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KORT
ML Die hete donderdagmiddag in november besloot hij dat er niets anders op zat dan
zijn pogingen tot studeren te staken. Hij zou
beter zijn kot, dat inmiddels dienst kon doen
als serre voor exotische planten, inruilen
voor frissere en meer welriekende oorden.
Er was al maandenlang geen druppel regen meer gevallen en uit voorzorg had men
alle komende lessen afgeschaft om proffen
en studenten niet te belasten met onnodige inspanningen. De Boekentoren dreigde
langzaam weg te smelten in de broeierige
novemberlucht. De hulpdiensten hadden
dagelijks hun handen vol met de waaghalzen
die het nog aandurfden om de steile beklimming van de Sint-Kwintensberg te trotseren.
Het moeten wel die verdwaalde erasmussers geweest zijn, nog niet helemaal
aangepast aan het tropische Belgische klimaat. Ze zullen wel tevergeefs op weg geweest zijn naar de ESN Club Night (24/11).
Alleen al de gedachte aan deze buitensporige krachtinspanning deed hem bijna van
zijn stokje gaan. Zijn brein voelde aan als
een wakke massa vocht die alleen maar kon
denken aan verschillende manieren om het
uitdrogen van zijn lichaam tegen te gaan.
Cocktails had hij de laatste dagen al genoeg
gedronken; gisteren zat hij nog aan de zoveelste Blue Curaçao te nippen op het fijne
kiezelstrand van de Amber op de cocktailavond van Filologica (22/11). Ook op de
beachparty van VGK (23/11) had hij met
enkele uitheemse drankjes zijn onlesbare
dorst proberen te vergeten. Met succes, al
was hij naast die dorst ook andere dingen
vergeten, zoals de verjaardag van zijn oma
en zijn uitnodiging voor de memorabele
Western Bizon Party (KK, 25/11).
Hij besefte dat het tijd was om op zoek
te gaan naar meer achtenswaardige alternatieven om vloeistoffen tot zich te nemen.
Een beetje sport kon hij ook gebruiken, dus
stipte hij zwemmen (VEK, 25/11) en bierbowling (Geografica, 25/11) alvast aan in
zijn agenda. Start to run and continue to
run (VEK, 23/11) was echter wat te hoog

gegrepen en werd vervangen door een
sportquiz (Filologica, 30/11). Maar zelfs
denken over sport deed hem duizelen en hij
besloot zijn avond te vullen met wat gemakkelijker entertainment op de comedy night
van Home Boudewijn (24/11). Maar niets,
zelfs geen exotische cocktail op het parelwitte strand van de Blaarmeersen, kon hem de

zinderende hitte en bijhorende dorst doen
vergeten. Hij koos die donderdagavond dus
maar voor het zwaardere werk: de herfstcantus (VGK, 25/11). Hij vroeg zich schouderophalend af wat voor seizoen dat nu ook
weer was en bad dat het snel opnieuw zou
gaan regenen, vriezen, sneeuwen. ¶
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De oudere student
De Boekentoren

Een oude schuur brandt ook nog goed,
zou ons oma zeggen. Allez, niet dat wij
allemaal dezelfde oma hebben. Maar je
snapt ons wel.
Eveneens op leeftijd: de Gentse
Boekentoren. Gelukkig is de renovatie
nakende. Of zelfs al bezig. Zó aandachtig hebben we het artikel ook
niet gelezen.

Frank De Winne
Benjamin Verdonck

Eveneens op leeftijd: Frank De Winne.
Om maar te zeggen: ‘t ziet er niet naar
uit dat hij anytime soon nog van de
grond zal gaan. Letterlijk toch niet.
Van kalend (je moet maar eens naar De
Winnes kop op onze cover zien) naar
kalender. Maar dan met een andere
klemtoon. Benjamin Verdonck!
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edito

Terwijl de 10:10-actie noeste inspanningen doet
om de CO2-uitstoot van de studenten tot een minimum te herleiden, zijn er een aantal verenigingen die
dat met evenveel enthousiasme weer naar boven helpen. De winnaars van deze week: de student promotors van de Living in Emergency Tour aan de UGent, de
vergaderingen van de Raad van Bestuur en Poutrix.
De student promotors van de Living in Emergency
Tour verdienen een eerste vermelding. In de week
van 15 november knoopten ze plastic linten met hun
motto aan het stuur van een hele schare fietsen om
de aandacht te vestigen op — jawel — de documentaire Living in Emergency (voor de geïnteresseerden:
op donderdag 18 november in het Ufo getoond). Met
dezelfde linten werd donderdag ook meteen een deel
van het Ufo ingepakt als promotiestunt: twee enorme
pilaren, zeven trapleuningen en drie vuilnisbakken
werden hiervoor in het plastieken versiersel gewikkeld. In de nobele pogingen om medestudenten te
sensibiliseren werd evenwel de ecologische kant
van de zaak vergeten: feestje met plastic? Niet zo
milieuvriendelijk.
Een tweede eervolle vermelding krijgt onze Alma
Mater: voor elke vergadering van de Raad van Bestuur
wordt telkens een paar bomen door de printer gejaagd. Iedere aanwezige krijgt daar namelijk een stapel papier ter grootte van Oorlog en Vrede van Tolstoy
voor zijn neus geschoven. Vermenigvuldig dat met de
vijfendertig leden van de Raad van Bestuur en de verschillende directeurs, en je begrijpt waarom de rector overweegt om alle leden van de Raad van Bestuur
met kerstmis een iPad cadeau te doen. ‘Om papier te
sparen’. Al rijst meteen ook de vraag waarom al dat
papierwerk niet gewoon via mail doorgestuurd kan
worden, but hey.
Tot slot is er nog het omstreden geval van Poutrix.
Die waren net iets te enthousiast bij de voorbereidingen van het walking diner van de bouwkundebeurs in
De Therminal op 8 november en maakten dan maar
genoeg eten klaar om zestig Burundische gezinnen
mee vet te mesten. Aan het einde van de avond bleven er drie tafels eten over. Die hele berg voedsel
dreigde weg te rotten in de restafvalcontainers van
De Therminal. Aangezien het voor de oplossing ‘hoeveelheden op voorhand beter inschatten’ te laat was,
werd dan maar geopperd om de nachtopvang te vragen of zij iets met het eten konden doen. Nobel voorstel, waarna Poutrix besloot om de hele etensberg
toch maar gewoon mee te geven met sponsors en eigen leden.
Intussen organiseren medewerkers van de 10:10actie ‘kraantjes parties’ waarbij ze gratis kraantjeswater aanbieden aan de fuivende studenten om te tonen
“dat het anders kan”. Wie het kleine niet eert … ¶
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S.I. Op 10 november vond de demonstratie Fund our
Future: Stop Education Cuts plaats in hartje Londen.
Demolition 10.11.10, ook wel Demo 2010, was een initiatief van de National Union of Students en de University
and College Union. Ongeveer 50 000 mensen, voornamelijk studenten, volgden de vooraf bepaalde route langs
de belangrijkste politieke locaties in Londen.
Demo 2010 was de grootste studentendemonstratie
van het laatste decennium. Dat is niet verwonderlijk
aangezien de Britse regering van plan is om het plafond
op de collegegelden te verdrievoudigen, van drieduizend naar negenduizend Britse pond. Die maatregel
zou de regering de mogelijkheid geven om de subsidies
voor het hoger onderwijs te verlagen omdat vooral de
student de kosten zou dragen. Vicepremier Nick Clegg
wordt met de vinger gewezen. Hij beloofde namelijk
voor de verkiezingen, toen nog louter als leider van de
Liberal Democrats, dat hij elke verhoging van onderwijskosten zou tegengaan. Een belofte die hij later brak
door het standpunt van premier David Cameron van
de Conservative Party te volgen. De opkomst voor Demo
2010 was veel groter dan de verwachte 20 000 man en de
politie was bijgevolg onderbemand. Een tweehonderdtal studenten hebben hier gretig gebruik van gemaakt
om in te breken in Millbank Tower, hoofdkwartier van
de Conservative Party. De studenten beschadigden het
interieur en enkele ramen vooraleer ze het dak van
Millbank Tower bezetten. Reacties op deze rellen waren gemengd. Sommigen meenden dat de bezetting de
schijnwerper stal van de vreedzame demonstratie en
die zo ondermijnde, terwijl anderen de rellen juist toejuichten als een duidelijk signaal voor de overheid.
Onze Britse collega’s laten de regering in ieder geval
niet over hen heen lopen. ¶
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Schijterij met
studentenkaarten
De ‘economische crisis’ dwong de UGent om te
besparen. Allerlei diensten moesten inleveren.
De besparing op de studentenkaarten leidt
echter tot heel wat frustratie.
JDM Concreet hield de maatregel in dat
studenten nu slechts om de vijf jaar een
nieuwe studentenkaart krijgen. Nieuwe
studenten kregen een nieuwe studentenkaart die hun richting niet meer
vermeldde en die als uiterste geldigheidsdatum 2015 had. Oude studenten kregen
gewoon geen nieuwe studentenkaart,
waardoor hun kaart nog steeds slechts
“aangemaakt op” vermeldt. De tien euro
die je voor je studentenkaart betaalt, gaat
dus nu rechtstreeks naar de begroting
van de unief.

In de rats in de resto

Een eerste probleem dat veel studenten irriteert, is dat die oude studentenkaarten nu niet meteen van hoge
kwaliteit zijn. Het gevolg is dat de barcode op je studentenkaart redelijk snel
afslijt en je in de resto’s minder goed kan
scannen. Een student getuigt: “Aan de
kassa kon ik mijn kaart niet meer scannen. De kassierster zei dat mijn barcode
te veel afgesleten was. Ze zei dat het mijn
verantwoordelijkheid was om te zorgen
dat mijn studentenkaart in orde is. Dat de
unief mij geen nieuwe kaart had gegeven,
maakte blijkbaar weinig uit. Gelukkig zag
ik net een vriend van me, of ik had mijn
stoverij mogen terugbrengen.”
“We zien inderdaad dat veel studenten
niet goed kunnen scannen”, zegt een kassierster als we haar naar de problematiek
vragen. “Dat is tijdverlies, en daarom vragen we dat studenten ervoor zorgen dat
hun kaart in orde is.” Ze toont meer begrip als ze beseft dat de UGent geen nieuwe kaarten meer uitdeelt.
www.schamper.ugent.be

Ergernis in Engeland

Ook de meer cultuurminnende student voelt de besparingen. Uit de oude
studentenkaarten valt hun uiterste geldigheidsdatum immers niet af te leiden.
Het gevolg is dat je in principe niet meer
kan bewijzen dat je nog student bent. Dat
leidt soms tot problemen, zoals blijkt uit
het verhaal van een student:
“We schrijven Londen, 30 oktober
2010. Vol interesse wandelt een groep
studenten van de Universiteit Gent naar
Westminster Abbey, met het nobele doel
om daar het stof der eeuwen te gaan opsnuiven. De onwrikbare caissière stelt
echter vast dat deze studenten, hoewel
netjes ingeschreven voor academiejaar
2010-2011, haar een studentenkaart
voorleggen die, oh heiligschennis, dateert
van academiejaar 2009-2010. Na een korte maar krachtige discussie over het feit
dat hun milieubewuste universiteit besloten had voortaan geen nieuwe studentenkaarten meer uit te reiken, worden de
studenten verplicht om de volle pot af te
dokken. U kunt zich wellicht wel inbeelden wat op dat moment door het hoofd
flitst van de betrokkenen. Juist ja: kloteunief !”
De besparingen op de studentenkaarten leiden dus tot heel wat kleine
ergernissen. De vraag is dan ook of de besparing wel zinvol was. De opbrengst zal
wellicht verwaarloosbaar geweest zijn.
Ondertussen overweegt de rector om elk
lid van de Raad van Bestuur een iPad cadeau te doen, zogenaamd om papier te
besparen. De besparingen wegen dus niet
op elk niveau even zwaar door. ¶
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Boekentoren in renovatie
All your books are belong to us

Wie kent hem niet: de Boekentoren, de vierde toren van Gent,
de toren van de wijsheid, de trots van de universiteit, een vaste
waarde. Maar als je van dichtbij kijkt, merk je de talloze
barsten en vlekken op in een later toegevoegde pleisterlaag.
Vandaar dat men de volgende tien jaar (ja, u leest het goed)
dit baken van kennis zal renoveren volgens een nauwkeurig uitgewerkt plan.
door Lisa Dierickx en Kirsten Noben
De Boekentoren domineert al sinds
1939 het beeld van Gent en is het symbool bij uitstek van de modernistische
architectuur, geconstrueerd door
onze eigenste Henry Van de
Velde. Het architecturale
kunstwerk herbergt een bibliotheek met maar liefst 48

km boeken en tijdschriften, gesitueerd in
een historiek van meer dan 200 jaar. Het is
niet alleen een bewaarbibliotheek maar ook
een digitale bibliotheek, een werkplek voor
studenten en onderzoekers, een ontmoetingsplaats, enzovoorts. Kortom, Gent zou
Gent niet meer zijn zonder de Boekentoren.
De monumentale toren is opgetrokken
uit beton, een constructie van 64 meter
hoog met vier kelderverdiepingen, twintig
verdiepingen en een imponerende belvedère. Reeds in 1933 begon totaalkunstenaar
Henry Van de Velde aan het ontwerp voor de
universitaire bibliotheek. Hij tekende alles
uit, van de deurkrukken tot de marmeren
vloeren. Een jaar later stelde hij zijn project voor met een imposante maquette. Omdat zijn plannen aanvankelijk
tegenkanting kenden, begon men
pas in 1936 te bouwen. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog, in 1942 om
precies te zijn, werd de toren afgewerkt en opengesteld voor publiek. Omdat er tijdens de oorlog
aan werd doorgewerkt, moesten
sommige materiaalkeuzes worden gewijzigd, met als gevolg dat
slechts een deel van de geplande
meubels en kunstwerken konden
worden gerealiseerd.

foto Tim Demel

Rot Beton

In 1992 werd de Boekentoren, verdiend,
een beschermd monument. Ook al was
Henry Van de Velde ver vooruit op zijn tijd in
het gebruik van zichtbeton, de technieken
waren nog steeds niet zo vergevorderd als
www.schamper.ugent.be

ze nu zijn. Te dunne betonslabben zorgden
er voor dat de stalen constructie die eronder
zat al snel begon te roesten. Daarbovenop
trad er betonrot op, een fenomeen waarbij
de wapening in het beton onderhevig is aan
zuurstof en water, waardoor die oxideert en
uitzet. Het beton komt dan onder druk te
staan en brokkelt af. Bijgevolg moesten de
wanden dikker worden gemaakt door er later een pleisterlaag op aan te brengen die nu
echter lelijk aan het verouderen is. Verder
zijn er doorheen de jaren weinig smakelijke
elementen aangebracht zoals verschillende
antennes en een brandslang, die is vastgeboord in het marmer.
Het gaat echter niet enkel om structurele problemen. Het is de bedoeling dat de
renovatie ook een update wordt naar de
21ste eeuw, met meer leeszalen waarin ook
nog stilte-eilanden kunnen worden gecreëerd. Precies daarom is het hoognodig dat
de toren een grondige renovatie ondergaat.
Dat had André Singer al langer door. Deze
Antwerpse projectontwikkelaar kocht in
2002 de oorspronkelijke plannen van Henry
van de Velde op en was verbaasd door de
vele foute ingrepen op het gebouw. Daarom
liet hij in het daaropvolgende jaar een voorstudie uitvoeren over de renovatie van de
Boekentoren. Het project kwam pas echt op
gang toen in 2005 de toenmalige rector van
de universiteit eindelijk de toestemming
kreeg van de Raad van Bestuur voor de renovatie. Verschillende architectenbureaus
dienden projecten in, maar uiteindelijk werd
in de zomer van 2009 voor het gerenommeerde Gentse architectenbureau Robbrecht en
Daem gekozen.
Robbrecht en Daem werd opgericht in
1975 en deed in de voorbije 35 jaar al renovaties zoals die van de Whitechapel Gallery
in Londen. In Vlaanderen ontwierpen ze belangrijke projecten zoals het Museumplein
in Antwerpen, het Concertgebouw van
Brugge en het masterplan voor de uitbreiding van de Antwerpse Zoo. Verder wonnen
ze al verschillende prijzen en vermeldingen.
Robbrecht en Daem staan erom bekend dat
ze historisch erfgoed willen combineren
met hedendaagse beeldende kunst. Tine
Cooreman van het architectenbureau wist
te vertellen dat de renovatie voor hen een
uitdaging is en een zeer boeiend project
www.schamper.ugent.be

om aan te werken. Projectleider ad-interim
Delphine Vercruysse voegde daaraan toe
dat de renovatie sowieso broodnodig was,
het gebouw is vervallen en in slechte staat.
Een tienjarenplan

Hoe zal die fameuze renovatie er nu gaan
uitzien? Het project bestaat uit een tienjarenplan, onderverdeeld in vijf fases. In
de eerste fase, die loopt van 2011 tot 2013,
wordt er een ondergronds depot aangelegd
onder de binnentuin. Verder wordt ook het
huidige PC-knooppunt verbouwd tot een
volwaardige kelderverdieping met tussenetage — ook wel mezzanine genoemd — die
groeps– en multimediawerkplekken zal herbergen. In fase 2 en 3 die (normaal gezien)
van 2013 tot 2016 zal duren, wordt de volledige toren ondergronds en bovengronds hersteld, inclusief gevel. Vervolgens worden de
leeszalen gerestaureerd en wordt de binnentuin opnieuw aangelegd. Tot op heden zijn
enkel deze eerste drie fases goedgekeurd. De
plannen voor de vierde en vijfde fase moeten nog op groen licht worden gezet. Als alles volgens plan verloopt, wordt de renovatie
in 2019 afgerond. Tegen dan worden, in een
vierde en vijfde fase, het leescafé, het HIKO
(Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en
Oudheidkunde) met auditoria en de kantoren van het bibliotheekpersoneel (her)
ingericht. Daarenboven wordt er een fietsenstalling aangelegd op de hoek van de Rozier
en de Sint-Pietersnieuwstraat.
Ondergronds Depot

De alerte Blandijnse studenten onder ons
zullen reeds gemerkt hebben dat de vijver in
de binnentuin al een tijdje leegstaat — tenminste, als je de twintig centimeter water
door de recente zondvloed niet meetelt. Hoe
komt dat nu? Tijdens de voorbereidingen
voor de renovatie werd duidelijk dat die bijzondere collectie aan boeken niet in zijn geheel in de Boekentoren kan blijven tijdens de
verbouwingen. Verschillende mogelijkheden
om de arme boeken te redden werden overwogen, maar uiteindelijk bleek het meest
gewaagde plan ook het meest uitvoerbare.
Er zal een ondergronds depot worden aangelegd dat maar liefst drie verdiepingen telt,

een aangepaste klimaatzone heeft en een
opslagplaats kan bieden aan al dat leesvoer
dat zich nu in de Boekentoren bevindt. Ook
na de renovatie zal het depot dienst kunnen
doen. Het wordt dan een definitieve bewaarplaats voor het unieke erfgoed, terwijl de
andere boeken, die wel kunnen worden uitgeleend, zullen worden teruggebracht naar
hun vertrouwde plekje in de Boekentoren.
Voor degenen onder ons die in paniek
slaan omdat het lijkt alsof de prachtige vijver in de binnentuin zal verdwijnen, hebben
we echter goed nieuws. Iedereen kan op zijn
twee oren slapen, want de vijver is een integraal onderdeel van het beschermde monument en mag dus helemaal niet weg. Wel
zal hij nog een paar jaar leegstaan en zelfs
even weg zijn. De pont en het bombastische
beeld worden er namelijk uitgehaald zodat
het ondergrondse depot geconstrueerd kan
worden maar daarna plaatsen ze alles netjes
terug en hebben we niet alleen de vijver maar
ook het water en de vissen terug. Het ondergrondse depot wordt aangelegd in de eerste
fase, wat wil zeggen dat het in 2013 klaar zal
zijn (of zou moeten zijn). Ondertussen is een
speciaal team bezig met de voorbereiding
van de verhuis van de boeken die naar schatting vijf maanden zou duren. Meest uitvoerbaar? Je zou je afvragen hoe ingewikkeld de
alternatieven dan wel niet waren.
Centjes

Aan zo’n groots project hangt uiteraard
een serieus prijskaartje. Het gehele project
werd oorspronkelijk geschat op een dikke 46
miljoen euro. Dat blijkt nu ‘slechts’ 39 871 000
euro te zijn. Toch moet een deel van dat geld
nog steeds worden opgehoest. Degenen die
hun steentje willen bijdragen aan dit gebeuren kunnen een vierkante centimeter torengevel sponsoren (we kid you not). De bijdrage
is slechts één euro per centimeter. Wie het
wat grootser wil aanpakken, kan peter of meter worden van een van de 352 betonnen treden die de Boekentoren telt. Daarmee ben je
alweer 250 euro lichter. Burgervader Daniël
Termont en Gentse politica Freya Van den
Bossche gaven al het goede voorbeeld. Zoals
men het gevleugeld placht te zeggen: één
euro is het begin van een miljoen en dus het
begin van een nieuwe Boekentoren. ¶
Schamper 495
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Ooit het vermoeden gehad in de les naast een progeriapatiënt te zitten? Dat kan.
Waarschijnlijk was het gewoon een van de oudere studenten die de UGent
verkiezen als pad in de laatste rechte lijn van het leven.
door Davy Verbeke en Hannes Maertens
De laatste tien jaar maakten vijftigers en zestigplussers respectievelijk gemiddeld 0,5 % en 0,2 % uit van de volledige studentenpopulatie aan onze universiteit. In het academiejaar 2009-2010 zaten er
zo 182 vijftigers en 77 zestigplussers op de banken. Vorig jaar was de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte met voorsprong de meest populaire faculteit, met ruim de helft van het totale aantal zestigplussers.
De bètawetenschappen maakten ook nog een paar grijsaards warm
in de winter van hun leven. De meeste ouderlingen hebben echter
duidelijk geen zin om hun kwijnende tijd te wijden aan een opleiding bio-ingenieur, apotheker, econoom of dierenarts. Schamper interviewde drie personen die de statistieken tot leven brengen.
Amateur!

Gilbert Delaruelle is 64 jaar jong en net op pensioen. Na een
leven als technisch ingenieur, veiligheidsmanager en ereluitenantkolonel van de artillerie in het reservekader, mag hij zich bachelorstudent in de Geschiedenis noemen.
Hij speelde al lang met het idee te studeren na zijn loopbaan en
geschiedenis was een logische keuze. “Ik hou me al veertig jaar bezig met de militaire geschiedenis van de Wereldoorlogen en ik ben
ook ondervoorzitter van de vereniging ‘Keizer Karel’ uit Gent die
met historische evocaties evenementen opluistert in binnen- en buitenland.” Dat gepensioneerden een universitaire studie aanvangen

om hun vrijgekomen tijd zinvol te besteden, lijkt hij te bevestigen.
“Tijdens mijn carrière waren mijn hobby’s veelomvattend en moest
ik als het ware tijd maken om te kunnen werken. Nu vervangen mijn
studies mijn werk.” De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd
tegengaan, leek nog nooit zo onzinnig. Twee van zijn kinderen zijn
licentiaten geschiedenis en met zijn diploma hoopt hij alvast hen
het recht te ontnemen hem te classificeren als een ‘geschiedenisamateur’. “Ik ben tevreden over de onderwijskwaliteit en zal nooit een
les brossen. Het is de bedoeling om kennis te vergaren en daarom ga
ik normaal gezien in de toekomst nog theologie studeren aan de KU
Leuven.”
De studentikoze taferelen die hij waarneemt maken niet direct
indruk. “Ik was zelf cantor in de studentenclub als jongeling en de
doopfeesten zijn alleszins beschaafder geworden. Wij hebben dopen
gehouden die nu niet meer toegelaten zouden worden.” De huidige
studenten moeten nederig toegeven dat Generation Y verbleekt in
vergelijking met hun generationele voorgangers. Gilbert wil als letterlijke éminence grise, hoewel hij niet te prekerig wil overkomen,
toch nog het volgende meegeven: “Ik vind het zeer bedroevend dat
burgerzin bij de jongeren quasi onbestaande is. Ik erger me mateloos aan vuilnis dat wordt achtergelaten in aula’s, aan laatkomers die
de les verstoren of luidruchtige babbelaars op de achterste banken.
Net als aan de haag van studenten die de trappen van de Blandijn
versperren en me raar aankijken als ik hen vraag me door te laten.”

Als u, lezer, tot dat loof behoort: give the man
some space. Als historicus in spe besluit hij:
“Het afglijden van onze cultuur doet me denken aan de situatie waaraan de Romeinse
beschaving ten onder is gegaan.”
Ain’t no master hard enough

Anny Dauw (67), hevig Cercle-supporter
uit Brugge, geeft inhoud aan het begrip ‘levenslang leren’. Ze haalde in ’66 haar licentiaat in de Geschiedenis. Daarna gaf
ze dertig jaar les in het middelbaar onderwijs. Toen ze op haar vijfenvijftigste via een
uitstapregeling op pensioen ging, koos ze
ervoor een licentiaat in de Vergelijkende
Cultuurwetenschappen te behalen. Als tussendoortje voltooide ze een master na master Conflict and Development. Af en toe was
er een sabbatjaar. Daarna voltooide ze de
master Afrikaanse Talen en Culturen. Nu
is ze aanbeland in het voorbereidingsprogramma tot master in de EU-studies.
“Al begint het toch wat moeizamer te worden”, bekent ze. “Mijn geheugen is haar piek
voorbij en er zijn ook nieuwigheden waar ik
moeilijk mee om kan. Zo wordt er meer en
meer met computers gewerkt, en ik ben daar
geen krak in. We moeten ook vaker in groep
werken en dat loopt niet steeds van een leien dakje. Soms zijn er mensen die alle controle willen hebben of die zich juist van niets
aantrekken. Bovendien is er ook nog het feit
dat jongere studenten een ander werktempo
hebben. Ik doe de zaken liever op mijn gemak.” Cliché in aantocht: vroeger was het
beter.
“Ik vind dat er minder respect is voor de
proffen. Vroeger was er een grotere afstand
en ik vond dat een goeie zaak. Nu verwachten sommige studenten soms dat de prof
zich aanpast aan hén. Een pluspunt van
het academisch onderwijs vandaag, aan de
UGent althans, is dat er minder encyclopedisch van buiten geleerd moet worden. Nu
wordt er meer nadruk gelegd op wat belangrijk is en wat minder. Ook de studiebegeleiding is er ferm op vooruitgegaan.”
Ze merkt ook geen achteruitgang in de
— ahum — werklust van de studenten. “Het
beeld dat de student luier geworden zou
zijn klopt volgens mij helemaal niet. Ik zie
veel gemotiveerde mensen, vooral in hogere
jaren. Ze zijn assertiever geworden, dat wel.
Maar er is veel dynamiek, veel aandacht in
www.schamper.ugent.be

de les. Ik voel me goed tussen de studenten.”
Gaat ze er nog een lap op geven na deze master? “Ik zal zien. Ik moet mij eerst nog door
enkele taaie kanjers van vakken zien te krijgen. Ik denk dat ik bijvoorbeeld op het vak
politicologie van Carl Devos mijn tanden
stuk zal bijten. Een tweede zit is wellicht onvermijdelijk. Maar het gaat me uiteindelijk
om de intellectuele verrijking, om de uitdaging. Hoe dan ook, ik zie alles jaar per jaar.”
Bompa VGK

Jacques Pottie is geen Jan Modaal.
Sinds 1997 is hij reispraeses bij de Vlaamse
Geschiedkundige Kring (VGK). Al 13 jaar organiseert hij reizen voor de kring en deelt hij
in andere studentikoziteit zoals fuiven en
cantussen. Al even lang is hij spookstudent
eerste bachelor geschiedenis — daar kan
menig student-toerist een puntje aan zuigen. Zijn leeftijd houdt hij liever geheim, om
weddenschappen te winnen. Een tipje van
de sluier licht hij op: in oktober 1964 is hij
na negentien jaar legerdienst op pensioen
gegaan. 1964, inderdaad.
Hij heeft kinderen, kleinkinderen en net
geen achterkleinkinderen, maar wat betreft
de toestand met zijn ex-vrouw vertelt zijn
status op Facebook: het is ingewikkeld. Ah
bon. Als hij niet reist of de bloemetjes buitenzet, werkt hij ‘s nachts als chauffeur voor
labomateriaal en medische documenten.

Voelt deze bok der bokken zich wel thuis
tussen de jeugd? “Ik heb betere maten bij
studenten dan bij mensen van mijn eigen
leeftijd. Jonge mensen zijn spontaner, eerlijker, zeggen meer oprecht hun gedacht. Op
mijn leeftijd beginnen ze zich in bochten te
wringen om hun zeg te doen, om een imago
hoog te houden. Ik ben ook altijd direct aanvaard geweest bij de studenten, er was geen
taboe op het feit dat ik ouder ben. Ze hebben
me nooit proberen ontwijken.” Studenten
durven wel eens opkijken naar zijn wijsheid:
“Soms geef ik raad, bijvoorbeeld als een student problemen heeft met zijn lief. Sommige
studenten hebben ook geen vader, omdat
hij overleden is. Dan merk ik dat ze soms
compensatie zoeken bij mij. Ik maak ook
veel trouwfeesten mee van oud-VGK’ers. Er
ontstaan vriendschappen voor het leven.
Als ik naar activiteiten van het VGK kom,
kom ik altijd een beetje thuis.” Al is het niet
meer helemaal zoals vroeger. “Ik merk dat
het engagement van studenten op een lager
pitje staat dan vroeger. Nog altijd zijn er veel
mensen die zich inzetten, maar er is ook een
grote massa die weinig begaan is met het
studentenleven. Er gaan ook tradities verloren: cantussen worden niet meer afgesloten
met de Vlaamse Leeuw, lintjes worden minder gedragen …” Jacques Pottie zal naar eigen zeggen bij het VGK blijven tot hij fysiek
niet meer in staat is om te komen. Van een
die-hard gesproken. ¶

ACADEMIEJAAR 2009-2010
Letteren en Wijsbegeerte
chappen
Geneeskunde en Gezondheidswetens
Rechtsgeleerdheid
enschappen
Psychologie en Pedagogische Wet
Wetenschappen
Politieke en Sociale Wetenschappen
Ingenieurswetenschappen
Bio-ingenieurswetenschappen
Diergeneeskunde
Economie en Bedrijfskunde

Farmaceutische Wetenschappen

50- tot
59-jarigen

60plussers

65

52

38

6

25

1

18

1

11

7

5

5

5

3

6

0

4

1

4

0

1

1
bron: jaarverslag UGent 2009
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Topsporters aan de UGent
Wie zijn ze, wat doen ze en waar gaan ze naartoe?

Ze bestaan nog, studenten die niet af te rekenen hebben met een bierbuikje of een stel aanzienlijk gespataderde benen. Meer zelfs, een
select groepje onder hen beoefent
Topsport. Met grote ‘T’.
door Tieneke Van de Velde
“De Universiteit Gent voert een topsportvriendelijke politiek door beloftevolle sporters studie- en examenfaciliteiten
toe te kennen. Dat het systeem werkt, bewijzen de talrijke topsporters die dit parcours
reeds doorliepen”, lezen we op de site van
onze Alma Mater. En het moet gezegd:
sporters van wereldkaliber versleten
ooit op onze schoolbanken hun broek,
zwoegend op bio-ingenieurswetenschappen (roeier Tim Maeyens),
lichamelijke opvoeding (voetballer
Tjörven De Brul) of pakweg geneeskunde (duatlete Miek Vyncke).
Ook vandaag bezetten topsportstudenten — tussen trainingsstages en competitiedagen door — nog steeds talrijk onze
aula’s. “Met een 170-tal zijn ze momenteel”,
weet professor Matthieu Lenoir, voorzitter van de werkgroep Topsport en Studies
aan de UGent. “Het precieze aantal zal pas
op 29 november aanstaande bekend gemaakt worden, bij de persvoorstelling van
onze goudhaantjes. Er zijn immers nog een
aantal aanvragen voor het topsportstatuut
lopende.” Toch merkt hij al een lichte stijging in verhouding met de afgelopen jaren.
“Ik vermoed dat we in vergelijking met vorig jaar toch zullen afdrukken op een 10-tal
extra studenten die kunnen genieten van het
speciale statuut.”
Wereldklasse

In 2006 vonden nog 134 studenten de
weg naar het topsportstatuut, in 2008 was
dat cijfer al opgelopen tot 150. Maar uiteraard wordt in topsportland kwantiteit nog
10
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steeds overruled door kwaliteit.
Al heeft onze universiteit ook hier niet te klagen: maar liefst acht UGent-alumni en -studenten vertegenwoordigden twee zomers
geleden, op de Olympische Spelen en
Paralympics in Bejing, zowel de nationale als de universitaire kleuren.
Loopster Hanna Mariën (4×100m)
kwam uit China terug met een zilveren plak om de hals en roeier Tim
www.schamper.ugent.be

Maeyens strandde op een vierde
plaats in de skiff. Ook zeilster Evi
Van Acker, gewichtheffer Tom
Goegebuer en wielrenster Lieselot
Decroix beleefden er een onvergetelijke ervaring. Tijdens de paralympische variant eindigde zwemmer
Sven Decaesstecker vierde op de
200m wisselslag, veroverde Kurt
Vanraefelghem een achtste stek
in de vijfkamp en behaalde de
Belgische mannenvoetbalploeg onder leiding van Johan De Rick een
tiende plaats.
Gent, het Mekka van de sport

Of dit alles een resultaat was van
de uitstekende sportaccommodatie die de Arteveldestad biedt, weten we niet, maar ze zal allicht geen
nefaste invloed op de prestaties
gehad hebben. Als we Ignace Van
der Cam (adviseur ‘Topsport en
Studies’ aan de UGent) mogen geloven, is Gent het Mekka van de sport
in België. Men vindt er immers “een
buitengewone waaier toonaangevende infrastructuur van de Stad,
Bloso, de Provincie en de UGent.
Geen enkele stad beschikt gelijktijdig over unieke realisaties zoals de
Watersportbaan, de Topsporthal
Vlaanderen met de indoor atletiekpiste, de topgymnastiekhal en de
trampoline-ritmiekhal, twee wielerpistes (het Wielercentrum Eddy
Merckx en ’t Kuipke) en het Huis
van de Sport”.
Het topsportstatuut

Naast de uitstekende voorzieningen biedt onze unief sommige
sporters op de koop toe een speciaal
statuut. Wanneer we dat even onder
de loep nemen, bemerken we ogenblikkelijk de relatief strenge criteria.
Om in aanmerking te komen voor
www.schamper.ugent.be

het predikaat van ‘topsportstudent’,
moet je aan minstens één van de
volgende eisen voldoen. Eén: erkend
zijn als topsporter door het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité
(BOIC) of Bloso. Twee: door de eigen federatie als topsporter of beloftevolle jongere beschouwd worden.
Drie: voldoen aan de normen die
vereist zijn voor deelname aan de
Universiade, zijnde de Universitaire
Wereldkampioenschappen. De beoefende sporttak is aan al deze criteria ondergeschikt.
Daarnaast gaat het topsportstatuut ook gepaard met twee basisvereisten. Ten eerste word je
verondersteld om in de week minimum vijf trainings- of wedstrijdsessies af te haspelen. Al is deze conditio
sine qua non natuurlijk uitsluitend
van toepassing op de sporten waarvoor er lokale faciliteiten voorhanden zijn. Met andere woorden:
bobsleeërs en kitesurfers hoeven
zich hierover vooralsnog niet te veel
zorgen te maken. Ten tweede zijn er
ook nog enkele minimumstipulaties
gelieerd aan elke sporttak in het bijzonder. Zo geldt voor de ploegsporten bijvoorbeeld dat je in de hoogste
divisie dient te spelen, terwijl de afspraak bij individuele sporten luidt
dat je, in de meeste casussen, tot
de top-10 behoort in België en voor
sommige sporten zelfs tot de top-5.
Geven en nemen

Onder het motto ‘voor wat, hoort
wat’, biedt de UGent de sporter natuurlijk ook enkele voordelen. De
eventuele faciliteiten zijn op te
splitsen in drie echelons: studeren, sportieve begeleiding en een
uitzonderlijke examenregeling. Zo
hebben topsportstudenten onder
meer het recht op het verplaatsen
van practica en examens indien dit

« Ondanks alle
voordelen, blijf
je nog altijd
gewoon een
student aan de
UGent. Van een
9 op 20 zullen
ze heus geen 10
maken omdat
je topsporter
bent. »

organisatorisch werkbaar is. “Deze
toegift komt er echter pas mits
het fiat van de betrokken hoogleraar wordt gegeven”, vertelt professor Lenoir ons. “Dit uiteraard om
misbruik door de student tegen te
gaan.”
Daarnaast genieten ze een gewettigde absentie voor lessen en
practica, indien zij kunnen aantonen dat dit rechtstreeks verband
houdt met hun trainingssessies, stages of wedstrijddeelnames. Tevens
wordt hen de mogelijkheid geboden
om een studiejaar over meerdere jaren te spreiden. Voor vragen of opmerkingen hieromtrent kunnen ze
daarenboven steeds terecht bij hun
facultaire ombudsman.
Wat de begeleiding betreft, voorziet onze Alma Mater in fysiek en
technisch trainingsadvies, verstrekt
door de professoren van de opleiding Lichamelijke Opvoeding. Dit,
samen met de gratis toegang tot
de universitaire sportaccommodatie, moet de atleet naar ongekende
hoogten stuwen.
Last but not least bestaat ook de
mogelijkheid tot het verplaatsen
van examens. Een flexibiliteit die
ongetwijfeld veel studenten als muziek in de oren klinkt. De logica hierachter ligt in het seizoensgebonden
karakter van diverse sporten, waardoor de klassieke examenperiodes
nogal eens durven samen te vallen
met de belangrijkste wedstrijden.
Studerende topsporters kunnen
zo binnen een examenperiode hun
proeven verleggen of ze reeds voor
de officiële start ervan afleggen. Laat
er echter geen twijfel over bestaan:
studeren moeten we allemaal!
Tot meerdere eer en glorie …

Eens per jaar eert de UGent haar
sportieve helden. Hiervoor riep ze
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in 2008 de ‘Prijs Benny Vansteelant’ in het leven, genoemd naar de betreurde alumnus en
voormalig wereldkampioen duatlon die in
2007 aangereden werd op training. Voorheen
droeg de erkenning de welluidende naam
‘Prijs Studie en Topsport’. Origineler had
men het niet kunnen bedenken.
De Universiteit Gent riep dit eerbetoon
in het leven om studenten te belonen die
hun studies succesvol wisten te combineren met een sportieve carrière op topniveau.
Voormalige laureaten zijn onder andere:
Sigrid Rondelez (windsurfen), Miek Vyncke
(duathlon) en Bart Michiels (schaken). No
kidding.
Wie was nu de facto het brein achter dit
opmerkelijke statuut? Wel, 20 jaar geleden
werd op initiatief van ene prof. dr. Paul Van
Cauwenberghe een sportgenegen politiek
gelanceerd door aan topsporters in de dop
studie- en examenfaciliteiten toe te kennen.
Recentelijk werd die beslissing nog eens bekrachtigd door het topsportstatuut ook officieel in het examenreglement op te nemen.

colleges mis. Bovendien heb ik er ook bewust voor gekozen om minder studiepunten op te nemen in mijn git-traject. Zo zal ik
dit semester slechts twee examens afleggen:
marketing en biomechanica. Het tweede semester zal ik wel een normaal programma
afwerken, met alle vijf de voorziene vakken
erin.”
Zijn er ook nadelen en verplichtingen aan
verbonden?

“Uiteraard. Je moet als topsporter extra
inspanningen leveren tijdens de examenperiode. Want door het missen van tal van lessen moet je onder andere op zoek gaan naar
een goede cursus, uitleg vragen aan medestudenten, veel aan zelfstudie doen en een
ijzeren discipline aan de dag leggen. Het lijkt
voor velen een luxe om buitenlandse reizen
te mogen maken, maar tijdens de examenperiode moet ik dubbel zo hard werken om alles rond te krijgen. Ondanks alle voordelen,
blijf je nog altijd gewoon een student aan de
UGent. Van een 9 op 20 zullen ze heus geen
10 maken omdat je topsporter bent!”

Ervaringsdeskundige aan het woord

De twintigjarige Korneel Deblock verkreeg in 2009 voor het eerst het topsportstatuut van de UGent. Sindsdien is hij in zowat
alle uithoeken van de wereld te bewonderen als bobsleeër en skeletonner. Als hij niet
op oefenstage zit in de VS of Tenerife, vind
je hem in zijn thuishonk Waregem of op de
Gentse schoolbanken. Tenminste, 257 dagen
per jaar. De overige 108 brengt hij door in het
buitenland voor zijn sport. Ondanks zijn hectische leven, vond hij enkele jaren geleden
toch de moed om de bachelor ‘Lichamelijke
Opvoeding en Bewegingswetenschappen
– optie Sportmanagement’ aan te vatten.
Hoog tijd dus om hem even aan het woord
te laten.
Hoe ben je bij deze ‘exotische’ sport aanbeland?

“Ik begon eigenlijk in de atletiek mijn
prille sportcarrière. Via de successen van
mijn broer rolde ik er op mijn achtste in.
Tegen mijn vijftiende bereikte ik mijn top
met de provinciale kampioenstitel en enkele medailles en finaleplaatsen op Vlaamse
en Belgische kampioenschappen. Later
schakelde ik van de horden over op de korte sprint. Net op het moment dat ik door
12

Schamper 495

Doet de UGent iets om haar topsporters te
eren?
Korneel Deblock, vorig jaar nog tweede
in de Grote West-Vlaamse Justin Bieberlook-alike-wedstrijd.

nieuwe blessures mijn motivatie wat verloor,
kreeg ik de kans om enkele tests af te leggen
voor het bobsleeën. De federatie had in navolging van het succes van de vrouwenploeg
een nationaal mannenteam opgericht. Van
enkele coaches kreeg ik nadien het advies
om naast het bobsleeën ook aan skeleton te
gaan doen. Ik beschik immers over de meeste eigenschappen ervoor: geen te lange gestalte (voor de aerodynamica), explosiviteit,
kracht en snelheid. Vorige week was het dan
zover, mijn eerste skeletontraining, op ijs. En
dan nog wel in de VS!”
Valt het mee om hogere studies en topsport te
combineren?

“De combinatie valt in mijn geval goed
mee. Ik beoefen mijn sport op wereldniveau
en ben dus continu in het buitenland. Ik
heb het grote voordeel dat het om een wintersport gaat, waardoor ik voornamelijk in
het eerste semester van het academiejaar

“Ja, in de maand november organiseert ze
een bijeenkomst voor alle studenten die het
statuut bezitten. Hierop zijn ook de rector en
andere prominente figuren aanwezig. Men
geeft er een korte voorstelling van wat een
topsportstatuut inhoudt, gevolgd door een
receptie. Tot nu toe ben ik nog niet geëerd.
Daar komt binnenkort misschien verandering in, aangezien ik dit jaar normaal gezien
zal deelnemen aan de WK skeleton voor junioren eind januari 2011.”
Kan je, buiten het competitieseizoen, ook genieten van het studentenleven, of is dit een ‘no
go’?

“In de zomermaanden en de eerste
maand van het academiejaar durf ik af en
toe wel eens een feestje mee te pikken (de
boog kan niet altijd gespannen staan, weet
je), maar eens ons seizoen start, is het inderdaad een ‘no go’. Rust en gezond leven zijn
heel belangrijke factoren om te slagen als
topsporter. Ik word door het BOIC erkend
als elitesporter en moet bijgevolg ook mijn
whereabouts invullen. Ik kan het mij dus onmogelijk veroorloven om ‘s avonds op café te
hangen.” ¶
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

Geboortedatum? 31 januari 1951
Woonplaats? “Moortsele, een deelgemeente van
Oosterzele. Op den boerenbuiten dus.”
Kinderen? “Twee: een dochter van 25, die al afgestudeerd is, en een zoon van 21, die nog studeert.”
Combinatie kinderen en werk? “Och, daar hebben
we niet zoveel problemen mee gehad. De kinderen zijn
naar de kinderkribbe van de universiteit geweest en daar
leerden ze op heel jonge leeftijd zelf initiatief te nemen
en hun plan te trekken. Laat ons zeggen dat mijn gezin
bestaat uit vier individuen die grotendeels voor zichzelf
zorgen en nu en dan nog eens gemeenschappelijke momenten hebben. En ik denk dat de kinderen ook tevreden
zijn dat de ouders zo weinig thuis zijn.” (lacht)
Wat wou u worden als kind? “Ik denk iets als onderwijzer — ik heb altijd opgekeken naar de mensen in mijn
buurt die ‘iets waren’.
Ik wou wel altijd eerder baas zijn dan ondergeschikte.
Dat is een constante gebleven. Ik ben ooit lid geweest van
de KSA, maar na één dag hield ik het daar al voor bekeken: ik werd daar door iedereen gecommandeerd. Later
ben ik dan wel voorzitter van de jeugdraad geworden.
Dat lag mij beter, dan kon ik zelf commanderen.” (lacht)
Waarom bent u decaan geworden? “‘t Is nu al mijn
tweede keer, maar de eerste keer was eigenlijk per ongeluk. Ik was academisch secretaris bij professor Hugo
De Maegd, de toenmalige decaan. Prof. De Maegd is
toen echter ziek geworden. Normaal gezien neemt de
pro-decaan (de vorige decaan, n.v.d.r.) dan de fakkel over,
maar bij ons was het de gewoonte dat de professor die
het dichtst bij zijn emeritaat stond decaan werd, als een
soort eretitel. De pro-decaan was dus al op pensioen.
Daardoor werd ik waarnemend decaan en het academiejaar daarop werd ik gewoon verkozen.”
Moeilijkste beslissing? “Toen ik net gedoctoreerd
had, wou ik ‘eerstaanwezend assistent’ worden. Ik moest
dus benoemd worden door het ministerie van Onderwijs.
Er waren toen 17 plaatsen en 34 namen, en hoewel de
universiteit mij als eerste voordroeg, werden er zestien
benoemd voor mij en werd de 17e plaats vacant gelaten.
Ik heb toen naar het socialistisch kabinet gebeld, en daar

antwoordde men mij: ‘Meneer, als we op uw gezicht niet
kunnen kijken, benoemen we u niet.’ Ik ben toen naar de
Raad van State getrokken en heb uiteindelijk wel gelijk
gekregen, maar de hele zaak heeft toch bijna 2,5 jaar aangesleept. Tegelijkertijd had ik wel mijn voorzorgen genomen en stond ik op de wervingsreserve van het Rekenhof.
Maar toen mijn benoeming nog niet in orde was, moest
ik definitief beslissen of ik naar het Rekenhof ging. Ik heb
toen toch voor de universiteit gekozen, maar was het
toen misgelopen, zou ik werkloos geweest zijn. Als pasgetrouwde was dat toch een risico.”
Ambities? “Het is de eerste keer in mijn leven dat ik
het gevoel heb dat er niet per se nog nieuwe dingen moeten komen. Als we stabiliseren, stabiliseren we. Ik heb de
afgelopen twee jaar wel links en rechts wat mandaten
opgenomen, onder andere in de Raad van Bestuur van
de VRT (zie ook Schamper 485, n.v.d.r.). Daar liggen zeker
nog uitdagingen. Na mijn pensioen wil ik misschien nog
doceren in Zuid-Afrika. Of alleszins iets doen met jonge
mensen. Anders ga ik te snel verouderen.” (lacht)
U bent voor één dag rector met dictatoriale macht.
Welke veranderingen voert u door? “Ik zou iets doen
aan de bureaucratie en de reglementen allerhande —
goed wetende dat een stuk van de regels niet afkomstig
is van de universiteit zelf, maar van de omgeving ervan.
Heel concreet zou ik willen veranderen dat masterstudenten die voor één of twee vakken gebuisd zijn, tot juni
van het jaar daarop moeten wachten op hun diploma. Ik
vind dat maatschappelijk niet verantwoord.”
Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Neen, ik sta
zelfs eerder gekend als een katholiek. Indertijd hebben ze
mij in fluistercampagnes nog het lidmaatschap van Opus
Dei toegedicht. Het verhaal ging toen zelfs de ronde dat
ik van die ijzeren boetegordels droeg. Ik had dat gemakkelijk kunnen ontkrachten, maar daarvoor moest ik handelingen stellen die ik, euh, hier nu niet ga doen.” (lacht)
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke
positie speelt u? “Ik ken niets van voetbal, dus: geheim
wapen bij de tegenpartij! En als ik echt moet kiezen, middenvelder: degene die de bal verdeelt en zorgt dat de zaken circuleren.” ¶

Decaan van de Week

Om de twee weken reikt Schamper de exclusieve en volstrekt waardeloze ‘Decaan van de Week’-award uit in ruil
voor een kort gesprek. Deze week: prof. Marc De Clercq van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. ‘Cause he
be pimpin’. door Joost Vanderdeelen en Nele Van Kerschaver

foto Joost Vanderdeelen

U
Controversiële
debatten
aan de UGent
Beleid UGent juridisch bedenkelijk

De discussie over controversiële debatten aan onze universiteit is al een paar jaar
aan de gang. Schamper schetst voor u de juridische achtergrond van het debat.
door Jeroen De Mets
Elk jaar in november, als de blaadjes van
de bomen vallen, wil de Nationalistische
StudentenVereniging (NSV!) een debat organiseren. Het gaat onze vrienden daarbij
niet altijd voor de wind. In 2008 blokkeerde
een hoop langharig werkschuw tuig/heldhalftige strijders° (°schrappen wat niet past)
de Blandijn toen er een debat over de vrijheid van meningsuiting zou plaatsvinden.
Onlangs weigerde rector Van Cauwenberghe
om de NSV! toelating te geven voor een debat met Filip Dewinter en Abu Imram in
de faculteit Economie en Bedrijfskunde.
Hetzelfde scenario speelde zich af in mei
2009, toen de rector de NSV! eens te meer
het gebruik van de universitaire gebouwen
ontzegde. De discussie over wat wel en niet
mag gezegd worden aan onze universiteit
gaat dus verder. Schamper onderzocht de juridische achtergrond van het debat en stelde
vast dat er heel wat desinformatie bestaat.
Vorige week in “Debatten aan de
Universiteit Gent”

De discussie rond controversiële debatten is niet nieuw. In het verleden bestond al
heel wat discussie over welke debatten geen
plaats hadden aan de UGent. Een grote tegenstander van controversiële debatten was
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en is Freddy Mortier, decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. In Knack liet
hij zich dit jaar nog uit in niet mis te verstane
bewoordingen. Volgens hem zou “de neutrale opdracht van de UGent om democratische
en multiculturele waarden uit te dragen” geschaad worden als de NSV! toelating zou
krijgen om activiteiten te organiseren. Dat
geldt zeker voor de Blandijn: “Omdat er aan
die plek een linkse symbolische waarde verbonden is. Daardoor zou het symbolisch incorrect zijn om daar een NSV!-bijeenkomst
te laten plaatsvinden.” Aan de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte werd dan ook een
code uitgevaardigd die het organiseren van
de debatten reglementeerde. Het moest onder andere gaan om een tegensprekelijk debat. Volgens de faculteit was bijvoorbeeld
aan die voorwaarde niet voldaan toen het
Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV)
een vraag-en-antwoord met Filip Dewinter
organiseerde.
Omdat de decanen zo wel heel veel
macht kregen, stelde de Universiteit de
‘Institutionele Code voor het tijdelijk gebruik van terreinen, lokalen en infrastructuur van de Universiteit Gent’ op. Die moest
rechtszekerheid brengen. De rector kreeg de
bevoegdheid om activiteiten toe te staan of
te verbieden. Hij kan dat bijvoorbeeld als de

veiligheid niet gegarandeerd kan worden,
of als een debat ‘publieke contestatie met
zich kan meebrengen’ omdat het beginsel
van non-discriminatie niet gerespecteerd is.
Daarbij moet de rector onder andere rekening houden met de antidiscriminatieverklaring van de UGent. Hij kan ook voorwaarden
opleggen. Zo moest het Katholiek Vlaams
Hoogstudenten Verbond (KVHV) een poster
veranderen omdat die de rector te veel deed
denken aan een zwarte bladzijde uit onze
geschiedenis.
De UGent moet uiteraard wel rekening
houden met de geldende wetgeving en de
mensenrechten. Drie elementen zijn belangrijk bij de beoordeling van het beleid van
de universiteit. Ten eerste beroepen de organisatoren van het debat zich steevast op
de vrijheid van meningsuiting. Ten tweede
vinden de tegenstanders van controversiële debatten meestal dat aan de UGent geen
plaats is voor wat zij racisme noemen. Ten
derde wil de Unief vooral de veiligheid van
haar studenten en gebouwen vrijwaren.
Vrijheid van meningsuiting of rechtse
provocatie?

De vrijheid van meningsuiting is het
eerste belangrijke punt in onze analyse. De
www.schamper.ugent.be
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grondwet en allerlei internationale
verdragen geven iedereen het recht
om principieel te allen tijde zijn mening te uiten. De UGent is een overheidsinstelling, en moet dus ook
met die vrijheden rekening houden.
Het loutere feit dat de rector of een
decaan het niet eens is met een mening wil nog niet zeggen dat een debat verboden mag worden. Je kan
dus niet zomaar een NSV!-debat
aan de Blandijn verbieden omdat
het een rechtse provocatie zou zijn.
De vrijheid van meningsuiting is
echter geen absoluut recht. De overheid kan allerlei beperkingen invoeren. Die beperkingen moeten wel de
uitzondering blijven. Dat brengt ons
bij het tweede punt in onze analyse.
De tegenstanders van controversiële debatten wijzen erop dat tijdens
deze debatten racistische meningen
verkondigd zullen worden. Juridisch
gezien is dat een bedenkelijk argument. De Belgische grondwet
verbiedt immers principieel om preventieve censuur toe te passen. De
vrijheid van meningsuiting beperken mag wel, maar in principe enkel
nadat de mening al geuit is. Je mag
een negationist dus wel straffen,
maar enkel nadat hij de holocaust
publiekelijk ontkend heeft. Om dezelfde reden kan je niet zomaar een
debat verbieden omdat je denkt dat
er racistische meningen zullen verkondigd worden. Het argument van
de NSV!, met name dat ze nog nooit
veroordeeld zijn, heeft wel degelijk
enige waarde.
En wat met de veiligheid?

Een derde punt is het veiligheidsargument. De rector is terecht bezorgd om de veiligheid van
de studenten en van de gebouwen.
Tijdens de blokkade van de Blandijn
werd schade toegebracht aan auditoria en meubilair. Zowel in mei
2009 als in november 2010 weigerde de rector daarom een debat van
de NSV!. Dat heeft een pervers effect, omdat het voor tegenstanders
volstaat een sfeer van onveiligheid
www.schamper.ugent.be

te creëren om een debat te laten
verbieden. Als het LVSV een debat
van de Christen-Democratische
Studenten (CDS) wil laten verbieden, zou het volstaan om op te roepen om de locatie van het debat te
blokkeren. Het hoeft dan ook niet te
verbazen dat de Raad van State, de
hoge rechtbank die toezicht houdt
op de overheid, zeer omzichtig omgaat met het veiligheidsargument.
Er is een precedent voor onze universiteit. In 2004 wilde het KVHV
een debat organiseren waarop Filip
Dewinter zou aanwezig zijn. Rector
De Leenheer verbood het debat
omdat hij de veiligheid niet kon garanderen. De Raad van State floot
de rector terug. De argumentatie
van de Raad van State is daarbij
heel belangrijk. Volgens de Raad
volstond de vrees voor acties van
de tegenstanders niet. De rector zou
een debat slechts kunnen verbieden
als er gegronde vrees bestaat dat de
organisatoren zich niet vreedzaam
zouden gedragen. Als hij bezorgd
was om de veiligheid, had de rector
maar een beroep moeten doen op
de politie. De Raad oordeelde ook
zo toen het KVHV wou betogen in
de faciliteitengemeenten. De burgemeesters hadden hen dat verboden omdat ze een tegenbetoging
van het Fédéralistes Démocrates
Francophones (FDF) vreesden. Ook
het argument dat ze over te weinig
politie beschikten kon op weinig instemming van de Raad rekenen.
Nochtans hanteert de rector
nog altijd dezelfde motivering.
Schamper kon de brief inkijken
waarin de rector de recentste aanvraag van het NSV! afwijst. Daarbij
verwijst hij naar het debat van 7 oktober 2008, toen linkse verenigingen
de Blandijn blokkeerden. De UGent
zou de veiligheid niet kunnen garanderen door haar beperkte middelen.
Maar die argumenten verwierp de
Raad van State al bij de procedures
die het KVHV instelde.
Ook de NSV! trok twee keer naar
de Raad van State, maar ving twee
keer bot. Daaruit kan je echter niet

De beslissingen
van de rector
zijn juridisch
gezien minstens
twijfelachtig,
maar de betrokkenen slagen er
niet in om hun
bezwaren te
laten onderzoeken door een
rechter.

afleiden dat de Raad van State de
UGent of de tegenstanders van het
debat gelijk gaf. De vorderingen van
de NSV! werden immers om procedurele redenen afgewezen. De NSV!
probeerde twee keer de schorsing
van het besluit van de rector te verkrijgen. Maar daarvoor moet je aantonen dat er een ‘uiterst dringende
noodzakelijkheid’ is. Concreet: de
NSV! kon niet aantonen dat ze het
debat niet nog ergens konden anders organiseren. Dat was bij het
KVHV wel het geval, omdat de rector het debat had verboden enkele
uren voor het zou plaatsvinden. Dat
wil niet zeggen dat de argumenten
van de NSV! niet correct zouden
kunnen zijn. Ook als een besluit niet
geschorst wordt, volgt er normaal
een procedure ten gronde, waarbij
de Raad van State de concrete bezwaren van de NSV! onderzocht zou
hebben. Maar zo’n procedure duurt
makkelijk twee tot drie jaar, een
eeuwigheid in het studentenleven.
Het effect ervan is dan ook beperkt.
Benno Barnard

Toen Benno Barnard weggejaagd werd aan de Universiteit
Antwerpen liet de UGent in de media weten dat hij altijd welkom was
aan onze alma mater. Maar de houding van de unief is op zijn minst
dubbelzinnig te noemen. Er is een
soort juridisch vacuüm. De beslissingen van de rector zijn juridisch
gezien minstens twijfelachtig, maar
de betrokkenen slagen er niet in om
hun bezwaren te laten onderzoeken
door een rechter. Dat geeft de rector
een feitelijke onaantastbaarheid.
Het zou goed zijn dat er duidelijkheid zou komen. Daarbij moeten
alle betrokkenen even hun ideologische bril afzetten. De vraag is niet of
de meningen van de NSV! gevaarlijk
zijn, maar of je het uiten van meningen aan onze universiteit afhankelijk maakt van wat de tegenstanders
van die mening daarover denken.
Dat is een debat dat ieder van ons
aanbelangt. ¶
Schamper 495
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DE GENEESHEREN VAN DE CLINICAL PHARMACOLOGY UNIT ANTWERPEN,
GESPECIALISEERD IN GENEESMIDDELENONDERZOEK, ZOEKEN

MANNEN EN VROUWEN
MET STABIELE ASTMA

TUSSEN 18 EN 55 JAAR VOOR DEELNAME AAN MEDISCHE ONDERZOEKEN
VOORWAARDEN:

WIJ BIEDEN:

• normale lichaamsbouw
(gewicht tussen 50 en 100 kg
en BMI tussen 19 en 30 kg/m²)
• niet-roker of minstens 6 maand
gestopt • medicatiegebruik
(lage dosis inhalatiecorticosteroïden
kortwerkende luchtwegverwijders,
of een vaste combinatie van
inhalatiecorticosteroïden en luchtwegverwijders) is toegestaan na
overleg met de studiearts
• u slaagt in het vooronderzoek
voorafgaand aan de studie • het
maximum aantal deelnemers voor
de studie is niet bereikt.

• een aangepaste forfaitaire vergoeding van 2675 euro
• een aangename sfeer tijdens uw verblijf • een studie
die is goedgekeurd door een Medisch-Ethische Commissie
• gratis opvolging onder de strengste voorwaarden inzake
kwaliteit en veiligheid.

VOOR DE STUDIE BE-80-1100204:
• met medicatie ter behandeling
van astma en andere longziekten
• de studie loopt over een periode
van 20 weken, met 1, mogelijks
2 onderzoeken in de 8 dagen voor
aanvang van de studie, in de eerste
4 weken 13 dagen verblijf in de
unit en 9 nachten en 12 retours in
de overige weken.

INTERESSE?
Voor meer informatie kan u ons bellen van maandag tot vrijdag
op het nummer 03 217 21 72 tussen 8 en 17 uur. U kan ons ook
contacteren via e-mail: be.recrutering@sgs.com. Uw reactie op
deze advertentie geeft enkel uw interesse aan om informatie in
te winnen en verplicht u noch ons tot inschrijving of (aanvaarding
van uw verzoek tot) deelname.
Nadat u bent ingeschreven voor bovenvermelde studie(s), zullen uw persoonlijke
gegevens worden opgenomen in de databank van SGS Belgium NV/SA, divisie
SGS Life Science Services. In overeenstemming met de Belgische Wet op de Privacy
van 8 december 1992 en latere zullen uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld
en hebt u recht op toegang en correctie van deze gegevens.

ADRES:
CPU Antwerpen, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, Campus
Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen.
SGS is the world’s leading inspection, verification,testing and
certification company

Bezoek ook onze website:

www.resunit.com
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The Grand Tour
of Europe
In de traditie van de Grand Tour laten elk
jaar vele studenten hun heimat achter zich.
Onze columnisten bewijzen dat er meer
is aan Erasmus dan ordinair gezuip en
decadente feestjes. Deze keer: Nico
Schoutteet vanuit Athene.
Ik weet niet wat de meest voor de
hand liggende bestemmingen zijn om op
Erasmus te gaan, maar afgaand op de reacties voor, tijdens en na mijn vertrek, zal
Athene er waarschijnlijk niet bij zijn. Het
is nochtans één van de grootste steden
van Europa, en waarschijnlijk ook de oudste (ik laat het geworstel met Wikipedia
over aan de lezers die wél van background
checks wakker liggen). Toegegeven, tegenwoordig komt Griekenland niet meer zo
vaak in het nieuws omdat ze de democratie en wiskunde uitgevonden hebben,
maar wel met mislukte bomaanslagen,
immigratieproblemen en budgettaire
wantoestanden. Dat zou echter voor de
doorsnee student geen belemmering mogen vormen om er zich zes maanden lang
onder te dompelen in de lokale cultuur.
Lokale cultuur? Voor zover mijn beeld
daarvan niet te veel verkleurd is door een
klassieke opleiding, lijken Grieken vandaag
in de verste verte niet meer op de bouwers
van de Akropolis. In het half uur dat ik
nodig heb om de universiteit te bereiken,
lijkt het alsof ik elk moment kan struikelen over een half gedrogeerde straathond,
in een ruzie verwikkeld kan raken met een
humeurige Griek of onder een auto terecht
kan komen. De dagindeling van de modale Griek verschilt op zich niet zo heel veel
van die van een Gentse student: overdag
is gewoon de periode tussen twee nachten. Een stad waar ze zo hard werken dat
het lijkt alsof de voltallige bevolking aan
klierkoorts lijdt, om dan ’s nachts weer tot
leven te komen, is misschien wel de ideale
www.schamper.ugent.be

Erasmusgaststad. Toch voel ik
me soms als koning Eenoog wel
enigszins op mijn ongemak als
het in de lokale Lidl langer duurt
om af te rekenen aan de kassa dan
om mijn karretje te vullen met
feta, ouzo en levende inktvissen.
Als je een Griek in volle actie wil
zien, moet je hem dan ook niet op
z’n werkplaats bezoeken. Wat wel
aan te raden valt (om de nieuwsgierigheid te bevredigen — niet omdat
het zo veilig is), is op de passagierszetel van zijn wagen plaatsnemen.
Achter het stuur verandert hij immers in een briesende Minotaurus,
rode lichten lijken enkel maar zijn
daltonisme in de hand te werken en
een witte streep op het baanvak heeft
niet meer betekenis dan, pakweg, een
gewone witte streep.
Je gaat gelukkig niet op Erasmus
om de lokale bevolking beter te leren kennen. Het valt inderdaad niet
te vermijden, maar een veel gehoorde
opmerking hier is: “Gelukkig zijn de
andere studenten zo tof en niet-Grieks.”
Polen, Duitsers, Spanjaarden en EngelsKretenzische Zweden zijn de personen
die het avontuur hier kleuren. Is het nu
op Mykonos, Delphi of in de ondertussen bij elke Erasmusstudent vertrouwde
cheap bar: iedereen voelt zich hier welkom. Om het met de slogan van Mythos,
het lokale biermerk, uit te drukken: “Here,
there are no strangers. Only friends that
haven’t met yet.” ¶

achter
k lap
Blokken in de Brug

Voor zij die enkel kunnen studeren met het
rustgevende angstzweet van medestudenten in
de lucht: de bovenste verdieping van de Brug
wordt sinds kort opengesteld als ‘studielandschap’, telkens van 8 tot 21 uur. Tijdens de middag- en avonddrukte wordt wel verwacht dat de
blokmens in uzelf spontaan opstaat om plaats
te ruimen voor uw etende collega, maar verder
is er gratis draadloos internet en staan automaten met drank en snoep binnen handbereik.
Bonus: de lekkere etensgeur van de Brug die in
uw kleren blijft hangen.
Monotone lesbo’s halen scriptieprijs

De longlist van de Vlaamse scriptieprijs
is bekendgemaakt, en valt te bezichtigen op
www.scriptieprijs.be. De UGent is voor het
eerst in jaren geen koploper meer in het aantal genomineerde studenten voor de prijs,
en tussen de genomineerden vertegenwoordigt enkel Jana Vandaele onze Alma Mater.
Haar onderwerp: “Lesbische vrouwen spreken lager, sneller en monotoner. Akoestisch
onderzoek naar de toonhoogte van lesbische vrouwen.” Of hoe de spraak van lesbo’s
een verschuiving ondergaat “in de richting
van het tegenovergestelde geslacht”. De
shortlist wordt op 24 november bekendgemaakt, de prijsuitreiking volgt op 7
december.
Overal Vermeylen

Onder het motto ‘en als u den August
na dit jaar nog niet beu bent, dan weten wij het ook niet meer’ wordt tijdens
het August Vermeylenjaar de ene activiteit na de andere naar het hoofd van
de studenten gesmeten. Op dinsdag 23
november, om 20 uur, kunnen studenten en docenten alvast terecht in de
Aula voor een debat over de verengelsing van het hoger onderwijs. Het panel: Pascal Smet, Fientje Moerman,
Siegfried Bracke, Kris Versluys en
Tom Demeyer. Ga vooral voor de
aansluitende receptie. En leer ter
voorbereiding het Vermeylenpamflet
in deze Schamper vanbuiten. ¶
Schamper 495
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Wetenschap

foto Joost Vanderdeelen — zwart gat Martijn Vermeersch

De Winne
takes it all
Eerder mocht hij al een
eredoctoraat ontvangen
van de UHasselt en de
UA. Op woensdag 17/11
lauwerde ook de UGent
Frank De Winne tijdens
de viering van 175 jaar
Ingenieurswetenschappen.
Met deze institutionele
eerbetuiging hoopt de
UGent haar toekomstige
ingenieurs de nodige
inspiratie te bezorgen.

Schamper is WANHOPIG OP ZOEK naar wetenschapsredacteurs!
Is er eigenlijk überhaupt iémand die dit kadertje leest? Het staat hier nu echt
lijk al vier edities en nóg is onze wetenschapsredactie niet groter dan drie
man en een paardenkop. Maar bon, mocht iemand zich toch geroepen
voelen: mailen kan naar schamper@schamper.ugent.be.

door Joris van der Herten, Jim van Nunen en Anemoon Soete
Tien jaar na Dirk Frimout werd Frank
De Winne op 30 oktober 2002 naar de sterren geschoten in de Sojoez TMA-1. De Sojoez
is een ruimtetuig met een houdbaarheidsdatum van zes maanden. De Winne hielp mee
om het ruimteschip aan het ISS (International
Space Station) te koppelen, waarna hij naar
onze blauwe bol terugkeerde. De Sojoez
moet daarboven als hightech reddingssloep
dienen mochten er zich onvoorziene problemen voordoen. In 2009 mocht De Winne opnieuw naar het ISS. Deze keer ging hij voor
zes maanden waarvan hij de laatste drie als
commandant doorbracht. Verder verraste
de bevelhebber van het Belgische leger allen al door op te duiken op een concert van
U2 via vooraf opgenomen videoboodschappen uit het ISS. Uit onze ontmoeting met
deze kosmonaut blijkt al snel dat burggraaf
De Winne nog veel meer op zijn conto heeft
staan.
Je bent hier nu in het kader van 175 jaar
Ingenieurswetenschappen. Koos je indertijd meteen voor de vliegschool?

“Ja en neen. Ik heb bewust gekozen voor
de Koninklijke Militaire School, waar ik zowel piloot als ingenieur kon worden. Ik wou
absoluut de twee combineren. Ik had namelijk de neiging om met techniek bezig te
zijn aan de ene kant en operationeel bezig te
zijn aan de andere kant. Ik wilde met mijn
handen werken. Ik heb tijdens mijn carrière
uitzonderlijk veel geluk gehad dat ik dat allemaal heb kunnen doen.”
Stond je dan als vijfjarig jongetje al je
passie voor de ingenieurswetenschappen uit te
schreeuwen?

“Mijn moeder vertelde altijd over wat ik
met mijn speelgoed uitspookte als ik er kreeg.
Ik kon daar één of twee dagen mee spelen,
www.schamper.ugent.be

maar dan moest het uit mekaar. Ik wou weten hoe dat ineen zat. Daarna wou ik alles
weer in elkaar steken, zonder veel succes natuurlijk. Toen ik twaalf jaar was, had ik de gelegenheid om met mijn oom mee te vliegen.
Ik vond dat zó fantastisch. Ik wou absoluut
piloot worden. Ik ben beginnen na te denken
hoe ik de technische en praktische kant kon
verbinden. De militaire school bood mij op
dat moment de grootste mogelijkheden.”
Je vloog al met aanlokkelijk klinkende vliegtuigen als de Jaguar en de Mirage. Heb je nu nog
vrije tijd om te vliegen?

“Neen. Tijdens mijn loopbaan heb ik het
geluk gehad om bijna alles te kunnen doen
wat je maar kan doen met vliegtuigen. Ik ben
testpiloot geworden en heb de meest rare capriolen kunnen uithalen met vliegtuigen. En
om als ingenieur vliegtuigen te kunnen testen … Dat is een droom. Nadien ben ik commandant geworden en werd ik in Kosovo
ingezet. En om nu te zeggen: ah, ik zou af en
toe nog vliegen. Om wat te doen? Ik weet dat
ik een looping kan uitvoeren en ik hoef dat
aan niemand te bewijzen. Ik denk overigens
niet dat dat een goede manier is om het belastinggeld van de Belg te spenderen.”
Een gezonde instelling lijkt ons dat. Dat alles
speelde zich af tijdens je tijd als piloot voor de
luchtvaart, maar hoe heb je de stap gezet naar
ruimtevaart?

“De stap naar de ruimtevaart heb ik uit
mezelf gezet. Ik wou eigenlijk astronaut
worden toen ik in mijn 2e jaar ingenieur
zat. Het was in die tijd dat de spaceshuttle
Columbia voor de eerste keer vloog. Later,
in de jaren 90 stond er dan een vacature van
de Europese Ruimtevaartorganisatie in de
krant. Ik ben erop ingegaan en heb me kandidaat gesteld.”

Welke selectieprocedures moet je doorlopen voor je effectief deel kan uitmaken van een
bemanning?

“Je wordt gerekruteerd als kandidaat-astronaut bij de ESA (European Space Agency,
n.v.d.r.). Ze zoeken een bepaald profiel. Je
moet eerst een aantal zeer eenvoudige medische testen ondergaan. Later word je intensiever getest. Daarna ga je op naar de
intelligentietesten en vervolgens komen de
meer doorgedreven psychologische testen.
Zo kan je geen mensen met claustrofobie in
zo’n capsule steken. Op het einde sta je daar
met zo’n dertigtal mensen. Die personen
worden dan voorgesteld aan het hoogste
management en die kiezen er de nodige uit.
Bij de afgelopen selectie waren dat er zes.”
Hebben we nood aan een nieuwe grote investering, zoals de kolonisatie van Mars?

“De eerstvolgende stap die we moeten
zetten, is onze technologie vernieuwen. Wij
vliegen vandaag de ruimte in op dezelfde
manier als Yoeri Gagarin. Zelfde voortstuwing, zelfde energievoorziening. We zijn al
ver geëvolueerd met regeneratieve systemen, vooral recycling van water en zuurstof,
maar we moeten daar nog verder in gaan.
Dat is belangrijker dan opnieuw ergens een
vlag planten. Naar Mars gaan zou enorm
veel geld kosten met de huidige technologie. En waarvoor? Als je hier de oceaan oversteekt en aan land komt, kan je daar ademen,
planten eten, leven … Op Mars is er niks, hé
(lacht). Om daar in één keer naar toe te gaan
en te settelen? Eerlijk gezegd, daar geloof ik
niet in.”
Wat betekent de ruimtevaart vandaag voor de
wetenschap?

“Net als het CERN (European Organization
for Nuclear Research, n.v.d.r.) onderzoeken
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175 jaar FirW
Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW), how shall I praise
thee? De staat van uw gebouw is geen
indicator van hoe het met uw studenten
gesteld is. Op volkomen legitieme wijze worden uw muren ondergepist aan
de aanpalende pissijnen. Uw collectie
meetkundige objecten is nog een restant
van Duitse herstelbetalingen. Ooit al de
schoonheid van een tetraëder ervaren
waarvoor wellicht een arme duts is moeten sterven? Uw gangen gesierd met — o
ironie! — zuivere portretten van wiskundigen. Reeds 175 jaar levert u bekwame
ingenieurs af, eerst via het onderwijs
in Arts et Manufactures, l’Architecture
Civile, les Ponts et Chaussées, later in
de Toegepaste Wetenschappen en
nog later — heden ten dage — in de
Ingenieurswetenschappen. We willen u
bedanken voor het kleineren van menig
Blandijnstudent. Robert Calliau, alumnus en aan de zijde van Tim BernersLee grondlegger van het World Wide
Web, laat het volgende optekenen:
“Het was zeer ontroerend weer eens
door de gebouwen te lopen waar ik meer
dan 40 jaar geleden studeerde, maar dit
keer naast de decaan van de faculteit
te zitten en te praten over de negatieve
kanten van de afschaffing van de toelatingsexamens (leve de toelatingsexamens!). Ik had ook het grote genoegen
enkele van mijn oude profs weer te zien,
vooral hen bij wie ik ooit assistent was.
Een zeer gewaardeerd jubileumfeest!”
U ziet het, beste lezer, niets dan lof
voor dit lichtbaken van tweederde gebroken dromen, eenderde ingenieuze
ingenieurs — conform de slaagcijfers.
‘Fun, speed, life, clean, safe, smart‘ is de
solide basis van een succesvol ingenieur, zoals ook het motto van de studiedag ‘Onderzoek & Innovatie voor meer
Welvaart in 2020’ luidde.
En toch, alle scherts en jaloezie
ten spijt, eerde de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) dit jaar nog de
opleiding Computerwetenschappen als
de beste die er in Vlaanderen te vinden
is. Ook in de Bouwkunde heeft de FirW
een uitstekende reputatie. De maatschappij heeft nood aan ingenieurs. Uw
oprit en laptop zijn alvast in goede handen. ¶
JvN, JvdH

we de oorsprong van het leven. Dat
zijn twee uitersten, het onzichtbare
en het onmetelijke, en ze komen heel
dicht bij elkaar in de Big Bang. We weten niet welke antwoorden zullen volgen, en toch zouden ze onze leefwereld
totaal kunnen veranderen in de volgende eeuwen. Mensen vragen tegenwoordig: ‘Wat levert mij dat op over de
volgende vier jaar?’ Haast is een teken
van onze tijd, we willen gisteren weten
wat het ons morgen opbrengt. We zijn
hier nog maar net op deze aardbol, een
paar duizend jaar. Maar als het goed
gaat hebben we nog miljoenen jaren te
gaan. Jongens, we hebben tijd.”
“We doen ook veel onderzoek naar
materiaalkunde, plantenbiologie, medische wetenschappen, stromingsleer,
geofysica… Het zijn zaken die wel op
korte termijn resultaten opleveren.
Eén van de materiaalproeven betrof
bijvoorbeeld een aluminium-boorlegering. Veel praktische mogelijkheden,
maar als je die giet, blijkt die broos of
breekbaar. We hebben dat materiaal
ook gemaakt in gewichtloosheid. Op
een congres in september waren de opdrachtgevers extatisch over de resultaten. Vraag hen naar hun conclusie en
dan antwoorden ze laconiek: ‘Hebben
we niet, maar we hebben wel nieuwe
gegevens’ (lacht). In eerste instantie
gaat het dus om het denkproces, om
de nieuwe raadsels en dan pas om de
resultaten.”
Ruimtevaart wordt gekenmerkt door
sterke internationale samenwerking. Zet
die evolutie zich verder?

“Ik hoop dat deze samenwerking
blijvend is. Naast de huidige vijf partners — de Verenigde Staten, Canada,
Rusland, Japan en Europa — zijn er
nieuwe potentiële spelers: Zuid-Korea,
China, Zuid-Afrika en India. Allen hebben zij hun eigen legitieme ambities.
Ik hoop dat ik met ESA aan een volgend project kan werken, de voorlopig
onbekende opvolger van het ISS. Het
moet een project zijn dat door de wereldgemeenschap gedragen wordt en
waar iedereen aan kan werken vanuit
zijn eigen capaciteiten. Zuid-Afrika zal
duidelijk niet dezelfde bijdrage kunnen

leveren als de Verenigde Staten of
China, maar het is van belang dat zij
er deel van uit kunnen maken. We zitten in een beginfase, maar de dialoog
wordt al gevoerd. Diplomatie, overleg
en engineering zijn hierin belangrijk.
Het is weliswaar een langzaam proces, maar ik hoop dat we binnen tien
of vijftien jaar concrete plannen uitgetekend hebben om globaal het ruimtevaartprogramma te ondersteunen.”
Kan het samenwerkingsverband in de
ruimte gezien worden als model voor samenwerking op aarde?

“Vandaag zie ik in het ISS een dagelijkse internationale samenwerking.
Dit is een niet te onderschatten stabiliserende factor in de wereld. Japan
toonde zich een aantal weken geleden niet tevreden met het bezoek van
Medvedev aan de Koerillen, terwijl ze
wel opgetogen zijn over de lancering
van een van hun astronauten vanuit
Kazachstan. Het is een balans. We zijn
via ruimtevaart met elkaar verbonden,
en dat maakt het moeilijker om die
banden later te verbreken.”
Je behoort tot het selecte groepje dat
ooit een ruimtemissie heeft mogen ondernemen. Heeft dat je levensvisie beïnvloed?

“Ik ben niet fundamenteel veranderd door naar de ruimte te gaan. Maar
als ik een levensles kan meegeven: a
society that stops exploring, is a society
that stops progressing. China was op
technologisch vlak hoogstaand, maar
op een bepaald moment zijn zij gestopt
met exploreren en vielen ze volledig terug op zichzelf. Dat is zo gebleven, tot
op het moment dat ze het land weer
geopend hebben. China komt voor de
dag met een enorm potentieel. Blijven
investeren in wetenschap en innovatie
is noodzakelijk. Landen die stoppen
een open blik te hebben op de wereld,
de wetenschap of de ruimte zetten hun
eigen vooruitgang stil.”
Terwijl we ons afvragen wie van
de vierende ingenieurs rondom ons
de volgende Dirk Frimout of Frank
De Winne zal worden, kunnen we
enkel nog toevoegen: to infinity and
beyond. ¶
www.schamper.ugent.be

•••
Ben je een van die studenten die
weigert zijn fucked up bioritme te wijten aan zijn onregelmatige levensstijl
en meer dan twee weken na datum
nog steeds liever de omschakeling
naar het winteruur als boeman aanwijst? Mayer Hillman geeft je groot
gelijk. In de British Medical Journal
verklaart de Britse wetenschapper
dat het gezonder zou zijn om de klok
nooit meer terug te draaien. Enkel
nog vooruit draaien dus, en wel twee
keer per jaar. Mensen — en studenten
al zeker — slapen ’s ochtends toch
uit en verspillen zodoende daglicht
in bed. Hillmans voorstel zou voor
de gemiddelde student driehonderd
klare uren meer betekenen.

•••

•••
foto mcfarlando

foto Tim Psych

Een groep studenten aan de universiteit van Tokio is erin geslaagd
een sudoku te laten oplossen …
door bacteriën. Hoe dat werkt? In
elk van de vakjes van het sudokuveld bevinden zich bacteriën. Deze
nemen kleuren aan om de waarde
van het vakje waarin ze zich bevinden aan te geven. De bacteriën in de
reeds ‘ingevulde’ vakjes versturen
informatie naar de andere vakjes
door middel van virussen. Bacteriën
aanvaarden enkel informatie afkomstig uit hun eigen rij, kolom of vak.
Uiteindelijk nemen ze de kleur aan
waarvan ze geen informatie hebben
ontvangen. De bacteriën kloppen de
mensen ook in snelheid: ze zijn namelijk in staat de hele sudoku bijna
simultaan op te lossen. Op termijn
kunnen bacteriën hopelijk ingezet
worden voor nuttigere doeleinden,
wat niet wil zeggen dat wetenschap
af en toe niet leuk mag zijn.

Het aantal uren slaap dat een
mens nodig heeft, lijkt volgens een
Europese studie minstens gedeeltelijk genetisch bepaald. Slaapduur
bleek sterk te correleren met het
bezit van een bepaalde variant van
het gen ABCC9. Er blijkt ook een link
te zijn tussen lichaamsgewicht en
slaapduur: hoe dikker je bent, hoe
minder slaap je doorgaans nodig
hebt.

waarbij de warmte van een oven
zich via luchtkokers onder de vloer
en in de muren verspreidde. De
vloeren waren verhoogd en de muren gebouwd met holle bakstenen,
om een optimale verspreiding van
de warmte doorheen het huis te bewerkstelligen. Drink- en badwater
werden bovendien strikt gescheiden
gehouden, terwijl wij onze toiletten
doorspoelen met drinkbaar water.
Regenwater vingen de Romeinen op
in tonnen om te hergebruiken. Tot
slot recycleerden ze ook zo ongeveer
alles. Ergens in de geschiedenis van
de schitterende klassieke oudheid
tot nu, moet men gewoon weer dom
geworden zijn.

•••

“Slaap is de beste remedie tegen
een verkoudheid”, zegt mijn mama
altijd wanneer ik snotter en hoest, en
ze aandringt mij in te tukken. Wrong.
Tot nu toe namen deskundigen aan
dat antilichamen enkel virale infecties konden bedwingen door virussen buiten de cel te blokkeren of aan
te vallen. Onderzoek aan Cambridge
University heeft nu aangetoond dat
antilichamen in de cel virussen van
binnenuit kunnen bestrijden, dankzij een proteïne die TRIM21 heet. Die
proteïne zorgt ervoor dat het virus
terechtkomt in het afvoersysteem
van de cel. Eerste hulp bij verkoudheden vanaf nu: doen alsof je neus
bloedt en de TRIM21-proteïnen hun
werk laten doen.

•••
De Romeinen hebben het concept ecowoning uitgevonden, zo
blijkt uit onderzoek van het archeologisch instituut van de universiteit
van Oxford. Om te beginnen hadden ze een systeem van vloerverwarming, hypocaustum genaamd,

Als men korte en lange mensen
op een loopband zet en hen een gelijke afstand laat wandelen, zullen
de korte mensen de meeste calorieën verbrand hebben. Bij elke pas
wordt evenveel energie per kilogram
lichaamsgewicht verbrand, maar
kortere mensen hebben meer passen nodig om dezelfde afstand af te
leggen. Men wil aan de hand van de
studieresultaten nu tot een formule
komen die de parameters lengte,
gewicht en wandelafstand bundelt.
Een van de toepassingen zou de berekening zijn van het rantsoen van
militairen. Kleine soldaten hebben
dan recht op grotere blikken tonijn.

•••

Wat ons naadloos bij deze mededeling brengt: van 22 tot 26
november vindt de Vlaamse
Wetenschapsweek plaats, een initiatief van de Vlaamse Overheid.
De feestelijke aftrap wordt gegeven op 21 november, de Dag van de
Wetenschap. Meer informatie op
www.wetenschapsweek.be. ¶

Wetenschapskort

Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit
de wondere wereld der wetenschappen. door Dominique De Meyst

foto Pieter Van Nuffel

W

Onderzoek waar muziek in zit

Als je ooit verdwaalt in de Rozier en plots harmonieuze melodieën hoort weergalmen, dan komen die waarschijnlijk niet uit de mond van Lady Gaga, maar wel
van het IPEM. Aan het Instituut voor Psychoakoestica en Elektronische Muziek
onderzoekt men namelijk hoe wij muziek ervaren.
door Pieter Van Nuffel
Wetenschappelijk onderzoek naar muziek? Inderdaad, het instituut is verbonden
aan de afdeling musicologie van de UGent
en is een pionier in het onderzoek naar de
relatie tussen muziek, lichaamsbeweging en
nieuwe technologieën. We wandelen even
binnen in hun muzieklabo alwaar Luc Nijs
zijn Music Paint Machine demonstreert.
Nadat er sensoren op zijn lichaam geplaatst
zijn, begint de doctoraalstudent naarstig
klarinet te spelen. Tegelijkertijd verschijnen
er allerlei gekleurde strepen op het grote
scherm waarnaar hij kijkt. Het beeld wordt
bepaald door een combinatie van enerzijds
de toonhoogte en het ritme waarmee hij
speelt en anderzijds de bewegingen die hij
intussen uitvoert. Op die manier kan Luc
een tekening ‘componeren’. “Dit is niet zomaar gadget, maar een echt onderzoeksinstrument voor didactische toepassingen”,
vertelt hij. “Ik wil namelijk op een objectieve
manier onderzoeken wat het effect is van visuele feedback op het leerproces. Ik hoop dat
de kleuren op het scherm de creativiteit van
leerlingen kunnen stimuleren. Improviseren
22
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is vaak moeilijk, maar door iets te introduceren dat men al kent — iedereen kan tekenen
— kan men misschien stapsgewijs leren improviseren. Door beweging erbij te betrekken leert men ook helemaal anders denken
over de rol van het lichaam terwijl men met
muziek bezig is. Ik wil nagaan of dat tot een
verbetering van het muzikaal leerproces kan
leiden.”
Naast de Music Paint Machine worden
in het muzieklabo nog allerlei zotte experimenten uitgevoerd waarbij proefpersonen
bijvoorbeeld een speciaal pakje aandoen
en dansen op muziek terwijl hun gesticulatie en beweging bestudeerd worden. Het lichaam speelt dus duidelijk een zeer grote rol
in het onderzoek. Die gedachte is gebaseerd
op recent ontwikkelde theorieën waarvan de
basis gelegd is door professor Marc Leman,
het hoofd van het IPEM. Het lichaam zou een
zeer belangrijke bemiddelaar zijn tussen de
geluidstrilling en tussen de manier waarop
wij dat fysisch signaal met onze geest verwerken en hoe we die klank een betekenis
geven.

Muziek voor doven

“Is die beleving van muziek dan niet te
subjectief om wetenschappelijk te onderzoeken?”, vragen we ons af. Dr. Micheline
Lesaffre, die onder andere onderzoek doet
naar het verband tussen muziek en emoties,
vindt van niet: “Het interessante is juist om
beide invalshoeken aan elkaar te koppelen.
De gebruiker kan ons enerzijds de subjectieve perceptie mededelen, maar tegelijkertijd
kunnen we ook heel veel objectieve parameters bepalen. We meten bijvoorbeeld de
geleiding van de huid, de hartslag, de spierspanning en de versnellingen van de bewegingen van muzikanten en vergelijken dat
daarna met subjectieve aspecten die we uit
vragenlijsten te weten komen. We gaan dan
na welke eigenschappen van de muziek dominant zijn in de perceptie en welke toepassingen daaruit eventueel ontwikkeld kunnen
worden. Onlangs hebben we hier nog iets
ontworpen waarbij de muziek zich aanpast
aan je looptempo. Dat was een groot succes. We zoeken ook naar toepassingen voor
www.schamper.ugent.be

rehabilitatie. Zo werken we met dove en
slechthorende mensen met een implantaat
en proberen we een muziekinstrument te
ontwikkelen waardoor ook zij van muziek
zullen kunnen genieten.”
Het IPEM werd opgericht in 1963.
Sindsdien heeft het een hele ontwikkeling
doorgemaakt en is het geëvolueerd van een
studio voor elektronische muziek naar een
echt onderzoeksinstituut.
Yvan Schepers is als geluidstechnicus al
lange tijd aan het IPEM verbonden. Hij herinnert zich die evolutie: “Oorspronkelijk was
het instituut een samenwerking tussen de
radio en de ingenieursopleiding. De toenmalige BRT (Belgische Radio en Televisie) leverde componisten en producers en verwachtte
voor haar inbreng wekelijks een aantal uren
muziek. De universiteit zorgde voor logistiek, apparatuur en ingenieurs en was geïnteresseerd in de evolutie van die muziek en
van die apparatuur. Nadien kwam er ook interesse van de musicologie en kwam er een
overheveling naar deze faculteit. In een periode van besparing heeft de BRT zich teruggetrokken en bleef de universiteit over met
de studio en de apparatuur. In de redenering
‘wij zijn geen productiecentrum, maar een
onderzoekscentrum’ werd er onder impuls
van professor Leman een totaal andere wending aan het IPEM gegeven. Vandaag zijn we
een echt onderzoeksinstituut voor muzikale
perceptie geworden.”
Nostalgie

Yvan Schepers toont enkele foto’s van hoe
de montagestudio er in de jaren 60 uitzag:
een mengtafel in het midden van de studio
en bandopnemers waren in groten getale
aanwezig. De apparatuur lijkt eerder in een
labo thuis te horen dan in een muziekstudio.
Dat was de tijd waarin van een synthesizer
nog geen sprake was en muziek nog op een
manuele manier gemanipuleerd werd, waarbij het een kunst was om de ruis zo laag mogelijk te houden.
In het muzieklabo staat ook nog steeds
een authentieke EMS synthi 100, een synthesizer uit de jaren 80. “Dit is een uniek stuk in
België waarvan er over de hele wereld maar
een twintigtal gemaakt zijn en waarvoor verzamelaars naar het schijnt hoge bedragen
willen neertellen. Daar zijn we echter niet
op uit, want dit toestel is didactisch enorm
www.schamper.ugent.be

interessant omdat het volledig modulair is
opgebouwd. De oscillator, de frequentiefilter en dergelijke meer zijn als verschillende
modules samengevoegd.” Een demonstratie
volgt waarbij hij een sinusklank laat variëren
met zijn stem. Hoe hoger hij spreekt, hoe hoger de frequentie wordt.
“Zoals je ziet heeft de timmerman nog
evenveel inbreng in dit toestel gehad als de
ontwerpers van de elektronica. Later werd
het voor de ingenieur een uitdaging om zulke instrumenten gebruiksvriendelijker te
gaan maken voor muzikanten. De volgende
stap was dat er een klavier aan de elektronica verbonden werd. Daarna zijn firma’s als
Yamaha en Roland daar brood in gaan zien.
Stilaan werden instituten als de onze achteruit gedrongen door de commerciële sector. We konden beter een synthesizer kopen
dan er zelf een te maken. Nu kan iedereen
thuis elektronische muziek maken, maar
hier staan toch nog steeds de voorlopers
daarvan.”
Virtuele drumstokjes

Vandaag bestaat het IPEM uit een interdisciplinair team van 5 postdocs en 25 doctoraalstudenten. “De samenwerking tussen
de verschillende disciplines verloopt heel
vruchtbaar. Kleine groepjes van bijvoorbeeld een informaticus, een musicoloog en
een operazangeres werken samen aan een
project. Wekelijks houden we vergaderingen
met alle medewerkers waar iedereen zijn
problemen en ideeën voorstelt en waar we
met z’n allen naar oplossingen zoeken. We
hebben dan wel een verschillende achtergrond, maar sowieso hebben we allemaal
onze passie voor muziek gemeen”, vertelt
Micheline Lesaffre.
“Het is natuurlijk belangrijk om alle mogelijke invalshoeken te betrekken bij het onderzoek naar muzikale perceptie. Daarom
werken we samen met onderzoekers uit
een heel breed veld, bijvoorbeeld aan het
UZ of aan de Ingenieurswetenschappen.
Daarnaast is er ook een vaste samenwerking
met het conservatorium en soms ook met de
Vooruit of De Bijloke. Er lopen hier dus ook
mensen rond die een doctoraat in de kunsten maken en het onderzoek eerder vanuit
een artistieke dimensie gaan bekijken. Ook
komen er af en toe componisten naar hier
om hun performancetechniek te verfijnen

door hun artistieke productie te koppelen
aan wetenschappelijk onderzoek.”
Momenteel zijn drie doctoraalstudenten een installatie aan het testen waarmee
je met virtuele drumstokjes of virtuele snaren een instrument kan bespelen. Er worden
ook tools ontwikkeld waarmee je op basis
van je beweging je muziek kan kiezen: wil je
bijvoorbeeld snelle muziek te horen krijgen,
dan moet je snel schudden met je smartphone. Verder begeeft men zich ook op het
onderzoeksterrein van de Music Information
Retrieval met toepassingen zoals een systeem dat muziek aanbeveelt op basis van je
gemoedstoestand of je muzieksmaak.
Toch benadrukt Lesaffre dat zulke toepassingen niet de prioriteit zijn. “Het is bij
ons vooral de bedoeling om fundamentele
kennis over perceptie en cognitie van muziek te verwerven. Die kennis kan dan aan
de basis liggen van ontwikkelingen die hun
nut voor de samenleving kunnen bewijzen,
zowel voor het onderwijs, de muziektherapie
als voor de culturele sector. Een experiment
wordt nu eenmaal een stuk waardevoller als
je weet dat het later misschien ook écht gebruikt gaat worden. Daarom proberen we
zoveel mogelijk mensen bij ons onderzoek te
betrekken.” ¶
Zelf geïnteresseerd om muzikaal
proefkonijn te worden? Stuur een mailtje
naar Catharina.Debouck@UGent.be,
kom een namiddagje dansen en
krijg een FNAC-bon cadeau.

EmcoMetecca (EME): draadloos drummen en synthesizer spelen. Bekijk ‘m in
actie op www.ipem.ugent.be/videos.
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Cultuur

agenda
door Kirsten Noben

Grijs en donker, langdurige en veel regenval, krachtige windvlagen … De weerberichten spreken voor zich en menig man heeft
het intussen ook wel door zonder Frank
Deboosere: het is hartje november. Maar niet
getreurd, het zijn hoogdagen voor de cultuurliefhebbers en Gent zou Gent niet zijn
moest er wel niet overal iets te beleven vallen.
Concert

Het is een, euh, rijke periode voor de muziekliefhebbers. Zo is gebeurd waar iedereen op zat te wachten: Koen Buyse is met
Zornik eindelijk ontwaakt uit een lange
winterslaap. Op 26 november staan ze opnieuw in de concertzaal van de Vooruit om
— huiver — hun nieuwe plaat voor te stellen. We blijven in het Belgisch muzieklandschap, want op 28 november is het de beurt
aan Amatorski, die in de balzaal ongetwijfeld iedereen zal betoveren met hun prachtige ijskristalmuziek. Ideaal om een druilerige
herfstavond door te brengen of ergens ver
weg te zweven. Verder kan je op 29 november in de Vooruit nog naar Marina and the

Diamonds. Deze half Welshe, half Griekse
schone stond dit jaar op het lijstje van BBC
Sound of 2010 en hoeft zeker niet onder
te doen voor Florence and the Machine.
Indieliefhebbers kunnen diezelfde dag naar
het optreden van Elf Power in de Video, al
jaren bekend in het undergroundcircuit.
Een week later, op 7 december, is er het
optreden van Frankie Rose and the Outs.
Deze ex-drumster van de Vivian Girls,
Crystal Stilts en Dum Dum Girls heeft met
een paar rock chicks een band gevormd en
volgt verder de lijn van de lo-fi indie pop. Tot
slot zullen Das Racist op 8 december in de
Charlatan hun pretentieloze hiphop door
de boxen laten schallen. Hun jongste plaat
Sit Down, Man — waarop de rappers steun
krijgen van o.a. Jay-Z — werd bejubeld door
talloze muziekblogs en zal nu ook de Gentse
dudes ongetwijfeld niet onberoerd laten.
Podium

Alas! In de Vooruit zijn bijna alle dans- en
theatervoorstellingen uitverkocht. Gelukkig
is er op 26 en 27 november nog de lecture-

performance Ueberflieger van Katja Dreyer.
Die draait rond de 19-jarige Mathias Hurst
die in tijden van Koude Oorlog het IJzeren
Gordijn met een klein vliegtuigje overvloog als zijnde een symbolische vredesduif, Jawohl! Minder was dan wel weer dat
hij neerstortte op het Rode Plein te Moskou
en een aantal jaren moest doorbrengen in
communistische strafkampen. Als je meer
geïnteresseerd bent in het duistere, onbekende en het onbegrijpbare moet je zeker
naar de nieuwe voorstelling van Abattoir
Fermé. Phantasmapolis all the colors of the
dark speelt van 2 tot 4 december in Campo
Nieuwpoort. Dit esthetisch horrortheater
gaat over de diepe duisternis van het innerlijke van vijf mensen en een gruweldaad die
hen verbindt. Niet voor mietjes dus.
Expo

Wie al heimwee heeft naar het Filmfestival
kan in het Caermersklooster nog tot 16 januari naar de tentoonstelling Jacques Tati
– Deux Temps, Trois Mouvements. Gent
heeft na Parijs de primeur om het leven van
deze inventieve regisseur in beeld te brengen. Voor het jongere publiek is dit tevens de
ideale manier om kennis te maken met het
beperkte maar unieke oeuvre van Tati.
Zoals reeds werd vermeld in de vorige
Schamper, loopt in het S.M.A.K. en MSK de
expositie over onze Belgische trots James
Ensor: Hareng Saur: Ensor en de hedendaagse kunst. In deze dubbeltentoonstelling wordt de relatie tussen de excentrieke
schilder en hedendaagse kunstenaars onder de loep genomen. Zeker eens de moeite
waard om binnen te springen, de toegangsprijs voor studenten bedraagt toch maar
één euro. Wie even wil wegdromen over de
zomer of dit Belgisch weertje even niet meer
ziet zitten, kan altijd naar de najaarstentoonstelling Op Vakantie! in het MIAT. Daar
neemt men je mee op reis van zee tot Congo,
met behulp van een hele resem filmfragmenten, luisterposten en vakantieprullaria. ¶

Marina and the Diamonds, op 29 november in de Vooruit.
www.schamper.ugent.be
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Jonge
Wolven
Suske en Wiske. Geen rol lijkt voor
haar te zwaar. The American wordt als
thriller vooral gedragen door zijn personages. Dat ten spijt laten Corbijn en
co echter enkele kansen in het scenario liggen om een echt memorabele
film neer te zetten. Of zoals het aloude adagium luidt: “No Martini, no
party”. What else?
“Woody Allen heeft het al jaren
niet meer”, orakelde een anonieme
student in het publiek van You Will
Meet a Tall Dark Stranger. Het is
beter aan dergelijk geblaat geen gehoor te geven, maar het moet toch
gezegd dat Match Point, Vicky Cristina
Barcelona en Whatever Works degelijk
werk zijn, na de lakse producties die
de jaren negentig voor Allen betekenden. Het verhaal klinkt onderhand
bekend, als we zijn vorige 43 films bekijken: de lotgevallen van een ouder
koppel (Gemma Jones en Anthony
Hopkins) in juxtapositie met die van
een jonger stel (Naomi Watts en Josh
Brolin). Tel hier nog wat nevenpersonages bij en na afloop blijft er van de
oorspronkelijke setting weinig over.
Grappig, gemoedelijk, cynisch: meer
hoeft een kleine portie entertainment
niet te zijn. ¶

foto Gert Mostmans

JvN Na Cary
Grant was het
jaren wachten op
George Clooney als nieuwe messias
in een wereld waar menig vrouwenhart het al lang had opgegeven wegens een acuut gebrek aan gentlemen
— Sean Connery in Zardoz buiten beschouwing gelaten. Clooney laat zich
dit najaar opmerken in The American
van Anton Corbijn. Het is de tweede
prent van deze Nederlander die de nodige bekendheid verwierf met Control,
een film over het leven van muzikant
Ian Curtis. In The American stelt hij
zijn talent als gerenommeerd fotograaf
met verve tentoon. Clooneys personage Jack wordt achtervolgd door zijn
woelige verleden als huurmoordenaar en wapenfabrikant, maar streeft
intussen een rooskleurigere toekomst
na. In gestroomlijnde shots zien we
hoe Jack zich ingraaft in het rustieke
Castel del Monte voor zijn laatste opdracht, af en toe de achtervolging inzet en en passant naar de hoeren gaat.
Niets dan lof over de acteerprestaties
van Clooney. Gentlewoman van dienst
is de eveneens Nederlandse Thekla
Reuten, enkele jaren geleden nog
te zien in De Duistere Diamant van

«

The American

Film

LB Nele Huysmans is achttien en is
eerste bachelor Mode aan de Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten (KASK)
in Gent. Geen verrassende keuze, want
ook in de middelbare school studeerde
ze Mode en Creatie. Al was dat toen nog
geen roeping: “In het ASO moest ik teveel
stilzitten. Ik wilde graag iets doen. Ik kende mensen die Mode en Creatie studeerden en dat leek me wel tof.” Een meevaller
zo bleek: “Al snel wilde ik zelf improviseren en dingen creëren. In het middelbaar
werd dat niet echt gepusht, maar nu gelukkig wel.” Dat creëren wierp snel vruchten af, want vorig jaar won ze de finale van
de Kunstbende. Deze prestatie overtuigde de jury tijdens haar ingangsexamen in
het KASK er mee van dat ze voldoende talent had. Grote voorbeelden heeft ze niet
echt en Huysmans doet naar eigen zeggen
vooral haar eigen ding. Voorlopig gebeurt
dat zonder duidelijke achterliggende thema’s, al sluit ze dat niet uit voor de toekomst. Initiatieven als Knitting Against
AIDS, waar ze nu met het KASK aan meedoet, vindt ze geweldig. “Ontwerpers zijn
ook met menselijke dingen bezig.” ¶

foto Joost Vanderdeelen

Iedereen, overal, altijd

KALENDER

Benjamin Verdonck palmde in 2009 Antwerpen in met het project KALENDER.
Zijn tentoonstelling KALENDER/WIT en zijn voorstelling KALENDER/ZWART
tonen dit jaar wat gigantische mussen, lopende kerstmannen en kartonnen
kasteeltjes met een stad kunnen doen.
door Ine De Jonge en Lise Eelbode
Met het KALENDER-project bracht
Benjamin Verdonck — theatermaker, acteur, beeldend kunstenaar en een beetje
schrijver — acties naar “plaatsen waar niemand staat te wachten”. Zo dropte hij een
gigantische dode mus op de Meir, legde hij
moestuintjes aan op het Zuid, plaatste hij
een roze bol op het standbeeld van Leopold
I en bedacht hij een alternatief tracé voor de
Oosterweelverbinding — met brug én tunnel, plus een derde baanvak dat uitkomt op
een looping die langs de spits van de OnzeLieve-Vrouwekathedraal loopt. Een overzicht van de bodemloze creativiteit van de
man is te vinden op www.kalender09.be, ontboezemingen van de man zelf vindt u hier.
Voor KALENDER ruilde je een jaar lang de klassieke theaterzaal in voor de openbare ruimte.
Wat vind je de beste plaats om je werk tot bij de
mensen te brengen?

“Het gaat niet om wat het beste is. Het
gaat hoogstens om wat ik het liefste doe, of
wat er het beste past bij wat ik wil vertellen
en in welke hoedanigheid. Of omgekeerd: ik
wil iets op de straat doen, buiten de condities
26

Schamper 495

van het theater. Dan vraag ik me af wat ik wil
vertellen. Hoe zie ik mijn werk, zodat het op
straat zou kunnen plaatsvinden?
Met het zwaluwnest was het zo. (Voor
het project Hirondelle/Dooi Vogeltje/The
Great Swallow kroop Verdonck zeven dagen
lang in een manshoog zwaluwnest aan o.a.
de Rotterdamse Weenatoren, n.v.d.r.) Ik wou
een toneelstuk maken op straat. Ik bedacht
dat de mensen gemiddeld een minuut naar
boven kijken om te zien wat er daar aan de
hand is. Dan hou je er rekening mee dat je
kunstwerk is aangepast zodat alles kan worden gezien en opgenomen in die ene minuut.
Ik zie nu ook dat ik meer zin heb om iets kleiner te maken na het KALENDER-jaar. Dat is
een persoonlijke slinger. Momenteel wil ik
dus iets kleins doen, maar het kan zijn dat
het binnenkort weer kriebelt om iets anders
te doen.”
Welk project van KALENDER zou je ergens anders opnieuw willen doen, om uit te breiden of te
verbeteren?

“Niets omdat het niet goed was — het was
niet zo dat de ene actie een grote flop was

en de andere een enorm succes. Het ging ook
eerder over de opeenstapeling van acties,
hoe ze zich tegenover elkaar verhouden en
wat het potentieel opleverde. In die zin is er
dus niet meteen iets wat ik zou verbeteren.
Er zijn wel veel dingen die we hebben
aangeraakt, maar dan niet hebben uitgewerkt of die niet meer pasten. Eén daarvan
is het rangschikken van het assortiment
van Delhaize op kleur. Dat is een grootschalig project waar ik al meerdere keren
aan ben begonnen, maar dan bots ik op het
feit dat het niet rendabel is voor de winkel
om daaraan mee te werken. Je kan die wel
betalen, maar op termijn wordt het ook te
moeilijk met het cliënteel. Nu is er een ander soort piste in mijn hoofd waarmee ik het
zou kunnen uitwerken zonder die gigantische, logistieke operatie. Een symmetrische
nachtwinkel lijkt me ook enorm leuk. Daar
lijkt Brussel me een geschikte stad voor. Dat
is zo’n voorbeeld van iets wat we al wilden
doen voor KALENDER, maar wat nog niet tot
concrete plannen is gekomen.
Die symmetrische winkel ligt eigenlijk in
het verlengde van een ander project, iets wat
www.schamper.ugent.be

foto Joost Vanderdeelen

ik mag doen in Berlijn. Ik wil al lang
een boot bouwen, een soort van
referentie naar de ark. Het is iets
waarmee je kan vluchten, maar ook
iets waarin je dingen kan herbergen
waar je vanaf wil. Iets wat mij echt
intrigeerde, was het boek A History
of the World in 10½ Chapters van
Julian Barnes. Het eerste verhaal
is dat van de Zondvloed vanuit het
standpunt van een houtworm, die
dus in eerste instantie niet op de
boot mocht (lacht). Hij verstopt zich
in de ark en vertelt hoe Noah eigenlijk jaloers was op de fabeldieren,
zoals de eenhoorns en de gevleugelde sfinxen. Die heeft hij dan ook niet
meegenomen. Het verhaal wordt
dus verteld vanuit een compleet ander perspectief. Die boot heeft voor
mij ook zo’n mooi dubbel beeld: de
vlucht en iets waar je vanaf wilt om
hier te kunnen blijven. Gelinkt met
de symmetrische winkel wil ik bekijken wat de eerste levensbehoeften zijn van de mens ‘s nachts. Wat
zou hij bijvoorbeeld meedoen op de
ark? Het is dan grappig om te zien
dat het gaat om toiletpapier, tabak,
wat babyvoeding en maandverband.
Wat heeft de mens nodig in het leven? Dat zijn thema’s die me enorm
fascineren.”
Verder van de grond
Ga je bewust op zoek naar thema’s
die je later kan uitwerken?

“Dat is een heel moeilijke vraag.
Ik weet nog dat we op de toneelschool altijd hysterisch allerlei boeken aan het lezen waren om toch dat
ultieme stuk te vinden dat je wil uitwerken. Maar die periode ligt gelukkig al lang achter me. Er is ook een
bepaald moment waarop je trein
vertrekt en waarop duidelijk wordt
wat je wilt doen met je werk en wat
het inhoudt. Dan lees je dingen die
je kan gebruiken. Soms gebeurt
dat erg snel. Ik heb eens een boomhut op het Baraplein in Brussel gebouwd. Ik zat ook in die boomhut
en er kwamen voortdurend mensen
tegen me praten. Toen dacht ik: ‘Oh
www.schamper.ugent.be

nee, ik kan het niet aan dat ik constant moet babbelen tegen de mensen. Misschien moet ik de volgende
keer iets hogers maken.’ Toen kreeg
ik plots het beeld van een zwaluwnest in mijn hoofd. Dat idee is dan
op een seconde geboren.
Bij andere dingen gaat dat zo vlug
niet, bijvoorbeeld als je een bepaalde problematiek wilt aanraken. Dan
moet je zoeken naar een geschikt
beeld om dat weer te geven en het
duurt soms maanden voor je iets
hebt gevonden. Dat is dus echt een
slingerbeweging. Het ene idee komt
heel erg spontaan en andere hebben
meer tijd nodig omdat je de context
wil weergeven, bijvoorbeeld. Dat is
een kluwen van ideeën. En vooral
een zaak van wachten.”
Be original
Hoe moeilijk is het om als kunstenaar iets te maken dat nog niet eerder
werd gedaan? Is het de bedoeling om
iets nieuws te maken?

“De idee dat kunst iets origineels
moet zijn, is erg recent. Een veel
verstandigere vraag om te stellen,
is: ‘Moet kunst wel nieuw zijn?’. Dat
is op dit moment een permanent
belangrijke vraag, omdat je je op
die manier verhoudt tot een logica
die de rest navolgt als kippen zonder kop. Als je iets maakt, dan heb
je daar als kunstenaar zelf de volle
verantwoordelijkheid voor, omdat
jij de enige bent die weet ‘dat het
zo moet’. Dat is daar zo fantastisch
aan. Dus ik denk ook sowieso dat je
altijd vanuit een eigenheid vertrekt,
en op die manier origineel bent.
Daarnaast is het ook zo dat in
onze versnelde technologische samenleving zo veel toegang is tot
beelden, dat het toevallig wel zou
kunnen dat twee mensen op compleet hetzelfde moment — geïnspireerd door alles wat ze zien — iets
maken dat krek hetzelfde is. En dan
kan je daar ook nog heel die grens
tussen ‘waar is een object kunst’
en ‘waar is een object een object’
bijsleuren.”

« Eén van de
dingen die we
niet hebben
uitgewerkt, was
het rangschikken van het
assortiment
van Delhaize
op kleur. »

Heeft KALENDER je veranderd als
kunstenaar?

“Dat was een jaar dat we weliswaar hadden voorbereid, maar
een van de parameters van het
KALENDER-jaar was dat de actualiteit — hetgeen zich rond mij
aanbiedt en wat mij raakt — als essentiële parameter moest meespelen in dat werk. Die directheid van
werken — soms actie en dan pas
reflectie — was heel bevrijdend. En
vooral omdat dat een jaar lang was:
dat is één gigantische flip gewoon.
En dat is fantastisch, want alles
is nu. Je maakt iets, en dat staat er
meteen. En als we dachten ‘nee dat
moet anders’, dan deden we dat de
volgende dag gewoon anders. Het
was één gigantische oefening.
Kunst kan iets dynamisch zijn,
dat hoeft geen gematerialiseerd
ding te zijn dat dan te beschouwen
valt. Het kan ook een proces zijn,
iets meemaken. En dat stond het
KALENDER-jaar mij heel hard toe.
In die zin heeft dat me heel hard gestuurd, dat proces, en dat was iets
wat ik nog nooit met die intensiteit gedaan had. Dus dat was wel …
bijzonder.”
Mis je die intensiteit niet?

“Nog jaren met dat KALENDERding doorgaan zou wel een beetje
raar zijn. Ik vind die intensiteit snel
in andere dingen waarmee ik bezig ben. Ik doe ook niet uitsluitend
KALENDER. En dat is bij mij een constante: ik zit in het atelier, of ik werk
met andere mensen samen aan een
groot project. En dat kent creatievere en minder creatieve momenten
— creativiteit is ook heel vaak ‘het
bed dekken en wachten tot de inspiratie komt slapen’. Dus die intensiteit is soms wel anders. Maar het is
ook goed dat dat niet non-stop is,
dat zou ook niet kunnen. Nee, ik ben
een tevreden man.” ¶
Benjamin Verdonck houdt op
dinsdag 23 november om 20 uur
een lezing in het KASK in Gent.
Reserveren is noodzakelijk.
Schamper 495
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Young
friends of
S.M.A.K.
Voor de jonge kunstliefhebber die net dat
beetje meer aan zijn
of haar museumbezoek wil geven, is er
Young Friends v/h
S.M.A.K. Voor jongeren, door jongeren.
door Sebastian Ippolito

De Young Friends v/h S.M.A.K. — ja,
met afkorting — organiseren allerlei activiteiten in en rond het S.M.A.K. en, bij gelegenheid, nog verder ook. De belangrijkste
activiteit die de Young Friends v/h S.M.A.K.
bewerkstelligen, is ongetwijfeld Student gidst
Student. Zoals de naam al weggeeft, gidst een
student(e) deelnemers doorheen het S.M.A.K.
Deze rondleidingen zijn luchtiger en levendiger dan de klassieke museumtour, met
voldoende plaats voor toffe anekdotes en
een beetje chit-chat. In april van dit jaar gingen ze van start met de tentoonstelling over
het werk van kunstenaar Ed Templeton,
hun allereerste activiteit als Young Friends.
Op 10 november hielden ze het Belgisch met
een ontdekkingstocht op de tentoonstelling
Hareng-Saur: Ensor en de Hedendaagse Kunst
(kijk ook eens in onze cultuuragenda op blz.
24). Gids Eveline De Wilde over de tour:
“De Ensortentoonstelling is een fantastische
expo waar zeer veel over te vertellen valt. We
gaan waarschijnlijk nog vaker zo’n rondleidingen geven.” Er is dus nog hoop voor wie
zich geprikkeld voelt, maar nog geen gidsbeurt aan de haak heeft weten te slaan.
Het gat in de markt

Naast Student gidst Student organiseren
ze nog een paar andere activiteiten. Een
kijkje op hun Facebook-pagina — met bij het
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ter perse gaan 199 friends — verraadt enkele
voorbije activiteiten: van een filmavond op
het terras van het S.M.A.K., met films van
KASK-studenten, tot een uitstap naar enkele
kunstzinnige locaties in Antwerpen. Eveline:
“We willen zoveel mogelijk diverse activiteiten organiseren voor de leden. Zo zouden
we in de toekomst graag een buitenlands
reisje maken.” Dat zijn grote dromen voor
de jonge groep. In het S.M.A.K. waren ze er
zich pijnlijk bewust van dat ze naast de lagere toegangsprijs niets te bieden hadden aan
jongeren, zelfs geen lidmaatschap. Naast
de gidsbeurten en opdrachten die jongeren
kennen via de vertrouwde schooluitstappen,
is het aanbod voor jongeren na het secundair heel beperkt. Om dit gat op te vullen,
rekruteerde het S.M.A.K. enkele vrijwilligers
onder de studentenpopulatie om de Young
Friends v/h SMAK uit de grond te stampen. Natuurlijk gingen vooral veel studenten
kunstwetenschappen op die oproep in.
Duitse inspiratie

Voor de invulling van de Young Friends v/h
S.M.A.K. ging initiatiefneemster Friederike
Kamm kijken naar antecedenten in Duitse
musea voor moderne en hedendaagse kunst.
Kamm: “Ik vroeg informatie aan over dergelijke projecten in de Hamburger Kunsthalle
en van de groep Jung und Artig in de

Berlinische Galerie om naar deze voorbeelden ook iets gelijkaardigs voor het S.M.A.K.
te creëren. Zo hebben we er activiteiten zoals de rondleidingen voor studenten, door
studenten van overgenomen en ook het idee
om studenten kunstgeschiedenis actief bij
de organisatie en uitvoering van deze activiteiten te betrekken.” De Young Friends v/h
S.M.A.K. zijn een onderdeel van de Vrienden
v/h S.M.A.K., waar kunstliefhebbers lid van
kunnen worden en allerlei voordelen krijgen bij museumbezoeken en uitstappen. De
kleine groep Young Friends organiseert echter alles zelf. Zij kennen het doelpubliek immers het best.
De prijzen als Yound Friend v/h S.M.A.K.
zijn in ieder geval democratisch. Voor 10
euro krijg je een jaar lang inkom in het
S.M.A.K. en gratis deelname aan Student gidst
Student. De andere activiteiten zijn meestal
ook gratis voor leden. Om de twijfelaars over
de streep te trekken, krijg je als nieuw lid ook
nog een Ed Templeton bag cadeau. Nice. Voor
extra info of om lid te worden kan je mailen
naar smakyoungfriends@gmail.com of je kan
gewoon in het S.M.A.K. binnenlopen. Geen
goesting om lid te worden, maar je wilt wel
naar een activiteit gaan? Geen probleem,
maar voor jou hangt er dan wel een minder
voordelig prijsje aan vast … ¶

www.schamper.ugent.be

Glimmende
Ruisbestuivingen
op de radio
Elke zondagavond tussen 20 en
21 uur haalt Glimworm, de jongste
telg van Urgent.fm, voor jou het
lichtste uit de aarde naar boven.
Met hun nieuwe project Ruisbestuiving proberen ze alvast
op een creatieve manier je
vingertoppen te verwarmen.
door Magalie Lagae

Glimworm vult wekelijks een uurtje van je zondagavond met
een combinatie van indie, elektronica, hedendaagse klassieke muziek en singer-songwriters die hun tonen je oren injagen. Wie niets
heeft aan deze abstracte muzieketiketten kan op Urgent.fm de laatste afleveringen nog eens beluisteren en zich daar onderdompelen in
de rusteloze wereld van Glimworm. Denk aan Duyster, het zondagavondprogramma van Studio Brussel, maar dan met een playlist die
openstaat voor meer uiteenlopende genres. De grote uitdaging voor
de samenstellers van dit kleine lichtgevende beestje is om jonge talentvolle bands op te pikken en ze genoeg airplay geven, vóór grotere
zenders er hun tanden in zetten.
Lichtgevende projecten

Glimworm lanceerde ook al enkele succesvolle projecten, zoals
het maandelijks terugkerende Mistlicht, waarbij opkomend Belgisch
talent in de schijnwerper wordt geplaatst. Hun nummers worden gedraaid tijdens het programma en ze krijgen de kans om op te treden
op de jaarlijkse showcase van Glimworm in de Sint-Baafsabdij van
Gent, dit jaar aan zijn derde editie toe. Zo kregen Amatorski en The
Bear That Wasn’t eerst het Mistlicht op hen gericht voor ze bij het
grote publiek terechtkwamen.
Deze zomer ontstond bij Stef Moens, producer van Glimworm,
en Kristof Deneijs, frontman van Yuko, het idee voor een nieuw project. In the Fishtank, een realisatie van de Nederlandse platenmaatschappij Konkurrent zorgde voor inspiratie: twee bands worden Big
Brother-gewijs opgesloten in een studio en krijgen twee dagen de tijd
om met een nieuw album naar buiten te komen. De interactie tussen
de verschillende bands leverde verrassend mooie resultaten op en
zette aan tot het maken van een Belgische vertaling van deze muzikale wisselwerking. Iets bescheidener weliswaar, want voor veel studiotijd en het uitgeven van albums is het budget te klein.
www.schamper.ugent.be

Muzikale (k)ruisbestuiving

Moens en Deneijs slaagden erin een hoop Belgische artiesten
warm te maken voor hun nieuwe project, dat de welluidende naam
Ruisbestuiving mee kreeg. Elke maand worden twee Belgische bands
en hun instrumenten voor één dag opgesloten in de studio’s van
Urgent.fm. Daar wisselen ze hun muzikaal stuifmeel uit en komen ze
er met een nieuw nummer terug naar buiten.
Het was voor Moens en Deneijs een vrij evidente keuze om voor
een puur Belgisch project te gaan: enerzijds is het de ideale manier
om Belgisch talent te promoten, anderzijds kennen ze bands ook
vaak persoonlijk en is het dus ook makkelijker om in te schatten
welke combinaties zullen klikken. De bedoeling is om steeds een bekende artiest te laten samenwerken met een minder bekende naam.
Het resultaat van de eerste sessie, met The Go Find en Sòfa, kan je
alvast beluisteren en bekijken op de website van Urgent.fm. Het visuele aspect is volgens Moens ook een belangrijk onderdeel van het
project: zo kan je het creatieve proces dat met het nieuwe nummer
gepaard gaat ook meevolgen.
Er staan zeven Ruisbestuivingen op het programma, met in totaal
veertien bands. Wie er allemaal op dat lijstje staat, dat willen Moens
en Deneijs nog niet prijsgeven. Wel zouden ze het geweldig vinden,
mochten ze op het einde van het project de zeven opgenomen nummers kunnen bundelen op een plaat. Het blijft zoeken of dit wel mogelijk is, want iedereen die meewerkt aan de Ruisbestuivingen doet
dit als vrijwilliger. Ambities om een kassucces te bereiken, zijn er dus
niet. “We doen dit gewoon omdat we dit soort projecten erg leuk vinden”, aldus Moens. En ook omdat het natuurlijk schone, lichtgevende muziek oplevert. De volgende gasten in de studio zijn Wixel en
Wio. Het resultaat van hun Ruisbestuiving kan je op vijf december
horen en zien op Glimworm. ¶
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Liegende Reporter
Zuivering in de bovenste regionen
van de Liegende Reporter
We hoeven niet te benadrukken dat de
Jodenster een symbool is van grote historische betekenis. Niet zonder reden prijkt zij
dan ook reeds jaren bovenaan deze bladzijde, als centraal element in het logo van de
Liegende Reporter. En daar zou ze fier op
moeten zijn.
Het afgelopen jaar manifesteerde zich ten
aanzien van de redactie van Schamper evenwel een verontrustende tendens: het logo
viel ten prooi aan kritiek. Klachten uit allerlei
hoeken overstelpten onze mailbox, van simpele studenten tot en met — daar is-ie weer
— Marc Cogen. Vaak betrof het Joden, die
zich vernederd voelden door de Jodenster en
de snelle verwijdering ervan eisten. Oh, de
mondigheid van de mensheid en die nood
om emoties te uiten. Ook het Centrum voor
Gelijke Kansen en Racismebestrijding liet
zich niet onbetuigd. U merkt het, uw belastinggeld wordt nuttig besteed.
Een eervolle vermelding op www.antisemitisme.be werd eveneens ons deel, in de zogenaamde “Lijst van vijandige daden t.a.v. de
de (sic) joodse gemeenschap in België sinds
2001”. Wie zijn geschiedenis kent, weet inderdaad dat de hetze tegen de Joden zijn
zwaartepunt meer dan ooit vindt in de 21ste
eeuw. Deze wereldverbeteraars raadden ons
aan aan introspectie te doen, en aan introspectie deden we. Een reeks geanimeerde
nachtelijke brainstormsessies en talloze redactievergaderingen bespraken we het probleem. Tijdens deze samenkomsten kwam
er druk overleg over hoe de pseudo-verzuchtingen in kwestie het best konden worden
geremedieerd.

Change

Wie ervan uitgaat dat Schamper antisemitische bedoelingen koestert, heeft het bij

bron: www.antisemitisme.be

het foute eind. Laat dat boven alles duidelijk zijn. In al onze naïviteit staan wij als een
blok achter het concept van de vrijheid van
meningsuiting zonder dat we daar noodzakelijkerwijs mensen mee tegen de borst willen stoten. Niemand die zich de reden nog
herinnert waarom die davidster het hoegenaamd heeft geschopt tot de bovenkant van
deze pagina.
In een poging de tere zieltjes die aanstoot
nemen aan astronomische verschijnsels in
tijdschriften tegemoet te komen, hebben
we beslist dat er het een en ander zal veranderen. Voortaan laten we ons eindeloos
inspireren door alle andere symbolen die
onze wereld rijk is. Té veel onder hen hebben een, net als de Jodenster, grote betekenis
en zagen we al die tijd over het hoofd. Weg
met de oogkleppen, enter blikverruiming.
Sterren, zonnen, manen en planeten mogen
smeken wat ze willen, hun kans is verkeken.
Eat that. We hopen dat deze nieuwe start

beter verteerbaar zal zijn voor onze Joodse
medemens.
Mochten er nog meer klachten zijn, dan
zijn wij uiteraard steeds bereikbaar via de
gekende kanalen. Hey, we krijgen ook graag
eens wat post. Ook tekeningen mogen, kwestie van de analfabeten niet te discrimineren.
In zoveel mogelijk kleuren bovendien, en los
van elke geaardheid of overtuiging. Wij hopen dat de vrouwen, de mannen, de holebi’s,
de anderskleurigen van huid, de mindervaliden, de marginalen en elke andere minoriteit
die we over het hoofd zouden hebben gezien
het belang van deze maatregel niet onderschatten en de pogingen van Schamper om
van deze wereld een aangenamere plek voor
iedereen te maken ter harte nemen.
Wij durven al eens in eigen boezem kijken
en op onze tanden bijten als iemand het niet
eens is. Sterker zelfs, we publiceren erover.
Als deze Derde Wereldoorlog escaleert, zal
het alleszins niet aan ons liggen. ¶

J-L. Godard

Foto: VISION– Aus dem leben der Hildegard von Bingen / Margarethe von Trotta 2009
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