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Fn 2041. Over het Sint-Pietersplein slepen
de laatste uitslovers zich naar de meet van
de 58ste 12-urenloop (FK, 04/05), al is de
looptijd inmiddels wel ingekort tot zes uur
om de studenten niet al te zwaar te belasten, zowel sportief als alcoholisch. Gelukkig heeft de regering van lopende zaken, om
het welzijn van de bevolking te verhogen,
de BMI-waarde voor obesitas zopas naar
35 opgetrokken. De naakte mannenronde is
voor het tweede opeenvolgende jaar verboden voor priesters. Voor hogere geestelijken
geldt deze regel uiteraard nog niet.
Bingo (Chemica, 10/05) heeft poker
verdrongen als het favoriete tijdverdrijf van
laatdunkende doch bolbuikige zonnebrilfashionisto’s. Onder cultuursociologen — ondanks onafgebroken pesterijen bestaat de
faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen nog steeds — leeft de consensus dat de
overschakeling kon plaatsvinden dankzij de
gemeenschappelijke voorliefde van de deelnemers voor hawaïhemden. Hawaï zelf werd
echter platgebombardeerd nadat de 44ste
president van de Verenigde Staten tijdens
zijn tweede ambtstermijn — na frauduleuze
hertellingen, of course — hardnekkig communistische ideeën uit Europa bleef importeren.
Bij een bezoek aan het MIAT (Archeologische Werkgroep, 04/05) kan, naast een
mule jenny en een twijnmolen, nu ook een
milieubox bewonderd worden als sterk staaltje industrieel vernuft. Minder goed nieuws:
hoewel we eindelijk van het kutfenomeen
van de Boombals verlost zijn, winnen danslessen ballroom- en latindansen (GUDc,
05/05) in sneltempo aan populariteit.
Vlaanderen Vlagt is uitgegroeid van een
op hoongelach onthaalde bende zwakbegaafden tot de meest gerespecteerde middenveldorganisatie, zeker sinds de vakbonden per
ongeluk hun eigen activiteiten hebben gestaakt. Verder heeft Vlaanderen Vlagt haar
actieterrein uitgebreid en voorziet ze de bevolking nu van zowat alle vormen van textiel. Ook de lintenavond (SK, 09/05) wordt

inmiddels door hen gefinancierd. Merk op
dat het ten strengste verboden is producten van Vlaanderen Vlagt te verwerken tot
hoofddoeken of al te trendy kledij: straffen
tot twintig anale vlaggenstokpenetraties zijn
niet ongebruikelijk.
De kiescampagnes zijn vervangen door
een vrij podium (Filologica, 12/05) waar
politici het kiesvee trachten te bekoren met

hun beste humor of diepste decolleté. Combinaties van beide vallen helaas niet uit te
sluiten, bij geen enkel geslacht. Ondertussen
probeert Dominique Deruddere met een
remake van Iedereen Beroemd in te spelen op
deze ontwikkeling. Tot zijn eigen grote verbazing grijpt hij nu zelfs naast een Oscarnominatie. Zeg nu nog dat de vooruitgang niet
bestaat. ¶
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De derde pijler
Lawaai in Gent

een queeste door bloedhete woestijnen,
broeierige jungles en verraderlijke moerassen. op zoek naar de derde pijler:
maatschappelijke dienstverlening.
tuuuuut! it’s the sound … of silence.
tuuuuut!

Het evolutieproject
Jean-Pierre Rondas

in 2007 deed de 200 000 euro subsidie
voor Johan braeckmans evolutieproject
veel stof opwaaien. heeft hij uit dat stof
ook iets waardevols geschapen?
“men vergeleek mij met een
rietveldstoel.” en toch was het gezellig
bijschuiven bij radio- en opiniemaker
Jean-pierre rondas.
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aF “De Ierse minister van Onderwijs Ruairi Quinn
(zie foto, n.v.d.r.) staat momenteel oog in oog met wat
wellicht een van zijn moeilijkste politieke opgaves zal
worden”, aldus The Irish Independent. Quinns departement wil namelijk voorgoed komaf maken met de aanwezigheid van lagere scholen in plattelandsdorpen.
Deze beslissing kwam er nadat het McCarthy-rapport
had vastgesteld dat er 659 rurale scholen bestaan waarin les wordt gegeven aan minder dan vijftig studenten.
Vanuit een economisch oogpunt zou dit initiatief
ruim geschat zo’n 18 miljoen euro kunnen besparen.
Vanuit een sociaal perspectief daarentegen, is er heel
wat weeromstuit te bespeuren. De besparingen zullen
niet alleen voor een toenemende werkloosheid zorgen,
maar ook sociale implicaties met zich mee brengen. Pat
Goff, representant van de Irish Primary Principals Network, stelt dat het sluiten van lagere scholen een nefast
effect zal hebben op het sociale gemeenschapsleven.
“Deze scholen zijn de laatste gemeenschappelijke trefpunten van het lokale netwerk”, aldus Goff.
Naast het verdwijnen van driehonderd jobs, worden
er ook enkele praktische tegenargumenten aangehaald.
Niet alleen kunnen er problemen optreden wat betreft
ruimtevoorziening en transportkosten, er is ook de problematiek omtrent religie en taal. Een klein aandeel van
de scholen staat namelijk onder de bescherming van
de Anglicaanse Kerk, beter bekend als The Church of
Ireland. Eens de fusie is doorgevoerd, zullen deze scholen minder bereikbaar zijn voor gelovigen. Een ander
aspect is de Ierse taal, waarvan velen vrezen dat deze
zal verdwijnen ten koste van het Engels. Ondanks de
aangehaalde tegenargumenten zal Quinn toch zijn politiek beleid doorvoeren. Enkel de toekomst zal kunnen
uitwijzen of de voorgaande bezwaren een werkelijkheid
zijn geworden of niet. ¶
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Media-aandacht is vaak moeilijk te forceren. Bij
Schamper krijgen we dagelijks mails die op het smekende af artikelruimte vragen voor een bepaald evenement, en vaker wel dan niet slaan we die verzoeken
flegmatiek af. Omgekeerd geldt dan weer dat heel wat
Schamperartikels die wij grensverleggend vinden, genegeerd worden door de nationale pers.
Schrijf daarentegen eens iets over een studentenvereniging die bdsm maatschappelijk bespreekbaar
wil maken en de Vlaamse media springt op het onderwerp als een überpotente reu op een loopse teef.
We hebben het geweten. Na het interview met Kajira in Schamper 501 kregen we achtereenvolgens De
Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Laatste
Nieuws, Telefacts, Radio 1, Radio 2, Goedele, Q-music,
StuBru en VT4 aan de lijn. Dat we het telefoonnummer van de geïnterviewde Kajiraleden wegens privacyredenen niet mochten doorgeven, bleek heel wat
frustraties op te wekken. “Tis wel voor Radio 1, hé”,
klonk het bars bij — hoe raadt u het? — Radio 1. Een
redactrice van Het Nieuwsblad suggereerde zelfs een
ruil waarbij ze een naamsvermelding met de toevoeging “een zeer beloftevolle jonge journaliste” in haar
artikel zou verwerken indien we alsnog het telefoonnummer van Kajira doorgaven. Lang leve journalistieke deontologie.
Daarnaast waren er ook enkelen die de nuance tussen ‘bdsm maatschappelijk bespreekbaar maken’ en
‘een bdsm-seksclub’ uit het oog verloren. Op Radio 2
werd rector Paul Van Cauwenberge geïnterviewd
door een presentator die nog het meest leek op een
doordrammerige aangeschoten nonkel op een familiefeest: “Kan ik zeggen dat het een soort van sm-clubje is?”, “Zo’n sm-lokaaltje ziet u niet meteen zitten?”
en “Ik zie het al helemaal voor mij, zo’n lokaaltje ergens op de Blandijnberg met zweepjes …”. Met bijpassende zweep-jingle op de achtergrond. Er mag dan
al tien keer gezegd zijn dat Kajira spreekavonden organiseert of gezellig samen naar de film gaat, anders
suggereren is uiteraard zoveel sensationeler.
Wie vandaag de dag heilige huisjes wil omverschoppen, moet het klaarblijkelijk bij bdsm zoeken.
De Morgen schreef in een artikel naar aanleiding van
de erkenningsprocedure van Kajira dat “sadomasochisme als seksbeleving aan een verrassende opmars
naar een algemenere aanvaarding bezig is”. De verwoedheid waarmee de nationale pers zich in dit verhaal vastbeet, suggereert nochtans dat bdsm nog niet
algemeen aanvaard is. Groot gelijk dat de gezichten
van Kajira geen verdere interviews deden en de overdreven media-aandacht probeerden af te blokken.
Verder toch blij dat we eens een praatje hebben
kunnen maken met alle Vlaamse media, het was gezellig. ¶
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GSR + VKV = koepel
Er worden plannen gesmeed om de Gentse Studentenraad (GSR) en de
Vergadering van Konventsvoorzitters (VKV) harmonieus te laten samensmelten.
Een tussenstand.
le In het huidige systeem is er aan de
UGent zowel de VKV als de Algemene Vergadering (AV) van de GSR. In de VKV zetelen
de acht konventsvoorzitters plus Schamper
en Urgent.fm. De VKV houdt zich bezig met
studentenverenigingen en tijdens deze gezellige koffiekransjes wordt bijvoorbeeld de
subsidieverdeling onder de verschillende
konventen besproken. De AV van de GSR
wordt dan weer gevormd door de studentenvertegenwoordigers, die vergaderen over
standpunten, projecten en begroting van de
GSR.

werkgroepen zoals die nu bestaan binnen de
GSR om te vormen tot echt vaste takken, die
meer autonomie zouden krijgen tegenover
de AV. Daarbij zou een onderscheid gemaakt
worden tussen een tak ‘onderwijs’, een tak
‘sociaal’ en een tak ‘verenigingen en participatie’. Het voorstel voor ‘de koepel’, zoals de
nieuwe structuur voorlopig wordt genoemd,
moet echter zowel langs de GSR en de VKV
passeren voor begonnen kan worden met de
plannen. Met andere woorden: er ligt nog
niets vast.
prO en COntra

Fusie
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Sinds vorig semester werd een denktank
opgericht om na te denken over een alternatieve structuur van het huidig systeem.
Het voorstel van deze denktank luidt momenteel als volgt: de GSR en de VKV zouden fusioneren tot één overkoepelende
Algemene Vergadering, waarin de
volgende vertegenwoordigers zouden zetelen: vier leden van de Raad
van Bestuur, vier van de Sociale
Raad, negen van de VKV en elf facultaire studentenvertegenwoordigers. Daarnaast wordt het voorstel
geopperd om de iets lossere

Op de AV van de GSR op 27 april werd het
voorstel van de koepel goedgekeurd. Studentenvertegenwoordiger Joeri Deryckere: “Er
was ongeveer een tweederde meerderheid
die positief heeft gestemd. Er zullen altijd
wel wat tegenstemmen zijn, maar uiteindelijk is er niemand die echt zwaar tegen het
voorstel geprotesteerd heeft.”
Toch zijn er studentenvertegenwoordigers die hun bedenkingen
hebben bij de koepel, zoals de huidige
voorzitter van de GSR, Tijs Vogelaere: “De uitgangspunten zijn goed, dus
die kan ik alleen maar toejuichen.
De denktank heeft een aantal

doelstellingen voor zichzelf opgesteld, en
dan een oplossing daarvoor gekozen. Maar
het probleem is dat ze die oplossing eigenlijk nooit in vraag hebben gesteld, ze hebben die nooit bekritiseerd of bediscussieerd.
Als je de doelstellingen apart bekijkt, zijn er
volgens mij eenvoudigere manieren om die
problemen op te lossen. De AV’s van de GSR
en de VKV bij elkaar smijten, zal er volgens
mij niet plotseling voor zorgen dat we beter
gaan samenwerken. Het grote gevaar lijkt
mij dat we zelfs nog meer vergadermoe zullen zijn. Ik denk dat er eenvoudigere oplossingen bestaan die veel effectiever zijn dan
het voorstel van die koepel.”
Hoe dan ook moet de VKV zich nog positief uitspreken over het voorstel voor de
bal aan het rollen kan. Pas wanneer het algemeen concept goedgekeurd wordt, kunnen de discussiepunten van het voorstel
verder besproken worden: welke bevoegdheid krijgt de koepel, welke stemprocedure
wordt gevolgd, hoe wordt de voorzitter van
de koepel gekozen … ? Wanneer alles goed
gaat, wordt de finale inwerkingtreding van
de koepel gepland op 1 januari 2012.
Om de streefdatum van 1 januari te halen,
is er echter nog heel wat werk nodig. Zoals de
toekomstige voorzitter van de GSR Gertjan
Dewaele samenvat: “Ik denk dat het idee om
te gaan samenwerken met de verenigingen
en het idee om de GSR efficiënter en sterker
te maken een heel goede zet is. Maar ik vermoed dat de denktank rond die koepel nog
heel veel werk heeft. Het voorstel getuigt van
een visie waarmee we iets kunnen bereiken,
maar nu moeten de details bepaald worden. En er zijn nog heel wat details die
moeten worden vastgelegd. Ik denk
dat die streefdatum haalbaar
is, maar dan moet er doorgewerkt worden en moeten we
concreet beginnen samenwerken.” ¶
schamper 502
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Met de zomerse avonden komen op de Graslei weer naar wiet ruikende tamtams
boven die je uren monotoon gedrum opdringen, terwijl anderen liever de beats van
de Decadance door hun oren jagen. Lawaai schuilt in elk Gents hoekje.
door Anemoon Soete en Thomas Vanthournout
Vroeger hield men bij fuiven enkel rekening met de omwonenden om een decibelbeperking op te leggen. Nadat Prof. dr. Bart
Vinck, audioloog en docent aan de UGent,
eropuit trok met een televisieploeg van
Canvas veranderde dat wel. Plots besefte
bijna elk breezersletje op de fuiven tussen
de koeienstront dat oordoppen geen slecht
idee waren. Als je echter van oordeel bent
après moi le déluge, maar je halverwege toch
overspoeld wordt door oorsuizingen kan
je nog terecht in de oudste tinnituskliniek
van België die Vinck destijds opstartte. Nu
zijn decibels niet meer alleen beperkt voor
omwonenden, maar worden ze aangepast
aan de mogelijke schadelijke gevolgen van
een overdosis beats voor de luisteraars zelf.
Diego Boone, de uitbater van café Le Bleu,
merkte de nieuwe wetgeving duidelijk op.
Hij vertelt ons meer over zijn veroordeling
tot celstraf en loodzware geldboetes.
Tuuuuuuuuut

Als je decibels meet en numeriek weergeeft, moet je rekening houden met de ma6
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nier waarop een decibelschaal werkt. Het
gebeurt zelden dat feestvierders beseffen
dat de grens van 103 decibels waar op festivals naar gestreefd wordt, een verdubbeling
inhoudt van 100 decibels. Het geluid zal dus
dubbel zo luid staan door die schijnbare luttele 3 dB. We zullen dus maar niet beginnen
over de pieken van 150 dB die gemeten worden op de meer hardcore festivals. Vlaams
minister van cultuur, natuur en leefmilieu
Joke Schauvliege wil een getrapt systeem
met een bovengrens van 100 dB opleggen
voor festivals, concerten en feestjes. Tot op
dit moment kreeg het voorstel van Schauvliege echter ironischerwijze geen gehoor.
Fuivende studenten zorgen al snel voor een
drukte die 90 dB overschrijdt waardoor al te
veel beperkingen voor vele organisators een
doemscenario is.
Gele pijpvormige schuimpjes die je in je
oren moet proppen zijn wel bijzonder hip,
maar een doortastende bescherming bieden
ze niet. Een andere optie zijn de doorzichtige
stukjes geboetseerde plastiek die je op maat
kan laten maken. Deze vermeende optimale bescherming komt wel met een optimale

prijs. In promotieloze tijden moet je zo’n 169
euro ophoesten om je oren een getuutloze
nacht te bezorgen. Je kan ook altijd de gratis
‘Bye Bye Nachtlawaailolly’s’ die politiediensten tijdens nachtelijke acties uitdelen in de
vorm van je oorschelp sjieken natuurlijk.
De politie, uw vriend

In Leuven pakken ze wildplassers en lawaaimakers aan door een witgele gemaskerde Geen-Overlastman het pad op te sturen.
Misschien lag het aan de prachtige kleuren,
misschien was het de inventieve naam, in
Gent zal deze mislukte Superman alvast niet
spandexgewijs uit telefoonhokjes springen.
“Er lopen al genoeg rare kwieten rond”, alzo
burgemeester Termont. Bij ons willen ze het
anders aanpakken. Broodnodige benoemingen die bovenaan de agenda staan, duwt de
voorlopige regering wel nog even voor zich
uit. Uit het niets splinternieuwe postjes creëren kan wel nog. Zo kreeg elk Gents wijkcommissariaat onlangs een ‘jeugdinspecteur’.
Die is verantwoordelijk voor de nieuwe aanpak tegenover hangjongeren, opgedreven
www.schamper.ugent.be

mobyletten en … nachtlawaai. Wedden dat
‘het wegwerken van langharig werkschuw
tuig’ ook nog op dat lijstje terechtkomt?
Nadat we een politieman, misschien wel
vijf minuten voor zijn koffiepauze, een vraag
om informatie stelden, werd duidelijk dat
echte flikken zich niet bezighouden met beleidskwesties. Met een vieze blik en een papiertje met een e-mailadres op bonjourde
hij ons buiten. Een paar mails, enkele telefoontjes en vier doorverwijzingen later hebben we er nog altijd het raden naar wat de
dienst communicatie ons wijzer zou kunnen
gemaakt hebben. “Ja, het is verlof geweest en
dan gaat dat allemaal wat trager hé.” De politie uw vriend? Amai mijn oor.
Uit eigen ervaring weten we wel dat de
blauwe mannen van Gent bij een te luid kotfeestje niet al te moeilijk doen. De zomer lokt
wel eens lallende manspersonen de straat op
en we wonen nu eenmaal niet in een WestVlaams zeedorp waar de ijskreemkar het
enige muziekje in een straal van twintig kilometer voortbrengt. Wel vaker gaan studenten bij een feestje om beurten naar de
deur om een waarschuwing te krijgen en
weer eens een andere identiteitskaart voor
te leggen. Geen haan die er naar kraait. We
kunnen dus niet klagen van de Gentse politiediensten, maar we waren toch benieuwd
of we binnenkort nog andere gratis cadeautjes in de vorm van ons oor zouden kunnen
sjieken.

Meestal zet ik dan wat lichte muziek op om
toch in slaap te kunnen vallen.”
De eerste weken nadien had Aline behoorlijk wat pijn, maar die is stilaan verdwenen.
Toch blijft ze last hebben na een avond te
hebben doorgebracht op lawaaierige plaatsen. “Sedert dat incident heb ik op maat gemaakte oordoppen. Op die manier probeer
ik verdere gehoorschade te vermijden en
kan ik toch nog met vrienden naar een café
of een concert. Al zijn die oordoppen soms
vervelend, omdat het moeilijker is om een
gesprek te voeren. Dergelijke oorbeschermers zijn trouwens niet goedkoop. Stilaan
beginnen de mutualiteiten een stuk terug
te betalen, maar op dat vlak mag er nog een
extra inspanning komen.” Nu waarschuwt
Aline haar vrienden en medestudenten voor
overdreven lawaaierige uitgaansplaatsen.
Toch is ze nog teruggegaan naar de plaats
des onheils — Overpoortcafé Pallieter. “Als
je uitgaat in groep, wil je niet de enige zijn
die zijn veto stelt om een café binnen te
stappen. Ik zal wel nooit meer dicht bij de
boxen staan of te lang binnen blijven. Het is
trouwens ook vervelend op minder voor de
hand liggende momenten, bijvoorbeeld als
iemand tijdens het afwassen een vork op het
afdruiprek gooit of als iemand tijdens het
pokeren zijn pokerchips met veel gestes op
tafel kletst. Dat blijft pijn doen, weinigen beseffen dat.”
Diego in den bak

Cafés des onheils

Niet alleen de straat is de habitat van de
luidruchtige student. Ook in cafés staat de
volumeknop soms serieus opengedraaid.
Aline Wauters, een studente rechten, liep
in oktober 2009 definitieve gehoorschade
op in studentencafé Pallieter na een avondje
stappen. Haar gezelschap had enkele dagen last van suizingen, maar bij haar zou
het nooit meer verdwijnen. Na het raadplegen van meerdere artsen en oorspecialisten
werd duidelijk dat ze aan één oor levenslang
een lichte pieptoon zou blijven horen. “Die
voortdurende suizingen waren in het begin
de hel, maar na een tijd slaag je erin om het
te negeren. Zeker in plaatsen waar een beetje lawaai is, let ik minder op de pieptoon.
Maar als het heel stil is, bijvoorbeeld als ik
ga slapen, is het moeilijk om het te negeren.
www.schamper.ugent.be

Nadat begin dit jaar studentencafé De
Hoeve ten grave werd gedragen na een zware
veroordeling voor onder andere geluidsoverlast, kreeg ook Overpoortcafé Le Bleu enkele
weken geleden een serieuze veroordeling te
verwerken. Een zware geldboete van 55.000
euro voor cafébaas Diego Boone (38) en
nog eens 55.000 euro voor zijn bvba Le Bleu.
Daarenboven kreeg Boone een effectieve gevangenisstraf van achttien maanden. “Een
ongezien zware straf ”, vindt de merkbaar
aangedane cafébaas, die deze straf kreeg opgelegd voor twee gevallen van geluidsoverlast van vorig jaar — voor zover geweten een
unicum in de Belgische rechtspraak.
“Er is verzet aangetekend tegen het vonnis en in tussentijd blijft Le Bleu open. De
geluidsnorm voor cafés is vastgelegd op 90
dB, een grens die enkel haalbaar is als er

maar twintig mensen in je café zitten. Zodra
er meer volk een pint komt pakken, is die
norm nog maar moeilijk te controleren. Bij
een geluidstest komen vier mensen in burger binnen, die zich voordoen als klant. Na
een tijdje gaan ze op de dansvloer staan en
meten het aantal decibels met speciale apparatuur. Daar zit een cruciaal probleem in
de regelgeving: men zou een dergelijke meting beter aan de installatie zelf doen, omdat
wij enkel het aantal decibels kunnen meten
die de installatie zelf produceert. Ik liet zelfs
een expertisebureau uit Brussel komen om
het stemniveau in Le Bleu te meten, hetgeen
meer dan 90 dB zou bedragen.”
De onfortuinlijke cafébaas weet zich gesteund door de Facebook-groep ‘Een cafébaas is geen crimineel! Geen cel voor
decibel’ — ’t is niet omdat ’t rijmt dat ’t waar
is. De groep telt reeds meer dan 1.200 leden
en groeit dag na dag verder aan. “Reeds vele
Overpoortcafés, zoals L’Etage, Pallieter, De
Vagant, Point Final en Cuba Libre werden
al veroordeeld voor geluidsoverlast. Terwijl
uitgaansgelegenheden in Leuven er vanaf
komen met een minnelijke schikking van
250 euro, voert men in Gent een stringent
geluidsbeleid. Dat verschil in aanpak voelt
gewoon niet juist aan.” Nochtans is Diego
Boone niet aan zijn proefstuk toe. Verspreid
over de dertien jaar die hij actief is als uitbater in het uitgaansmilieu is hij al elf keer
veroordeeld voor geluidsoverlast. De rechter
noemde Boone in zijn vonnis “een onverbeterlijke milieucrimineel” die “geen respect
heeft voor omwonenden en puur uit winstbejag consequent te luide muziek speelt” en
zag zich dan ook genoodzaakt de zware straf
uit te spreken.
Think before you act

Meer dan in andere studentensteden
werd in Gent de jacht op geluidsterroristen
geopend. Dat de politie daarbij liever op café
controles uitvoert dan geïnteresseerden uitleg wil geven over hun beleid, zal weinigen
verbazen. Maar het blijft een kerntaak van
de geluidspolitie om de geluidspollutie aan
te pakken, hoewel niet iedereen de hand-boven-het-hoofd-politiek apprecieert. Denk na
voor je te luide cafés binnenstapt en vergeet
je oordoppen niet! Schreeuw het van de daken, maar wel niet te luid. ¶
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MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
VAN DE UGENT
De taak van een prof rust op drie pijlers: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Die laatste pijler vertoeft echter soms in een
donker vergeethoekje, gevormd door de schaduw van vooral de eerste pijler.
door Davy Verbeke en Kristof Schreurs
Maatschappelijke dienstverlening heet
officieel “externe wetenschappelijke dienstverlening”. Hieronder worden alle prestaties begrepen van personen of diensten
van de universiteit ten behoeve van derden
(al dan niet vergoed door die derden) die
voortvloeien uit de kennis aanwezig aan de
universiteit. Die dienstverlening kan op uiteenlopende manieren worden ingevuld: onderzoek voeren voor of advies verlenen aan
overheden, bedrijven of private personen,
het schrijven van columns of opiniestukken
in geschreven media, interviews op de radio
of op tv, deelname aan lezingen of debatten,
niet strikt wetenschappelijke boeken publiceren et cetera.
De derde pijler vormt dus de cruciale
brug tussen een universiteit en de bredere
samenleving. De schakelfunctie is met andere woorden essentieel om kennis uit het
wetenschappelijk bedrijf te exporteren en te
laten ‘nuttigen’ door de ‘gewone’ consument.
Het spreekt vanzelf dat onderzoek aan pakweg een geneeskunde- of ingenieursfaculteit
op een meer directe manier haar nut kan
bewijzen voor de buitenwereld in de vorm
van technologische of medische innovatie.
Academici binnen de humane wetenschappen lopen echter een groter risico om zich
te isoleren, indien ze hun wijze woorden niet
kunnen delen met de goegemeente.
8
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Academische fabriek

Niet aan alle (humane) wetenschapsfaculteiten is het kommer en kwel. Het Instituut
voor Internationaal Privaatrecht van de faculteit Rechtsgeleerdheid bijvoorbeeld. Voor
een uurtje advies van een assistent: 80 tot
120 euro, voor een uurtje beleerde bijstand
van een prof: 150 tot 300 euro. Dat geld vloeit
uiteraard niet allemaal in de zak van de respectievelijke assistenten en professoren.
Ook de universiteit pikt haar graantje mee.
Het gefactureerde bedrag komt voor 17% ten
goede aan de centrale kas van de unief voor
wat betreft de “overhead” of de kosten voor
de werking van een instelling. Concreet betekent dit dat het overheadbedrag de indirecte
kosten zoals het gebruik van de universitaire
structuur, de energiefactuur en administratiekost moet dekken.
Die schatting volstaat meestal niet om
de werkelijke kosten voor de universiteit te
compenseren, maar in de toekomst zou er
misschien, onder druk van de EU, werk gemaakt worden van een exacte full-cost benadering. Wat de overblijvende hoofdsom
betreft, komt het rechtstreeks toe aan de
werking van bijvoorbeeld het Instituut voor
Internationaal Privaatrecht. De vraag kan
echter gesteld worden in welke mate dienstverlening aan private instanties of personen

nog ‘maatschappelijk’ is. Professor bio-ingenieurswetenschappen Willy Verstraete,
oervader van spin-offbedrijven aan onze
universiteit, vindt het echter terecht dat
spin-offs gericht op de private markt onder
de vlag van maatschappelijke dienstverlening vallen.
Professor criminologie Brice De Ruyver is thuis op het vlak van dienstverlening
aan de federale overheid: “Ik ken een lange
geschiedenis van wetenschappelijke dienstverlening, van expert in wetenschappelijke
commissies over adviesverlening tot preventieadviseur van voormalig premier Guy
Verhofstadt. Bij al die opdrachten is er altijd
een contract gesloten tussen de opdrachtgever en de rechtenfaculteit, met mezelf als
voorwerp van dat contract.” Zo genereerde
De Ruyver in zijn periode als preventieadviseur 660 000 euro, waarvan dus 83% terugvloeide naar zijn vakgroep en de rest naar de
centrale kas van de universiteit. De Ruyver
geeft wel toe dat hij onmogelijk in dezelfde
mate maatschappelijk actief kon zijn zonder
de steun van zijn vakgroep.
Binnen de vakgroep Archeologie kampen ze met andere heikele punten, zegt
Pieter Laloo van GATE (Ghent Archaeological Team, een spin-off van de universiteit).
“Vroeger werd het archeologisch veldonderzoek verricht binnen de vakgroep, maar door
www.schamper.ugent.be

de opkomst van privébedrijven en de enorme
administratieve
last die het meebracht
voor de professoren
van de vakgroep, is
ervoor geopteerd een
extern bedrijf op te richten.” Gebrek aan tijd en middelen dus, middelen die
voor de oprichting van de spin-off ook niet
door de universiteit ter beschikking werden
gesteld. “Wij zijn onafhankelijk”, zegt Laloo.
“We hebben met vier personen een bvba opgericht en hebben individueel het startkapitaal verzameld. Bovendien is het zo dat we
ieder jaar een royalty moeten betalen aan de
universiteit, deze is contractueel vastgelegd
op 0,5% van onze omzet.”
Na de les op café

De universiteit pikt niet alleen een graantje mee, ze investeert ook wel degelijk financieel in specifieke projecten die tot doel
hebben wetenschap en maatschappij nader
bij elkaar te brengen. Voor deze verzoening
heeft de universiteit een Werkgroep Wetenschapscommunicatie en -popularisering ter
beschikking die advies verleent aan het universiteitsbestuur en zelf — of in samenwerking met andere instanties — initiatieven op
poten zet. Een bekend initiatief was het evolutieproject van professor Johan Braeckman
dat recent ten einde liep (zie ook bladzijde
16). De UGent verleende ook meermaals
haar medewerking aan de jaarlijkse Nacht
van de Onderzoekers en organiseerde vorig
jaar nog een reeks Biotechbabbels waarbij
biotechnologie op een toegankelijke manier werd uiteengedaan door verschillende
sprekers. De Wetenschapswinkel voorziet
www.schamper.ugent.be

dan weer de mogelijkheid aan
non-profitorganisaties om een specifiek onderzoek gratis te laten verrichten door masterstudenten.
De Wetenschapscafés van de AUGent
bieden dan weer de mogelijkheid om op
een informele en ontspannen manier —
alcool maakt nu eenmaal de tongen los — op
café over uiteenlopende wetenschappelijke
thema’s te palaveren met wetenschappers
uit diverse onderzoeksgebieden. David De
Wolf, medewerker Wetenschapscommunicatie aan de afdeling Communicatie van de
UGent, benadrukt dat de meeste proffen het
belangrijk vinden hun vakgebiedkennis te
kunnen delen met een ruimer publiek. “Het
café is volgens professoren een goede manier om aan wetenschapscommunicatie te
doen. Wanneer een prof toch weigert in te
gaan op onze vraag, is het argument altijd
tijdsgebrek.” En hiermee zijn we bij een belangrijk pijnpunt aanbeland: de derde pijler
wordt door vele onderzoekers gewaardeerd,
maar is puur financieel gezien vaak a big
waste of time.
Jan met de mediapet

De financiering van de universiteit en de
verschillende faculteiten wordt deels bepaald
door de wetenschappelijke output, tot nader
order vooral gemeten aan het aantal A1artikels in welbepaalde tijdschriften. Vaak

vinden
onderzoekers door de hoge
publicatiedruk gewoonweg geen tijd meer
om zich bezig te houden met ‘vulgaire’ bezigheden zoals publicaties voor een breder
publiek. Gita Deneckere, professor geschiedenis, betreurt dat een dergelijke economische logica in het academisch bedrijf opgang
maakt. “Het dwingende financieringssysteem werkt voor ons contraproductief. De
humane wetenschappen kunnen in feite niet
opboksen tegen de totaal andere publicatiecultuur in de ‘harde’ wetenschappen. Er is
nu gelukkig wel een nieuw meetsysteem ontwikkeld, het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand, om de scheeftrekking tussen
humane en exacte wetenschappen te compenseren. Het bedrijfsdenken zorgt er voor
dat het einddoel er enkel nog in bestaat om
de output te verhogen en dat er gesnoeid
wordt in de besteedbare tijd voor de tweede
en derde pijler. De dodelijke outputlogica
is ook binnen onze faculteit sluipenderwijs
concurrentie aan het veroorzaken en dat is
sowieso niet goed.”
Een ander voorbeeld van de tijdopslorpende derde pijler is wanneer prins Jan met
de mediapet trekt aan de lange wijze grijze
haren van prinses UGent in haar hoge toren.
Het probleem is dan dat de prinses haar kostbare tijd moet spenderen om uit haar toren
te komen en dat dit haar financieel niets »
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» oplevert.

Columns worden meestal op
onbezoldigde basis geschreven en een optreden op de radio of televisie levert enkel een
vergoeding van de eventuele verplaatsingskosten op. Dat de maatschappelijke dienstverlening niet in rekening wordt gebracht
voor de financiering van een vakgroep, stoort
ook Brecht De Smet, doctoraatsbursaal aan
de vakgroep Studie van de Derde Wereld. Hij
moest de afgelopen maanden meermaals
opdraven in duidingprogramma’s op tv naar
aanleiding van de Egyptische revolutie. “De
tijd die ik daarin investeer is de facto verloren tijd. De universiteit zal dergelijk opdraven uiteraard aanmoedigen omdat dit hun
publieke zichtbaarheid ten goede komt,
maar ik en mijn vakgroep worden er in principe voor afgestraft. Ik vind het beschikbaar
stellen van mijn kennis voor een groter publiek van cruciaal belang en zie dit als een
van de hoofdtaken van academici. Daarom
vind ik dat dit financieel meer beloond zou
moeten worden, maar ik besef ook dat het
moeilijk is een sluitende financieringsformule te vinden, temeer omdat de academische taken uiteindelijk prioritair blijven.”
Freerider!

Ook professor economie Koen Schoors,
die op regelmatige basis opinie- en duiding10
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stukken levert voor
verschillende Vlaamse media deelt de voorgaande zienswijze. “Ik zie mijn stukken als
een uitloper van mijn maatschappelijk engagement en ik vind het een kerntaak van de
universiteit om het maatschappelijke debat
aan te zwengelen. Ik spendeer relatief veel
tijd aan die stukken, maar in principe is dat
irrationeel van me. De universiteit vertoont
eigenlijk freeridergedrag: ze verzorgt haar
public relations en verhoogt haar zichtbaarheid én haar studentenaantallen, maar ik
verhoog enkel mijn werkdruk. Ik ben hier zeker niet over gefrustreerd, maar er loopt dus
beleidsmatig wel iets mank.”
Proffen worden dus praktisch indirect
gedwongen het maatschappelijke water te
schuwen, en lopen hierdoor misschien een
verhoogd risico als irrelevante eilandbewoners door het leven te moeten gaan. Ignace
Lemahieu, directeur Onderzoeksaangelegenheden, vertelt dat deze eilandmetafoor
— of de variant van de ivoren toren — vooral enkele decennia geleden van toepassing
was. “De bèta- en gammawetenschappen
hebben al een hele evolutie doorgemaakt
qua maatschappelijke relevantie. De alfa- of
geesteswetenschappen zijn recenter op gang
gekomen en het Strategisch Plan dat eind
2010 werd opgesteld stipuleert dat onderwijs
en maatschappelijke dienstverlening meer
kunnen doorwegen bij bevorderingen, maar
onderzoeksresultaten blijven de basis.”

De valorisatie van maatschappelijke
dienstverlening gebeurt nu al in min of
meerdere mate voor carrièrepromoties,
maar het gewicht ervan verschilt van faculteit tot faculteit. Professor Carl Devos, alomtegenwoordig als politiek commentator
op de openbare omroep en bij verschillende
geschreven media publiceert bijvoorbeeld
zelf weinig A1-artikels, maar zijn publiek optreden wordt wel gewaardeerd bij zijn evaluatie aan zijn faculteit. Dergelijke valorisatie
heeft dus wel voorlopig enkel invloed op de
persoonlijke promotie als academicus, maar
levert geen concreet onderzoeksbudget
op. David De Wolf meldt dat de werkgroep
Wetenschapscommunicatie- en popularisering zich bewust is van het probleem. “We
houden voortdurend de ogen open voor
mogelijkheden om de inspanningen voor
wetenschapscommunicatie direct of indirect te honoreren. We zijn aan het kijken of
we eventueel directe subsidies kunnen verlenen voor het invullen van de derde pijler.
Maar maak je geen illusies: we hebben nog
een heel lange weg te gaan op dat vlak.”
wikipediaCadeMia?

Een andere vaststelling is dat iedere
onderzoeker in feite altijd zijn persoonlijke competenties en voorkeuren heeft. De
ene vorser haat het om in de aula voor een
bende puberale laptoppende pummels zijn
www.schamper.ugent.be

kostbare tijd te verdoen, de andere academicus kwijt zich dan weer op een iets
serieuzere en meer voorbereide manier
van zijn onderwijstaak. De meeste ondervraagde contactpersonen onderschrijven
het feit dat wetenschappelijk onderzoek
de grondstof van het academisch bedrijf
is en moet blijven, maar sommigen horen
ook wel muziek in het idee van een meer
gedifferentieerde taakinvulling en carrièreplanning. “Zo zouden zowel de derde
als de tweede pijler kwalitatief beter kunnen worden ingevuld”, vindt Deneckere.
“Ik vind het persoonlijk een verschraling
van je A1-publicaties indien ideeën niet
verder doorsijpelen dan het artikel en de
kleine schare specialisten in kwestie.”

Dat bepaalde personen vooral meer
geld uit hun academische carrière zouden willen halen door mogelijke extra inkomsten uit de derde pijler, wuift ze weg:
“Ik geloof niet dat academici uit geldbejag handelen. Bovendien: de auteursrechten op boeken zijn niet echt hoog.” Enkele
maanden geleden opperde de Antwerpse
historicus Marnix Beyen dat ieder wetenschappelijk artikel in zijn vakgebied
in feite vergezeld zou kunnen gaan van
een bijdrage op de internetencyclopedie
Wikipedia. Wij zouden alvast vree content
zijn met de uitbreiding van onze huisencyclopedie. ¶
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U
Poker
met Joker
Van 4 tot 8 april vond onder
de lentezon aan de Gentse
Handelsdokken de jaarlijkse
Jokerweek plaats van de vakgroep
Architectuur en Stedenbouw. Wat
u gemist heeft, volgt hieronder.
door Glen De Schampheleire

De student architectuur is een ras apart. Een zonderling,
in de volksmond. In het beste geval langharig, tot in de late
uurtjes aan de barkruk vastgeroest tuig. In het slechtste geval
is de architect in spe achter een computer ijverig en ambitieus bezig met het ontwerpen van uw en mijn huis van de
toekomst. Wie wat verstand heeft van moderne kunst en architectuur, weet welke rampen de volgende generaties nog te
wachten staan. Laten we ons daarom enkel concentreren op
de eerste categorie. Want wat gebeurt er als je die groep kan
‘enthousiasmeren’? Gorilla Bokitos exploten bij zijn ontsnapping uit de Rotterdamse zoo zijn alom bekend …
paris plaGe / bruxelles les bains

Gelukkig is de vakgroep Architectuur en Stedenbouw daar
(op beschaafde wijze) prima in geslaagd. Tijdens de laatste
lesweek voor de paasvakantie staken ongeveer 450 architectuurstudenten van het eerste tot het vierde jaar de handen uit
de mouwen. De jaarlijkse Jokerweek biedt de studenten een
gelegenheid om zich creatief uit te leven. Dit jaar sprong men
samen met vzw DOK op de kar om de leegstaande betonfabriek en het achterliggende strand in de buurt van GentDampoort om te vormen tot een ontmoetingsplek voor jong
en oud. Dit alles geïnspireerd door soortgelijke initiatieven
in Parijs en Brussel. Tim Vanhooren, assistent vakgroep Architectuur en Stedenbouw volgde het project op: “De bedoeling was om studenten te laten werken met restproducten.
Niet-gerecycleerd, onbruikbaar afval waar we toch nog iets
creatiefs mee proberen te doen.”
Op het tentoonstellingsmoment waren inderdaad enkele
staaltjes van deze ‘functionele recyclagekunst’ te bewonderen. Of wat dacht u van een handgemaakte jacuzzi of een
comfortabel puzzelhoekje mét voetsteun? Hoewel enkele originele vondsten wegens het tijdelijke karakter van het project
toch nog hun weg naar de prullenbak zullen vinden, krijgen
andere gadgets later een vaste stek op het nog in te richten
strand.

foto tim demel

twee MOsselpOtten Op Het strand

Nogmaals Tim Vanhooren: “De resultaten zijn verrassend.
Uiteraard heb je ongeveer een idee van een mogelijke uitkomst. Maar je kan niet alles in de hand houden natuurlijk.
En gelukkig overtreft het eindresultaat dan al die verwachtingen.”
Tot slot werd nog een tipje van de sluier opgelicht: “De bedoeling is om volgend jaar samen met S.M.A.K. (u weet wel,
de mossel- en hamliefhebbers die de belastingbetaler flink wat
duiten kostten, n.v.d.r.) mee te stappen in het TRACK-project.
TRACK is een stedelijk kunstproject dat de verschillende
kanten van de stad naar elkaar trekt door kunst op openbare
plaatsen te zetten (zie bladzijde 27, n.v.d.r.). Een anderhalve
maand voor TRACK van start gaat zouden wij ons steentje
bijdragen.”
Dat belooft … ¶
www.schamper.ugent.be

foto joost vanderdeelen

Geboortedatum? 22 maart 1958
Woonplaats? “Gentbrugge.”
Kinderen? “Drie. De oudste werkt in Canada aan een
doctoraat, de middelste is ook al het huis uit en de jongste zit nog in de humaniora. Dat is wel aangenaam, drie
leeftijdsgroepen tegelijk.”
Combinatie kinderen en werk? “Dat ligt voor iedereen met een academische carrière wel moeilijk, denk ik.
Er wordt heel veel van je verwacht. Met het decaanschap
is dat er natuurlijk niet beter op geworden: je moet nóg
meer beschikbaar zijn en nóg flexibeler zijn.”
Wat wou u worden als kind? “Schrijver van romans.
Ik heb een grote bewondering voor mensen die dat kunnen. Probleem is natuurlijk dat je genoeg schrijftalent
moet hebben — er is immers enorm veel concurrentie. Ik
ben er dan ook nooit echt aan begonnen. Op mijn computer staan wel enkele probeersels, maar die zijn goed
verborgen voor de buitenwereld.”
Hoe kwam u bij wijsbegeerte terecht? “In het middelbaar was ik zowel gefascineerd door filosofie als door
wiskunde. Mijn leraars zeiden mij: ‘Ga wiskunde studeren! Je gaat je leven toch niet verkwanselen aan de wijsbegeerte?’ Toen dacht ik dat er toch wel iets héél speciaals
moest zijn aan die richting als ze mij daar met alle geweld
probeerden weg te houden. Ik ben dan aan wijsbegeerte
begonnen, maar ik heb mijn vader wel nog een semester
moeten voorhouden dat ik wiskunde studeerde. (lacht)
Dat ik uiteindelijk voor ethiek in plaats van logica heb
gekozen, is dankzij Jaap Kruithof (een soort Etienne Vermeersch maar dan twee jaar dood, n.v.d.r.). Hij heeft een
grote indruk op mij nagelaten en zo mijn fascinatie voor
ethiek en maatschappelijke problemen aangescherpt.”
Grootste verwezenlijking? “Er komt een fusie van
alle vakgroepbibliotheken tot één goede, actuele, centrale faculteitsbibliotheek. Daar ben ik buitengewoon tevreden over. Ik zou het evenwel wat arrogant vinden om dat
een verwezenlijking te noemen. Misschien is het een wijzere levenshouding om ervan uit te gaan dat je belangrijkste verwezenlijkingen nog in de toekomst liggen.”

Bent u lid van een vrijmetselaarsloge? “Ja, en dat
heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik vind
wel dat ik mag zeggen dat er nooit of te nimmer iemand
in de faculteit is geweest die ik heb voorgetrokken omdat
die ook in de loge zat. Die dingen staan absoluut los van
elkaar.
Ik ben in eerste instantie vrijmetselaar omdat ik een
ongelooflijke bewondering heb voor de 18e-eeuwse verlichtingscultuur. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik
iemand anders z’n eigen levensbeschouwelijke positionering niet zou gunnen. De vreedzame co-existentie
tussen verschillende levensbeschouwingen vind ik heel
belangrijk. Wat de Kerk op dit moment overkomt, vind
ik bijvoorbeeld vreselijk, omdat ik weet dat de Kerk voor
veel mensen nog van alles betekent.”
U bent voor één dag rector met dictatoriale macht
en moet een faculteit afschaffen. Welke? “Ik zou ze allemaal afschaffen! ‘Faculteit’ is een verouderd concept.
Wat hier gesloten faculteiten zijn, vormen in het buitenland vaak grotere eenheden. Laat ons het onderwijs misschien facultair houden, maar ik heb mijn twijfels of dat
ook de beste manier is om het onderzoek te organiseren.
Zo gebruiken bijvoorbeeld linguïsten, psychologen en sociologen vaak methodes die heel erg op elkaar lijken. Op
vlak van onderzoek zou het dus niet slecht zijn om iets
als ‘interfaculteiten’ op te richten, om de uitwisseling van
methodes te gaan institutionaliseren. Dat vereist natuurlijk wel dat onderzoek en onderwijs tot op zekere hoogte
van elkaar worden losgekoppeld. Daar zou ik meer dan
één dag dictatoriale macht voor nodig hebben.” (lacht)
De elf decanen vormen een voetbalploeg. Op welke positie speelt u? “Oei. Ik heb één keer gevoetbald in
mijn leven en ik heb daar toen een hersenschudding aan
overgehouden: ik stond in de goal en kreeg een bal tegen
mijn hoofd. Ik heb daar nog maanden van platgelegen,
dus liefst geen doelman. Zet me maar op het middenveld.
Om de aanvallen op te vangen en toch af en toe eens een
doelpunt te scoren.” ¶

Decaan van De Week

Om de twee weken reikt Schamper de exclusieve en volstrekt waardeloze ‘Decaan van de Week’-award uit in ruil
voor een kort gesprek. Deze week: prof. Freddy Mortier van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, omdat er nood
was aan verlichting in deze donkere tijden. door Joost Vanderdeelen en Pieter Van Nuffel

U
Groene groentjes
De GSR heeft in het kader van de 10:10-campagne een nieuw project op poten
gezet: de wekelijkse verkoop van biologische groentjes in pakketvorm. Omdat
ze het belangrijk vinden dat Gentse studenten hun groentjes eten.
door Sebastian Ippolito
en fruit. De pakketten
kunnen steeds tussen
4 en 7 uur in de namiddag afgehaald worden.
Wel moet je je eigen
draagtas meenemen
of de herbruikbare
tas kopen die de GSR
ter beschikking stelt
voor één euro. Een
week op voorhand
bestellen met een
mailtje naar groentepakketten@gsr.ugent.
be
be. Eveneens op
voorhand betalen,
ofwel via overschrij
overschrijving ofwel tijdens
de vorige verdeling aan de balie, is
weliswaar noodzakelijk.

te
door anemoon soe

Enkele weken lang
ziet de inkomhal van de Therminal, het afhaalpunt van de groentepakketten, er wat
anders uit op maandagnamiddag. De actie
is op 26 april van start gegaan en loopt nog
tot en met 23 mei. Tegenover de balie in De
Therminal staan stapels felgekleurde bakken, elk gevuld met een assortiment lekkers.
Daar zijn verschillende types groentepakketten beschikbaar. Meerdere mensen kunnen
eten van een kotpakket, dat tien euro kost.
Voor wie alleen eet is er het gewone groentepakket, voor vijf euro. Daarnaast is er
ook een fruitpakket, eveneens vijf euro, verkrijgbaar en een gemengd pakket, zes euro,
voor wie niet kan kiezen tussen groentjes
14
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wat de bOer
niet kent …

Welke groenten er
precies in die pakketten zitten, maken de organisatoren de dag voor de verdeling bekend
met een mailtje. Voor de eerste week bevatte
het standaard groentepakket een krop sla,
twee bussels prei, vijf kroppen witloof en
vijf worteltjes. De producten waren vers en
in goede staat. Voorlopig zijn de groenten
zeer toegankelijk, maar dit zou kunnen veranderen ten voordele van minder bekende
lokale groenten. Volgens de site van de leverancier, het biodynamische landbouwbedrijf
De Wassende Maan, is de onbekendheid
van de inhoud van de pakketten en van de
groentjes niet nadelig. Integendeel, het is
zelfs een troef: “Onze abonnees laten zich
met plezier verrassen door de samenstelling

van hun pakket. Het stimuleert hen namelijk
om nieuwe culinaire horizonten te verkennen.” En toch is er steeds het risico om een
kat in een zak te kopen. Culinaire horizonten staan namelijk laag op de prioriteitenlijst van de gemiddelde student en sommige
mensen hebben nu eenmaal een bloedhekel
aan spruitjes bijvoorbeeld. De meeste groentjes en fruit produceert De Wassende Maan
zelf en de rest wordt geïmporteerd van gecertificeerde biologische bedrijven.
GezOnde kOOksels

Veel studenten komen in de keuken niet
veel verder dan de microgolf (waar je ook
Schampers kan inleggen). Om die onbeholpen hongerlijders te redden, en naar
aanleiding van de groentepakkettenactie,
organiseerde UGent 10:10 zelfs drie kookworkshops in samenwerking met EVA en
toverde zo de groentepakketten om in volwaardige maaltijden. Daarenboven bevatten de mails over de groentepakketten links
naar recepten met ingrediënten die dezelfde
week in de pakketten zitten. De GSR is eveneens van plan om recepten op hun site te
zetten, ook al zijn er meer dan voldoende receptensites te vinden op het net. Voorlopig
is de actie een succes. Ondanks de beperkte reclame, slechts een oproep op Minerva
en een Facebook-pagina, zijn er toch al 56
groentepakketten verkocht en bij het ten
perse gaan waren 2 van de 3 kookworkshops
volzet. Stuver Joeri Deryckere doet de toekomstplannen voor de pakketten uit de doeken: ”Als het goed loopt, is het wel het plan
om vanaf september weer te starten, maar
dan veel groter, met meer verkooppunten en
ook veel meer reclame op Student Kick-Off
en kennismakingen en dergelijke meer om
vooral in het begin van het jaar meer mensen te lokken.” ¶
www.schamper.ugent.be

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: Yannick Van Winkel uit Karlstad.
Over het algemeen ziet het Zweedse
studentenleven in Karlstad er heel anders
uit dan dat aan de Vlaamse universiteiten
en hogescholen. Allereerst is het studeerwerk hier een pak minder stresserend dan
in België. Niet omdat het in hoeveelheid
of in moeilijkheidsgraad niet zoveel werk
vraagt, eerder omdat het onderwijssysteem hier helemaal anders is. Hier werkt
men namelijk in een soort van clusters: je
volgt een vak, maakt er een examen van
en onmiddellijk daaropvolgend begin je
aan een nieuw vak. Je bent dus altijd maar
met één enkel vak en examen bezig en
hoeft je geen weg te banen door een chaos van vier tot zeven vakken tezelfdertijd,
zoals dat in België het geval is.
Ook hebben de Zweedse universiteiten
in het algemeen een veel internationalere
uitstraling dan hun Belgische collega’s.
Een aanzienlijk deel van de vakken en programma’s wordt hier immers in het Engels
gegeven en dat trekt niet alleen uitwisselingsstudenten uit Europa aan, maar ook
zogenaamde freemovers die van overal ter
wereld naar Scandinavië trekken om er te
gaan studeren. Ook de Zweedse studenten zelf treffen meer dan eens volledig
in het Engels gedoceerde vakken aan op
hun curriculum. Bovendien schuwen buitenlanders het feit dat er geen inschrijvingsgeld betaald dient te worden aan de
Zweedse universiteiten niet.
Wat de ‘setting’ betreft, die is op z’n
minst verschillend met die in Gent. Terwijl de meeste gebouwen en leslokalen
www.schamper.ugent.be

van onze alma mater zich verspreid over de drukke Gentse binnenstad bevinden, verschuilt de
Karlstad Universiteit zich in het
midden van een bos aan de rand
van de stad. Bovendien is het een
campusuniversiteit: alle auditoria,
leslokalen, labo’s en kantoren zijn
geconcentreerd in een groot gebouwencomplex op één en dezelfde
plaats. Hier hoef je dus geen verre afstanden af te leggen zoals, om maar
iets te noemen, Campus Sterre – Dunantlaan.
Ik ben er inmiddels van overtuigd
dat als de Universiteit Gent een tikkeltje meer inspanning zou leveren op
deze drie gebieden (onderwijssysteem,
internationalisering en infrastructuur)
het een nog veel betere universiteit kan
worden dan ze vandaag al is. Vooral het
internationale imago van de UGent —
nadat ik bijna een jaar elders vertoefd
heb, is me dat duidelijk geworden —
kan nog veel beter worden. Misschien
een simpel maar wel passend voorbeeld:
tijdens mijn eerste twee bachelorjaren in
Gent heb ik niet één Erasmusser ontmoet.
En dat terwijl alle Zweedse thuisstudenten hier constant in contact komen met
mensen uit verschillende landen, met hen
samenwonen, samenwerken, en samen
studeren. Ze zijn dan ook verplicht constant Engels te praten met elkaar, wat we
ons in Gent moeilijk kunnen inbeelden,
lijkt me. Durf (internationaler) denken! ¶

achter
k lap
Nazicafés

Het was ons persoonlijk ontgaan, maar volgens posters die sinds het paasweekend overal in
Gent ophangen, zwermt het in de Overpoort van
de nazicafés. Onder de titel “boycot nazicafés”
(sic) wordt opgeroepen om ‘t Vosken, de Canard
Bizar, ‘t Putje en de Cuba Libre links te laten
liggen. De hoofdreden om deze cafés te bombarderen tot nazicafés lijkt vooralsnog te maken te hebben met het feit dat daar al eens een
groepje NSV!‘ers of KVHV’ers durft te zitten.
De groep die achter de “organiseer zelfverweer
en saboteer”-posters zit, blijft momenteel nog
anoniem. Toeval of niet: in hetzelfde weekend
werd de auto van de eigenaar van de Canard
Bizar vernield en werden de ruiten van ‘t Vosken ingeslagen.
Beroep Kasper en NSV!

Op de Sociale Raad van 28 april werd besloten over de beroepen tegen de erkenning
van NSV! en Kasper bij het PFK. Voor beide
beroepen waren er vijf stemmen voor, vijf
stemmen tegen en één onthouding. Daarop
ontstond verwarring over wat dit ex aequo
eigenlijk betekende voor het vervolg van
de dossiers. Bij het ter perse gaan van deze
Schamper werd al juridisch advies ingewonnen, maar was nog niet duidelijk hoe
het dossier verder afgehandeld zou worden. Eén van de SoRa-leden, een zekere
Robert M., suggereerde alvast het inschakelen van “een homoneger” om definitief te bewijzen dat de verenigingen
racistisch en homofoob zijn. Goe plan.
Kajira mag niet meespelen

De erkenningsaanvraag van Kajira,
de eerste bdsm-studentenvereniging
aan de UGent, werd op 27 april afgekaatst door de Dienst Studentenactiviteiten (DSA). De reden: Kajira
voldoet niet aan de statuten van de
DSA, die onder meer inhouden dat
de vereniging reeds vijf activiteiten
“in het voorafgaande burgerlijk jaar”
moet hebben georganiseerd. Bummer. Op 6 december kan Kajira een
nieuwe aanvraag indienen. ¶
Schamper 502
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Wetenschap

Onnatuurlijke selectie
Johan braeckman over misvattingen rond de evolutietheorie en zijn project

In 2007 startte professor Johan Braeckman het project ‘Naar een beter begrip van de evolutietheorie in Vlaanderen’. Het deed toen veel
stof opwaaien, maar de laatste tijd is het opvallend stil. Het project
is echter nu pas bijna afgelopen. Tijd om de stilte te doorbreken.
door An-Sophie Fontaine en Tom De Maerschalck
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Johan Braeckman (1965) is professor in
de wijsgerige antropologie. Zijn specialisatie
heeft veel raakvlakken met maatschappelijke kwesties. Daarom houdt hij zich ook bezig met het populariseren van wetenschap
en filosofie. Als promotor van het project is
hij tevreden over het verloop, maar ziet hij
ook dat er nog veel werk te verrichten valt.
subsidie en relevantie
Hoe is uw project tot stand gekomen?

“Het begin ligt bij onze universiteit een
kleine vier jaar geleden, die een budget opzij
had gezet voor een aantal wetenschapspopulariserende projecten. Er is nu trouwens
een nieuwe oproep voor gekomen. Ik had
toen zo’n projectvoorstel ingediend en was
bij een van de zes of zeven projecten die
goedgekeurd zijn. Elk project kreeg een bepaald budget. Dat van mij kreeg 200 000
euro, wat het minimumbedrag is voor een
onderzoek van vier jaar. Binnen die periode
veronderstelt men dat een doctoraat van een
beginnend onderzoeker kan afgewerkt worden. Ongeveer 170 000 euro is daar naartoe
gegaan, de rest ging naar praktische zaken
zoals de website en congressen.”
waarom kreeg specifiek uw project zoveel
aandacht van de media?

“Vooral omdat mensen vonden dat het
subsidiebedrag enorm hoog lag. Maar de
meesten begrijpen niet hoe wetenschappelijk onderzoek in elkaar zit. Het FWO geeft
jaarlijks miljoenen uit. Men beseft de kosten
niet die erbij komen kijken. Beurzen en fondsen zijn daarom ook zeer moeilijk te verkrijgen. Momenteel begeleid ik tien personen,
maar binnen een paar jaar zullen er dat
misschien maar twee meer zijn. Enerzijds
staat het iedereen vrij om zo’n aanvraag in
te dienen. Anderzijds vinden veel docenten
het gewoon niet opportuun om hun vak te
populariseren. Mijn vakgebied roept dat nu
toevallig wél op. En na de goedkeuring van
een project moet je de resultaten beoordelen, de rest doet er niet veel toe.
Persaandacht is altijd goed, maar het was
om de verkeerde redenen. Het illustreert
daardoor dat er nood is aan een goede uiteenzetting over evolutietheorie in een popuwww.schamper.ugent.be

lairwetenschappelijk kader. Dat mensen er
zo sterk op reageren, wijst op de subversiviteit van het onderwerp. In allerlei opzichten
is de evolutietheorie de belangrijkste ooit
bedacht. Er is geen theorie die zoveel stof
doet opwaaien, die zo sterk raakt aan wat
het is om mens te zijn. Een van de andere
populariserende projecten ging over de Middeleeuwen. Je hoort daar amper iets van in
de media, want er struikelt niemand over.
De evolutietheorie daarentegen ligt duidelijk gevoelig omdat ze allerlei raakvlakken
met onder meer zingeving en religie heeft.
Net daarom is degelijke informatie nodig,
ook voor leken.”
wat zijn de resultaten van het project?

“Onderzoeker Johan De Smedt verdedigt
zijn doctoraat volgende week. Het heeft tot
nu toe een tiental publicaties opgeleverd in
internationale tijdschriften, wat een prima
resultaat is. Daarnaast heeft ons team van
academici en vrijwilligers geprobeerd om
zoveel mogelijk materiaal aan te leveren op
de website. We hebben ontzettend veel lezingen gegeven, een toneelstuk voor kinderen
van de lagere school helpen maken, meegewerkt aan tentoonstellingen, er is zelfs een
stripverhaal uitgekomen op 10 000 exemplaren, er zijn spin-offs ontstaan, er is een
onderzoekster die nu een website aan het
ontwikkelen is rond evolutietheorie en pedagogie, we hebben samengewerkt met het
KBIN in Brussel (Natuurhistorisch Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, n.v.d.r.). In het kort: alles wat we met de
tijd en de middelen konden verwezenlijken,
is gelukt. De betaling van de A1-publicaties
van het doctoraat hebben de subsidies van
de universiteit ruimschoots terugbetaald.
Vergeet niet dat het in feite slechts een eenmansoperatie was. Ik heb meerdere projecten lopen en best veel vakken te geven dus
ikzelf kon sowieso maar een beperkte bijdrage leveren.”
is het niet minder relevant om de theorie hier
in belgië onder de aandacht te brengen dan in
moslimlanden bijvoorbeeld?

“Ook hier ligt evolutie extra gevoelig. Het
kan goed zijn dat er elders meer nood aan is,
maar ik werk in België. Het is niet omdat er

in het buitenland meer problematiek rond
bestaat, dat je er hier geen onderzoek naar
kan voeren. Er zijn veel onderzoekers bezig
met thema’s waarvan de meeste mensen nog
veel minder wakker van liggen. Dat is nooit
een argument tégen onderzoek. Het is niet
de meerderheid die beslist.
Los daarvan weten we uit enquêtes dat
ongeveer een kwart van de Belgische bevolking problemen heeft met de evolutietheorie.
Het kan zijn dat je ze wetenschappelijk niet
vat, of ideologisch niet, dat je denkt dat de
theorie racistisch is bijvoorbeeld. Daartussen heb je een hele waaier van misvattingen
die ontkracht moeten worden. Natuurlijke
selectie is misschien het voorbeeld bij uitstek: bedrieglijk eenvoudig. Mensen denken
al snel dat selectie impliceert dat alles bij
toeval gebeurt, of dat sommige mutaties
zich intentioneel manifesteren, wat allemaal
niet juist is. Overal zijn er mensen die over
de evolutietheorie doceren die dezelfde problemen vaststellen. Er bestaan hele congressen enkel over die pedagogische kwesties.”
biOlOGie en pedaGOGie
Hoe brengt u de theorie dan over in het onderwijs?

“Ik ben gaan spreken in scholen waar de
meerderheid van de leerlingen moslim is.
Ik kan best goed met die leerlingen praten,
vooral moslima’s zijn geïnteresseerd. Het zijn
ook leerzame ervaringen voor mijzelf. Op
zichzelf zijn lezingen weer niet het middel
bij uitstek. Ik kan moeilijk alle schooltjes in
Vlaanderen afgaan. Ik heb twee jaar aan een
stuk een drietal lezingen per week gegeven.
Het is bijna een uit de hand gelopen hobby
geworden, ik moet ook nog met mijn job bezig zijn. Het probleem moet ook structureler
aangepakt worden. Ik krijg regelmatig mails
van leerkrachten biologie, zedenleer of godsdienst die moeten vaststellen dat zijzelf met
een probleem zitten als ze praten over evolutie. Ze vragen dan aan mij om daarover te
komen spreken omdat ze soms niet goed weten hoe ze moeten omgaan met vragen die
leerlingen stellen.
Als een moslimjongen opmerkt in de les
dat de leerkracht geen weet heeft van Harun
Jahjahs bewering dat Darwins theorie »
schamper 502
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W
» verantwoordelijk is voor moorden en racisme, weet die lesgever
vaak niet wat te antwoorden. (Jahjah
is binnenhuisarchitect en pseudofilosoof, n.v.d.r.) Een leerkracht biologie
heeft ook nooit alle ideologische
kwesties daaromtrent geleerd te bestuderen. Biologen zijn — misschien
terecht — enkel geboeid door de wetenschappelijke kant van de zaak. Je
verergert het probleem wel als je
‘alternatieve’ perspectieven doodzwijgt. Leerlingen voelen zich niet
ernstig genomen of halen uit stilzwijgen een tegenbewijs. Mijn visie
is net dat je moet kunnen ingaan op
onder meer de bewering dat mensen door God of Allah kant-en-klaar
geschapen zijn. Daarin moet je getraind worden, en dat is ook deels
de verdienste van ons project.”
Moslims beschouwen religieuze opvattingen als wetenschappelijk, en omgekeerd. Dat maakt discussie moeilijk.

“Of net interessant: zo kan je beginnen uitleggen wat het domein
van religie en dat van wetenschap
is. Als imam Nordine Taouil op televisie zegt dat soorten niet geëvolueerd zijn maar zo geschapen, doet
hij eigenlijk een wetenschappelijke
uitspraak en gaat hij zijn boekje te
buiten. Als een biologieleerkracht
Darwin gebruikt als bewijs dat God
niet bestaat, doet hij hetzelfde.”
Gaat een leerkracht dan ook niet
buiten zijn boekje als hij antwoord geeft
op ethische kwesties?

“Ik denk het niet. Als die lesgever dat op een goed geïnformeerde
manier doet, behoort dat tot zijn of
haar job. Als hij of zij er daarentegen
niet wil of kan op ingaan, lijkt me
dat slechter. Je kan als leerkracht die
weet wat te zeggen altijd antwoorden dat het normaal niet bij de leerstof hoort, maar je er wel informatie
over wil verschaffen als ernaar gevraagd wordt. Er is op dit moment
geen plek waar je zulke informatie
kan halen behalve bij ons project.
Ik vind het ook de taak van de leerkracht om leerlingen te verplichten
18
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die lessen bij te wonen. Het gebeurt
soms dat ze de klas willen verlaten
uit ‘religieuze overwegingen’.”
Intentie en opinie
Hoe vindt u dat de media uw project
behandeld heeft?

“Er zijn natuurlijk enkele uitschuivers gebeurd, maar dat is
hoe de media werkt. Een titel als
‘Vlaamse prof krijgt 200 000 euro
om creationisme te bestrijden’ is
fout geformuleerd. Ik heb niet de
intentie om het creationisme te bestrijden en bovendien denken veel
lezers dat ik dat geld persoonlijk
heb, wat niet het geval is. Als je die
artikels naleest, staan daar enkele
zaken in die potentieel zeer misleidend zijn. Als een journalist zegt
dat ik met ‘een kruistocht tegen het
creationisme’ ben begonnen, dan
moet ik wel zeggen dat ik mij daar
niet mee bezig hou. De media pikt
in op zaken die nogal gevoelig liggen. Ik heb wel een paar keer gereageerd op de media omdat er lezers
zijn die zich rechtstreeks tegen mij
verzetten, maar ze zitten op het verkeerde spoor omdat de media verantwoordelijk is. Via opiniestukken
in kranten wilde ik duidelijk kunnen
uitleggen hoe het project werkelijk
in elkaar zit.”
Wat hoopt u dat het doctoraat zal
verduidelijken?

“Het doctoraat gaat in op de
meest fundamentele psychologische en culturele factoren die het
accepteren en begrijpen van wetenschap bemoeilijken, met als grote
casus de evolutietheorie. De theorie lijkt in te gaan tegen een aantal
intuïties die mensen hebben over
de aard van de realiteit. Een intuïtie
waar je makkelijk van af kan geraken is het gevoel dat de aarde stilstaat en plat is. Als je echter niet met
wetenschap geconfronteerd wordt,
geloof je dat. We weten dat het niet
zo moeilijk is om dat aan kinderen
duidelijk te maken. Bij evolutie ligt
dat anders. Een van de moeilijker te

« Uit enquêtes
weten we dat
ongeveer een
kwart van de
Belgische bevolking problemen heeft met
de evolutietheorie. »

doorbreken intuïties is onze neiging
tot teleologisch denken. We bekijken de natuur alsof ze doelgericht
is. Zo bestaan er onderzoeken die
aantonen dat kinderen ook levenloze dingen doelen gaan toekennen.
Dat zit in onze psyche ingebakken.
Als je naar andere mensen kijkt,
zie je geen hoopje botten met huid
rond waar af en toe wat geluid uitkomt. Je leest intenties en ziet doelgerichtheid, je beseft dat een ander
ook een nadenkende geest heeft. De
evolutietheorie heeft een heel andere visie op doelgerichtheid in de
natuur, namelijk dat er geen is. Als
leerkracht moet je dus weten dat je
denkbeelden uitlegt van onderzoekers die totaal anders naar de wereld kijken dan de modale mens.”
Denkt u dat er nog respons zal komen, nu het doctoraat binnenkort wordt
voorgebracht?

“Ik krijg nog steeds reacties,
maar de scherpe toon is intussen
weg. Ik krijg hoofdzakelijk e-mails
met vragen van informatieve aard.
Dat was natuurlijk de bedoeling van
het project. Mijn grootste zorg is de
opvolging. De resultaten, en de website zijn zeker nog meerdere jaren
bruikbaar. Maar als een website niet
wordt bijgehouden, verouderd ze,
wat jammer zou zijn. Daarom reken
ik op vrijwilligers, in het bijzonder
studenten, om de website in leven
te houden. Er zijn bijvoorbeeld nog
veel FAQ’s die om een antwoord vragen. Ook heel wat niet-biologische
disciplines zijn relevant. Wie wil,
kan ons teksten bezorgen voor op
de website.” ¶

Meer weten? Surf zeker naar
www.evolutietheorie.be
Niet overtuigd? Zoek je
heil bij de concurrentie
op www.creabel.org

www.schamper.ugent.be

après nOus le déluGe?
eén jaar klimaatactie UGent 10:10

De studentengroepering UGent 10:10 speelt sinds oktober met het duurzame
geweten van onze unief en haar studenten. Toen kondigden ze in Schamper
al een hoop ambitieuze plannen aan. Hoe hebben ze het er vanaf gebracht?
door Joost Depotter
nieuwe brOOdJes en veGGiedaGen

Hoewel het bij dit strandweer bijzonder moeilijk is om in de klimaatopwarming onze doodsvijand te zien,
is het gevaar meer dan reëel. Trouwens,
lijken de ogen van je toekomstige ex ook
niet des te wulpser te fonkelen net voor ze
je hart breekt in een miljard stukken? Denk
daar maar eens over na. Natalie Eggermont
en Jeroen Baets, voorzitster en vice van het
Gentse Klimaatkorps vertellen over hun eerste jaar op de barricaden van 10:10.
UGent 10:10 probeert de studenten warm
te maken om zelf tien procent minder CO2
uit te stoten. Inschrijven kan via de website,
waar je in een lijst aanduidt waarop je precies wil besparen. De douche uitzetten
tijdens het masturberen levert bijvoorbeeld al snel 6% minder uitstoot op.
Als streefdoel hadden ze zichzelf voorgenomen 10% of 3200 UGent-studenten
over de streep te halen. Dit doel is jammer genoeg nog steeds niet bereikt.
durF zelF te veranderen!

“Het is enorm moeilijk om studenten echt
te bereiken en naamsbekendheid te verwerven. Zeker omdat we niet hypocriet willen
zijn door heel de universiteit vol te kleven
met posters die de volgende dag toch weer
overplakt worden. We hebben ons uiterste
best gedaan via een ludieke stickeractie en
we zijn ook de straat opgetrokken. Waarschijnlijk zullen we volgend jaar de vruchten
plukken van de naamsbekendheid die we dit
jaar verworven hebben.”
“Heel veel studenten vinden van zichzelf
dat ze al erg veel doen voor het milieu. Maar
www.schamper.ugent.be

een halfjaarlijkse vliegreis, elke dag minimum 200 gram vlees eten en het ‘mee’ zijn
met de nieuwste gadgets zien ze nog steeds
als een basiscomfort. Wanneer we naar een
duurzame wereld willen streven zullen we
toch gezamenlijk een klik moeten maken.”
Een aantal initiatieven van UGent 10:10 zijn
daar een goed begin voor. Zo organiseerden ze onder andere een ruilmarkt waar
menig mens een ‘nieuwe’ garderobe heeft
gevonden, de Low Impact Party en de kookworkshops bij de groentepaketten die je de
komende weken aan democratische prijzen
via de GSR kunt bestellen (zie bladzijde 14).

Het meeste succes lijken ze te boeken op
beleidsniveau. “Voor volgend jaar werken we
volop aan een duurzaamheidspact dat vakgroepen kunnen onderschrijven. We hebben
een lijst opgesteld waaruit de deelnemende
vakgroepen een aantal thema’s kunnen kiezen waarop ze willen inzetten, een beetje zoals de individuele studenten dit nu al doen.
Een groot verschil is dat via de aanstelling
van een milieuverantwoordelijke veel meer
controle mogelijk is. Een vijftiental proffen
zijn al bijzonder enthousiast! Momenteel lopen we de deuren van de decanen plat, die
tot nu toe onverdeeld enthousiast reageren.”
In De Brug ijvert 10:10 voor een meer
uitgesproken veggiedag. Op donderdag
willen ze het concept volledig omdraaien: vier vegetarische gerechten voor maar
één vleesalternatief. Ook een nieuw vegetarisch broodje zit in de finale ontwikkelingsfase. “Veel kunnen we er nog niet
over kwijt, maar het is niet gebaseerd op een
schelleke kaas.” Als kers op de taart heeft het
UZ Gent zichzelf voorgenomen om tegen
2012 uitstootneutraal te worden.
“De kans is ook groot dat we binnen de
vernieuwde Gentse Studentenraad (zie bladzijde 5, n.v.d.r.) een eigen plaats zullen krijgen in de sociale tak. Dit zal het beleid er nog
een stuk gemakkelijker op maken.” ¶
meer informatie?
www.ugent1010.ugent.be
met immer hypnotiserende achtergrond.
schamper 502
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Wetenschap vOOr DUmmies

Bacteriële roddels

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op
een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: communicerende bacteriën.
door Lise Beirinckx
Soms lijkt het alsof de hele wereld een complot tegen
jouw persoontje heeft gesmeed. Ja, echt dé hele wereld!
Zelfs de bacteriepopulatie in je darmen en de ziektekiemen van je lief schijnen dan deel uit te maken van de samenzwering. Gezond verstand vertelt je dat het onzin
is, bacteriën zijn tenslotte maar primitieve ééncelligen
zonder uitgesproken organellen of al te veel DNA, maar
venijn is niet gerelateerd aan groot of klein. Een groot
aantal bacteriën zijn namelijk wél in staat tot samenzweringen.
Tijdens zo’n samenzwering onderneemt een grote
groep bacteriën dezelfde actie, waardoor het effect van
die actie merkbaar wordt. Zo zullen pathogene bacteriën
hun toxische stoffen pas produceren en op je los laten als
ze weten dat ze met voldoende zijn om je ziek te kunnen maken. Een eenzame bacterie zal zijn energie niet
verspillen aan de productie van een stof die onmogelijk
het gewenste effect kan bereiken. Als een bacterie dus
wil weten of het nuttig is om een welbepaalde actie uit
te voeren, moet ze eerst op de hoogte zijn van het aantal
soortgenoten in de omgeving. Dat doet ze door een vorm
van communicatie, genaamd quorum sensing.
De bacterie communiceert als volgt: ze produceert
en secreteert continu specifieke signaalmoleculen, de
zogenaamde quormones, die vervolgens vrij in de omgeving diffunderen en gemakkelijk doorheen de celwanden
kunnen. Wanneer er veel bacteriën van dezelfde soort
aanwezig zijn, zullen er veel quormones in de omgeving

aanwezig zijn, die doorheen de celwand van de bacteriën
geraken en daar op den duur een bepaalde drempel-concentratiewaarde overschrijden. Hierdoor wordt een hele
signalisatiepathway in de cel in gang gezet die de desgewenste actie uitvoert.
Het hele proces van quorum sensing bij bacteriën is
ontdekt in de Hawaiiaanse dwerginktvis (te zien op de
foto). Dit beestje heeft in zijn mantel een lichtgevend orgaan dat ’s nachts bewoond wordt door bioluminiscente
bacteriën. Overdag ontsnappen de bacteriën echter uit
de mantelholte en stoppen met licht geven omdat hun
populatiedensiteit dan te laag is om nog de inwendige
minimumconcentratie aan quormones te bereiken. ’s
Avonds verzamelt de inktvis opnieuw bacteriën in zijn
lichtgevende orgaan totdat de densiteit weer hoog genoeg is om de lichtreacties opnieuw op gang te brengen.
Ook in de medische wereld heeft dit fenomeen belangrijke gevolgen. Zo leeft de bacterie Staphylococcus aureus
zonder problemen op onze huid, een omgeving die echter te droog is om grote dense bacteriepopulaties te laten
groeien. Pas wanneer ze in de buurt van wondjes of in de
inwendige weefsels komen, kunnen ze zich snel vermenigvuldigen en genoeg quormones produceren om hun
toxines vrij te stellen. Die veroorzaken dan, naargelang
de plaats van infectie en de Staphylococcusstam, allerlei aandoeningen, van vervelende puistjes en inwendige
ontstekingen tot het dodelijke toxic shock syndrome. ¶

•••
Enkele Britse alpinisten die de
Mount Everest beklimmen, zijn wel
heel vastberaden om hun hoogtepunt te bereiken. Zij hopen de volle
8848 meter te kunnen bedwingen
met behulp van viagra. Deze blauwe
pil verwijdt de bloedvaten, “waardoor de bloedcirculatie vlotter verloopt en er op grote hoogte meer
zuurstof uit de ijle lucht kan worden
gehaald”, aldus de begeleidende expeditiedokter. Op die manier zullen
ze tegen de tweede helft van mei de
top bereiken. Volgens de expeditieleden zouden er geen problemen
rijzen, zolang hun gedachten niet té
veel afdwalen.

•••

Een doctoraatsonderzoek van de
UGent door Jessica De Maeyer heeft
uitgewezen dat een methadonbehandeling voor ex-heroïneverslaafden belangrijke gevolgen met zich
meebrengt op vlak van levenskwaliteit. Methadon als chemisch substituut voor heroïne vermindert
de gezondheidsrisico’s en de maatschappelijke overlast, maar het is
niet voldoende om de algemene levenskwaliteit te bevorderen. Daarvoor is er ook nood aan praktische en
sociale ondersteuning en moet men
meer de aandacht leggen op zingeving en sociale integratie. Volgens de
onderzoekster steunt levenskwaliteit
op vijf grote aspecten: ‘sociale relaties’, ‘psychologisch welzijn’, ‘een bezigheid hebben’, ‘onafhankelijk zijn’
en ‘zingeving’. Met de methadonbehandeling hopen de meeste ex-verslaafden over een moeilijke periode
te raken in hun leven. In afwachting
daarvan zoeken ze de nodige tijd en
ruimte om een aantal belangrijke aspecten van hun levenskwaliteit uit te
bouwen.

•••
Tot op heden dacht men dat dinosauriërs enkel overdag actief waren en jaagden. Nu blijkt dat veel
dinosauriërs ook in het donker
aanvielen en hun prooien zelfs dan
niet veilig waren. Dat hebben onderzoekers van de universiteit van
Californië ontdekt door eens diep in
de ogen van diverse dino’s te kijken.
Naarmate het oog verschilt in grootte en vorm, varieert ook de harde
oogrok (de buitenste taaie bindweefsellaag die het oog omhult) in grootte en vorm. Wanneer die oogrok een
redelijk grote binnendiameter heeft,

Welk afkickmiddel bestaat er
dan voor cocaïnegebruikers? “Geef
ze gewoon geld als ze er vanaf blijven”, dachten wetenschappers aan
de UGent. Samen met het behande-

lingscentrum De Kiem onderzochten
ze het effect van een nieuwe gedragstherapeutische behandeling. Een belangrijk onderdeel daarvan was dat
de verslaafden tot 1265 euro aan
premies konden opstrijken als ze
een half jaar lang geen poeder snoven. En wat bleek? Die financiële
beloning zorgde ervoor dat de kans
op cocaïne-onthouding na die zes
maanden drie keer groter werd. Al
moet er wel bijgezegd worden dat
die conclusie volgt uit een steekproef
van amper achttien cocaïnesnuivers.
Meer zou misschien een beetje te
duur uitvallen.

•••
foto simon dack

foto anthony loeff

mogen we zeggen dat het om een
nachtdier gaat. Nachtdieren hebben
namelijk grotere ogen, omdat ze een
grote lens en iris nodig hebben om
genoeg licht te kunnen opvangen. Zo
was de Velociraptor — het gevaarlijke
beestje uit Jurassic Park — eigenlijk
vooral actief tijdens de nacht.

Droom je van een tatoeage op je
favoriete lichaamsdeel, maar vrees je
dat die er dertig jaar later misschien
nogal verlept zal uitzien? Ga dan te
rade bij de wiskundige Ian Eames
van het University College London.
Die mens heeft als allereerste een
model ontwikkeld dat voorspelt hoe
het patroon van een tatoeage over
lange tijd vervaagt. De inkt heeft namelijk de neiging om zich lichtjes te
verspreiden doordat de fibroblasten
waarin het pigment ingekapseld zit,
zich delen. Gedetailleerde tatoeages,
zoals die van Stephen Hawking op
de rechterfoto, zijn daarom na twintig jaar nog moeilijk te herkennen.
Als je een tatoeage overweegt, raadt
Eames je dus aan om voor eentje met
een simpele vorm en dikke lijnen te
gaan. Anders zal je het je twintig jaar
later dik beklagen. ¶

WetenschapskOrt

Honger naar kennis? De wetenschapskort voedt u wederom met de wetenswaardigste weetjes uit
de wondere wereld der wetenschappen. door Nathalie Dujardin en Pieter Van Nuffel

Cultuur

agenda
door Fenneke van der Aa

Concert

Podium

Na Berlijn, Brussel en Toulouse is nu ook
Gent aan de beurt: Intimate Strangers komt
van 4 tot 7 mei naar de Vooruit en de Minardschouwburg. Dit arty farty minifestival
is het werk van de eigenzinnige choreografe
Meg Stuart. Deze Amerikaanse stichtte in
1994 in Brussel het gezelschap Damaged
Goods, dat bekend staat om haar speci-

Jorge Macchi, ‘Still Song’, 2005

Soms staan er kleine muzikale goden in
De Centrale. En soms zitten ze daar, zoals in
het geval van Talvin Singh op 3 mei. Deze
Londenaar is in z’n eentje zo ongeveer verantwoordelijk voor de fusie tussen Indiase
muziek en drum ‘n’ bass. Al zittend legde
hij met zijn tabla (een Hindoestaanse drum)
daarmee de basis voor Asian Underground.
Sindsdien mag hij met regelmaat zijn tabla
en electrobeats meenemen naar de studio’s
van Björk, Madonna en Massive Attack. Maar
ook solo kan Singh het prima af. Serieus: die
man heeft een heel genre geschapen!
Ron Sexsmith is nog zo’n grootheid, maar
dan eentje als van weleer. Elton John, Bruce
Springsteen, Elvis Costello, Bob Dylan en ga
zo maar door: alle oudjes lopen massaal weg
met Sexsmith. Nick Hornby vernoemde zelfs
een boek naar zijn nummer Speaking With
The Angel. Deze Canadese singer-songwriter
hoor je dus wel te kennen. Als dat nog niet
het geval is, dan krijg je een kans tot kennismaking op 4 mei. Want dan staat hij in

de Handelsbeurs zijn twaalfde album, Long
Player Late Bloomer, te promoten.
Een nieuwer geluid brengt Jamie XX. Hij
verwijst met zijn neppe — ja, echt! — achternaam naar The XX. Slim, want hij maakte als
producer en beatcruncher van hun debuutplaat een monsterhit — oké, niet zo groot als
die van Lady Gaga, maar toch. Zij trekken nu
volle zalen met hun slaapwekkende indiepop
— The ZZ had beter gepast. Maar post-dubstepper Jamie is een veel interessantere gewaarwording. Check Jamie en z’n posse op 6
mei in Vooruit. Dat wordt gegarandeerd allesbehalve een slaapwekkend feestje.

fieke en atypische bewegingstaal. En ook in
Intimate Strangers kiest Stuart voor aparte
stijlen en performances van choreografen,
videokunstenaars, theatermakers, dansers
en muzikanten.
Op 12 en 13 mei voert Toneelgroep Amsterdam in NTGent de bijzondere eenakter
La Voix Humaine op. Bijzonder, want zo vaak
mogen vrouwen in het theater geen monologen opvoeren. Welnu, in deze monoloog van
Jean Cocteau belt een vrouw voor de laatste
keer haar ex-liefje. Terwijl zij van ontkenning en wanhoop naar agressie evolueert,
probeert hij haar duidelijk te maken dat hij
nu een ander liefje heeft. Normaal gesproken moet je hier wel een trillip van krijgen.
En dat lukt, zelfs met de anders best ambetante Halina Reijn. Ze vertaalde zelf het stuk,
voerde het al voor 15 000 mensen op en won
er een Poolse toneelprijs mee. En dat zegt
natuurlijk alles.
Expo

Niet denken, maar kijken. Dat is het enige
wat je bij Jorge Macchi hoeft te doen. Zijn
tentoonstelling in het S.M.A.K., Music Stands
Still, is niet bedoeld als grootse overpeinzing
over de waan of zin van het leven. Absoluut
niet. De Argentijn nodigt je simpelweg uit in
zijn droomwereld, bestaande uit aquarellen,
sculpturen, installaties en video’s. Simpelheid is daarbij zijn charme. Met minimale
middelen weet deze Argentijn je te betoveren.
In de Zebrastraat vind je deze maand de
houtskooltekeningen op papier van Hannelore Van Dijck. Normaal vult ze hele muren. Maar dit keer beperkt ze zich tot een
kleiner formaat om huid, haren en veren zo
goed mogelijk weer te geven. Best fijntjes.
Sleur moeders op 7 of 8 mei massaal mee
naar de tentoonstelling van Lieve Blancquaert. Haar foto’s mogen wegens overdonderend succes nog tot 15 mei in de Bank van
de Arbeid hangen. Mooi, zo maak je moeders
nog blij tijdens het moederdagweekend. ¶

De tentoonstelling ‘Music Stands Still’ van Jorge Macchi, nog tot 18 september in het S.M.A.K.
www.schamper.ugent.be
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Jonge
Wolven
is met hun identiteit? De cyclische
structuur, die herinnert aan Groundhog Day, geeft de film diepte, zonder
aan vaart te moeten inboeten. De
openbloeiende relatie tussen Christina en Colter — hij wordt in essentie
verliefd op een hersenschim — zorgt
voor de nodige Hollywoodromantiek.
Waar Source Code een goede balans weet te vinden tussen actie en
emotie, slaat in a better world de bal
grondig mis. De film liet bij de Oscar
voor beste buitenlandse film pareltjes
als Dogtooth en Incendies achter zich,
maar biedt niets meer dan een simplistische boodschap in een stijlvolle
verpakking. De Deense titel van de
film is Hævnen, wat wraak betekent.
Die brandt vooral in Christian, die de
frustraties over de dood van zijn moeder uit in vandalenstreken. Hij sleurt
daarin de rustige, maar zwaar gepeste Elias mee. In een derde verhaallijn
probeert Elias’ vader, arts van beroep,
een Afrikaans vluchtelingenkamp tegen warlords te beschermen. De zeden
van de personages worden voortdurend op de proef gesteld. Naarmate
de film vordert, word je echter met de
moraal — geweld leidt enkel tot meer
geweld — om de oren geslagen. ¶

foto dries segers

b.b. “I took
your advice. It
was very good advice, Sean”, zegt Christina tegen de
man die ze juist wakker heeft geschud.
“I don’t know who you are. My name is
Captain Colter Stevens”, antwoordt hij
in paniek. Acht minuten later wordt
de trein waarin ze zitten aan gruzelementen geblazen. Jake Gyllenhaal
speelt in source Code Colter Stevens, een soldaat die als proefkonijn
wordt ingezet in een geheim project.
Keer op keer wordt hij in de herinneringen gekatapulteerd van Sean Fentress, slachtoffer van de terroristische
aanslag. Zijn opdracht is om de dader
te vatten en zo aanslagen in de nabije
toekomst te verhinderen.
Source Code had een bombastische Inceptionrip-off kunnen zijn —
a dream after a dream, after a dream
— ware het niet dat scenarioschrijver
Ben Ripley het script met de nodige
branie injecteert. Regisseur Duncan Jones, zoon van Ziggy Stardust,
speelde in zijn debuutfilm Moon met
precies hetzelfde thema als in Source
Code: kunnen mensen functioneren
binnen een van buitenaf opgelegd
mechanisme zonder dat dat in strijd

«

source code

Film

aF Dries Segers (1990) mag zich sinds
kort freelance fotograaf bij Focus Knack
noemen. Daarmee treedt hij in de voetsporen van fotografen als Herman Selleslags, Filip Claus en Jimmy Kets.
Segers vertrok in 2010 naar IJsland en
levert sindsdien bijna dagelijks een fotografische neerslag van zijn IJslandse
avonturen. Daarnaast omvat zijn artistieke portfolio een resem aan intrigerende
portretten, film stills en stroboscopische
foto-experimenten. Wie goed kijkt, kan
in zijn werk enkele treffende gelijkenissen
met het werk van Rineke Dijkstra, Tom
Lagast en Eadweard Muybridge herkennen. Naast een stel anonieme figuren,
strikte de jonge wolf tot nu toe ook enkele
Gentse gezichten (denk hierbij aan Titus
De Voogdt en Bram Vanparys). De jobaanbieding kwam niet onverwacht, aangezien Segers eerder al foto’s leverde aan
De Standaard en Vice Belgium. Wie zijn
werk wil aanschouwen kan vanaf 29/04 in
Turnhout terecht voor LIVING IN POSTCARDS (about water and weather). Een
blik werpen op Segers’ portfolio kan via
www.driessegers.com. ¶

foto ivan Put

“Er is geen beweging”
engagement en cultuur volgens Jean-pierre rondas

Na dertig jaar als radioproducer op de VRT ging Jean-Pierre Rondas in februari op pensioen. Sindsdien is het nog niet stil geweest rond deze eigenzinnige intellectueel, die niet wars is van dwars te denken en te doen.
door Simon Leenknegt
Het langst lopende radioprogramma op
de VRT staat op het conto van Jean-Pierre
Rondas (1946) geschreven. Met Wereldbeeld,
wat later Rondas is gaan heten, beoogde hij
op Klara jarenlang “een culturele ingreep in
het wereldbeeld van de luisteraar”. De geëngageerde manier waarop Rondas zich met
cultuur bezighield, loopt als een rode draad
doorheen zijn vele radioshows. De producer
mag terugblikken op een rijkelijk gevulde
carrière waarin hij interviews had met talloze intellectuelen — van Noam Chomsky
tot Orhan Pamuk, over Chantal Mouffe tot

Günter Grass, en zo loopt het lijstje nog een
poosje verder.
Daarnaast staat Rondas bekend als een
links en Vlaamsgezind figuur, die stichtend lid is van de Gravensteengroep, onder
andere samen met Etienne Vermeersch.
Onlangs was er nog commotie rond zijn benoeming tot bestuurslid van de Brusselse
KVS namens N-VA. Een goed moment dus
voor een interview met de minzame man
over engagement, journalistiek, de VRT en
zijn studententijd aan de Gentse universiteit.

leidt u een rustig leven nu u op pensioen bent?

“Neen, het is ongeveer hetzelfde als voordien. Het verschil is dat er in het weekend
geen programma meer af moet zijn en daarmee is er een grote druk weggevallen.”
koestert u nog journalistieke ambities?

“Ik ben bezig met een tweewekelijkse
column in De Morgen. Ik kon het niet laten
om een stuk over de bonussen voor CEO’s te
schrijven. Ik ben razend kwaad op het fenomeen en op de manier waarop men het verdedigt.”

kwaad?

“Ja, ik was toen verontwaardigd over de
leugenachtige manier waarop kringen zoals Itinera (denktank over beleidshervorming,
met onder andere UGent-professor Marc De
Vos, n.v.d.r.) dat proberen goed te praten. Als
je merkt dat je verlakt wordt, dan moet je
reageren als een burger die toevallig de weg
weet om dat in de krant te krijgen. Voorts
heb ik een oud zitje terug opgenomen in
de redactie van het tijdschrift Streven, een
maandblad van de jezuïeten. Binnenkort
schrijf ik ook voor Ons Erfdeel. Er is een machine op gang getrokken. Een gelijkaardige
als ervoor, maar met andere uitlaatkleppen.”
Hebt u daarnaast ambities in de cultuursector? ik verwijs hiermee naar de commotie rond
uw benoeming tot bestuurslid van de brusselse
kvs.

“Wat dat betreft: men heeft mij dat maanden geleden gevraagd en ik heb daar ja op
gezegd. Tot mijn verbazing ben ik ook benoemd. In feite kan je weinig uitvoeren als
lid van een raad van bestuur, tenzij er goede
voorzitters zijn waaronder de leden goed
kunnen overeenkomen. Een voorbeeld is de
raad van bestuur van de VRT onder Luc Van
den Brande: als die een goed span vormt
met CEO Sandra De Preter, dan kan die
raad wel iets doen. In de meeste van zulke
raden zitten vertegenwoordigers van politieke partijen die geen lid zijn van die partijen.
Jos Geysels is een goed voorbeeld: een groene die in de raad van bestuur van de KVS zetelt als socialist.
Ik denk dat de KVS een slechte naam heeft
verworven door dingen te doen die niet tot
de kerntaak van een schouwburg behoren.
Men heeft de zaal bijvoorbeeld verhuurd aan
politieke acties zonder daar geld voor te vragen (doelend op Niet in onze naam, n.v.d.r.).
Ze kunnen beter doen zoals Wim Opbrouck
in NTGent, momenteel ons beste theatergezelschap. Zij stellen politieke vragen via artistieke middelen.”
Hoe weet het ntGent dat politiek engagement
via de kunst dan goed te brengen?

“Je ziet dat aan hun keuze in repertoire.
Ten eerste maakt men al de fundamentele
keuze om repertoire te brengen, waarmee
men meer publiek kan trekken. Ten tweede brengt men een repertoire dat tegen de
ribben blijft plakken, zoals hun versie van
www.schamper.ugent.be

Kinderen van de zon van Maxim Gorki. Dat
kunnen statements zijn. Ik zeg niet dat de
KVS daar niet mee bezig is, maar ze hebben de aandacht te veel gevestigd op politiek
correcte praatjes buiten het theater, waarbij niet veel politiek engagement komt kijken. We gaan de naam van de KVS weer in
ere proberen herstellen, want het moet toch
minstens NTGent kunnen evenaren. Ik hoop
dat de andere leden van de raad van bestuur
me daarin gaan steunen.”
vOlksverHeFFinG
is er met rondas een eigenzinnige manier van
radio maken van de vrt verdwenen?

(denkt na) “Op dit moment is er niet echt
zoiets. Ik herinner mij de directeuren die
rond 2000 Radio 3 veranderden in Klara. Ze
vergeleken mij met een Rietveldstoel: je hebt
er zo maar één en voor de rest heb je enkel
doordeweekse stoelen. Men zei er wel bij dat
de VRT het zich niet meer kon permitteren
om mensen te rekruteren die dan uitgroeien
tot zulke opiniemakers. Toen afgestudeerden — mensen met een doctoraat zelfs —
aan mij vroegen hoe ze later konden doen
wat ik deed op de VRT, moest ik ze de raad
geven dat doctoraat zeker niet te vermelden.
Dat tekende de sfeer op de toenmalige VRT.
Zeker tot en met Cas Goossens en nog
enigszins onder Bert De Graeve was de
VRT nog in handen van mensen die bezig
waren met teksten. Die vertaalden ze dan in
verschillende media. Het nadeel was dat je
mediaonvriendelijke producten kon krijgen.
Het voordeel was dat er nog een wil was tot
‘het beïnvloeden van het publiek’. Tegenstanders noemden dat ‘volksverheffing’. De
VRT heeft die taak duidelijk vervuld tot en
met zijn familiesoaps. Met de komst van de
managers is die ‘volksverheffing’ verdwenen. Zij hadden een eitje te pellen met hun
vroegere bazen, de ‘culturelen’, zoals men ze
op de VRT noemde. Dat was gedeeltelijk nodig. Maar de prijs die ervoor betaald werd is
die van het zielloze vermanagement van een
publieke instelling.”
ziet u uzelf in het verlengde van die oudere
traditie?

“Zeer zeker. Hetgeen ik deed, gebeurde
daarvoor al op de openbare omroep. Bij de
dienst Woord van Radio 3 zaten er intellectuelen die niet enkel het culturele leven bijhiel-

den, maar er ook een actieve rol in speelden.
Dat wou ik ook doen en zo ontwikkelde je je
tot opiniemaker. In de culturele wereld ben
je wel snel een opiniemaker, omdat het pure
verslaggeven daar iets anders is dan in de
politieke wereld. In de cultuurwereld kan je
sneller tonen welke richting je kiest en welke
beredeneerde vooroordelen je hebt. Ik ben
begonnen met de vredesbeweging aan bod
te laten komen en de vredeswetenschappers te interviewen. Dat was de tijd van de
betogingen tegen de raketten en daar heb
ik intellectuele programma’s met anderstalige sprekers over gemaakt. Religie kwam op
zich ook nauwelijks aan bod. Dat kon niet
normaal ter sprake worden gebracht zonder
als een pilaarbijter over te komen. Nu hoop
ik religie te hebben gebracht als een sociaal
onderwerp waar mijn vrijzinnige vrienden
geïnteresseerd naar konden luisteren. Dat
waren uitingen van engagement.”
was er vraag naar dat soort engagement van
bovenaf?

“Niet echt. Negentig percent van de onderwerpen kwam van mij, meestal naar aanleiding van het verschijnen van een boek.”
is er op dat vlak dan wel een verschil in de
mentaliteit op de openbare omroep van nu en
van dertig jaar geleden?

“Ik wou op een meer geëngageerde manier met cultuur omgaan omdat ik vond dat
er te veel aan vrijblijvende cultuurverslaggeving werd gedaan. Cultuur moet meer
in zijn maatschappelijke bedding worden
behandeld. Dat is opnieuw een beetje weg
nu. Het programma van Werner Trio is een
uitzondering. Momenteel heb je op Klara
een streven naar de totale irrelevantie. Het
moet vriendelijk zijn en er moet human interest aan te pas komen: dat hoor je in Berg
en Dal, het radioprogramma dat in de plaats
van Rondas is gekomen. Als er verhaaltjes en
anekdotes worden verteld, past het in het
profiel dat nethoofd Chantal Pattyn voorziet voor Klara. Ik paste daar niet in, maar ik
kon tevreden — en op tijd — weggaan.”
en buiten de vrt?

“Dat is wat anders. Gelukkig bestaat er
Woestijnvis. Uitwijkelingen van de BRT naar
Woestijnvis zetten in zekere zin een kritische traditie voort, zonder daarover expliciet te zijn. Show, don’t tell. In feite doen »
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C
» Woestijnvis en een aantal anderen dat: de dingen tonen via goede
series en interviews. Daardoor zijn
zij relevant bezig en dat hoeft niet
expliciet of belerend zijn. Je ziet dat
in series als De Ronde: die gaan over
wat een maatschappij beroert, over
symbolen die een maatschappij gedeeltelijk tezamen houden.”
Jaap en Marx
Hoe heeft uw studententijd aan de
Gentse universiteit bijgedragen tot uw
vorming als opiniemaker en producer?

“Mei ’68 vond toen plaats. In 1969
kwamen Paul Goossens en Ludo
Martens uit Leuven in Gent toe. Zij
organiseerden daar dan betogingen
en allerlei rebelse activiteiten, allez,
een beetje spelen. Maar zij hadden
wel een grote invloed op het denken.
Volgens mij heb ik het marxisme zo
leren kennen. De studenten begonnen zichzelf te onderwijzen en het
idee verdween dat de prof de enige
bron van kennis was, waar je respect voor moest opbrengen. Sommige proffen, de goeie, deden mee
met ons, zoals Jaap Kruithof.
Wat ik goed vind aan mijn toenmalige opleiding Germaanse aan de
Blandijn is dat er een veelvoud aan
bijvakken werd gedoceerd: filosofie,
moraal, geschiedenis, kunstgeschiedenis. Dat allround pakket heeft me
veel meegegeven. Ook geestverruimend waren de boeken die je proffen je aanraadden. Daarbovenop
kwam dat revolutionair klimaat met
de leuze ‘Arbeiders – Studenten: één
front!’. De cultuur van cantussen bij
de studentenclubs vond ik wel interessant, maar een echte caféganger
was ik niet. Voorts was ik nog bezig
met de jeugdbeweging. Ik was met
te veel andere dingen in de weer om
er altijd meteen door te zijn, maar ik
heb dat ingehaald op het einde.”
Volgt u wat er gebeurt in de wereld
van studenten?

“Ik woon in een studentenbuurt
(nabij de stadscampus van de UA,
n.v.d.r.) en ik weet dat ze nog altijd
26
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ontgroenen. (lacht) Voorts: als proffen mij vragen om eens een les te komen geven, dan verwittigen ze me
altijd dat het niet te moeilijk mag
zijn en dat ik geen verplichte lectuur mag opgeven. Aan de KULeuven werd ik gevraagd om voor een
vak publiekelijk personen te interviewen, onder wie Franse filosofen.
Maar van de prof, nochtans zelf een
Franstalige Vlaming, moest ik in
het Engels tegen hen praten. Ik zei
tegen hem: ‘Allez, gij, die tot in uw
plexus solaris een franskiljon zijt’, —
wat ik respecteer — ‘waarom mag ik
dat van u niet in het Frans geven?’.
Hij antwoordde mij dat de studenten ‘dat niet pikken’.
Ik heb ook nog meegemaakt dat
tijdens de les van een Vlaamse prof,
in een groot auditorium vol volk,
één Engelstalige in de zaal aanwezig was. Bijgevolg ging alles in het
Engels door. Gelukkig doen proffen
als Gita Deneckere of Bruno De
Wever nog inspanningen om dit
English only tenminste te problematiseren en niet klakkeloos te aanvaarden. Wat levert die dwang om te
publiceren in Engelstalige tijdschriften die niemand leest op? Zaken
die dan wel relevant zijn, brengen
academici niks op. Zeker voor de
menswetenschappen is dat nefast.
Onlangs moest ik een les geven voor
biologen en menswetenschappers,
maar ik mocht geen lectuur aanraden. Toen kwamen er zelf studenten af die blij waren dat ze stevige
kost kregen voorgeschoteld die op
een goede retorische manier werd
gebracht. Zij waren opgezet met de
bibliografie die ik had. De meesten
echter niet. Misschien dat die trant
van lesgeven wel verandert, maar
ze moeten rekening houden met de
studentenevaluaties.”
Zouden de studentenevaluaties niet
sowieso positief klinken als het vak retorisch goed gebracht wordt, meer dan
dat het te wijten valt aan ‘te moeilijke’
leerstof?

“Ik ben het daar volledig mee
eens, want zo ervoer ik het ook.”

« Ik vind dat wij
als soixantehuitards ons
veel meer
politiek bewust
waren dan de
Frietrevolutionairen. »

Mei ‘68
Hoe kijkt u als soixante-huitard naar
huidige studentenmanifestaties? Neem
nu de Frietrevolutie.

“Dan vind ik dat wij als soixantehuitards ons veel meer politiek bewust waren. We wisten wat er aan de
hand was, want we zaten in groepen
bijeen om de toestand te analyseren. Bovendien is de mei-’68-beweging in Vlaanderen ontstaan uit een
soort nationalistische reflex en uit
een reflex tegen het establishment.
Als ik nu die Frietdingen zie en als
ik lees wat zij eisen dan zie ik vooral het programma waar de PVDA
een copyright op heeft. De Frietstudenten eisen plots een federale
kieskring of het behoud van de monarchie. Kom kom, zeg. Je krijgt daar
hetzelfde als de Niet in onze naamactie in de KVS: die hadden ook niet
veel te vertellen. Het ontbreekt hen
aan een echt politiek programma.
‘Het duurt te lang’, is het enige wat
ze zeggen. Ik benieuwd naar de dag
dat ze echt veel te zeggen hebben.
Sommigen onderbouwen dat belgicistische programma, maar die zitten niet in die studentenbeweging.”
De generatie van mei ‘68 krijgt wel
eens het etiket van naïef te zijn. Gaat
dat dan evenzeer op voor huidige studentenbeweging?

“Er is geen beweging. Ik ga wel
eens ten rade bij mensen die het
kunnen weten, zoals Louis Vos, een
historicus van de KULeuven, die de
geschiedenis van de studentenbeweging in kaart gebracht. Er werd
bewogen van halfweg de 19e eeuw
tot eind jaren zeventig van de 20e
eeuw. Dan was het afgelopen met
het studentenbewegen. Zeg mij waar
ze nu voor gaan. Frieten?” ¶
Voor een uitgebreidere versie
van dit interview verwijzen we je
graag door naar onze website:
www.schamper.be/rondas

www.schamper.ugent.be
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TRACK:
een nieuw
kunstig
spoor

Voorloper ‘Over the Edges’: de zuilen van de universitaire aula met hesp beplakt.

In 2012 wordt Gent opnieuw een openbaar museum

Na Chambres d’Amis en Over the Edges trekt S.M.A.K. met
TRACK in 2012 opnieuw een spoor vol kunst door de stad Gent.
door Rini Vyncke
In 1986 deed Jan Hoet iets ongeziens voor
Gent: een tentoonstelling organiseren in de
stad, maar buiten de muren van een museum. Voor Chambres d’Amis ging een resem
internationale kunstenaars aan de slag in
een aantal privéhuizen van ‘kunstvrienden’
in Gent. Heel wat bekender is waarschijnlijk
de reprise van dit project in 2000 onder de
naam Over the Edges. Opnieuw trad het museum buiten zijn oevers en bombardeerde
stad Gent zichzelf als openbare ruimte tot
een tentoonstelling. Hoewel het intussen al
een dikke tien jaar geleden is, zindert de herinnering toch nog na bij velen: het geluid van
een ruziënd koppel en witte porseleinen borden die het raam uit vlogen op de Korenlei,
de reus bij de Sint-Michielskerk en de zuilen
van de universitaire aula die Jan Fabre netjes
met ham had bekleed.
Een spoor langs zes gebieden

Van mei tot september 2012 dient een
nieuwe opvolger zich aan om de straten
van Gent op te vullen: TRACK. Gent zal opgedeeld worden in een zestal gebieden: de
museumwijk rond het Citadelpark, het historische centrum, de wijk Macharius/Heirnis, de omgeving van het Fratersplein, de
Gasmetersite en de buurt rond de Boekentoren. De samenwerking tussen kunst, de stad
en zijn lokale bewoners zal deze keer nog intensiever zijn.
www.schamper.ugent.be

De curatoren Philippe Van Cauteren
(artistiek directeur van S.M.A.K.) en Mirjam Varadinis (curator van het Kunsthaus
Zürich) zijn zo goed als rond met de selectie
van zowel de binnen- als buitenlocaties. Nu
kunnen de dertig internationale kunstenaars
in kwestie de komende weken langskomen
om kennis te maken met de specifieke plekken en de stad in zijn geheel. Vertrekkend uit
het karakter van de lokale context, zullen zij
kunst maken en tentoonstellen in instellingen en burgerhuizen, dus in gebouwen en
‘bij mensen thuis’.
De UGent in het verhaal

In het spoor van Gent-Sint-Pieters naar
Gent-Dampoort is de Boekentoren een belangrijk landmark. Het spreekt dus voor zich
dat ook dit gebouw zal losgelaten worden in
de handen van een kunstenaar. Om rustpunten voor de blokperiodes te waarborgen en
met oog op de verbouwing die van start gaat
op het einde van dit jaar, zal deze zich toch
met de buitenkant moeten tevreden stellen.
Daarnaast zijn ook nog enkele andere gebouwen zoals het Ufo en het nieuwe economiegebouw in Tweekerkenstraat in de running
om deel te nemen als locaties. Bovendien
werkte TRACK ook samen met de vakgroep
Architectuur en Stedenbouw en hun jaarlijkse Jokerweek. In die week vielen alle lessen
weg en trokken zo’n 500 architectuurstu-

denten en -docenten hun mouwen op om te
werken rond een bepaalde opdracht (zie ook
bladzijde 12).
Overal samenwerking

Daarnaast zijn er nog heel wat samenwerkingsverbanden met andere partners in
de stad en is er participatie met de lokale
bevolking. Met oog op mobiliteit tussen de
verschillende tentoonstellingsgebieden bijvoorbeeld zal Maxmobiel zorgen voor het
verhuur van fietsen en komt er hopelijk ook
een traject verzorgd door De Lijn. De werkgroep toerisme werkt samen met Toerisme
Vlaanderen, aangezien TRACK in 2012 het
topevenement zal zijn in Vlaanderen en dus
zal dienen als grootste aantrekkingskracht
voor toeristen. Ook heel veel scholen die opleidingen voorzien in verband met kunst, publieke ruimte en participatie en bemiddeling
worden aangesproken. Zo zullen richtingen
sociale agogiek bijvoorbeeld instaan voor
het documenteren en informeren van middelbare scholen en hogescholen in Gent.
Wie alvast benieuwd is naar meer, kan
uitkijken naar de site én naar 12 mei 2011, de
dag precies een jaar voor de grote opening,
waarop je je al aan een eerste evenement
mag verwachten. ¶
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foto thomas smolders

“Van fotografie leven wordt moeilijk”

Tom Verbruggen noemt zichzelf “the grand imperial wizard” van het fotografencollectief Ghentology. Van valse bescheidenheid geen spoor.
door Ine De Jonge
Met een zwarte Ray Ban zonnebril zou
hij zo mee mogen met de rocksterren die hij
portretteert. Tom Verbruggen (1979) heeft
een eigen manier van werken, waarvan pintjes drinken op café een essentieel bestanddeel is. Een vertrouwensband en spontaan
en organisch werken, dat is zijn formule die
duidelijk vruchten afwerpt: in 2009 werd zijn
werk beloond met de Lex van Rossen Award
en Ghentology is sinds 2005 een gevestigde
waarde in de muziekfotografie.

tograaf bent, lijkt voorzichtigheid me de
belangrijkste vereiste. Het is meer een perceptie denk ik, die niet noodzakelijk anders
is dan die van de anderen, maar meer aanwezig is. Het dwingt de mensen om op iets
te letten. Het moment waarop de foto wordt
genomen, is ook erg belangrijk. Er kan zoveel verschil zijn als je een fractie van een seconde te vroeg of te laat indrukt. Je moet in
feite eerder voorzien dan zien.”
zie jij fotografie als kunst?

is fotografie een talent dat al in je vervat moet
zitten of heeft het veel groeitijd nodig?

“Beide. Het moet deels in jou zitten, maar
je moet jezelf ook de tijd geven om te prutsen, te leren en naar de mensen te kijken.
Al doende leert men, maar dat is overal zo.
Op mijn zestiende wist ik natuurlijk nog niet
dat ik steengoed zou zijn. Zet daar maar zo’n
‘lacht’ tussen haakjes bij, hè.” (lacht)
is nieuwsgierigheid een vereiste om een goeie
fotograaf te zijn of zijn er andere elementen die
aanwezig moeten zijn?

“Het valt te zien met wat voor soort fotografie je bezig bent. Als je een oorlogsfo28
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“Ja. Fotografie is een uitdrukking van cultuur, wat voor mij op zich al kunst is. Maar
dan kunnen we beginnen te discussiëren
over wat kunst inhoudt. Ik vind dat het niets
te maken heeft met esthetiek, het zit eerder
in de boodschap of houding van de maker.
Andy Warhol zei ook van zijn blik soep dat
het kunst was. Punt. Volgens mij kan je kunst
dan ook niet definiëren volgens parameters
zoals ruwheid of kleur. Voor mij is dat geen
motivering om te zeggen dat iets kunst is of
niet. Kunst heeft te maken met een moment
van de maker, of met de wisselwerking met
het publiek. Dingen worden trouwens ook
pas achteraf als kunst bestempeld en in een

bepaalde stroming geduwd. Het kan tot eindeloze discussies leiden en dat is het toffe
eraan. Daarom zal kunst ook eeuwig blijven
bestaan.”
Carte blanCHe is GeMakkeliJk
Je hebt ook al videoclips gemaakt voor tim
vanhamel en the van Jets. welk medium spreekt
je het meeste aan in deze beeldencultuur: film of
fotografie?

“De twee liggen enorm uit elkaar, het is
dus moeilijk om daar een antwoord op te
geven. Praktisch gezien is een foto veel makkelijker om te maken, het duurt minder lang
om een eindproduct te vervaardigen dan een
film. Videoclips vergen veel voorbereiding:
afspraken maken, filmen, monteren. Daarbij
denk je al in termen van weken terwijl dat bij
een fotoshoot maar een kwestie van uren is.
Als ik dus moet kiezen, dan kies ik voor het
praktische in fotografie.”
in welk medium kan je het meeste creativiteit
kwijt?

“Bij foto’s zijn de artiesten meer geneigd
om je carte blanche te geven, omdat er gewww.schamper.ugent.be

woon minder carte blanche te geven
is. Videoclips zijn anders, meestal
hebben ze al een vrij vastomlijnd
plan van hoe het er moet uitzien. In
dat gegeven moet je je eigen ei kwijt.
Ik kan wel bepaalde kernbegrippen aanreiken en dan vind je elkaar
door samen te werken. Carte blanche krijgen is makkelijk, ik vind dat
je moet zoeken wat de andere wil.
Neem nu Tim Vanhamel. Karaktergewijs is dat iemand die alles oké
vindt. (in een Limburgs accent:) ‘De
max, vet jong, doe maar, doe maar.’
Maar ik wilde niet na drie weken
afkomen met de clip die hij dan uiteindelijk toch niet zo de max vindt.
Om dat te voorkomen, moest hij
zeggen wat hij wilde, ook al moest
ik het eruit sleuren. Toen stelde ik
dingen voor en bleef hij maar ‘vet
vet’ zeggen terwijl hij zat te sms’en.
Uiteindelijk heb ik er enkele concrete ideeën uitgekregen waarmee ik
verder kon werken.”
waar ligt je voorkeur: een intiem
portret van een artiest die je vertrouwt
of een zotte spontane foto tijdens een
optreden van een band die je niet kent?

“Het eerste. Het is belangrijk dat
de artiest je niet enkel waardeert
als fotograaf, maar ook als mens.
Als je jezelf niet toelaat om met
hen in contact te komen, zullen zij
ook niet vlug geneigd zijn om contact met jou te zoeken. Het beste
wat je kan doen is met hen op café
gaan, daar worden de mooiste banden gesmeed. Op die manier zijn ze
minder geremd als ik mijn camera
bovenhaal en zo heb ik al goeie beelden kunnen maken.”
weGGevluCHt
Jij bent het bewijs dat je geen fotografie moet studeren om erkenning te
krijgen. Je foto’s worden in gerenommeerde tijdschriften gepubliceerd en je
hebt net een eigen expositie gehad.

“Ik ben daar inderdaad het levende bewijs van. Ik heb een probleem
met opleidingen in het hoger onderwijs waarbij het gros van de evaluawww.schamper.ugent.be

ties op subjectieve wijze gebeurt. Ik
heb een paar maanden film gestudeerd aan KASK hier in Gent, maar
ik ben daar weggevlucht. Er zaten
enkel gedesillusioneerde proffen
met een drankprobleem die geen
voeling hebben met de ware filmindustrie. Wie zijn zij dan om mij les
te geven en vooral: wie zijn zij om
mij te beoordelen? In het beste geval ontnemen ze je na vier jaar net
niet al je motivatie.
Als je tegenwoordig wil bezig
zijn met fotografie, hoef je echt geen
opleiding te volgen. Er is een democratisering aan de gang, het is
goedkoper geworden waardoor een
diploma in fotografie verwaarloosbaar is. Volg dan liever een academische richting, want als fotograaf
kom je er ook zonder de opleiding.”
deMOCratiserinG
Je zei daarnet dat het fotograferen
goedkoper is geworden. Heeft die democratisering enkel positieve punten of
zijn er toch ook negatieve elementen
aan verbonden?

“Ik werk zelden voor de pers,
maar ik zie hoe fotografen minder belangrijk worden. Ze worden
steeds minder betaald, deels door
de crisis en deels door die democratisering. Nu is het zo ver gekomen dat een journalist een camera
van 500 euro in de handen gedrukt
krijgt en zelf foto’s moet nemen voor
een artikel. Daar valt niets tegen te
doen.
Het metier van fotograaf is toegankelijker geworden om als amateur er zelf aan te beginnen, maar
daardoor wordt het ook moeilijker
om enkel van de fotografie te kunnen leven. Ik ben nog gaan aankloppen bij de kranten, maar die zeiden
dat ze tevreden waren van de fotograaf die ze al tien jaar hadden.
Toen zag ik in dat het vruchtbaarder zou zijn om rechtstreeks met
muziekgroepen en hun management samen te werken. Dat is mijn
stijl: een band die me boeit zo vlug
mogelijk persoonlijk leren kennen

« ik vind dat
het de morele
plicht is van
een professional om geld te
vragen voor
zijn werk. »

en een vertrouwensband creëren.
Als je met de pers werkt, zit er altijd
een grotere afstand tussen jou en de
artiest. Voor de beelden die ik wil
maken, past dat niet.”
zangeres anouk zocht in een wedstrijd naar een huisfotograaf die zonder vergoeding voor haar wil werken.
Jij hebt daar commentaar op geleverd.
waarom?

“Het kan interessant zijn voor
een fotograaf om via die wedstrijd
mooie beelden in de portfolio te
kunnen steken waar zijn of haar
naam ook altijd bij vermeld staat.
Dat is wettelijk verplicht, maar dat
weet Anouk of haar management
blijkbaar niet. Ze willen de fotograaf
ook niet betalen. Dat is wel goed
om gelanceerd te worden, maar ze
zochten nadrukkelijk naar professionals. Had ze amateurs gezocht,
dan had ik er geen enkel probleem
mee. Een professional vragen om
dat gratis te doen, is totaal respectloos. Dat toont aan dat er een globaal gebrek is aan sensibilisering.
Dat zal het management wel weten,
maar er zal vast wel een of andere
idioot bij zitten die wel bereid is het
te doen.
Dat is een negatief gevolg van die
democratisering: het wordt goedkoper en iedereen kan foto’s van het
internet plukken. Daardoor krijg
je mensen die zeggen: ‘Waarom er
nog voor betalen? We zullen er gewoon de naam bijzetten en iedereen
is blij.’ Op die manier wordt de stiel
van binnenin ondermijnd. Die respectloosheid moet met beroepseer
en trots bevochten worden. Ik vind
dat het de morele plicht is van een
professional om geld te vragen voor
zijn werk, maar uiteindelijk beslist
iedereen dat voor zichzelf. Ik kan
enkel aantonen dat acties zoals die
van Anouk het metier van fotografie
zullen uithollen.” ¶
voor meer beeld
en minder bla-bla:
www.tomverbruggen.com
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Liegende RepoRteR
Opmars hOmeOpathie
verOOrzaakt paniek bij
dOpingcOntrOleurs

id Begin februari hebben enkele SKEPPleden geprobeerd om zelfmoord te plegen
met homeopathie, om zo het gebrek aan
geneeskrachtige werking te hekelen. Na de
zelfmoordactie — die ze overleefden — ondergingen de leden fysieke testen, waarvan
de ophefmakende resultaten nu bekend zijn.
De onderzochte personen scoorden bijzonder hoog op inspanningstesten. Vooral de
conditie van Patrick De Witte, beter bekend
als (pdw), kent ongeziene pieken. Zijn lactaatwaarden liggen ongeveer even hoog als
bij een doorsnee wedstrijdatleet, wat ongezien is voor een columnist die opereert vanuit een luie bureaustoel.
Bij het WADA zit men met de handen in
het haar. Homeopathie is namelijk niet opspoorbaar, en daardoor ideaal voor dopinggebruik. Dopingcontroleurs voelen zich
schaakmat gezet en vrezen dat het gerucht
bij wielrenners razendsnel de ronde zal
doen. Of erger nog: dat de producten al een
tijdje in omloop zijn. Sommigen stellen zich
echter vragen bij de werking van een wondermiddel dat geen sporen achterlaat in het
lichaam. “Geen idee hoe het werkt, maar dat
maakt ook niet uit”, aldus een verwarde Etienne Vermeersch, emeritus-hoogleraar en
bevoegd op elk domein. Als lid van SKEPP
is hij enigszins van mening veranderd. “Ik
moet de homeopaten gelijk geven, nu ik inzie dat de wetenschappelijke methodologie
niet houdbaar is. Wiskunde bestaat niet —
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foto n24.de

Aan de VUB heeft een onafhankelijk onderzoeksteam onlangs aangetoond dat bepaalde homeopathische middeltjes prestatiebevorderend
zijn. Het World Anti-Doping Agency (WADA) voelt nattigheid.

of heeft ú al een cirkel gezien? — en bij die
zogenaamde scepsis heb ik toch mijn twijfels. Het is niet eenvoudig, maar soms moet
je gewoon durven toegeven dat je fout was.
De wetenschap is niet in staat om de werking van homeopathie te verklaren, ergo:
begrippen als logica, falsificatie, inductie en

deductie zijn achterhaald. Ik maak er een
gewoonte van om een koe altijd van twee
kanten te bekijken. De waarheid is een enigmatische dame.”
Vermaard homeopaat Georgos Vithoulkas is tevreden met het nieuws. “Dat onze
producten nu ook werken voor topsporters,
is een aangename repliek op de bakken sceptische kritiek die we over ons heen kregen.
Wat soms voor verwarring zorgt, is dat onze
middeltjes niet op moleculair niveau werken, maar via een methode die bestaat uit
drie helften: verdunning, gelijksoortigheid
en potentiëring van de moedertinctuur. Wat
dat precies inhoudt? Dat zou me te ver leiden, en voor een leek is het ook niet zo gemakkelijk verstaanbaar.”
Nu het WADA vraagt om bepaalde homeopathische producten op de lijst van
verboden middelen te plaatsen, lijkt dit een
zoveelste stap in de opmars van de homeopathie. Eerder werden homeopathische producten in Europa erkend als geneesmiddel.
Belangrijk is ook om definitief af te raken van
hun imago als quatsch, beseft Vithoulkas.
“Wij zullen nog een tijdje begiftigd worden
met het predikaat ‘pseudo-wetenschap’, dat
is waar. Maar eerder dan een nieuw begrip
te zoeken, proberen wij om het voorvoegsel
‘pseudo’ zo te laten evolueren dat het uiteindelijk ‘echt’ zal betekenen. Daarvoor is uiteraard ieders steun nodig. Pseudo-wetenschap
wordt dan de échte wetenschap.” ¶
www.schamper.ugent.be

STUDIO SKOOP
CAFÉ: MUZIEK,
DRANK & WIFI

7 OP 7 VANAF 7 PM

“BLACK SWAN”
“Bracingly intense, passionate, and wildly
melodramatic, Black Swan glides on
Darren Aronofsky’s bold direction
and a bravura performance from
Natalie Portman.”
(rottentomatoes.com)

Omdat film
Onze passie is
STUDIO SKOOP: 5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste
omstandigheden: Uitstekend beeld, heldere
Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
En niet te vergeten: ons uniek en sfeervol filmcafé!
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