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KORT
s.i. De zaken gaan goed, wat een fantas-

tische afzetmarkt heb ik hier in Gent ge-
vonden. Werkelijk gouden tijden voor deze 
jonge zelfstandige. En dankzij die snuivers 
in de redactie kan ik zelfs wat sluikreclame 
maken in Schamper. Bovendien is er de ko-
mende weken zo veel te doen dat ik grotere 
bestellingen heb moeten plaatsen bij mijn 
leveranciers. 

Op 9 maart ga ik best naar de spaghet-
tiavond van Lombriosana, want op de 
kaas- en wijnavond van Chemica moet ik 
niet afkomen met mijn liquid E. Die gasten 
weten dat zelf te maken. Tijdens de Schach-
tenfuif van de VDK (10/03) plezier ik enke-
le nieuwsgierige eerstebachers met wat shit. 
Op cantussen verkopen mijn wietbrownies 
als zoete broodjes, dus staat de SLOAK-can-
tus (10/03) alvast in mijn agenda, evenals 
de Oudercantus van de VDK (11/03), waar 
al die ouders gegarandeerd hun studen-
tentijd willen herbeleven. Op het galabal 
van de Farmacie (12/03) spreek ik af met 
mijn leveranciers, om onze uitstekende sa-
menwerking te vieren. Het optreden van 
Studentenfanfare Ghendt op de carnavals-
stoet in Ninove (13/03) heeft net dat kleine 
beetje meer nodig in pilvorm.

In de schaduwen van de Pop- en Rock-
cantus van Filologica (14/03) voel ik mij 
goed thuis, waar sex, drugs and rock-‘n-roll is, 
is de drugsdealer immers nooit ver weg. Ik 
ga bijgevolg niet naar de Stichtingsfuif van 
de KHK (en ook niet naar de cocktailavond 
van de VPPK (14/03), maar niet getreurd, 
daar stuur ik enkele van mijn lakeien op af. 
Mijn paddo’s krijg ik verkocht op de Japan-
se avond van de OAK (15/03), omdat niets 
zo kleurrijk smaakt als hallucinogene sushi. 
Diezelfde avond maak ik de filmavond van 
Filologica een beetje trippy voor wie wil. 16 
maart is een ware sportdag: voetballen met 
de VDK, badminton met Verkeerd Gepar-
keerd, volleybal met Slavia in het GUSB en 
denksport met de filmquiz van Filologica. 
Iedereen die nood heeft aan doping weet me 
te vinden!

Op de Paasshow van het VGK (17/03) 
kan wat men in het Spaans zo liefdevol cho-
colate noemt niet ontbreken, en ik dus ook 
niet. Later op de avond trek ik naar het ICC 
voor de Dies Natalis-fuif — niet om te fees-
ten, maar om te werken — maar niet alvo-
rens ik de 24h-cantus van WiNA in hogere 

sferen heb gebracht. Ook tijdens het galabal 
van de tandheelkunde (19/03) werkt yours 
truly hard, alle lachgas is immers weggelegd 
voor humorloze patiënten, maar de tandart-
sen in spe willen zelf ook wat. Onthoud ook: 
ik ben de goedkoopste in heel Gent.  ¶
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omdat niet alleen het Verenigd konink-
rijk andermans kunst kan bijeenschra-
pen en daar trots over kan doen.

wij spraken met onderwaterfotograaf 
dos Winkel. en hij verkocht ons geen 
onzin.

Schatten op zolder

Iets mis met vis?

24

18

tegen dat u deze schamper ter hand 
neemt, zijn er waarschijnlijk nog vijf  
dictators gevallen. hier alvast alles  
over moebarak zijn gekak.

een land op politiek vlak reorganiseren 
lukt niet. Laten we eens zien of ze ook 
de hervormingen in de masteropleiding 
kunnen verkloten.

Moebarak Fraiture

Tweejarige masters
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onderwijs kort

edito

Soms is het opportuun om een alom aanvaard con-
cept even op de helling te zetten. Neem nu het prin-
cipe ‘onbetaalde stage’, dat uitgaat van de fabel van 
de perfecte symbiose tussen stagiair en stagementor. 
In dit droombeeld is de stagiair een persoon die met 
ogen vol verwondering naar de wereld kijkt, graag wil 
bijleren en daarvoor gratis en voor niets de handen 
uit de mouwen wil steken. De stagementor stelt zijn 
kennis van de wereld ter beschikking van de stagiair 
en bereidt hem als een liefhebbende vader voor op de 
confrontatie met de harde buitenwereld. Zoals Yoda 
voor Luke Skywalker, zeg maar.

Dit ontroerende plaatje gaat echter ook uit van een 
wereld waarin het voor studenten niet nodig is om 
voor hun noeste arbeid betaald te worden. Quatsch, 
uiteraard. Een hele fijne regeling voor studenten die 
een ouderlijk huis hebben dat de rekeningen betaalt, 
maar niet voor zij die zelf in een deel van hun onder-
houd moeten voorzien. In de meeste gevallen ligt die 
stageplaats namelijk niet naast de deur en moeten 
dus ook vervoerskosten opgehoest worden door de 
stagiair. Vervoerskosten die niet altijd terugbetaald 
worden door de stageplaats, wat tot absurde situaties 
leidt waarin de student zelf moet betalen om ergens 
acht uur per dag arbeid te leveren. Wie in Brussel 
over enkele maanden verspreid stage loopt, mag zo 
met een Go Pass tien euro per dag betalen om aan te 
komen op zijn stageplaats. 

Waarom stageplaatsen niet verplicht worden om 
op zijn minst de vervoerskosten van stagiairs terug te 
betalen, is een raadsel. Zeker in die situaties waarin 
de beoogde symbiose tussen stagementor en stagi-
air eerder een vorm van parasitisme in het voordeel 
van de stageplaats wordt — bijvoorbeeld in situaties 
waarbij de stagiair alle taakjes toegewezen krijgt die 
de normale werknemers graag aan zich zien voorbij-
gaan. In dergelijke omstandigheden kan je al lang niet 
meer spreken van een leerling-stagiair die een kos-
teloze opleiding geniet, maar eerder van een gratis 
knecht — of slaaf, zo u wil.

Stageplaatsen worden in het huidige systeem ge-
zien als instellingen die zich opofferen om onervaren 
studenten onder de vleugels te nemen en waarvan 
dus niet verwacht kan worden dat ze die ‘leerlingen’ 
ook nog eens betalen. Logisch, alleen zorgt de stagiair 
bij veel stages wel degelijk voor een output die in het 
voordeel van de instelling is. Studenten veertig uur 
per week ergens laten werken zonder enige vorm van 
vergoeding ruikt al vlug naar uitbuiting. Toegegeven, 
een stage staat mooi op het cv en de student steekt er 
uiteindelijk vast wel iets van op. Maar een minimum 
aan erkenning voor de prestaties van de stagiair — al 
is het in de vorm van een eenvoudige onkostenver-
goeding — zou niemand pijn doen.   ¶

Lise eelbode

alles voor niets

af De huidige Libische opstand stemt de Londense 
School voor Economie tot nadenken. De Britse faculteit 
wil zijn banden met Libië dringend herzien, aangezien 
ze tot voor kort niet enkel cursussen aanbood aan Libi-
sche ambtenaren, maar in 2009 ook 1,5 miljoen pond 
ontving van Kadhafi’s tweede zoon: Saif al-Islam. De 
monetaire transactie werd uitgevoerd door Kadhafi’s 
fonds dat zowel gericht is op het verrichten van liefda-
digheid als op het stimuleren van ontwikkeling. Wat zo 
controversieel is, is dat Saif zijn doctoraatsopleiding 
aan de Britse universiteit beëindigde met een dissertatie 
over de rol van de maatschappij in de democratisering 
van gouvernementele instellingen. Hierin kwam Saif tot 
de vaststelling dat de regimes binnen de veranderende 
wereld ondemocratisch te werk gaan. Saif gaf echter 
onlangs in een redevoering op de Libische staatstelevi-
sie duidelijk te kennen dat hij het regime van kolonel 
Moe’ammer al-Kadhafi geheel steunt. ( Ja, we betrap-
pen zoonlief Saif op een regelrechte contradictio in ter-
minis). Professor David Held gaf te kennen dat hij na 
Saif ’s speech teleurgesteld was. Volgens hem vat Saif de 
veranderende omstandigheden in het Midden-Oosten 
en — in het bijzonder — Libië niet.

De universiteit bevestigt dat ze inmiddels al driehon-
derdduizend pond van het geschonken bedrag heeft be-
nut voor de ontwikkeling van een onderzoek naar de 
politieke, economische en maatschappelijke omstan-
digheden in Noord-Afrika. “Maar, gezien de omstandig-
heden, hebben we beslist om geen groen licht te geven 
aan nieuwe activiteiten voor dit onderzoeksproject”, al-
dus de faculteit. De School besloot om voortaan geen 
geld meer aan te nemen van Kadhafi’s stichting. Het on-
derzoeksproject blijft, maar zal voortaan gefinancierd 
worden door bronnen die geen connecties hebben met 
Kadhafi.  ¶
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www.i-brain.be

een festival over hersenen & zintuiglijke waarneming

Universiteitstraat 4, Gent (Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent)

I-Brain & Senses is een 2-daags festival over hersenen en zintuiglijke 
waarneming, een mix van presentaties, debatten, experimenten, 

muziek en theater.

18 & 19 maart 2011 Gent

i_brain&senses

avondshow Mind Magic met Prof. Richard Wiseman

I-Brain & Senses is een project van Breinwijzer vzw & Instituut voor Neurowetenschappen Universiteit Gent. 

www.i-brain.be

 in het Universiteitsforum (UFO) St. Pietersnieuwstraat 33-35 te Gent. 
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Toelatingsexamen geneeskunde  
en tandheelkunde verandert
Geneeskundestudenten in spe zullen het loodzware toelatingsexamen deze  
zomer in Gent moeten afleggen. Flanders Expo is namelijk de nieuwe locatie  
voor het landelijke toelatingsexamen. Ook de exameninhoud verandert.

fa Geldingsdrang. Daar moet je als toe-
komstig arts of tandarts last van hebben. 
En je moet niet op je achterhoofd zijn geval-
len. Voor je één stap in eender welke genees-
kundefaculteit mag zetten, moet je immers 
bewijzen een ster te zijn in biologie, schei-
kunde, natuurkunde en wiskunde. Boven-
dien moet je een arts-patiëntgesprek voeren 
én de nieuwe stilleesproef met succes afleg-
gen. Dat houdt in: korte wetenschappelijke 
teksten lezen, begrijpen en vragen erover be-
antwoorden. Op die manier laat je zien dat 
je in staat bent “deze cognitief als samen-
hangend geheel te assimileren en dwars-
verbindingen te leggen tussen de teksten 
onderling”. 

falen is de norM

Menig 18-jarige (maar liefst twee derde) 
faalt de eerste keer dat hij of zij deze proeven 

ondergaat. Daar staat tegenover dat 80 tot 90 
procent van de toegelaten studenten in het 
eerste jaar slaagt. Vroeger was dat slechts 45 
tot 50 procent. Met andere woorden: het in-
gangsexamen wérkt. Dat beaamt professor 
Eric Mortier, decaan van de faculteit Ge-
neeskunde en Gezondheidswetenschappen: 
“Het examen vraagt om een bepaald niveau 
van kennis, inzicht en toepassen. Wie dat 
niveau behaalt, slaagt. En de studenten die 
slagen, hebben een zeer grote kans om suc-
cesvol de opleidingen geneeskunde en tand-
heelkunde te volgen.” 

Goed werkend of niet, het landelijke exa-
men moest veranderen. Maar, zo stelt prof. 
Mortier gerust, het wordt er niet moeilijker 
op. Wat niet wil zeggen dat het gemakkelij-
ker wordt. De leerstof is vanaf dit jaar an-
ders afgebakend en de aard van de vragen 
voor het onderdeel ‘Kennis en Inzicht in de 
Wetenschappen’ (KIW) is aangepast aan de 

vernieuwde eindtermen en leerplannen voor 
het algemeen secundair onderwijs. Ook is 
het gedeelte ‘Informatie Verwerven en Ver-
werken’ (IVV) qua inhoud gewijzigd. Mortier 
benadrukt dat hier de grootste wijziging zit, 
met name in de vervanging van de klassieke 
redeneerproef door de eerder beschreven 
stilleesproef. “Een toenemend probleem was 
dat de vragen van de redeneerproef via aller-
lei bronnen verspreid raakten. Zo werd het 
eerder een geheugenproef. Dat is uiteraard 
niet de bedoeling.”

En de bedoeling van de locatiewijziging 
van Brussel naar Gent? “Dat heeft alleen 
praktische redenen: de kostprijs en de be-
schikbaarheid van voldoende grote ruim-
ten”, verklapt Mortier. “De UGent is niet 
betrokken bij de logistieke organisatie en 
heeft ook geen enkele baat bij de locatiewij-
ziging.” Helaas.  ¶
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De gesprekken rond de invoering van tweejarige masters in de humane weten-
schappen slepen nóg langer aan dan de regeringsonderhandelingen. Dreigt het  
een tantaluskwelling te worden of slaagt men er alsnog in het volledige veld te  
ontmijnen? Een overzicht.

door Kristof Schreurs

Medio 2005 werd door de Vlaamse over-
heid de beslissing genomen om de meeste 
universitaire opleidingen naar een ‘3+2 sys-
teem’ te laten evolueren. Vooral de exacte 
wetenschappen wisten met een zorgvuldig 
onderbouwde argumentatie deze grote vis 
binnen te halen. De humane opleidingen, 
schijnbaar minder onderlegde vissers, ble-
ven echter met een vierjarig systeem zitten. 
De plannen om ook deze opleidingen om te 
vormen tot een vijfjarig programma wogen 
op dat moment al bij al wat te licht.

struCtuurdeCreet

De discussies over de invoer van een 
vijfjarig programma aan de faculteiten die 
humane wetenschappen aanbieden, zijn 
sindsdien niet meer stilgevallen. Maar de 
tijd dringt. Het structuurdecreet hoger on-
derwijs voorziet dat uiterlijk 30 juni 2011 
de aanvraag tot uitbreiding van de studie-
omvang van een masteropleiding met zes-
tig studiepunten moet worden ingediend. 
Bovendien moeten alle instellingen die de 
betrokken opleiding aanbieden de aanvraag 
gezamenlijk indienen. Voor een opleiding als 
pakweg politieke wetenschappen komt het 
er dus op neer dat zowel de UGent, VUB, UA 

als KUL een gemeenschappelijke aanvraag 
moeten indienen.

Saillant element in heel de affaire is dat 
de vorige twee decretaal voorziene dead-
lines van 30 juni 2009 en 30 juni 2010 al niet 
gehaald werden. Kenmerkend volgens Marc 
De Clercq, decaan van de faculteit Econo-
mie en Bedrijfskunde: “Zoals gewoonlijk in 
Vlaanderen is het een Processie van Ech-
ternach waarbij men talloze niet ter zake 
doende argumenten in overweging neemt 
alvorens een beslissing te nemen die in feite 
de uitvoering is van een interne Europese 
afspraak.” Tom Demeyer, voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging van Studenten, doet er 
nog een schepje bovenop: “Dit is een voor-
beeld van hoe onderwijsbeleid niet georga-
niseerd moet worden, het is het Vlaamse 
onderwijs onwaardig.”

sCHot in de zaak

In juni 2010 leek er alsnog schot in de zaak 
te komen toen de Vlaamse Interuniversitai-
re Raad (VLIR) met een principiële goedkeu-
ring naar buiten kwam. Hiermee gaf de Raad 
aan volledig achter de tweejarige master te 
staan. De goedkeuring door de VLIR bete-
kende echter nog geen groen licht. Er waren 

nog steeds inhoudelijke onduidelijkheden.
Het zag er beter uit toen in november van 

datzelfde jaar de Vlaamse rectoren aanga-
ven dat ze tot een akkoord gekomen waren 
met betrekking tot een aantal principes van 
de tweejarige master. Joachim Schouteten, 
Gentse Studentenraad (GSR), licht de beslis-
sing van de rectoren toe: “De bedoeling is 
dat de opleidingen hun aanvraag indienen in 
juni 2011 en dat de tweejarige master vervol-
gens rollend ingevoerd wordt. Dit betekent 
dat aan de studenten die zich in het acade-
miejaar 2011-2012 inschrijven meegedeeld 
wordt dat hun opleiding waarschijnlijk een 
jaar langer zal duren. Pas drie jaar later, 
wanneer deze studenten hun eerste master 
bereiken, zal het systeem daadwerkelijk in 
voege treden.”

Studenten die momenteel ingeschreven 
zijn voor een vierjarig traject zullen dus in 
principe niets merken van deze beslissing en 
simpelweg afstuderen wanneer ze hun vier 
jaren doorlopen hebben. “Tenzij,” zo ver-
volgt Schouteten, “wanneer deze studenten 
een aanzienlijke studievertraging oplopen 
en pas in het academiejaar 2014-2015 hun 
eerste master bereiken.” Freddy Mortier, 
decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 
nuanceert: “In het nieuwe Onderwijsdecreet 
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21 (OD 21) is voorzien dat de invoering van 
de tweejarige master met een jaar uitgesteld 
wordt, waardoor pas in het academiejaar 
2015-2016 de eerste studenten in een tweeja-
rige masteropleiding terecht zullen komen.”

Ook voor de deadline waarop de dossiers 
met de aanvraag van een tweejarige master 
ingediend moeten zijn, werd in het OD 21 
een vluchtroute uitgedokterd. Zo voorziet 
het decreet in de mogelijkheid om alsnog in 
te dienen in juni 2012, juni 2013 of ten laatste 
in juni 2014. Het moge duidelijk zijn dat OD 
21 nog niet gestemd is door het parlement. 
De opleidingen die in tijdnood verkeren voor 
het indienen van hun aanvraag hebben bij-
gevolg ook nog niet de zekerheid dat ze res-
pijt krijgen.

de lerarenopleidinG

Toch blijft op vele vlakken onduidelijk-
heid troef. Mortier verwoordt het als volgt: 
“Het is een beetje een soepje op dit moment. 
De bedoeling is om de master-na-master 
(manama) zoveel mogelijk te laten inzak-
ken in de tweejarige opleiding. De manama’s 
zijn in vergelijking met de ons omringende 
landen een anomalie. We moeten evolueren 
naar een duidelijke structuur van eerst ba-
chelor, dan master en vervolgens doctoreren. 
Dat is de internationale standaard.” Vooral 
de manama Meertalige Bedrijfscommuni-
catie vormt een twistpunt in de gesprekken 
aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 
Maar Mortier laat er geen twijfel over be-
staan: “Meertalige Bedrijfscommunicatie 
zou geïntegreerd moeten worden in Taal- 
en Letterkunde en daarmee uit.” Aan de fa-
culteit Politieke en Sociale Wetenschappen 

ondervond men op dit vlak minder proble-
men. “De bedoeling is dat de enige manama 
Conflict and Development indaalt in de mas-
ter van de politieke wetenschappen, waarbij 
aan de studenten de keuze gegeven wordt 
om zich meer te oriënteren en te specialise-
ren in de twee masterjaren politieke weten-
schappen”, zegt stuver Lies Lavens.

“Maar het fundamentele probleem op dit 
moment is het indalen van de lerarenoplei-
ding in de masterjaren. Het structuurdecreet 
voorziet dat de lerarenopleiding voor maxi-
maal dertig studiepunten kan indalen”, aldus 
Demeyer. De overige dertig studiepunten die 
volledig bestaan uit een stageperiode vallen 
dus buiten de vijfjarige opleiding. Hetgeen 
er de facto op neer komt dat de studenten 
die zich willen bekwamen in het leraarschap 
zullen afstuderen in januari. Niet meteen de 
meest ideale periode om als leraar een job te 
gaan zoeken. Er wordt dus naarstig gezocht 
naar een betere oplossing.

Problematisch is dat zowel tussen de fa-
culteiten onderling als tussen de verschillen-
de onderwijsinstellingen verschillende pistes 
worden bewandeld. Zo houden de plannen 
die momenteel voorliggen aan de pol&soc 
zich aan het structuurdecreet. Aan de facul-
teit Letteren en Wijsbegeerte heeft men op 2 
maart laatstleden de beslissing genomen om 
48 studiepunten van de lerarenopleiding te 
laten inzakken in de masterjaren, waardoor 
er nog 12 studiepunten buiten vallen. De fa-
culteit Economie en Bedrijfsbeheer ligt niet 
echt wakker van de lerarenopleiding: “Dit is 
een marginaal probleem aangezien dat jaar-
lijks maar gaat over een dertigtal studen-
ten”, dixit De Clercq. En bij criminologie, tja, 
daarop komen we zo meteen op terug.

CriMinoloGie, een Geval apart

Ondanks de vele onduidelijkheden en 
problemen lijkt men binnen de meeste fa-
culteiten licht optimistisch dat de plannen 
alsnog ingediend kunnen worden op 30 juni. 
Joeri Deryckere, Raad van Bestuur-stuver, 
nuanceert: “De plannen zoals ze nu voor-
liggen zullen niet de finale plannen zijn. Als 
de aanvragen op 30 juni ingediend worden, 
komen die terecht bij de Vlaamse Regering. 
Ook op het niveau van de Vlaamse Regering 
bestaan er nog verschillende risico’s. Zo kan 
de minister van Onderwijs Pascal Smet be-
sluiten dat het nu niet het moment is om 
eraan te beginnen, omwille van een krappe 
budgettaire situatie. Een andere mogelijk-
heid is dat net zoals in 2005 de dossiers te 
licht bevonden worden.”

Andere geluiden horen we bij de crimi-
nologie. Zowel binnen de GSR als binnen de 
faculteit zelf heeft men er geen goed oog op. 
Professor Paul Ponsaers, die voor crimino-
logie de besprekingen voert, klinkt weinig 
enthousiast. “Ook wij ondervinden moeilijk-
heden met de lerarenopleiding, maar andere 
problemen zijn fundamenteler. Zo is men 
aan de VUB nu pas bezig aan een inhoude-
lijke invulling van het tweede masterjaar. 
Plannen die wij al twee jaar geleden aan het 
voorbereiden waren. Ook aan de KUL stond 
men aanvankelijk niet te springen voor een 
tweede masterjaar.” Ponsaers eindigt dan 
ook met een weinig hoopvolle boodschap: 
“Op dit moment ben ik eerder pessimistisch 
als je me vraagt of we alle neuzen voor 30 
juni in dezelfde richting krijgen.” OD 21 to 
save the day.  ¶
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Professor emeritus David Crystal is een autoriteit op het gebied van de wereldwij-
de invloed van het Engels. Op 24 februari gaf hij een lezing in de Blandijn over de 
toekomst van het Engels. Achteraf bezorgde hij ons het verhaal van zijn carrière, 
de mythes rond taal, cultuur en politiek, en de relevantie ervan voor ons kleine 
land met veel taalproblemen.

“Engels is zo groot geworden omdat het 
geen grammatica heeft.” Dat antwoord dook 
daadwerkelijk op toen David Crystal (1941) 
once upon a time een aantal Britse straat-
passanten vroeg waarom net het Engels de 
eerste globale taal werd. Het standaardwerk 
van zijn leermeester Randolph Quirk be-
wijst het tegendeel. Hij had bijna tweedui-
zend pagina’s nodig om de volledige Engelse 
grammatica te beschrijven, of, in massa uit-
gedrukt, ongeveer 2,5 kilogram. Om maar 
aan te tonen dat de misvattingen over het 
Engels nog lang de wereld niet uit zijn.

Intussen is Crystal op emeritaat maar 
hij blijft boeken schrijven (al meer dan hon-
derd ondertussen) en lezingen geven over 
heel de wereld. Donderdag 24 februari had-
den we het geluk dat hij Gent kwam bezoe-
ken voor een lezing over World Englishes in 
het kader van Internationalisation@Home. 
Als erg stipt persoon had hij maar even tijd 
voor een paar vragen, wat evenwel uitliep 
door zijn begeesterende enthousiasme. In 
het perspectief van het debat rond veren-
gelsing en globalisering — en taalkunde 
in het algemeen — is Crystal de uitgelezen 
persoon om een aantal mythes over taal te 
doorprikken. Hij schreef onder andere de 
Cambridge Encyclopedia of the English Lan-
guage (2003) en spitste zich in The Stories of  

English (2004) onder meer toe op het Engels 
als wereldtaal.

MeervoudiGHeid

Hoe bent u bij linguïstiek terechtgekomen?
“Wanneer je een taalkundige dat vraagt, 

vraag je eigenlijk waarom hij zich in de eerste 
plaats interesseert voor taal. Zoals ongetwij-
feld bij veel Belgen, was dat bij mij omdat ik 
opgegroeid ben in een tweetalige omgeving: 
Wales. Waar ik woonde, spraken ze Engels, 
Welsh, en ook Iers zelfs. Al heel vroeg begon 
ik me af te vragen waarom ik de ene persoon 
begreep en de andere niet. Wat mij fasci-
neert aan taal is dat ze constant verandert 
en zo onvoorspelbaar is. Elke dag is anders. 
Verder ben ik geen specialist in één bepaalde 
tak van de taalkunde omdat ik pas op onder-
zoek ga nadat iemand me dat gevraagd heeft. 
In 2000 is het boek Language Death bijvoor-
beeld er gekomen omdat iemand me vroeg 
‘Kan je me een goed boek aanraden over uit-
stervende talen?’ en ik moest bekennen dat 
er geen was. Dus schreef ik er een.” 

zo dus ook met uw onderzoek naar World en-
glishes. vanwaar dat meervoud?

“Dat wordt vaak over het hoofd gezien 
maar is wel zeer belangrijk. In feite maakt het 

niet uit of je een moedertaalspreker of niet-
moedertaalspreker bent als het aankomt op 
culturele verschillen. Een Amerikaan zal een 
toespeling op een Britse reclameslogan niet 
begrijpen, ondanks dat ze beide Engels spre-
ken. Die culturele verschillen weerspiegelen 
zich in de woordenschat van de wereldwijde 
varianten van het Engels. Er komen leen-
woorden vanuit de plaatselijke talen, be-
paalde zegswijzen worden overgenomen en 
ga zo maar verder. Ik pleit er in mijn boeken 
dan ook voor om die varianten te beschou-
wen als aparte Engels-en.”

Maar is woordenschat geen secundaire factor 
om te bepalen of een taalvariant als apart mag 
beschouwd worden?

“Er zijn drie criteria: klanken, zinsbouw 
en woordenschat. Brits Engels verschilt 
qua woordenschat met iets van een 4000 
à 5000 woorden van de Amerikaanse vari-
ant. Grammaticale en fonetische verschil-
len zijn er onmiddellijk een pak minder: 40 
à 50 en minder dan 20 respectievelijk. Aan 
de andere kant moet je die cijfers ook niet 
overschatten, zulke verschillen zijn nog vrij 
miniem. Het is niet zo dat de twee varian-
ten onderling onverstaanbaar zijn. Eigenlijk 
zouden we dus kunnen spreken van dialec-
ten. Honderd jaar geleden werd er voorspeld 

door Tom De Maerschalck

onzuiverheid  
als standaard
Engels in de wereld door de 
ogen van David Crystal 
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dat de twee zodanig uit elkaar gin-
gen drijven dat ze niet meer onder-
ling verstaanbaar waren maar dat is 
niet gebeurd. Naast onderlinge ver-
staanbaarheid is macht de tweede 
bepalende factor om een variant als 
een op zichzelf staande taal te laten 
beschouwen. Servisch, Kroatisch en 
Bosnisch lijken heel sterk op elkaar, 
maar de politieke machthebbers 
daar hebben ervoor gezorgd dat 
ze nu benoemd worden als aparte 
talen.”

standaardiserinG

Moet er dan een standaard komen 
voor World english in het algemeen of 
op de verscheidene regionale niveaus?

“Ik denk beide. Je hebt ze alle-
bei nodig omdat je ze gebruikt voor 
andere doeleinden. Er zijn twee 
drijfveren achter taal. De eerste is 
verstaanbaarheid: we moeten el-
kaar kunnen begrijpen. De twee-
de is identiteit: ik wil mij zijn, jij  
wil jou zijn, en we willen niet het-
zelfde zijn omdat we gehecht zijn 
aan onze persoonlijke omstandig-
heden. Taal laat die twee tegelijk 
toe door de notie van diglossie (een 
taalgemeenschap is diglossisch als 
ze taal 1 gebruikt voor formele situ-
aties en taal 2 voor informele, of na-
tionale versus plaatselijke etcetera, 
n.v.d.r.). Wat aan de gang lijkt te 
zijn voor Engels is dat de verschei-
dene werelddialecten ervan naar 
elkaar toe evolueren. Wat niet dui-
delijk lijkt, is of er een cultureel neu-
trale vorm gaat uit voortkomen, of 
dat Amerikaans Engels de boven-
hand zal krijgen, of misschien een  
andere variant. Wat we wél weten, 
is dat deze wederzijdse standaar-
disatie parallel verloopt met de  
ontwikkeling van het Engels in  
lokale gemeenschappen. Singapore 
is een goed voorbeeld. Daar heb je 
Singaporees Engels, dat sterk lijkt 
op Brits Engels, en Singlish, dat 
helemaal anders klinkt. Iedereen 
kent daar beide, en zo zal het waar-
schijnlijk ook elders in de wereld 
verlopen.”

er bestaat geen standaard voor 
belgisch-nederlands. Met in het ach-
terhoofd uw pleidooi voor regionale 
standaardisering, zou die er moeten 
komen?

“Als taalkundige weet je dat je 
niet zomaar uitspraken kan doen 
over de taalpolitiek van een ander 
land zonder je serieus ingewerkt 
te hebben in de materie. Al wat je 
kan doen is vergelijken met andere 
taalgemeenschappen. Ook dat is 
echter niet zonder gevaar. In Wales 
bijvoorbeeld werd er vaak vergele-
ken met de situatie in Catalonië. De 
Catalanen hebben een sterk iden-
titeitsgevoel, dus kregen ze op den 
duur hun Catalaanse standaard. 
De culturele verschillen met Wales 
waren helaas vrij significant en de 
mensen beseften dat ze uiteindelijk 
hun eigen ding moesten proberen. 
Daarom aarzel ik om iets te zeggen 
over België: misschien lijkt de con-
text hier op de context elders, maar 
misschien helemaal niet. Uiteinde-
lijk ontaarden alle discussies over 
taal in politiek-maatschappelijke 
discussies.”

natuurliJk ontooMbaar

uit nood aan een eigen informele 
standaard van het nederlands is ‘tus-
sentaal’ als natuurlijk fenomeen op-
gedoken in vlaanderen. een negatieve 
evolutie?

“Niet bepaald. In Wales heb je 
een soortgelijke evolutie, het is ze-
ker geen uitzonderlijk fenomeen. 
En ook daar staan mensen er vrij 
negatief tegenover, ook al gebrui-
ken de meesten het zelf. Maar het 
is niet meer te stoppen, zeker na 
de opkomst van het internet. Dat 
heeft ervoor gezorgd dat een hele-
boel minderheidsdialecten de kans 
gekregen hebben om zich wijder te 
verspreiden. Je hoort mensen vaak 
zeggen dat tussentaligheid en het in-
ternet slecht zijn voor de ‘puurheid’ 
van een taal, hoewel die er nooit 
geweest is. Als je teruggaat naar de 
vroegste periode van een taal, tref 
je daar net zo goed leenwoorden en 

neologismen aan. Onzuiverheid is 
meer de standaard dan de uitzon-
dering. Het Engels is daar ook een 
goed voorbeeld van: 80% van alle 
woorden is niet origineel Germaans. 
Heeft dat het Engels vernietigd? 
Verre van. Is het Engels daardoor 
van karakter veranderd? Zeer zeker, 
maar is dat slecht? Shakespeare 
had nooit kunnen schrijven zonder 
die diversiteit in woordenschat. En 
dat gaat op voor elke taal en tus-
sentaal. Rijkdom aan expressie ver-
schuilt zich overal, wachtend om 
gebruikt te worden.”

is de opkomst van het engels in de 
wereld even ontoombaar?

“Waarschijnlijk. We weten na-
tuurlijk niet exact wat er gaat ge-
beuren, aangezien het de eerste keer 
is dat een taal zo’n grote schaal be-
reikt. Er zijn daarentegen absoluut 
geen aanwijzingen dat het Engels 
aan draagkracht zou verliezen, noch 
dat een andere taal zou overnemen. 
Spaans, Chinees en dergelijke zitten 
gewoon niet op hetzelfde niveau. De 
Chinezen willen dat trouwens ook 
helemaal niet. Daar zijn ze net alle-
maal Engels aan het leren. Het enige 
dat het Engels als een globale taal 
nog kan tegengaan is een andere 
globale taal. Wat eventueel nog kan, 
is face-to-face vertaling, wat ervoor 
zou kunnen zorgen dat om het even 
welke globale taal overbodig wordt 
en dat het Engels teruggedrongen 
wordt naar het nationale niveau. We 
zijn daar lang nog niet, maar ik denk 
wel dat het ooit mogelijk zal zijn.”

en wat ziet u gebeuren in uw eigen 
toekomst?

“Ik heb geen flauw idee. In het 
najaar verschijnt The Story of En-
glish in a 100 Words, een boek dat 
honderd woorden voorstelt die elk 
een bepalend aspect van het Engels 
vertegenwoordigen. Momenteel zit 
ik weer tussen twee boeken in en 
wacht ik af tot iemand me een inte-
ressante vraag komt stellen.”

We zullen er eens over nadenken.  ¶

 « alle discus-
sies over taal 

zullen uiteinde-
lijk ontaarden in 
discussies over 

politiek. »
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Brecht De Smet, doctoraatsbursaal aan de vakgroep Studie van de Derde Wereld, 
doet onderzoek naar het sociaal en politiek protest in Egypte. Na voorbije bezoeken 
aan het betreffende land, is hij nieuwsgierig om in maart terug te keren en de  
impact van de Egyptische revolutie ten volle naar waarde te schatten.

zowat iedereen spreekt over een plotse ont-
ploffing van woede in egypte, maar konden we 
de revolutie na 30 jaar dictatoriale macht in com-
binatie met een jonge strijdlustige bevolking en 
hoge werkloosheidsgraad niet zien aankomen?

“Bepaalde mensen die langer in Egypte 
geweest zijn en contacten hadden met de 
lokale bevolking zagen het gebeuren van ver 
aankomen. Zo schreef John R. Bradley in 
2008 al zijn boek ‘Egypt on the brink of revo-
lution’. We zagen de voorbije jaren verschil-
lende bewegingen opduiken in Egypte, zoals 
de civiele democratische Kefaya! (“Genoeg!”, 
n.v.d.r.) en grote stakingsbewegingen. Je ziet 
daarbij dat een hele nieuwe generatie poli-
tiek actief begint te worden en voor de eerste 
keer naar betogingen gaat en marsen orga-
niseert. Ik denk dat dit een belangrijke ont-
wikkeling is geweest die de voedingsbodem 
was voor de revolutie die we vandaag waar-
nemen. Het is dezelfde generatie die rond 
2001 ook tegen de oorlog in Irak op straat is 
gekomen. De juiste geest en de bewegingen 

waarvan die groep deel uitmaakt, bestond 
dus al voor januari van dit jaar, maar we had-
den er vanuit het westen weinig oog voor. 
Wanneer daar plots wel aandacht voor be-
schikbaar is, is dat ineens een ontploffing die 
uit het niets lijkt te komen.”

laaGJes vernis

ziet u het basisregime in een positieve zin evo-
lueren of zal de afwezigheid van een democrati-
sche traditie te sterk meespelen?

“Er spelen altijd meerdere factoren mee. 
In eerste instantie verandert er heel weinig. 
Zelfs voor Moebarak formeel ontslag geno-
men had, kon je al spreken van een stille coup 
binnen het regime waarbij de militairen vi-
cepresident Suleiman naar voor geschoven 
hadden. Suleiman had op dat moment al de 
touwtjes in de handen en Moebarak was tot 
een secundaire figuur gedegradeerd. Zijn 
val was een symbolische overwinning, het 
achterliggende regime is volledig hetzelfde 

als voor de mislukking van Moebarak. De 
strijd kan zo uitdraaien dat er opnieuw een 
laagje vernis over het regime komt doordat 
het leger wat oppositiefiguren uitnodigt en 
verkiezingen organiseert, maar achter de 
schermen de werkelijke macht behoudt. In 
een ander scenario valt die militaire macht 
uiteen onder druk van blijvende mobilisa-
ties. Het hangt af van de strijdkracht van 
de volkscomités die al dan niet doorbroken 
wordt in de hang naar politieke verandering 
en sociale vermogensverdeling. Linea recta 
daartegenover staan de militairen en een 
deel van de prodemocratische oppositie met 
andere doelstellingen. Zijn die stakingsbe-
wegingen in staat om zich voldoende te ver-
enigen en te organiseren tegen die macht?”

u bent er niet van overtuigd dat de militairen 
uit zichzelf zonder verder protest tot een positieve 
oplossing komen?

“Ze willen zeker niet tot een expliciet mi-
litaire dictatuur overgaan, maar ze zullen 

door Anemoon Soete en Joost Depotter

Kefaya!

Kefaya!
Kefaya! fo
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proberen om een burgerlijk regime 
aan de macht te brengen dat hun 
belangen blijft dienen. Dit kan op in- 
directe wijze gebeuren. Anderzijds 
zijn de militairen van Egypte in het 
dagelijks leven aanwezig. Ze zitten 
niet ergens verstopt in obscure ba-
rakken. De hoge officieren bezitten 
fabrieken en produceren alles van 
schoenen tot wasmachines. Ze vor-
men een echte economische macht. 
Het regime proberen ze, naast hun 
politieke interesses, te schikken 
naar die economische belangen. 
Tegenstrijdigheid met hun wensen 
willen ze kost wat kost vermijden.”

Waarin verschilt de huidige golf van 
revoluties met vroegere staatsgrepen of 
regimewissels in de arabische wereld?

“Eén van de belangrijkste pun-
ten bij de situatie in Tunesië en 
Egypte is net dat de bevolking voor 
het eerst zelf de soevereine macht 
vormt. Ze hebben geen nood meer 
aan een messias. Die idee was een 
grote morele overwinning.

Een man als El Baradei die op 
de voorgrond geplaatst wordt door 
het Moslimbroederschap en steun 
krijgt vanuit Westerse hoek heeft 
geen vertrouwensbasis onder het 
volk. Het is een persoon die wel veel 
in de media opduikt, maar eigen-
lijk heel weinig zelf in de straten 
komt. De mensen zien hem in bes-
te zin als pragmaticus en in slecht-
ste zin als opportunist die nu weer 
naar Egypte komt om de vruchten 
van de revolutie te plukken. In Iran 
werd Khomeini destijds wel als lei-
dersfiguur aanvaard. Hij was er in 
geslaagd om als een nationaal oppo-
sitiefiguur te worden bekeken zodat 
zowel het nationaal front, als de lin-
kerzijde zich achter hem schaarden. 
Dat gebeurde overigens evenmin 
omdat hij islamitisch gezind was, 
maar wel omdat hij zich opwierp als 
opposant van de sjah.”

Waar plaatst u de belangrijkste ver-
schillen tussen egypte en libië?

“Er is natuurlijk de persoon van 
Kadhafi die nog krampachtiger 

vasthoudt aan zijn troon dan Moe-
barak dat deed. Maar dit is onge-
twijfeld slechts mogelijk omdat het 
leger hier een andere rol speelt dan 
in Egypte. In Egypte wordt het leger 
aanzien als een kracht van het volk 
zelf. Waardoor ze er natuurlijk ook 
veel illusies over koesteren. In Libië 
staat het leger toch uitgesprokener 
buiten het volk. Kadhafi heeft zelfs 
huurlingen ingezet. Al hebben delen 
van het leger ook uitgesproken de 
kant van de revolutie gekozen. Het 
gevolg hiervan is spijtig genoeg een 
veel bloediger verloop van de revo-
lutie, ook voor Kadhafi zelf.

Het Egyptisch leger heeft lang ge-
vreesd voor een scenario waarin het 
duidelijk partij had moeten kiezen.  
Nu is Moebarak gevallen terwijl het 
leger, dat eigenlijk deel uitmaakte 
van zijn regime, het transitieproces 
kan leiden. Een ideaal scenario, al-
thans voor de militaire top.”

doekJe voor Het bloeden

Wie valt als volgende, denkt u? de 
Jordaanse koning? 

“De Jordaanse koning bevindt 
zich nog steeds in een iets comfor-
tabeler positie. Als koning kan deze 
zich meer opstellen als een soort 
scheidsrechter van het politieke 
proces en wordt hij minder gezien 
als grote verantwoordelijke voor 
de mistoestanden in Jordanië. Hij 
heeft de regering ontslagen en een 
nieuwe aangesteld. Verder heeft hij 
een grote promotour door het land 
gemaakt. Hij heeft zeer veel hand-
jes geschud en aandachtig geluis-
terd naar de beslommeringen van 
de bevolking. Hoelang hij hiermee 
zijn positie kan consolideren is na-
tuurlijk erg onzeker. In de kern is al-
les in Jordanië ongewijzigd gebleven 
en houdt Abdoellah II de touwtjes 
nog steeds stevig in handen. Als ko-
ning beschikt hij over een aantal 
verdedigingsmechanismen die een 
uitgesproken dictatoriale president 
niet heeft, de vraag is hoelang de 
Jordaanse bevolking dat soort lap-
middeltjes nog zal slikken.”

de libische revolutie had vrij hevige 
gevolgen op de westerse beurzen. Wat 
hebben we te vrezen van een gelijkaar-
dig scenario in saudi-arabië. Hoe zou 
het Westen reageren op een opstand in 
saudi-arabië? 

“Saudi-Arabië is inderdaad nog 
een geval apart. Het regime wordt 
door de mensen daar ook vrij ge-
haat, maar het kan ook veel van de 
olierijkdom doorsluizen naar de 
bevolking als dat nodig lijkt. Bo-
vendien wordt de Saudische ko-
ninklijke familie enorm gesteund 
door de VS. Heel interessant als je 
bedenkt dat het hier over een nog 
fundamentalistischer regime gaat 
dan in Iran. De VS zal er waarschijn-
lijk alles aan doen om te voorkomen 
dat Saudi-Arabië in handen komt 
van een oppositie die ze moeilijk 
kunnen vertrouwen. Met betrekking 
tot Egypte hebben ze al een bijzon-
der dubbelzinnig houding ingeno-
men, omdat ze enerzijds bevreesd 
zijn voor wat er uit het hele proces 
zal voortkomen. Anderzijds kunnen 
ze natuurlijk moeilijk een democra-
tische revolutie niet steunen. De 
stakes wat regionale stabiliteit en 
oliebevoorrading betreft zijn nog 
een pak hoger.”

Voor we afsluiten, staat Brecht 
er op nog één ding toe te voegen. 
“De laatste 20 jaar werd de regio 
vanuit de westerse media bekeken 
door een erg eenzijdige lens. De hele 
regio leek synoniem te staan voor 
islamfundamentalisme en terroris-
tische dreiging. Voor de mensen die 
op straat komen is het belangrijk 
dat ze zich nu kunnen opwerpen 
als verdedigers van een democra-
tisch systeem. Heel die revolutie is 
ook een revolutie voor waardigheid. 
Ze strijden niet alleen voor poli-
tieke democratie, maar vooral voor 
een menswaardig bestaan.” De hele 
Schamperredactie wenst via deze 
weg hun steun te tonen aan de re-
gio. Een staatshervorming is nooit 
eenvoudig, maar je kan nu eenmaal 
geen omelet maken zonder eieren te 
breken.  ¶

 « de jordaan-
se koning heeft 
een grote pro-

motour door het 
land gemaakt 

en veel handjes 
geschud. maar 
hoelang hij zijn 

positie daarmee 
kan consoli- 
deren, is erg  

onzeker. »
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Iedereen kan geschiedenis meemaken. Dat je daarvoor niet eens een Egyptische 
dictator moet verjagen, probeert Davidsfonds Evenementen dit jaar voor de negen-
de keer op rij duidelijk te maken met De Nacht van de Geschiedenis.

A night to remember

door Martijn Vermeersch

Op dinsdag 22 maart zet Vlaanderen een 
stapje terug in de tijd. Dat stapje mag in feite 
een vrolijke danspas zijn, want de activitei-
ten staan dit jaar volledig in het teken van 
Feest!. Altijd al willen weten hoe het er aan 
toe ging op een Vlaamse boerenbruiloft? Je 
ooit al eens afgevraagd hoe de eerste kermis 
ontstaan is? Of zoek je gewoon een pedago-
gisch en cultureel onderbouwd excuus om je 
in een West-Vlaams dorp eens goed lazarus 
te drinken? Anything goes.

De Nacht van de Geschiedenis biedt een 
hele avond lang tweehonderd historische 
activiteiten aan die je voor een zacht prijsje 
meevoeren naar de tijd van toen. Gaande 
van historische stadswandelingen tot het 
verantwoord consumeren van mousserende 
wijnen, het aanbod van dit groots geschiede-
nisevenement (te vinden in de brochure op 
de website) lijkt al even gevarieerd als uitge-
breid. Verwacht je dus maar aan een aantal 
hartverscheurende keuzes.

Studenten die Gent niet kunnen verlaten 
hoeven echter niet te wanhopen, want ook 
zij kunnen deelnemen aan het feestgedruis. 
Liefhebbers van het recentere oorlogsver-
leden kunnen in de Kunsthal van de Sint-
Pietersabdij aan de hand van persoonlijke 
verhalen de dagdagelijkse kant van het leven 

tijdens de Tweede Wereldoorlog ontdekken. 
Wie het ratelen van machinegeweren liever 
inruilt voor het zoemen van een vliegtuig-
motor, vindt z’n gading wellicht in het MIAT 
waar de tentoonstelling Op vakantie de ge-
schiedenis van het reizen in beeld brengt. 
Ook een avondrondleiding in het belfort, 
vergezeld van de nodige versnaperingen, 
mag niet ontbreken. De kers op de taart is 
dit jaar echter de exclusieve avant-premi-
ère van de HBO-topserie John Adams in de 
Kinepolis.

tHe adaMs faMily

De hoofdrol in de serie is weggelegd voor 
de titulaire John Adams, advocaat en all-
round family guy, maar vooral bekend als 
tweede president van de Verenigde Staten 
en voorvechter van de Amerikaanse onaf-
hankelijkheidsrevolutie. Dat revoluties niet 
altijd gepaard gaan met jolige Tahrirplein-
taferelen probeert HBO, onder meer bekend 
van de reeks Band of Brothers, te bewijzen 
door de kijker een historische cocktail van 
persoonlijke tragedies en geschiedenisboek-
feiten voor te schotelen. 

Van het geplaagde intieme leven van self-
made man Adams (Paul Giamatti) en de 

eerste revolutionaire schermutselingen in 
Boston, tot de oorlog met het Britse Rijk en 
het neerpennen van de Amerikaanse grond-
wet, het wordt allemaal op meeslepende wij-
ze uit de doeken gedaan.

De zevendelige minireeks, geregisseerd 
door Tom Hooper (The King’s Speech) is ge-
baseerd op het gelijknamige boek van Da-
vid McCullough dat bekroond werd met de 
Pulitzerprijs. De serie zelf won een record-
aantal van dertien Emmy Awards en tal van 
andere prijzen, waaronder vier Golden Glo-
be Awards.

De eerste twee afleveringen van dit prijs-
beest worden op De Nacht van de Geschiede-
nis in drie verschillende Kinepoliscomplexen 
— namelijk die van Kortrijk, Leuven en Gent 
— in avant-première vertoond. De voorstel-
ling wordt voorafgegaan door een inleiding 
over John Adams, de Amerikaanse onafhan-
kelijkheidsstrijd en de serie zelf. Aanwezige 
revolutionairen krijgen daarenboven ook 
nog eens een drankje aangeboden, huzzah!

De prijs voor al dit moois bedraagt tien 
euro, maar wie met een Davidsfonds Cul-
tuurkaart, KBC-personeelskaart of Kinepolis 
Student Card door het leven gaat, kan voor 
acht euro z’n musketten al beginnen laden. 
Leve de revolutie!  ¶

In samenwerking met Davidsfonds Evenementen ge- 
ven wij van Schamper — revolutionair als we zijn — 
tien gratis duotickets weg voor de avant-première  

van ‘John Adams’. Tenzij je een voorouder hebt die vocht  
voor de Engelse Kroon, maak je kans om deze te winnen  
door een mailtje naar schamper@schamper.ugent.be.

schamper geeft weg!
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Geboortedatum? 6 mei 1959
Woonplaats? “Ik ben geboren en getogen in Gent en 

heb er — op een paar buitenlandse studiejaren na — ook 
altijd gewoond. Een rasechte Gentenaar, dus.”

Kinderen? “Twee, allebei studerend aan deze univer-
siteit: een zoon van 18 en een dochter van 21.”

Combinatie kinderen en werk? “Ik heb weinig vrije 
tijd, maar de vrije tijd die ik heb, gaat bijna exclusief naar 
mijn kinderen. Zo gaan we zeer regelmatig samen eten 
en gaan we nog altijd samen op reis.”

Wat wou u worden als kind? “Als kind heb ik nooit 
echt dromen gehad over wat ik wou worden later. Ik had 
heel brede interesses en wou vooral veel dingen te weten 
komen. De vraag ‘Wat wil je worden?’ is mij pas gesteld 
in het tweede semester van het laatste jaar humaniora. 
Toen heb ik me gerealiseerd dat het verwerven van ken-
nis samenhangt met het kiezen voor een discipline. Ik 
heb dan voor geneeskunde gekozen omdat me dat de 
ideale combinatie leek tussen exacte wetenschappen en 
de humanities.”

Tevreden van het decaanschap? “Van alle dingen 
die ik al gedaan heb, is het de job die ik het liefst doe. 
En om het voorzichtig te formuleren: het feit dat er na 
mijn eerste twee jaar decaanschap geen tegenkandida-
ten waren, laat toch met, euh, aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid vermoeden dat de mensen die de vo-
rige keer voor mij gekozen hadden, niet zo ontevreden 
waren. Ik vind het trouwens fantastisch dat er aan onze 
universiteit zo’n belangrijke sociale controle is in wat er 
gebeurt. In een open, intellectuele gemeenschap geeft dat 
de zekerheid dat er nooit excessen kunnen gebeuren.”

Ambities? “De spreuk ‘Chance favors the prepared 
mind’ is zowat mijn leidmotief. Veel wat ik in mijn leven 
heb kunnen doen, kon omdat ik opportuniteiten heb ge-
zien en me telkens de vraag heb gesteld: ‘Zou ik dat graag 
doen en kan ik daarmee iets bijdragen voor de maat-
schappij of mijn medemens?’. Zo probeer ik op een heel 
open, onbevangen en nieuwsgierige manier te leven. Ik 
voel me nog steeds de jongen van 16 jaar die met hele 
grote verwondering naar de wereld keek en alles op zijn 

pad wou begrijpen. Met andere woorden: ik sluit niets 
uit, maar heb ook geen concrete plannen in mijn hoofd.”

Moeilijkste beslissing? “Op het moment dat ik ver-
kozen werd tot decaan was ik diensthoofd anesthesie, 
iets wat ik heel graag deed. Toch heb ik toen besloten 
om al mijn andere functies te laten vallen, en mij full-
time te concentreren op het decaanschap. Misschien niet 
mijn moeilijkste beslissing, maar wel die waarover ik het 
langst heb getwijfeld of het wel de juiste was.”

Wijzend naar het 30 cm hoge Jezusbeeld op prof. 
Mortiers tafel: Bent u gelovig? “Dat beeld is een ge-
schenk en heeft geen religieuze betekenis. Ik ben atheïst 
en een kind van de verlichting. Ik geloof stellig in het feit 
dat elke waarheid een voorlopige waarheid is en dat de 
confrontatie van andere ideeën het leven zó veel rijker 
maakt. Stel dat iedereen hetzelfde zou denken, dat zou 
maar een héél saaie bedoening zijn.”

U moet aan de UGent één faculteit afschaffen of de 
uwe wordt opgedoekt. Welke? “Ik zou dat anders oplos-
sen: ik zou vragen wie van de andere tien faculteiten be-
reid is met mij een alliantie aan te gaan. Gezien de keuze 
toch aan mij zou zijn, opteer ik liever voor een geslaagd 
huwelijk dan voor een afschaffing.”

Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Ik heb het 
niet zo op esoterie begrepen. De enige loge waar ik ooit al 
binnen ben geweest, is café De Loge in de Annonciaden-
straat, waar ik in de zomer al eens een pint durf te pak-
ken. Verder ben ik van niet zoveel verenigingen lid. Waar 
ik wel lid van ben, is een havannaclub.”

De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke 
positie speelt u? “Ik heb ooit nog voetbal gespeeld, maar 
de trainer heeft me zeer vlug van het veld gehaald. Al-
les in acht genomen, waaronder mijn beperkte loopver-
mogen en mijn lichaamsomvang, lijkt me de beste plaats 
die van de keeper te zijn. En in feite past dat ook wel bij 
mijn karakter. Ik ben niet de man om schijnwerpers naar 
mij toe te jagen, dat is voor diegenen die in de voorhoede 
spelen. Maar uiteindelijk bepaalt een goede keeper wel of 
men wint of verliest.”  ¶

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. eric Mortier van de faculteit Geneeskunde en Gezondheids-weten-
schappen, omdat we voor ons aambeien toch in het UZ moesten zijn. door Joost Vanderdeelen
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Ik zou in lachen uitgebarsten zijn, mocht 
iemand mij vorig jaar verteld hebben dat ik 
zou studeren in Auckland, de grootste stad 
van Nieuw-Zeeland. Nu ik er effectief leef, 
lijkt het vanzelfsprekender dan gedacht en 
wil ik hier mogelijks nooit meer weg. Al na 
twee weken besef ik dat ik de wereld veel 
te lang te groot heb opgevat. Het is mijn en 
ieders achtertuin, niet meer dan dat. Zelfs 
36 uur reistijd is peanuts eens de jetlag is 
verwerkt.

De stad is een smeltkroes van jewelste. 
Vele Nieuw-Zeelanders zijn oorspronkelijk 
van elders en het krioelt hier van de interna-
tionale studenten. Een deel daarvan is niet 
op uitwisseling maar zal hier zijn volledige 
diploma behalen en vindt dat de normaalste 
zaak ter wereld. Ik dacht dat een semester 
naar de andere kant van de wereld gaan een 
grote stap was, maar mijn ogen gaan hier 
langzaam open. Hello kerktorenmentaliteit!

Ik ben nog maar één persoon tegenge-
komen die België niet kent. Het betrof een 
zatte Indiër om twee uur ’s ochtends. Het is 
dus veilig te stellen dat ons land op de we-
reldkaart staat. Vrije associatie brengt de 
meesten eerst bij chocolade, dan bij bier. Ik 
knik bij die clichés, wat kan ik anders doen? 
Meestal probeer ik uit te leggen dat frieten 
ook Belgisch zijn. Die verdomde Fransen 
toch.

Als rechtenstudente zit ik ietwat ver-
veeld met de regeringscrisis. Ik krijg het 
onderhand óók niet meer uitgelegd en ben 
er tijdens een van de lessen zelfs al op aan-
gesproken. Eens de professor wist dat ik uit 

België kwam, gingen voor de rest 
van het college alle voorbeelden 
over “the Belgians who seem unable 
to make a government” — het leven 
kan hard zijn.

Terwijl op het Noordeiland al-
les peis en vree is en het zonnetje 
gezapig schijnt, hult het Zuideiland 
zich dezer dagen in een diepe rouw. 
Christchurch ligt aan diggelen, fami-
lie en vrienden stuurden berichten 
om te horen hoe het met mij ging. 
Auckland ligt op het Noordeiland, 
weinig aan de hand dus. Waar in 
België deze aardbeving in mijn ogen 
een natuurfenomeen als een ander is, 
word ik hier toch wel met de neus op 
de feiten gedrukt — de Kiwi’s zijn er 
diep door ontzet. Op de campus gaan 
studenten rond met collectebussen, er 
wordt gretig gedoneerd.

Als uitwisselingsstudent heb ik het 
mogelijks nog drukker dan thuis. In de 
week vergen de lessen mijn volle aan-
dacht. Ik doorploeg teksten ter voor-
bereiding van de les, want dat wordt 
verwacht om te kunnen meespreken. 
Opzoeken in een vreemde taal en in een 
bib die de mijne niet is, is allesbehalve 
evident. Tijdens het weekend is er voor 
uitrusten amper tijd. Ik wil dit bruisende 
land leren kennen en boek tripjes met de 
flatmates. Een auto huren is een fluitje van 
een cent, eens vertrokken vormt enkel het 
links rijden nog een significant probleem. 
Zonnebril op, raam open, road triiiip!  ¶

achterklap
Over de plas 
 en daar voorbij
“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de 
geesten”, dixit Erasmus. Dankzij het internet 
zijn de geesten van onze medestudenten op 
uitwisselingsprogramma nog dichterbij.  
Tussen de zwijnerij vinden ze de tijd om te 
schrijven over hun leerrijke ervaringen.  
Deze week: Domi De Meyst uit Auckland.

opleidinG Geneeskunde slankt af

Terwijl aan sommige faculteiten wilde plan-
nen worden gesmeed om de studierichting 
met een jaar te verlengen, wordt de basisop-
leiding geneeskunde in België in de toekomst 
net een jaartje korter. De beslissing om de ze-
venjarige opleiding om te vormen naar een 
zesjarige lag al een tijdje vast en zou normaal 
gezien vanaf september 2011 gradueel inge-
voerd worden. De Kamercommissie Volks-
gezondheid keurde het wetsvoorstel echter 
pas eind februari goed en plant de oplei-
dingsverkorting nu voor het academiejaar 
2012-2013.  ¶

reCHt van antWoord

door Pieter Vanden Heede

“Schamper 496 berichtte onder de titel 
‘Diversiteitsfail’ over het mentorshippro-
ject aan de faculteit rechtsgeleerdheid 
(sic). Deze berichtgeving bleek niet te 
kloppen. Hieronder een correcte weer-
gave van de feiten:

× Het aantal aanvragen voor een 
mentor overtrof ruimschoots het aan-
tal beschikbare plaatsen (i.e. vijftien). 
Kandidaten moesten wegens plaatsge-
brek worden geweigerd.

× Hetzelfde geldt voor het aantal 
masterstudenten dat zich kandidaat 
stelde als mentor.

× Het mentorshipproject is niet 
specifiek gericht op kansengroepen, 
maar staat open voor iedere student 
die extra steun wil tijdens zijn/haar 
eerste jaar.

× Het mentorshipproject ver-
schilt van het peter- en meterschap 
van het VRG door de eigen metho-
dologie en de strakke opvolging. 
Hierdoor kunnen onze mentoren 
een eerste ervaring opdoen in coa-
ching en assessment.

× Het project wordt gesponsord 
door Hudson en Kluwer.

Voor meer informatie: Pieter 
Vanden Heede (Pieter.VandenHee-
de@UGent.be).”
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Wetenschap

Al sinds de jaren 60 gingen taalkundigen 
ervan uit dat het Cappadocisch een dode 
taal was, tot prof. Janse in juni 2005 per toe-
val vier Cappadocische woorden hoorde in 
een opgenomen Grieks gesprek. In de hoop 
de allerlaatste Cappadocische spreker te 
vinden, boekte hij onmiddellijk een vlucht 
naar Griekenland. Daar trof hij, tot zijn grote 
verbazing, verscheidene Cappadocisch keu-
velende gemeenschappen aan. Janse: “We 
wisten dat de Cappadociërs nog bestonden, 
maar waren blijkbaar onterecht van mening 
dat hun taal definitief was uitgestorven.”

kind van tWee ouders

Wie zijn de Cappadociërs en wat is er zo bij-
zonder aan de Cappadocische taal?

“Het Cappadocische volk leefde aanvanke-
lijk in Turkije, in het gelijknamige Cappado-
cië. Hoewel ze nu in Griekenland vertoeven, 
zijn het dus geen volbloed Grieken, maar een 
volk dat de Griekse taal en cultuur overnam 
met de komst van Alexander de Grote. Uit-
eindelijk bekeerden ze zich tot orthodoxe 
christenen. In de elfde eeuw echter — aan 
het einde van het Grieks-Byzantijnse Rijk 
— vielen de Turken Griekenland binnen en 
veroverden zij eerst de Cappadociërs. Veel 
van die Cappadociërs assimileerden zich 

en namen de Turkse taal en cultuur over, 
maar er was een minderheid die Grieks bleef 
spreken. Het Turks beïnvloedde dat Grieks, 
waardoor het evolueerde tot een mengtaal: 
het Cappadocisch. Talen evolueren normaal 
vanuit één ‘oertaal’, maar het Cappadocisch 
is als uitzondering een kind van twee ouders. 
Grieks stamt namelijk af van de Indo-Euro-
pese taalfamilie, terwijl het Turks tot de Al-
taïsche taalfamilie behoort.”

Hoe zijn de Cappadociërs in Griekenland ver-
zeild?

“De Cappadociërs moesten na de Grieks-
Turkse oorlog van 1924 noodgedwongen 
verhuizen, teruggedreven door Atatürk, 
stichter van de Turkse Republiek, die Grie-
kenland wilde veroveren. Er werd toen na-
melijk besloten dat alle christenen Turkije 
en alle moslims Griekenland dienden te ver-
laten. Veel christenen, waaronder de over-
wegend orthodox-christelijke Cappadociërs, 
zochten dus hun heil in Griekenland.”

is de literatuur op een orale of schriftelijke wij-
ze overgeleverd?

“Toen de Cappadociërs naar Griekenland 
trokken, waren velen onder hen analfabeet. 
Een échte schriftelijke cultuur ontbreekt 
dus, maar een orale traditie leeft nog sterk 

onder de Cappadociërs. De enige overgeble-
ven teksten zijn afkomstig van priesters die 
in het Griekse schrift de Cappadocische taal 
hebben beschreven. Via de orale traditie zijn 
er wel verschillende volksverhalen overge-
leverd, vooral sprookjes. De Cappadocische 
variant van het verhaal van Odysseus die de 
cycloop verblindt is een van de mooiste. Het 
staat los van de Griekse versie, aangezien 
het verhaal via het Oosten met de Turken is 
meegekomen. De volksverhalen zijn hoofd-
zakelijk gebaseerd op Oosterse vertellingen. 
Opmerkelijk is ook dat er volksverhalen be-
staan met zowel christelijke als islamitische 
elementen. Deze illustreren onrechtstreeks 
het vredig samenleven van de islamitische 
minderheid en de christelijke meerderheid 
in de Cappadocische gemeenschap .”

verborGen taal

Hoe is uw interesse voor het Cappadocisch 
gegroeid?

“Voor mijn doctoraat bestudeerde ik 
een boek over Nieuw-Griekse dialecten en 
daarin las ik over het Cappadocisch. Prompt 
besliste ik alles te doen om die taal te leren. 
Talen ontcijferen was mijn jongensdroom 
die uitkwam met het Cappadocisch, een taal 
die niemand kende.”

Professor Mark Janse is niet enkel een filologisch unicum, maar mag zich sinds 
vorige zomer ook Ere-Cappadociër noemen. Janse is de enige buitenstaander ter 
wereld die Cappadocisch spreekt, een doodgewaande Grieks-Turkse mengtaal.

door Ans Debruyne en An-Sophie Fontaine

last of the 
Cappadocians
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Het Cappadocisch werd in de jaren 60 
dood gewaand omdat het niet meer in het 
openbaar werd gesproken. Waarom hielden 
de Cappadociërs hun taal verborgen voor de 
Griekssprekenden?

“Griekenland werd vier eeuwen lang 
door de Ottomaanse Turken overheerst. 
Grieken beschouwden het Turks bijgevolg 
als de taal van de onderdrukker. De Cap-
padociërs met hun Grieks-Turkse meng-
taal verborgen hun taal dan ook voortaan 
voor de Griekssprekende gemeenschap. 
Op basis van hun taal en kledij werden zij 
immers als Turken beschouwd en gedis-
crimineerd. In de jaren 30 werden men-
sen die betrapt werden op het spreken van 
een taal anders dan het Grieks zelfs bij 
wet verplicht om een braakmiddel te slik-
ken. Het is begrijpelijk dat deze Cappado-
ciërs zich snel aanpasten aan de Griekse 
samenleving. Ouders gaven het Cappado-
cisch dan ook niet meer als moedertaal 
door aan hun kinderen omdat dit mis-
schien hun maatschappelijke kansen zou 
beknotten. Vandaar dat talenencyclope-
dieën zoals Ethnologue het Cappadocisch 
— nog steeds overigens — steevast als ex-
tinct of dode taal bestempelden.”

CappadoCisCH ontWaakt

Hoe stelde u vast dat er toch nog leven zat 
in het Cappadocisch? en hoe bent u de spre-
kers uiteindelijk op het spoor gekomen?

“Dat is een Doctor Livingstone-verhaal. 
Van een collega ontving ik een recente 
opname van een Grieks gesprek met één 
zinnetje Cappadocisch in, wat dus wees 
op het bestaan van minstens één over-
gebleven spreker. Als die man in 1924 
gevlucht was, moest die ondertussen 
al bejaard zijn, dus heb ik meteen mijn 
vliegticket geboekt. Mijn collega — wiens 
familie zelf ook Turkije was ontvlucht — 
introduceerde me in de gemeenschap, 
opdat ik niet als een ‘spion’ beschouwd 
zou worden. In Cappadocico zouden we 
een persoon ontmoeten die de taal nog 
enigszins beheerste. Vol verwachtingen 
kwamen we met onze opnameappara-
tuur aan bij zijn huis, klaar om de laatste 

woorden Cappadocisch op te nemen. 
Zijn zoon vertelde ons echter dat de af-
spraak niet kon doorgaan omdat zijn 
vader zwaar ziek was. We waren erg te-
leurgesteld, want vreesden dat de man op 
sterven lag en we net onze kans hadden 
verkeken om de laatste woorden Cappa-
docisch op band te zetten. 

Wat later ging het gelukkig beter met 
de man en konden we hem toch ontmoe-
ten. Hij begreep het Cappadocisch nog, 
maar hij wilde of kon vreemd genoeg 
zelf niets in het Cappadocisch zeggen. 
We waren terug bij af, tot we een vrouw 
vonden die wel nog Cappadocisch sprak 
en ons vertelde dat iedereen in haar dorp 
de taal ook meester was. Een ontroerend 
moment. In totaal botsten we zo op drie 
dorpjes in Noord-Griekenland waar het 
Cappadocisch nog door duizenden spre-
kers courant wordt gesproken — in één 
van deze dorpjes zelfs nog door de kin-
deren. Ondertussen zijn de Cappadociërs 
‘ontwaakt’ en beseffen ze dat ze hun taal, 
cultuur en geschiedenis moeten bewaren. 
Sinds 2005 word ik jaarlijks uitgenodigd 
op hun bijeenkomsten of Gavoustima 
en ben ik er uitgegroeid tot een BC: een 
‘Bekende Cappadociër’. Voor de Cappa-
dociërs is het belangrijk dat een buiten-
staander zich inzet voor hun taal.”

dankzij u worden Cappadociërs weer trots 
op hun taal. bestaat er een kans op een her-
opleving of is het Cappadocisch ten dode op-
geschreven?

“Het uitsterven van het Cappadocisch 
is onvermijdelijk. Het is wel zo dat de taal 
nu tijdelijk herleeft: de Cappadociërs zijn 
er weer fier op en meer mensen komen 
ermee naar buiten. Zo is er een cursus 
Cappadocisch voor Cappadociërs in de 
maak, zeg maar een Cappadocisch voor 
Dummies. Velen vinden het Cappado-
cisch echter nutteloos en menen dat ze 
beter Engels als tweede taal leren. Aan-
gezien het Cappadocisch voor kinderen 
geen moedertaal meer is, ben ik hier niet 
optimistisch over. We moeten ons realise-
ren dat met deze generatie het Cappado-
cisch zal verdwijnen.”  ¶
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Dos Winkel: onderwaterfotograaf, milieuactivist en orthopedisch fysio- 
therapeut. Ambassadeur van de zee ten voeten uit dus. Een blub interview.

Hoe is uw bezorgdheid voor de zee ontstaan?
“Ik was orthopedisch fysiotherapeut, gaf 

les over de hele wereld en overal waar ik 
kwam, ging ik duiken. Ik keerde regelmatig 
terug naar dezelfde plekken, maar elke keer 
veranderden ze: de grote vissen verdwenen 
en er was meer koraal beschadigd. Het werd 
zo erg dat ik zes jaar geleden besliste mijn 
job op te geven om me volledig voor de oce-
anen in te zetten. Ik ben gaan spreken met 
wetenschappers en experts en al die infor-
matie heb ik ondertussen in twee boeken ge-
goten, Wat is er mis met vis?! en De huilende 
zee. Bovendien hebben we ook een stichting 
in Nederland opgericht en een vzw in België, 
de Sea First Foundation (SFF) vzw. Die twee 
richten zich vooral op educaie.”

de Misvi(t)s

Wat is er eigenlijk mis met vis? de consument 
wordt belaagd met slogans over hoe gezond vis 
wel niet is.

“Al sinds het begin van de industriële re-
volutie beschouwen wij de oceaan als de 
grootste vuilbak ter wereld. Alles wordt in de 
zee gedumpt, tot en met nucleair afval toe! 
Vis uit de Baltische zee mogen we in Europa 
niet eten, maar die wordt toch verkocht als 
betrouwbare voeding. Japan is een land waar 
traditioneel veel vis wordt gegeten, maar je 
ziet dat veel mensen daar nu kanker krijgen. 
Er is een link tussen voeding en kanker, maar 
dierlijke producten worden nooit met de 
vinger gewezen, en daar zit nu net het pro-
bleem. Wanneer er dioxine in veevoeder zit, 

staat de wereld op zijn kop, maar vis bevat 
de meeste dioxines van alle voedingsmidde-
len. En niet alleen dioxines, ook de PCB- of 
methylkwikconcentraties in vis zijn onwaar-
schijnlijk hoog. Op dit moment is vis het gif-
tigste voedingsmiddel.” 

dat vis vol gif zit, is al een poosje geweten. 
toch blijven campagnes ons aanmoedigen meer 
vis te eten. Waarom? 

“Dat vragen wij ons ook af ! We hebben ge-
sproken met overheden en politici maar dat 
heeft weinig opgeleverd. Economie heeft al-
tijd voorrang op de gezondheid van mensen. 
Wereldwijd gaan er jaarlijks 22 miljard euro 
subsidies naar de visserij, maar zelfs de VN 
zei vorig jaar in een rapport dat het zo niet 
langer door kan gaan. De oceanen moeten 
ten eerste terug met vis bevolkt worden. Bo-
vendien, zegt het rapport, moeten de vissen 
terug gezonder worden. Om dat te realiseren 
pleiten steeds meer wetenschappers voor 
een twintigjarig embargo op de visvangst.”

er zijn toch volkeren afhankelijk van de vis-
vangst?

“We vinden ook dat die mensen recht 
hebben op vis, maar wat gebeurt er nu? In 
de Noordzee, de Middellandse Zee en de 
Atlantische Oceaan is er steeds minder vis 
te vangen. Dus wat doen die schepen? Die 
gaan naar de derdewereldlanden. De zoge-
naamde bushmeat trade floreert daar op het 
moment dat Europa de vis weg vangt, en die 
zakt terug in elkaar als de Europese vloten 
weer vertrekken. Wij vinden dat die mensen 

vis moeten kunnen blijven eten, want straks 
als die vis op is, moeten wij voor een half mil-
jard mensen zorgen die daarvoor volledig 
van visvangst afhankelijk waren.”

op is op

zijn er dan geen oplossingen? de visserijquota 
die europa oplegt, of kweekvis?

“Kweekvis is enkel een oplossing als hij 
duurzaam gekweekt wordt, maar voorlopig 
wordt er nog 38 miljard kilo vis per jaar ge-
vangen enkel om kweekvis, varkens, kippen 
en pelsdieren te voederen. Dat is natuurlijk 
absurd. Varkens eten van nature geen vis, en 
ook voor kweekvis bestaan er andere oplos-
singen. In Nederland wil men nu beginnen 
met ‘zeeboerderijen’ waar men wieren en al-
gen kweekt. Deze bevatten een hoop eiwitten 
die lijken op de dierlijke eiwitten en dus per-
fect als voedsel voor de kweekvissen kunnen 
dienen. Het zijn ook deze algen die de omega 
3-vetzuren maken, die we nu zogenaamd uit 
vis en visolie moeten halen.

Ook het MSC-label (label voor duurzaam 
gevangen vis, n.v.d.r.) is een probleem. MSC 
krijgt veel geld van de vissers die zich willen 
laten certificeren, maar het gebeurt meer 
dan eens dat er in de Noordzee twee schepen 
naast elkaar liggen, beide boomkorvissers, 
die met kettingen en balken de oceaanbo-
dem vernietigen, waarvan de ene een MSC 
label heeft, en de andere niet. MSC verdedigt 
zich met argumenten als ‘we vangen enkel 
buiten het paarseizoen’. Ammehoela! Vernie-
tiging is vernietiging. 

door Bart Bruneel en Lise Beirinckx

Inzet: de oceanen

dos winkel  
vs. viswinkel
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Nog zoiets: de visserijquota. Onlangs 
heeft Judith (Wouters, voorzitter van de SFF, 
n.v.d.r.) met Maria Damanaki, de eurocom-
missaris voor visserij, gepraat. Zij wil echt  
wel verbetering, maar ze is volledig afhan-
kelijk van de visserijministers. Er wordt aan 
wetenschappers gevraagd om de quota te 
berekenen, die bepalen wat er maximaal ge-
vist mag worden om de populaties in stand 
te houden, maar hun adviezen worden 
genegeerd.”

beseffen de vissers dan niet dat ze in hun ei-
gen vel aan het snijden zijn?

“Die denken: dat zal mijn tijd wel duren. 
Maar zowel een onafhankelijk rapport van 
marien bioloog Daniel Pauly, als een rap-
port van de VN hebben aangetoond dat te-
gen 2050, als we zo door blijven vissen, alle 
eetbare vis op is. De vissen kunnen zich niet 
reproduceren aan het tempo waar wij ze aan 
wegvangen.”

als het waar is dat tegen 2050 de laatste vis 
wordt bovengehaald, is het dan geen tijd harde-
re acties te ondernemen, zoals bijvoorbeeld sea 
shepherd doet?

“Wij vinden die acties terecht. Als zij het 
niet doen, dan doet niemand het. Laten we 
eerlijk zijn, de Antarctische Oceaan is een 
zeereservaat waar walvissen beschermd 
zijn, dus daar moet je ze niet gaan jagen. 
Sea Shepherd doet niets anders dan de wet 
uitoefenen. Ik zou dolgraag eens mee willen 
met Sea Shepherd om de Japanners mores te 
leren. Ik ben dus voor hardere acties, want 

als je het van de politiek moet hebben dan 
duurt dat te lang.” 

kunnen vissers het standpunt van sff volgen?
“Sommigen wel. Ik ken enkelen die in hun 

optiek een duurzame viskwekerij zijn begon-
nen. Ook zij hebben problemen. Hun voer 
komt nog altijd van de wilde vis. De meeste 
vissers vinden ons niet erg leuk. De VN heeft 
in een rapport van september vorig jaar ge-
publiceerd dat het mogelijk is om al die vis-
sers een goede baan te geven. Die zouden 
bijvoorbeeld aan zeewierboerderijen kun-
nen beginnen. De 22 miljard euro kan je per-
fect gebruiken om de vissers om te scholen. 
Alle oplossingen zijn er.” 

investeren in de toekoMst

denkt u dat u de uGent zou kunnen overtui-
gen om geen vis meer op het menu te zetten in 
de studentenresto’s?

“Dat is geprobeerd. Daar zijn ze niet op in 
willen gaan. Jammer, ook de mensen van het 
Ethisch Vegetarisch Alternatief hebben dat 
geprobeerd.”

zelfs niet voor de oceanenweek? een week 
geen vis.

“We hebben het geprobeerd, het is niet 
gelukt. Een zeer halsstarrige houding.” 

zijn er andere plaatsen, driesterrenrestaurants 
ofzo, waar het u wel gelukt is?

“Oh, ja. We gaan dit jaar een blauwvinto-
nijnactie doen. Maar in principe willen we 

alle tonijn van het menu hebben. Van blauw-
vintonijn rest er nog maar een paar procent. 
Het automerk Mitsubishi investeert zelfs 
in het uitsterven van dit dier. Die hebben 
een pakhuis, zo groot als het UFO, vol met 
blauwvintonijn. Die willen ze in de toekomst 
voor miljarden verkopen.” 

omdat ze weten dat die vis gaat uitsterven?
“Ja, zo werkt het helaas, jongens. We wil-

len dus een tonijnactie doen in alle restau-
rants in Nederland en België. Als ze tonijn 
van het menu schrappen dan kunnen ze van 
ons een certificaat krijgen. Dat soort acties 
gaan we voeren. Kleine stapjes, maar iedere 
keer toch wel wat. Maar je moet opboksen 
tegen de gevestigde orde, iedereen gelooft 
immers dat vis gezond is. Er zwemmen ge-
noeg vissen in de zee.“ 

Heeft u nog hoop voor de oceanen?
“Als ik niet die hoop zou hebben, zou ik 

dit niet doen. Dan zou ik zeggen: ‘Laat het 
maar allemaal naar de kloten gaan, sorry.’ 
Dan krijgt de mensheid die enorme straf 
vanzelf, maar nee, dat heb ik niet over mijn 
hart kunnen krijgen. Ik moet me daar waan-
zinnig voor inzetten. Gelukkig krijgen we 
steeds meer behulpzame vrijwilligers, dus 
het besef begint toch te komen. Alles is wel 
gekend, over de gifstoffen, de verzuring, de 
vervuiling, de overbevissing, de krankzinni-
ge subsidies, maar er is niet één politicus die 
durft op te staan tegen de visserij. Wij doen 
dat wel.”  ¶
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Je zoekt een speld in een hooiberg en je rolt eruit met 
een knappe boerendochter. Zo komen nogal wat we-
tenschappelijke ontdekkingen tot stand. Bijvoorbeeld 
Viagra: oorspronkelijk  een geneesmiddel tegen angina 
pectoris, een soort borstpijn. Tot spijt — of jolijt — van de 
patiënten had het echter langdurige erecties als bijwer-
king. En de potentiepil was geboren.

Deze gave voor het vinden van het ongezochte, om-
schrijft men met het Engelse leenwoord ‘serendipiteit’. 
Een andere klassieker in het genre is de ontdekking van 
penicilline. Alexander Fleming deed onderzoek naar 
bacteriën toen hij schimmel op een van zijn kweekplaten 
opmerkte. Alle bacteriën errond waren verdwenen. De 
antibacteriële stof uitgescheiden door de schimmel le-
verde het allereerste antibioticum op. En een Nobelprijs 
voor Fleming. 

Een onbekender voorbeeld van ‘stom toeval’ met bij-
passende Nobelprijs is Arno Penzias en Robert Wilsons 
ontdekking van de kosmische achtergrondstraling. Toen 
deze twee astronomen op zoek gingen naar radiostraling 
uit het heelal rekenden ze niet op een irritant en onver-
klaarbaar achtergrondsignaal. Aanvankelijk dachten ze 
dat die continue ruis te wijten was aan de duivenstront 
in hun detector. Na een grondige schoonmaakbeurt hield 
het signaal echter stand. Ten einde raad luchtten ze hun 
hart bij hun collega’s. Die wisten hen te vertellen dat ze 

— nietsvermoedend — op de kosmische straling waren 
getuimeld, een ‘echo’ van de oerknal.

Het bestaan van deze straling was twintig jaar eerder 
al theoretisch voorspeld. Een van de grondleggers was 
Ralph Alpher, toen doctoraatstudent bij George Ga-
mow. Die laatste zette als grap zijn vriend, de bekende 
fysicus Hans Bethe, ook op de auteurslijst. Zo werd de 
line-up van hun artikel Alpher-Bethe-Gamow, als parodie 
op alpha-bèta-gamma. Een dijenkletser. Gevolg was dat 
alle aandacht naar de laatste twee ging, terwijl de jonge 
Alpher wat in de vergetelheid raakte. 

In de jaren 90 werden de temperatuurfluctuaties in de 
kosmische achtergrondstraling beter in kaart gebracht 
met de COBE-satteliet. De onregelmatigheden daarin 
verklaren perfect de manier waarop materie is samenge-
klonterd tot de melkwegstelsels die het heelal tegenwoor-
dig bevolken. De fluctuaties in de achtergrondstraling 
tonen dus een babyfoto van het universum. Als bevesti-
ging van de Big Bang-hypothese kon dat wel tellen. Van-
af dat moment werd kosmologie niet langer gezien als 
pure speculatie, maar als een wetenschap bevestigd door 
waarnemingen. Geluksvogels Penzias en Wilson werden 
beloond met een Nobelprijs. Alpher, die de achtergrond-
straling voorspeld had en tevergeefs astronomen had 
aangespoord om er naar op zoek te gaan, werd weer eens 
over het hoofd gezien en was not amused.  ¶

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op 
een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: kosmische achtergrondstraling. 

door Pieter Van Nuffel

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

Ooit al gehoord van het locked-
in syndroom? Je hersenen functio-
neren nog wel, maar voor de rest 
ben je volledig verlamd. Klinkt als 
een nachtmerrie, maar onderzoek 
heeft uitgewezen dat wie lijdt aan 
locked-in syndroom best gelukkig 
kan zijn. Het eerste jaar is hard en 
nieuwe patiënten lijden gemakkelijk 
aan angstaanvallen, maar uiteinde-
lijk verzoenen ze zich meestal met 
hun situatie. Gelukkig, want gemid-
deld leeft een locked-in-patiënt nog 
zo’n tien jaar na de diagnose. 

In de toekomst krijgt de mannelij-
ke populatie meer last van depres-
sies. En dit alles dankzij een portie 
vrouwelijke emancipatie. Mannen 
geraken immers niet uit het traditi-
onele rollenpatroondenken waarbij 
zij het gezin financieel onderhouden 
en beschermen. Helaas, anno 2007 
verdienden in de VS zo’n 22 procent 
van de vrouwen meer dan hun echt-
genoot. Bovendien veroorzaakte de 
crisis vooral mannelijke werklozen. 
Met moeder de vrouw op de werk-
vloer zitten die macho’s nu thuis met 
de was en de plas. Verder staat hun 
biologische en sociale achtergrond 
in de weg van berusting in hun lot, 
waardoor een depressie haast onaf-
wendbaar lijkt. Een positieve noot: 
doordat de moderne man eerder zijn 
gevoelens uit, mag zijn liefste ook de-
len in zijn leed!

Recreatief gebruik is meestal af 
te raden, maar de hulp van canna-
bis tegen kanker blijkt nuttig. Kan-
kerpatiënten in een vergevorderd 

stadium verliezen vaak hun eetlust, 
met tanende weerstand tot gevolg. 
Een Canadese studie wees echter uit 
dat pillen met THC, de belangrijkste 
psychoactieve component van can-
nabis, de eetlust van de patiënten 
significant verbeteren. Verder on-
derzoek is nodig, maar volgens de 
onderzoekers zou een THC-behan-
deling al toegepast mogen worden 
op chemokuurpatiënten. 

Te veel porno maakt impotent. 
Mannen die al op jonge leeftijd ver-
slaafd zijn aan porno, raken minder 
geprikkeld door seksuele beelden.  
Eerst verliezen ze hun libido waar-
door op den duur zelfs een erectie 
krijgen onmogelijk wordt. Een groot 
deel van de 28 000 ondervraagden 
bleken al sinds hun veertiende ver-
slaafd te zijn aan porno, zodat ze 
rond hun vierentwintigste aan een 
soort “seksuele anorexia” leiden. 
Maar ook hiervoor bestaat een op-
lossing: na een intense behandeling 
van zes maanden zouden dit soort 
libido- en erectieproblemen opgelost 
moeten zijn.

De siberische tijger staat op 
uitsterven. Jawel, ondanks alle be-
schermingsmaatregelen zou het wel 

eens een hopeloze zaak kunnen zijn. 
De vijfhonderd overblijvers bevatten 
min of meer gelijkaardig genetisch 
materiaal waardoor inteelt zijn tol 
eist. Zelfs zonder stropen en mét ide-
ale leefomstandigheden is de kans op 
succesvol opgroeien en voortplanten 
bij de jongen beperkt. 

Nieuw in de dierencataloog: een 
dinosaurussoort die zo’n 110 mil-
joen jaar geleden leefde. De zeston-
ner, van kop tot staart twaalf meter 
lang, kreeg de naam Brontomerus 
mcintoshi. Brontomerus behoort tot 
de sauropoden, een familie van reus-
achtig herbivoren zoals de Brachi-
osaurus en de Diplodocus. Ze zijn 
te herkennen aan hun lange nek en 
relatief kleine kop. Brontomerus is 
maar een kleine telg in deze familie, 
maar wat hem zo bijzonder maakt,  
zijn z’n — vermoedelijk — enorme 
dijspieren om krachtige stampen uit 
te delen aan aanvallende vijanden en 
roofdieren. 

rilatine helpt de doorsnee stu-
dent niet. Het Eén-programma Ook 
getest op mensen nam de proef op 
de som en testte twintig studenten 
op hun concentratie- en reactiever-
mogen. De ene groep kreeg Rilatine 
toegediend, terwijl de andere groep 
mocht proeven van een placebo. 
Beide groepen waren even gecon-
centreerd, maar de reactiesnelheid 
van de rilatinegebruikers was lager 
dan die van de placebo’ers. Dan toch 
maar beter op tijd achter de cursus-
sen kruipen …  ¶
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Cultuur agEnDa

ConCert

Word je al moedeloos van die hopen nieu-
we cursussen op je bureau? Hoop je ook dat 
die thesis zichzelf zal schrijven als je er maar 
hard genoeg aan denkt? Dringend tijd om te 
relaxen, zouden de jongens van The Aggroli-
tes zeggen. Deze eigentijdse ska-band stond 
afgelopen zomer op verschillende Belgische 
festivals en komt op 13 maart naar de Voor-
uit. Hun mix van ska en reggae, aangedikt 
met wat soul en funk, is het perfecte mid-
del om die cursussen en thesis even uit je 
geheugen te bannen. Het laatste album van 
de groep is, zoals ze zelf zeggen, hiervoor de 
perfecte soundtrack: best te verteren when 
you are in the mood to drop your troubles and 
kick your baggage to the curb!

Een andere groep die vooral niét aan re-
laxen denkt, is Intergalactic Lovers. Dit 
debuterend talent wordt wel eens getipt 
als next best thing in het Belgische muziek-
landschap. Op 23 maart staan ze met hun 
nagelnieuwe plaat op het podium in de Han-
delsbeurs. Ze brengen popmuziek die melo-
dieus, intiem en avontuurlijk tegelijk is. Een 

gevarieerde avond dus, en voer voor liefheb-
bers van Feist en Cat Power.

Ook de Charlatan plaatst Belgisch talent 
op zijn podium. Op 17 maart kan je er naar 
The Germans en The Sore Losers gaan kij-
ken. De eerste band zorgt voor pure songs 
waarin ze al eens durven te experimenteren 
met noise, terwijl The Sore Losers graag hun 
liefde voor country, blues, rock, folk en ga-
rage belijden op het podium. Twee bands die 
zullen zorgen voor een krachtig dubbelcon-
cert. We zouden ook een grapje kunnen ver-
zinnen over Duitsers en verliezen, maar dat 
doen we niet.

podiuM

Op het podium van de Vooruit staan van 
15 tot 26 maart niet de acteurs centraal, 
maar jij. The game is up! is een podium-
festival waarin de grenzen van het theater 
worden verlegd en regels worden doorbro-
ken. De performance die wel eens de boost 
voor je liefdesleven zou kunnen betekenen is  
The Bench, bedacht door Ant Hampton en 
Glen Neath. Heb je twee vrienden waarvan 

je denkt dat je ze dringend eens aan elkaar 
moet voorstellen? Dan is The Bench dé op-
lossing. Jij regelt een afspraakje voor hen, 
terwijl één van hen ook een afspraakje voor 
jou regelt met een onbekende. Voor de ont-
moeting haal je een Ipod af in de Vooruit 
waardoor je instructies toegefluisterd krijgt. 
Door te luisteren en te reageren zoals de 
instructies aanwijzen, vallen de dialoog en 
kleine bewegingen als een puzzel in elkaar. 
De Vooruit maakte alvast een selectie van 
gezellige bankjes in Gent om de ideale set-
ting te creëren.

Vanaf 23 maart kan je naar Een bruid in 
de morgen kijken in NTGent. Het is de vertol-
king van de eerste grote, en volgens sommi-
gen ook beste, theatertekst van Hugo Claus. 
Op een dunne grens tussen komedie en 
tragedie vertelt Claus wat er gebeurt als de 
samenleving ophoudt een gezin te dragen. 
De personages zoeken krampachtig naar 
een uitweg en slaken een wanhopige zucht 
naar liefde. Misschien is The Bench wel de 
oplossing?

Op 24 en 25 maart kan je dan weer in 
CAMPO naar HeroNeroZero kijken, de nieu-
we dansvoorstelling van Lisbeth Gruwez. 
Als één van ’s lands meest getalenteerde 
danseressen, die haar sporen verdiende bij 
het gezelschap Ultima Vez, brengt ze in deze 
voorstelling het verhaal van elke mens: hoe 
we betekenis willen geven aan ons bestaan, 
soms heroïsch, soms vernederd. From hero 
to zero, met andere woorden.

expo

In het S.M.A.K. kan je je van 15 tot 26 
maart laten rondleiden door het aparte duo 
Lundahl & Seitl. Ze laten je het museum op 
een heel andere manier beleven, waarbij al je 
zintuigen geprikkeld en gemanipuleerd wor-
den. Hun productie Symphony of a Missing 
Room speelt met licht, donker, stilte, geluid, 
aanrakingen en waarnemingen. Ze waar-
schuwen alvast dat je wel eens het noorden 
kan verliezen tijdens de rondleiding …  ¶

‘HeroNeroZero’, op 24 en 25 maart in CAMPO.

door Magalie Lagae
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verlopen door- 
gaans vlekkeloos voorspelbaar — 
Marlon Brando‘s indiaanse stunt in 
1973 uitgezonderd. Dit jaar greep het 
gelauwerde Incendies naast de Oscar 
voor Beste Buitenlandse Film, en ook 
daar scheen niemand over te vallen. 
Onterecht?

Het op een toneelstuk gebaseerde 
incendies is het werk van de Cana-
dese regisseur Denis Villeneuve. 
Nu Siegfried Bracke de stoel van 
Schamperiaanse ghostwriter nog niet 
is komen opeisen, is het interessant 
te vermelden dat de Belgische Lubna 
Azabal het moederlijke hoofdper-
sonage weergaloos vertolkt. Na haar 
plotse overlijden vertrekt haar twee-
ling naar het Midden-Oosten, op zoek 
naar hun vader en broer. Hun moe-
der en haar passage in een land waar 
christenen en moslims elkaar naar 
het leven stonden, blijken er niet on-
opgemerkt te zijn gebleven.

De openingsscène, vergelijkbaar 
met die van Stanley Kubrick‘s Full 
Metal Jacket, gedijt op de tonen van 
Radioheads You and whose army? 
en een enkeling zou kunnen argu-
menteren dat Radioheads artistieke 
hoogtepunt na Kid A valt. Popmu-
ziek en emotioneel overladen scènes, 

het blijft een riskant huwelijk. Toch 
verzandt Incendies nergens in me-
lodramatische filmforumdrab voor 
middelbare scholieren. Het soort ver-
toningen waar de leerkracht het ge-
brek aan een afstandsbediening om 
het beeld te pauzeren betreurt, want 
“zie toch hoe rijk de symboliek — een 
gebroken spiegel, geniaal”. Neen, hier 
staan realistische dialogen en uit-
stekend acteerwerk centraal, in een 
zo mogelijk uitmuntende film. Ville-
neuve heeft de soundtrack wijselijk 
tot een minimum van omgevingsge-
luiden beperkt, sterk genoeg om een 
scène te ondersteunen waarin Azabal 
eigenhandig wil overgaan op abortus. 
De beelden grijpen even ongenadig 
naar de keel. Verkrachtingsscènes op 
Beethoven of Rossini zijn andere re-
gisseurs gegeven.

De kracht van film uit zich ook 
subtiel: het publiek zien terugdeinzen 
bij ogenschijnlijke faits divers als het 
openen van een envelop of de close-
up van een voet zegt genoeg. Zelfs het 
tekeergaan van een sopraan bij de af-
titeling liet de stilte in de zaal onbe-
roerd. Wie na afloop de eenvoudige 
plot schetst en daarbij van slechte wil 
is, mag bedingen dat de makers van 
Thuis het script beslist moeten ver-
mijden. Frank en Simonneke hebben 
zo al genoeg aan hun hoofd.  ¶

«   FIlm
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el Jonge wolf Eveline Billiau is gebe-
ten door de muzikale microbe. Naast het 
bespelen van diverse instrumenten zingt 
ze ook bij het Flanders Gospel Choir.  
Bij gebrek aan de gedroomde creatieve 
voldoening in haar studie voor leraar in 
het lager onderwijs, hoopt ze een toe-
komst op te bouwen met haar muziek. 
Haar droom lijkt al concrete vormen 
aan te nemen. Een zelfopgenomen demo 
kwam tijdens een surfreis in Berria via 
enkele vriendinnen in handen van de 
succesvolle dj’s Laston&Geo en Frères  
Deluxe. Het nummer, een cover van  
Marie Digby waarin Billiau haar zang-
spel begeleidt met de piano, werd voor-
zien van drum-’n-bass-beats. Meteen 
een succes, zo bleek op een après-surf-
feestje. Een nieuw project, Berria ft. Ejva  
gedoopt, was in de maak. Terug in Bel-
gië doken ze samen de studio in om die 
herwerkte versie op te nemen. In afwach-
ting van de single verwijzen we u alvast 
door naar de Facebookpagina van Berria  
ft. Ejva. Hou zeker Studio Brussel in de  
gaten!  ¶
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Diep in de stad, in een voormalig Dominicanenklooster, bevinden zich de  
etnografische collecties van onze universiteit. Deze bestaan zelfs al sinds 1825  

en zijn bijgevolg ongeveer even oud als onze onderwijsinstelling zelf. Van de  
meer dan vierduizend niet-Westerse artefacten wordt sinds 2002 een selectie  
tentoongesteld in Het Pand, waaronder enkele internationale pronkstukken. 

Hoewel de meeste voorwerpen afkomstig 
zijn uit het Afrikaanse continent, herbergen 
de collecties ook etnografica uit Zuid-Oost 
Azië, Amerika en Oceanië. 

In de Afrikaanse verzameling treffen we 
voornamelijk objecten uit Centraal en West-
Afrika aan, resultaat van de kolonisatie van 
Congo en een expeditie naar de Ivoorkust. 
Bij die laatste onderneming kwam men dit 
snavelmasker tegen dat diende als dorpsbe-
waker en na een slijkbad-onderdompeling 
bespuwd werd met een kolakauwsel. Stu-
dentendoopscenario’s zijn van alle tijden. 

De Zuid-Oost Aziatische verzameling 
werd grotendeels gevormd door toezen-
dingen vanuit de Nederlandse kolonies. De 
Javaanse kunstwerken behoren nu tot de 
oudste stukken van de etnografische col-
lecties. Dit lavastenen beeldje dateert uit de 
13de eeuw en stelt Ganesha voor, de god van 
de Hindernissen. Ook nu nog doen Indiase 
studenten een beroep op de god met het oli-
fantenhoofd voor het afleggen van een exa-
men. Niets houdt je tegen eens langs te gaan 
in juni. 

In 1939 kocht de universiteit een verzame-
ling van het Department of Indian Art in het 
Denver Art Museum, Colorado, en aan het 
eind van de negentiende eeuw kwam daar 
een belangrijke collectie keramiek van de 
Maya-cultuur bij. Later werd de verzameling 
aangevuld met ‘dubbels’ uit het Museum für 

Völkerkunde te Berlijn. De huidige Latijns-
Amerikaanse collectie bevat hoofdzakelijk 
artefacten uit Mexico, Guatemala en Co-
lombia, zoals dit beeldige Maya-hoofdje. Het 
overgrote deel van de Oceanië-verzameling 
verwierf onze universiteit in 1905, evenals de 
‘dubbels’ uit Berlijn. 

Gulle Gevers

Sinds de onafhankelijkheid van de Bel-
gische en Nederlandse kolonies is het uiter-
aard minder eenvoudig zulke voorwerpen 
bijeen te krijgen. Toch blijft de collectie nog 
steeds groeien, door individuele schenkin-
gen en bruikleen, verduidelijkt verantwoor-
delijke van de collecties dr. Pauline van der 
Zee. “Zo stond daar op de laatste dag van 
‘Schuune van verre’, de tentoonstelling van 
etnische juwelen tijdens de Gentse Feesten 
van 2009, ineens een mevrouw met een amu-
let uit Burkina Faso, waar ze samen met haar 
man in de jaren ’60 woonde. Nu ze op leeftijd 
kwam, zou ze naar een kleiner appartement 
verhuizen en ze vroeg of we belangstelling 
hadden.” In januari werden de verzamelin-
gen aangevuld door een grote schenking van 
een professor uit Leiden en in mei leent de 
Radboud Universteit te Nijmegen de UGent 
een collectie Chinese en Indonesische voor-
werpen uit. Gezien het gebrek aan werkings-
krediet, worden geen nieuwe voorwerpen 

aangekocht. ‘Ontzamelen’ is echter niet aan 
de orde. Enkel voorwerpen die uiteen drei-
gen te vallen, worden afgeschreven.

Een selectie van al dat moois kan je aan-
schouwen in Het Pand (Onderbergen 1 te 
Gent). Om de overige voorwerpen een plaats 
te geven, werd de opslagruimte onlangs uit-
gebreid met een ruimte aan de overkant van 
de straat. In Het Pand staan de artefacten 
verspreid over twee zalen, onderverdeeld 
volgens vier thema’s: ‘Mens en Bovennatuur’, 
‘Vriend en Vijand’, ‘Decoratie en Lichaams-
tooi’ en ‘Materiaal en Techniek’. Een bezoek 
duurt ongeveer anderhalf uur, maar is enkel 
mogelijk op aanvraag en voor een groep die 
uit maximum 15 personen bestaat.  

probleMen

Gezien het gebrek aan subsidies is het 
bewaren van deze eeuwenoude voorwerpen 
geen evidente taak. Veel van de artefacten 
bestaan uit metaal of organische materialen 
en kunnen enkel behoed worden voor verval 
door precieze maatregels. Van der Zee: “Als 
we de binnenschijnende zon zijn gang laten 
gaan en de verwarming omhoog draaien, 
zijn de gevolgen al binnen een jaar duide-
lijk zichtbaar. De ramen zijn uitgerust met 
speciale UV-filters en de verwarming staat ‘s 
winters op de nachtstand, terwijl airco’s voor 
de juiste temperatuur zorgen in de zomer. Er 

door Liesa Carton



www.schamper.ugent.be schamper 499          25

is daarnaast ook klimaatbeheersing in de re-
serves. Gelukkig is Het Pand een stevig, oud 
gebouw, waarbinnen altijd eenzelfde lucht-
vochtigheid heerst.” Toen het depot zich nog 
in de Blandijnkelder bevond, was de voch-
tigheidsgraad een heus probleem: bij regen 
stond de opslagruimte onder water, waar-
door alle metalen voorwerpen roestten. Bo-
vendien is door de recente verbouwingen in 
Het Pand nu op vele artefacten een stoflaag-
je terechtgekomen en lang niet alle voor-
werpen zijn stevig genoeg om benaderd te 
worden met een stofzuiger. 

onbekend Maakt onbeMind

Ondanks de aanwezigheid van enkele 
unieke pronkstukken, weet de gemiddelde 
Gentse student niet eens van het bestaan 
van de collecties af. Om dit figuurlijk laag-
je stof tegen te gaan, komt ‘het onbekend-
ste museum van Gent’ regelmatig met iets 
nieuws op de proppen. “Tot nu toe hebben 
de Etnografische Verzamelingen drie kleine 
projectsubsidies gekregen in het kader van 

wetenschapspopularisering van Vlaande-
ren in Actie, Wetenschap maakt Knap en de 
Universiteit Gent. Met onze exposities willen 
we het publiek stimuleren na te denken over 
wetenschap door ze te plaatsen tegenover 
inheemse kennis zoals verbeeld in de etni-
sche kunst.”

Daarnaast wordt sinds twee jaar een se-
lectie schatten van de zolder gehaald tijdens 
de Gentse Feesten. De allereerste keer, in 
2009, kon je ‘Schuune van verre’ bezoeken, 
een expositie van etnische juwelen, en tij-
dens de voorbije zomer stonden Afrikaanse 
messen centraal in ‘Vlijmscherp’. In de derde 
editie zullen Chinese objecten te zien zijn, 
onder de titel ‘Levenswijsheid en geluk’.

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan pro-
jecten voor scholen, zoals educatieve koffers 
voor het lager onderwijs. Al dit werk wordt 
verwezenlijkt met weinig middelen en dank-
zij de hulp van vrijwilligers en stagiaires. 

Door de extra opslagruimte zal het in de 
toekomst ook mogelijk zijn grotere delen 
van de collecties aan het publiek te tonen 
en daarbij uitleg te geven over bijvoorbeeld 
het nut van verzamelen voor een universi-
teit. “Zo laten we zien wat het belang van dit 
soort academisch erfgoed is geweest en nog 
steeds kan zijn en tonen we de meerwaarde 
van culturele diversiteit, die nu door de glo-
balisering bedreigd wordt.”

van afval tot kunst

Om ook aandacht te schenken aan de ar-
tefacten die geen internationale topstukken 
zijn, werd de Belgische assemblage-artiest 
Camiel Van Breedam gevraagd. Zijn werk 
mondde uit in de presentatie ‘(On)belang-
RIJKE dingen’. “Soms is de verwantschap tus-
sen de etnografica en die assemblages niet 
zo voor de hand liggend.” vertelt dr. van der 
Zee. “In dat geval is het meer een kwestie van 

associatief denken, ook kenmerkend voor de 
visuele kunst van schriftloze culturen. Van 
Breedam werkt met afgedankte organische 
materialen en gunt dit afval, zoals verroest 
metaal, hout en karton, een tweede of zelfs 
derde leven. Op die manier engageert Camiel 
Van Breedam zich voor het behoud van zijn 
ecologische omgeving. Zijn werk biedt een 
weerwoord op onze wegwerpmaatschappij.”

Het eerstvolgende evenement gaat door 
in het Ufo op Erfgoeddag, 1 mei. Het thema 
‘Armoe troef ’ wordt letterlijk geïnterpreteerd 
als ‘armoe is een troef ’: “Berichten over Afri-
ka gaan altijd over kommer en kwel, maar 
wij willen aantonen dat tegenover die eco-
nomische armoede een culturele rijkdom 
staat.” Dit zal niet via beelden en maskers 
gebeuren, maar door middel van alledaagse 
gebruiksvoorwerpen en in samenwerking 
met het Universiteitsarchief. Daardoor krijgt 
het publiek eveneens documentatie over 
het studentenprotest tegen armoede in de 
wereld. 

De collecties bezoeken doe je dus het 
beste op Erfgoeddag in het Ufo of tijdens de 
Gentse Feesten in Het Pand. Als alles goed 
gaat, zal de verzameling ook te zien zijn tij-
dens de allereerste ‘Week van de Gentse 
Universitaire Musea’ en de bijhorende ‘Mu-
seumnacht’.   ¶

foto’s hilde christiaens
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De oudste radioshow voor dubstep blaast vijf kaarsjes uit. Met denderende  
subwoofers, natuurlijk. After 12 is ondertussen een gevestigde waarde in het  
Gentse. Vorige vrijdag lieten ze de speakers nog eens kreunen in de Vooruit.

Rollende bassen, zware drops, een uitge-
puurde maar ook ruige sound, samples uit 
cultfilms: sinds 2002 is dubstep een feit. Het 
Britse undergroundgenre schopte het snel 
tot vaste waarde op BBC Radio One, met als 
voedingsbodem muzikale stijlen als UK ga-
rage, grime, 2-step, en drum-‘n-bass. Een 
luttele twee jaar erna begon After 12 als eer-
ste radioshow in België dubstep te draaien. 
Ondertussen hebben ze al even hun vast slot 
op Urgent.fm, elke dinsdag van 22 tot 23 uur. 
Hun vijfde verjaardag vierden ze op vrijdag 4 
maart in de balzaal van de Vooruit met een 
indrukwekkende line-up.

distanCe, Joe niCe en n-type

After 12 wordt verzorgd door leden van 
het Warriorz team. Dj’s Mate, Mikis, Goo-
ny en Fudge zorgen wekelijks voor een ste-
vige portie dubstep, aangevuld met garage, 
jungle, rave en drum-‘n-bass. In het verleden 
verzorgden ze tevens evenementen in het 
Gentse met internationale artiesten zoals 
Rusko, Mala, Jakes, Hatcha, en zo nog een 
paar namen eindigend op -a. Op de annivers-
ary edition werden Mate en Fudge vervoegd 
door Imune, Lucky 7, Illament en MC Nice. 
De grote namen van dienst waren Joe Nice 
(uit de VS), N-Type en Distance (beiden uit 
het Verenigd Koninkrijk). 

Distance kwam al twee keer eerder over 
de vloer bij After 12. Hij was de eerste dj die 
ze boekten in dat prille jaar 2006. Een zeer 
eclectisch figuur, die techno, reggae, indus-
trial en dub combineert, en dat met een ach-
tergrond van heavy metal en experimentele 
electronica. Hij heeft zijn eigen label, Chest-
plate Records, en werkt mee aan de dubste-
pradioshow van Mary Anne Hobbs op BBC 
Radio One.

Joe Nice is er al bij sinds 2002 en zorgde 
eigenhandig voor de doorbraak van dubstep 
in de VS. Zijn uitvalsbasis is New York, maar 
geregeld trekt hij naar Europa om iedereen 
omver te blazen, zoals bijvoorbeeld op Dour 
2007 of in de bekende Londense dubstep-
club DMZ. Ook haalde hij Britse dj’s naar 
Amerika om zo de recentste Europese ont-
wikkelingen te laten nazinderen op zijn Dub 
War club nights. 

N-Type kan je ondertussen wel rekenen 
tot de top. Hij is eigenaar van twee platen-
labels (Wheel and Deal Records en Sin City 
Recordings samen met Hatcha), won twee-
maal de prijs voor beste dubstep-dj (in 2006 
en 2007) en heeft een eigen radioprogramma 
op Rinse.fm. De Londense radiozender wordt 
beschouwd als dé katalysator zonder welke 
dubstep waarschijnlijk niet eens bestaan 
had. 

fudGe en Mate

Zes verdiepingen onder de balzaal vertelt 
dj Fudge over het ontstaan van After 12. “We 
waren al bezig voor er nog sprake was van 
dubstep. De stichtende leden waren Mate, 
Goony, Rudy Rocket en MC Soul. Onze inte-
resse lag en ligt bij de verscheidene stijlen uit 
de Britse underground, die we ook draaien 
op Urgent. De logische stap om fuiven te or-
ganiseren volgde snel. De oorspronkelijke 
Warriorz-crew had al ervaring met drum-‘n-
bass events organiseren dus dat verliep vlot.”

Even later voegt dj Mate zich bij het ge-
sprek en gaat het al snel over hun stijlkeuzes 
binnen dubstep: “Op onze eerste fuif was er 
80 man. Niemand had gedacht dat dubstep 
zo groot zou worden. Maar de kids willen 
filth, en daar doen we niet graag aan mee. 
Dat is gabberdubstep. Onze invloeden lig-
gen meer bij The Originators, Mala, Pinch, 
Distance, en ook wel Skream en Benga. We 
proberen onze stijl te zoeken zonder veel 
commercialisering. Een filth-fuif hadden we 
zo uitverkocht, maar dat is de bedoeling niet.”

Fudge en Mate zijn van plan om met de 
crew dus verder te werken in dezelfde lijn. 
De huidige organisatie is in elk geval een ge-
slaagd concept, met een eigen — ietwat se-
lect — publiek. We kijken alvast uit naar hun 
volgende show.  ¶

door Tom De Maerschalck

after 12 viert  
vijfde verjaardag
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af Ik tref Anouk Vercouter in haar uiterst 
gezellige stek in Gent. Zelf omschrijft ze het 
als hét verlengstuk van haar hoofd: aan de 
muur hangen vossenschedels, een gipsen 
babyhoofdje, blonde haarlokken, een stuk 
boomschors, een bebrilde hertenkop en et-
telijke houtskooltekeningen. Via illustra-
trice Gerda Dendooven kon Vercouter in 
2010 meewerken aan Woyzeck, het laatste 
toneelstuk van de Gentse theatermaker Eric 
De Volder (zie Schamper 497). Samen met 
haar medestudenten is ze met haar werk 
binnenkort te zien in het Gentse Museum dr. 
Guislain. 

Waarom heb je voor illustratie gekozen?
“Vroeger was ik heel intensief bezig met 

beeldhouwen en schilderen, maar ook met 
andere creatieve disciplines. Voor mij was 
het eender wat ik koos en mijn ouders steun-
den me volledig in mijn studiekeuze. Het was 
ook het buikgevoel: ik voelde me onmiddel-
lijk thuis op Sint-Lucas. Bovendien heb ik 
ook een geweldige opleiding gehad aan de 
Brugse Maricolen bij onder andere Adelin 
De Craene.”

Wat zijn de overheersende thema’s in je werk? 
en vooral: welk proces moet je doorlopen om tot 
dat werk te komen?

“Meestal vertrek ik vanuit ‘wreedheid’ of 
het idee dat iemand zich ergens niet thuis 

Anouk Vercouter, de naam van deze studente Illustratie aan het Sint-Lucas  
zal u wellicht onbekend in de oren klinken. Toch gaat er in deze onbeminde  

jonge deerne heel wat artistiek potentieel schuil.

voelt. Zo heb ik tekeningen waarin mensen 
zich verkleden en waar joligheid van af-
straalt. Onrechtstreeks merk je echter dat de 
personages de schone schijn trachten op te 
houden, dat ze niet thuishoren in datgene 
wat ze schijnen te zijn. Mijn werk gaat voor-
namelijk over hoe de wereld werkelijk is en 
hoe ze schijnt te zijn. Ik benader die onder-
werpen vanuit twee extreme standpunten: 
of ik verbloem ze, of ik benader ze naturalis-
tisch. Al denk ik daar niet zoveel bij na, het 
begint meestal met een vaag concept in mijn 
schetsboeken dat naar een duidelijker idee 
evolueert.”

bij welke artistieke projecten ben je betrok-
ken?

“Ik heb meegewerkt aan Woyczek van 
Eric De Volder, die inmiddels overleden is. 
Ook Eric hield schetsboeken bij die hij me 
tijdens de repetities heeft laten zien. Zijn 
onverwachte overlijden stemde echt tot 
nadenken. Op 28 en 29 april krijg ik samen 
met anderen de kans om in het Museum dr. 
Guislain werk tentoon te stellen op Gevaar-
lijk jong, een internationale conferentie die 
over de historische evolutie in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie gaat.”  ¶

anouks werk vind je op  
http://anoukvercouter.wordpress.com.

anouk vercouter: illustere illusies

Bovenaan: ‘Bear’. Onderaan: ‘Overspel’.

hoe de wereld werkelijk is en hoe ze schijnt te zijn
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Het gewichtige lichaam

Een museum dat zich middenin een actieve psychia-
trische instelling bevindt en waar een blauw bolletje je 
onderscheidt van patiënten die even een wandeling ko-
men maken op het binnenplein: doordeweeks is het al-
lerminst. Het Museum dr. Guislain heeft een voorliefde 
voor al wat afwijkt van ‘de norm’. Vanuit een sociale be-
wogenheid wil men vooroordelen over onder meer gees-
telijke ziekenzorg wegwerken. Het museum doet dit met 
verschillende tentoonstellingen die daar thematisch 
nauw mee verbonden zijn. De huidige tijdelijke tentoon-
stelling, Het gewichtige lichaam, geeft een chronologisch 
overzicht van de problematiek dik–dun. Wie meer wil 
weten over bedlegerige heiligen, vastenkampioenen en 
levende skeletten, komt hier zeker aan zijn trekken. 

nazi’s

Soms doet Het gewichtige lichaam net iets té anekdo-
tisch aan, maar wel erg interessant zijn de historische 
documenten die aantonen dat de fascinatie voor het 
menselijke lichaam zeker niet nieuw is. Ook de moeilijke 
relatie tussen christelijk geloof en lichamelijkheid wordt 
hier nog eens in de verf gezet. Wat verderop wordt de 
gefocust op lichaam en politiek. Posters van gespierde 
werklieden worden afgewisseld met verheven lichaam-
sidealen in nazistisch propaganda. Uiteraard kunnen de 
eerder hedendaagse problemen rond eetstoornissen ook 
niet ontbreken. Veel nieuws kom je op het eerste zicht 
niet tegen: het probleem met zulke thema’s is dat de pa-
den al snel platgetreden zijn, hoe maatschappelijk rele-
vant ze ook mogen zijn. Wel is het goed dat men ervoor 
gekozen heeft om de tentoonstelling te koppelen aan 
hedendaagse kunst die thema’s als anorexia en maat-
schappijdwang  aanraakt. Zo is er een aparte ruimte voor 

Sint-Lucasstudenten die hun creatieve impulsen de vrije 
loop mochten laten voor deze tentoonstelling.

Hersens sCHillen

Interessanter dan de tijdelijke tentoonstelling is de 
vaste collectie over de geschiedenis van de psychiatrie. 
Die omvat een vrij helder overzicht van de oorsprong van 
de psychiatrie: van sjamanistische rituelen tot verguisde 
praktijken als aderlatingen en schedelboringen. Een blik 
op een vitrinekast met scalpels maakt meteen duidelijk 
wat Tom Waits bedoelde met “I’d rather have a bottle in 
front of me, than a frontal lobotomy”. Uit het voorgaande 
mag blijken dat het woord ‘gestoord’ niet alleen op de 
patiënten zelf betrekking hoeft te hebben. Bovendien is 
het een belangrijke verdienste van het museum dat ze 
je er bewust van maken dat de traditionele dichotomie 
gezond — gestoord in vraag moet worden gesteld. Een 
vreemdsoortig toestel, ietwat plastisch de ‘hersenschil-
machine’ genaamd, illustreert de opkomst van de hersen-
wetenschap, die, als we de neurologen mogen geloven, de 
toekomst voor zich heeft.

Ook hier, en dat lijkt een handelsmerk van het muse-
um, komen kunstliefhebbers aan hun trekken. Foto’s van 
Stephan Vanfleteren prijken naast werk van enkele psy-
chiatrische patiënten zelf — af en toe gestoord goed. Het 
Museum dr. Guislain verdient een bezoek op zich en de 
tentoonstelling Het gewichtige lichaam die daar nu loopt 
is een welkom extraatje. Evenals de democratische toe-
gangsprijs van 1 euro voor -26-jarigen.  ¶

‘het gewichtige lichaam’, nog tot 8 mei in het museum 
dr. guislain (jozef guislainstraat 43, 9000 gent).

Buiten het Gentse centrum ligt het Psychiatrisch Instituut dr. Guislain. Aan  
die instelling is een museum gekoppeld, waar je tot 8 mei terecht kan voor de  

tentoonstelling ‘Het gewichtige lichaam. Over dik, dun, perfect of gestoord’. Een  
goed moment om het intrigerende museum eens te bezoeken. door Isaac Demey
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lr Hoewel de drilboren tegen-
woordig elders voortratelen, mag 
het geweten zijn dat de bouw-
honger in het Ufo nog steeds on-
gestild blijft. Op 1 april opent een 
centrale infodesk haar deuren in 
de foyer van het Ufo om de dienst-
verlening voor medewerkers 
en studenten te optimaliseren 
in een overkoepelend, centraal 
aanspreekpunt. Mooie praatjes, 
maar zulks kost geld, en meestal 
te veel. Met het glimmen van de 
balie in het achterhoofd, verwon-
dert het niet dat onze Alma Mater 
de fondsen lustig heeft geplun-
derd. Kostprijs voor de installatie 
en inrichting? 130 000 euro, zon-
der BTW en loonkosten. Volgens 
Kristof De Moor, directeur van 
de Directie Bestuurszaken, een 
rendabele investering: “Door de 
ruime indeling van de balie zul-
len we de kosten kunnen drukken 
met extra activiteiten.” 

Een eind vorig jaar opgerichte 
interfacultaire denktank bracht 
vorige week rapport uit. Het idee 
om er een kleine kernreactor te 
plaatsen werd al vlug verworpen, 
tot spijt van onder meer Profes-
sor Thierens van de vakgroep 
Medische Fysica: “Nochtans een 
uitgelezen kans om deze alumi-
nium structuur aan te grijpen als 
opvolger voor wijlen ons Thetisje 
(de recent ontmantelde Thetisre-
actor, n.v.d.r.).” Ook andere ideeën 

kwamen bovendrijven, gaande 
van een vestiaire voor univer-
sitaire evenementen tot een 
afhaalpizzeria.

Een jury van bestuursleden 
en (oud-)studenten koos verras-
send voor dit laatste. De Moor 
licht toe: “Uit de verslagen valt 
op te merken dat de studenten 
vorig jaar meestal vragen stelden 
omtrent budgetvriendelijke piz-
zeria’s. Door de centrale ligging 
van deze infobalie besloten we 
om daarom zelf een afhaalbalie 
te installeren.” De eerste contac-
ten werden al gelegd: “De piz-
zeria tegenover het rectoraat (Il 
Peperoncino, n.v.d.r.) zoekt al lan-
ger naar een ideale plaats voor 
hun meeneempizza’s, wat wij 
hen nu bieden.” Waarom de jury 
koos voor Il Peperoncino is niet 
geweten. Gianluca, uitbater van 
La Rustica meent het slachtoffer 
te zijn van de grillen van de uni-
versiteit. “Absurd”, zegt De Moor 
over de beschuldiging. “Na beide 
dossiers evenwaardig bekeken te 
hebben besloten we dat La Rus-
tica‘s kartonnen pizza’s het ima-
go van onze universiteit zouden 
kunnen schaden. We gaan daar-
om voor een even budgetvrien-
delijk, kwalitatiever alternatief. 
De openingsuren staan onder 
voorbehoud, maar de afhaalbalie 
zal zeker tijdens de middaguren 
doorlopend bereikbaar zijn.”  ¶

Wie de afgelopen weken het Ufo passeerde, heeft het wellicht al opgemerkt:  
er staat nieuw meubilair. Een bedwelmde student mag er dan een vliegende  

schotel in herkennen, het is wel degelijk een infobalie. En wat voor één.

Ufo informeert niet alleen

Liegende    RepoRteR
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5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Arthouse-films in de allerbeste omstandigheden: 
Uitstekend beeld, Dolby digitale klank en modern zitcomfort. 
En niet te vergeten: ons uniek en sfeervol filmcafé! 

The 
King’s 
speech
een film van Tom hooper

Winnaar 
7 BAFTA  
Awards
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