden een enorme bewe-
gingsvrijheid waarvan ze dan ook veel-
vuldig gebruik maakten. hun springen 
door het publiek zorgde voor een nogal 
hopeloos geharrewar met microkabels, 
maar versterkte het bovenal entertai-
nende gehalte van hun korte maar leuke 
set. 

leuk was deze avond wel, maar al dat 
twijfelen, afspreken, bellen, en het kna-
gende gevoel dat je sowieso iets goeds 
mist, moet je erbij nemen… “Muziek is 
overal en dat is een groot probleem”, 
dixit Erlend Øye (Kings of Convenience). 
Welja.  ¶

Michel François 
in het S.M.A.K.
Sl Meer dan één euro moet je niet 

neertellen om de tentoonstellingen 
in het S.M.A.K. aan te doen. Of dat 
jouw kostbare tijd waardig is? de expo 
rond de belgische kunstenaar Michel 
François is dat zeer zeker. Plans 
d’évasion toont nog tot 10 januari di-
vers werk uit François’ carrière die nu al 
bijna dertig jaar beslaat. in de expo, die 
de hele bovenverdieping van het mu-
seum inneemt, krijgt de toeschouwer 
een aantal bizarre installaties te zien. 
neem nu de Psycho-Jardin: een tuintje 
van marmerpoeder met een smeltende 
adelaar, omringd door lege flessen, een 
rare wereldkaart en een chipsboom. Of 
wat dacht je van een regen van tiental-
len pluizende paardenbloemen die als 
bevroren in de lucht hangen? een tapijt 
met de plattegrond van een gevangenis-
cel erin geschoren? visueel is het alle-
maal zeer overweldigend. de betekenis 
van zijn werk is moeilijk vast te pinnen, 
maar je kan wel duidelijk thema’s zien 
terugkeren, waaronder de opposities 
tussen open en gesloten, lusteloosheid 
en actie, of opeenhoping en leegte. het 
kan mooi zijn, beklemmend, ontroe-
rend zelfs of gewoonweg onbegrijpelijk 
raar. François behandelt het wel steeds 
met de nodige humor. Zo heb je de cho-
coladen kubus van een kubieke me-
ter die hij voor de verjaardag van zijn 
dochter maakte, waarbij het afgekloven  
origineel (?) ook vertegenwoordigd is op 
de tentoonstelling. een zaal die volledig 
wordt ingenomen door een onregelma-
tige constructie van ijzeren staven en 
magneten doet je dan weer afvragen 
hoe François bepaalde werken in he-
melsnaam opgezet kreeg. als toemaatje 
kan je tenslotte na het museumbezoek 
gratis en voor niets een reusachtige, 
door de kunstenaar ontworpen poster 
mee naar huis nemen.  ¶

Tomàn, op 8 oktober in de Vooruit. “Deed verlangen naar een volgende luisterbeurt.”
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Michel françois: 
 plans d‘évasion, 

 nog tot 10 januari 2009, 
S.M.A.K. Gent, € 1 voor -26 j.
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de start van het 36e internationaal film-
festival van gent kan niemand ontgaan zijn. 
Openingsfilm De Helaasheid der Dingen 
kon op veel belangstelling rekenen, bekend 
vlaanderen maakte massaal z’n opwachting. 
sinds de vorige schamper weten we alvast 
dat de film beter is dan het boek, of dat ook 
volstaat voor een Oscar zal nog moeten blij-
ken. hoe het ook zij, in gent moest het na 
die film nog allemaal beginnen.

Omdat de focus niet eeuwig op 
reetveerdegem kon blijven liggen, werd de 
blik toch enigszins verruimd. het festival 
zoomde dit jaar in op de aziatische film, die 
net als azië zelf een snelle en opmerkelijke 
ontwikkeling doormaakt. Zo vertelde ook re-
gisseur Zou Peng, die te gast was in sphinx. 
in die snel veranderende Chinese samen-
leving ziet de jonge Chinese regisseur hele 
generaties die op de dool zijn, die zoeken 
naar hun eigen plaats in het nieuwe China. 
Zijn eigen film Dongbei, Dongbei was niet 
de enige die daarop inspeelde. het verhaal 
was echter een beetje onaf, debutant Zou 

Peng was mogelijk zelf nog een beetje zoe-
kende. Maar enkele andere aziatische films 
konden zeker overtuigen (She, a Chinese, The 
Weaving Girl).

gaSten

Zou Peng was overigens lang niet de eni-
ge internationale gast op het festival. Zoals 
elk jaar zakte menig regisseur en acteur naar 
gent af voor de promotie van hun films. daar 
waren ook dit jaar weer enkele grote namen 
bij. Andy Garcia, acteur in The Untouchables 
en The Godfather Part iii en sinds enkele ja-
ren ook regisseur, kwam zijn nieuwe film 
City Island voorstellen. Kevin Costner, 
eveneens bekend van The Untouchables en 
veelvoudig Oscarwinnaar kwam ook naar 
gent. hij zou er de Joseph Plateau honorary 
award ontvangen voor zijn hele carrière, 
maar daar bleek uiteindelijk geen tijd voor 
te zijn. volgend jaar belooft hij alvast te-
rug te komen, mét een nieuwe film. samen 
met z’n Countryband Modern West speelde 

Costner wel een concert in de handelsbeurs. 
een snelle klik op Youtube toont echter aan 
dat dit niet noodzakelijk het topevenement 
van het 36e filmfestival was. bij nader in-
zien: op Kylie Minogue en Marino Falco na 
zijn er überhaupt weinig topacteurs die echt 
een meerwaarde hebben betekend voor de 
muziek.

Ook voor de slotfilm mocht gent nog een 
hoge gast verwachten. de duitse turk Fatih 
Akin (Gegen die Wand en Auf der Anderen 
Seite) kwam zijn nieuwste worp aan het 
gentse publiek voorstellen. akin herkauwt 
z’n vorige films liever niet. voor de verande-
ring heeft hij met Soul Kitchen een komedie 
gemaakt, binnenkort wellicht in de zalen te 
verwachten. al bij al vonden dus best veel 
(grote) internationale gasten de weg naar 
deze 36e editie van het filmfestival.

MUZIeK

Maar in gent beseffen ze wel degelijk dat 
ze lang niet zo groot zijn als de Mostra in 

De zomer voorbij, de avonden die weer vroeger begonnen te vallen, en vier lichtke-
gels die het bewolkte Gentse luchtruim verlichtten. Alles wees erop dat Gent weer 
klaar was voor het filmfestival. Schamper blikt terug. door John Verhaest
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venetië, en nooit de gasten zullen kunnen 
ontvangen die jaarlijks over de Croisette in 
Cannes flaneren. bovendien was lang niet 
elke film die op het gentse filmfestival gepro-
grammeerd stond even sterk. toch probeert 
het gentse filmfestival zich te onderscheiden 
van de andere festivals, met name door te fo-
cussen op muziek. de officiële competitie 
staat in het teken van muziek, en hoe die mu-
ziek de films vervolledigt en beter maakt. een 
van de drie prijzen beloont bovendien spe-
cifiek de beste muziek (de georges delerue 
Prijs). Fijn detail was dat voor de vertoning 
van de meeste films een cd’tje werd opgelegd 
van Angelo Badalamenti (vorig jaar nog ge-
lauwerd in gent), met onder meer de legen-
darische soundtrack van Twin Peaks. als om 
de soundtrack van de later te tonen film al 
bij aanvang in de schaduw de stellen van de 
grootmeester. het was niet ondenkbaar dat 
de muziek die er niet meteen schraal bij af-
stak, met de georges delerue Prijs zou gaan 
lopen. enfin, dat leek niet ondenkbaar, maar 
over de prijzen zo meteen meer.

los van de competitie was er dit jaar ook 
een afzonderlijk muzikaal filmparcours. 
Onder de noemer ‘eye tunes’ werden een 
aantal muziekdocumentaires vertoond. in 
Portrait of a Young Man as an Artist volgt 
Manu Riche (documentairemaker bekend 
van hoge bomen op Canvas) tom barman. 
It Might Get Loud van Davis Guggenheim 
volgt dan weer drie van de allerbeste gitaris-
ten uit de muziekgeschiedenis (Jimmy Page, 
The edge en Jack White) in een film die elke 
guitar hero gezien moet hebben.

natuurlijk houdt focussen op muziek ook 
in dat er enkele concerten gespeeld werden. 
Divine Féminin, een speciale ode van com-
ponist Alexandre Desplat en het Traffic 
Quintet aan actrices als Marilyn Monroe, 
Janet leigh, sharon stone, Jeanne Moreau 
en nicole Kidman, kon u zondag zien in de 
handelsbeurs. en naast bovengenoemde 
Kevin Costner waren er ook nog concerten 
van Shigeru Umebayashi ( filmcomponist 
voor onder meer House of Flying Daggers en 
verschillende films van Wong Kar-Wai) en 
Jef Neve Trio. de World soundtrack awards 
ten slotte vormden de afsluiter van het mu-
zikale festival. de laureaat van de World 
soundtrack lifetime achievement award 
was dit jaar de amerikaanse componist 
Marvin Hamlisch (The Sting, The Spy Who 
Loved Me).

dat het filmfestival zich ook buiten de 
filmzaal begeeft mag dus wel duidelijk zijn. 
naast de vele concerten waren er ook enkele 
tentoonstellingen. in het Caermersklooster 
was er de tentoonstelling Anime! High Art 
– Pop Culture. Of hoe Pokémon tot kunst 
verheven wordt. de tentoonstelling belicht 
alle facetten van het anime genre. en in het 
kader van deze tentoonstelling werden ook 
enkele anime films van Hayao Miyazaki 
opgenomen in het programma van het film-
festival. Ook in de verschillende zalen van 
de vooruit vond een tentoonstelling plaats. 
Almost Cinema toonde het werk van ver-
schillende kunstenaars met een aparte blik 
op cinema (meer over almost Cinema op de 
schamperwebsite).

PrIJZen

Maar waar het in wezen toch om draai-
de waren de films. en geen filmfestival zon-
der filmprijzen. een internationale jury, 
bestaande uit regisseur Wang Quan’An uit 
China, de Zwitserse componist Niki Reiser, 
de hongaarse kortfilmregisseur Laszlo 
Nemes en acteur Filip Peeters, boog zich 
over de twaalf films uit de officiële selec-
tie. Woensdagmiddag maakte juryvoorzit-
ter niki reiser de winnaars bekend. ietwat 
vreemd is evenwel de manier waarop de 
beste film wordt gekozen. de bijdrage van 
de muziek wordt daarbij in rekening geno-
men. dat het filmfestival op muziek focust 
is al jaren het geval, en dat muziek een dra-
matische functie kan hebben kan ook niet 
worden ontkend. sommige films (ook in de 
officiële selectie) drijven evenwel maar in 
zeer beperkte mate op muziek, en dat is ook 
niet meteen een voorwaarde voor een sterke 
film. Op zich zou de jury wel puur voor de 
muziek kunnen kiezen, maar dan is het een 
raadsel waarom sommige films in de officiële 

selectie waren opgenomen. een beetje para-
doxaal dus, zeker aangezien er al een prijs 
voor de beste muziek was.

helemáál gek werd het pas toen de win-
naar van die muziekprijs bekend gemaakt 
werd. de jury koos voor de muziek van 
Nathan Larson uit de Zweedse prent A 
Rational Solution (Det enda rationella) van 
Jörgen Bergmark. Op zich al vreemd, om-
dat er erg weinig muziek te horen viel in 
de film. nog vreemder omdat die zeldzame 
muzikale passages weinig deden met de toe-
schouwer. het zo al wankele verhaal van A 
Rational Solution werd niet speciaal onder-
steund door de soundtrack, die al evenmin 
verrassend kon worden genoemd. en al he-
lemaal vreemd omdat andere films muzikaal 
net wel overtuigden. in Troubled Water bij-
voorbeeld speelt orgelmuziek een centrale 
rol, ietwat apart in de moderne film, maar 
zeer geslaagd. Op een filmfestival dat op mu-
ziek focust alvast een troef, zou je denken.

de grote winnaars waren echter de 
israëli’s, die met twee films in de prijzen vie-
len. Haim Tabakman kreeg de grote Prijs 
voor beste Film voor Eyes Wide Open. de 
film speelt in Jeruzalem, waar de orthodoxe 
joodse slager aaron een amoureus avontuur 
begint met een student en steeds meer ver-
vreemdt van de eigen, dwingende gemeen-
schap. een verrassende film en een terechte 
winnaar van de eerder wisselvallige compe-
titie. Zion and His Brother van Eran Merav 
won dan weer de sabam Prijs voor het beste 
scenario. de jury had voorts ook nog een spe-
ciale vermelding voor Min Dit, the Children of 
Diyarbakir, een ontroerende film van Miraz 
Bazar (met Fatih akin als coproducent) 
over turks-Koerdische wezen die het alleen 
moeten zien te redden op straat. Mét een 
goede soundtrack bovendien. de europese 
kortfilmcompetitie ten slotte werd gewon-
nen door Amor van Thomas Wangsmo. de 
publieksprijzen worden pas maandagavond 
bekend gemaakt.

Zo viel dus het doek over de 36e editie van 
het filmfestival van gent. Zowel de films, de 
tentoonstellingen en de concerten konden 
rekenen op veel aandacht van het publiek en 
de media. en de (internationale) gasten en 
wat rood vasttapijt op de trappen van de ver-
nieuwde Kinepolis maakten van gent toch 
even Cannes in het klein. de organisatoren 
kunnen alvast terugblikken op een mooie 
editie.  ¶

“op Kylie Minogue en 
Marino falco na zijn er 

überhaupt weinig  
topacteurs die echt een 

meerwaarde hebben be-
tekend voor de muziek.”
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Liegende    RepoRteR

Consternatie alom bij de Chinese jongeren die in Gent studeren. Sinds kort wordt 
hen elke vorm van bediening ontzegd in de studentenrestaurants. De reden? Het 
gedrag van de Chinese studenten zou een heleboel overlast met zich meebrengen. 

Resto’s weigeRen Chinese studenten

Sl “de laatste weken ontvingen we tal-
loze klachten van studenten en personeel. 
de situatie was op den duur zo angstwek-
kend dat we wel genoodzaakt waren de 
Chinese studenten te weigeren”, verklaart 
Paul Speeckaert, hoofd van de dienst 
Maaltijdvoorzieningen. de Chinese gewoon-
te om vrijelijk snot en spuug te fluimen op 
de vloer bemoeilijkte het werk van het re-
stopersoneel dat het al zo druk heeft met 
het opvangen van het gegroeide aantal stu-
denten. bovendien ligt het eetritme van de 
Chinese studenten veel hoger dan dat van 

hun belgische collega’s. laatstgenoemden 
ergerden zich dan ook aan de manier waarop 
de Chinezen hun spaghetti in sneltreinvaart 
opschrokken. de grootste bron van ergernis 
was de gewoonte van de Chinese studen-
ten om in het openbaar boeren te laten als 
blijk van appreciatie voor het restovoedsel. 
“het overdreven geboer zorgde voor geluids-
overlast en geurhinder, waardoor de andere 
studenten van hun eetlust werden beroofd”, 
aldus speeckaert.

de Chinese studenten zijn niet opgezet 
met de politiek van de studentenresto’s. “het 

is een legellechte schande!”, reageert eras-
musstudent Hu Lang, “el zijn wel degelijk 
Chinezen die zich kunnen aanpassen aan de 
belgische gewoonten. gewoon omdat en-
kelingen ovellast veloolzaken, wolden plots 
alle Chinezen geviseeld. Wij hebben toch 
ook lecht op kwaliteitsvol eten aan een lage 
plijs?” enkele studenten hebben al klacht in-
gediend bij de rector. daarin worden ze ge-
steund door de Cel diversiteit van de ugent. 
“het is ongehoord dat men zich aan een plu-
ralistische universiteit als de ugent schuldig 
maakt aan dergelijk racisme. dit kan ge-
woonweg niet.”, zegt Marysa Demoor van 
de Cel diversiteit.

Men is echter ook niet blind voor de pro-
blemen die de Chinese eetgewoonten met 
zich meebrengen. demoor is een voorstan-
der van sensibiliseren: “We zijn momenteel 
bezig met een campagne die zich richt op alle 
buitenlandse studenten die in gent komen 
studeren. het is de bedoeling dat we hen ver-
trouwd maken met wat kan en wat absoluut 
not done is naar belgische gewoonten”. Met 
de sensibiliseringscampagne hoopt men tal 
van misverstanden te verhelpen tussen de 
verschillende nationaliteiten. niet enkel met 
de Chinezen: “Ook spaanse studenten zullen 
we bijvoorbeeld proberen duidelijk te maken 
dat luidruchtig en opzichtig babbelen bij het 
eten haaks staat op de gewoonten van de 
meeste studenten. nederlanders zullen dan 
weer als raad meekrijgen dat het stellen van 
overbodige vragen aan de prof tijdens de les 
hen niet kritischer doet overkomen bij hun 
gentse medestudenten.”  ¶

Studentenlestaulant De Blug: waal wansmaak welig tielt.
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ll in italië is de toren van Pisa een toe-
ristische trekpleister, maar gent hoeft 
stilaan niet onder te doen. Onlangs 
werd immers ontdekt dat de top van de 
boekentoren een afwijking van vijf cen-
timeter vertoont ten aanzien van haar 
normale positie.

hoofdbibliothecaresse Sylvia Van 
Peteghem reageert ontzet. “dat nieuws 
was toch wel even schrikken. twee jaar 
geleden is er nog een waterleiding ge-
barsten op de 17de verdieping, waarbij 
heel wat waterschade is opgetreden. een 
eerste onderzoek wees uit dat de water-
leiding verkeerd geplaatst was, maar om-
dat de aannemer dat in alle toonaarden 
ontkende, besloten we vorige maand een 
tweede onderzoek aan te vragen. de con-
clusie was onthutsend: de waterleiding 
was gebarsten door de druk die door het 
gebouw zelf werd uitgeoefend. die druk 
vond z’n oorzaak in een afwijking van de 
toren van toen vier en ondertussen al vijf 
centimeter.”

een interdisciplinair team van de 
universiteit werd in allerijl aangesteld 
om op zoek te gaan naar de oorzaak van 
het scheeftrekken van de boekentoren. 
geoloog Marc Van Caenegem kwam 
met het antwoord. “gent bestaat 

grotendeels uit zandgrond. uit mijn bo-
demonderzoek bleek echter dat er zich 
onder de dunne zandlaag ter hoogte 
van de boekentoren een dikke kleilaag 
bevindt. Klei is minder doorlatend dan 
zand, zodat het water zich boven de klei-
laag – dus in de zandlaag – opstapelt. het 
resultaat is dat er een soort van moeras-
vorming ontstaat, wat niet optimaal is 
voor de stabiliteit van de toren.”

van Peteghem laat het hoofd ech-
ter niet hangen. “We hebben ondertus-
sen de italiaanse architect Vincenzo 
Bortolami aangezocht. hij verwierf 
roem door zijn expertise inzake stabi-
liteitswerken van gotische gebouwen 
in venetië. hij gaat een gigantische hy-
draulische pomp plaatsen onder de weg-
zinkende kant van de boekentoren, om 
verdere verzakking tegen te gaan.”

Maar wat gebeurt er ondertussen met 
de boekentoren? “Om de druk van de to-
ren wat te verminderen hebben we in sa-
menspraak met de rector beslist om een 
paar ton boeken tijdelijk te verplaatsen. 
in eerste instantie zullen we ze opslaan 
in het nieuwe gebouw ufo. We hopen dat 
alle problemen tegen het einde van het 
academiejaar van de baan zijn.” Fingers 
Crossed.  ¶

BoekentoRen 
zakt sCheef
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de hype van de 
hippe kaaRtjes

l.e. “spaart u de Pixar-kaartjes?” Maanden-
lang kregen trouwe delhaizeklanten deze 
vraag naar hun hoofd geslingerd wanneer 
ze langs de kassa passeerden. de kleurrijke 
verzamelkaartjes werden in no time dé hype 
van de zomer, tot de actie een kleine maand 
geleden eindigde. verwoede verzamelaar-
tjes lagen dagenlang ontroostbaar in hun 
bed, maar verloren vervolgens elke interesse 
in die blauwe stukjes karton. dat de Pixar-
hype bij iets oudere fanatiekelingen een ge-
voelige snaar had geraakt, werd duidelijk 
toen de thesisonderwerpen voor dit jaar bin-
nenstroomden. Zo’n 12% van de thesisvoor-
stellen in de Pedagogische Wetenschappen 
waren Pixar-gerelateerd. een dergelijke 
overrompeling had men sinds de flippo’s niet 
meer meegemaakt. 

Mien Uyttebroeck, een studente 
Pedagogische Wetenschappen, wil in haar 
thesis de genderverhoudingen in Pixar-
kaartjes blootleggen. Zelf verklaart ze haar 
interesse als volgt: “Op slechts 15% van de 
speelkaartjes staat een vrouwelijk persona-
ge afgebeeld. dat wil dus zeggen dat er op 
de overige 85% van de kaartjes male chau-
vinist pigs staan. de zeldzame ‘vrouwen-
kaartjes’ schetsen bovendien vrouwen die 
ofwel onrealistisch mooi zijn (booPeep van 
toy story, wiens taille dunner is dan haar 
polsen) , ofwel oerdom (dory uit Finding 
nemo, met haar kortetermijngeheugenver-
lies). hierdoor krijgen onwetende koters een 
vertekend maatschappijbeeld mee, waarin 
de wereld wordt beheerst door mannen, en 
vrouwen domme wezens zijn die enkel door 
schoonheid vooruit raken in het leven.” 

een zekere Max Komnyst gooit het in 
zijn thesis over een andere boeg en bekri-
tiseert het volledige concept van de Pixar-
speelkaarten. vanuit Marxistisch standpunt 
toont hij aan dat het hele Pixar-gebeuren 
een zuiver product van de kapitalistische 
consumptiemaatschappij is: “hoe meer je 
consumeert, hoe meer gratis Pixar-kaartjes 
je kan bemachtigen. bovendien kweekt 
delhaize als het ware kleine kapitalistjes, die 
hun dubbele kaarten aan woekerprijzen ver-
kopen op rommelmarkten. het hele systeem 
is gewoon ziek. Kan je trouwens in het arti-
kel plaatsen dat ik nog steeds op zoek ben 
naar kaart 211?”  ¶



Omdat film  
Onze passie is 

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste 
omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere  
Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
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