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Gelukkig de nederigen van hart
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F.L. Dames en heren, schachten en meesters, studenten en feesters. Bereidt u voor op
wat mogelijk de mooiste twee weken van uw
leven kunnen zijn. Over 14 dagen zijn er alweer enkele bladzijden toegevoegd aan de
annalen van het Gentse uitgaansleven. En u
mag daar deel van uitmaken! Nederigheid
is hier op zijn plaats. Studentenverenigingen en konventen sloven zich uit om u weer
top of the bill-activiteiten voor te schotelen.
Een schande zou het zijn, mocht u niet uit de
donkere krochten van uw kamer komen en
respect betuigen voor al wat u in de schoot
wordt geworpen. Buig daarom het hoofd en
geniet in alle eerbied van een excellente kaasen wijnavond (9/11, Filologica). Niet voldaan? Misschien is de Sneukeltocht (14/11,
Dentalia) dan meer iets voor u? Wandelen
en eten, sport op zijn best. Wat zegt u, u bent
nog steeds niet tevreden? U durft! Twee rozenkransen en drie Onze Vaders, een vergeving van uw zonde en er bestaat een kans
dat u nog mee kan met het bezoek aan de
brouwerij van Gruut (17,11, WiNA). Voor
de meerwaardezoeker onder ons brengt het
aanbod ook soelaas. Laat u meeslepen in het
debat van de Gravensteengroep vs. de Vooruitgroep (8/11, ’t Zal Wel Gaan). Uw mening zal nog nooit zo onderbouwd geweest
zijn. Hierna kan u alle remmen losgooien en
de wereld van uw eigenste zangtalent overtuigen op de karaokeavond (10/11, VPPK).
Sommigen onder u zullen daar de innerlijke
Freddy Mercury of Beth Ditto ontdekken. Zij
moeten dan ook verdomd dankbaar zijn dat
Verkeerd Geparkeerd voor hen een intromoment (16/11) heeft voorzien. Daarnaast
bekleedt de geschiedenis ook een speciaal
plaatsje in uw hart. U als student en fiere
Gentenaar kan niet ontbreken op de Gravensteenfeesten (16/11, SK Ghendt). Het
bier zal rijkelijk vloeien, als ode aan uw vele
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voorgangers, die zelf hun eigen bladzijde
schreven in de annalen van het uitgaansleven. Maar u wenst uiteraard nóg beter,
want u bent verwend en slechts het beste
gewend. Geen nood, Geografica biedt de
oplossing voor u. Want wat is er beter dan
‘Het beste van Man bijt hond’? Een hele
filmavond (16/11), speciaal voorzien
voor diegenen die enkel het neusje van de
zalm als ‘voldoende’ beschouwen. En zo,
dames en heren, bent u weer maar eens

in de watten gelegd. Moegetergd maar tevreden zal u onder de lakens kruipen en
fluisteren: “Dank u wel.” ■

door Fabrice Luyckx

www.schamper.ugent.be
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Schamper vroeg ‘s werelds beroemdste cyborg
om een handtekening, maar helaas.

Gent,
fietsstad?
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PVN Brede, veilige fietspaden, gratis leenfietsen en veertig procent fietspendelaars. Neen, dan hebben we het niet
over Gent, maar over Kopenhagen — de stad die ernaar
streeft om tegen 2025 volledig CO2-neutraal te zijn. Voor
Gentse fietsers is de Deense hoofdstad een waar utopia.
Onze eigen Arteveldestad ligt nog enkele fietslengtes achter.
Kan Gent de komende jaren op fietsvlak uitgroeien
tot een Kopenhagen aan de Leie? Enerzijds zijn we intussen al goed op weg. De laatste vijftien jaar voerde Stad
Gent immers een doortastend fietsbeleid. Dat bewijst het
straatbeeld. Ook de UGent en de hogescholen sprongen
mee op de kar. Het aantal fietsen die gehuurd kunnen
worden bij StudentENmobiliteit is heden drie keer groter dan tien jaar geleden. Daarmee is de oorspronkelijke
doelstelling om tien procent van de studenten op een gele
fiets te krijgen bijna gehaald.
Anderzijds vangen we ook heel wat negatieve signalen
op. Zo vernamen we uit goede bron dat het stadsbestuur
zes procent wil besparen in haar subsidie aan StudentENmobiliteit. Dat, terwijl er nu al lange wachtlijsten bestaan
voor studenten die een gele fiets willen bemachtigen. Tot
nog toe levert Stad Gent vijftig procent ofte 120 000 euro.
Een eventuele besparing zou dan moeten opgevangen
worden door de UGent die op dit moment via de Gentse
Studentenraad een vierde van de inkomsten bijdraagt.
Maar ook het fietsbeleid aan onze alma mater leeft
meer in de perceptie dan in de praktijk. Zo wordt bijvoorbeeld voor de financiering van fietsstallingen aan het Ufo
afwachtend naar Stad Gent gekeken. Bij het stadsbestuur
op z’n beurt, leeft het idee dat het Gentse mobiliteitsdraagvlak met betrekking tot het aantal studenten stilaan
bereikt is.
Het stadsbestuur zal dan ook dringend keuzes moeten
maken. Want voor zowel auto’s als fietsen is er simpelweg
niet genoeg plaats. Zeker niet als ze zich tegelijkertijd de
koning van de weg wanen. Voor automobilisten zijn de
zwermen voorbijfietsende studenten immers al even ergerlijk dan verkeerd geparkeerde auto’s en openzwaaiende
portieren voor de fietsers zelf. En ondanks alle inspanningen van de stad, resten er nog heel wat pijnpunten op
de fietsroute van menige student (check ons kaartje op pagina 8 en 9).
Gent is een fietsstad in wording, maar of ze uiteindelijk zal uitgroeien tot een Kopenhagen aan de Leie, hangt
af van de prioriteiten die de stad de komende jaren naar
voren zal schuiven.
■
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Onderwijskort

D.H. 25 september, Pieter De Somer-aula, Leuven. Indien
u niet helemaal vervreemd bent van a) het Vlaamse universiteitsgebeuren of b) de media, zou die combo van tijd en
ruimte bij u negen kansen op tien een belletje moeten doen
rinkelen. Toch niet? Dan was het grijpen naar deze Schamper een ongemeen wijze beslissing.
De voorbije weken stond (bij benadering) ieders Facebook vol van vrienden/kennissen die zich inschreven voor
de lezing van Stephen Hawking aan de K. U. Leuven op
bovenvermelde datum. Die vrienden/kennissen waren op
hun beurt hoogstwaarschijnlijk een mengelmoes van wetenschapsliefhebbers en curieuzeneuze mosterdpotten die
zo’n once in a lifetime gelegenheid niet aan hun (curieuze)
neus voorbij wilden laten gaan. Want naast het feit dat professor Hawking als een van de grootste natuurkundigen van
onze tijd geboekstaafd staat en auteur is van tal van wetenschappelijke werken en boeken, staat hij erom bekend dat
hij aan ALS ofwel amyotrofe laterale sclerose lijdt. Wat dat
juist inhoudt? Z’n zenuwcellen zijn zodanig aangetast dat hij
rolstoelgebonden is en zijn communicatie met de wereld volledig via een spraakcomputer verloopt. Doch de ziekte doet
geen afbreuk aan zijn briljant intellect. Geen lezing van dertien in een dozijn dus.
Hawking nam de gigantische massa aanwezigen (850 diehards in de aula zelf én een 3000-tal toeschouwers die de live
stream volgden op een groot scherm in het Leuvense stadspark) mee in z’n zoektocht met centraal de vragen ‘Waarom
zijn we hier?’ en ‘Waar komen we vandaan?’ (Don’t we all
want to know?) Hij liet zowel een reeks bestaande theorieën
omtrent de oorsprong van het heelal als z’n eigen kijk erop
aan bod komen en dit zo’n 45 minuten lang.
En hoewel deze lezing van de Britse natuurkundige misschien niet voor iedereen een eenduidig antwoord kon geven op dergelijke fundamentele vragen, kan ze wel verklaren
waarom Leuven voorbije dinsdag een bedevaartsoord werd.
Ik stel voor: volgende keer in Gent? ■
www.schamper.ugent.be

Welk soort fietser ben jij?
Als enige geneeskundestudent in een
vriendengroep vol blandino’s delf je meestal het onderspit als het erop aankomt een
locatie te zoeken om een pint te gaan drinken. Jullie spreken af in het stadscentrum.
a)Eender waar de pinten wachten, je bent
er binnen de tien minuten.
b)Je probeert je vrienden ervan te overtuigen naar de Overpoort te gaan, dat is
voor jou net iets dichter.
c)Je vrienden weten onderhand al dat je
er pas binnen een halfuur zal zijn, want je
weet nooit precies wanneer de bus rijdt.
Op een druk verkeerspunt met overduidelijke haaientanden aan elke straat behalve die van jou — je hebt dus voorrang
— word je systematisch de pas afgesneden
door onoplettende chauffeurs.
a)Je zwiert die chauffeur een welverdiende
!§@%^$ naar zijn hoofd. Wie ze tegenwoordig al niet allemaal een rijbewijs geven.
b)Je vertraagt en laat hen begaan. Je
draagt een defensieve rijstijl immers hoog in
het vaandel.
c)Je hoeft je hier helemaal niet aan te ergeren, want je loopt op het voetpad.
Je fietst na een nachtje feesten in één
ruk door van de Overpoort naar je kot aan
het Sint-Pietersstation.
a)Je rijdt gewoon altijd rechtdoor. Dat
heeft niets te maken met het late uur of de
verkeersluwte. Fietsers hebben altijd voorrang, toch?
b)Het is nacht, er is geen kat op de baan
en de wereld wiebelt nog een beetje na. Je
rijdt gewoon altijd rechtdoor, negeert hier

en daar een rood licht, maar raakt zonder
kleerscheuren thuis.
c)Je hebt de laatste bus gemist, je hoge
hakken uitgetrokken en slentert nu op blote
voeten huiswaarts.
Word is on the street dat de politie de
fietslichten controleert aan het Zuid.
a)Je hoeft niets te vrezen, jouw fiets is tiptop in orde. Laat de politie al die lichtloze
vandalen maar eens goed beboeten.
b)Die fiets die je in een steegje hebt opgeduikeld, is niet voorzien van lichten. Je kent
Gent echter als je broekzak en rijdt handig
om.
c)Je gniffelt naar de mensenmassa van
achter een bedampte ruit. De bus mag altijd
door.
Je fiets is gestolen, wat nu?
a)No way dat je de bus neemt, zo raakt
een mens nergens op tijd. Je koopt een koevoet en gaat zelf op strooptocht. Met alle
Chinezen, maar niet met jou!
b)Je zal je als voorlopige oplossing met
het openbaar vervoer moeten verplaatsen.
Al die lijnen, al die nummers! Had je maar
gewoon je betrouwbare stalen ros terug.
c)Welke fiets?
Je verplaatste je al altijd met het openbaar vervoer, maar mag dit academiejaar
voor het eerst op kot. Fiets of geen fiets?
a)Je stond al sinds juli op de wachtlijst
voor zo’n hippe gele fiets. Eindelijk zal het
vooruitgaan. Mijn fiets, mijn vrijheid!
b)In de garage staat er ergens wel een
fiets, ja. Je moet nog eens kijken of de remmen wel nog werken.

u
c)Je zoekt een kot vlakbij je faculteit. Hoe
je de rest van je leven organiseert, zie je nog
wel aan de hand van de busuren.
Antwoordde je meestal a?
De wervelwind
Jij snelt door het verkeer als een raket
naar de maan en bent er stellig van overtuigd dat in Gent de fietser koning is. Je ergert je blauw aan die ene vriend(in) die het
belang van efficiënte verplaatsingen niet lijkt
te snappen. Hou er toch maar rekening mee
dat die buschauffeur naar wie je in al je haast
roept, door zijn raampje slechts beeld ziet
zonder klank. Misschien denkt iemand nog
dat je gek bent.
Antwoordde je meestal b?
De gezapige fietser
Je fietst wel, maar ook weer niet. Voor jou
is de fiets niet slechts een middel om je te
verplaatsen, maar een avontuur. Je kijkt naar
de mensen om je heen en doet alles op het
gemakje. Of je daarmee al eens achter je rug
een verkeersongeval ontketent, laat je koud.
Je peddelt rustig verder en ziet al eens iets
wat een ander niet ziet.
Antwoordde je meestal c?
De fietsongeschikte
Jij hoort niet op een fiets. Wist je dat al?
Goed zo. Wist je dat nog niet? Verkoop je
fiets dan als de vliegende bliksem aan iemand die er wél wat mee kan doen. Je richt
de minste schade aan als je gewoon te voet
gaat of de bus neemt. Je komt later toe op
feestjes en moet vroeger naar huis, want je
hangt vast aan een uurrooster. Maar bekijk
het positief: je hoeft tenminste niet naar een
fietsparkeerplaats te zoeken. ■

door Dominique De Meyst

Illustratie: Suzanne Van
Brussel

De fietsongeschikte

De gezapige fietser

De wervelwind

Cyclo, ergo sum
Volgens schattingen fietst meer dan twee op de drie studenten dagelijks over de weidse Gentse
velden van bitumen en kinderkopjes. Dat vraagt bijwijlen een heuse inspanning van de student
én van de stad.

Laten we beginnen met een cijfer: in Gent
gebeuren er 120 000 fietsverplaatsingen per
dag, waarvan een aanzienlijk deel door studenten. Uit de kaart op de volgende pagina
blijkt dat lang niet iedere student lovend is
over de fietsinfrastructuur in zijn studentenstad. Schamper bundelde hun klachten en legde ze aan twee experten voor. Yves De Baets,
sinds 1996 actief op de Dienst Mobiliteit van
de stad Gent en Yves De Bruyckere, lid van
de Fietsersbond – afdeling Gent en vanaf
2008 bezieler van de fietsblog ‘Fietsbult’.
Vele opmerkingen komen neer op: wanneer je in Gent niet assertief fietst, fiets je
niet.
De Bruyckere: “Volmondig mee eens. Op
talloze plaatsen in Gent moet je assertief uit
de hoek komen om als fietser niet tot paria
te verworden. Kijk naar de vele verkeerslichten waar je als fietser uit de startblokken
moet schieten om alsnog de overkant te halen voordat het daar alweer rood geworden
is. Het beheer van de meeste verkeerslichten
is in handen van het Vlaams Gewest en ook
daar is de doorstroming van autoverkeer vaak
topprioriteit.”
De Baets: “Het is zo dat er de voorbije jaren een grote vooruitgang geboekt is en in de
toekomst nog veel gerealiseerd zal worden.
We moeten echter realistisch zijn. Op dit moment in de ontwikkeling wordt er voorrang
gegeven aan de assertieve fietsers: dan hebben
we het niet over de kinderen noch over oudere, minder mobiele, mensen. Pas wanneer
het fietsnetwerk voor assertieve fietsers er ligt,
kunnen we meer aandacht besteden aan die
andere doelgroepen.”
De door ons verzamelde opmerkingen
komen van studenten, niet meteen een timide groep fietsende bejaarden. Ook al is
timide en bejaarde niet noodzakelijk met
elkaar verbonden.
De Bruyckere: “Studenten hebben inderdaad geen uitmuntende reputatie als het op
fietsen aankomt. Gebrekkige fietsen, onvol-

doende verlichting en van tijd tot tijd roekeloos gedrag. Het blijft natuurlijk de vraag wat
de oorzaak daarvan is. Enerzijds zal het ongetwijfeld te maken hebben met een jeugdige
leeftijd en natuurlijk zijn niet alle fietsers heilig. Anderzijds krijgt een infrastructuur die
respect toont ook meer respect terug.”
Ook Kafka fietst
Dringt er zich geen duidelijke keuze op:
ofwel de auto ofwel een combinatie van
openbaar vervoer en fietsen? Uit onze rondvraag blijkt bijvoorbeeld dat, om er maar
twee te noemen in de Keizer Karelstraat en
op de Zwijnaardsesteenweg, alles en iedereen in de file staat.
De Baets: “We proberen op verschillende manieren fietsen te promoten. Zo voeren
we campagnes opdat bepaalde automobilisten hun wagen aan de kant laten staan. Kijk,
mensen, er zijn alternatieven, gebruik ze. We
stellen echter vaak vast dat goedbedoelde promotie in dovemansoren valt bij een bepaalde
groep automobilisten. Het is pas wanneer ze
gedwongen op zoek moeten naar alternatieven, zoals naar aanleiding van een hele reeks
werken die in Gent gaande zijn, dat ze zich
bewust worden van het bestaan van andere
mogelijkheden. Ik denk bovendien ook dat
er onvoldoende maatschappelijk draagvlak
bestaat om automobilisten uit de stad te houden.”
De Bruyckere: “Overheden hangen nog
teveel vast aan de ‘mijn auto, mijn vrijheid’mentaliteit. De Vlaamse overheid heeft wel
het STOP-principe in haar regeerakkoord
opgenomen. STOP is een acroniem voor
Schoenen, Trappers, Openbaar vervoer en
Personenwagens en dient als leidraad voor
het mobiliteitsbeleid. Bij de ontwikkeling
van een nieuw project ontstaat er een soort
rangorde waaraan voorrang gegeven moet
worden: eerst de stappers dan de trappers
enzovoort. Men kiest dus niet tegen de auto,
maar wel voor de fietsers. Dat is helaas nog
teveel theorie, ook het stadsbestuur heeft die

klik onvoldoende gemaakt. Men wil te veel
voor iedereen goed doen.”
Het is blijkbaar onafwendbaar, ook hier
moeten we het staatsbestel aansnijden. Vele
overheden zijn bevoegd en ontwikkelen visies, is dat werkbaar?
De Bruyckere: (windt zich op) “In een
straal van 600 meter rondom mijn huis zijn
er minstens vijftien instanties bevoegd voor
verkeersinfrastructuur. Vijf-tien!”
De Baets: “Er zit inderdaad een aanzienlijke termijn tussen de plannen en de uitvoering. Een project dat we vandaag ontwikkelen,
daarvan kunnen we zeggen dat het over zes
jaar gerealiseerd zal zijn. Een pijplijn van hier
tot Vladivostok en een heel klein gaatje op het
eind. Ik pleit ervoor om bij sollicitaties voor
de openbare dienst niet enkel belang te hechten aan diploma of ervaring maar ook aan het
vermogen om een grote portie geduld op te
brengen.”
Over instellingen gesproken, welke rol
moet de Universiteit Gent spelen?
De Baets: “We stellen vast dat StudentENMobiliteit, een samenwerking tussen de
stad, de universiteit en de hogescholen, goed
werkt. We werken momenteel met 6000 fietsen en elk jaar komen er ongeveer 1000 fietsen bij. Momenteel zijn er nog 450 studenten
die geen fiets hebben kunnen bemachtigen.
Het systeem kent dus succes.”
De Bruyckere: “Het project van de gele
fietsen heeft nog een bijkomend voordeel:
vele gammele fietsen zijn vervangen door
nieuwe modellen die een bijkomende garantie vormen voor de veiligheid van de fietser
in kwestie. Er moet echter ook gezegd dat de
universiteit grote kansen laat liggen. De bouw
van het Ufo bijvoorbeeld is echt een gemiste
opportuniteit om in te zetten op stallingen
(zie artikel fietsstallingen). Het is schandalig
dat de fietsstallingen daar gewoon weggesaneerd zijn. Ik daag de universiteit uit om een
lijst te maken van zijn gebouwen, het aantal

u
fietsstallingen per gebouw en de reële behoefte aan
stallingen. De kloof zal groot zijn.”
De Baets: “Het is inderdaad onbegrijpelijk dat
een innovatieve instelling als de Universiteit Gent
zulk conservatisme aan de dag legt als het gaat om
mobiliteit. Wanneer de universiteit blijft naar voren
schuiven dat er parking moet voorzien worden voor
de professoren op de binnenplaats dan dragen zij ook
bij tot het blijvend aanlokken van het verkeer naar de
binnenstad.”
“De Stad Gent blijft ijveren voor voldoende fietsenstallingen in Gent. Als stad hebben we de universiteit, bij het verlenen van de bouwvergunning, dan
ook verplicht om het aantal fietsenstallingen in de
buurt van het Ufo-gebouw verder uit te breiden. Dit
dient echter inderdaad wel nog uitgevoerd te worden
door de universiteit. Het blijven voorzien van zo veel
autoparkeerplaatsen in verhouding tot fietsenstallingen draagt inderdaad bij tot gemotoriseerd verkeer
naar de binnenstad.”
We zijn met te veel

Getal van de week
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is niet alleen het uur waarop de
gemiddelde non-carrièrist de dagelijkse sleur van zijn job aanvangt, het
is tevens het aantal kilometer fietssuggestiestrook dat onze geliefde stad
‘rijk’ is. Synoniem voor fietssuggestiestrook is fietscomfortstrook. Wetende
dat er nihil juridische omschrijving
is wat betreft deze bedrieglijke, maar
fleurrijke beschilderingen, voelt u zich
vast net zo comfortabel als ik.
Bram Lemmerling

De Baets: “Het valt ook niet te ontkennen dat
het aantal studenten de laatste jaren enorm is toegenomen en dat dit leidt tot een aantal problemen in
bepaalde wijken. Dit blijft een aandachtspunt de komende maanden en jaren.”
Studenten hebben met andere woorden ook een
belangrijke verantwoordelijkheid?
De Baets: “Dat klopt. We krijgen heel wat klachten
over onaangepast rijgedrag van vooral de fietsende
student. Maar ook het afval dat ze op straat achterlaten roept heel wat wrevel op. Wat meer respect voor
Gent en de Gentenaars zou welkom zijn.”
De Bruyckere: “Om een voorbeeld te geven: de
Fietsersbond voert sinds een aantal jaar acties rond
fietsverlichting. Het vergt een kleine inspanning om
daarmee in orde te zijn en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is.”
Studenten worden halfjaarlijks gequoteerd op
20, wat is jullie quotering voor Gent als fietsstad?
De Bruyckere: “Ik zou graag twee scores willen
geven. Voor de assertieve fietser vijftien à zestien, als
fietsstad niet meer dan een acht.”
De Baets: “Ik sluit me daarbij aan, met die nuance
dat de plannen die nu op stapel staan moeten zorgen
voor een gevoelige verbetering van de veiligheid voor
de zwakkere fietsers.”
Tot in september dan maar.■

In voorgaand artikel bracht dhr. De Baets zijn
persoonlijke visie naar voren, niet die van Stad
Gent.

Gevaarpunten in Gent: in kaart
gebracht.■

r
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Het Grote
Verlorenkost
Geen kruispunt zo verwarrend als dit : van overal komen auto’s, en trams
zullen ook niet nalaten
hun plaats af te dwingen.
En wie heeft voorrang op
wie? Beste oplossing als
fietser: ogen dichtdoen ,
hopen dat Karma je goed
gezind is en gewoon rijden!

Kortrijksesteenweg
Door werken die Echternachprocessie-formaat aannamen, was het de voorbije 2
jaar onmogelijk om hier legaal
door te fietsen. Gelukkig is het
einde hier in zicht en kan eenieder weldra over de prachtige
fietssuggestiestrook cruisen.

Gebied UZ – Sterre
Voor wetenschapsnerds een
drukbezocht kruispunt: de Sterre.
Meermaals zijn daar ongevallen gebeurd, en ook de staat van het fietspad laat te wensen over. Toch zijn er
‘plannen’ van de Stad Gent om dit gebied aan te pakken. ‘Langetermijnplannen’. Do we need to say more?

Lode Rummens & Anemoon Soete
Kaart: Gent Verkend / Joost Vanderdeelen

Gevarenplan
Dampoort
Algemeen aanvaard gevaarpunt. Blijkt na onderzoek toch gevaarlijker te
zijn voor auto’s dan voor
fietsers. Zij hebben immers een breed fietspad.

u

Keizer Karelstraat
Enkel geschikt voor de assertieve fietser: het fietspad
is hier quasi onbestaande en
het aantal auto’s/bussen ligt
ongemeen hoog voor wat
deze straat maar aankan.

Van Woodrow Wilsonplein (de Zuid) naar
Sint-Annaplein
Hier is geen rechtstreeks
fietspad voorzien. Tenzij je je
leven beu bent en onder een
tram terecht wil komen, is
het fietspad volgen en een afwijking naar rechts maken de
beste optie.

Sint-Pietersnieuwstraat

Zwijnaardsesteenweg
Aanrader als je graag
haasje over speelt met
een lijnbus. De voorziene fietsstroken bieden haast geen soelaas.
www.schamper.ugent.be

Eindelijk een plaats waar studenten heersen, zou je denken.
Toch zijn het ook hier de bussen
die ons het leven zuur maken.
Een chronisch tekort aan fietsenstallingen (zie eerder in deze
Schamper) zorgt voor een nog gevaarlijkere situatie. Aan de Vooruit zijn de kapotte (hebben ze
eigenlijk ooit gewerkt?) verkeerslichten de boosdoener. Uw redacteur was al meermaals getuige/
slachtoffer van bijna-accidenten.
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Epische bestijging
van Blandijn

De Galibier is er
niks tegen.

Een field study

De beklimming van de Blandijnberg, bron
van menige spierscheur en liters verloren
lichaamsvocht, is niet bepaald de meest geliefde fietsroute van de doorsnee student. Ze
is er de oorzaak van dat letterenstudenten zo
stinken, Overpoortbezoekers zo veel moeten
drinken en uw assistent Duits op maandagvoormiddag loopt te hinken. In de zoektocht
naar een herkennende hoofdknik van u, de
lezer, stuurt Schamper zijn kinderen uit op
onderzoek.
Bij het ochtendgloren staan we aan de
Verlorenkost. Onze voorbereiding heeft erop
gemikt de omstandigheden waarin de gemiddelde student zich aan de beklimming van ‘de
Gentse Muur’ waagt zo accuraat mogelijk
te benaderen. Het uur: kwart na acht, net te
laat voor de eerste hypothetische les van de
dag. Onze maaginhoud: zo goed als nihil, op
een klotsende oploskoffie na. De haren: douchenat protesterend in de wind. Tussen onze
benen: ons trouwe stalen ros, waarmee de ervaring ons geleerd heeft zo weinig mogelijk
met de vitessen te prutsen.
Jozef Plateaustraat **
De eerste klim gaat rechtdoor tot voor de
ingang van de Plateau. Een stevig hellingspercentage van 10%, maar hij is voorbij voor je
het weet. Het soort heuvel waar je erg tegenop
ziet maar die uiteindelijk beter meevalt dan
verwacht.
Sint-Kwintensberg ****
De Sint-Kwintensberg daarentegen is een
kreng, een kuthelling, een hartsgrondig gehate
Venusheuvel! Het eerste stuk wordt standaard
afgezet door kranen, stellingen en verkeerd
geparkeerde auto’s, waardoor je een keer of
twee verplicht wordt om te surplacen. Halver-
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wege denk je het ergste gehad te hebben.
De Flandrien in elke Blandino
Je krijgt zin om neer
te zetelen in je zadel,
even uit te bollen, doe dit in geen geval! Eerst ontlading. Elke student flandrien in z’n eigen
word je gepasseerd door die steeds aanwezige koers.
verdwaalde HILOK-typ op z’n mountainbike,
daarna door die overpresterende eerstejaars- Sint-Pietersnieuwstraat ***
studentes die toch zo prat gaan op hun veAls laatste helling bedwingen we de Sintzelrijke ontbijt. De schaamte! Even flitst de
gedachte door je hoofd om af te stappen. “Dat Pietersnieuwstraat. Een vrij lang, niet zo steil
ze denken wat ze willen, wat kan het mij sche- heuveltje. Wat hem uit ervaring vooral lastig
maakt is de kwellende honger die je voelt op
len.” Je gal uitkotsend bereik je de top.
weg naar de Brug. En het compleet overbodige rode licht aan de Vooruit, waardoor je aanKantienberg *****
loop elk momentum verliest. Vals plat is de
We fietsen onmiddellijk door naar de voet hel, mourir à plusieurs. Maar we bijten door,
van de Kantienberg (het brugske aan die grote geven niet af, zijn winnaars.
De studenten plaatsen nonchalant hun
gehypete, niet nader benoemde cinema). Dit
hele artikel heeft ons inziens veel weg van een fietsen in de rekken, zuchten een laatste maal
sisyfusarbeid. Maar is dat niet tekenend voor en checken hun okselvijvers alvorens in te
de ganse absurditeit van het bestaan? We bol- schuiven in hun aula. Business as usual. Dag
len de ene heuvel af om hem langs een andere na dag.
Tot slot nog dit: welke flauwe plezante is
invalshoek opnieuw te beklimmen... U merkt
het: ondergetekenden krijgen het een beetje ooit op het idee gekomen de fietsherstelplaats
moeilijk. De Kantienberg is kinderkoppen bovenop die helling te plaatsen? Want als er
rijden. Steil ook, bij momenten tot 11%, las- één iets is wat de Gentse student meer onttig. Hem beklimmen heeft iets heroïsch. Hier ziet dan haar op te fietsen, dan is het wel haar
niet de schaamte die geassocieerd wordt met te beklimmen met je geblokkeerde fiets in de
voorgaande helling. De top bereiken is 100% nek. ■

door Bram Lemmerling
en Joost Depotter
www.schamper.ugent.be

Een, twee, fixie

Op zoek naar een trend in Gent

u

Vijf minuten na het begin van het eerste lesuur wakker worden, een helse fietsrit door de
regen volgt. Wil u, helemaal verfomfaaid, toch nog een stijlvolle indruk maken op uw medestudenten dan is er maar één oplossing: koop een fixie.
Fixies of fixed gear bycicles overspoelen al
enkele jaren wereldsteden als L.A., Londen
en New York. Kijk er blogs zoals Prolly Isn’t
Probally op na en verbaas je over de sérieux
waarmee liefhebbers van fixies hun hobby
behandelen. Fixies waren oorspronkelijk het
uitgekozen stalen ros van fietskoeriers. Ze
zijn, zoals verkoper Filip van fietsenwinkel
Plum ons uitlegt, “eigenlijk single speeds met
een vaste pion.” Qué? “Wel, fixies zijn fietsen
die maar één versnelling hebben. Zolang je
de trappers ronddraait, draait ook het achterwiel. Stoppen met trappen, betekent automatisch ook dat je remt. En wanneer je achteruit
trapt, kan je simpelweg achteruit rijden.” Handig voor die fietskoeriers, die gezwind tussen
het verkeer in grootssteden dienen te laveren,
maar kan je hier wel een trend op bouwen?
Filip is sceptisch: “Er rijden wel wat mensen
met een fixed gear rond in Gent maar eigenlijk verkopen we die fietsen niet of nauwelijks.
De aparte onderdelen gaan wel over de toonbank.”
Sharable
We vroegen het nog eens na bij Tom Palmaerts, zelfverklaard coolhunter bij het Gentse bureau Trendwolves en afgaande op zijn
doordachte tweets — fixed + regen = nat gat
— ook een liefhebber. “Die trend is eigenlijk
al een hele tijd bezig. Het is zelf zo dat wij een
jaar of twee geleden ermee gestopt zijn om erwww.schamper.ugent.be

over te spreken omdat het echt niet leek door
te breken in België. Nu zie je die wel meer
opduiken. Sowieso zitten we meestal wel wat
achter.” Wat is er dan zo aantrekkelijk aan die
fixies? “ ’t Is teruggaan naar de basis van de
fiets, zonder tierlantijntjes, maar tezelfdertijd
is het een vorm van forwardthinking waarbij
minimal design erg belangrijk is. Het is een
fiets waar je heel veel controle over hebt.” De
meeste fixie-adepten steken hun fiets ook volledig zelf in elkaar, als een moderne vorm van
schatten jagen. Achter bepaalde delen van
hun fiets zit dan meteen ook een heel verhaal.
“Uniek en heel sharable”, zoals Tom Palmaerts
het verwoordt.
Waarom zien we in Gent dan niet achter
elke straathoek een dergelijke hippe tweewieler opduiken? “Je hebt ook een aantal mensen nodig die de trend aansturen. Een website
die erop springt of een aantal mensen die hun
schouders onder zo’n scene zetten. In Gent
heb ik van zulke groepen geen weet.”
Retsen, Detsen, Alleyketsen
Een sterk staaltje van onderzoeksjournalistiek — of enkele simpele klikken op Facebook, een van de twee klinkt ongetwijfeld
heroïscher — brachten ons op Facebook al
snel op de drempel van Fixed Gear Ghent.
“De groep is onstaan uit een bende vrienden
die dezelfde passie deelden: pistefiesten”, zo
heet Terry V., een van de leden, ons welkom.

“De groep bestaat al een twee jaar en bestaat
uit een veertigtal actieve leden. We organiseren vaak vrije pistesessies waarbij we dan
met onze pistefietsen op de Eddy Merckx vélodroom gaan rijden. Zondag Josdagen staan
ook op onze agenda. Dan komen we tezamen
in het Keizerpark in Gent en rijden we samen
de route die iemand van ons uitstippelde.”
Soms nemen ze zelf het wedstrijdelement
van het pistefietsen mee naar de straat. “Vorige zomer hielden we een alleycat. Die heette
Retsen, Detsen, Alleyketsen. Dat was een race
door het Gentse met her en der verschillende
checkpoints en opdrachten voor de deelnemers.”
Comments bij het videofilmpje over de
alleycat zijn op zijn zachtst gezegd verontwaardigd. “Simpelweg degoutant”, verschijnt
er op de blog Fietsbult. “Ik blijf het toch wel
gevaarlijk vinden, uiteindelijk blijft het een
fiets zonder remmen”, zegt Tim Helsen van
het communicatie- en designbureau Gents.
In samenwerking met de mensen achter
Sleepstreet Bycicles ontwikkelde hij tien fixed
gear bycicles. Het zijn vooral de exemplaren ontworpen door Jan Hoet Junior en A.F.
Vandevorst die de grenzen tussen kunst en
gebruiksvoorwerp aftasten. “Natuurlijk is een
deel van de aantrekkingskracht van de fixie te
wijten aan ijdelheid. Zie mij op die coole bike.
Je verspilt je geld niet, je investeert het in iets
mooi.”■

door Bart Bruneel
Schamper 507
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“Eenfietser
fietserheeft
heeftnog
nog nooit
nooit iemand
iemand doodgereden”
“Een
doodgereden”
Tussen de golven fietsende studenten peddelt af en toe ook een professor. Dirk Voorhoof, Hendrik
Vos en Piet Bracke zijn fervente fietsers. Zij laten voor ons hun academische fietslicht over Gent
fietsstad schijnen.
door Frederick Deloddere
Hendrik Vos: “Ik heb altijd al gefietst.
Vroeger speelde ik de Ronde van Frankrijk
na. En als student in Gent nam ik ook altijd de
fiets. Dat is niet veranderd toen ik prof werd.
Het is gewoon gemakkelijk.”
Dirk Voorhoof: “Ik fiets al graag van
kleinsaf. In mijn polderdorp deden we fietswedstrijdjes in de zomer. Ik wou altijd Federico Bahamontes zijn (Spaanse wielrenner die
in 1959 de Tour won, n.v.d.r.), hoewel er hoogstens een dijk of een brug te beklimmen viel.”
Vos: “Het is niet alleen leuk, maar ook een
snelle, flexibele manier om je te verplaatsen
in een stad. Als je nog naar de winkel wil, kun
je dat gewoon doen zonder parkeerplaats te
moeten zoeken.”
Voorhoof: “Het is ook ecologisch. Ik hou
echt van fietsen. Even met de fiets naar de
universiteit en huphup, je bent er al. En bij
mijn weten heeft een fietser nog nooit iemand
doodgereden, wat voor auto’s wel even anders
ligt.”
Piet Bracke: “De fiets is de ideale afwisseling voor het kantoorwerk dat ik voornamelijk doe. Ik ben buiten en doe de nodige
fysieke inspanningen.”
Ongelukken
Vos: “Ik heb net een ongeval met de fiets
gehad. Ik weet niet of ik ben aangereden of
uitschoof. Ik weet alleen dat ik ineens wakker werd in het ziekenhuis. Ik zie er niet uit.
Mijn fiets is nog intact. Ik ben waarschijnlijk
uitgeschoven. Ik draag geen fietshelm als ik in
de stad fiets. Als ik koers wel. Maar misschien
moet ik dat nu eens overwegen. Ik weet dat
het geen zicht is, maar ik lig daar niet zo van
wakker.”
Voorhoof: “Ik ben eens in een rolstoel beland na een valpartij in de Hoogpoort. Bij
tramsporen let ik ook heel goed op. Vaak kruis
ik ze met één been aan de grond. Maar het
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verkeer zelf kan ook gevaarlijk zijn. Je moet
defensief rijden, uitkijken voor auto’s of onvoorspelbare studenten met iPod-oortjes in.”
Bracke: “Deze zomer in Italië nog. Ik miste
in volle vaart een bocht, vloog door de lucht
en knalde tegen het wegdek. Ik had geen helm
aan, maar de volgende keer zet ik er wel een
op.”
Vos: “In mijn vrije tijd zet ik ook een
helm op. Ik rij af en toe wedstrijdjes. Vooral in Frankrijk, rond de Alpen. Ik beklim de
Mont Ventoux een twintigtal keer per jaar. Ieder jaar zit ik daar de hele maand april en de
Mont Ventoux is mijn trainingsparcours.”
Voorhoof: “Ik fiets al twintig jaar ter ontspanning. Alleen of met vrienden. Vaak doe
ik ook stevige fietstochten van 150 kilometer.
Meestal in de Vlaamse Ardennen of de bergachtige streken van Frankrijk. Ik fiets ook
graag in Scandinavië. Vooral Kopenhagen is
een heerlijke fietsstad.”

slecht, want na een week of drie, na een regenbuitje ofzo, zakken die stenen weer weg en dan
hobbel je daar over. En dat terwijl er naast je een
gladde strakke asfaltbaan ligt voor de auto’s. Op
de Dunantlaan aan de faculteit Psychologie leggen ze nu ook een fietspad aan met van die slechte klinkers. Ze doen het nog altijd. Ik denk dat de
mensen die de fietspaden uittekenen nooit zelf
de fiets nemen.”
Bracke: “Ik merk wel vooruitgang. Zeker de
heraanleg van de Kortrijksesteenweg is een stap
vooruit. Maar in vergelijking met Brugge is de situatie voor de Gentse fietser nog steeds abominabel. We zien hier nooit senioren of kinderen
fietsen, dat zegt genoeg. Fietsen in Gent is helemaal niet veilig: je moet constant laveren tussen
opdringerige auto’s en onoplettende voetgangers.

Gent fietsstad?
Voorhoof: “Als je Gent dan met Kopenhagen vergelijkt, merk je wel dat Gent nog een
lange weg af te leggen heeft inzake fietsbeleid. Maar de laatste tien jaar gaan de fietspaden er wel enorm op vooruit. Niettemin
is de kwaliteit van sommige fietspaden nog
steeds ondermaats. Bij de aanleg ervan wordt
niet gedacht aan de fietser: er zijn te veel bulten, putten, drempels, losliggende stenen en
soms stopt het fietspad plots. Die tramrails in
de stad spelen ook wel een rol, maar dat mag
geen reden zijn om de tram te verwensen.”
Vos: “De invalswegen naar Gent zijn wel
een echt probleem. Het fietspad — als er al
een is — is er niet gemaakt voor de fietser,
maar voor de automobilist: zodat hij van die
vervelende fietsers af is. Ze leggen tegenwoordig ook nog altijd van die fietspaden met
klinkertjes en steentjes aan. Ik vind dat heel

Dirk Voorhoof in natuurlijke habitat,
mét fiets.

www.schamper.ugent.be
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Piet Bracke:

“In vergelijking met fietsstad
Brugge is Gent abominabel.”

Je moet ook de verraderlijke tramsporen trachten te vermijden. Een echte bron van stress, zeker
tijdens de spitsuren.”
Regen en sneeuw
Vos: “Als het vriest of koud is, neem ik nog
altijd de fiets. Doe gewoon een dikke jas aan. En
als je toekomt dan voel je je een pak beter, want
je hebt al bewogen, gesport.”
Voorhoof: “Ik heb al tien jaar geen auto meer.
Als het stortregent, wacht ik even of trek ik regenkledij aan. Als het sneeuwt of ijzelt, neem
ik het openbaar vervoer of ga ik te voet. Ik laat
mij inspireren door het Scandinavische gezegde:
slecht weer bestaat niet, enkel slechte kledij. Als
ik langere fietstochten plan, check ik wel de buienradar.”
Bracke: “Het sneeuwt of stortregent niet zo
vaak als we denken. Misschien tien keer per jaar.
Ik neem enkel de auto als ik er met de fiets niet
kan geraken.”
Vos: “In de zomer is het omgekeerd: dan kom
je al eens vol zweetplekken ergens toe. Een rugzak dragen is dan niet aangeraden, of die plakt
aan je rug.”
Bracke: “We hebben wel douches in de Korte
Meer. Op een warme zomerdag gebruik ik die
wel eens. Fietsen in warm weer met een fietshelm
is nog erger. Stel dat dat verplicht zou worden,
dan zie ik sommige geklede jongedames al helemaal niet meer naar de fiets overschakelen.”
Voorhoof: “Je moet gewoon goed opletten in
de stad. Er zijn veel automobilisten én fietsers die
het niet zo nauw nemen met de verkeersregels.
Vooral studenten. (knipoogt) Je arm uitsteken
of eens achterom kijken, wordt vaak vergeten.
Openslaande portieren, plots stoppen of onaangekondigd afslaan, je komt het elke dag tegen als
fietser. Het houdt je wel alert. Naast ‘durf denken’
is het in Gent toch ook een beetje ‘durf fietsen’.” ■

www.schamper.ugent.be
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In het Kader van U
Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student
aangenamer maken. Deze week: Patrick, chef van de fietsenherstelplaats in de Blandijn.
door Corneel Teerlinck
CT Naam?

Patrick Van Acker
Geboortedatum? 30 maart 1958
Job? “Ik werk hier al 42 jaar. Op dertien mei 1969 ben ik begonnen in de fietsenherstelplaats, maar ik doe het nog altijd graag. Het
is een zeer gevarieerde job en je komt met veel verschillende mensen
in contact. Dankzij de Erasmusstudenten heb ik bijvoorbeeld Engels
geleerd. In het begin ging dat wat moeilijk, maar met de tijd leer je
dat wel.
Ik zie de studenten ook veranderen. Volgens mij hebben ze het
moeilijker om vroeg op te staan (uw redacteur hoopt dat deze uitspraak niet gericht was tot zichzelf maar tot de jobstudent die een halfuurtje te laat was. Hoe dan ook is negen uur ‘s ochtends geen uur voor
een interview, n.v.d.r.). De laatste twee jaar zijn ze ook echt onhandiger geworden, die studenten. We moeten ze meer op weg zetten, en
dan heb ik het niet alleen over de meisjes.”
Na de werkuren? “Zeker niet aan fietsen werken. (lacht) Als het
mooi weer is, ga ik graag eens fietsen. Koersen doe ik niet, maar in

de zomer fiets ik bijvoorbeeld wel mee in de Gordel en vroeger ook
in de Zomertoer in Oudenaarde.”
Levensmotto?
“Dak tijd eb. Tijd om bijvoorbeeld eens goed te gaan eten in het
weekend. Of tijd om aan mijn huis te werken dat ik over de jaren
heen zelf heb gerenoveerd. “
Persoonlijke held?
“Ik ben een supporter van Sven Nys. De cyclocross heeft me altijd geïnteresseerd. Het is spannend en duurt ook niet zo lang als de
koers. Vroeger ging ik ook soms kijken, maar dat kost toch redelijk
wat en daar ben ik dan maar mee gestopt.”
Muziek?
“Ik luister wel graag naar muziek, maar dan vooral naar de oldies van de jaren zeventig en tachtig. Vooral de Beatles en Creedence
Clearwater Revival vind ik goed, maar festivals en concerten heb ik
nooit gedaan.”
Ultieme droom?
“Niets speciaals.” ■

POPULISME - donderdag 24 november - 20.00 uur - Kunstencentrum Vooruit

Hoe speelt populisme een rol in politiek en maatschappij? We willen de Vlaamse én Europese situatie met elkaar confronteren. Welke
lessen kunnen wij trekken uit de Nederlandse ervaringen? Vallen er verschillen/gelijkenissen te ontwaren?
Een debat olv journaliste Liesbeth Van Impe met: Dick Pels (directeur wetenschappelijk bureau GroenLinks en auteur van ‘Het volk
bestaat niet’), Bas Heijne (essayist en auteur van ‘Moeten wij van elkaar houden?’), Johan Vande Lanotte (sp.a, Minister van Staat
en buitengewoon hoogleraar Grondwettelijk Recht en Mensenrechten UGent) en Jos Geysels (Minister van Staat, voormalig partijsecretaris en politiek secretaris Agalev, voorzitter van 11.11.11)
Een organisatie van Stichting Gerrit Kreveld,
i.s.m. Kunstencentrum Vooruit
Gratis toegang

Gezocht: Fietsenstalling

Gent Fietst, zoveel is zeker. Al gemerkt dat het steeds moeilijker wordt om je fiets deftig te stallen? Het tekort aan fietsenstallingen wordt steeds nijpender. Zo welkom als de stortvloed nieuwe studenten mogen heten, hun fietsplaatsje kunnen ze vergeten.
door Laura Van Brussel
De stad Gent heeft nochtans al heel wat
inspanningen geleverd volgens het fietsbeleid. Zo meldt de site Gent Fietst dat de
openbare fietsenstallingen in totaal meer
dan 10 000 fietsen kunnen herbergen. Hun
locatie kan je bewonderen op de online
fietsrouteplanner van de stad Gent.
In woonstraten waar het uitpuilt van de
fietsen worden soms permanente fietsenstallingen geplaatst door de stad zelf. Dat
gebeurt steeds meer: fietsenrekken aan het
begin van het Citadelpark, langs de kant van
de Koningin Astridlaan...
Wie zelf in zo’n drukke fietsbuurt woont,
kan een aanvraag indienen tot het plaatsen
van een dergelijke stalling. Daarvoor hoef je
enkel een online formulier in te vullen op
www.gentfietst.be.
Stationsstationering
Wie zou vermoeden bij het zien van het
pleintje voor het station Gent-Sint-Pieters,
dat aan de achterkant ervan een grote fietsenparking ligt? Niet veel verder aan de
achterkant van het station, een niveau lager,
bevindt zich echter ook nog een automatisch bewaakte fietsenstalling waar je tegen
een vergoeding van 7,5 euro per maand,
20,9 euro voor drie maanden of 75 euro per
jaar je fiets onbezorgd kan achterlaten. Toegangsbadges zijn verkrijgbaar aan de reizi-

gersloketten. Hetzelfde systeem is ook van
toepassing in het station Gent-Dampoort.
Zo goed als nieuw?
Ook is de stad Gent bezig met het gebruiksklaar maken van twee nieuwe, gratis
bewaakte fietsenstallingen onder de SintMichielsbrug, waar tweehonderd exemplaren gestald zouden kunnen worden. Op het
Emile Braunplein worden er 116 plaatsen
voorzien onder de toekomstige evenementenhal. Tijdens de Gentse Feesten werden ze
trouwens al even in gebruik genomen.
Dan hebben we het nog niet eens gehad
over de fietstrommel, waarin de stad ook
investeert: een afsluitbare stalling voor een
vijftal fietsen. Ze worden op de openbare
weg geplaatst en bieden een dak boven het
hoofd van je stalen tweewieler, dit kost je
4,15 euro per maand.
Bij werkzaamheden durven fietsenstallingen soms in de weg te staan. Deze worden daarom ook veelal (tijdelijk) verwijderd
. Ontruimingsborden signaleren dit minimaal 48 uur op voorhand, meestal iets eerder.
De macht van de fietswacht
Wat nu gedaan als er geen fietsenstalling
(meer vrij) is? Het advies van de stad zelf:

“Plaats dan je fiets ergens waar hij de andere
weggebruikers niet kan hinderen, als je het
te gortig maakt kan de fietswacht op basis
van het stedelijk reglement je slot onmiddellijk doorknippen en je fiets wegnemen. Je
krijgt geen vergoeding voor je kapotte slot.”
Gevaarlijk gestalde fietsen worden indien
mogelijk goed gestald, indien niet wacht
hen hetzelfde lot. Diezelfde fietswacht is ook
gemachtigd om fietswrakken en vermoedelijk achtergelaten fietsen te merken met een
sticker, waardoor die fiets zowat gediskwalificeerd wordt voor gebruik op de openbare
weg. Als dat wrak of die fiets er na veertien
dagen nog staat, wordt hij opgehaald.
Het moet nog beter
Ondanks al deze aandacht blijft het tekort aan fietsenstallingen helaas een feit. Zo
volstaan de fietsenrekken aan de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte op de Blandijn al
lang niet meer. Ook aan de Dampoort blijkt
de vraag naar fietsenstallingen het aanbod
nog steeds te overschaduwen, ondanks de
vele acties voor meer en betere fietsenstallingen. Onze universiteit heeft zijn best gedaan: vele campussen hebben voldoende
fietsenstallingen. Zwakke punten blijven
echter de voormelde campus van de Letteren en Wijsbegeerte, en de campussen van
de bio-ingenieurs en het UZ. ■

Bourgoyen

De Mooiste Plekjes van Gent
A

ls je na het bezoeken van de plantentuin van de universiteit dacht een hoogtepunt
te hebben bereikt in je drang naar groene extase, dan vergis je je schromelijk. Gent heeft
meer dan enkele verrassingen voor je in petto
eens je voet zet buiten het gewoonlijke kotOverpoort-aula traject. Vlakbij de Rooigemlaan, op de grens met Mariakerke, een
deelgemeente van Gent, ligt het omvangrijke
natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen. Of
kortweg: ‘de Bourgoyen’ . Het domein is 24
op 24 open. Daarnaast kun je tijdens de werkuren terecht in het bezoekerscentrum voor
extra informatie en begeleide wandelingen.
Heb geen schrik, de Bourgoyen ligt dichter bij
het centrum dan je denkt. Op slechts 3,5 kilometer van de Overpoortstraat en 2,5 kilometer van de Korenmarkt vind je deze oase van
relaxatie. Duik alleen of samen met vrienden
onder in wat misschien wel het meest rustige
stukje platteland is in de omgeving van het
stadscentrum.

natuurliefhebbende zintuigen er gestimuleerd
worden. Met zijn elf hectare is het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen een prominent lapje grond dat niet enkel uitstekend
geschikt is voor ontspannende joggingsessies.
Het is ook the place to be voor zij die liever
tien vogels in de lucht zien dan één vermorzeld vogellijkje op het midden van de straat.
Zo verblijft een groot gedeelte van de Europese Slobeend-populatie in deze moerassige
weides. Andere watervogels vinden er ook
hun gading om te overwinteren, wat aanleiding gaf tot het plaatsen van verscheidene
kijkhutten. Door je te verstoppen in deze
bungalows voorzien van kleine raampjes kan
je onopgemerkt naar de vogeltjes gluren, of
andere passerende levensvormen. Snuif je
de geuren van het platteland liever op in het
voorjaar, dan kun je ook aardig verrast worden
door de groene graslanden die dan vergeven
zijn van gele dotterbloemen en ratelaars, vermengd met blauwe moerasvergeet-me-nietjes
en roze koekoeksbloemen. Flowerpower!

Huis van de eend

Te veel water, en zo hoort het

Niet enkel door de aanwezige flora, ook
door een gezonde portie fauna kunnen onze

Laat je niet misleiden, wat de Bourgoyen
zo uniek maakt, is niet de weelderige aanwe-
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zigheid van bloemen, noch de broertjes van
Donald Duck die de boel gezellig volschijten,
maar de permanent zompige staat waarin
dit gebied zich bevindt. Om te vermijden dat
de Bourgoyen zo vaak blank stond, plaatste
men in de 12e eeuw een hoosmolen — de
oudste bekend van zijn soort — om het gebied te ontdoen van zijn overtollige hoeveelheid vloeistof door die terug naar de Leie te
pompen. Anno 2011 is de Leie afgesloten van
haar bovenloop en simuleert men opnieuw
de overstromingen van vroeger, wat karakter geeft aan de Bourgoyen. Dankzij de vele
houten paden boven het water kun je vandaag
prachtige wandelingen maken zonder je te
moeten voorzien van zwempak en handdoek.
In de toekomst is Stad Gent van plan dit authentiek stukje natuur uit te breiden tot een
volwaardig recreatief domein, voorzien van
de nodige picknicktafels, speelpleintjes en
sportvelden. Of dit effectief een meerwaarde
zal geven aan het domein valt natuurlijk nog
af te wachten. Onthou gewoon dat de Bourgoyen er altijd zal zijn, en wie weet betrap je
jezelf er wel op in een kijkhut naar de vogeltjes te zitten staren tijdens een van je volgende
broodnodige blokpauzes. ■

door Bram Lemmerling
www.schamper.ugent.be

The Grand Tour of Europe
“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: Valérie Boiten vanuit Bologna
Het is verleidelijk om in clichés te vervallen bij het beschrijven van
Bologna. Ja, je wordt om de oren geslagen met pizza, pasta en piadina
(een streekgerecht dat iets wegheeft van Turks brood, gevuld met kaas
en groenten), de lessen beginnen zelden stipt op tijd en je kijkt al snel
niet meer op van een “vaffanculo!” meer of minder. Maar er zijn ook
verrassingen.
Bologna is sinds jaar en dag een studentenstad, met een universiteit
die wordt beschouwd als de oudste (1088) van de westerse wereld. Het
historische centrum wordt dan ook op elk uur van de dag (en nacht!)
overspoeld door jongeren uit heel Italië, een pittige mix waarbinnen
de cultuurverschillen tussen Noord en Zuid wel eens komen bovendrijven. Daarnaast is er een zeer grote gemeenschap van internationale
studenten, van wie de Erasmussers de grootste groep vormen. Studeren in Bologna is dan ook een kleurrijke ervaring, ook op politiek gebied. De anti-Berlusconislogans op de muren zijn niet te tellen en er
is een grote communistische studentenbeweging aanwezig. ‘I giovani
communisti’ durven al eens luidruchtig betogend door de stad te trekken, de graffiti in de studentenbuurt predikt hardnekkig de revolutie
en je vindt citaten van Lukács en Marx op de muren van cafétoiletten.
En dan is er nog het bijgeloof dat het studentenleven hier extra karakter geeft: zo wordt er gezegd dat je nooit zal afstuderen als je de torre
degli Asinelli beklimt (een scheve toren van 97 meter) of als je Piazza
Maggiore (het hoofdplein) diagonaal oversteekt.
Misschien zijn het wel legendes als deze die verklaren waarom het
afstuderen hier zo verbazingwekkend uitbundig wordt gevierd. Dankzij een soepel universitair systeem kunnen Italiaanse studenten in juli,
oktober, november of maart hun diploma behalen en dat wordt telkens individueel gevierd. Dit gekke feestje verloopt als volgt: terwijl
je trots de proclamatie bijwoont, zorgen je vrienden ervoor dat een
weinig flatterende, meestal gephotoshopte foto van jezelf overal in de
universiteitsbuurt wordt opgehangen. Vervolgens krijg je een laurierkrans op het hoofd gezet, waarbinnen een lint met de kleuren van je
faculteit werd gevlochten. Je vrienden dagen op met verkleedkleren en
rotte eieren (als je sympathieke vrienden hebt, mag je eerst een plastic
jasje aandoen vooraleer ze je bekogelen. Indien niet is je elegante outfit
meteen ingezegend). Zo trek je vervolgens door de stad. Het heeft veel
weg van een vrijgezellenavond, waarbij er traditioneel wordt gezongen
“dottore, dottore del buco del cul, vaffancul vaffancul!”. Zo zou ik het
ook wel willen vieren. Als ik ooit afstudeer tenminste, want met dat
bijgeloof weet je maar nooit. ■

www.schamper.ugent.be
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Valse PFK-voorzitter?
Wanneer Johannes Vandensavel in een mail naar
Schamper, naar de rector en naar het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) zijn ontslag als PFK-voorzitter
aankondigt en daarbij een joekel van een dt-fout maakt,
kunnen wij ons moeilijk inhouden om hem op zijn taalfout te wijzen. Verbazing alom echter, wanneer de PFKvoorzitter een mail terugstuurt waarin hij verklaart dat de
mail met de dt-fout niet van hemzelf afkomstig is, maar
van een snoodaard die zijn mailaccount gehackt heeft.
In een volgende mail schrijft (de echte?) PFK-voorzitter
dat hij een klacht heeft ingediend bij het DICT: “Dit is een
serieuze zaak. Het hacken van de account en het vervalsen
van geschriften van een konventvoorzitter is geen studentikoze grap, dat is illegaal.” Al wordt de sérieux van de zaak
meteen ondermijnd doordat de mail opnieuw drie dt-fouten bevat en ondertekend is met “PS: wie vind het eerst de
dt-fouten ;)”. Opnieuw met de rector in cc. Schaamtelijk.
Durft GSR protesteren?
Heel wat eerstejaarsstudenten zullen in 2014-2015 een
extra masterjaar voorgeschoteld krijgen. De Vlaamse
Vereniging voor Studenten vindt dat die invoering van
de tweejarige master een jaar te vroeg komt en wil massaal protesteren op woensdag 9 november. “Die eerstejaars
moeten nu vijf jaar studeren, terwijl ze dachten dat het er
maar vier zouden zijn”, klinkt het bij Joachim Schouteten
van de Gentse StudentenRaad. Als tegenactie wilde de
GSR die arme eerstejaars oorspronkelijk vijf pinten voor
vier euro aanbieden in het Ufo. Andere protestactie: bezetting van het rectoraat. Op moment van schrijven, horen
we echter dat al die rebelse plannen teruggeschroefd worden. De reden? Interne strubbelingen binnen de GSR, “het
Ufo mocht niet gebruikt worden” en “het rectoraat mocht
niet bezet worden”. Anyhow, houd woensdag vooral onze
website in het oog, misschien gebeurt er nog wel iets spannends.
30 000 euro opgehaald op Kick-Off
Een dikke maand na Student Kick-Off is zowat iedereen al lang vergeten dat hij of zij daar een euro heeft betaald ten voordele van een of ander goed doel. Toch weet
de organisatie nog steeds niet wat ze met het geld precies
zal aanvangen. Pas volgende week zit ze samen met de
hulpverleningsorganisatie Finado om te beslissen naar
welk onderwijsproject in Ethiopië de opbrengst zal gaan.
Intussen is wel bekend dat er zo’n 30000 euro werd opgehaald bij de 35000 Kick-Off-gangers. Vanaf 22u30 mocht
door de drukte aan de ingang immers geen toegangsgeld
meer gevraagd worden. Op bevel van de politie krijgen de
uitgehongerde Ethiopische kindjes dus vijfduizend euro
minder.■
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Fietsica
Met geschaafde knieën en een glimlach vol melktandjes leerde je fietsen. Na maanden noeste
arbeid kwam de dag dat een trotse vader je steunwieltjes demonteerde en je dapper de weide
wereld in fietste, meester van de kunst. Een wijs man weet echter dat een ware kunst nooit
volleerd is.
door Stefaan Glorieux
Een fietser met ambitie is niet tevreden
als hij zonder schaafwonden van punt A
naar punt B geraakt. Hij wil de werking van
zijn stalen ros doorgronden in de hoop zo
zijn prestaties te verbeteren. Hij kan dan
altijd terecht bij Charles Dauwe, emeritushoogleraar fysica aan de Universiteit Gent
en gepassioneerd wielertoerist. Op zijn
website www.fietsica.be worden alle geheimen van de fiets en de wielersport ontrafeld. Hoog tijd dus om deze Obi-Wan van
het wielrennen eens aan het woord te laten.
Wereldjaar van de Natuurkunde
Wat bezielt een man om een onderneming als Fietsica in z’n eentje uit de grond
te stampen?
“Zoals dat wel vaker gebeurt, was dat per
toeval. Naar aanleiding van de honderdste
verjaardag van Albert Einsteins wonderjaar, werd 2005 uitgeroepen tot Wereldjaar
van de Natuurkunde. De wereldgemeenschap heeft toen allerlei activiteiten georga18
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niseerd rond fysica, en de Universiteit Gent
kon natuurlijk niet ontbreken. De vakgroep
Natuurkunde besloot een aantal lezingen te
organiseren, waarvan er een zou gaan over
sport en fysica. Ik ben dan als Chinese vrijwilliger gekozen en het resultaat kreeg de
naam ‘fysica van de fiets’.”
Die voordracht vormde dan de basis
voor Fietsica?
“Ik dacht oorspronkelijk: ‘Zo’n voordrachtje zal na veertien dagen wel rond
zijn.’ Uiteindelijk ben ik daar vier maanden
aan bezig geweest! Na de presentatie wou ik
dat werk niet zomaar naar de prullenmand
verwijzen. Een website leek mij het logische
vervolg. Dat heeft ook enkele maanden ingenomen, aangezien ik toen geen ervaring
had met webdesign. Met vallen en opstaan
is de site er dan toch gekomen. Nu en dan
zet ik er nog nieuwe informatie op, wanneer
mensen bijvoorbeeld een interessante vraag
mailen.”

Controversiële uitspraken
Op uw website probeert u, zoals het
een respectabele wetenschapper betaamt,
enkele mythes te ontkrachten. Dat leidt
soms tot controversiële stellingen.
“Mijn doel is zo veel mogelijk controversiële uitspraken te doen. (lacht) Een discussiepunt dat ik graag aankaart, is het verschil
tussen een kleine en een grote klimmer.
Als je beweert dat een kleine klimmer nadeel ondervindt tegenover een grote, krijg
je onmiddellijk weerwoord: ‘En Van Impe
dan? En Pantani?’ Niettegenstaande heeft
een kleinere renner een lagere BMI en dus
ook minder type-2 spieren, die nodig zijn
voor korte, intense krachtinspanningen.
Daarnaast blijkt ook nog eens dat een kleine wielrenner relatief meer luchtweerstand
ondervindt.”
“Daarenboven doet de UCI aan koersvervalsing. In hun regelgeving bepalen ze
dat een fiets minstens 6,8 kilogram moet
wegen. Ook dat is oneerlijk: een lichte renwww.schamper.ugent.be

W
ner moet procentueel meer gewicht meesleuren dan een zware.”
Hoe komt het dat daar geen rekening
mee wordt gehouden?
“Nu moet je mij niet vragen waarom
de UCI bepaalde regels invoert. Misschien
hebben ze gewoon niet zo ver nagedacht.
Je zou nochtans, zoals bij het boksen, alle
renners voor de competitie op de weegschaal kunnen plaatsen en per deelnemer
het minimumgewicht bepalen. Dat is niet
eens zo moeilijk. Er bestaan al fietsen die
minder wegen dan 6,8 kilogram, maar
daar hangen ze nu extra massa aan zodat
het minimumgewicht toch wordt bereikt.”
De laatste decennia speelt de wetenschap een steeds grotere rol in de wielersport. Hoe ervaart u dat?
“Wat het meeste opvalt in de laatste
twintig jaar is het groeiende belang van de
aerodynamica. Elke zichzelf respecterende
wielrenner kruipt tegenwoordig wel eens
in een windtunnel. De overwinning van
Greg LeMond tijdens de Tour de France
van 1989 was wellicht het kantelmoment
in deze evolutie. Hij won toen dankzij
een andere aerodynamische positie en
een nieuw stuur. Zijn concurrent Laurent
Fignon had dezelfde positie op voorhand
getest, maar geloofde niet in het voordeel.
LeMond won dus omdat hij vertrouwen
had in de wetenschap, en Fignon niet.”
“Met heel wat cynisme kun je ook beweren dat alle dopinghistories momenten
zijn waarop de wetenschap inspeelt op de
wielersport. In principe is dat ook biofysica. Het wordt niet noodzakelijk op een
goeie manier toegepast, maar het is ook
een vorm van wetenschap die een grote invloed heeft op alle takken van de sport.”
Dopingcontrole
Er is vaak discussie over de ware impact van doping, zelfs onder specialisten.

Sommigen beweren dat zulke middelen
louter een placebo-effect hebben.
“Ik ben zeker geen specialist op dat gebied, ik weet ook maar wat ik hoor. Ik weet
dat heel wat dokters inderdaad beweren dat
de voordelen van doping grotendeels psychologisch zijn. Anderzijds kun je moeilijk
beweren dat er geen verschil is tussen een
normale renner met een hematocriet (de
volumefractie rode bloedcellen in het bloed,
n.v.d.r.) van 45 en een gedopeerde renner
met een hematocriet van 60. Die bewering
kan ik moeilijk volgen.”
Door de vele schandalen ontstaat er
heel wat achterdocht bij het publiek. Hoe
ziet u de invloed van doping op de moderne wielersport?
“Het gebruik van doping neemt de laatste twintig jaar ongetwijfeld zwaar toe. Er
is een schrijver, Antoine Vayez, die een
analyse heeft gemaakt van de Ronde van
Frankrijk. Hij heeft a posteriori het vermogen berekend dat de renners haalden in de
laatste klim. Daarna heeft hij een grafiek
opgesteld die de gemiddelde vermogens
van de winnaars jaar na jaar weergeeft.
Op die grafiek zie je duidelijk de opkomst
van doping. LeMond haalde in 1990 een
gemiddeld vermogen van 5,7 Watt per kilogram, een normale score. Vanaf Indurains derde overwinning in 1993 stijgt het
vermogen jaarlijks, tot de Festina-affaire
in 1998 de aandacht vestigt op dopingmisbruik. Dat jaar wint Marco Pantani en
haalt een vermogen van 6,5 Watt per kilogram. Het volgende jaar zakt die waarde
plots terug onder de 6, en begint het hele
liedje opnieuw.”
Natuurlijk kan men zich afvragen hoe
betrouwbaar die cijfers zijn. Zijn die gegevens voldoende om mogelijke overtreders aan te klagen?
“Het gaat hier natuurlijk om berekeningen die nooit 100% nauwkeurig zijn,
maar ze geven wel een indicatie. Vayez
beweert dat een waarde tot 5,9 Watt per

Mijn doel is zo veel mogelijk controversiële uitspraken te doen.
kilogram normaal is. Een hogere score
kan al beschouwd worden als verdacht, en
vanaf 6,3 spreken we haast over mutanten.
(lacht) Natuurlijk zijn deze gegevens niet
doorslaggevend als bewijsmateriaal, maar
daarom zijn ze niet nutteloos. Ze kunnen
dienen om gerichte controles uit te voeren
naar renners die zich in de gevarenzone
begeven. Niet alleen zou dat efficiënter zijn
dan willekeurige controles, het zou ook
heel wat goedkoper zijn.”
Denkt u dat die methode het dopingprobleem kan oplossen?
“Kijk, tegenwoordig rijden alle professionele renners met een vermogensmeter.
Iedere ploeg heeft dus exacte gegevens van
de vermogens die hun renners behalen.
Indien de UCI iedere ploeg verplicht die
gegevens integraal online te plaatsen zou
het snel gedaan zijn met dopingmisbruik.
Natuurlijk zullen de renners, de ploegen
en de nationale bonden zich met man en
macht verzetten tegen die maatregel. Bovendien zou de wetenschap zich dan pas
echt kunnen uitleven. Met die gegevens
kunnen we exacte analyses maken en dus
echt nauwkeurige uitspraken doen.”
Vreest u niet dat de steeds prominentere rol die de wetenschap speelt de sport
dreigt te ontmenselijken?
“Neen. Ondanks alle berekeningen en
statistieken is de menselijke wil nog steeds
de doorslaggevende factor. Een wetenschapper kan een renner wel analyseren
alsof het een machine is, uiteindelijk bepaalt het kopke op die machine of het mee
wil.” ■

Joseph Plateau : meer dan een straatnaam
Gentse straatnamen verwijzen vaker wel dan niet naar mensen
die ooit beroemd waren, maar nu vooral vergeten zijn. Toch waren sommigen onder hen echt belangrijk. Schamper laat u kennismaken met dhr. Plateau, de man achter de straat, het gebouw én
de filmprijzen.
LB Joseph Plateau wordt in
1801 geboren in Brussel. Als
kind is het een onbezonnen
dromer die graag tekent en
vlinders vangt, maar hij krijgt
een zware klap als hij op zijn
veertiende plots wees wordt.
Hij komt onder de hoede van
een oom die hem verplicht
om rechten te gaan studeren,
ondanks Plateaus passie voor
wetenschap. Plateau gehoorzaamt maar verbouwt zijn
kamer tot een mini-laboratorium en sluipt regelmatig een
wetenschapscollege binnen,
zodat hij afstudeert met zowel
een kandidatuur in de rechten
als in de wetenschappen.
Vanaf dan legt Plateau zich
volledig toe op fysica. In 1827
publiceert hij een doctoraat
waarin hij optische illusies fysisch benadert. Wie bijvoorbeeld in een lichtbron kijkt en
vervolgens de ogen wegdraait,
ziet toch nog licht, gezichtsbedrog dus. Dat kan omdat beel-

den op ons netvlies ‘gebrand’
blijven. Plateau stelt dat een
beeld tijd nodig heeft om zich
optimaal op onze ogen te vormen, waarna het beeld pas
geleidelijk uitdooft. Hij leidt
uit experimenten af dat de uitdooftijd zo’n 0,34 seconden
bedraagt.
Plateau wil dat idee toepassen en bouwt een ‘phenakistiscoop’, voorloper van de
cinematograaf van de gebroeders Lumière. De basis van de
phenakistiscoop is een ronde
schijf met daarop zestien figuren, gescheiden door een
spleet. De schijf wordt naar
een spiegel gedraaid. Wanneer de gebruiker de schijf
laat draaien, kijkt hij intussen
door de spleten naar de spiegel waar de figuren elkaar snel
opvolgen zodat het lijkt alsof
ze één vloeiende beweging
maken. Met deze uitvinding
kan Plateau beschouwd worden als de grondlegger van de

tekenfilm. Terecht dus dat de
Gentse filmprijzen naar hem
zijn vernoemd.
Maar de man deed ook
veel ander onderzoek. Zo kent
men in de wiskunde “het probleem van Plateau”, waarbij
men de kleinste oppervlakte
ingesloten door een driedimensionale kromme wil bepalen. Volgens Plateau kan je
dat bepalen met een zeepbel,
omdat die steeds voor de oplossing met de laagste oppervlaktespanning — en dus ook
de kleinste oppervlakte — zal
kiezen.
Plateau kwam in 1835 naar
Gent, om hier professor in de
fysica te worden. Hij moderniseerde die richting, lokte massa’s studenten en bouwde het
labo uit tot een van de beste in
Europa. Tragisch is echter dat
hij in 1841 blind werd en de
laatste 40 jaar van zijn leven
zijn optische illusies niet meer
heeft kunnen bewonderen. ■

door Lise Beirinckx
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Wetenschapskort
W.D.R. Goed nieuws voor iedereen die na een lange Overpoortnacht graag nog eens een Bicky
Burger binnenspeelt. Onderzoekers
aan de universiteit van Colorado
hebben namelijk vastgesteld dat
pythonbloed stoffen bevat die het
hart beschermen tegen schadelijke
invloeden. Een Birmese python
kan maandenlange vastenperiodes
overleven, maar eens erin geslaagd
om een prooi te strikken, wordt hun
lichaam overspoeld met vetzuren,
suikers en proteïnen. Om hiermee
om te gaan neemt hun hart maar
liefst 40% in omvang toe en stijgt
de productie van een hartbeschermend enzym. De onderzoekers
hebben de samenstelling van het
bloedplasma van de pythons onderzocht en dit bij enkele muizen
ingespoten. Ze ontdekten dat ook
het hart van de muizen hierdoor in
omvang en sterkte toenam, wat een
mogelijke toekomst biedt in nieuwe
behandelingen voor hartproblemen
bij mensen.
De meeste dromen zijn bedrog,
maar neurowetenschappers aan het
Max Planck-instituut in München
zijn te weten gekomen dat bewegingen in onze dromen dezelfde hersenpatronen veroorzaken als echte
fysieke bewegingen. Ongeveer de
helft van de mensen heeft al eens
een lucide droom gehad, waarin de
dromer zich bewust is van het feit
dat hij aan het dromen is en die
droom kan beïnvloeden. De onderzoekers hebben dit uitgebuit door
testpersonen te vragen om zich onder de scanner in hun droom in te
beelden dat ze een object in hun
hand vasthielden. De hersenactiviteit bleek dezelfde te zijn als wanneer men werkelijk iets vasthoudt.
Het onderzoek wenst meer inzicht
te krijgen in hoe dromen worden
gevormd. ■
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Wetenschap voor Dummies
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Eeuwige larven

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: neotenie.
Neotenie houdt in dat volwassen dieren eigenschappen van onvolwassen dieren behouden. Sommige dieren willen gewoon eeuwig
jong blijven —een nobel doel—, hoewel elk van die dieren daar wel
een verschillende evolutionaire reden voor heeft. Neotenie komt voor
wanneer de omstandigheden ervoor zorgen dat het voor een diersoort
gunstiger is om simpelweg niet volwassen te worden.
Neem nu bijvoorbeeld de axolotl. De axolotl is een Mexicaanse
salamander die leeft in het Xochimilcomeer, dat tegenwoordig nog
slechts uit enkele kanaaltjes bestaat. Omdat ie toch zoveel van water
houdt, heeft de axolotl besloten om in het larvale stadium te blijven en
zijn metamorfose naar adult, die ook op land rondkruipt, achterwege
te laten. Concreet betekent dit dat hij zijn kieuwen en andere larvale
kenmerken behoudt, zelfs wanneer hij seksueel rijp en dus volwassen is. Het ontbreekt de axolotl namelijk aan het thyroïdstimulerend
hormoon, kortweg TSH. TSH zet de schildklier aan tot de productie
van thyroxine, dat de metamorfose op gang brengt. De axolotl kan
wel nog veranderen in een volwassen dier door het in te spuiten met
oftewel thyroxine oftewel jodium. Deze vreemde salamander is niet
alleen vanwege zijn neotenie interessant. Hij kan ook al zijn ledematen
regenereren en soms zelfs zijn nieren, lever en delen van zijn hersenen.
Kortom, ’t is een geliefd en wijs huisdier.
Het is weliswaar niet nodig om naar Mexico of de dichtstbijzijnde
dierentuin te gaan om een goed voorbeeld van neotenie te vinden. Verwww.schamper.ugent.be

schillende veel te kleine hondenrassen vertonen neotene eigenschappen: chihuahua’s, yorkshire terriërs, mopshonden,… Niet alleen zijn
deze rassen kleiner dan sommige puppy’s van robuustere hondenrassen, ze hebben ook grotere ogen en hoofden en kleinere poten in verhouding met volwassen honden die minder neoteen zijn. Alle honden,
en vele andere gedomesticeerde dieren, zijn immers in zekere mate
neoteen omdat juist die kenmerken aantrekkelijk waren voor de mens.
De populariteit van die kleine keffertjes is trouwens geen mysterie. Ze
zijn schattig. Het hebben van kinderlijke eigenschappen is namelijk
datgene wat dieren schattig maakt voor mensen.
Meisjes zijn ook schattig. Wederom is neotenie de oorzaak. Mannen vallen nu eenmaal op vrouwen met een babyface: grote ogen,
kleine neus, enz. Maar neotenie bij de mens eindigt niet daar. Enkele
neotene eigenschappen van de mens zijn een vlak gezicht, grote hersenen, weinig lichaamsbeharing, kleine neus en kleine kaken. Daarnaast
is tolerantie voor melkproducten tot in de volwassenheid eveneens
een neotene eigenschap die zich alleen ontwikkelde in populaties die
melk nuttigden. Bovendien heeft de mens ook enkele neotene psychologische kenmerken, zoals nieuwsgierigheid, speelsheid en affectie.
Kortom, veel van wat de mens tot mens maakt, was oorspronkelijk
kinderlijk, inclusief dat wat vrouwengezichten aantrekkelijk maakt.
Denk daar maar eens over na.
door Sebastian Ippolito
■
Schamper 507
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Cultuuragenda
door Bart Bruneel
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patatten la Flandre profonde tot op het bot fileerde.
“You can grieve all you want, when you are
in the arms of your lover”, neuriede Ben Weaver begeleid door zijn banjo (Café Video, 17
nov). Was het maar waar. Karel, gediplomeerd
nachtraaf, was in zijn bureaustoel in slaap gesukkeld. “Zie hem daar zitten, de messias van
het Vlaamse cultuurleven”, dacht Sophie vertederd. Ze kon niet vermoeden dat het zachte
schouderklopje waarmee ze hem wou wekken,
hem met een klap voorover zou doen slaan.
Het potlood dat nog in zijn linkerneusgat stak,
raakte als eerste het bureau en drong zich in
Karels brein. Actie en reactie.
“De nummers op mijn debuutplaat zijn een
gevolg van de heftige emoties die ik ervoer toen
ik gefascineerd raakte door YouTubevideo’s
van publieke executies in het Midden-Oosten”,
schreeuwde de jongeman in één adem voor hij
zich in een nieuw nummer wierp (Wise Blood,
13 nov, DOK). Gevoelens waren alles wat hij
niet meer had. Karel was een leeg vat geworden. De vorsers die hem onderzochten stonden voor een raadsel.
“…boorde zich een weg door zijn limbisch
systeem…kan normaal functioneren…totaal
emotieloos”. De woorden zwollen in Sophies
hoofd aan en ebden weg in haar tranen.
Ze ging zo dicht bij het schilderij staan dat
haar wipneus het doek raakte. Ze wou in het
landschap opgaan. De gids trok haar hardhandig achteruit. (publieke rondleiding tentoonstelling John Constable, MSK, 13 nov).
Duizenden schilderijen, foto’s (first Belgian
phoneography exhibition, A&G Gallery, 10
tot 12 nov) en designobjecten (Kaj Franck,

Foto: KingdomLower
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xotische klanken timmerden op Sophies trommelvlies. Ze sloot haar ogen. Niet om
het geluid beter tot zich te laten doordringen,
wel om het absurde schouwspel van haar netvlies te wissen. Het spuuglelijke hawaïhemd
van de overjaarse man op het podium omspande zijn bijna bezwangerde buik telkens
als hij inademende, terwijl hij geluid uit zijn
Sinterklaasbaard probeerde te krijgen. Vroeger
had een blik naar haar man, Karel, volstaan om
hen beiden in lachen te doen uitbarsten. Nu zat
hij naast haar, beaat glimlachend en meewiegend als een vleesgeworden metronoom. Als
je net als Hermeto Pascoal door Miles Davis
de meest indrukwekkende muzikant ter wereld
wordt genoemd, valt er gewoon niet meer met
je te spotten. (Jazz and Sounds Festival, 17 tot
19 nov)
Schuberts impromptu weefde zich als een
deken rond haar heen, maar kon niet verhinderen dat haar gedachten afdwaalden. (Alexei
Jubimov, Bijloke, 16 nov) Enkele jaren terug
reeg Karels pen nog even vlot woorden aaneen als Rachmaninov noten. Hij was het type
auteur dat al eens graag tussen de soep en de

Designmuseum Gent, vanaf 19 nov) had ze in
de voorbije jaren aanschouwd. Ze kon zich niet
neerleggen bij de hopeloze prognose. Karel zou
weer de oude worden. Een boot camp voor de
ziel volgde. Zo de mens maakbaar is, zo ook zijn
gevoelens. Kunst en schoonheid werden gereduceerd tot middelen. Helaas, they went from nothing, back to nothing (School Is Cool, Balzaal
Vooruit, 11 nov).
Uiteindelijk werd het een ondraaglijke koortsdroom (Akira Kurosawa’s Dreams, Kaskcinema, 8 nov). Beelden uit Dogtooth flitsten voorbij
(Filmavonden, St. Lucas, 15 nov). Net als de
personages uit die film had ze iemand nodig die
haar vertelde wat te doen. Iemand die haar liefhad. Ze kende ze wel: de schrijvers van stationsromannetjes, de zondagsschilders, de muzikale
parvenu’s wiens invloeden zich tot de fab four beperken. Ze dongen allemaal naar haar hand. En
het vlees is zwak. Uitdijend en rimpelend ook, in
haar geval.
Zuchtend vleit ze zich dieper in de theaterzetel. Naast haar klinkt een gedempte snik. Ze kijkt
Karel in de ogen. (Bedrog, TG Stan, Vooruit,
15-19 nov). ■
www.schamper.ugent.be
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Les Hommes
Libres
Achtervolgingen, onderduikadressen, leren vesten en
dito laarzen. Jawel, weer een oorlogsfilm. Les hommes libres vertelt het verhaal van een smokkelaar die collaboreert om zijn hebben en houden te redden. Het geweten begint al snel te knagen
en na enkele aarzelende passen transformeert de voormalige verklikker in een heuse verzetsheld. Niet geheel onverwacht zitten
een ontluikende vriendschap, een bevallige deerne en een paar
onschuldige kinderogen daar voor iets tussen.
Opportunist wordt idealist is een clichéwending voor een film
over de Tweede Wereldoorlog. En toch. Deze opportunist heet
Younes en regisseur Ismael Ferroukhi gebruikt zijn verhaal om
een breder en minder gekend hoofdstuk van de geschiedenis
aan te snijden. Als Algerijnse immigrant probeert Younes zich
te redden in het bezette Frankrijk van Pétain , en wordt daarbij
gedwongen rond te neuzen in de moskee van Parijs. Daar grijpt
de directeur de kans om tussen twee theekransjes met hooggeplaatste nazi’s joodse vluchtelingen te helpen. Hij wordt daarin
bijgestaan door Algerijnen die het verzet tegen de Duitsers zien
als voorbereiding voor de dekolonisatie van hun thuisland. Younes’ persoonlijke parcours mag dan fictie zijn, de rest van het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen en personages. Zo zorgt
zijn vriend Salim niet alleen voor handige gewetensbezwaren en
een melancholische soundtrack, deze Joodse zanger frequenteerde ook in het echte leven de Parijse cabarets met zijn traditionele
Andalusische muziek. Indrukwekkende klanken trouwens, al is
het even wennen.
Met zo’n schat van materiaal en personages was het helemaal
niet nodig terug te grijpen naar een reeds beproefde verhaallijn.
Weer een oorlogsfilm dus, helaas. Geen slechte, maar toch, we
hadden meer verwacht. ■
A.S.V.
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De ongelovige
Thomas
PVN Afgaand op de titel ‘De ongelovige Thomas heeft een punt: een
handleiding voor kritisch denken’, lijkt het nieuwe boek van Johan
Braeckman en Maarten Boudry een niet-origineel pleidooi voor
een sceptische houding van ‘eerst zien en dan geloven’.
Bij het lezen blijkt het boek echter véél meer dan dat. De auteurs
beperken zich niet enkel tot de vraag waarom het blinde geloof in
bijvoorbeeld samenzweringstheorieën, mirakels of pseudowetenschappen onzinnig is. Ze gaan een belangrijke stap verder: in plaats
van een kloof te graven tussen onze ‘gezonde’ overtuigingen en de
bizarre opvattingen van de complottheoreticus, leggen ze verhelderend uit hoe die bizarre opvattingen voortkomen uit hersenprocessen en denkneigingen waaraan we allemaal onderhevig zijn. Op die
manier maken ze ons op intrigerende wijze bewust van de cognitieve valkuilen die ook in ons eigen brein schuilen.
Een voorbeeld: ons brein is evolutionair zodanig gevormd dat
het overgevoelig is voor patroonherkenning. Wanneer we naar de
wolken staren, zien we figuren in de contouren, wanneer we onze
dromen analyseren, menen we daar freudiaanse boodschappen in te
herkennen en wanneer we wandelen langs het meer van Loch Ness,
durven we een drijvende tak al eens met een monster verwarren.
Zo ontleden Braeckman en Boudry allerlei irrationele denkbeelden die ontstaan zijn vanuit onze neiging een te groot vertrouwen te
hebben in onze waarneming of geheugen, valse verbanden te leggen
of verkeerde statistische inschattingen te maken. Nadien passen ze
dat ‘kritisch recept’ nog even toe op de eigen denkbeelden en hun
kritisch denken zelf. Al wordt daarbij meteen gewaarschuwd voor
het gevaar dat de kritische denker zichzelf ondergraaft. Het boek
eindigt immers met een sneer naar het postmoderne relativisme:
een goede kritische denker is niet iemand die alles —zoals de wetenschappelijke rationaliteit— resoluut en onophoudelijk in vraag
stelt. ■
Schamper 507
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In de tent met NTGent

Repeteren, première, tournee… Bij NTGent zagen ze het gevaar van de sleur al komen. Dus besloten ze een ‘Kamp’ te organiseren. “Het gevoel van een scoutkamp oproepen, de charme van
die tijdelijkheid.”
De Kampavond is het geesteskind van
Wim Opbrouck, artistiek leider van NTGent
en Steven Heene, zijn rechterhand en artistiek coördinator. Vorig jaar was hun seizoen
al volgeboekt. Desondanks zochten ze een
manier om iets van het oeuvre van Hugo
Claus in te passen. “Zo zijn we op het idee gekomen van die Kampen, al hebben we daarmee niet het warm water uitgevonden”, geeft
Steven eerlijk toe. “Het is vooral heel gezond
voor de mentale hygiëne van een huis om
even kort op de bal te spelen en los te komen
van de vaste routine van repeteren, première
en tournee.”
(Geen) spelregels
Een Kamp beantwoordt aan maar een paar
spelregels. Zo krijgen de acteurs maximaal
één week tijd in de repetitieruimte om iets uit
te werken. Op het einde van de week is er dan
een voorstelling voor publiek. “Eigenlijk staat
er meer open dan dat er vast ligt”, zegt Steven. “Behalve de beperkingen in ruimte, tijd
en budget kan eigenlijk alles.”
Het geheel coherent krijgen, dat is de grote uitdaging. Een groot deel van de selectie
gebeurt in de weken voorafgaande aan het
Kamp, maar die selectie gaat nog door tijdens
het gebeuren. “Dat maakt het nogal lastig voor
ons communicatieteam, omdat ze een soort
24
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van blind date moeten verkopen. De Kampen zijn dan ook voor een deel bedoeld als repertoireoefening voor de acteurs zelf. Met als
gevolg dat we eerder de meerwaardezoekers
aanspreken dan het reguliere publiek.”
Evolutie
Vorig jaar kregen we al vier Kampavonden
voorgeschoteld bij NTGent. Op het menu
stond steeds dezelfde auteur: Hugo Claus.
Het laatste Clauskamp was Thyestes: een stuk
van Claus over broedermoord en machtswellust. In de traditie van de Kampen werd een
originele benadering gezocht. Politici van de
oude generatie werden gevraagd, onder wie
Wilfried Martens en Willy Claes. “Het was
voor mij fantastisch hoe fictie en non-fictie op
die manier compleet samenvielen”, vertelt Steven met een flikkering in de ogen.
Voor dit seizoen opteert NTGent voor een
andere benadering. De invalshoek wordt nu
bepaald door recente premières. Zo vond onlangs de première plaats van De bittere tranen
van Petra von Kant van Rainer Werner Fassbinder. Eén week lang zullen Chris Thuys,
Elsie de Brauw en Steven Van Watermeulen
hun tanden zetten in het film- en toneeloeuvre van het Duitse enfant terrible. Wat de
exacte inhoud gaat zijn, is nog niet volledig
duidelijk. “Bij de voorbereiding van de premi-

ère van Petra von Kant bekeken we een dvd
met interviews van acteurs en actrices die met
Fassbinder hebben samengewerkt. Misschien
wordt het deze keer wel iets biografisch. Het
hoeft niet per se een repertoirestuk te zijn”,
laat Steven ons weten. Vooral het nieuwe
baart hem lichtjes zorgen. “Wanneer je al vier
kampen rond Hugo Claus hebt opgebouwd,
dan weet je al welke richting je kan uitgaan.
Nu is het erop of eronder.”
Later dit seizoen staat in december nog
een Kamp rond Molière op de agenda, naar
aanleiding van de première van Tartuffe. Een
derde en laatste Kamp is gepland ergens in
het voorjaar. Wat daar de inhoud van zal zijn,
staat nog niet vast.
Voor de nabije toekomst is er ook een samenwerking met De Standaard in de maak.
Het voorstel is om te werken rond ‘Grote Gevoelens’, vertaald in een reeks avonden die de
lijn of de filosofie van de Kampen voortzetten.
“Er zijn zoveel verschillende ideeën en je hebt
natuurlijk altijd een beperking in tijd en middelen. Dus als de Kampen zouden stoppen,
dan is het gewoon omdat er iets kampachtigs
in de plaats komt”, stelt Steven ons gerust.
Wie het eerstvolgende resultaat van zo’n
Kamp wil bewonderen, is welkom op vrijdag
11 november in NTGent Minnemeers. ■

door Fabrice Luyckx
www.schamper.ugent.be

OMDAT FILM
ONZE PASSIE IS
Melancholia (Lars von Trier)
“Melancholia blijft een bevreemdende,
zeer mooie, interessante en intrigerende film.”
Jan Temmerman / De Morgen

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 filmcafé voor een drankje voor of na de film.

Sint-Annaplein 63, 9000 Gent | Tel: 09 225 08 45 | info@studioskoop.be | www.studioskoop.be
volg ons ook op facebook

Foto: Yves Masscho & Fotobewerking: Simon Wardenier

One time exclusive : Jérome

Bij de mannen van StudentENmobiliteit hoeft hij geen introductie meer: Jérome — de Gentse
rapper bekend van Gele Fiets — is er vaste klant.
We ontmoeten Jérome aan de
trappen van de Blandijn of, zoals
hij het zelf verwoordt, ‘de TraBla’.
Hoewel hij een badass gangsta is,
komt hij keurig op tijd, uiteraard
op zijn gele fiets. Omdat Schamper van het ‘check en dubbelcheck’-principe is, controleren
we eerst een roddel op zijn waarheidsgehalte.

tijd drie keer bij StudentENmobiliteit gezeten. Daarom moest ik
dus hoogverraad plegen en een
fiets lenen. Maar dat was one time
exclusive. Ik voelde mij een beetje
aangerand toen ik op een andere
fiets stapte, maar ik kon niet anders. Ik kon niet anders!”

Jérome, onlangs ben je gespot op een niet-gele fiets. Moeten we dat als verraad zien?
“Ja, ik heb onlangs een fiets
van een vriendin gebruikt omdat mijn eigen gele fiets volledig
naar de kloten was. Die gasten
van StudentENmobiliteit bleven
maar repareren, maar telkens ik
daar vertrok, ging de fiets opnieuw stuk. Ik heb op één week

Je hebt al problemen gekend
met StudentENmobiliteit. Dat
zing je ook in je nummer. Welke
precies?
“Wel, mijn fiets is ooit gestolen. Dat waren zwarte dagen voor
mij. Toen hebben die dudes van
StudentENmobiliteit mij een boete van honderdvijftig euro gegeven, waardoor ik een hele maand
op water en brood heb moeten
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Solo ninja

leven. Kijk, er was een tijd van
hevige beef, dat kan je ook horen
in het nummer, maar we hebben
het uitgepraat en nu zijn we weer
on speaking terms. Eigenlijk zijn
het wel sympathieke kerels.”
Je passeert daar regelmatig,
enig idee hoe dat komt?
“Ja, mijn fiets is constant kapot. Misschien door sabotage van
concurrenten.”
Is er veel concurrentie in de
Gentse rapscene?
“Ik ben een lone wolf. Ik sta
daar volledig buiten. Ik ben eerder een solo ninja die totaal onzichtbaar in de rapscene in Gent
beweegt. Als ik dan toesla, is het
er pal op.”

Je bent, zoals je aangeeft, ‘zot
gangster’. Heb je soms problemen met de politie?
“Die mannen laten mij met
rust. Ze zien dat ik bezig ben met
een écht levensproject en dat ze
niet moeten fucken met mij. Die
mannen willen ook nog leven op
het einde van de dag.”
Je fiets neemt duidelijk een
belangrijke plaats in je leven in.
In je nummer zeg je dat jij en je
fiets ‘onafscheidbaar’ zijn.
“Mijn fiets is erg belangrijk.
Ik gebruik hem om van A naar
B te gaan. Dan gebruik ik hem
om van B terug naar A te gaan,
want je moet ook terugkeren op
een bepaald moment. Voor de
rest neem ik er veel douches mee.
Ik vind: als ik proper ben, moet

De profetie van Magritte C
Koen Stassijns over het verdwijnen
van poëzie en de Waalse die nooit
bestaan heeft

mijn fiets ook proper zijn. Anders gaan mensen nog zeggen dat mijn fiets stinkt.”
Cruisen en chillen
Wat zijn volgens jou de beste plekken
om te cruisen in het Gentse?
“Sowieso is Deurle ideaal. Daar zijn verschillende fietsroutes om te cruisen. In
Deurle loopt het wel vol met bomma’s die op
het fietspad lopen, maar dan fiets ik gewoon
op straat. Dat mag eigenlijk niet, maar ik doe
dat gewoon.”
“In Gent ben ik wel fan van het Sint-Pietersplein. Soms, wanneer ik vroeg wakker
ben, durf ik wel eens mijn fiets te nemen om
rondjes te rijden op het plein. Om mijn gedachten op een rijtje te zetten, en intussen
wat te genieten van de ochtend. Zo ontwikkel ik een nieuwe kijk op het leven.”
En chillen?
“Ik ben een vaste bezoeker van de TraBla en de Amber. Verder vind je mij in de
verschillende copyshops. Ik hou van de geur
van inkt en het plaatsen van inkt op wit papier kan mij enigszins verlossen van mijn
existentiële wanhoop.”
Je muzikale carrière neemt momenteel
een hoge vlucht. Wat brengt de toekomst
nog?
“Het volgende is een videoclip van Ma
Fak. Dat zal nog heel lang duren. Ik ga voor
de perfectie. Volgende zomer komt mijn
nieuwe cd uit. Ik ben een grote fan van ganstarappers who keep it real zoals Rick Ross,
Soulja Boy en Mike Jones. Ik ga dan ook
samenwerken met producers zoals Dr Dré
en Timbaland en features van Eminem. Ik
heb ook een verloren refrein kunnen strikken van Michael Jackson.” ■

door Dieter Bauwens en Ine
Van Nuffel

www.schamper.ugent.be

In het Poëziecentrum gaf dichter-vertaler Koen Stassijns op
26 oktober een lezing over gedichten uit Wallonië. Hij ijvert
al 20 jaar om onbekende poëzie bekender te maken, waartoe
die van over onze taalgrens inmiddels ook behoort, zo blijkt.
Hoe dat komt, legde hij met evenveel enthousiasme uit als
toen hij zich door Kosovo liet smokkelen om Albanese verzen te vertalen.
door Tom De Maerschalck
“Lang leve de Waalse poëzie maar geen
haan die ernaar kraait.” Zo begint Stassijns
zijn twee uur durende lezing in de warme
zolderkamer van het Poëziecentrum. De
tijdsduur impliceert onmiddellijk dat er toch
wat te vertellen valt over een stroming die
eigenlijk niet bestaat. De poëzie in Wallonië, of zelfs de Franstalige poëzie in België,
heeft nooit een eenheid gevormd. Wereldberoemde dichters zoals Emile Verhaeren
of Maurice Maeterlinck schreven dan wel
in het Frans, maar kwamen uit Vlaanderen.
Ooit bepaalden zij het poëticale landschap
in heel Europa. Indirect plaatste Verhaeren
Vlaanderen op de kaart via zijn lofdichten.
Tot in Rusland werden ze op straat herkend,
maar met Wallonië hadden ze eigenlijk weinig te maken.
Heden ten dage heerst volgens Stassijns
trouwens nog steeds het aloude cliché: wat in
Parijs wordt verkondigd, volgt literair Wallonië op als een zegen, niet als dictaat. In
tegenstelling tot Vlaanderen, is er nooit een
‘Waalse Beweging’ geweest en heeft er zich in
Wallonië nooit een eigen literaire identiteit
ontwikkeld. Jammer, want het gewest herbergt genoeg pareltjes die niet mogen verloren gaan. Dat bewijst de 600 pagina’s tellende
bloemlezing Ceci n’est pas une poésie (2005),
waarin een groot deel van de gedichten vertaald is door Stassijns (de titel verwijst naar
het grootste kenmerk dat Belgische dichters
verbindt, namelijk het surrealisme, n.v.d.r.).
Helaas verkocht het boek voor geen meter
en is er sindsdien geen vertaling van hedendaagse Waalse poëzie meer gepubliceerd.
Het valt niet meer in boekhandels te vinden.

Op sterven na dood
Maeterlinck en Verhaeren zijn algemeen
bekend, maar wie kent er nog Maurice
Carrême? Nochtans zijn er meer dan 1500
liederen omgezet uit gedichten van de in
Waver geboren dichter, dankzij zijn enorm
eenvoudige maar treffende stijl. Of Louis
Scutenaire, die bevriend was met de CoBrAkunstenaars maar van zijn luiheid een kunst
maakte? Of de nihilist Jacques Sojcher, die
ooit verkondigde: “Dieu était absent à Auschwitz, donc aussi à Golgotha”? Laat staan
hedendaagse Waalse dichters zoals Laurence Vielle, hoewel die nog schitterde op de
Nacht van de Poëzie vorig jaar in Gent (zoals te lezen in de bespreking op onze site).
Toegegeven, ook vertaalde internationale
poëzie verkoopt erg moeilijk in Vlaanderen.
Maar Waalse poëzie verkoopt simpelweg niet
meer. Stassijns ziet een algemene problematiek in het poëzielandschap, dat te wijten is
aan diverse factoren. En, zo blijkt ironisch
genoeg, die gelden nog het meeste voor het
enige stukje buitenland dat eigenlijk ons binnenland is.
In uw lezing zei u ronduit dat poëzie bij
ons op sterven na dood is. Waarom denkt
u dat?
“Omdat het zo is. Met de Vlaamse Auteursvereniging hebben we een werkgroep
samengesteld om te onderzoeken hoe het gesteld is met de verkoop van dichtbundels in
Vlaanderen. We zijn onder andere gaan bekijken hoeveel bundels er verkocht worden
in welke winkels, en wààr die net geplaatst
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staan in de rekken. Het aanbod blijkt bijzonder schraal te zijn en
vaak weggemoffeld in een hoekje. Vlaanderen heeft een heel specifieke situatie: de helft van alle boekhandels zijn Standaard-boekhandels. En net daar vind je weinig literatuur terug. Het is nog erger
gesteld met het aanbod van hedendaagse poëzie in de bibliotheken,
die nochtans een cruciale rol zouden moeten spelen. Onze checklist
bestond uit negen bekende dichters en één bekende poëzievertaler,
en zelfs dàt was teveel voor de meeste bibs.”
Dat zijn toch paradoxale resultaten, als je bedenkt dat er nu
meer middelen dan ooit zijn om poëzie te steunen?
“En dat niet alleen, we hebben nog nooit zoveel literaire festivals gehad en Gedichtendag is nog nooit zo big business geweest,
maar dat is allemaal erg oppervlakkig feestgedruis. Uiteindelijk zijn
er amper mensen die daadwerkelijk een bundel kopen. Evenementen zoals de Nacht van de Poëzie zijn zó voorbijgestreefd, en passen
volledig binnen het consumptiedenken. Fundamenteel hebben die
initiatieven niets aan de poëzie bijgedragen.”
Een bundel kopen kost dan ook makkelijk 20 euro.
“Ja, maar als je een avond op café gaat met vrienden, ben je ook
makkelijk 20 euro kwijt. Ik vind dat maar een zwak argument. De
boekenprijs in België en Nederland ligt 30 procent te laag. Ik ben
een voorstander van een verhoging. Ook al omdat marktonderzoek
aangetoond heeft dat mensen bereid zijn om het te betalen. Ik begrijp dat het veel geld is voor een student, maar dat is allemaal erg
relatief. Een filmticket kost ook al enorm veel naar die standaard.
Het kleine economische draagvlak onder poëzie moet er zijn.”

“Evenementen zoals Gedichtendag hebben fundamenteel niks bijgedragen aan
onze poëzie”
Er gaat toch enorm veel winst naar uitgeverijen in plaats van
naar de auteurs zelf?
“Inderdaad, en overal heerst het kortetermijndenken. Uitgevers
nemen geen risico’s meer. Vroeger kreeg literatuur nog een kans uit
sympathie. De boekenmarkt van nu is een even vuile, smerige, nietsontziende markt als elke andere geworden.”
Is het op lange termijn dan niet beter om de verhouding van
uitbetaling tussen auteurs en uitgevers te veranderen in plaats
van de algemene prijs te verhogen? Tweedehandsboekenwinkels
kennen nu hun opmars dankzij de vele stockoverschotten die eerstehands niet verkocht raken. Maar die overschotten zijn er net
door de prijs die te hoog ligt.
“Ik denk niet dat het zo in elkaar zit. Naast auteurs hebben bijvoorbeeld ook autonome boekhandels het niet gemakkelijk om rond
te komen. De betere ervan worden al structureel ondersteund door
het Vlaamse Fonds voor de Letteren (Stassijns is ondervoorzitter,
n.v.d.r.). Wij pleiten dat het voor poëzie par excellence zou moeten
28
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“De boekenmarkt van nu is een even
vuile, smerige, niets ontziende markt
als elke andere geworden”
gebeuren. We zijn trouwens nog behoorlijk goed af tegenover Nederland. Vernietigde boeken leveren daar meer op dan boeken die
iets langer in stock blijven liggen.”
Is Waalse poëzie daarom onbekend in Vlaanderen?
“Dat heeft niet alleen met economische factoren te maken, wij
willen gewoon niks met de Walen van doen hebben. Verder kreeg ik
onlangs nog een mail van de uitgever van Atlas Erna Staal — treffende naam trouwens — dat we absoluut moesten besparen op nationale poëzie omdat mensen het gewoon niet meer lezen. Franstalige
nationale poëzie gaat dan natuurlijk als eerste voor de bijl. En in
Wallonië zelf ligt de situatie zo mogelijk nog erger dan in Vlaanderen, want daar heb je veel minder eigenheid. Wallonië luistert naar
Parijs omdat het nu eenmaal de verspreidingskansen verhoogt.”
Nochtans verdwijnt de voeling met de literatuur in Nederland
evengoed.
“We hebben nog altijd veel meer oog naar het Noorden dan naar
het Zuiden.”
Kwaliteit
Waarom heeft u noch de communautaire kwestie, noch de economische kwestie aangekaart in uw lezing?
“Omdat je daar geen passende poëzie bij vindt. Maatschappijgerichte poëzie die goed is, daar moet je met een vergrootglas naar
zoeken. Zelfs de grote Raphaël Alberti, die destijds beter werd genoemd dan Lorca, slaagde daar niet in. Hij was staatsvijand nummer twee in de Spaanse oorlog van 1936-1938, zat in het verzetsleger
en schreef daar gedichten voor om de moed erin te houden. En die
zijn enorm slecht. Bertold Brecht, dat was een grote uitzondering.”
“Wat mezelf betreft, ik heb een duidelijke politieke overtuiging,
ik zou zo in de politiek gaan als ik ook maar één stem zou kunnen halen. Maar anders hoeft dat allemaal niet expliciet verwoord te
worden. Ik ben al twintig jaar bezig met internationale poëzie, dat
overstijgt grenzen. Mijn statement is: hou je als literair vertaler bezig
met het buitenland en probeer dat buitenland zo veel mogelijk naar
binnen te brengen.”
Is het internet daar geen niet te onderschatten middel voor?
“Eén groot probleem daarmee: er is geen kwaliteitsfilter zoals je
die hebt met gedrukte poëzie. Er verschijnt uiteraard ook veel bagger, maar het Vlaamse Fonds voor de Letteren heeft een lijst van
‘koosjere’ uitgeverijen waarbij je er zeker van kan zijn dat er geen
tweederangs poëzie binnenkomt. Dat zijn nog altijd de echte bewakers aan de poort. Het internet is een vrijplaats, dus daar heb je dat
niet.”
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moeten ook gewoon meer lezingen komen, en bibliotheken zouden marktcorrigerend moeten werken.”
Handje contantje
Ook de mainstream pers schenkt amper nog aandacht aan
poëzie. Een opiniestuk hier en daar, wat korte recensietjes
misschien, maar al zeker geen gedichten.
“Klopt, ik vind dat ook enorm jammer. Onlangs verscheen
er bijvoorbeeld een artikel over een koppel skeletten dat archeologen vonden, hand in hand liggend. Ik weet daar toevallig een
pràchtig gedicht over van Heinz Kahlau (Oost-Duits dichter,
leerling van Brecht, n.v.d.r.): ‘ze lagen been aan been / sinds ze
gestorven waren / tot men ze vond / ze lagen zo al zestigduizend
jaren / toen loste men de hand / die hem met haar verbond’. Zet
dat citaat erbij en die foto is ineens tien keer meer waard. Er zijn
wel gedichten van mijzelf verschenen in kranten maar dat is ook
alweer tien jaar geleden. Men heeft daar geen tijd meer voor, en
tijd is geld. Kritiek in recensies is ook afgelopen. Dat is een volledig referentiekader dat weggevallen is. Er zijn ook nog amper
critici, we lijden aan het ons-kent-onsprincipe. Vroeger namen
critici afstand daarvan, nu zijn het gewoon dichtertjes die over
bevriende dichtertjes schrijven.”

Zit er toekomst in e-books van poëzie? Voorlopig verschijnt
er vooral proza.
“Er komen nieuwe verkoopmethodes aan om poëzie online te
brengen na een kwaliteitsfilter. Er komt bijvoorbeeld een initiatief waarbij je mee kan werken aan een dichtbundel door geld te
doneren. Er zullen altijd inventieve oplossingen zijn. Maar op dit
moment volstaan die niet en heb je structurele ondersteuning nodig. Jonge dichters hebben ook begeleiding nodig. Als je moest
zien wat ik soms binnenkrijg. Daarom geef ik onder andere lessen literaire creatie. Het Nederlandse Fonds der Letteren heeft
bijvoorbeeld ook een programma om allochtone dichters te begeleiden, waar ik tevens aan meewerk. Techniek kun je aanleren.
We houden nu een pleidooi om hetzelfde te doen in Vlaanderen.
Verder bestaat er ook coaching voor het brengen van lezingen. Er
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De Vlaamse Auteursvereniging bestaat uit vrijwilligers.
Kent dat succes?
“We gaan binnenkort een avond organiseren waarop we jonge
dichters willen warm maken om in ons bestuur te stappen, zodat we opvolging hebben. Maar daar redeneert ook iedereen van
handje contantje. Iedereen wil betaald worden. Lies Van Gasse
bijvoorbeeld neemt nu wél haar sociaal engagement op, maar zij
is een zeldzame witte merel. De meesten steken dan liever hun
tijd in obscure tijdschriftjes. Die kleine laboratoria zijn absoluut
nodig, maar hebben te weinig impact. Om terug te komen op die
politieke kwestie: ik heb me altijd ingezet voor de andere partij,
altijd weer opnieuw. Ik had rijk kunnen zijn, maar ik ben het niet.
En dat is soms frustrerend, ja. Toch merk je dat je dingen realiseert, dat er concrete punten bereikt zijn na vijf jaar. De VAV is
niet langer enkel met zichzelf bezig, en het Vlaamse Fonds voor
de Letteren wint nog altijd aan zeggingschap.”
Koen Stassijns vertaalt uit het Frans, Duits en Engels maar
heeft niet gestudeerd voor literair vertaler. Na het interview vertrouwt hij ons nog toe dat de tanende populariteit van poëzie bij
ons eigenlijk te wijten is aan de onbegrijpelijkheid van het dominerende postmodernisme, zoals dat van Dirk Van Bastelaere (u
weet wel, die van het pornofilmpje, n.v.d.r.). De laatste bundel van
zijn eigen hand verscheen in 2000 onder de naam Zwijghout. ■
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De liegende reporter

De rode invasie
Al bijna tien jaar kleuren de alombekende gele fietsen van StudentENmobiliteit het Gentse
straatbeeld, maar sinds kort betwisten enkele groepen de politieke correctheid van deze
kleurkeuze. Zij zouden de fietsen graag in een andere kleur zien: rood.
Het bestuur van de UGent was tien jaar geleden dol op bananen, narcissen en kanaries, maar toch is dat niet de reden waarom
we nu een gele fiets huren en geen blauwe. Er zit meer achter.
Rond de eeuwwisseling kreeg de toenmalige rector het Taal
Aktie Komitee (TAK) over de vloer. Ze deden hem een voorstel.
Het was hen ter ore gekomen dat studenten vaak op een fiets reden die in slechte staat verkeerde. Dus kwamen zij met het plan
op de proppen om een dienst op te richten waar studenten tegen
een kleine prijs een degelijke fiets konden huren. Het TAK zou de
hele organisatie sponsoren, op één voorwaarde: de fietsen moesten een gele kleur hebben. Geel vonden ze namelijk heel mooi
passen bij de zwarte fietsbanden. De rector wees de Vlaamse populisten vriendelijk de deur en dacht dat hij ervan af was.
Tot enkele maanden later een furieuze Patrick De Leeuw, de
toenmalige voorzitter van het TAK, opnieuw bij de rector aanklopte. Hij beschuldigde de rector ervan met zijn vrouw naar bed
te zijn geweest en dreigde ermee zijn overspel publiek te maken,
tenzij hij inging op het voorstel van de gele fietsen. Kortom, het
TAK deed de rector een voorstel dat hij niet kon weigeren. Zo
ontstond de dienst StudentENmobiliteit.
Uiteraard moest de rector de rest van het bestuur nog overtuigen. “Het was een lange dag en iedereen was moe”, verklaarden
enkele decanen. “Het kon ons eerlijk gezegd geen fluit schelen of
die fietsen geel, paars of roze waren. We wilden niet verder discussiëren en waren ons er niet van bewust dat de kleurkeuze een
politieke lading had. De gele verf bleek ook het goedkoopst uit te
komen, dus hebben we maar ingestemd.”
Toen de feiten onlangs aan het licht kwamen, vonden Animo en de Actief Linkse Studenten (ALS) het onaanvaardbaar dat
men nog langer rondreed op gele fietsen. Zij dienden, gesteund
door burgemeester Daniël Termont, een voorstel in bij StudentENmobiliteit om alle fietsen onmiddellijk rood te spuiten.
UGent 1010, de milieubewuste studentenvereniging van de
UGent, loopt niet zo hard van stapel. “Zolang de gele verflaag in
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goede staat is, is er geen reden om ze te herspuiten. Als dat in de
toekomst wel nodig is, zouden we de fietsen graag in een groene
kleur zien. Een fiets is nu eenmaal een duurzaam en ecologisch
verantwoord transportmiddel. Groen is gewoon een logische
keuze”, verduidelijkt voorzitster Laurien Spruyt.
“Het is inderdaad niet de bedoeling dat we meteen alle fietsen terugroepen om ze in het rood te herspuiten”, vertelt rector
Paul Van Cauwenberge. “Wel is het zo dat de rode kleur reeds
goedgekeurd werd door het bestuur van de UGent en de Gentse
hogescholen. We kregen natuurlijk ook aanvragen binnen voor
blauwe, oranje en kakbruine fietsen, maar we kozen er toch voor
Daniël Termont gelukkig te maken met het rood. Uiteindelijk is
het zijn stad die alle studenten moet tolereren en op die manier
kunnen we onze appreciatie tonen. Er wordt nu gewacht tot de
fietsen nood hebben aan een nieuwe verflaag om de veranderingen door te voeren.” ■

door Nathalie Dujardin

Uiteindelijk werd bovenstaand compromis bereikt.
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