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Hannah Demoledito Rouw
HJD 11 november moest een vreed-

zame, lesvrije dag worden, maar al wat 
rest voor de families van de twee over-
leden geneeskundestudenten zijn git-
zwarte herinneringen aan een grijze 
novemberochtend. 

op woensdagochtend werden vier 
geneeskundestudenten tijdens een 
dooptocht van de weg gereden. twee 
meisjes overleefden het ongeval niet, 
een derde vecht bij het ter perse gaan 
nog voor haar leven. twee jonge levens 
bruut tot stilstand gebracht. de sfeer in 
de Therminal en bij de gentse studen-
tenkringen is neergeslagen en zoekend. 
voorlopig heersen gevoelens van onge-
loof en verwarring. 

schamper wil op deze manier haar 
medeleven betuigen aan de ouders van 

de slachtoffers. Zij stuurden hun doch-
ters slechts enkele maanden geleden 
naar de universiteit voor een goede op-
leiding, een mooi diploma en om te ge-
nieten van hun studententijd. ouders 
die hun kinderen begraven, zo hoort 
het niet te zijn.  

de vrienden van de slachtof-
fers willen wij onze steun meegeven. 
Klasgenoten uit het middelbaar die 
net als de slachtoffers amper aan hun 
nieuwe leven begonnen zijn. Maar 
ook vrienden die ze de laatste weken 
nog maar net leerden kennen aan de 
universiteit.

onze gedachten gaan ook uit naar 
de vlaamse geneeskundige Kring, zij 
namen hun verantwoordelijkheid en 
zorgden ervoor dat slachtoffers goed 

zichtbaar en uitgerust op pad werden 
gestuurd. Maar op de grimmige och-
tend mochten alle voorzorgsmaat-
regelen niet baten. Zij verloren twee 
schachten tijdens hun eigen doop. 
nooit nog zal er bij de geneeskunde een 
doop gehouden worden zonder dat de 
herinneringen van deze trieste herfst-
dag naar boven komen.

tot slot willen we ook aan de twee 
slachtoffers die het ongeval overleefden 
onze steun betuigen. door een vreselijk 
ongeval zijn zij hun twee compagnons 
en hun vriendinnen kwijt. Zij blijven 
achter met de vreselijke herinneringen 
aan hun doop.  ¶



Unief

2 Edito
4 Kringen&Konventen
4 Onderwijskort
5 FK lanceert Sparta 
6 Pascal Smet 
9 Grootste kotproblemen 
9 Drama bij Geneeskunde 
10 Een avondje uit met de politie 
11 Linkse Lezersbrief 
12 Kassa, kassa! 
13 Vuelta a España 
13 Achterklap

Wetenschap

14 Wetenschap en ethiek 
17 Robotjes op de FirW 
18 Jonge onderzoekers 
19 Wetenschapsoverzicht 
20 Internet voor iedereen 
21 Tijdreizen

cUltUUr

22 Cultuuragenda 
23 Filmkort 
23 Schamper Bits 
24 Kapitan Korsakov 
27 Schamper Scherp 
28 73ste Landjuweelfestival 
29 Art Cinema OFFoff

carl De Vos

30 Op avontuur in televisieland 

wetenschap heeft de ziekelijke neiging 
om alles te verklaren. Zo ook onze 
menselijke moraal.

Wetenschap & ethiek

14

de kok in Pascal smet: “met evenveel geld 
en dezelfde ingrediënten kan je zowel 
een goeie als een slechte cake bakken.”

Pascal Smet

Verzet tegen de fakkeltocht van het n-sa: van de 250 betogers houdt de Gentse 
politie er 409 administratief aan. een beetje wat jezus deed met vijf broden en 
twee vissen.

Politie leeft zich uit op Sint-Pietersplein
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onderwijs kort
kringen& 
 konventen

«

»
Filmavond vegetarisme, jong  × EVA, 

17/11, Blandijn: aud a, 19 uur.
literaire avond met gastspreker, ’t  ×

Zal wel Gaan, 17/11, VCG, 20 uur.
sexy sliertjes avond, Vlaamse  ×

Geneeskundige kring, 17/11, ’t 
Parlement, 20 uur.

Gravensteenfeesten, senioren  ×
konvent, 18/11, Gravensteen/sint-
Pietersplein, 10 uur.

Zumba, chemica, 18/11, Home  ×
Boudewijn, 20 uur.

Vierde Groot Filologicadictee 2009,  ×
Filologica, 19/11, Blandijn: aud d, 19 
uur.

Quetzal-chocoladequiz, Vlaamse  ×
Geschiedkundige kring, 19/11, 
therminal, 20 uur.

cocktailfuif, Geologica, 19/11, Porter  ×
House, 21.30 uur.

Bloedserieus, rode kruis en  × VLK, 
23-26/11, diverse locaties.

korte drankenavond, Gentse  ×
Biologische kring, 23/11, rockcafé Het 
Genoegen, 21.30 uur.

dj-contest, Politeia, 24/11, rector,  ×
19 uur.

afrika-avond, oosterse afrikaanse  ×
kring, 25/11, de afkikker, 18.30 uur.

Bloedserieus (23 tot 26 november)
Voor de 18e keer op rij vindt een massale bloed- 
inzameling plaats in de Gentse universitaire 
gebouwen. Naaldliefhebbers die een half litertje 
bloed laten aftappen, krijgen een goed gevuld 
sponsorpakket en een gratis toegangskaart voor 
de Bloedserieusfuif op 3 december.  

23 nov: ×  de therminal, 15.30 tot 20.30 uur.
24 nov: ×  ledeganck – Het Peristillium, 11.00 tot 16.00 uur.
25 nov: ×  Boerekot, coupure links, 10.00 tot 17.00 uur. 
26 nov: ×  FeB, Hoveniersberg, 10.00 tot 16.00 uur. 

fo
to

 S
D

 D
irk

MSv voor deze onderwijskort namen we een kijkje aan de 
overkant van de plas, het verenigd Koninkrijk. hoewel de univer-
siteiten daar traditioneel nogal elitair waren, gedragen de heden-
daagse studenten zich daar niet bepaald naar. Zo was er vorige 
week nog een student in sheffield die stond te urineren op een 
oorlogsmonument. een snap happy fotograaf plaatste de foto op 
de webstek van de daily Mail, met een mogelijke gevangenisstraf 
voor de wildplasser tot gevolg.

in noord-londen gaat het nog een stapje verder. daar werden 
vorige week vier aziatische studenten met steekwonden opgeno-
men in het ziekenhuis. dit was het gevolg van een racistische aan-
val waarbij een bende de studenten aanviel met metalen staven 
en bakstenen. naast gewelddadig zijn ze daar ook niet allemaal 
bijster slim. vijftien studenten van de university of exeter kwa-
men enkele weken geleden op het briljante idee om zichzelf te 
brandmerken met het logo van hun studentenhome. Ze gebruik-
ten daarvoor hete kleerhangers met zware littekens tot gevolg. 

Maar geen zorgen, sommige studenten in het land van de 
Queen zijn echt wel slimmer dan dat. Zo vonden twee studenten 
van de university of bath een gat in de markt met bevroren yo-
ghurt. Ze kwamen op het idee tijdens – je raadt het nooit – het 
eten van een ijsje. lekker, maar niet goed voor de lijn, dachten 
de twee jongemannen en dus ontwikkelden ze diepvriesyoghurt. 
voor wie nu al enthousiast naar de supermarkt wil lopen, toch 
beter even wachten. de light-ijsjes worden voorlopig enkel nog 
maar op de universiteitscampus en in harrods verkocht. en waar 
zijn ze het allerslimst? aan de university of Cambridge, waar op 
pagina 3 (ring a bell?) van de studentenkrant gewillige studentes 
in ondergoed poseren.  ¶
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F**K Sport!
FK wil sexiness van studentensport extra in de verf zetten.

In de VS is de Lingerie Football League de laatste jaren een bijzonder hot topic  
geworden. Trendsettend als ze is, kon de UGent natuurlijk niet achterblijven en 
dus werd het FK ingeschakeld om studenten opnieuw warm te maken voor sport.

het FaculteitenKonvent (FK) heeft 
sinds kort, onder impuls van voorzitter 
Jan Willems en sportpreses Aäron Maes, 
een nieuw project lopen onder de noemer 
Sparta. Met deze nieuwe werkgroep tracht 
men de gentse studentensport opnieuw een 
catchy en bruisend imago aan te meten. het 
opzet bestaat erin om enerzijds een verdere 
professionalisering door te voeren en an-
derzijds een duurzame structuur op touw 
te zetten die de tand des tijds zal kunnen 
doorstaan.

ondanks de verouderde infrastructuur 
van de ugent is het doel wel degelijk om de 
diverse sportcompetities nieuw leven in te 
blazen. inzake de accommodatieproblemen 
treft het FK trouwens geen schuld. dergelijke 

thema’s worden normaliter besproken op de 
sportraad. 

Men wil de ambitieuze doelstellingen van 
Sparta o.a. aan de hand van drie concrete ini-
tiatieven verwezenlijken. eerst en vooral zal, 
met medewerking van enkele pientere in-
formaticastudenten, een website opgericht 
worden die niet alleen meer ruchtbaarheid 
moet geven aan het project an sich, maar te-
vens ook dienst zal doen als medium waar-
langs sportpresesen hun achterban kunnen 
informeren over de uitslagen en nakende 
evenementen van hun kring. tegen het ein-
de van dit academiejaar zou de webpagina 
operatief moeten zijn.

daarnaast gaan de FK-jongens ook 
werk maken van de organisatie van twee 

eendagstornooien die minder populaire 
sporten als rugby en baseball onder de 
aandacht moeten brengen. samen met de 
12-urenloop kadert dit in de nieuwe sport-
filosofie waarmee men de s(up)porters wil 
aanporren tot een groter engagement en 
enthousiasme.

om de nodige knowhow op te doen, zal 
niet alleen een handvol studenten sportma-
nagement onder de arm genomen worden, 
maar zal men tevens te rade gaan bij de 
sportief manager van voetbalclub aa gent. 
deze pogingen om de studentikoze sport-
cultuur meer in de openbaarheid te bren-
gen, worden ook in het rectoraat op gejuich 
onthaald.  ¶
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 door Tieneke Van De Velde
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Pascal Smet
vlaams minister van onderwijs
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desondanks heerst er een optimistische 
sfeer op zijn kabinet. smet lacht vaak, praat 
vlug en wasemt geestdrift uit. ongeveer hal-
verwege het interview merkt hij terloops op 
dat hij “een luisterende minister wil zijn”, om 
vervolgens de verschroeiende race tussen 
woorden en gedachten weer op gang te trek-
ken. Met enige moeite kregen wij daar toch 
nog enkele vragen tussen geklemd.

verandert u iets aan de speerpunten van 
het hogeronderwijsbeleid van frank vanden-
broucke: gelijke kansen, rationalisatie en 
internationalisering?

“bij onderwijs is het belangrijk om geen 
revoluties te ontketenen. We willen voor 
continuïteit zorgen, al zullen er misschien 
klemtoonverschuivingen zijn. 

het ganse debat over rationalisatie, opti-
malisatie en integratie willen we verderzet-
ten. We wensen daar ook niet mee te talmen: 
de belangrijkste keuzes zullen bij voorkeur 
in het volgende jaar gemaakt worden. vooral 
wat het kunstonderwijs betreft, moeten twee 
grote knopen doorgehakt worden. Moeten 
we dat academisch maken of niet? en moe-
ten we die opleidingen dan integreren in 
universiteiten of hogescholen of moeten we 
hen een soort eigen statuut geven?

Wat het gelijkekansenverhaal betreft: ik 
vind het heel belangrijk dat die tweede de-
mocratiseringsgolf er komt. als kind uit een 
arbeidersgezin ben ik zelf trouwens een pro-
duct van de eerste golf.”

Wat kan u dan specifiek doen voor minderhe-
den op de drempel van het secundair onderwijs 
naar het hoger onderwijs?

“er is nog steeds een aanmoedigingsfonds 
dat we verderzetten, evenals de studie-ori-
ëntering in het middelbaar onderwijs.   

Maar wat fundamenteler is, is de hervor-
ming van het secundair onderwijs. We zul-
len studiekeuzes uitstellen van 12-jarige tot 
14-jarige leeftijd. daarbij gaan we leerlingen 

in contact brengen met belangstellingsge-
bieden, zodat ze zelf een keuze kunnen ma-
ken in plaats van hun ouders. We willen ook 
het onderscheid tussen aso, tso, Kso en 
bso opgeven, aangezien dat nogal stigma-
tiserend is. de bedoeling is om doorstro-
mingsrichtingen te creëren waarin keuzes 
gemaakt en verfijnd kunnen worden, zodat 
je tegen het einde van het secundair onder-
wijs echt weet wat je wil doen.”

terug naar het hoger onderwijs: hoe moeten we 
de internationalisering verder aanzwengelen? 

“taal is natuurlijk een belangrijke factor. 
vlaanderen is een kleine regio en de domi-
nante taal op dit moment is duidelijk het 
engels. daarom willen we inzetten op meer-
taligheid in het onderwijs. in het secundair 
onderwijs lopen er proefprojecten met Frans 
en engels in andere vakken. die zullen we 
evalueren. en in het hoger onderwijs zou 
engels meer gebruikt kunnen worden als on-
derwijstaal, vooral in de masteropleidingen. 
Wat we ook willen doen, is tegen 2020 20% 
van alle studenten in het buitenland krijgen. 
onze studenten moeten weg van onder de 
kerktoren.”

In Zweden wenst men op termijn alle mas-
teropleidingen in het engels aan te bieden. Is dat 
ook het vlaamse streefdoel?

“ik vind het belangrijk dat iedereen die 
dat wil in vlaanderen een volledig curricu-
lum in het nederlands kan afleggen. daaraan 
mogen we niet tornen. Maar mensen die 
het in het engels willen doen, moeten dat 
eveneens kunnen. op het niveau van de ba-
chelors moet de 10%-grens voor vakken die 

in het engels gegeven mogen worden mis-
schien worden opgetrokken naar 30%. en we 
moeten ons afvragen of niet alle masters ook 
in het engels moeten worden aangeboden.”

gebrekkige beheersing van het nederlands 
ondergraaft de onderwijskansen van heel wat 
leerlingen reeds vanaf de kleuterklas. Hoe denkt 
u dat op te vangen?

“ik wil op 6- en 12-jarige leeftijd een soort 
taaltoets. dat moet geen centraal examen 
zijn; alle netten mogen gerust zelf een taal-
toets ontwikkelen. de vraag is: spreekt een 
leerling voldoende nederlands om de lessen 
te volgen en abstract te denken? stellen we 
vast dat dat niet het geval is, dan zal er extra 
ondersteuning zijn.”

en uiteindelijk zijn er dan misschien aparte 
taalklassen nodig?

“als er kinderen zijn voor wie het abso-
luut nodig is, dan wil ik dat niet uitsluiten. 
Maar laten we daar dan maar eerst een de-
bat over hebben.”

De laatste jaren wordt er veel gepraat over 
excellentie in onderwijs en onderzoek. Laten de 
budgetten dat wel toe?

“tussen 2011 en 2014 zullen we 10% ex-
tra middelen, wat toch ongeveer 120 miljoen 
vertegenwoordigt, investeren. voor 2011 zul-
len er geen bijkomende fondsen zijn, vanwe-
ge de crisis. Maar ik vind het verkeerd om te 
zeggen dat je alleen maar kwaliteit met meer 
geld kan aanbieden. om het met een onno-
zel voorbeeld te zeggen: je kan een goeie of 
een slechte cake bakken met dezelfde ingre-
diënten en evenveel geld. het hangt ook van 
de kok af, diens techniek en de keuzes die ge-
maakt worden.”

Maar je kan niet met gelijk welke ingrediënten 
een chirurgische laser-robot bouwen.

“Wel, nee. naast de extra middelen, is de 
kwestie van optimalisatie en rationalisatie 

Pascal Smet heeft het niet onder de markt gehad sinds zijn aantreden als  
minister van Onderwijs.  Hij moest zich inwerken te midden van de heisa over 
Frank Vandenbrouckes defenestratie en het tumult over hoofddoeken. En nu 
mag hij beginnen hervormen, maar dan wel met aangespannen buikriem.

door Roeland Termote

“onze studenten 
moeten weg van 

onder de kerktoren.”



8          schamper 482 www.schamper.ugent.be

U
hier heel belangrijk. ik pleit helemaal niet 
voor een universiteit vlaanderen, maar er 
zal wel nog meer samengewerkt moeten 
worden. onze concurrenten zitten namelijk 
in het buitenland. en heeft het echt zin om 
iedereen dezelfde opleidingen te laten blij-
ven aanbieden?”

Laten we  het even over onderwijsinnovatie 
hebben. In nederland brengt men geïnteresseer-
de studenten samen in honoursprogramma’s die 
het basiscurriculum overschrijden. verdient dat 
navolging in vlaanderen?

“ik ben niet principieel tegen, maar ik 
denk dat we eerst moeten evalueren wat die 
projecten in nederland opleveren. We moe-
ten in ieder geval oppassen dat we niet naar 
een tweesporenonderwijs gaan, waarbij je 
een selectie maakt van betere studenten en 
professoren die aan de honoursprogramma’s 
deelnemen. Wie de behoefte voelt om meer 
te doen, moet anderzijds wel die kans krij-
gen. laat die mensen samenzitten en extra 
vakken nemen waar ze bijkomende credits 
voor kunnen krijgen. Maar scheid hen niet 
van de rest. dat is namelijk negentiende-
eeuws elitarisme en daar ben ik tegen.”

Wat vindt u van het voorstel dat onlangs ge-
opperd werd om oriënterende ingangsproeven te 
houden aan de KUL?

“ik denk dat we daar voorzichtig mee 
moeten zijn. ik ben namelijk bang dat die 
proeven kunnen evolueren naar heuse in-
gangsexamens. en zelfs al zijn ze vrijblij-
vend, wie zal het eerst uit de boot vallen? 
Kansarmen, gekleurden, studenten wier ou-
ders geen diploma hebben. ik trek de goeie 
bedoelingen van degenen die het voorstel 
gelanceerd hebben niet in twijfel. Wat je wel 
ziet, is dat de mensen die zich luidkeels ach-
ter zo’n initiatief scharen soms nogal elitaire 
opvattingen hebben.”

een ander nederlands experiment is het 
aanbieden van meer algemeen vormende pro-
gramma’s in de eerste jaren, naar analogie met 
amerikaanse universiteiten. goed idee?

“bepaalde bedrijfsleiders of academici 
vinden nu reeds dat we te veel algemene 
leerstof geven. laat ons afwachten tot we 
een beeld krijgen van de opleidingen na het 
afronden van de huidige accreditatieronde. 
We wensen er trouwens voor te zorgen dat 
jongeren die uit het secundair onderwijs 

komen, reeds basisinzichten hebben om zelf 
de juiste keuzes te maken wat dat betreft. We 
willen hen in contact brengen met belang-
stellingsgebieden als natuur, wetenschap, 
techniek, cultuur, samenleving, enzovoort. 
en we willen hen zelf gaandeweg knopen 
laten doorhakken, die een weerslag zullen 
hebben op hun persoonsvorming.

We moeten inderdaad wel verhinde-
ren dat mensen vakidioten worden, maar 
dat kan misschien beter niet via bijkomen-
de vakken, maar op een parallelle manier. 
verstandige studenten gaan hoe dan ook al 
mensen van andere faculteiten opzoeken om 
samen op café te gaan bijvoorbeeld. daarom 
ben ik ook een voorstander van het mengen 
van studentengroepen.”

We hebben het reeds over academische inte-
gratie gehad. essentieel in dat dossier is de relatie 
tussen hogescholen en universiteiten. Hoe ziet u 
die?

“ik mag geen voorafname doen op die 
discussie. toen ik minister werd, heeft men 
mij gezegd: ‘geef niet te snel uw mening, 
laat sommige onderwerpen eerst over aan 
het maatschappelijke debat.’ Maar ik denk 
dat hogescholen moeten kunnen blijven 
bestaan. dat we verder zullen academise-
ren is duidelijk. en dat er geïntegreerd moet 
worden, staat ook in de sterren geschreven. 
Maar het wanneer en onder welke voorwaar-
den, daar moeten we het nog over hebben.”

Moet onderwijs een meer prominente rol spe-
len in het maatschappelijk en levensbeschouwe-
lijk opvoeden van leerlingen en studenten?

“onderwijs is sowieso niet neutraal en 
heeft altijd opgevoed. natuurlijk ligt de be-
langrijkste verantwoordelijkheid nog steeds 
bij de ouders, maar we stellen in onze be-
leidsnota ook dat onderwijs veelzijdige, 
open en sterke persoonlijkheden moet afle-
veren. een van de dingen die we willen na-
gaan in het gemeenschapsonderwijs is of we 
op termijn niet moeten komen tot een vak 
‘levensbeschouwelijke inzichten’ waarin ver-
schillende godsdiensten aan bod komen en 
waar ook zedenleer een onderdeel van kan 
uitmaken. ik vind dat mensen zelf keuzes 
moeten maken wat dat betreft, maar je kan 
hen wel de tools geven om tot een zelfbe-
wuste keuze te komen.”

De recente hoofddoekencontroverse lijkt nu te 
sluimeren, maar wijst waarschijnlijk op onderlig-
gende spanningen die opnieuw kunnen uitbar-
sten. Hoe speelt u daarop in? 

“ik heb het hoofddoekendebat vergele-
ken met een veenbrand die jarenlang onder-
gronds kan blijven woeden vooraleer terug 
uit te breken. het zal sowieso terugkomen.

het hoofddoekendebat heeft helaas ook 
het wij-en-zij-denken versterkt. ik wil dan 
ook de tijd nemen om een breder debat rond 
samenleven te voeren in de volgende maan-
den en jaren. daarin zijn er natuurlijk een 
aantal basiswaarden waar we niet op kun-
nen toegeven. denk maar aan de gelijkheid 
van man en vrouw of de evolutietheorie. 
dat zijn zaken die duidelijk moeten worden 
overgedragen via het onderwijs. Maar uitein-
delijk heeft dit soort samenlevingsprocessen 
vooral tijd nodig. historische evoluties ver-
lopen vaak traag. laten we dus ook maar 
niet vergeten dat we allen slechts een detail 
in de geschiedenis zijn.”  ¶

“toen ik minister 
werd heeft men mij 
gezegd: geef niet te 

snel uw mening”

De Brusselse skyline. Met Pascal Smet op 
de voorgrond.



grootste Kotproblemen

Op kot zitten geeft je een gevoel van vrijheid, zelfstandigheid en ... frustratie. Deze week: je medemens.

LB neem de kotbaas bijvoorbeeld. Mailtjes, 
sms’jes en voicemailberichten worden con-
sequent genegeerd en problemen laat hij 
graag erg lang aanslepen. Zo zal hij je ver-
warming pas na een maand komen maken, 
dat lek in de keuken na een half jaar en de 
schimmels laat hij gewoon voor wat ze zijn.

een ander type kotbazen (voorname-
lijk de iets oudere) denkt dan weer dat zijn 
(of haar) plicht eruit bestaat de losgeslagen 
studentjes een beetje in het oog te houden. 
vanuit zijn raam aan de overkant van de 
straat kan hij zonder problemen je doen en 
laten in het oog houden en je de volgende 
dag op de vingers tikken. geen bezoek op de 
kamers en om 11 uur weer binnen ’s avonds, 
want anders gaan je studies eronder lijden!

de buren kunnen ook een erg storende 
factor zijn tijdens je kotleventje. de linker-
buur belt de politie bij het minste geluid, de 
rechterbuur zet zijn muziek graag erg luid 
en de overbuur doet niets liever dan de hele 
dag bij je binnengluren. en buiten gordijnen 
hangen, heel lief gaan vragen of de muziek 
wat stiller mag tijdens de blok en zielig kij-
ken om toestemming te krijgen voor een 
éénmalig kotfeestje kan je er bitter weinig 
aan doen.

Maar het belangrijkste zijn je kotgenoten. 
Met hen moet je immers het komende aca-
demiejaar onder 1 dak wonen. en al worden 
er bij het begin van het jaar duidelijke afspra-
ken gemaakt, er is er altijd wel eentje bij die 
zijn haar niet uit de douche haalt, het toilet 

niet doorspoelt of de keuken overlaadt met 
afwas. of iemand die wekelijks ladderzat 
thuiskomt en het wel wijs vindt om iedereen 
even wakker te bellen. sommige studenten 
zijn echt varkens en hun kot lijkt dan ook 
meer op een stal: nog nooit opgekuist, etens-
resten overal verspreid en een indringende 
geur die zich verspreidt over de hele gang 
zodra hun deur opengaat. dat dit ongedierte 
aantrekt spreekt vanzelf, maar wanneer die 
muizen en fruitvliegjes zich over de rest van 
het gebouw gaan verspreiden is de lol er echt 
wel af.  Meestal helpt het al als je de persoon 
in kwestie er eens over aanspreekt, maar 
jammer genoeg zijn er altijd wel een paar 
koppigaards tussen die rustig voort blijven 
doen. tja, hopen maar dat die volgend jaar 
ergens anders op kot zitten.  ¶

Drama bij geneeskunde

11 november 2009 zal als een zwarte 
dag geboekstaafd blijven in de geschiede-
nis van de ugent. in de vroege ochtend 
werden vier studenten geneeskunde aan-
gereden in Moortsele, een deelgemeente 
van oosterzele. eén studente was op slag 
dood, een tweede studente overleed even 
later in het ziekenhuis. bij het schrijven 
van dit artikel verkeerde één meisje nog in 
levensgevaar. de enige jongen in het gezel-
schap kwam er met lichte verwondingen 
vanaf. 

de chauffeur die het ongeluk veroor-
zaakte, reed sneller dan toegelaten en had 
te veel gedronken. hij verloor de controle 
over het stuur, slingerde over de weg een 
reed het groepje fietsers aan. de Vlaamse 

Geneeskundige Kring (vgK) valt niets te 
verwijten, de studenten droegen fluovest-
jes en de fietsverlichting werkte perfect. 
Met de doop had het dus allemaal niets te 
maken. 

later op de dag kwamen vgK-leden 
en verscheidene andere studentenvereni-
gingen samen in de Therminal. er werd 
een ruimte vrijgehouden, weg van de pers, 
waar de teneergeslagen studenten met 
elkaar konden praten en steun konden 
vinden.  

de komende dagen is er psychologi-
sche begeleiding voorzien voor ieder-
een die daar behoefte aan heeft. in het 
universitair Ziekenhuis en aan de balie van 
de Therminal kan men een rouwregister 

ondertekenen. er zijn al honderden reac-
ties neergeschreven, zowel door studen-
ten als ugent-personeel en -proffen. ook 
online, via het forum van de vgK, kun je 
het rouwregister ondertekenenen. alle 
studentenverenigingen van de universiteit 
zetten ook een zwarte rouwband op hun 
webpagina.

de uitvaartplechtigheden van de meis-
jes vinden plaats op 16 en 18 november. 
Niels Holthof, preses van de vgK, wil 
extra bussen inleggen om de grote hoe-
veelheden studenten die hun steun willen 
betuigen ter plaatse te brengen.  ¶

De Vlaamse Geneeskundige Kring en de hele UGent rouwen na het vreselijk ongeval van 11 
november. door Laurens Lavrysen en Hannah Demol
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409 aanhoudingen op antifa-betoging

er was een tijd dat onverschrokken ex-
treemrechtse commando’s bij nacht en ontij 
vlaemsche helden gingen opgraven in den 
vreemde om ze nadien ter aarde te bestellen 
in de heilige grond van het vaderland. die 
acties kregen namen als operatie brevier, 
operatie Wolfsangel en operatie delta. op 
10 november hielden de geestelijke nazaten 
van die fiere stoottroepen zich ledig met fak-
keltochten tegen “zinloos geweld”: operatie 
Pussybeir.

de fakkeltocht in de gentse binnenstad 
was voor als (actief linkse studenten), 
blokbuster en de gentse anarchisten noch-
tans reden genoeg om zich te mobiliseren. 
Ze wilden naar eigen zeggen de straten niet 
aan de fascisten laten. de fascisten in kwes-
tie waren niet geliefkoosd doelwit nsv!, 
maar het n-sa, ofte het nieuw-solidaristisch 
alternatief dat onlangs nog het onderwerp 
was van een Koppen-reportage. 

toen uw reporter onlangs embedded 
ging bij het n-sa kon hij vaststellen hoe be-
perkt de omvang van dat groupuscule wel 
niet was. Ze werden volgens n-sa-kopman 

Eddy Hermy geboycot door “de partij”. Zelfs 
vlaams belang wil dus niets te maken heb-
ben met het virulent xenofobe en antikapi-
talistische discours van n-sa. het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat slechts een veertig-
tal gemaskerde “pacifisten” opdaagden voor 
de fakkeltocht, inclusief een delegatie van 
het rechts-katholieke Kvhv. op het sint-
annaplein werd hun optocht zonder inci-
denten ontbonden.

“antIfa, Ha, Ha, Ha!”

de anti-n-sa-wake en de anarchistische 
streetrave zouden veel meer volk op de been 
brengen, en dat ondanks de oproep van het 
linkse CoMaC om binnen te blijven. aan de 
blandijn hadden zich een tweehonderdvijf-
tigtal linkse studenten verzameld: vooral 
barrevoets dreadlockvolk, onschadelijke 
hippies in rode vuilzak of slonzige kledij, 
maar ook een aanzienlijke groep gemas-
kerde anarchisten en krakers die er een stuk 
vervaarlijker uitzagen. eén gemaskerde wre-
ker spoot “antifa val aan!” op de gevel van de 

blandijn, waarna als zich distantieerde van 
de anarchisten. Ze hadden nochtans beloofd 
zich te gedragen, aldus een als’er.

Met die dure eed gebroken, lag het dan 
ook in de loop der dingen dat er door de 
harde kern kat en muis gespeeld werd met 
de oproerpolitie in de overpoortbuurt. 
Mechelse herders, een waterkanon of twee 
en een helikopter waren opgetrommeld door 
het repressieapparaat. twee agenten raak-
ten gewond bij schermutselingen en moes-
ten worden afgevoerd naar het ziekenhuis. 
de politie dreef de antifa’s en ook een hele 
hoop argeloze voorbijgangers dan maar bij-
een in een hoek op het sint-Pietersplein en 
verrichtte op potige wijze niet minder dan 
409 administratieve aanhoudingen. rond 
23.30 uur werd all quiet on the Western front. 
de arrestanten mochten een nachtje brom-
men in een overvol cachet, in veel te klei-
ne cellen zonder sanitaire voorzieningen. 
dat zijn immers de geplogendheden in het 
belgische penitentiaire wezen: ontsnappen 
of in je broek doen.  ¶

flikken incasseren zoveel mogelijk combitaks
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door Bram Bombeek



op dinsdagavond 10 november kreeg het extreemrechtse 
nieuw solidaristisch alternatief (n-sa) de toelating om een  
fakkeltocht te organiseren in gent. Wat wij op voorhand 
hadden gevreesd, is uitgekomen: het geheel is ontspoord 
en 409 mensen werden aangehouden. twee politieagenten 
werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Wij pleiten dan ook 
voor een andere aanpak tegen extreemrechts.

het n-sa is beter bekend van de recente Koppen-
reportage over hun jeugdcongres van zaterdag 10 oktober. 
hiervoor haalde het n-sa een duitse nationaalsocialist 
naar belgië: Axel Reitz. op deze bijeenkomst schreeuwt hij 
de meer dan honderd aanhangers in de zaal toe: “We moe-
ten strijden voor een europa dat toebehoort aan het blanke 
ras.” in eigen land werd reitz al veroordeeld voor Jodenhaat, 
wapenbezit en het dragen van nazisymbolen, maar voor het 
n-sa is hij een eregast. ook de zanger van headliner ultima 
Frontiera toonde trots de swastika op zijn arm: “We zijn er 
trots op dat we fascist zijn.”

het stadsbestuur werd vooraf door ons gewaarschuwd 
dat op de fakkeltocht van het n-sa overtredingen op de 
wetgeving over racisme, discriminatie en negationisme 
zouden plaatsvinden. op deze fakkeltocht waren ver-
schillende extreemrechtse knokploegen aanwezig, waar-
onder de autonome Kameraden en de bockenreyders. 

Wij voerden hierrond reeds actie aan de gentse gemeen-
teraad van maandag 26 oktober. naar aanleiding van de 
Koppen-uitzending werd een wetsvoorstel aangekondigd 
dat burgemeesters meer mogelijkheden moet geven dit 
soort bijeenkomsten preventief te verbieden. er is echter 
geen nieuwe wetgeving nodig, maar er wordt verzuimd de 
reeds bestaande wettelijke mogelijkheden te gebruiken. 
burgemeester daniël termont draagt dan ook de verant-
woordelijkheid voor het geweld en het buitensporige optre-
den van de politie dat dinsdagavond 10 november rond het 
sint-Pietersplein plaatsvond.

de ondertekende organisaties steunen alle jongeren die 
actie willen voeren tegen extreemrechts. We zijn echter van 
mening dat straatgeweld enkel bijdraagt tot de margina-
lisering van deze beweging. voor ons is de strijd tegen ex-
treemrechts, racisme en seksisme een bezorgdheid en een 
uitdaging voor de brede studentenpopulatie. Wij pleiten 
voor een brede en geweldloze mobilisatie van alle progres-
sieve jongeren in gent tegen extreemrechts op basis van 
een gemeenschappelijk platform ondertekend door alle 
progressieve organisaties.  ¶

Ondertekend door Comac-Gent, Animo StuGent,  
VMS-Gent, Rood-UGent en GRAS Gent.

Wat links er zelf 
over te zeggen heeft...

 Wil je in de voetsporen van Emile Zola treden? Ben je een jonge, ona�ankelijke geest die het allemaal beter weet? Haal dan 

Deze prijs is een initiatief van het tijdschri�

Gezocht: Jonge durvers met scherpe pen

je scherpe pen boven en doe mee aan de Emile Zola-prijs voor het beste politieke essay. 
Is er een politiek, sociaal, economisch of cultureel thema dat je nauw aan het hart ligt? Gooi dan een beklijvend essay op papier. 
Geen droge, wetenschappelijke tekst, maar een vurig betoog, een messcherpe aanklacht, een verontwaardigde kijk op een boei-
end thema. Kom origineel uit de hoek, schuw de controverse niet en zorg ervoor dat je argumentatie stevig onderbouwd is.
Alle essays moeten ten laatste worden verstuurd op 21 december 2009. Lees het volledig reglement op onze site:  
www.sampol.be. Je zal dan ook zien dat de winnaar 600 euro krijgt, de tweede 300 euro en de derde 150 euro.

  Samenleving en politiek, in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit.
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Kleenex doekjes kunnen 
wat eentonig worden, en die 
vrouwenlichamen liggen ook al niet voor het 
oprapen. Wie wat variatie in zijn seksleven 
wil steken, kan altijd eens proberen klaar te 
komen in een plastiek potje. niet alleen kinky 
as hell, maar je helpt er ook koppels mee die 
geen kinderen kunnen krijgen. bovendien 
word je er voor betaald. de wondere wereld 
van de spermadonatie!

goeDe ZWeMMerS

geld verdienen terwijl je een orgasme 
hebt: het klinkt hemels. Wie al klaar staat 
om met de broek op de enkels richting sper-
mabank te rennen, moet echter beseffen dat 
er toch wat kleine lettertjes aan deze job ver-
bonden zitten. Zo mag je slechts een beperkt 
aantal keren sperma geven en moet je als 
toekomstige spermadonor een volledig fer-
tiliteitsonderzoek ondergaan. daar zit het 
addertje: als donor moet je niet enkel kwa-
liteitsvol sperma hebben, maar je sperma 

moet ook nog eens invriesbaar zijn. slechts 
20 à 30 procent van de kandidaat-donors 

voldoet aan die vereisten.
bovendien moet je ook voor de rest fysiek 

gezond zijn voor je je genen in een potje mag 
spuiten. Je moet een bloed- en algemeen li-
chamelijk onderzoek ondergaan. ook wordt 
gepeild naar intelligentieniveau, motiva-
tie, medisch verleden, levensstijl en seksu-
ele en psychologische normaliteit. tot slot 
wordt een fenotypekaart opgesteld, zodat 
je sperma terecht kan komen bij een koppel 
waarvan de man fysieke gelijkenissen met 
je vertoont. Zo vermindert ook de kans dat 
het toekomstige kindje zich later zal afvra-
gen waarom het zo weinig op de papa lijkt. 
gezinsdrama succesvol vermeden.

HarDe verkraCHtIngSPorno

na het doorstaan van de vele selectiecri-
teria, wordt verwacht dat de spermadonor 
“het zaadstaaltje opwekt door masturbatie”. 
en de gemiddelde student mag dan wel vaak 
zijn kruit vroegtijdig verschieten, blijkbaar 
is de opwinding in het achterkamertje van 
het uZ ver te zoeken. een student die enkele 
jaren geleden sperma doneerde, legt het in 
geuren en kleuren uit: “Je mag dus drie da-
gen voor het doneren niets doen: je mag niet 
vrijen, niet klaarkomen in het algemeen. en 
voor een gezonde jongeman is drie dagen 
toch wel een serieuzen trek lang. Je hebt dus 
wel zin. en dan moet je op de zesde verdie-
ping in zo’n achterkamertje gaan zitten, op 
een leren stoel die al de hele wereld eens is 
rond geweest. er hangen ook geen gordij-
nen of zo, dus je kijkt gewoon mooi uit op 
het industrieterrein achter het uZ. en dan 
moet je proberen te masturberen, maar dat 
lukt natuurlijk niet. Want ja: dat is de meest 
onsexy omstandigheid die je je maar kan 
voorstellen. dus dan is er maar een beetje 
stimulerende lectuur neergelegd. dat was 
aan de ene kant een braaf lingerietijdschrift, 
dat niet echt opwindend was. en de andere 
lectuur die er lag toen ik er was, was van die 
vreselijk harde verkrachtingsporno. het was 
dus helemaal niet zo gemakkelijk als je zou 
denken. het is echt wel wérken dat je moet 
doen.”  ¶

Kassa, Kassa!

Wanhopig op zoek naar een manier om vlug geld te verdienen? Een reeks over de best betaalde  

studentenjobs voor durvers. optie twee: sperma doneren. door Lise Eelbode

“Het is echt wel 
wérken dat je 
moet doen.”

foto Doc Morris

Voorwaarden? 18-40 jaar oud zijn en in een goede algemene 
gezondheid verkeren.
Wat schuift het? 80 euro per staal
meer info? www.infertiliteit.net/spermabank
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achterklap
Vuelta 
 a españa

LC “erasmus verbreedt je horizon” zegt 
men en dat kan ik moeilijk ontkennen. 
als je niet kijkt naar de bevreemdende, 
serene rust die heerst tussen 7 en 16 uur 
(daarvoor en daarna is men nog niet of 
niet meer thuis), bevat een erasmuskot 
genoeg stof voor een remake van L’auberge 
espagnole. in een gebouw met 18 mensen 
van 10 verschillende nationaliteiten ge-
beurt nooit niets. als er geen “cena inter-
nacional” (internationaal etentje) op het 
programma staat en de siësta bijna om is, 
kan je iedereen in zijn natuurlijke habitat 
terugvinden. 

terwijl beneden met flamencomu-
ziek op de achtergrond een verrukkelijk 
pasta-aroma opstijgt door de kookkun-
sten van een toscaan, kijkt wat verder 
een berlijns meisje naar een melodra-
matische andalusische serie, met spo-
radische lachsalvo’s of “ouh’s” tot gevolg. 
in de televisiewereld staan ze hier méér 
dan achter: een programma haalt pas het 
scherm als er veel kleur, muziek en ge-
roep in voorkomt. hopelijk haalt dit de 
Japanse studente niet uit haar concentra-
tie; ze kan haar studietijd gebruiken nu 
haar taalkennis nog niet verder reikt dan 
“hola, ¿qué tal?”. enthousiast en behoor-
lijk vrolijk komt een Finse economiestu-
dente vertellen over een nieuw vak dat ze 
volgt én dat meetelt voor studiepunten: 

“oenologie” (wijnkennis), met 
praktijklessen. 

een verdieping hoger leren een 
sevillaanse en een romeinse uit-
bundig met cursusblok en stilo 
in de aanslag elkaars taal, zonder 
acht te slaan op hoe de luidruchti-
ge Moskoviet in rood-blauwe tenue 
vanuit zijn zetel voor FC barcelona 
supportert. in de westvleugel van het 
gebouw hangt wierook in de lucht 
en zweeft een monotoon gezoem: 
het is beter om onze boeddhistische 
bolognaise niet te storen als ze aan 
het mediteren is. tussen de mantra’s 
door klinken de aarzelende beginno-
ten van een bouzouki, gespeeld door 
een atheense aspirant-muzikante, 
waarop een gentse haar eerste buik-
danspasjes inoefent. 

de tweede inheemse ligt bij wijze van 
siësta op het dakterras naar The Killers 
te luisteren, hoewel ze de groepsnaam 
niet eens behoorlijk kan uitspreken. op 
de tonen van gabriel rios hangt onder-
tussen een tweede gentse haar was op en 
aan een tafeltje zitten enkele vrienden van 
het huis te babbelen: een roemeen waar-
van je zou zweren dat het de reïncarnatie 
van dracula is, een Mexicaanse gitarist en 
een braziliaanse die even wat caipirinha’s 
maakt voor het bonte allegaartje.  ¶

MICroProJeCt CoMaC Zorgt voor WreveL

op de vergadering van de gentse 
studentenraad op 5 november werd een micro-
project van Comac goedgekeurd. de (extreem-) 
linkse studentenvereniging organiseert al enke-
le jaren een collectieve blok op verplaatsing, dit-
maal nabij namen. “het werd financieel steeds 
moeilijker om de prijs te drukken en onze col-
lectieve blok voor iedereen toegankelijk te hou-
den”, vertelde Stefaan Van Parys, bestuurslid 
van Comac gent, aan de algemene vergadering 
van de gsr. Comac kreeg uiteindelijk 1425 
euro om het project te financieren. bij ande-
re studentenverenigingen wordt nu schert-
send gereageerd op het goedkeuren van de 
collectieve blok. het FaculteitenKonvent wil 
volgend jaar naar new York op blokverlof, 
het seniorenKonvent dacht aan Peking. het 
project werd ook slechts op het nippertje 
goedgekeurd op de vergadering, waar wat 
verwarring heerste omdat de collectieve 
blok wordt georganiseerd door Comac 
belgië en het geld dus deels lijkt te gaan 
naar niet-ugent-studenten. 

SPaarPotJe reCtor geHaLveerD

een maand geleden, in schamper 480, 
hadden we het over de begroting van de 
ugent. de universiteit moest drastisch 
besparen en alle directies moesten de 
broeksriem aanspannen. toch werden 
de ‘strategische beleidsinitiatieven’, co-
detaal voor het persoonlijke spaarpotje 
van de rector, verdubbeld van 500 000 
naar één miljoen euro. in de week van 
5 november bleek echter dat er nog 
steeds 1,3 miljoen euro moest worden 
bespaard en zo werden de strategische 
beleidsinitiatieven weer naar beneden 
getrokken tot het oorspronkelijke half 
miljoen. eén van de redenen zou, zo 
wordt gefluisterd in de wandelgan-
gen, de slechte persaandacht geweest 
zijn.  ¶

Begin dit semester zeiden drie Schamper-
redactrices België vaarwel om te gaan 
studeren, leven en 
feesten in Spanje. 
Iedere Schamper 
beschrijft één van hen 
haar avonturen. Deze 
week: Liesa Carton 
vanuit Granada.

UGent-nieuwtjes, heet van de naald
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Wetenschap

“Het sociaal-darwinisme  
maakte een heel grote denkfout”
Kan de harde wetenschap de aard en werking van onze menselijke moraal 
verklaren? Wij vroegen filosofe en biologe Katinka Quintelier of er ondertussen 
al wetenschappelijk bewijs is dat homo’s, ongedoopte kinderen en vrijmetselaars 
gaan branden in de hel.

vanuit welke harde wetenschappen kan de 
moraal worden onderzocht?

“Je kan de moraal onderzoeken vanuit 
alle ‘harde’ sociale wetenschappen en mens-
wetenschappen, maar het interessante is 
dat harde wetenschappers idealiter alle mo-
gelijke aspecten van moraliteit beschrijven 
zonder daarbij noodzakelijk ook zelf te gaan 
voorschrijven wat goed is en wat fout. Zulke 

beschrijvingen zijn heel belangrijk voor de 
moraalfilosofie. 

Moraalfilosofen die deze informatie ern-
stig nemen, menen over het algemeen dat 
het geen zin heeft iets tot norm te verheffen 
wanneer niemand in staat is deze norm te 
volgen, of wanneer niemand het eens is met 
deze norm. het heeft bijvoorbeeld geen zin 
te eisen dat wij onze sociale en morele keu-
zes laten afhangen van zuiver emotieloos 

rationeel nadenken. ten eerste kan je niet 
zuiver rationeel beslissen dat je bijvoor-
beeld je vrienden moet helpen. Je beslist dat 
altijd omdat je een of andere genegenheid 
voelt; daarbij wil je niet dat bijvoorbeeld je 
vrienden zich goed en aardig gedragen ten 
opzichte van jou omdat ze dat de meest rati-
onele keuze vinden. Je wil dat ze hulpvaardig 
zijn omdat ze om je geven.”

door Bram Bombeek
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antI-DarWIn?

ontroerend. Doet een wetenschappelijke be-
nadering van de moraliteit niet teveel denken 
aan sociaal-darwinisme, eugenetica, frenologie 
en meer van dat onfraais?

“het sociaal-darwinisme maakte een heel 
grote denkfout: de naturalistic fallacy. het 
sociaal-darwinisme meende dat het feit dat 
een kenmerk geëvolueerd was, dit kenmerk 
ook beter en moreel verkieslijker maakte 
dan andere kenmerken. Je kan bijvoorbeeld 
menen dat het gebruiken van voorbehoeds-
middelen fout is omdat het onnatuurlijk zou 
zijn, of omdat het tegen onze neiging in gaat, 
of dat we vlees moeten eten omdat onze 
voorouders vlees aten. 

Moraalwetenschappers en moraalfiloso-
fen zijn over het algemeen zeer strikt in het 
vermijden van de naturalistische drogreden. 
Wetenschappers beschrijven en proberen 
niet voor te schrijven. Filosofen kunnen met 
deze kennis aan de slag, maar zij gaan niet 
zomaar bepalen dat iets goed of fout is om-
dat het in onze natuur besloten ligt of geëvo-
lueerd is. Wat zij wel doen is verschillende 
zaken aanbrengen als argumenten voor of 
tegen morele regels – zoals haalbaarheid en 
consistentie met andere morele regels, maar 
geen enkel argument zal daarbij absoluut 
bepalend zijn. 

los daarvan was er nog veel meer fout 
met sociaal-darwinisme. Zo dachten soci-
aal-darwinisten dat evolutie in een bepaalde 
richting ging, en dan nog wel toevallig in de 
richting van meer moraliteit! Maar evolutie 
gaat niet steeds in dezelfde richting; soms is 
één kenmerk voordelig, vele generaties later 
zal het een ander zijn.”

Desondanks bestaat er nog zoveel weerstand 
tegen harde wetenschappen als evolutiebiologie 

en neurologie bij het bestuderen van de moraal. 
trouwens niet alleen bij dolle creationisten, maar 
ook bij veel sociale wetenschappers. 

“de weerstand van creationisten heeft 
veel te maken met moraliteit, maar ook met 
wereldbeschouwing, kennis en hun idee van 
wetenschap. Creationisten hebben vooral 
iets tegen evolutiebiologie. dat zien ze als 
een soort scheppingsverhaal dat niet alleen 
vertelt hoe we ontstaan zijn maar ook hoe 
we ons moeten gedragen. aangezien evolu-
tie plaatsgrijpt omdat de meeste fitte orga-
nismen overleven, zou de evolutietheorie 
ons voorschrijven dat we geen medeleven 
mogen tonen want dan gaan we tegen de 
‘survival of the fittest’-ideologie in. een natu-
ralistische drogreden dus. 

ten tweede hebben creationisten ook iets 
tegen wetenschap in het algemeen, omdat 
wetenschap het bovennatuurlijke afschrijft 
als mogelijke verklaring. en als je er van uit-
gaat dat je de mens puur wetenschappelijk 
kan verklaren, dan is alles zinloos volgens 
creationisten. dan doet moraliteit er niet 
meer toe. Maar dat komt dan weer omdat ze 
ook een ander idee hebben van wat morali-
teit is: zij menen dat goed en fout absoluut 
zijn en door god bepaald. als god niet bestaat 
of als je god niet opneemt in je wereldbeeld, 
dan is moraliteit dus ook weggedefinieerd. 

sommige sociale wetenschappers menen 
dan weer dat biologische en neurologische, 
maar vooral genetische verklaringen van 
menselijk gedrag voorbij gaan aan het feit 
dat mensen ook kunnen veranderen of ver-
antwoordelijk kunnen zijn voor hun daden 
en dat ze met andere woorden te determi-
nistisch zouden zijn. dat is niet zo, het is net 
wanneer je meer weet over de oorzaken van 
gedrag dat je ook beter kan ingrijpen.”

kan altruïsme geëvolueerd zijn en hoe is dat 
dan gebeurd?

“biologen verstaan onder altruïsme het 
gedrag dat andere individuen een fitness 
voordeel oplevert, en het handelend indi-
vidu een fitness nadeel oplevert. dit kan 
evolueren onder verwanten omdat zij een 
belangrijk deel van hun genen delen. Maar 
wat mensen echt belangrijk vinden, is psy-
chologisch altruïsme. gedrag dat je stelt met 
de intentie iets goed te doen voor iemand 
anders, zonder dat je daarbij je eigen voor- 
of nadeel in rekening brengt. dat is een be-
langrijk verschil. 

Psychologisch altruïsme kan veel gemak-
kelijker evolueren dan biologisch altruïsme, 
niet alleen onder verwanten. Psychologisch 
altruïstisch gedrag levert op korte termijn 
misschien een nadeel op, maar het kan ge-
evolueerd zijn omdat het in de loop van de 
evolutie regelmatig op langere termijn een 
fitness voordeel opleverde voor de psycholo-
gisch altruïst. bijvoorbeeld wederkerigheid: 
als iemand ons geholpen heeft, hebben we 
de neiging later iets terug te doen. ook zijn 
we altruïstischer voor mensen die de reputa-
tie hebben zelf altruïstisch te zijn. deze me-
chanismen zorgen ervoor dat altruïsme op 
lange termijn in het voordeel van de altruïst 
is en waarschijnlijk was dat ook zo voor onze 
voorouders. 

“never let your 
sense of morals get 
in the way of doing 

what’s right.”

Schamper zoekt wetenschapsredacteurs!

Onze redactie verwelkomt schrijvende wetenschappers met open armen. 
Een liefde voor chemie en fysica en tonnen aan inspiratie voor artikels? 
Stuur ons een mailtje op schamper@schamper.ugent.be
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W
het is wel belangrijk te beseffen dat dit 

niet betekent niet dat wij bij elke altruïsti-
sche handeling berekenen dat dit uiteinde-
lijk in ons voordeel zal zijn. integendeel, we 
zouden dan zo lang zitten rekenen dat we 
niet meer aan handelen toe komen. in de 
plaats daarvan zijn onze emoties zodanig 
geëvolueerd dat we spontaan, zonder te re-
kenen, anderen helpen, omdat we daar een 
neiging toe voelen.”

MoreeL gefoPt?

Hebben we dan eigenlijk een algemeen “mo-
reel zintuig”, geëvolueerd om ons sociale functio-
neren te regelen?

“neen, we hebben waarschijnlijk geen al-
gemeen moreel zintuig. neurologen hebben 
onderzocht of bepaalde neurale netwerken 
louter actief zijn bij morele bezigheden en 
dat bleek niet zo te zijn. Zij merkten dat het 
‘sociale brein’ steeds actief was, maar dat is 
het ook wanneer we sociaal gedrag vertonen 
dat niets of weinig met moraliteit te maken 
heeft. de meeste morele emoties zijn dus so-
ciale emoties.”

kan je een inwendig stemmetje als je gewe-
ten dan uiteindelijk gaan definiëren zoals een 
amerikaanse satirist dat ooit deed: “Conscience 
is the fear that someone somewhere might be 
watching.”?

“dit klinkt een beetje cynisch. Je zou er uit 
kunnen afleiden dat we allemaal plots zeer 
immoreel worden als we zeker zijn dat nie-
mand kijkt. Maar dit is volgens mij niet het 
geval. omdat we zeer sociale wezens zijn, 
kunnen we ons misschien wel nooit volle-
dig ontdoen van het gevoel dat iemand ons 
zou kunnen zien. in de meeste gevallen doen 
we pas iets fout als iemand daar nadeel bij 
heeft. dan is er dus wel degelijk iemand die 
getuige zal zijn van een immorele handeling 
of van de gevolgen van een immorele hande-
ling. Met andere woorden, handelingen die 
nooit enig effect zullen hebben op iemand 
anders, zijn misschien zelden fout.  

er bestaan natuurlijk ook morele regels 
die niets met sociale interacties te maken 
hebben. Maar de aanhangers hiervan me-
nen dan meestal dat er een bovennatuurlijk 
wezen is dat toekijkt. volgens mij gaat er bij-
voorbeeld niemand onder lijden als we nooit 
bidden. toch kunnen gelovige mensen zich 
schuldig voelen als ze niet bidden, omdat ze 
ervan overtuigd zijn dat god kijkt, maar ook 
omdat bidden andere mensen zou helpen.”

Zijn we vatbaar voor morele illusies, zoals we 
dat zijn voor optische illusies?

“illusie is misschien niet de juiste term, 
maar het is wel duidelijk dat onze morele 
oordelen soms met elkaar in tegenspraak 
zijn. We ervaren zoiets als een ‘moreel 

dilemma’: mag je één persoon opofferen om 
er vijf te redden? of dit dan een illusie is, is 
zeer de vraag. in een dilemma zijn namelijk 
beide oordelen belangrijk: je mag niemand 
actief doden maar je moet ook vermijden 
dat anderen er aan gaan. Je zou ook kun-
nen stellen dat je hier een persoonlijke, niet-
morele keuze moet maken. isaac asimov 
schreef ooit over die spreidstand: “Never let 
your sense of morals get in the way of doing 
what’s right.” in andere dilemma’s zijn we dan 
weer overtuigd van de juistheid van één op-
lossing, maar is het moeilijk deze uit te voe-
ren, omdat we bijvoorbeeld gewend zijn de 
bevelen van autoriteiten op te volgen. als 
we overtuigd zijn dat één handeling beter 
is dan de andere, is het volgens mij geen di-
lemma meer, maar een kwestie van karakter 
en gewoonte.”

Hoe kijkt een wetenschapper van de moraal 
naar de politiek? Is politieke overtuiging ook 
niet voor een groot deel gebaseerd op morele 
sentimenten?

“Politieke overtuiging, net zoals elke mo-
rele discussie, is inderdaad voor een deel 
gebaseerd op morele sentimenten en voor 
een deel op rationele argumenten. Maar er is 
mijns inziens niets verkeerd met het feit dat 
men ook emotionele argumenten gebruikt 
in een morele discussie. als we louter rati-
oneel zouden redeneren zou er volgens mij 
geen sprake zijn van moraliteit. 

Maar dit betekent niet dat moraliteit he-
lemaal geen basis heeft of dat we nooit mo-
rele regels gaan vinden waar we het bijna 
allemaal mee eens kunnen zijn. alleen moe-
ten we ons die basis helemaal anders voor-
stellen dan we hadden gedacht. We moeten 
niet op zoek naar een rationeel fundament 
waaruit alle morele regels logisch volgen. 

We kunnen wel op zoek naar de emoties 
die mensen gemeenschappelijk hebben en 
naar de morele oordelen die we vellen omdat 
we die emoties hebben. Maar in de politiek 
en natuurlijk ook in morele debatten, is rati-
onaliteit ook belangrijk. de basis van morele 
argumenten mag dan wel in emoties liggen, 
maar morele en politieke meningen moeten 
nog steeds in realiteit haalbaar zijn, ze mo-
gen elkaar niet al te zeer tegen spreken en ze 
moeten in overeenstemmingen zijn met wat 
we weten over de rest van de wereld.”

Zo zou god het allicht ook willen.  ¶
Ethics, schmetics.
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In de faculteit Ingenieurswetenschappen werd een robot in een doolhof gesigna-
leerd. Is hij de weg kwijt of gewoon op zoek naar de liefde van een elektronica? 
Geen van beide, zo blijkt.

de kans dat u momenteel in een doolhof 
zit, is erg klein. u weet waar u bent en dat is 
fijn. Zo hoort het ook. een aberrant kereltje 
daargelaten, weet iedereen zich min of meer 
te lokaliseren. dat lijkt de evidentie zelve. en 
toch: is dat wel zo vanzelfsprekend? de zo-
genaamde place cells in de hippocampus van 
onze hersenen zijn we heel wat verschul-
digd voor dit gevoel. Eric A. Antonelo en 
Benjamin Schrauwen probeerden deze cel-
len wiskundig na te maken en te incorpore-
ren in een robot. als dat maar goed afloopt.

Place cells zijn zenuwcellen die zich in de 
hersenen van knaagdieren en primaten, zo-
als de mens, bevinden. begeeft een dier zich 
in een gekende omgeving, dan geven ze ster-
ke impulsen af. een bepaalde cel correspon-
deert daarbij met een specifieke plaats in 
die omgeving. of nog: een eerder genomen 
pad afwandelen doet steeds andere cellen 
‘vuren’.

een ander milieu of een alternatieve rou-
te maken een remapping noodzakelijk. Zo 
ontstaan binnen enkele minuten nieuwe 

links tussen place cells en place fields, zonder 
daarbij de oude te verbreken. hoe zo’n pro-
ces het herkennen van een pad bepaalt, is 
nog altijd niet volledig opgehelderd.

antonelo en schrauwen van de vakgroep 
voor elektronica en informatiesystemen 
hebben getracht dit systeem te imiteren in 
de vorm van een wiskundig model. Worden 
zintuigelijke waarnemingen als digitale in-
formatie hierin gestopt, dan ontstaat een 
plaatsperceptie. in theorie is het daardoor 
mogelijk om robots nieuwe omgevingen 
te leren kennen zonder menselijke tussen-
komst. de hier gebruikte machine beschikt 
over zeventien korteafstandsensoren die 
voor de nodige input zorgen.

drie methoden zijn van belang: reservoir 
Computing (rC), slow Feature analysis 
(sFa) en independent Component analysis 
(iCa). deze benaderingen vormen de drie la-
gen waaruit het model is opgebouwd.

de zintuiglijke waarnemingen komen als 
numerieke gegevens terecht in de rC-laag. 
dit reservoir is een rigide structuur, een vaste 

vergelijking die niet verandert tijdens het 
ontmoeten van een nieuwe omgeving. de 
eerder eenvoudige input wordt hier omgezet 
tot een hoogdimensionele output. de sFa-
laag neemt deze gegevens op, verwerkt ze en 
geeft ze door aan iCa als een niet-gelokali-
seerde plaatsbepaling. tot slot zet iCa alles 
om tot een gelokaliseerde plaatsbepaling.

het zijn de bovenste twee layers die verse 
hoekjes en gaatjes in het geheugen prenten. 
een robot verkent, neemt de tijd om sFa en 
iCa aan te passen aan de verworven huis-
raad en herkent. het ding beklimt zelf de 
leercurve en komt er niet meer af.

Klinkt veelbelovend. toch even het doem-
beeld van de cyborgapocalyps counteren: 
het gaat hier om  de 2d sinar simulator, een 
virtuele robot. dementerenden die op zoek 
zijn naar een huisdier zullen dus nog even 
moeten wachten. al is die overgang geen sci-
encefiction.  ¶

robots zijn de weg kwijt
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Jonge onDerzoeKers

Schamper gaat op zoek naar mensen die ook nog ná hun studentenleven aan de universiteit vertoeven 
en laat hen aan het woord over hun dagdagelijks onderzoek. door Pieter Van Nuffel en Dietmar Hertsen

vulkaanuitbarstingen zijn de max. 
daarom gingen we deze keer op zoek naar 
een vulkanologe en kwamen we terecht bij 
Karen Fontijn, doctoraalstudente aan de 
vakgroep geologie en bodemkunde.

op welk gebied richt uw onderzoek zich?
“Momenteel ben ik bezig met een regio-

nale studie van een heel onbekend vulka-
nisch gebied in tanzania. daarvan probeer 
ik de recente geschiedenis te reconstrueren 
om op die manier te weten te komen welke 
erupties daar in de toekomst nog kunnen 
plaatsvinden. enorm veel onderzoek gaat 
over de grote bekende vulkanen zoals de 
etna of de Mount saint helen, terwijl er heel 
wat vulkanen in de wereld zijn waarvan er 
amper iets geweten is. daarom focussen wij 
ons op afrikaanse vulkanen, in de hoop dat 
die wat meer bijval krijgen.”

Was u al van kleins af aan gefascineerd door 
vulkanen?

“ik was gefascineerd door dé geologie. 
het is nooit bij me opgekomen om iets an-
ders te gaan studeren, al wist ik natuurlijk 
niet dat vulkanen mijn dagtaak zouden gaan 
uitmaken. toen ik mijn thesis schreef, kwam 

er hier een vulkanoloog toe die de vakgroep 
moest versterken. via hem heb ik de disci-
pline veeleer toevallig leren ontdekken.”

van waar komt die interesse voor de 
aardkunde?

“de liefde voor de natuur speelt zeker een 
grote rol. daarnaast heeft de platentektoniek 
an sich mij altijd enorm aangesproken, net 
als de meeste andere geologische processen. 
het heeft zeker ook geholpen dat ik in het se-
cundaire onderwijs les aardrijkskunde heb 
gekregen van een geologe. tussen een knik-
kebollend en gapend publiek zat ik daar vaak 
als enige geïnteresseerde student. het is bij-
na een gemeenplaats om te zeggen dat zelfs 
het mespuntje geologie dat het programma 
haalt, niet gesmaakt wordt. toegegeven, het 
vak verdient betere mentors.”

HIJ SLaaPt

Uw thesiswerk speelde zich af in griekenland 
en nu focust u zich op tanzania. Is onderzoek aan 
de vakgroep geologie en Bodemkunde inherent 
internationaal?

“Ja, dat moet ook. ik heb voor het veld-
werk gekozen en  vulkanen bestuderen in 

belgië is dan nogal moeilijk (lacht). binnen 
europa is meer mogelijk, al is het ook daar 
beperkt tot italië, griekenland, Frankrijk en 
eventueel duitsland. 

er zijn natuurlijk ook onderzoekers die 
kiezen voor labowerk. Zo bouwen ze hier mi-
niatuur-vulkanen na met zandkegeltjes om 
de dynamiek van een uitbarsting in kaart te 
brengen. nog zo’n voorbeeld van research in 
de binnenlucht is een gedetailleerde studie 
op een vulkanisch gesteente. hoe dan ook: 
die dingen boeien mij minder dan het echte 
veldwerk.”

Heb je in tanzania gevaarlijke situaties mee-
gemaakt tijdens je onderzoek?

“niet in de zin dat de vulkaan actief was, 
hij slaapt momenteel. de enige potentieel ge-
vaarlijke activiteit die we zijn tegengekomen 
is Co2-ontgassing. dat kan zich op bepaalde 
plaatsen snel concentreren tot dodelijke ge-
haltes, terwijl je het niet kan ruiken of zien. 
Maar de plaatsen rond de vulkaan waar zich 
dit voordoet zijn gekend, dus we waren daar 
wel op voorbereid. 

verder zat het gevaar eerder in steile 
hellingen die we moesten beklimmen zon-
der klimmateriaal. eén keer zijn we zo toch 

“afrikaanse vulkanen  
zijn minstens even belangrijk”
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redelijk onverantwoord bezig geweest op 
een heel gevaarlijke helling. als ik daar één 
stap verkeerd had gezet, dan was ik er waar-
schijnlijk niet meer. Maar de voornaamste 
hindernissen in tanzania waren eigenlijk de 
slechte wegen en het verkeer. auto’s hebben 
er altijd en overal voorrang.”

WeLDaDIgHeID aLS DrIJfveer

Waarom is een vulkaanuitbarsting zo moeilijk 
te voorspellen?

“om een vulkaan goed te kunnen in-
schatten is een doorgedreven kennis van 
zijn ontstaansgeschiedenis en een con-
stante monitoring van zijn activiteit nodig. 
op hawaï gebeurt zoiets al eeuwen, maar 
er zijn ook enorm veel vulkanen in de we-
reld waarvan er absoluut niets bekend is. 
schrijnend is dat dit gebrek aan kennis vaak 
samenhangt met een gebrek aan welvaart. 
ongeveer tachtig procent van de vulkanen 
die nog actief kunnen zijn, hebben geen on-
derzoekspalmares. Zo goed als allemaal lig-
gen ze in ontwikkelingslanden.”

Is er dan geen expertise op gebied van geolo-
gie in die landen?

“er is wel expertise op het vlak van de 
economische geologie, denk maar aan de 
mijnbouw, maar van vulkanologie heeft 
men daar absoluut geen kaas gegeten. 
ontwikkelingslanden hebben vanzelfspre-
kend meer belang bij economische ontwik-
keling dan bij risicoanalyse van een vulkaan 
die misschien binnen tweehonderd jaar gaat 
uitbarsten. Wie honger heeft, ligt niet wak-
ker van magma.

in oost-Congo, waar momenteel heel wat 
vulkanen actief zijn, staat er wel een klein 
observatorium waar ook lokaal personeel 
werkt. vanuit amerikaanse hoek zijn er dan 
weer initiatieven om mensen uit ontwikke-
lingslanden op te leiden in hawaï. de kennis 
die ze daar opdoen, kan de plaatselijke ob-
servatoria enkel ten goede komen.”

Is uw onderzoek gelinkt aan die maatschap-
pelijke problemen?

“absoluut. ik bestudeer de eruptiege-
schiedenis van een bepaalde vulkaan en leg 
daarmee de fundering voor het toegepaste 
onderzoek. hoewel mijn doctoraat geen 

entplaats is voor voorspellingen, zullen die 
er in de nabije toekomst onrechtstreeks uit 
volgen.

rond de vulkaan leven twee miljoen men-
sen die absoluut geen besef hebben van het 
gevaar dat op de loer ligt. een uitbarsting 
zou een menselijke catastrofe betekenen. 
als de aarde opnieuw zou ontwaken, mor-
gen of binnen vijftig jaar, dan kunnen ze 
daar dankzij mijn werk toch voorbereidin-
gen voor treffen.

daaruit haal ik ook mijn motivatie. Meer 
dan om de zuivere wetenschap, gaat het mij 
om de ethiek van het gevolg. in academisch 
onderzoek pur sang draait het daar helemaal 
niet om. dat is voor mij één van de belang-
rijkste redenen waarom ik niet mijn hele le-
ven lang in die wereld wil vertoeven.”

Stoort u zich dan dermate aan die kennis-om-
de-kennismentaliteit?

“Ja, toch wel.  de cultuur waarbij weten-
schappers hun onderzoek zo kiezen opdat er 
snel a1-publicaties uit zouden voortvloeien, 
irriteert me soms. de ivoren boekentoeren is 
niet aan mij besteed. Mijn aandacht gaat uit 
naar veldwerk, echt basisonderzoek dat po-
tentieel levens redt. ik vind dat waardevol-
ler dan de karakterisering van één of ander 
exotisch kristal. noem mij maar een beetje 
idealistisch.”

CarrIère Maken

Hoe kijkt u terug op uw studententijd?
“ik denk wel dat ik vanaf het begin een 

goede student was. denk nu niet dat ik vier 
jaar geketend aan een bureaulamp op gent 
heb neergekeken. in een niet zo ver verleden 
schopte ik het nog tot cultuurpraeses van 
geologica. voor mijn algemene vorming was 
dat zeker geen slechte zaak.

na mijn thesis ben ik aan een doctoraat 
begonnen. van de vijftien geologen die sa-
men met mij afstudeerden, hebben een 
tiental die stap gezet. het was een goed jaar 

waarschijnlijk, al is promoveren zeker geen 
noodzaak om werk te vinden. het onderwijs, 
studiebureau’s voor milieusanering, bagger-
bedrijven of de petroleumindustrie: er zijn 
genoeg sectoren die ons met open armen 
ontvangen.”

Hoe verliep de overgang van thesis naar 
doctoraat?

“die overgang was nogal bruusk. het on-
derwerp van mijn doctoraat enerzijds, en dat 
van mijn thesis en specialisatie anderzijds, 
lagen mijlenver uit elkaar. het heeft me nog-
al wat tijd gekost om die kloof te overbrug-
gen. We zijn ook een hele kleine groep: twee 
postdoctorale onderzoekers en ikzelf.  dan 
gebeurt het weleens dat je er helemaal alleen 
voor staat.”

Wat is de toegevoegde waarde van een doc-
toraat voor iemand die geen academische car-
rière nastreeft?

“indien ik als vulkanologe blijf werken, 
kan het netwerk dat ik heb opgebouwd me 
goed van pas komen. sowieso heb ik tijdens 
mijn doctoraatswerk veel maturiteit verwor-
ven, ongeacht mijn bestemming. ik heb drie 
veldmissies in tanzania gedaan, in totaal 
vier maanden. om er de hele stratigrafie- 
en eruptiegeschiedenis op te stellen, ben ik 
begonnen met een tabula rasa. Zoiets vergt 
heel wat logistieke organisatie.”

U bevindt zich nu in het laatste jaar van uw 
doctoraat. Heeft u al concrete plannen gemaakt 
voor de toekomst?

“ik zou bijzonder graag in een vulkanolo-
gisch observatorium gaan werken. Zoals ik 
eerder al zei, ben ik meer geïnteresseerd in 
het beoefenen van toegepaste vulkanologie 
dan in het opbouwen van een academische 
carrière.”

Dat zal dan sowieso in het buitenland ge-
beuren. Plaatst zoiets geen spanningen op uw 
familieleven?

“Mijn vriend is ook geoloog en werkt 
momenteel voor een baggerbedrijf in het 
buitenland. dat is natuurlijk niet de meest 
vanzelfsprekende situatie. We hebben elkaar 
in gent leren kennen en beseffen nu hoe 
kostbaar tijd is.  We proberen onze schema’s 
zoveel mogelijk aan elkaar aan te passen.”  ¶

“De ivoren 
 boekentoren is niet 
aan mij besteed.”
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LB Fossiele brandstoffen beginnen schaars 
goed te worden en ook de ruimtevaart is 
hard op zoek naar alternatieve energie om 
hun raketten in de lucht te krijgen. Zo is de 
internationale Planetary Society bezig aan 
de LightSail 1. dit is een soort van zeil, dat 
eruit ziet als een reusachtige vlieger en door 
alleen zonlicht voortgestuwd gaat worden: 
de fotonen van het licht duwen tegen het 
zeil aan en gaan het zo een snelheid van 
wel 160 000 km per uur geven. bedoeling is 
dat de lightsail 1 eind 2010 de kosmos gaat 
verkennen en dat daarna de techniek ver-
beterd en toegepast zal worden op andere 
ruimtetuigen.

ook de Universiteit Utrecht is bezig met 
nieuwe energie. daar heeft men wat geëx-
perimenteerd met zonlicht en zonnecellen. 

Wat ze al lang wisten was dat de blauwe en 
groene lichtdeeltjes, waaruit het donkere 
deel van het emissiespectrum van zonlicht 
bestaat, veel meer energie zouden opwek-
ken als ze op de één of andere manier omge-
zet zouden worden naar infrarode deeltjes. 
het veranderen van de lichtdeeltjes gebeurt 
door ze als het ware in twee te knippen met 
lathanide-ionen. Zo krijgt men voor elk 
groen of blauw laagenergetisch lichtdeeltje 
twee hoogenergetische infrarode fotonen. 
de energiewinst wordt zo ruim verdubbeld. 
Wanneer dit in de praktijk beter te realise-
ren wordt, kan men zonnecellen maken die 
een derde efficiënter zijn dan de huidige. al 
zal het nog wel even duren vooraleer we die 
kunnen kopen, want voorlopig is de produc-
tie nog energie- en tijdrovend. Wachten tot 
over een jaar of tien dus.

het Centrum voor Medische Genetica 
van het uZ gent heeft een nieuwe mole-
culaire behandeling voor het neuroblas-
toom ontwikkeld. het neuroblastoom is een 
kwaadaardige tumor die vooral voorkomt bij 
baby’s en jonge kinderen, en die ontstaat tij-
dens de ontwikkeling van het zenuwstelsel. 
deze tumor is zeer slecht te behandelen en 
bijgevolg één van de dodelijkste kankers bij 
kinderen. de onderzoekers van het uZ heb-
ben echter een molecule ontdekt, nutlin-3, 
die het p53-eiwit in het neuroblastoom kan 
activeren en ervoor zorgt dat de tumorcellen 
niet meer verder gaan delen en uiteindelijk 
afsterven. testen met muizen waren posi-
tief, dus binnenkort kunnen ook kinderen 
met het neuroblastoom worden genezen.  ¶

internet voor iedereen

DH een student zonder internet is er 
geen. dat ervaart menig eerstejaarsstu-
dent die Minerva nog bekampt. Meer dan 
een veredelde fichesbak, is het een nood-
zaak. toch zijn er in de maatschappij 
nog groepen die het zonder doen. Pieter 
Verdegem (ugent) en Pascal Verhoest 
(vub) leggen uit waarom en reiken een 
oplossing aan.

in Profiling the non-user: Rethinking po-
licy initiatives stimulating iCt acceptance 
breken de auteurs een lans voor een frisse 
blik op e-beleid. in het verleden was het 
vaak zo dat inkomen gebruikt werd als 
belangrijkste indicator voor niet-gebruik. 
verdegem en verhoest tonen aan dat die 
veronderstelling niet langer bruikbaar is. 
in een samenleving waar de penetratie-
graad erg hoog is, worden bijkomende fac-
toren namelijk te belangrijk.

Meer dan geld is de relative utility be-
palend. deze parameter is de som van alle 
voor- en nadelen van iCt-gebruik. bekijk 
het als de relatieve winst bij een duik in het 
wereldwijde web. een laag inkomen bete-
kent verhoudingsgewijs een grote kost, 
weinig winst, een lage relative utility en 
niet-gebruik. het grote verschil is dat hier, 
naast inkomen, een rist andere factoren 
wordt opgenomen.

niet-gebruikers komen in verschillende 
soorten. op basis van een typerende utili-
tybepaling worden asa-profielen (Access, 
Skills & Attitudes) onderscheiden. die val-
len samen met de sociodemografische 
entiteiten en worden elk op hun manier 
geremd in het internetgebruik. de price-
sensitive pragmatists, de incapable refu-
sers en de self-conscious indifferents zijn  
slechts enkele voorbeelden van profielen 

van non-users van iCt. in alle gevallen zijn 
de kosten hoger dan de baten en is het nut 
bijgevolg laag.

een asa-profiel valt samen met be-
paalde problemen op gebied van internet-
toegang, -ervaring en -aanvaarding. het 
verhogen van de utility vergt voor elk pro-
fiel aangepaste maatregelen. verdegem en 
verhoest pleiten dan ook voor een e-be-
leid waarin de asa’s centraal staan. niet 
enkel het wegnemen van barrières, maar 
het toevoegen van nut, aangepast aan de 
groep, moet het leitmotiv zijn. enkel op die 
manier kan de digitale kloof gedicht wor-
den.  ¶

Wetenschap voor dummies

Het abc is vervangen door het www, en een nieuwe ongeletterdheid is binnengeslopen. Hoe dicht 
de overheid de digitale kloof? door Dietmar Hertsen

verdegem, P. & verhoest, P. (2009).  Profiling 
the non-user: rethinking policy initiatives stimula-
ting ICT acceptance. Telecommunications Policy, 
Volume 33, Issues 10-11, pp. 642-652.

http://dx.doi.org/10.1016/j.telpol.2009.08.009



Wetenschap voor dummies

tDM soms is wetenschap gekker dan de meest vergezochte sci-fi. 
Zo lijkt tijdreizen in Back to the Future en Suske en Wiske erg makke-
lijk, maar dat ligt wel anders in de realiteit. toch zijn er wetenschap-
pers die de logica tarten.

stel dat het mogelijk is om door de tijd te reizen, dan zou je in 
principe een eerdere versie van jezelf kunnen tegenkomen. stel dat 
je emo bent en een originele manier zoekt om zelfmoord te plegen: 
je schiet je eerdere zelf neer. Maar hoe kan dat? als je immers in het 
verleden sterft, leef je later niet meer en kan je nooit teruggaan in de 
tijd. aan de andere kant heb je op dat moment nog niet beslist om 
jezelf te vermoorden. die paradox en andere bezwaren hebben de 
wetenschap tot twee conclusies geleid. ten eerste zijn ruimte en tijd 
blijkbaar onlosmakelijk verbonden. Jezelf tegenkomen lijkt erg on-
logisch omdat je niet tegelijkertijd op twee plaatsen kan staan. ten 
tweede lijkt het erop dat de natuurwetten ernaar streven om tijdrei-
zen onmogelijk te maken. dat blijft echter nog een hypothese, slui-
tend bewijs is er niet.

inderdaad een hypothese, want er bestaan extreme gevallen bin-
nen de fysica die tijdreizen misschien toelaten. Zo ga je in zeke-
re zin in de tijd terug als je sneller dan het licht reist. We kunnen 
niets waarnemen dat sneller gaat dan het licht. daarom zal het lij-
ken alsof je naar het verleden terugkeert als je sneller beweegt dan 

waarneembaar is. het grote probleem hierbij is dat hoe sneller je 
beweegt, hoe zwaarder je wordt. dat heeft te maken met de gelijk-
heid tussen energie en massa (e=mc²). Meer snelheid betekent na-
melijk meer bewegingsenergie. die stijging in massa is nauwelijks 
merkbaar totdat je de lichtsnelheid begint te naderen. dan neemt je 
massa ineens drastisch toe, zodat je bijna oneindig zwaar wordt. het 
lijkt dus onmogelijk om zo’n snelheid te halen. 

Flashback. tijd en ruimte zijn onlosmakelijk verbonden. in 
Einsteins Algemene Relativiteitstheorie spreekt men dan ook van 
ruimtetijd, die gelijk is aan de innerlijke structuur van het heelal. die 
structuur wordt ‘verstoord’ door zwaartekracht: ruimtetijd buigt 
door waar er zich massa bevindt. Je kan het je voorstellen als een 
rubberen vlak waar een aantal voorwerpen op liggen. net zoals de 
ruimtetijd buigt rubber door onder het gewicht van objecten. hoe 
zwaarder, hoe dieper het rubber doorzakt. als een massa extreem 
zwaar is, krijg je een trechtervormige buiging. dat gebeurt bijvoor-
beeld bij zwarte gaten (zie schamper 481). het zou zelfs kunnen dat 
zo’n trechter verbinding maakt met een andere plaats en tijd. dat 
heet een Einstein-Rosenbrug en is een andere mogelijkheid tot tijd-
reizen. helaas zijn zulke radicale omstandigheden erg gevaarlijk. 
tijdreizen spreekt tot de verbeelding, maar of het daarbij blijft? tijd 
zal het uitwijzen.  ¶
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ConCert 

in november kent het concertseizoen 
doorgaans vele hoogtepunten, en dat is dit 
jaar gelukkig niet anders. gent heeft dan 
ook een paar erg mooie namen uitgenodigd. 
ieder subtype, van de indie-lovers met hun 
skinny jeans tot de emo’s met bill van tokio 
hotel als jeugdidool, vindt er wel zijn ga-
ding. Zo maakt Andrew Bird op 17 novem-
ber een pitstop in de vooruit. deze knappe 
amerikaan weet met zijn engelenzang en 
frivool gefluit steeds te overtuigen, dus wees 
maar zeker dat hij weer verrassend uit de 
hoek zal komen en voor een magische avond 
zal zorgen. een paar dagen later, op 19 nov, 
speelt Seasick Steve eveneens in de vooruit. 
als deze opa Jools holland voor zich kan 
winnen, dan zal hij hier ook menig hart we-
ten te stelen met zijn blues-overgoten hil-
billy rock. Wie zich thuis voelt in de stijl van 
de jaren ‘30, kan het concert van Les Blauw 
in de Charlatan bijwonen. in hun aderen 
stroomt de overduidelijke invloed van gypsy 
jazz-gitarist django reinhardt (voor de leken 

onder u: dat deuntje in de film Chocolat is 
van zijn hand). dat ze het ook zonder ver-
lamde vingers kunnen, zullen ze maar al te 
graag bewijzen op 22 november. op 27 nov 
kan je naar de handelsbeurs afzakken om 
een concert te ervaren zoals je dat nog nooit 
eerder deed: bij het Kraakpand-concept zit 
het publiek namelijk tussen de muzikanten. 
tijdens deze editie komen Amaryllis, Mrs 
Hyde, Falling Man, Millenniums en Leki & 
The Sweet Mints langs. 

PoDIUM

tussen 16 en 21 november vindt in de 
Centrale het eerste ecologische filmfestival 
plaats, dat de naam De Groene Loper heeft 
gekregen. Zo kan je tijdens deze zesdaagse 
naar een aantal milieubewuste films gaan 
kijken, zoals Roger and Me (16 nov), Wall-E 
(18 nov) en op veggiedag (19 nov) een verras-
singsfilm die een avant-première voor belgië 
is.  op 27, 28 en 29 november kan je in café 
roerkuip de locatievoorstelling Beertourist 
gaan checken. deze zwarte komedie vertelt 

het verhaal van twee Manchester-united 
supporters die oekraïne gaan verkennen. 
tijdens hun tocht komen de europese waar-
den en clichés aan bod, maar uiteindelijk 
draait het toch allemaal om het verlangen 
naar broederschap. op de planken van 
ntgent toont Brief Aan Mijn Rechter, naar 
een boek van georges simenon, de duivelse 
kantjes van de liefde en het menselijke falen. 
deze geschiedenis over de getormenteerde 
arts Charles alavoine speelt nog tot 28 nov. 
op die laatste dag zal Claude bondeel de 
voorstelling inleiden met een overzicht van 
de thema’s en het uitgebreide oeuvre van 
simenon. de moeite als je de duisterheid 
van het menszijn eens door de ogen van deze 
auteur wil zien.

exPo

Christina Mys is nog tot 29 november de 
kunstenaar van de maand. in de Zebrastraat 
32 kan je haar collectie gaan bekijken, die 
bestaat uit beelden die tegelijk sterk afgelijn-
de elementen en versmelting van het figura-
tieve en pure tonen. Ze tracht een spanning 
te scheppen tussen de reële ruimte van het 
vertrouwde beeld en de ontwikkelde ruimte 
van het schilderij. tussen 20 november en 
30 januari kan je in galerie Fortlaan 17 het 
werk van Manor Grunewald ontdekken. 
deze jonge gentse kunstenaar zoekt con-
trasten op en geeft deze als het ware een 
stem in beelden die de zintuigen aanspre-
ken. dit probeert hij door ze de ene keer 
weer te geven in een bijna sprookjesachtige 
sfeer, de andere keer in het abstracte van 
motieven. deze jongeman is niet bang om 
de verschillende aspecten van een mensen-
leven, inclusief vervreemding en permuta-
ties van lichaam en geest, te onderzoeken, 
wat van zijn werk een duizelingwekkende 
verkenning van het individu maakt. tijdens 
deze openingsavond kan je trouwens ook ge-
nieten van een optreden van Drums Are For 
Parades.  ¶

Andrew Bird, op 17 november in de Vooruit.

 door Ine De Jonge
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rv de gedoodverfde verzuchting over 
fashion shows klinkt steevast: “Maar wie 
draagt dat nu?” scott schuman toont op 
zijn site The Sartorialist dat het ook an-
ders kan. na talloze jaren ervaring in de 
modewereld besloot hij het over een an-
dere boeg te gooien en hij combineerde 
zijn liefde voor fotografie met mode. 
gewapend met een fototoestel trekt hij 
de hele wereld rond en opent bij iedereen 
de ogen voor draagbare mode die de zelf-
bewuste Jan met de pet zelf creëert in het 
origineel combineren van kleuren, stoffen 
en patronen.

de structuur is wat zoek op de site en 
erg uitgebouwd is hij ook niet. de foto’s die 
rijkelijk becommentarieerd en besproken 
worden door bezoekers vormen de hele 
kern van de zaak. de blogs, video’s en an-
dere – soms ontbrekende – info vormen 
slechts bijzaak. toch kent de sartorialist 
een onverwacht succes, ook in de mode-
wereld zelf. Zo verschijnt schuman nu ook 
maandelijks in het modeblad Gentlemen’s 
Quarterly en hij werkte onlangs een pro-
ject uit voor de honderdste verjaardag 
van Burberry’s Trench Coat.  ¶

B.B. soms 
spelen er zoveel 

must see-films in de 
donkere cinemazalen dat we er ook 
eventjes het hoofd bij verliezen. in 
de vorige filmkort werd minstens één 
dergelijke film schaamteloos over het 
hoofd gezien. (500) Days of Summer 
heeft alles wat een goede indie (denk 
Juno, Garden State…) te bieden heeft: 
licht absurde personages, een alge-
heel opbeurend verloop met een lich-
te twist en wonderlijke popmuziek. de 
twee bovenvermelde pics beschikken 
jammer genoeg niet over de lieftallig-
heid van Zooey Deschanel. in de film 
brengt ze, muzikaal begeleid door the 
Smiths, het hoofd van Gordon-Levitt 
(en zowat elke mannelijke kijker) op 
hol. van the highest high gaat het naar 
the deepest low en terug in deze met 
flashforwards en flashbacks gevulde 
film.  haar cynische ideeën over liefde 
verpletteren zachtjes de romantiek 
die fantast tom voor ogen heeft. de 
film prikt, maar vooral niet te hard. 
na nog een blik in de hemelsblauwe 
kijkers van madame Deschanel ver-
geef je summer alles graag. Oh, to die 
by your side, the pleasure – the privilege 
– is mine.

lichtjes absurde personages, van 
meer neurotische aard, zijn ook te 

vinden in The Informant!, geregisseerd 
door Steven Soderbergh.  soderbergh 
zelf is trouwens onvoorspelbaar raar: 
vlotjes wisselt hij ondraaglijke licht-
heid (Ocean 13) af met doorleefde 
maar minimaal informatieve biopics  
(Che) en van de pot gerukte arthouse 
(Bubble). Matt Damon speelt in zijn 
nieuwste Mark Whittacre, een chemi-
cus in dienst van een agricultuurgi-
gant. in de ratelende voice-over horen 
we hoe hij omgaat met zijn saaie le-
ventje. op een dag besluit hij, patheti-
sche leugens vertellend, een corporate 
hero te worden en probeert hij de Fbi 
ervan te overtuigen dat zijn bedrijf 
gegijzeld wordt door Chinese wit-
teboordencriminelen. hoewel dit al 
snel een komedie van het “hilarische” 
soort zou kunnen worden, houdt 
soderbergh het tempo kabbelend en 
zorgt hij er uiteindelijk voor dat je 
medelijden krijgt met de duffe Mark.

tot slot waarschuwen we u nog 
even voor de zoveelste gehypte shit-
film. Roland Emmerich stapelt in 
2012 de ene digitaal georchestreerde 
ramp boven de andere, maar blijk-
baar volstond het miljoenenbudget 
niet om een goede scriptschrijver in te 
huren.  ¶

«   Film
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“En dan doe je iets met vliegen”
Of met zwijnenkoppen. Of met smerige gitaren en groovy ritmes.  
Welkom in de Gentse muziekkelder van Kapitan Korsakov.

een betere zin om de muziek van Kapitan 
Korsakov te omschrijven, zouden we zelf 
niet kunnen bedenken. verwacht nu geen 
tot tranen toe bewegende pathos of liefdesly-
riek. neen, de muziek van dit lang verborgen 
gehouden geheim van de gentse muziekscè-
ne is rauw, hard en extreem. loggende dreu-
nen, distortion en onder effecten vermomd 
gekrijs werken zo hard in op het lichaam, 
dat het hart uiteindelijk niet anders kan dan 
zich over te geven.

Klinkt allemaal best agressief, maar dat is 
het eigenlijk niet: “het is een misvatting dat 
wij altijd met een kwade ingesteldheid op 
het podium staan. het is veeleer passie, de 
zoektocht naar een grotere kracht, het jezelf 
in een roes spelen. en dat wordt vaak ver-
keerd ingeschat of begrepen als agressie.”

de podiumprestaties van zanger/gi-
tarist Pieter-Paul Devos, bassist Pieter 
van Mullem en drummer Jonas van den 
Bossche vormen inderdaad een welgeko-
men tegengewicht voor de vaak routineuze 
of makke concertprestaties die al te vaak 
onze podia bezetten. bij Kapitan Korsakov 
kan een gitaar al eens een kaak tot bewe-
gingsloos toe verwonden of bestaat de kans 
dat een zwijnenkop door de zaal vliegt. Maar 
bovenal zijn hun concerten intens. een 
kracht die ze ook op hun debuutplaat Well 
Hunger hebben weten te vatten.

Was het moeilijk om die sound op het album 
te kunnen behouden?

Jonas: “neen, het was eigenlijk totaal niet 
moeilijk. We hebben de plaat op een zeer 
instinctieve manier opgenomen. onze pro-
ducer bart vincent (van Thou, n.v.d.r.) was 
er wel heel consequent mee bezig dat onze 
sound organisch moest zijn. een aspect dat 
we zelf ook heel belangrijk vinden.”

tijdens het nummer Wild Smile hoor je op een 
bepaald moment een verstoring, veroorzaakt 
door een gsm. Met opzet, of toevallig? en indien 
dat laatste: wie was de schuldige?

Pieter-Paul: “dat was een folietje.”
Pieter: “live is het wel moeilijk om juist 

op dat moment telefoon te krijgen (gelach). 
vooral om dat perfect te timen is dat best 
ambetant, maar meestal slagen we er wel 
in. het is trouwens mijn oma die dat altijd 
doet.”

PaPa roaCH, BeSt te verMIJDen

en jullie schrijfproces, verloopt dat dan ook 
met folietjes?

Jonas: “dat doen we via de telefoon! (ge-
lach) neen serieus, nieuwe nummers wor-
den echt met de gsm van Pieter opgenomen 
want we hebben geen fourtrack in het repeti-
tiekot. de week erna wordt dat dan opnieuw 
afgespeeld, en herinneren we ons al dan niet 
nog hoe het was.”

Pieter: “verder is er niet echt een lijn te 
trekken in ons schrijfproces. sommige num-
mers waren al klaar voordat Jonas en ik erbij 
kwamen. soms komt 

Pieter-Paul af met iets en bouwen we 
daarop voort. Zo hebben we bijvoorbeeld 
When We Were Hookers bij de eerste repeti-
tie in tien minuten kunnen afwerken. Wild 
Smile is een nummer dat we dan weer samen 
geschreven hebben.”

Waaruit halen jullie inspiratie voor een 
songtekst?

Pieter-Paul: “uit alles en niets. ik vind het 
moeilijk om daar iets concreets op te plak-
ken. Muziek ontstaat uit emoties, en daar 
zit soms wel wat geweld of een absurde 
wending in. Maar een tekst schrijven over 
de rotdag die je net gehad hebt, dat lijkt me 
het slechtste wat je kan doen. dat is niets 
voor ons. We willen geen nummers als Papa 
Roach schrijven.”

Jullie hebben erg opbouwende nummers die 
via het repetitieve karakter naar een roes leiden, 
maar ook korte, krachtige punknoise-nummers. 
vrij uiteenliggend toch? 

Jonas: “ik geloof niet dat een band zich 
aan één stijl moet houden. de bands die 
me interesseren durven ook stuk voor stuk 
meerdere richtingen uit te gaan met hun 
muziek.”

Pieter-Paul: “dat is een logisch gevolg van 
het feit dat muziek emotie is. emoties zijn 
ook steeds anders, veranderen keer op keer, 
dus het is logisch dat je zo verschillende re-
sultaten krijgt.”

vUILIgHeID, nIet af te LIkken

tijdens de voorstelling van het album sme-
ten jullie een halve varkenskop door de zaal, en 
ook in het cd-boekje zien we verwijzingen naar 
slachtafval. Willen jullie daar iets mee zeggen?

Pieter-Paul: “het is niet echt slachtafval 
waar we mee werken. en het is ook niet de 
bedoeling er een merkteken van te maken, 
dat komt gewoon vanzelf. We denken daar 
niet zo bij na. op de cd-hoes zie je dode vlie-
gen die we verzameld hadden en die we in 
honing hebben gelegd met plastiek en zo. 
vrij goor eigenlijk.”

Jonas: “het is een vrije associatie: je hebt 
een hoes nodig, je kijkt rond en ziet een vlieg. 
en dan doe je iets met vliegen. het is abso-
luut geen statement, we zijn eigenlijk tegen 
statements. en laat dat geen headline zijn 
hé!”

Jullie zijn misschien wel ‘anti-afgelikt’? 
Jonas: “anti-afgelikt wel. Maar niet anti-

mooi of zo. er zijn groepen die ‘afgelikt’ klin-
ken, maar waar ik wel naar kan luisteren. 

Pieter-Paul: “Met popmuziek heb ik dat 
soms wel, R.E.M. vind ik bijvoorbeeld heel 
mooi en goed. dat is niet rauw of vuil, maar 
evenmin afgelikt. ik denk dat het fout zit 
wanneer een nummer echt zo afgelikt is dat 

door Hans Demeyer en Margot Van Cauwenberge

“Caress my chest / till 
you reach my heart.”



c
je er niet meer naar kan luisteren of mag 
aankomen.”

Pieter: “ik denk dat ‘afgelikt’ meer met ge-
voelloosheid te maken heeft. Zo in de trant 
van ‘hier, kheb een muziekske gemaakt’.”

Is jullie pseudosingle Sundays een reactie 
hierop?

Pieter-Paul: “We hebben Sundays opge-
nomen tijdens de opnamesessies van de cd 
omdat we nog wat tijd over hadden. Jonas 
baeckelandt heeft daar dan een clipje met al-
lemaal livebeelden voor gemonteerd. het is 
inderdaad echt een popnummer. ik schreef 
het toen ik 17 jaar was, zes jaar geleden dus. 
Zie het als een probeersel. op die leeftijd ga 
je overal naartoe en probeer je zoveel moge-
lijk uit. de kans dat ik nu nog zo een nummer 
maak is wel nul. het is trouwens ook saaier 
om zo’n muziek te spelen (algemene bijval). ”

Je goeStIng Doen

Samen met een aantal muzikale vrienden 
brengen jullie op 27 november in Hoboken een 
één uur durende versie van jullie nummer Sheep 
Dip. Zien jullie dat zitten? repetities al bezig?

Pieter-Paul: “nee, we repeteren daar niet 
voor. ook de versie van op de plaat hebben 
we in één sessie opgenomen. We waren toen 
met drie drummers, drie gitaristen en Pieter 
als enige bassist. live zullen we met zes gi-
taristen, vijf drummers en twee bassisten op 
het podium staan. We spelen dan met mu-
zikanten uit de bands tomàn, The van Jets, 
Waldorf, the arquettes, The germans en 
raketkanon.”

Jonas: “Sheep Dip is een nummer met 
een sterk repetitieve groove, wat het niet zo 
moeilijk maakt voor de gastmuzikanten om 

mee te spelen. en het zijn geen amateurs hé! 
ik kijk er wel enorm naar uit, soms nog meer 
dan naar onze shows.”

Pieter-Paul: “We spelen dat nummer ook 
al vrij lang. er is zo één moment waarin er 
een break komt, waarop de gitaar alleen 
speelt, maar na enkele seconden de drums 
en bas weer invallen. We hebben gewoon 
dat punt getoond aan de andere muzikan-
ten, en afgesproken waar ze moeten zwijgen 
en waar ze weer moeten invallen. Je kan het 
als een jam zien, waarin om de zoveel tijd 
iemand iets doet en waarop de ander dan 
volgt. geen enkele versie van het nummer is 
dan ook hetzelfde.”

Jonas: “het is een beetje spelen en luiste-
ren tegelijk.”

Jullie hebben onlangs ook een videoclip op-
genomen voor When We Were Hookers, hoe was 
het?

Pieter-Paul: “Wat we precies gedaan heb-
ben mogen we nog niet vertellen. het spijt 
ons. (Na aandringen) neen, het was niet in 
gent. het was koud, soms was het warm, 
soms was het buiten, soms was het binnen. 
soms was het buiten ook warm. binnen 
is het ook koud geweest. het was vuil ook. 
de rest is geheim. de video zou zeker klaar 

moeten zijn binnen twee weken. hij zal dan 
op het web te zien zijn, misschien draaien ze 
hem wat later ook op televisie.”

Hoe hopen jullie je publiek te verbreden?
Jonas: “Met de muziek die wij maken zul-

len we waarschijnlijk nooit echt een groot 
publiek kunnen aanspreken. Maar er zijn 
wel nog altijd heel wat mensen die ons niet 
kennen, en in het Club Circuit bijvoorbeeld 
zijn we nog lang niet uitgespeeld. ik denk 
dat, als we gewoon consequent onze eigen 
goesting blijven doen en het interessant blij-
ven houden voor onszelf, we dan telkens wat 
omhoog kunnen gaan. Misschien wat trager 
dan de rest, maar wel steevast omhoog.”

Pieter-Paul: “Zodat we de afgrond goed 
zien afkomen (lacht).”

Zouden jullie nummers aanpassen om zo een 
groter publiek te bereiken?

Pieter: “dat is onbespreekbaar, het is zo 
en niet anders. dat gaat totaal niet samen 
met wat wij doen.”

Pieter-Paul: “als je iets creatiefs maakt, 
dan kun je echt geen rekening houden met 
wat de mensen ervan zouden vinden, of wat 
zou kunnen aanslaan. dan ben je bezig om 
de verkeerde redenen.”

Jonas: “Wat ik me wel zou kunnen voor-
stellen, is dat we ooit een nummer ma-
ken dat toevallig perfect in het format van 
StuBru zou passen. Maar dan de week erop 
zouden we waarschijnlijk met iets afkomen 
dat er weer volledig niet in past.

uiteindelijk begin je nog altijd in een band 
te spelen omdat je nummers wil maken en 
niet om op de radio te komen. het versprei-
den van de muziek komt maar op de tweede 
of zelfs vierde plaats.”  ¶

SL Kapitan Korsakov laat op debuut-
album Well Hunger een redelijk eigen-
zinnig geluid horen dat kan omschreven 
worden als de oude Bad Brains meets 
Kyuss maar met dat tikkeltje extra dis-
tortion. voor de niet-verstaanders: op het 
ene moment een vlot drafje, op het an-
dere dreunend log, meestal verrassend 

groovende gitaarmuziek, soms zelfs funky. 
hoogtepunten zijn nummers als Sylvie, 
Cozy Bleeders en het 48 (!) minuten du-
rende slotnummer. Maar wat het akoesti-
sche prul Untitled op de plaat doet, is mij 
volstrekt onduidelijk. ik heb het gevoel dat 
Kapitan Korsakov nog veel meer in zijn 
mars heeft, maar dat op het debuutalbum 

te weinig uitspeelt. een eigen smoel heb-
ben ze al, mede dankzij de stem van de, 
euh, zanger. de drums kunnen echter een 
pak strakker, want die hollen de andere in-
strumenten soms achterna. de volgende 
keer moet en zál het écht een verschroei-
end goede plaat worden.  ¶

We hebben nog wat honger
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tDM het klooster ligt besloten in een ob-
scuur zijstraatje in het Patershol. stellingen 
verbergen de voorgevel. binnen zijn alle mu-
ren steriel wit, wat verschrikkelijk vloekt met 
de levendigheid van het Japanse tekenfilm-
genre. aan de inkom word je begroet door 
een groot televisiescherm met enkele beeld-
fragmenten. Ze zijn geselecteerd uit het 
werk van Hayao Miyazaki, die tot in europa 
bekend raakte met tot de fantasie spreken-
de films zoals Princess Mononoke (1997) en 
Spirited Away (2001). 

eventjes verder komt studio ghibli 
aan bod, de filmstudio waar onder andere 
Miyazaki voor regisseert. een apart zaaltje 
is ingericht waar je fragmenten uit hun films 
kan bekijken. Ze zijn echter allemaal zo kort 
dat je amper een goed beeld krijgt over de 
zaak. voor een genre waar je als europeaan 
onvermijdelijk aan moet wennen, lijkt het al-
lemaal erg te draaien om de eerste indruk. 

verWarrIng

de geschiedenis van anime, die begon in 
de jaren ’60, is dan weer wel goed uitgelegd. 
alleen is het onduidelijk wat series zoals 
Maja de Bij en Er was eens… ermee te ma-
ken hebben. aangezien dat onderdeel toch 
Kodomo no Anime (voor kinderen) heet, had-
den ze die ruimte beter gebruikt voor se-
ries zoals Samurai X en Gundam Wing. die 
werden hier ook uitgezonden als kinderpro-
gramma’s maar zijn wel degelijk anime.

verder splitst de tentoonstelling zich op 
in de traditionele hoofdgenres shoujo — 
shounen — seinen (voor meisjes, jongens 

of volwassenen). Commerciële hoogvlie-
gers zoals Pokémon, Sailor Moon, Yu-Gi-Oh! 
en Dragon Ball Z ontbreken uiteraard niet, 
maar krijgen teveel aandacht in verhouding 
tot minder bekende werken. Positief zijn 
de vele originele schetsen en tekeningen. 
Filmfragmenten zijn weer van de partij maar 
zijn ook nu zodanig kort dat je bij het zien 
van het fragment van Naruto Shippuuden 
door een toevalligheid denkt dat het gaat 
om een romantische komedie terwijl het een 
ninja-serie betreft. 

WeInIg te ZIen

het verwaarloosde seinen-gedeelte had 
meer kunnen voorstellen. geen postapoca-
lyptisch Ergo Proxy, geen psychologisch Neon 

Genesis Evangelion of Serial Experiments 
Lain. Zelfs in het deel over erotische anime 
(Pink industry) komt een volwassene niet 
aan zijn trekken. veel meer dan een paar blo-
te borsten en een plukje schaamhaar vind je 
niet, geen spoortje Hentai (tekenfilmporno) 
te zien.

laatst komen de 3d-adaptaties, games 
en merchandise. vooral de films van Final 
Fantasy springen in het oog. ook staan er 
een aantal consoles waarop je games van 
Pokémon en Naruto kan spelen. dat is alle-
maal erg ludiek, maar neemt evenwel veel 
plaats in die beter besteed had kunnen wor-
den. op het einde lijkt de tentoonstelling op 
een zonsverduistering: in het begin veelbelo-
vend maar eigenlijk is er niets te zien.  ¶

Anime! High Art - Pop Culture
In samenwerking met Filmfestival Gent organiseert het gerenommeerde 
Deutsches Filmmuseum van Frankfurt een tentoonstelling in het Caermers-
klooster over Japanse animatie. Het genre wint de laatste tijd aan populariteit  
in de westerse wereld en verdient dan ook de nodige aandacht.

“Geen spoortje Hentai te zien.”
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naar jaarlijkse gewoonte konden lief-
hebbers van amateurtheater van woens-
dag 4 tot zondag 8 november terecht op 
het Landjuweel. het Koninklijke tornooi is 
reeds aan zijn 73ste jaargang toe, maar het 
bruist als nooit tevoren. 

Zeventig jaar lang was het 
landjuweeltornooi, zonder meer, een wed-
strijd. sinds drie jaar – en sinds de veranke-
ring in gent – is dat anders. voor de editie 
van 2007 besloot organisator Opendoek 
de grenzen open te stellen voor andere vor-
men van theater en het tornooi te kaderen 
binnen een vijfdaags theaterfestival. dit 
jaar werden maar liefst 25 voorstellingen 
geprogrammeerd. Zalen als Minnemeers, 
Tinnepot en ntgent openden hun deuren 
voor jeugdvoorstellingen, poppentheater, en 
alles daartussen. de beste voorstelling uit 
elke categorie werd op zondagavond in de 
bloemetjes gezet tijdens de prijsuitreiking. 

nieuw sinds dit jaar is de Achterklap. 
Moderators Dominic Depreeuw en Bjorn 
Haegeman leidden na de voorstellingen ge-
sprekken tussen het publiek en de acteurs 
waarin ruimte werd voorzien voor vragen 
en opmerkingen. Wilde je gewoon eens zien 
hoe zo’n acteur er van dichtbij uitziet, dan 
kon dat natuurlijk ook. 

tevens lijkt deze hoogmis voor het ama-
teurtheater zich voor het eerst in zijn car-
rière een vaste stek aan te meten. nu reeds 
drie jaar op rij is ntgent een prominent 
medewerker en biedt het de organisatie on-
derdak en accommodatie tijdens het festi-
val. enkele jaren geleden leek deze eer nog 
toe te vallen aan het vlaamse Centrum voor 
amateurkunsten (vCa) in het brusselse, 
maar die relatie bleek kortstondig. 

SeLeCtIe 

voor het landjuweeltornooi trok een 
preselectieteam tijdens het theaterseizoen 
naar zalen doorheen vlaanderen en bezocht 
er 107 amateurproducties. 15 daarvan wer-
den landjuweelwaardig bevonden. de jury 
koos de 6 beste amateurproducties om deel 
te nemen aan het eindtornooi en vond met 
hen een mooie balans tussen tragedie en ko-
medie. onder meer remakes van klassieke 
griekse drama’s, episch theater van bertolt 
brecht en proza van vlaamse schrijvers pas-
seerden de revue. of, met minder woorden: 
ieder vond er zijn gading. 

 

LUCky feW 

toneelgezelschap PaCt, dat vorig jaar 
het landjuweel won, moest dit jaar met de 
voorstelling Racing Sladek het onderspit 
delven. het was het gezelschap Theater 
Stam uit oudenaarde dat met de voorstel-
ling ‘Kasimir en Karoline’ (zie foto), een 
werk van Ödön von horvàth, als winnaar 
uit de bus kwamen. het stuk, dat zich in het 
leipzig van de duitse crisisjaren afspeelt, 
liet de jury danig onder de indruk. in het ju-
ryrapport werd dan ook niet alleen de uit-
zonderlijke prestatie van het collectief, maar 
ook de sterke regie van regisseur Domien 
Van Der Meiren meermaals geloofd. naast 
de hoofdprijs, een bedrag van 750 euro, won-
nen ze een plaatsje op het prestigieuze the-
aterfestival in 2010. bij wijze van troostprijs 
kregen ook de andere landjuweellaureaten 
een plaatsje op het festival gepresenteerd: al-
lerminst teleurstellend. 

verder werden ook de winnaars van het 
Landjuweel voor figurentheater en de 
sabaM-prijs bekend gemaakt. die prij-
zen werden geschaakt door respectievelijk 
goleM en Hofpoorttheater Elckerlijc, 
met de voorstellingen Wassillissa en Napels 
zien en sterven.  ¶

Landjuweel schittert in hart-
je Gent 
U vindt theater oudbakken en duf? NTGent vindt het tegendeel en ontving voor 
de derde maal op rij het koninklijk tornooi voor amateurtheater. Ook Schamper 
voelde de theaterbacterie kriebelen en trok naar de bühne: een terugblik op het 
73ste Landjuweeltornooi.

door Nikita Vos

Landjuweel schittert in hartje gent
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Mocht men u vragen wat ‘experimentele 
cinema’ is, wat zou u dan antwoorden? vieze 
filmpjes? seks en geweld? een onbegrijpelijke 
aaneenschakeling van beelden? Filmrolletjes 
die plots opbranden? het zit nog niet eens zo 
ver van de waarheid. dergelijke cinema is ex-
perimenteel omdat ze de conventionele ci-
nemanormen op narratief en vormelijk vlak 
aan zijn laars lapt. en geef nu toe, al die der-
dehands rampenfilms en  romcom-prozac 
bent u stiekem ook wel beu. 

HIP

voor experimentele film kunt u terecht 
in het gentse Art Cinema oFFoff. ietwat 
verscholen in het historische Begijnhof Ter 
Hoye biedt deze bioscoop elke week enkele in-
teressante vertoningen aan. Sofie Verdoodt, 
artistiek directeur van oFFoff en doctoranda 
aan de vakgroep Theaterwetenschappen van 
de UGent, legt het waarom uit: “art Cinema 
oFFoff is in 2003 ontstaan vanuit een col-
lectieve nood aan een platform voor experi-
mentele film en media. op dat moment was 
dat een vrij uniek initiatief omdat er zowel 
in het binnenland als in de directe buur-
landen niks bestond dat op reguliere wijze 
experimentele films toonde.” oFFoff bleek 
een trendsetter, want ondertussen heeft het 
fenomeen aan hipheid gewonnen en zijn er 
ook andere initiatieven opgestaan, zoals het 
brusselse Cinéma Nova.

Méér Dan een WIt Doek

art Cinema oFFoff gaat echter verder 
dan het louter vertonen van films. verdoodt: 
“oFFoff fungeert ook als onderzoeksplat-
form door middel van lezingen die de films 
omkaderen, werk met gastcuratoren en ech-
te expanded cinema events. daarbij vindt er 

een uitwisseling met dans, tekst en livemu-
ziek plaats, waardoor een meerwaarde wordt 
gegeven aan de wittedoekervaring.” Cinema 
is trouwens meer dan enkel het projecteren 
van beelden op een wit doek. als ware film-
liefhebbers houdt men zich bij oFFoff dan 
ook bezig met de soorten filmpjes die men 
door de projector jaagt: “het is heel belang-
rijk dat bij ons alles op het oorspronkelijk 
formaat wordt getoond. dat 
kan dus op 16mm zijn of su-
per8, maar tegenwoordig ook 
op 35mm kortfilm of digitaal, 
indien het oorspronkelijk zo ge-
maakt is. op dvd vertonen we 
enkel als het onmogelijk is om 
het oorspronkelijke formaat te 
bemachtigen.”

BarStenD UIt ZIJn voegen

Maar komt er eigenlijk wel volk 
af naar die vertoningen? Zeer ze-
ker: “de laatste tijd is het meestal 
uitverkocht. een belangrijk deel 
van ons publiek bestaat uit univer-
siteitsstudenten en studenten van 
de KasK die films komen bekijken 
die vermeld werden in hun lessen. 
Maar evenzeer niet-studenten en 
mensen uit brussel of antwerpen 
komen kijken. stel nu echter dat de 
studenten in de blok zitten en dat 
er een opening is in Vooruit waar 
alle filmliefhebbers naar toe trekken, 
dan kan de opkomst toch tegenval-
len. Met dergelijke situaties probe-
ren we wel meer en meer rekening te 
houden”, aldus verdoodt. tussendoor 
en na de voorstellingen kan men ook 
terecht in de lieflijke bar van oFFoff: 
“We vonden het heel belangrijk om die 

bar te hebben. het is een ontmoetingsplaats 
waar filmliefhebbers elkaar kunnen treffen 
en dat blijkt succesvol. de bioscoop begint 
een beetje uit zijn voegen te barsten. de pu-
blieksopkomst is serieus toegenomen en het 
kan wel zijn dat we naar een nieuwe locatie 
moeten zoeken.”  ¶

Diep verscholen in een Gents begijnhof ligt een plek die het daglicht schuwt. Een 
plek waar films worden getoond die het Kinepolisminnend publiek schuwen. Die 
plek, dames en heren, is Art Cinema OFFoff. 

Art Cinema OFFoff
of wat?

door Simon Leenknegt

te zien in

Donderdag 19 november | 20:30
lezing De marges van het beeld: christophe Van 
eecke over de sinema of transgression.

Maandag 23 november | 20:30 
the young and Beautiful: jonge filmmakers to-
nen hun favoriete experimentele films en ver-
volgens eigen werk. met vertoningen van Floris 
Vanhoof, jack smith, lillian schwartz, nautical 
almanac, Forcefield en michael snow.

Maandag 30 november | 20:30
Sinema of transgression, met vertoningen 
van david wojnarowicz, richard kern & sonic 
Youth, nick Zedd en nico B & rozz williams.

Maandag 7 december | 20:30
the owls are not what they seem, met ver-
toningen van jean Painlevé, lászló moholy-
nagy en karl kels.

Maandag 14 december | 20:30 
the owls are not what they seem, met de 
vertoning van i do not know what it is i am 
like van Bill Viola.
 

Meer op www.offoff.be.
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op avontuur 
in televisieland

door Bram BomBeek en eveline Flamand

Witse thuis
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sos piet de laatste shoW

 
In de volgende Schamper (30/11):

themanummer Media en Journalistiek

nieuwslezer freek Braeckman over zichzelf
Professor Dirk voorhoof versus thomas Siffer, hoofdredacteur van story

oud-schamperredacteur tim f. van der Mensbrugghe over het verval van de journalistiek



Omdat film  
Onze passie is 

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

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ | Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | www.studioskoop.be | info@studioskoop.be 
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