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Kort
			
Gedwongen sodomie

Het is Schamper opgevallen dat enkele
studentenverenigingen hun imago willen
verbreden. Zo hopen ze niet langer over te
komen als vakidioten (Workshop studiofotografie voor gevorderden, 22/11, Fotoklas)
en meer mensen naar hun activiteiten te trekken. Het besef dat ze hiermee in hun eigen
voet schieten, blijft voorlopig uit. Of denkt
u echt dat een pokertoernooi gewonnen
zal worden door een pol- en soccer? (22/11,
Politeia) Eén of ander kaartentellend ingenieurtje zal op het einde van de avond zijn
biljetten aan het stapelen zijn. Gelukkig kunnen alle verliezers nog eens opnieuw proberen op 28/11 (VGK).
Kan het erger? Toch wel, het VRG heeft
het in zijn bol gekregen een toneelrepetitie
te houden (22/11). Dat die toekomstige advocaten smoelentrekkers zijn, verbaast niemand, maar dat ze nu ook denken een EQ
(emotionele intelligentie, n.v.d.r.) te bezitten
dat dat van een parende meeuw overstijgt,
moet werkelijk iedereen choqueren.
Het FakulteitenKonvent probeert haar
imago te verbeteren met haar gratis FK-Vooruitfuif (23/11). Wie hoofdpijn heeft gekregen
van te lang naar de afgrijselijke poster ervan
te staren, weet dat dat niet echt gelukt is.
Sommige verenigingen willen zichzelf
blijkbaar ook gewoon doelloos belachelijk
maken. Zo beslissen de Christen Democratische Studenten dat ze van al hun interne
strubbelingen maar beter een avond kunnen maken (interne discussieavond, 23/11).
Goede god, kan u alle warrige praesidia de
juiste weg wijzen? Ik hoop dat al dat alcoholverslaafd tuig naar zijn lezing zal gaan op
24/11, StudentenPastoraal Gent is er in geslaagd hem te strikken!
Even een serieuzer bericht, het gaat slecht
met de Europese Unie. De Jonge Europese
Federalisten hebben dan ook beslist een
quiz te organiseren waarvan de opbrengst
integraal naar het Europese Noodfonds gaat
(24/11). Zijn het geen schatjes? Na de zware
cerebrale inspanningen daar is ontspanning
gewenst. Sta ons dan ook toe u de Legendary
Cocktailparty georganiseerd door Geologica aan te raden (24/11). Wat het zo legendary
maakt? Dit jaar worden maar liefst méér dan
20 feestgangers verwacht.

Voor diegenen die nog een gaatje in
hun agenda te vullen hebben: 28/11 is
er weer een redactievergadering van
Schamper en ook nieuwe leden zijn welkom. Ah ja, ikzelf zal niet aanwezig kunnen zijn. Ik zit dan op de VG-café avond
(Verkeerd Geparkeerd). Euh, ik bedoel
de verbroederingscantus van Lombrosiana. Geen idee waarom ik mijn daden
moet goedpraten, het risico op gedwongen sodomie ligt bij deze laatste activiteit

namelijk beduidend hoger… Om het leed
weg te drinken zijn er verschillende mogelijkheden. Jullie verwachten hoogstwaarschijnlijk weer een mooi lijstje. Pech,
zoek het zelf uit: http://student.ugent.be/
activiteiten/komende.php.
PS Binnenkort is het tango les nr. 6
(29/11, VTK) en ik denk dat mijn staccato bewegingen nu wel al veilig genoeg
zijn opdat ik niet meer alleen hoef te dansen. Kom jij me even testen, potranca? ■

door Jago Kosolosky
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Doelloos
protest

Onderwijskort
door Pieter Van Nuffel

Door te protesteren kan je een maatschappelijk probleem
aanpakken.
Maar soms is er geen probleem. Dan kan je gewoon protesteren voor de leute. Zo was er vorige donderdag de ‘Occupy
Universiteit Gent’-actie. Terwijl in navolging van de Arabische lente, de Spaanse 15-mei-beweging en Occupy Wall
street wereldwijd geprotesteerd werd tegen de graaicultuur
van de banken werd, jawel, ook onze eigen universiteit bezet.
De UGent als uitwas van het kapitalisme? Als we de ALS mogen geloven wel: “De middelen zijn voorhanden om gratis en
kwaliteitsvol onderwijs te garanderen voor de 99%, maar ze
verdwijnen steevast in de zakken van de 1%”. Ironisch genoeg
betrof het aantal betogers nog geen 0.001% van de Gentse
studentenpopulatie. En was die actie zowat het enige dat er
in Gent georganiseerd werd op de Internationale dag van de
Student.
Soms is er wél een probleem —de gebrekkige communicatie van de universiteit over de invoeringsdatum van de tweejarige master— maar slaagt men er niet in om dat probleem
over te brengen. Zo protesteerde men in Antwerpen, een dag
eerder dan afgesproken, tegen de tweejarige masters zélf. In
Leuven zag men op het laatste moment plots het probleem
niet meer en blies men het protest dan maar gewoon af. Enkel in Gent voerde men een protestactie(tje) aan het rectoraat
tegen de invoerdatum van de tweejarige master. Conclusie:
alweer een gemiste kans voor de Vlaamse stuvers om te bewijzen dat ze aan één zeel kunnen trekken.
Laten we eerlijk zijn. Sinds de betoging in 2006 tegen de
plannen van toenmalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, is het Gentse studentenprotest steeds verwaarloosbaar gebleven. Iets waarin de betrokken student met
megafoon- en spandoek-fetisj zich eens goed kan uitleven,
maar waarvoor de doorsnee student z’n schouders ophaalt
(als hij of zij er al van op de hoogte is). En dat is eigenlijk ook
volkomen begrijpelijk. Alleen moeten we ons zorgen maken
of er dan wel nog gereageerd zal worden wanneer er eens écht
belangrijke dossiers op tafel komen te liggen. Zo zijn we, om
maar iets te noemen, voorlopig bespaard gebleven van een
verhoging van de inschrijvingsgelden— in tegenstelling tot
onze buurlanden. Het is niet ondenkbaar dat de Vlaamse Regering daar binnenkort verandering in brengt. Dat zou voor
heel wat studenten wél een probleem zijn. En dan zou studentenprotest wel nut hebben. Hopelijk zal zulk studentenprotest
dan andere proporties aannemen dan belachelijke acties à la
Occupy UGent of de goedbedoelde, maar slecht georganiseerde protestactie van de stuvers over de gebrekkige communicatie omtrent de invoerdatum van de tweejarige master. ■
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TV Steeds meer Amerikaanse en Britse studenten ondervinden moeite om hun studentenkredieten af te betalen; iets wat ondertussen uitgegroeid
is tot een strijdpunt voor de Occupy Wall Streetbeweging. In essentie zijn studentenkredieten gebaseerd op de kristalheldere logica dat een student
investeert in zijn opleiding en carrière, in de veronderstelling nadien meer te verdienen dan het
krediet zelf gekost heeft. De hoge werkloosheidcijfers in de westerse wereld zorgen echter voor extra onzekerheid bij afbetalende — afgestudeerde
— studenten. Hoewel het Amerikaanse Project on
Student Debt onlangs nog duidelijk beargumenteerd heeft dat het investeren in hoger onderwijs
de kansen op de arbeidsmarkt nog altijd significant
verhoogt, grijpen de Occupy Wall Street-betogers
deze kans om een controversieel voorstel te doen:
scheld alle studentenschulden kwijt.
Uit verscheidene hoeken werd dit voorstel intussen hard maar loepzuiver getackeld. Er wordt
vergeten dat het allergrootste deel van alle studentenkredieten wordt verstrekt door overheden. De
schulden kwijtschelden betekent dat alle verliezen
gedragen zullen moeten worden door de belastingbetaler terwijl diegene met de beste jobkansen
ervan zullen profiteren. Dit voorstel stootte ook op
verontwaardiging binnen de beweging, die sterk
gekant is tegen het socialiseren van verliezen (de
spreekwoordelijke 99%) ten voordele van enkelen
(de spreekwoordelijke 1%). Economen raden aan
om zich meer te richten op het Brits/Australisch
systeem waarbij men afbetalingen baseert op het
toekomstig inkomen, waarbij men slechts moet
afbetalen als men een minimuminkomensdrempel
overschrijdt. Voorlopig blijft het echter wachten
op eensgezinde voorstellen vanuit de protestgroepering. ■
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Posttraumatisch geblaat

u

De klok van het postgebouw staat al veel te lang verkeerd. We moeten niet uitleggen dat het voor
enige verwarring zorgt. Maar vooral: er gebeurt al lange tijd helemaal niets meer met het postgebouw. Dat zorgde ervoor dat een studente communicatiewetenschappen een Facebookgroep
oprichtte (want die groepen veranderen tegenwoordig de wereld, kuch). Zo werd Red het Gents
Postgebouw geboren.
door Yves Masscho
Even terugblikken. Het postgebouw tussen Korenmarkt en Graslei
werd twee eeuwwisselingen geleden gebouwd naar aanleiding van de
wereldtentoonstelling, en is nu een dikke honderd jaar oud. De hoofden die je aanstaren zijn die van de toenmalige Europese staatshoofden (diezelfde die rond 1914 elkaar liever een kopje kleiner maakten).
Om dit gebouw te plaatsen, werd een pakhuis vernield. Toen, weliswaar, werd er geen Facebookgroep opgericht voor desbetreffend pakhuis. Soit.
Het postgebouw deed tot 1998 dienst als, euh, postgebouw. In dat
jaar werd het gebouw verkocht aan een privé-eigenaar, en werd het
omgedoopt tot de Post Plaza. Waar eerder post werd gesorteerd, bevonden zich nu winkels als Mango en Girls Fashion. Die laatste was
toen een zeer begeerde plek voor tienerjongens die wijven wilden checken. Maar die winkels zijn nu foetsjie. Alleen broodjeszaak Hotspot
blijft overeind. En dat al een goeie twee jaar.
Verwarring
De groep (die na een paar dagen al meer dan 2000 leden telde en
intussen al 5000) zorgde even voor verwarring in medialand en tussen de verschillende spelers in het Gentse veld. Burgemeester Daniël
Termont liet in De Morgen uitschijnen dat het gebouw door een Nederlandse bank in beslag is genomen. De eigenaar zou ook verdwenen zijn. Veel voorwaardelijke tijden dus. De eigenaar van het gebouw
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ontkent. Hij is gewoonweg op zoek naar een ‘groot project’ dat in het
postgebouw past. Maar daarop kan je natuurlijk eeuwen wachten.
Ondertussen stromen de ideeën binnen: een daklozenopvang,
soepbedeling, een atelier voor jonge kunstenaars, bureaus voor de
vzw’s die al jaren met plaatsgebrek kampen, een feestzaal, een ontmoetingsruimte, tentoonstellingsruimte, pop-up shops, lounge bar, cafés,
pop-up restaurant, toeristische dienst, een museum, repetitieruimtes,
het nieuwe redactielokaal van Schamper... Wie weet. Eén ding is zeker:
de bezorgde Gentenaar ligt wakker van het schimmige lot van deze
parel. En dat terwijl aan de andere kant van de Sint-Niklaaskerk veel
wordt geblaat over de lelijke schaapstal die er komt (lees: stadshal),
maar dat is een ander verhaal. Een ander idee was: Stad Gent moet het
gebouw opkopen. “Onmogelijk”, klinkt het bij het Gentse stadsbestuur.
Te weinig centjes, met andere woorden.
Einde?
Betekent dit het einde van het postgebouw? Mijns inziens niet. De
Korenmarkt die gedurende twee jaar overhoop lag, is nu bijna af (ja
bijna, want er moet nog veel gebeuren). Iets wat positief zou moeten
werken, aangezien het alweer aantrekkelijk wordt om er zich te vestigen. Maar het enige dat er binnenkort zit aan te komen, is dat het
gebouw weer het onderwerp wordt van het Gents lichtfestival. Misschien kan onze universiteit er wel iets mee aanvangen? ■
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‘Pact’
In deze tijden is een duurzame en ecologische mentaliteit onmisbaar. Hoog tijd dus om
de universitaire organen beperkingen op te leggen. UGent 1010 stelt voor: het duurzaamheidspact, een unicum in België.
door Nathalie Dujardin
Universiteiten hebben niet alleen een directe invloed op studenten en personeel, maar ook een indirecte invloed op de maatschappij door hun progressief en intellectueel aanzien. Logisch dat men
de universiteit gebruikt om de samenleving te sensibiliseren inzake
duurzaamheid. Binnen de universiteit bestaat al een milieu- en energiebeleidsplan en een mobiliteitsplan, maar het zijn de vakgroepen
en onderzoeksgroepen die toestellen aankopen en beslissen of ze
met een vliegtuig naar een conferentie gaan.
UGent 1010, de milieuorganisatie van onze universiteit, vond het
dan ook interessant om bij die groepen een dynamiek teweeg te brengen omtrent duurzaamheid. Dat gebeurde in samenwerking met de
milieudienst en de dienst communicatie van de UGent in de vorm
van een duurzaamheidspact. Het gaat om een lijst van een twintigtal doelstellingen waar het deelnemende orgaan zich aan bindt. De
deelnemers maken beloftes omtrent papierverbruik, verwarming,
woon- en werkverkeer, afval, educatie en communicatie, keuken en
catering, aankopen, reizen en elektriciteit.
Challenge accepted
Intussen sloten al 30 vakgroepen, onderzoeksgroepen, diensten,
labo’s en andere afdelingen zich aan bij het project van UGent 1010.
Ook rector Paul Van Cauwenberge heeft onlangs besloten om met
het rectoraat een duurzaamheidspact te sluiten.
Opvallend is dat het enthousiasme voor het duurzaamheidspact
enorm varieert per faculteit. Zo zijn er dertien ingeschreven organen op de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en maar één bij
de Politieke en Sociale wetenschappen. Bij de faculteiten Geneeskunde, Farmaceutische wetenschappen en Economie is er zelfs nog
geen enkel deelnemend orgaan. Dat zou te wijten zijn aan het feit
dat er nog niet op elke faculteit even veel reclame werd gemaakt,
maar anderzijds wordt het cliché toch bevestigd. “Weet wel: het aantal organen zegt niet alles”, legt Dries Boeye van UGent 1010 uit.
“Bij de Politieke en Sociale wetenschappen is de vakgroep Sociologie
ingeschreven. Die bestaat uit meer dan 50 personeelsleden. Bij de
bio-ingenieurs schrijft men eerder in per onderzoeksgroep, dat zijn
groepjes van soms maar tien mensen.”
Volgens UGent 1010 werd het pact nog maar één keer expliciet
geweigerd. Ironisch genoeg was dat op de afdeling milieurecht, onderdeel van de vakgroep Publiekrecht. “De laatste weken focussen

we meer op persoonlijke gesprekken. Men weigert het project niet
echt, maar schuift het eerder op de lange baan. De slogan van de universiteit is dit jaar ‘Durf Doen’. Het is voor proffen dan ook moeilijk
om studenten die met een initiatief over duurzaamheid langskomen
zo maar de laan uit te sturen.”
Uiteraard moeten de deelnemende organen gecontroleerd worden
op hun beloftes. De opvolging gebeurt op verschillende manieren.
Eerst wordt per orgaan gevraagd om één of twee duurzaamheidsverantwoordelijken aan te duiden, die instaan voor de coördinatie en
opvolging van het pact. Zij blijven ook in contact met UGent 1010
en de milieudienst. Eén keer per semester zitten alle duurzaamheidsverantwoordelijken van een faculteit samen met Riet Van de Velde,
milieucoördinator van de UGent, om alle vorderingen van het duurzaamheidspact te bespreken. UGent 1010 werkt intussen aan een enquête over de uitvoering van de doelstellingen en acties waartoe men
zich heeft geëngageerd.
Prof. Benjamin Biebuyck van de vakgroep Duitse Letterkunde
vindt die controle niet nodig. “Wij hebben een vrijwillig engagement
opgenomen en zullen sowieso al het mogelijke doen om dit te vervullen. Ik zie het pact vooral als een aanmoediging om datgene wat
we zo al deden op een meer gestructureerde manier uit te bouwen.
Zo kunnen we zelf aanvinken wat lukt en wat nog verder moet worden aangepakt. Een controle-instantie zou misschien wel afbreuk
doen aan datgene wat volgens mij het belangrijkste is: de goesting om
van duurzaamheid werk te maken.”
Waterkan als lokaas
Natuurlijk is er ook extra aanmoediging nodig voor de deelnemers. Ten eerste wijst UGent 1010 er steeds op dat duurzamer te
werk gaan op zich al een beloning is. Zo halveert dubbelzijdig printen het budget van een vakgroep, waardoor men geld overhoudt
voor andere, nuttigere dingen. Een tweede stimulans is het logo van
het duurzaamheidspact, dat de deelnemers in hun e-mails of op hun
bureau mogen weergeven om het imago van hun vakgroep of afdeling te versterken. Ten laatste worden deelnemers beloond met een
gratis waterkan.
Het project klinkt heel mooi in theorie, maar zal het ook werkelijk nagevolgd worden? De vakgroepen nu al controleren op hun
beloftes is moeilijk, aangezien het pact nog maar net is ingegaan. Wel

u

kunnen we reeds nagaan of er enthousiasme en motivatie aanwezig is. Zijn de deelnemers écht geëngageerd
of schreven ze zich enkel in voor hun reputatie en de
beloofde waterkan?
Verdeeld enthousiasme
Het duurzaamheidspact is er nog niet op poten
gezet, maar toch mag de vakgroep Strafrecht en Criminologie zich reeds deelnemer noemen. “Ik heb de
vakgroepvoorzitter inderdaad gevraagd om het duurzaamheidspact van UGent op de vergaderagenda te
plaatsen van de vakgroep”, vertelt Prof. Tom Decorte.
“Er is vooralsnog geen verantwoordelijke aangeduid.
Dat punt staat op de agenda voor een vakgroepraad in
december, maar veel belangrijker nog: dan pas zal wellicht worden bekeken welke engagementen de vakgroep
in deze realistisch acht en bereid is om op te nemen.”
Prof. Decorte laat wel weten bereid te zijn de functie
van duurzaamheidscoördinator op zich te nemen, indien de vakgroep dat wenst.
Gelukkig schuift niet iedereen het pact op de lange
baan. “We merken dat het project leeft. Dagelijks krijgen we vragen of voorstellen van de deelnemers”, voegt
Dries Boeye er nog aan toe. En inderdaad, er is bij het
ene orgaan al wat meer enthousiasme waar te nemen
dan bij het andere.
Ingenieur Danny Vandeput van de vakgroep Anorganische en Fysische Chemie legt uit dat voor de meeste punten van het pact een doorgedreven sensibilisatie
noodzakelijk zal zijn om ze door iedereen van zijn vakgroep te laten toepassen. Naar schatting zou slechts 15
à 20 % ze nu opvolgen. Vandeput voegt er nog aan toe:
“Wij zijn fier dat we als eerste vakgroep binnen de faculteit Wetenschappen hier op hebben ingeschreven,
maar betreuren ook dat we tot nu toe nog de enige zijn
binnen onze faculteit.”
De vakgroep Sociologie engageert zich al langer voor
het milieu. “Onze vakgroepvoorzitter, die op deze vergadering aanwezig was, was direct gewonnen voor het
initiatief en heeft ons aangemoedigd om mee te stappen in het project. Onze vakgroep had zelfs een aantal jaar geleden een heus ecologisch team. Zij voerden
ook een paar ecologische maatregelen door”, vertellen
vakgroepverantwoordelijken Eva Van Hoeylandt en
Bruno Vandenbussche.
Aan de ene doelstelling is moeilijker te voldoen dan
de andere. Zo moet de vakgroep Sociologie extra aandacht besteden bij het aankopen van nieuwe toestel-

len. “Bij het bestellen van een nieuw toestel wordt er
nu meestal enkel rekening gehouden met de prestaties
en de mogelijkheden van het toestel en minder met de
energiezuinigheid en levenscyclus. Wat we wel jammer
vinden, is dat in de ‘leidraad voor de registratie’ melding wordt gemaakt van een online kringloopwinkel
van de UGent. Alleen blijkt die nu nog niet te bestaan
(binnen de DICT kan maar één iemand die kringloopwinkel in orde brengen en die persoon was wegens ziekte
afwezig tot midden november, n.v.d.r.).” Beloftes rond
afval, elektriciteit, papier en woon- en werkverkeer vinden ze net heel makkelijk te houden.
Geen zee te hoog
Een ander gemotiveerd orgaan is het Laboratorium
voor Microbiële Ecologie en Technologie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. “Gezien het feit dat
wij duurzaamheid en energie-efficiëntie hoog in het
vaandel dragen, hebben wij ons geëngageerd om bij
alle punten van het duurzaamheidspact verbeteringen
aan te brengen. In elke categorie hebben we een aantal
acties vooropgesteld”, verklaart duurzaamheidsverantwoordelijke Rosemarie De Weirdt.
Na verloop van tijd zal duidelijk worden welke organen zich uiteindelijk het meest gehouden hebben aan
hun doelstellingen. UGent 1010 probeert overigens
nulmetingen te doen om concrete data te bekomen. Zo
kunnen ze op het einde van het jaar zien of er daadwerkelijk verandering merkbaar is. Momenteel bekijken
ze ook de mogelijkheid om een soort van conferentie
omtrent het duurzaamheidspact te organiseren. Zelfs
wanneer de deelnemende organen maar half zoveel
inzet tonen als de übergemotiveerde organisatie zelf,
kunnen ze al veel bereiken. ■

Foto: Esther sevens
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Ah, de communautaire crisis! Er mag dan een akkoord zijn over BHV, toch lijkt het alsof de tegenstellingen tussen de gemeenschappen in ons land nog nooit zo groot waren. Sommigen pleiten voor een federale kieskring, “om elkaar beter te leren kennen”, anderen gaan voor de directe
aanpak.

door Dieter Bauwens, Ann-Sophie Vandaele en Ine Van Nuffel

Zo is er bijvoorbeeld Erasmus Belgica.
Dat is een intern uitwisselingsprogramma
waarmee studenten een semester of een
jaar aan een universiteit aan de andere kant
van de taalgrens gaan studeren. In het huidige academiejaar studeren op die manier 55
Franstaligen aan de UGent. Gent zelf stuurt
15 van zijn zonen en dochters uit. Dat blijkt
telkens het hoogste aantal sinds 2006. Daarnaast zijn er ook heel wat Franstaligen die
op eigen houtje beslissen hun volledige universitaire opleiding – of een deel ervan- in
Vlaanderen te volgen.
Lucien Standaert en Dorian Pycke hebben allebei hun bachelor Rechten behaald
aan de Facultés universitaires de Saint Louis,
in Brussel, waar ze ook wonen. Nu zijn ze net
begonnen aan hun master in Gent. Damien
Trigaux komt uit de buurt van Dinant, studeerde Architectuur aan de KUL en loopt nu
8
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stage bij een Gents architectenbureau. Lena
Pinnel groeide op in Meisse, bij Brussel. Toen
ze negen was, verhuisde ze naar Frankrijk.
Ze is dus perfect tweetalig. Op haar achttiende koos ze ervoor in België te gaan studeren.
Vandaag studeert ze Kunstwetenschappen in
Gent. Xavier De Busscher komt uit Waver.
Hij behaalde een bachelor Politieke Wetenschappen aan de UCL in Louvain-la-Neuve
en koos ervoor zijn masteropleiding in Gent
te doen. Er zijn uiteraard ook Vlamingen die
voor een studie in Wallonië kiezen. Céline
Saelens komt uit Erpe-Mere en zit in het derde jaar Rechten in Namen. Ze is er praeses
van Brabo, de Vlaamse studentenvereniging.
Taalbad en dialecten
Waarom kozen jullie ervoor om te studeren aan de andere kant van het land?

Xavier: “Het Nederlands. Ik heb in het
verleden enkele cursussen gevolgd, maar
daar lag het niveau niet erg hoog. Ik vond dat
ik, om mezelf echt als tweetalig te kunnen
beschouwen, minstens een jaar in Vlaanderen moest studeren. Een andere reden waarom ik een master in Vlaanderen wilde doen,
is het feit dat het hier om een eenjarige master gaat. Aan de UCL, en in de hele Franse
gemeenschap, is dat twee jaar. In het systeem
in Gent houden de vakken ook echt verband
met je opleiding, je specialisatie.”
Lucien: “Ik wou mijn Nederlands verbeteren. En dat de UGent geen katholieke
universiteit is, zoals Saint Louis, heeft wel
meegespeeld.”
Dorian: “Als jurist is het toch een groot
voordeel als je tweetalig bent. Ik had natuurlijk ook voor de VUB kunnen kiezen, maar
Gent is eens iets anders.”
www.schamper.ugent.be
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Damien: “Op het einde van het middelbaar wist ik nog niet goed wat ik wou doen.
Ik was geïnteresseerd in wiskunde en talen. Ik
heb een neef die in Leuven gestudeerd had.
Dan dacht ik: ‘waarom niet?’. Ik wou echt een
taalbad. Je leert geen taal uit een boek maar
gewoon door te spreken en te oefenen.”
Céline : “Ik wou aan een kleine universiteit
beginnen. Ik heb gekozen voor Namen omdat
het een gezellige stad is, maar de hoofdreden
was natuurlijk het Frans. Mijn vader is tweetalig en hij heeft er altijd op gehamerd dat
Frans zeer belangrijk is.”
Lukt het om de lessen te volgen? Die zijn
immers allemaal in het Nederlands.
Xavier: “Het hangt ervan af. De professoren zijn makkelijker te begrijpen. Bij de studenten is het soms moeilijker. Zij spreken
meer verschillende dialecten. Dat vind ik interessant want in het Frans zijn er minder dialecten. Hier hoor ik Vlaamse studenten soms
vertellen dat zij bepaalde andere Vlamingen
nauwelijks kunnen verstaan. Grappig toch?”
Lena: “Het moet voor Franstalige studenten die in Gent aankomen vaak moeilijk zijn.
Niet elke prof spreekt even goed Frans, de studenten evenmin. Wanneer we in de les Franse
teksten krijgen, is dat voor mij geen probleem,
maar ik heb al begrepen van andere studenten
dat het voor hen niet zo evident is.”
Xavier: “Aan de UCL is er een verplichte
Engelse cursus in elk van de drie bachelorjaren, en een tweede vreemde taal in de tweede
en derde bachelor: Nederlands of Spaans. Ik
heb gezien dat hier geen vreemdetalencursus
wordt aangeboden, en dat verbaasde me wel.”
En de organisatie in de Universiteit? Zijn
er grote verschillen?
Lucien: “Hier in Gent is alles veel complexer. De informatie van de universiteit is
verspreid over een hele hoop verschillende sites. Dat was in Brussel toch eenvoudiger. Het
is vooral ook moeilijk omdat we in de master
beginnen. Iedereen verwacht dat je het systeem al snapt.”
Céline: “Ik weet dat in Leuven en in Gent
alles via internet gebeurt, maar in Namen is
dat, een beetje ouderwets misschien, nog met
valven (lacht). Sinds vorig jaar zijn er ook wel
elektronische valven, maar voor de rest moet
je voor alle administratieve zaken echt naar
het secretariaat gaan. Alles is hier veel kleinwww.schamper.ugent.be

schaliger. Er is een heel intiem, nauw contact
met de professoren. Je kan ze makkelijk aanspreken in de gang. Of je kan altijd een e-mail
sturen, ook naar de assistenten.”
Ami de Bart
Zijn er vooroordelen over Vlamingen of
over Franstaligen die je kan bevestigen of
ontkrachten?
Xavier:“Heel wat Franstaligen begrijpen niet dat de helft van de Vlamingen voor
N-VA, LDD en Vlaams Belang gestemd heeft.
Ze denken dat de helft van de Vlamingen de
onafhankelijkheid wil. Er zijn vrienden die
me vragen of ik geen slechte ervaringen heb
met flaminganten, maar dat is dus absoluut
niet het geval.”
“Ik lees Nederlandstalige kranten en ik kijk
regelmatig naar de VRT. Het wordt zo weergegeven alsof Franstaligen allemaal pro-PS
zijn en tegen een verdere federalisering. Dat is
niet bij alle Franstaligen het geval. Ikzelf kom
uit Waver en in de gemeenteraad zijn er 31
zetels, waarvan slechts één voor de PS. Ik ben
ook federalist. Er zijn dus ook nuances.”
Damien: “De clichés worden door de politiek en de pers overdreven. De politieke
standpunten worden omgevormd. Over Brussel-Halle-Vilvoorde bijvoorbeeld: de meeste
Walen liggen daar helemaal niet wakker van.
Hun wereld valt niet in elkaar nu het gesplitst
is. De meeste vooroordelen in de media kloppen langs geen kanten. Vaak lachen wij daarover met elkaar. De verschillen zijn ook meer
socio-economisch. Zoals je kan lachen met
de verschillen tussen Limburg en VlaamsBrabant. Uiteindelijk lachen wij in Wallonië
ook met de mensen van de Borinage.”
Lucien: ”De studenten zijn hier toch iets
minder sociaal. In Louvain-La-Neuve bijvoorbeeld is het veel meer de gewoonte om
met al je kotgenoten samen te eten, hier heb
je dat minder.”
Dorian: “De studenten zijn hier ook een
stuk properder. In Brussel gaat het er vaak
nogal smerig aan toe. Hier is het blijkbaar niet
de gewoonte om met je rubberlaarzen naar
een soirée te vertrekken.”

“Voor veel Vlamingen
lopen de Ardennen
over heel Wallonië”
Céline: “Het vooroordeel dat Walen lui
zijn is helemaal niet waar, maar wat ik wel kan
bevestigen is dat er toch een andere levensmentaliteit is. Alles is meer à l’aise: feesten,
een pintje drinken. Eind september heb je les
fêtes de Wallonie en daar zie je dat echt, die
sfeer van genieten. Die feesten vinden plaats
in het weekend, maar donderdagmiddag zie
je al enorm veel volwassenen pintjes drinken
op pleintjes.”
Hebben jullie al negatieve reacties gekregen van Vlamingen?
Damien: “Echt negatief nooit. Er zijn wel
eens moppen over de Walen maar ik lach
daarmee. Voor veel Vlamingen lopen de Ardennen over heel Wallonië. Als ik naar Namen ga, ga ik voor hen naar de Ardennen. Of
ik zou in een chalet wonen.“
Lena: “Af en toe kan je wel opvangen wat
ze denken over Franstaligen. Meestal zijn de
mensen redelijk open, maar over het algemeen gaan de mensen die het Frans minder
goed beheersen de eersten zijn om kritiek te
uiten.”
En in Wallonië?
Damien: “Niet echt. Weet je, ik lees zowel
de Vlaamse als de Waalse pers. Over bepaalde
politieke kwesties heb ik een gematigde positie. Als ik in Wallonië mijn standpunt geef,
hebben ze soms het gevoel dat ik eerder het
Vlaamse standpunt kies en als ik hier mijn
standpunt uitleg, ben ik voor hen nog steeds
een Waals standpunt aan het verdedigen.”
Céline: “De laatste tijd is het tij wel wat gekeerd door die communautaire spanningen,
maar voor de rest... Als je in je eerste jaar aankomt en zegt dat je uit Vlaanderen komt, dan
appreciëren ze echt dat je in Wallonië komt
studeren. Nu worden er wel grapjes gemaakt
genre ‘ami de Bart’ of ‘tu votes pour Bart’. Bart
De Wever is erg aanwezig, zeg maar, en wij
worden af en toe met de vinger gewezen.”
■
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Durf Ondernemen
Waarom je niet langer in slaap moet vallen om je cursus tot leven te laten komen

UGent lanceerde aan het begin van vorig academiejaar een ondernemersstatuut voor studenten.
Daarbij krijgen studenten een duwtje in de rug om als echte Belgen de eerste baksteen van hun
bedrijf neer te leggen, nog tijdens hun studies. door Anemoon Soete

Honderd procent van de studenten bezit van nature een feeststatuut. Bijkomend kon je al langer een sportstatuut aanvragen. Nu kan je
dankzij Durf Ondernemen ook nog intekenen op een ondernemersstatuut. Zoals een student met een topsportstatuut naast zijn studies de
klemtoon legt op competitieve sportbeoefening, wordt bij het nieuwe
statuut ondernemen als een tweede topprioriteit gesteld. Zo ontstonden onder andere de ondernemingen Future Talents en Intelligent Vehicle Processing System (IVPS).
Uniek in Vlaanderen
In Leuven bestaat al enkele jaren het project ‘Student Ondernemers
Leuven’ dat opgericht werd door studenten om hun collega’s te helpen
wanneer die zich wagen aan het ondernemerschap. Het project van
UGent zit anders in elkaar omdat het zijn basis vindt in de rechtstreekse steun van proffen en professionals en het hele structurele draagvlak
gecreëerd wordt door UGent. Durf Ondernemen heeft overigens voor
alle duidelijkheid niets te maken met Durf Doen van de Gentse Studentenraad.
Koen De Bosschere, de stuwende kracht achter Durf Ondernemen,
vertelt hoe het allemaal begon: “Het idee ontstond toen ik een voordracht bijwoonde aan de Universiteit van Edinburgh over hun project
ProspeKT. In het kader van dat project worden studenten uit de afdeling computerwetenschappen vanaf het eerste semester van hun studie aangezet om toepassingen voor smartphones en tabletcomputers
te ontwerpen en die aan te bieden op het internet. Op die manier probeert men op een laagdrempelige manier de studenten de smaak van
het ondernemen beet te doen krijgen. Studenten met een praktisch
haalbaar idee kunnen instappen in een traject om dat idee begeleid
om te zetten in een commerciële activiteit. Als opleidingsverantwoordelijke voor de computerwetenschappen kreeg ik meteen zin om dit
ook in Gent te proberen.”
Criteria sine qua non
In Schamper 500 toonde een studente zich al van haar meest ondernemende kant en vernamen we dat ze vaak tot een gat in de nacht
doorploeterde. Toch vermoeden we dat de uitoefening van het oudste beroep ter wereld haar niet door de selectiecriteria van het ondernemersstatuut zou sleuren. Toegegeven, het eerste punt zou niet
10
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haar grootste probleem
vormen, want om in
aanmerking te komen
voor het statuut moet
je in de eerste plaats
een mentor vinden die
in je project gelooft.
Uit de plannen voor
je project moet blijken dat je binnen de
twaalf maanden op de
Ingvar Kamprad
markt kan komen met
een nuttig product of
een uitgewerkte dienst
waaraan groeimogelijkheden gekoppeld zijn.
Je kan pas echt starten als je al wat ervaring hebt met studiewerklast
en je al eens 60 studiepunten aan creditbewijzen hebt behaald uit een
academische opleiding. In het jaar voorafgaand aan je aanvraag, zal je
ten minste de helft van je opgenomen studiepunten in creditbewijzen
moeten omgetoverd hebben. Tot slot moet je de bedoeling hebben om
je activiteit op te zetten onder de vorm van een rechtspersoonlijkheid
of een zelfstandig statuut. Voor dat laatste punt wordt er vaak een toevlucht genomen tot de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en de
vof (vennootschap onder firma) om niet vast te hangen aan een hoge
verplichte kapitaalinbreng zoals je die onder andere bij een nv (naamloze vennootschap) aantreft. Naast het naleven van deze formaliteiten
moet je vooral met het innovatieve van je idee je slag proberen thuis
te halen.

“People say I
am cheap, and
I don’t mind if
they do.”

Mooi meegenomen
Volgens Ward Diricks, student bedrijfseconomie, geeft de onderneming Future Talents, die hij samen met twee anderen oprichtte, een
meerwaarde aan zijn opleiding. Theorie omzetten in praktijk brengt
een academische opleiding naar een heel ander niveau. Het doel van
Future Talents bestaat er trouwens uit de kloof te dichten tussen de
afgestudeerde student, volgestouwd met theoretische kennis, en de
praktische arbeidsmarkt die net iets meer vereist dan een bezegeld papiertje.

www.schamper.ugent.be

“Business opportunities are like buses,
there’s always another one coming.”
Richard Branson

Meestal verlopen de aanvraag en verdere procedure vlotjes,
maar af en toe stoten studenten reeds voor hun start op moeilijkheden. Bij Diricks was de zoektocht naar een goede mentor een
hindernis. “Het was een obstakel aangezien ik meen dat een mentor zeker en vast een bijdrage moet leveren aan het project en daarnaast de nodige commitment moet hebben. Professoren die aan
deze twee voorwaarden voldoen zijn zeldzaam. Hiermee wil ik hen
zeker niets verwijten, zij hebben al voldoende werk waardoor het
moeilijk wordt een extra project te begeleiden.” Een mentor is een
nuttige hulp om de gebrekkige praktische knowhow van studenten
aan te vullen. De Bosschere meldt dat er nu een achttal mentoren
zijn, maar daar zal het niet bij blijven als het aan hem ligt. “We hebben het plan opgevat om per faculteit een steunpunt te creëren van
professoren die student-ondernemerschap in hun eigen faculteit
willen promoten. Zij zullen voor de studenten uit die faculteit het
eerste contactpunt vormen.”
Bij de organisatie Durf Ondernemen zelf kunnen de studenten steeds terecht om gebruik te maken van de infrastructuur van
UGent. Het statuut op zich zorgt ervoor dat je proffen je een zekere
flexibiliteit verlenen op het vlak van examenregeling. Toch is zelfs
met al deze middelen overmoed hier niet op zijn plaats. Zo geeft
Diricks toe dat de combinatie school en ondernemen moeilijker is
dan verwacht.
Het leven zoals het was vóór Durf Ondernemen
Doctoraalstudenten met ondernemende kriebelingen konden
als werknemer van de universiteit in principe al langer terecht bij
de afdeling technologietransfer. Hieruit blijkt dat UGent ook vóór
Durf Ondernemen de praktisch ingestelde student niet zomaar afblokte. Het bedrijf Dwengo ontstond in dat klimaat. Dwengo werd
opgericht door zes doctoraalstudenten, gespecialiseerd in elektrotechniek of computerwetenschappen. Vandaag de dag zijn ze erin
geslaagd een experimenteerbord en robotplatform te ontwikkelen.
Hun product vloeide duidelijk voort uit hun genoten opleiding en
vandaag zit Dwengo zelfs ín dat opleidingskader. De bachelorstudenten van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
gebruiken het Dwengo-platform in het kader van hun lessen Ingenieursproject I en II en in vakoverschrijdend projectwerk.
Ondernemende burgies veroveren de wereld
Intelligent Vehicle Processing System werd opgericht door vier
studenten Computerwetenschappen met afstudeerrichting Software Engineering. Met hun bedrijf willen ze autoverhuur een stuk
vlotter laten verlopen door een softwarepakket aan een innovatief
stuk hardware te koppelen. Een andere (ex-)burgie, Pascal Vyncke,
zorgde ervoor dat uw oma haar krant nu op internet leest en dat
uw opa, de micro volledig negerend, niet meer tegen het scherm
www.schamper.ugent.be
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staat te schreeuwen onder het skypen. Vyncke is met andere woorden de man die enkele boeken schreef over internettende vijftigplussers, maar vooral leven blies in het populaire Seniorennet. Hij begon
reeds op vroege leeftijd aan dit project en werkte eraan verder tijdens zijn jaren aan de unief. Het valt op dat het ook hier weer een
computerwetenschapper was die UGent buitenwandelde met een
diploma én een vlotlopend bedrijf op zak. Hebben die mensen dan
echt niets anders te doen? Of bestaat de rest van UGent enkel uit
feestend schorriemorrie?
Een heikel punt hierbij is de bekendheid van het Durf Ondernemen-project. De mogelijkheid van het statuut stimuleert wel degelijk tot ondernemen, maar om die opzet ten volle te bereiken is
het statuut nog niet bekend genoeg onder de studenten. Diricks vermeldt dat het net door het opstarten van de onderneming was dat
hij van het statuut hoorde. Daarenboven merk je meteen dat de ene
studierichting zich meer leent tot het ondernemen dan de andere.
IVPS maakte gretig gebruik van de mogelijkheid om studies aan een
onderneming te koppelen. Na het volgen van het vak Software Ontwerpproject in het eerste masterjaar waarin ze een project uitwerkten, beslisten ze verder te gaan met hun theoretische product. Het
ondernemersstatuut was een logische volgende stap bij de beslissing
om een bedrijf op te richten omdat ze zo tijdens het academiejaar
meer mogelijkheden verkregen om hun bedrijvigheid te regelen.
Nochtans hoeft volgens De Bosschere de onderneming helemaal
niet in het verlengde te liggen van de studies van de student. “In een
aantal gevallen is dat natuurlijk wel zo, maar dat is helemaal geen
vereiste. Zo kan eenieder betrokken zijn bij een onderneming die
Schamper 508
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fietstaxi’s wil promoten in de Gentse binnenstad. Men hoeft daarvoor
geen fietskunde gestudeerd te hebben. Die persoon moet wel een neus
hebben voor een gat in de markt en de wil om te slagen. Steve Jobs studeerde ook geen informatica toen hij met Apple begon, maar hij had
wel een visie en de drive om zijn visie te realiseren met behulp van mensen die wel computers konden bouwen.”
Onzekerheden
Het is voorlopig wat onduidelijk tot waar het begrip ‘student’ zal reiken om in aanmerking te komen voor het statuut. Als men voldoet aan
de vier grote (en redelijk soepele) voorwaarden, kan men zijn aanvraag
tot het statuut al indienen. De Bosschere ziet geen problemen waar er
nog geen zijn. “Vragen van alumni hebben we nog niet gehad. Het aspect
coaching zou eventueel nuttig kunnen zijn voor hen, maar die vraag zullen we pas beantwoorden als ze de eerste keer gesteld wordt.” De vraag
is maar of bij de positieve beantwoording van die vraag geen middelen
zouden worden afgesnoept van de nog studerende studenten.
Voorlopig probeert Durf Ondernemen zoveel mogelijk studenten
warm te maken voor het project. “Iedereen die daar interesse voor heeft
kan ondernemerschapvakken volgen in het kader van de doctoraatsopleiding of gewoon als afzonderlijk opleidingsonderdeel via een creditdoelcontract. Zo kan elke student in het vak ‘durf ondernemen’ een
businessplan ontwikkelen voor zijn zaak en dat plan verder uitwerken
in het vak ‘durf starten’. Dat gebeurt allemaal onder begeleiding en als
onderdeel van hun opleiding indien ze die vakken als keuzevak kunnen
opnemen. In dat geval kunnen ze dus studiepunten verwerven met het
opstarten van hun eigen bedrijf.” Aangezien de organisatie nu nog niet
overspoeld wordt met aanvragen, de ondernemingen redelijk vlot goedgekeurd worden en de aansporing naar meer ondernemingen groot is,
is het voor een twijfelende kandidaat nu dus echt het moment om van
het statuut te profiteren en zelf aan de slag te gaan.
Toekomstplannen
De Bosschere is duidelijk een man met een plan en staat te trappelen
om Durf Ondernemen uit te breiden in alle richtingen. Naast de steunpunten in de faculteiten om het project universiteitsbreed te doen aanslaan, wil hij het opleidingsaanbod rond ondernemen verder uitwerken.
“We denken aan een voorbereidende basiscursus die in de bacheloropleiding gevolgd zou worden. In de master willen we een volledig in de
studies geïntegreerd traject uitwerken bestaande uit drie verschillende
cursussen. Wij hopen dat de komst van tweejarige masteropleidingen
aan alle faculteiten zo aan alle studenten die integrerende mogelijkheid
zal bieden, zoals dat nu gebeurt met de lerarenopleiding.” Een project
op langere termijn wegens een huidig tekort aan middelen zou leiden
tot een centrum voor student-ondernemerschap dat in de toekomst het
volledige student-ondernemerschapsproject van de
UGent zal runnen. On“Recognize that there will be
dernemende plannen
lijken ons dat, zefailures, and acknowledge that
ker voor een project dat vanuit
there will be obstacles. But you
UGent volledig
will learn from your mistakes
op vrijwilligers
draait. ■
and the mistakes of others, for

there is very little learning in
success.” Michael Dell

Belgen liever lui dan moe?
AWIS Volgens de cijfers van Unizo komt de stimulering tot meer ondernemen als geroepen. In 2011
steeg het aantal ondernemende Belgen met 8%, maar
dat maakte vooral de verliezen goed van de crisisjaren 2008 en 2009. Van alle gewesten klom Brussel
vorig jaar het meest. Het had dan ook voorheen in
het diepste dal gezeten.
Het komt erop neer dat er in heel België in 2010
tegenover 2007 zo’n 3,5% aan eenmanszaken werd
verloren. In diezelfde tijdspanne kwam er nauwelijks
één extra procent aan ondernemingen bij. Peanuts
dus.
In de mondiale data van de Global Entrepreneurship Monitor merk je opnieuw dat België geen
hoogvlieger was in 2010. Samen met landen als Italië, Rusland, Japan en Spanje scoorden we vorig jaar
onder het wereldwijde gemiddelde wat betreft het
aantal nieuw gecreëerde ondernemingen.
Aan de jonge ondernemers dus om te bewijzen
dat België best zijn mannetje kan staan met kwaliteit
in plaats van kwantiteit. ■
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In het Kader van U

door Stijn Bruneel

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student
aangenamer maken. Deze week: Peter, mede-uitbater van frietkot De Gouden Saté.
Te midden van de eerste zonnestralen strompelt de laatste
verwarde eenzaat, volgens de
golfbeweging van het licht, over
het trottoir. De eerste heldere
mens van de dag — want ook
voor de redacteur is het acht uur
‘s morgens — staat achter de toog
van de frituur. Peter Van den
Heege, schoonzoon van de frietkotfather, Julien.
Geboortedatum?
“21 augustus 1967”
Studies?
“Van opleiding ben ik elektricien. Voordat ik besloot te helpen
in het frietkot plaatste ik sectionale garagepoorten.”
De Gouden Saté?
“Mijn vrouw is dertig jaar geleden gestart met het frietkot.
Twee jaar later is haar vader Julien betrokken geraakt bij de zaak
en van dan af is het goed gaan
marcheren. Nu Julien het wat
kalmer aan doet, neem ik zijn
nachtshift over.”
www.schamper.ugent.be

Moeilijke uren?
“De Gouden Saté heeft de reputatie om 24 op 24 open te zijn.
Dat is overdreven. We werken ‘s
middags van elf uur tot veertien
uur en ook ‘s nachts van zeventien uur tot zeven uur. Ik kom ‘s
morgens thuis, ontbijt wat en leg
me dan neer in de zetel, om er ‘s
avonds weer uit te komen. Sinds
kort hebben we besloten van
zondag een rustdag te maken.
Een welkom schoonheidsslaapje.
(lacht)
Dat lijkt moeilijk te combineren met een gezinsleven?
“Een frietkot uitbaten is een
ramp voor je sociale leven. We
hebben geen jonge kinderen en
we proberen de sociale contacten met onze vrienden te onderhouden door bijvoorbeeld
zaterdagmorgen gezamenlijk te
ontbijten.”
Wat wilt u zeker nog ondernemen?

“Noorwegen
doorkruisen
met de camper, samen met mijn
vrouw in volle gezondheid. Dat
is een droom die ik zeker nog in
vervulling wil zien gaan.”
Ziet u veranderingen bij de
studenten?
“Het merendeel van onze
klanten bestaat uit studenten en
uitgaanders, daarnaast hebben
we heel wat vaste klanten. Dat is
altijd al zo geweest. Veranderingen in eetgewoonten, dat zien we
wel. Zo is Hugo Claus momenteel
heel populair. Dat is een pak frieten met stoofvleessaus, mayonaise, satékruiden en een viandel.”
Welke mensen bewondert u?
“Mensen die zich inzetten
voor een goed doel, of dat nu tot
mensen, dieren of het milieu in
het algemeen gericht is.”
Steunt u zelf zo’n goed doel?
“Mijn vrouw en ik steunen
de Greyhoundfoundation, een
stichting die windhonden in be-

labberde situaties een beter onderkomen geeft.”
Anekdotes?
“We zien hier regelmatig studenten die een weddenschap
verloren hebben of die zich laten
dopen. Een voorval dat mij is bijgebleven, is dat van een student
die als tegenprestatie drie keer
naakt rond het Sint-Pietersplein
moest lopen. Na twee rondjes zat
de politie al achter hem aan. Een
andere anekdote dateert van de
laatste zomerperiode, toen twee
koppels naakt uit een auto stapten voor het frietkot en heel naturel een pak frieten bestelden.”
Zoektocht naar een opvolger?
“Die hebben we al een tijd geleden opgegeven. Het is hard en
geduldig werken. De zoektocht
naar gedreven arbeidskrachten
is evenmin gemakkelijk. De late
uren jagen schrik aan. De Gouden Saté blijft dus waarschijnlijk
een familiezaak.” ■
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De Mooiste Plekjes van Gent

Stadsbrouwerij Gent
door Fabrice Luyckx en Dieter Bauwens
Wie sinds dit jaar nog steeds het Gentse bier
Gruut niet kent, moet dringend zijn identiteit
als Gentse student herzien. Wie echter de brouwerij slash het café van Gruut niet kan aanduiden op een kaart, zal sneller vergeven worden.
Verdoken in een zijstraat beneden aan de helling van de Sint-Pietersnieuwstraat is het niet
evident om zomaar op de brouwerij te botsen.
De verzegeling die het café gedurende een half
jaar geteisterd heeft, gaf niet meteen de kans
om iets te veranderen aan die status van nobele
onbekende. Sinds drie weken is het café echter
definitief weer open en kan de massa beginnen
toe te stromen.
Wijs concept
Qua geschiedenis kan dit gebouw er wel
wat van. Ooit gebouwd in 1840 als gasfabriek
voor de verlichting van de Kouter, werd het gebouw daarna getransformeerd in een spinnerij
en weverij, een bandenopslagplaats en de eerste open keuken van Gent.
Bij het binnentreden van Gruut, merk je
meteen waarom Gruut geen brouwerij is zoals een andere. Pal tussen de tafels van het
café bevinden zich namelijk de tanks waarin
het bier zes weken moet rusten. Voor oprichtster Annick De Splenter was dit één van de
belangrijkste punten bij het inrichten van het
café. “Ik vond dat een wijs concept”, aldus de
meester-brouwster.
Je hoeft dan ook niet op te kijken wanneer
Annick plots met haar leidingen komt aandra14
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ven en tussen je benen begint te kruipen om
het bier over te pompen. Om acht uur ’s morgens wordt het brouwproces opgestart. Wanneer de mensen tegen elf uur beginnen binnen
te sijpelen, hangt de geur van het nieuwe bier
al in heel de ruimte. Het brouwen zelf gaat heel
de dag door en neemt zo’n acht à tien uur in
beslag. “Ik denk niet dat iemand er problemen
mee heeft dat ik tussen de mensen sta te werken, meer zelfs, de meesten zijn echt geïnteresseerd.”
Typisch voor het interieur van Gruut zijn
verder de kakofonie aan stoelen, zetels en tafels en het geultje met water dat door gans het
café stroomt. Gezelligheid, dat is waar het om
draait, volgens Annick.
Studenten
Studenten spelen een belangrijke rol in het
leven van Gruut. Zo waren ook enkele studenten zeer blij toen ze bij de opkuis van het gebouw in 2009 aan de haal mochten gaan met
de banken die buiten werden gezet. Recyclage,
quoi?
Het café heeft geen vaste ploeg, waardoor
voornamelijk studenten bijspringen in de zaal.
Wie graag een handje toesteekt bij het brouwen van het bier zelf, is trouwens ook altijd
welkom. Voorkennis nihil? Geen probleem.
Twee volle dagen tijd volstaan om Annick bij
te staan in het brouwproces.
Vooral op de rustige momenten zijn het
hoofdzakelijk studenten die de stoelen vullen.

“Dan zie ik de studenten binnenstromen met
hun laptop om een beetje te studeren op een
rustig plekje. Ik vind dat fantastisch”, glundert
Annick. “Sinds dit jaar moeten de studenten
opnieuw ontdekken dat het geen enkel probleem is dat ze hier komen studeren. Wat ik
ook vaak zie, is dat studenten hier rond de
middag spelletjes komen spelen, nadat ze hier
hun broodje hebben verorberd.” Toch probeert
Gruut een zo breed mogelijk doelpubliek aan
te spreken, van jong tot oud.
À la Gruut
Onmisbaar aan een brouwerij zijn de brouwerijbezoeken. Hier bij Gruut geen saaie wandeling doorheen de brouwerij – wat ook niet
evident is, aangezien heel de brouwerij zich
in het café zelf bevindt. Neen, hier zit je rustig aan een tafel, terwijl je geniet van de vijf
soorten Gruut en een optioneel bordje heerlijke Gentse hapjes.
Ook de grotere honger kan hier worden gestild met Gentse waterzooi à la Gruut, vol-auvent of de specialiteit: stoverij. Exclusief voor
het Gruutcafé kan je hier ook Gruutbrood krijgen, speciaal gebakken met de resten draf en
gist die achterblijven in de tanks.
Wie zelf een kijkje wil komen nemen in de
originele setting van Gruut, is elke dag welkom
vanaf halftien ‘s morgens. ■
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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: Ans
Debruyne vanuit Manchester.
Erasmussers zijn een ras apart. Wij doen niet mee aan integreren.
Wij blijven zo ver mogelijk weg van de natives, weigeren te queuen,
links te rijden of een gruwelijk English breakfast te eten. Maar bovenal, wij zullen geen Brits-Engels spreken.
Al vanaf het prille begin van ons verblijf worden we samengebracht met andere uitwisselingsstudenten via infosessies, openingsactiviteiten, gezamenlijke lessen en verenigingen als de International
Society. Met succes, getuige het aantal verschillende nationaliteiten
in mijn plaatselijke vriendenkring. Wat mij als talenstudente vooral is opgevallen tijdens mijn Erasmusverblijf in het multiculturele
Manchester, is dat er iets interessants gebeurt met taal als je mensen
van over de hele wereld samenbrengt.
Ten eerste verliezen je hersenen soms de capaciteit om te differentiëren tussen Engels en Nederlands. Dat maakt wel zin natuurlijk.
Engels en Nederlands delen een tak aan de talenboom, dus ga je er
soms al te snel van uit dat ook ‘reanimatie’ wel letterlijk vertaald zal
kunnen worden. Helaas, de slappe lach van je gesprekspartner verraadt dat je niet ‘reanimation’, maar ‘resuscitation’ had moeten zeggen. Ook omgekeerd is de verleiding sterk om Engelse constructies
letterlijk te vernederlandsen (‘die film is gezet in Engeland’) of zelfs
schaamteloos hun Engelse vorm in je Nederlandse zinnen te usen.
Ten tweede blijkt code-switchen niet altijd even eenvoudig en onschuldig te zijn. Het brengt hartverscheurende dilemma’s met zich
mee: sluit ik die ene Italiaan uit of voer ik nogal geforceerd een gesprek in het Engels met mijn Vlaamse huisgenoten? Soms is een
mens ook gewoon te lui om de knop om te draaien naar een andere taal. Na een hele dag Engels gesproken te hebben, voelt het plots
helemaal niet meer zo vreemd om in het Engels te keuvelen met je
Vlaamse naaste.
Ten derde wordt je Engels vlotter, want door je vele internationale
vrienden met een nog zwaarder spraakgebrek dan jou, verlies je op
slag de angst om fouten te maken. Een prachtig Brits accent oppikken door op Erasmus te gaan naar Groot-Brittannië, blijkt daarentegen ijdele hoop. Aangezien je vooral in je comfortabele niche van
uitwisselingsstudenten blijft, is wat je echt meeneemt in mijn geval
een interessante mix van een Italiaans, Australisch, Amerikaans,
Duits, Zweeds, Maleisisch, en — o ja — Antwerps accent, samen met
een rijke basiswoordenschat (lees: de belangrijkste vloekwoorden)
van al deze talen. Zoals echte uitwisselingsstudenten horen te doen,
hebben wij zo ons ‘godverdomme’ inmiddels uitgewisseld met ‘Che
cazzo stai a fa?!’ ■
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Achterklap

u

Crisis in stuverland
De jongste vergadering van de Gentse Studentenraad eindigde in een in een regelrechte clash
tussen enerzijds de stuvers uit de centrale raden
en anderzijds het Dagelijks Bestuur van de GSR.
Discussies over de begroting mondden uit in
persoonlijke beledigingen: “Ik heb eindelijk eens
goed mijn gedacht kunnen zeggen”, klonk het
achteraf bij de ene, “Dit is echt geen toffe sfeer
meer om in te werken”, klonk het bij de andere.
Het Dagelijks Bestuur overwoog in the heat of the
moment zelfs even om gezamenlijk ontslag te nemen.
Hightech-toilet voor moslims
Eén van de mannentoiletten in de recent geopende resto Kantienberg springt behoorlijk in
het oog door de vele knopjes waarmee het kan bediend worden. “Dat is in het kader van de diversiteit”, leert Marc Bracke, directeur van de Dienst
Studentenvoorzieningen ons. “Bij bepaalde religies gebruikt men geen toiletpapier. Het is dus een
speciaal toilet waarmee men zich kan afsproeien.
In de homes kan men zich trouwens ook afsproeien aangezien de toiletten er uitgerust zijn met een
speciaal voorzien kraantje”. Goed om weten is ook
dat een moslim geen kaka mag doen in de richting van Mekka.
GSR boos op collega’s
De Gentse stuvers waren de enigen die zich
op woensdag 9 november aan de afspraak hielden om te betogen tegen de invoerdatum van de
tweejarige master. De wussies uit Leuven haakten daarentegen af. Achteraf voelde de GSR zich
dan ook serieus gejost door de VVS (u weet wel,
de overkoepelende studentenraad op Vlaams niveau). “Men mag eens ophouden met ons ginder
te behandelen als het achterlijke neefje van de familie”, klonk het bij stuver Joeri Deryckere. ■
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Zwaartekracht ontkracht?
Al sinds Einstein zijn snaarfysici op zoek naar de sleutel om gravitatie en kwantummechanica te
verenigen. Met een nieuwe kijk op de oorsprong van de zwaartekracht forceerde Erik Verlinde
meteen het slot. door Pieter Van Nuffel
Laat je een appel los dan valt hij op de grond. Het was Isaac Newton die voor het eerst inzag dat de appelvalkracht dezelfde is als de
kracht waardoor de aarde rond de zon draait: de aarde en de appel
oefenen gravitatiekrachten uit op elkaar. Later stelde ene Albert
Einstein de zwaartekrachtswetten van Newton wat bij. Volgens zijn
veralgemeende relativiteitstheorie bestaat er iets als een ‘ruimte-tijdcontinuüm’ dat vervormd wordt door de aanwezigheid van massa.
Zowel de wetten van Newton als de relativiteitstheorie beschrijven uitstekend hoe de zwaartekracht werkt. Alleen verklaren ze niet
waarom het bestaat. Bij de drie andere fundamentele, fysische natuurkrachten (de elektromagnetische, de zwakke en de sterke kernkracht), hoort telkens een elementair deeltje dat écht bestaat en voor
de uitwisseling van de kracht zorgt. Enkel voor de zwaartekracht
blijft dat deeltje (het ‘graviton’) nog steeds een niet waargenomen hypothese. Bovendien zijn verwoede pogingen om de drie andere fundamentele krachten te verenigen met de zwaartekracht tot nog toe
weinig succesvol gebleken.
Eureka op vakantie
“Misschien is zwaartekracht dan toch niet zo fundamenteel als we
denken”, klonk het bij Erik Verlinde, hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam. Twee jaar geleden gooide hij met de publicatie van
“On the origin of gravity and the laws of Newton” de knuppel in het
hoenderhok der theoretische fysici. Zelfs de New York Times berichtte over zijn schrijfsel.
Verlinde stelt dat de zwaartekracht het gevolg is van het verschil
in informatiedichtheid in de ruimte tussen twee elkaar aantrekkende
massa’s en de ruimte daarbuiten.
Zwaartekracht ontstaat als een zogenaamd emergent gevolg — het
resulterende ‘patroon’ van de microscopische kwantummechanische
16
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effecten. Het is dus geen fundamentele kracht die zich afspeelt op
kleine schaal (net zoals ‘de natheid van water’ ook niet merkbaar is
op de microscopische schaal van de watermoleculen). Het artikel is
geniaal in zijn eenvoud en de wetten van Newton rollen er na enkele
simpele berekeningen als vanzelf uit.
Beleefde u een eurekamoment toen u op dat idee kwam?
“Ja, zo voelde het aan. Nog dagenlang na mijn ontdekking ben ik
elke ochtend wakker geworden met een euforisch gevoel van verwondering. Het is dan ook een unicum om een geheel nieuw inzicht
te bedenken over gravitatie.”
U zat aan uw bureau te werken en zag opeens het licht?
“Nee, ik was op vakantie in Zuid-Frankrijk. Helaas waren mijn
autosleutels toen gestolen, waardoor ik een week langer moest blijven. Van die ongeplande week heb ik geprofiteerd om eens rustig na
te denken. Toen ik tot mijn inzicht kwam, heb ik meteen enkele collega’s en vrienden gecontacteerd. Vier maanden later stond alles op
papier.”
Trillende snaartjes
In uw uiteenzetting komt sterk het beeld naar voren dat de werkelijkheid is opgebouwd uit lagen waarbij de bovenliggende laag
telkens een emergente eigenschap is van een meer fundamentele
laag. Denkt u dat wij ooit in staat zullen zijn om de werkelijkheid
op haar meest fundamentele niveau te beschrijven?
“Neen. Onze geest is enorm bedreven in het abstraheren om de
werkelijkheid steeds beter te begrijpen, maar daardoor gaat ook een
groot deel ervan aan ons verloren. Het mooie aan mijn argument is
echter dat ik niet moet weten hoe de ‘fundamentele’ microscopische
www.schamper.ugent.be

wet eruit ziet, maar dat ik puur uit de hoeveelheid ermee geassocieerde informatie tóch kan begrijpen wat zwaartekracht is.
Vergelijk het met de wetten van de thermodynamica: die zijn een emergent
gevolg van hoe kleine deeltjes zich op microschaal gedragen. Uiteindelijk wil je
misschien wel weten wat die microscopische wetten zijn, maar je hebt ze niet
nodig om er de thermodynamica uit af te leiden. Die komt gewoon tevoorschijn uit algemene principes. Zo werkt volgens mij ook de zwaartekracht.”
U bent bezig met snaartheorieën en bij nogal wat snaartheoretici leeft
toch de ambitie om een allesomvattende theory of everything te vinden?
“Goh, volgens mij is een snaartheorie óók maar een beschrijving die uiteindelijk tevoorschijn komt uit andere wetten die daar weer onder liggen. Als de
hypothese dat de microkosmos beschreven kan worden door trillende snaartjes goed blijkt te werken, dan is onze volgende stap het zoeken naar waarom
dat zo is.”
Die snaartheorie krijgt steeds meer kritiek. Onder meer omdat ze enkel
experimenteel getoetst zou kunnen worden bij de zeer hoge energieën van
vlak na de oerknal, die wij op aarde met onze deeltjesversnellers natuurlijk
nooit kunnen nabootsen.
“Wel, mijn hypothese dat zwaartekracht emergent is, is juist naar voren gekomen uit mijn onderzoek naar die snaartheorie. Ik denk dus dat het idee dat
snaartheorie enkel te verifiëren valt bij zulke hoge energieën een misvatting
is. Zo ben ik ervan overtuigd dat het probleem met de beweging van sterrenstelsels en het bestaan van donkere energie in de toekomst zal opgevat worden
als een bewijs voor de snaartheorie. Dat is een sprong die ik nu aan het maken
ben, maar waar andere mensen nog niet aan toe zijn. En ik ben optimistisch
dat ik daarin zal slagen, want ik ben er zeker van dat het idee dat de snaartheorie zich enkel zou manifesteren op kleine schaal, fout is.”
Wordt er dan al rekening gehouden met uw artikel in laboratoria als
CERN, waar men het Higgs-deeltje nog steeds niet gevonden heeft?
“Nee, nog niet echt. Met mijn paper wilde ik vooral mijn ideeën naar buiten
brengen en niet meteen iets voorstellen dat experimenteel getoetst kan worden. Zoeken naar resultaten die met het experiment kunnen worden vergeleken, zie ik pas als een volgende stap.”
Ruimte en tijd zijn ontstaan met de oerknal. Wat is de kijk daarop van
iemand die gelooft dat ruimte en tijd emergent zijn?
“Ik geloof niet dat de oerknal
is wat wij denken. Ik heb het altijd vreemd gevonden dat er één
moment zou zijn waarop alles ontstond. Ons heelal is aan het uitdijen en daaruit kunnen we natuurlijk
wel het wanneer en hoe van het
ontstaan afleiden, maar dat oerknal-idee gaat er bij mij gewoon
niet in. Als er iets uitdijt, moet er
iets anders inkrimpen. Ik ben momenteel een artikel aan het schrijven waarin ik duidelijk zal maken
wat er fout is aan de oerknal.”■

W
Wetenschapskort
S.I. Het placebo-effect is oud nieuws,
maar het tegenovergestelde bestaat ook.
Het nocebo-effect houdt in dat waarschuwingen voor bepaalde — zelfs verzonnen
— neveneffecten van medicijnen de kans
op het voorkomen ervan doet toenemen.
Ook simpelweg beweren dat een pijnstiller
is uitgewerkt, zal een patiënt terug pijn doen
voelen. Het gaat zo ver dat sommigen door
het nocebo-effect ziek worden omdat iemand in hun omgeving een ziekte heeft die
ze als besmettelijk beschouwen. Dit roept
ethische vragen op: moeten dokters hun patiënten waarschuwen voor neveneffecten als
dit door het nocebo-effect nadelig is voor de
patiënt? En hoe zit het met waarschuwingen
van risico’s op gebruiksaanwijzingen van
medicijnen?

Nepbloed wordt niet langer alleen in
films gebruikt. Onderzoekers van de Université Pierre et Marie Curie zijn erin geslaagd
om in het lab rode bloedcellen te kweken uit
hematopoëtische stamcellen, oftewel stamcellen gespecialiseerd in het produceren van
bloedcellen, uit het beenmerg van een vrijwilliger. Vervolgens merkten ze tien miljard
van die rode bloedcellen, zo’n twee milliliter
bloed, en spoten dat in de stamdonor. Die
bloedcellen deden hun werk goed en bleken
veilig te zijn. Kunstbloed zou zo vele levens
kunnen redden. Er is immers een continu
tekort aan donorbloed, dat een houdbaarheidsdatum heeft en aan strenge controles
onderhevig is. Toch staan er nog vele tests
in de weg van een algemene introductie van
dit kunstbloed. Gaat u dus vooral nog eens
bloed geven. ■

Speuren naar de ouderdom van kunst
Foto: RMAH

In 2005 ontdekte een archeologische missie rotskunst in Qurta, een plaatsje in Boven-Egypte.
Het zou gaan om de oudste kunst uit Noord-Afrika die tot op heden bekend is. Pas dit jaar kon
door Laura Van Brussel en Bart Bruneel
men ze dateren. Aan de UGent dan nog wel.
De rotskunst bestaat uit een 160-tal losse, donkergekleurde figuren.
Oerossen voornamelijk, maar er vallen ook enkele vogels, nijlpaarden
en gazellen te spotten. Opmerkelijk genoeg zweven tussen de tekeningen, sommige onafgewerkt en voor- of achterpoten missend, ook zeven mensen.
Odyssee
Dr. Dimitri Vandenberghe van de onderzoeksgroep mineralogie
en petrologie doet het relaas van een zes jaar durende speurtocht. “De
rotskunst werd (her)ontdekt door Dr. Dirk Huyge van het koninklijk museum voor kunst en geschiedenis in 2005, maar het was pas in
2008, tijdens een intensieve geo-archeologische survey van de zandsteenkliffen, dat er kunst werd gevonden die gedeeltelijk was begraven.
Prof Dr. Morgan De Dapper van de vakgroep Geografie kwam toen
op het idee om de sedimenten door middel van optisch gestimuleerde
luminescentie (OSL) te dateren. Hij nam twee stalen voor een verkennende studie. Toen die veelbelovend bleken, zijn we in 2009 samen het
veld opgegaan voor een aanvullende bemonstering. Daarna duurde
het nog een jaar om de stalen te dateren en de resultaten gepubliceerd
te krijgen in Antiquity, een toonaangevend A1-tijdschrift. Onze ‘ontdekking’ was dus het resultaat van een lange, niet altijd even succesvolle zoektocht.”
Met dank aan weer en wind
Toen men de rotskunst aantrof, was ze gedeeltelijk bedekt met
rotsig puin en windafzettingen. Dat op zich was al een indicator van
een zekere ouderdom, maar zorgde ook voor moeilijkheden. “Het
grootst mogelijke probleem was contaminatie van het sediment met
verbrokkeld zandsteen of rotspuin. Dit kan een valse datering opleveren.” Enkel windafzettingen zijn bruikbaar in de datering. “Omdat het
windgeblazen sediment tijdens het transport door de lucht ten volle
aan het zonlicht werd blootgesteld, zijn dergelijke sedimenten uitermate geschikt voor een betrouwbare datering met de OSL-methode.”
18
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Om contaminatie met vreemd materiaal te verhinderen werden de
stalen aan een micromorfologisch vooronderzoek onderworpen door
Dr. Florian Mees van het AfrikaMuseum Tervuren. Duidelijk doorgedreven teamwork, zo’n belangrijke ontdekking.
Pas dan konden de windafzettingen aan de UGent gedateerd worden. In het enige luminescentiedateringslabo dat België rijk is meer
bepaald. “Met behulp van de OSL-methode wordt het tijdstip bepaald
waarop sedimentkorrels het laatst werden blootgesteld aan zonlicht.
De methode laat toe om direct het moment te bepalen waarop sedimenten werden afgezet en waarop sedimentaire landschapsvormen
ontstaan zijn. Het is momenteel de enige methode die dit toelaat. Wat
de rotskunst betreft, was het dateren van het bovenliggende sediment
de enige manier om absolute tijdsinformatie voor de kunst te bekomen.”
Link met Europese grotkunst?
De gravuren kunnen geplaatst worden in het paleolithicum en zijn
zo’n 15 000 jaar oud. Maar dat is slechts een minimumleeftijd. De kans
is groot dat ze enkele duizenden jaren eerder werden gemaakt. Ongeveer rond dezelfde tijd werden ook de grotschilderingen van Altamira in Spanje en Lascaux in Frankrijk vervaardigd. De oeroude
figuren vormen nieuwe uitdagingen voor het archeologisch denken.
“Hoe kan bijvoorbeeld worden verklaard dat de meer dan 15 000 jaar
oude rotskunst van Qurta in het zuiden van Egypte zo goed vergelijkbaar is en stilistisch nauw verwant lijkt met de kunst die we op min of
meer datzelfde moment in Europa kenden? Kan men, over zo’n lange
afstand, spreken van rechtstreekse beïnvloeding of interculturele uitwisseling? We moeten ons ook afvragen wat deze rotskunst ons leert
over de symbolische denkwereld van haar makers en de organisatie
van de samenleving waarin zij leefden. Het zal veel bijkomend onderzoek vergen om al die nieuwe vragen te beantwoorden. We zijn ervan
overtuigd dat er nog heel wat te ontdekken valt in het noorden van het
Afrikaanse continent .”
■
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Wetenschap voor Dummies

Déjà vu Deluxe

door Lieselot Le Comte

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept
op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: déjà vu’s.
: (verzamelt al zijn moed — enthousiast en
hoopvol klinkend) “Hé, dat is lang geleden!”
: (na een korte blik op — licht geïrriteerd) “Sorry, maar ik ken je helemaal niet.”
: (In een poging om waardigheid te behouden — pruilende toon) “Ik ben er nochtans zeker van dat ik je al eens heb ontmoet.”
Toegegeven, het is een beschimmelde versiertruc, die echter nog steeds wanhopig door
non-originele vrijgezellen wordt toegepast
—wat ongetwijfeld de reden is waarom ze
dat blijven. Toch kan maar liefst 97% van de
wereldbevolking meespreken over het sterke
gevoel iets al eerder meegemaakt te hebben,
hoewel dat in casu volstrekt onmogelijk is.
Voorbeelden te over in uw eigen leven, maar
waar komt dat welbekende déjà vu verschijnsel
vandaan? Zoals altijd zijn de wijsneuzen der
wetenschap het niet volledig met elkaar eens,
maar de meest gangbare verklaring schuift de
schuld op een soort mental breakdown. Wanneer we iets waarnemen, wordt dat beeld eerst
gevormd op ons netvlies, vervolgens geseind

Getal van de
week :
393 547
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naar ons bewustzijn (waardoor we dus weten
dat we iets zagen) en ten slotte doorgegeven
aan het geheugen die de waarneming klasseert. Welnu, bij een déjà vu verloopt de volgorde iets anders. Na registratie door ons oog,
gaat het beeld rechtstreeks naar ons geheugen.
Wanneer ons briljant breintje vaststelt dat het
een steekje liet vallen, stuurt het de info toch
nog langs ons bewustzijn. Maar aangezien de
waarneming al is opgeslagen op onze interne
harde schijf, krijgen we zo de impressie iets
voor de tweede maal mee te maken. Onze hersenen zijn immers wel zo leep om niet te laten
merken dat ze een fout begingen, waardoor we
dus onwetend blijven over de herkomst van dat
herkenningsgevoel. Een mogelijke reden voor
die foutieve informatieverwerking is dat het
beeld van de omgeving even opgesplitst raakt
en via twee ‘kanalen’ wordt doorgestuurd.
Daarbij komt de foto verstuurd langs kanaal A
net iets sneller aan dan de foto van kanaal B,
waardoor we dus terecht het idee krijgen iets

T.S. Zoveel boeken uit de Boekentoren werden de voorbije jaren door Google ingescand.
Sinds het najaar van 2007 was de Amerikaanse
zoekmachine bezig met het project, waardoor
iedereen nu vrije toegang heeft tot een tiende
van de Gentse bibliotheekcollectie. Enkel boeken waarop geen auteursrecht meer rust en die

al eens eerder gezien te hebben, ook al was dat
nog geen nanoseconde eerder.
Sluitend is deze verklaring echter niet. En
ook zij die wetenschappelijke verklaringen
verfoeien, komen aan hun trekken. De meer
spiritueel georiënteerde zielen zullen vast hun
heil vinden in één van de talrijke theorieën met
betrekking tot het déjà vu gevoel. Wat dacht u
van deze: – Een ontvoering door buitenaardse
wezens, die naderhand ons geheugen wisten.
(Maar blijkbaar niet krachtig genoeg.) – Voor
de meeste aanhangers van reïncarnatie, fans
van zielsverhuizingen en Plato-in-zijn-grotbelievers zijn déjà vu’s hét bewijs dat leven en
dood een cyclisch verloop kennen. De mens
spartelt door meerdere levens en zo nu en dan
flakkeren er herinneringen uit een vorig bestaan op. (Al lijkt het ons best saai om in twee
verschillende levens net hetzelfde mee te maken.) – Volgens überpsych Freud zou een déjà
vu iets te maken hebben met onderdrukte gevoelens. U mag zelf de aard van die gevoelens
raden… ■

niet te kwetsbaar, te duur of te groot waren, kwamen in aanmerking. Aan een tempo van 10 000
boeken per maand werd ervoor gezorgd dat de
werken op books.google.be te raadplegen zijn.
Naast UGent deden ook de universiteiten van
Oxford en Stanford mee aan het Google Library
Project. ■
Schamper 508
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Cultuuragenda

Op dinsdag 29 november speelt Iceage in de
Charlatan. Deze bende pubers (de oudste ‘muzikant’ is negentien) brengt naar eigen zeggen
een mix van (post-)punk, goth en hardcore.
Hun debuutalbum duurt net geen 25 minuten
en is opgenomen in vier dagen. Humo noemt
het “postapocalyptische sprintnummers”, maar
“luiheid” had volgens mij even goed gekund.
Een andere jonge band die de moeite schijnt
te zijn is Zinger (18/11, Café Barville en 19/11,
Cream). Nele wist me te vertellen dat ze op de
Student Kick-Off enkele jaren geleden echt vree
wijs waren. Daarnaast zouden ze ook de mu-

Iceage
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Podium
La petite fille qui amait trop les allumettes
ooit gelezen? Of gewoon geïnteresseerd in een
toneelstuk over een meisje dat na de dood van
haar tirannieke vader voor het eerst de wereld
intrekt? Ga dan zeker op 23 november naar de
Minnemeers waar Julie Van den Berghe haar
nieuwe stuk Het meisje dat teveel van lucifers
hield in première gaat. Nog beter is waarschijnlijk het boek thuis eens te lezen, zelfs
de grootste cultuurnichten verklaren achteraf
toch dat “het boek net iets beter was.”
Zegt theater je niet veel, maar je wilt toch
eens buitenkomen? Ga dan naar de opening
van het Crime festival (26/11, Sphinx). Als

Foto: KingdomLower

Concert

ziekwedstrijd De Beloften gewonnen hebben en wekenlang op één hebben gestaan in
de Gentse bloghitlijst Uwged8. Als ze echt
zo goed zijn, dan mag je mij eens uitleggen
waarom ze gratis optreden.
Ik weet niet zeker welke zomer nu de beste van mijn leven was. Misschien die van ’45
toen mijn ouders mijn klasgenootje Sarah
Cohn in de zolder vergaten te vertellen dat de
oorlog voorbij was. Of nog beter, die van ’97:
Channel Zero deelt hun leger metaalhoofden
volgelingen mee dat ze ermee stoppen. Mooie
liedjes duren echter niet lang; op 1 december
zal hun goddeloze geschal alweer te horen
zijn in Vooruit.
De liefhebbers van Jimi Hendrix, Bob
Dylan en Otis Redding zouden volgens Nele
dan weer Michael Kiwanuka moeten zien.
Op 2 december zou deze 23-jarige de Charlatan verwarmen met zijn emotionele en moderne soulmuziek. Ik wilde eerst nog gaan om
eens een jap soul te zien zingen, maar blijkbaar is ‘Kiwanuka’ ook een veel voorkomende
naam in Oeganda.

Foto: stephan van hestereen

De naam is Hubert ‘Bertje’ De Clerck, 94
jaar oud, ontmaagd in de zomer van ’45 en opnieuw vrijgezel sinds de lente van 2000 toen
mijn vrouw is komen te gaan. Gisteren zei
Nele, mijn thuisverpleegster, dat ik meer buiten
moet komen. Dat ik moet “genieten van de cultuur die onze mooie stad te bieden heeft”. Het is
een lieve meid, die Nele, maar op twee vlakken
heeft ze toch ongelijk. Ten eerste is die mooie
stad Gent het grootste socialistische bolwerk
van Vlaanderen en ten tweede heeft ‘onze stad’
cultureel helemaal niets te bieden. Ik kan het
weten, want ik heb het eens opgezocht.

door Corneel Teerlinck

beloning krijg je een ‘goodie bag’ vol ‘crimi’s’ op
‘dvd’ en zullen de hoofdrolspeelster en scenarioschrijver van The Bridge persoonlijk aanwezig zijn
om je te bedanken. Het addertje onder het gras is
dat je daarvoor wel het volledige eerste seizoen van
hun serie moet bekijken (10x60 min.). Ik hoop
voor jullie dat ze die goodie bag vóór de voorstelling uitdelen.
Expo
Naar jaarlijkse gewoonte zetten de Gentse musea hun deuren open op 1 december voor de Museumnacht. Van 18 tot 1 uur kan je gratis binnen
en erna is er zelfs een ‘party’ in S.M.A.K.. Naar verluidt kunnen homoseksuele kunstfanaten (is dit
dan een pleonasme, Nele?) zelfs de nacht doorsteken in het Citadelpark.
Nog steeds in S.M.A.K. kan je vanaf 2 december naar een expositie gaan van Mekhitar Garabedian. Volgens Nele een “solopresentatie die aan de
hand van zeer verscheiden media onderzoekt hoe
de breuk die migratie veroorzaakt op een ‘hauntologische’ manier het heden blijft bepalen en hoe,
daaraan gekoppeld, taligheid de positie en psyche
van de migrant vormt”. Of korter: “Nele, ik blijf
thuis.”
■
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Ontwerp: Dimitri Neyt

Weekend
van Andrew
Haigh
Romantische escapades die nergens heen leiden. Het lijkt
het nieuwe ingrediënt voor hedendaagse liefdesverhalen. Want
wie wil er nu een happy ending zien wanneer men tegenwoordig
zelf constant op de bek gaat? Vluchtige romances waarin moeite
moet worden gedaan om de gevoelens te uiten, zijn de nieuwe
trend. Ook in dit epos.
Weekend gaat weliswaar over twee mannen, Russel (Tom Cullen) en Glen (Chris New). Geen homofilm vol decadente feestjes
en strak afgetrainde mannen. Maar wel een rauwe ontmoeting
tussen twee doorsnee jongens die beiden niet echt goed weten
wat ze willen in het leven. Wat typisch begint, draait anders uit.
Ze ontmoeten elkaar in een bar. De one night stand draait uit op
meer. De ene is verliefd en wil meer, de andere niet, of hij durft het
tenminste niet toegeven. Dat laatste blijft twijfelachtig en wordt
nooit toegegeven, wat ook weer bijdraagt tot de geloofwaardigheid van dit verhaal. Wat volgt is een verslag van een weekend
met diepgaande gesprekken, ranzige humor en impliciete maar
rauwe seksscènes.
De dialogen zijn leuk en realistisch, de acteerprestaties emotioneel en het camerawerk flawless. Als de jongens in het straatbeeld verschijnen, krijg je een overzicht van alle mensen daar, en
worden zijzelf en hun gesprek in een hoekje geduwd. Onder het
motto: life goes on. Want dat is ook zo, na 48 uur is het weekend
voorbij en loopt de ontmoeting op z’n einde.
Er zijn miljoenen films over mensen die verliefd worden. Deze
blijft de realiteit waardig. Er zal altijd wel iets gebeuren waarbij
je denkt: ‘het was te mooi om waar te zijn’. Een leuke afwisseling
voor de rotzooi die je clichés en surreële ervaringen serveert.
Let op, deze Weekend is van regisseur Andrew Haigh. Er is in
2011 nog een andere film onder diezelfde naam uitgebracht. ■
YM
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Slaap
DH Slaap, 21 jaar geleden geschreven door Haruki Murakami, is heden in het Nederlands vertaald en meteen in het
oog springend door het passende accompagnement der lichtjes psychedelische illustraties van de Duitse Kat Menschik.
“Ik heb al zeventien dagen niet geslapen.” Dit lezen we
op de achterflap en beginpagina, en in feite vat die ene zin
het verhaal samen. Simplistisch? Zeker niet. Murakami heeft
wederom een werk neergezet dat zich ondanks zijn typische,
op het eerste gezicht luie en trage stijl vliegensvlug laat uitlezen. Trouwe lezers van de Japanse schrijver begeven zich op
bekend terrein: van een compleet doorsnee, ietwat met het
leven verveelde dertiger als hoofdpersonage tot gebeurtenissen die subtiel maar zeker balanceren op de rand tussen fictie
en realiteit. Als bonus krijgen we herhaaldelijke verwijzingen
naar Tolstojs Anna Karenina die, consider yourself warned,
resulteren in een afschuwelijke spoiler ervan. Reden om u
eerst in de Russische klassieker te verdiepen.
Ook aanwezig is Murakami’s gewoonte om wat voor het
plot moet doorgaan niet te ontknopen maar abrupt af te
breken. Poging om de lezer uit het statuut van passieve toeschouwer te halen en hem aan te zetten tot intellectuele deelname aan het verhaal? Waarschijnlijk. Bron van onvoldaan
gevoel bij een deel van de lezers? Mogelijk.
Op literair vlak springt Slaap misschien niet meteen uit
boven de rest van Murakami’s oeuvre, maar het kan zeker
bestempeld worden als een soort thuiskomst: Murakami in
goeden doen, zonder twijfel. De grafische bewerking biedt
het boek dan weer wél meerwaarde. Het verweven van Murakami met Menschik was een schot in de roos met als gevolg het pertinente fluisteren van het boek: Lees mij… Lees
mij… ■
Slaap is verkrijgbaar bij Fnac.
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Illustratie: Brecht evens

ketchyindustry
S					
Craig Thompson en Brecht Evens over hun nieuwste graphic novels
door Lise Eelbode en Maarten Van Praet

De graphic novel-familie kreeg er onlangs twee krasse broertjes bij: Craig Thompson baarde een
Arabisch sprookje en doopte het ‘Habibi’, Brecht Evens beviel van het bonte ‘De Liefhebbers’.
Recentelijk verenigd tijdens een avond in Vooruit, deze week in Schamper.
Zeshonderd pagina’s autobiografische
schoonheid. Met Blankets of Een deken van
sneeuw (2003) maakte Craig Thompson
(Portland) naam in het genre van de striproman. Zijn nieuwste, Habibi (2011), doet
het relaas van Dodola en Zam, die al hunkerend naar elkaar hun eigen leven banen
door harempaleizen, afgezette waterdammen, woestijnboten en eunuchhuizen. Liefde, schuldgevoel en Islamitische cultuur in
Arabische inktlijnen.
Brecht Evens verhief met Ergens waar je
niet wil zijn(2010) de herkenbaarheid van
plaatsvervangende schaamte tot een nieuw
niveau. In De Liefhebbers (2011) zoomt hij
in op een amateursbiënnale in Beerpoele,
waar stadsmus Pieterjan de bewieroking van
de plaatselijke kunstenaars gretig in zich opneemt.
We beginnen met een easy question, die
jullie waarschijnlijk al een miljoen keer
hebben gehoord.
Brecht: “Oh, let’s skip him. (lacht) Zit het
woord ‘inspiratie’ in de vraag? Oh, okay.”
22
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Craig publiceert kanjers van graphic
novels, en van Brecht komt zowat elk anderhalf jaar een nieuwe publicatie op de
markt. Dat moet een gigantische hoeveelheid inspiratie vragen. Hoe begin je aan
zo’n werk?
Craig : “A dream, you start with a dream.
Like Martin Luther King. (lacht) Het borrelt in het begin op vanuit je onderbewustzijn. Het eerste deel van de inspiratie is een
geschenk, een soort nugget die je aangereikt
krijgt vanuit je onderbewustzijn, zoals een
bepaald beeld. De rest vorm je door hard te
werken.”
Brecht: (knikt instemmend) “Dat is wat het
spannend maakt, waardoor je aan het boek
wil beginnen. Het is het idee, de atmosfeer,
de wereld of de plaats die je tot leven wil wekken.”
Craig: “Er is ook een geur aan verbonden.”
(beiden lachen)
Brecht: “Het is geen verbaal of concreet
iets, het is iets abstracts dat bij je naar boven
komt. En een tijdje daarna volgt een simpele
versie van een plot.”

Komen eerst de beelden, en dan pas het
verhaal?
Brecht: “Het laatste boek begon met een
droom. Een droom over een dorp, een artiest,
een mysterieus project dat aan de gang was…
En toen vertelde een vriend over een heel
amateuristisch, afschuwelijk kunstenfestival
waar hij naartoe geweest was, wat linkte met
de droom. De basisplot is daar aan opgehangen: een kunstenaar komt toe op een kunstfestival, vindt alles belachelijk, maar wordt
langzaam verslaafd aan de bewieroking van
de andere kunstenaars en begint zich met het
project te moeien.”
Craig: “Bij mij komen de beelden ook
eerst, dat is wat ik ook het eerst teken in mijn
sketchboeken. En dan zoek ik de verhalen die
die beelden vorm geven.”
Wat was de eerste ‘nugget’ voor Habibi?
Craig: “De personages, Dodola en Zam.
Ze verschenen al op de eerste pagina’s van
mijn sketchbook. They were a gift. Ik voelde
ook een ouderlijke verbondenheid tegenover
www.schamper.ugent.be

C
hen, een verantwoordelijkheid om hun verhaal op te schrijven.”
Blankets en Habibi zijn volledig in zwartwit, Ergens waar je niet wil zijn en De liefhebbers zijn dan weer een uitbarsting van
kleuren. Indien jullie elkaar zouden moeten
overtuigen van je eigen kleurgebruik, welke
argumenten zou je dan gebruiken?
Brecht: “Het gebruik van zwarte inkt is gewoon meer economisch”
Craig: (lacht) “Maar jij wordt verondersteld
om mij te overtuigen om kleur te gebruiken!”
Brecht: “Maar ik hou van zwart-wit, ik fantaseer zelfs over het maken van een boek in
zwart-wit. Maar op het laatste moment denk
ik dan dat het iets te veel als een beperking
zou aanvoelen. Er zijn bepaalde dingen die ik
wil doen waar ik kleur voor nodig heb, so… ”
Craig: “Ik denk dat Brecht’s werk perfect is
in kleur. Normaal gezien ben ik niet zo geïnteresseerd in kleur, maar hij is een uitzondering
op de regel, omdat hij het ook echt gebruikt.
Het is niet gewoon het fotoshoppen van een
digital layer. Dat is wat volgens mij fout is met
het gebruik van kleur in veel gevallen: ik heb
het gevoel dat het minder puur is, als een laag
van technische scheidingen tussen de auteur
en de lezer. Daarom hou ik van zwart-wit,
omdat ik vind dat het in die zin erg zuiver is,
zoals je handschrift: het bestaat puur uit inkt.
Maar Brecht gebruikt kleur op een andere
manier dan een heleboel cartoonisten dat
doen; hij hecht belang aan de kleur zelf. Als
ik bijvoorbeeld aan Lorenzo Mattotti denk,
die bekend staat voor zijn gebruik van kleur,
dan vind ik nog steeds dat zijn zwart-wit werk
het mooist is.”
Brecht: (knikt instemmend): “Ik was Mattotti een tijdje beu, omdat zijn kleurtekeningen soms moeilijk te verteren zijn, wat te
esthetisch, te kleurrijk. Maar toen publiceerde
hij Hansel and Gretel (zwart-wit illustraties bij
het bekende sprookje van Grimm, gepubliceerd
in 2009, n.v.d.r.) en werd ik weer helemaal in
zijn werk gezogen.”
Welk materiaal gebruiken jullie? Ik gok
op waterverf en ecoline voor Brecht, en penseel en inkt voor Craig?
Craig: “Ik denk dat ik hetzelfde gebruik als
Brecht, een Sable Watercolour Brush, maar
met Indische inkt. Een classic cartoonist tool.
Die gebruik ik voor alle tekeningen, behalve

voor de tekst. Elke andere lijn is dus een penseelstreek.”
Brecht: “Ik gebruik ecoline, plakkaatverf,
soms ook wat potlood. Ik kan dus van heel
ruwe penseelstreken naar echt gedetailleerde
tekeningen gaan.”
Brecht, in Vincent werd nog een vrij
traditionele tekenstijl gebruikt, maar in je
recenter werk ga je de meer experimentele
toer op: geen kaders, geen tekstballonnen,
geen paginanummering… Geeft dat je meer
vrijheid om je te uiten?
Brecht: “Ik probeer geen kaders te gebruiken in De Liefhebbers, omdat tekeningen anders hun silhouet verliezen. Wanneer je een
figuur tekent op een witte achtergrond, krijgen de bewegingen en het silhouet meer vrijheid en sterkte. Ik vermijd ook tekstballonnen
omdat ze een plat element vormen in een gelaagde tekening. En ik heb ook mijn kleurcode (in De Liefhebbers toont de kleur van de
tekst aan welk personage spreekt, n.v.d.r.).”

“Er is altijd iemand om er geld
mee te verdienen, maar niet de
kunstenaar.”
Craig, in Habibi maak je ook meer experimenteel gebruik van kaders dan in Blankets, door bijvoorbeeld de hoeken van de
kaders erg scherp te maken bij een vechtscène.
Craig: “Ik hou van de techniek van Brecht
om de kaders volledig te laten wegvallen,
omdat ik denk dat strips soms erg claustrofobisch kunnen zijn, vooral voor onervaren
striplezers. Omdat ik bij Habibi zoveel bezig
was met Islamitische kunst en geometrisch
design, dacht ik ‘waarom moet een kader per
se een vierkant zijn?’. Het kader kan eigenlijk
elke geometrische vorm aannemen: een driehoek, een hexagram, een negenpuntige ster…
Ik gebruikte dat gegeven om hulde te brengen aan Islamitische kunst. Ik denk dat ik kaders ook graag wat meer zou weglaten want
ik vind ze nogal verstikkend. Bij Habibi had
ik ook een soort kooi opgelegd aan elke pagina, namelijk de nine-panel grid. Dat is het
soort structuur dat bijvoorbeeld in Watchmen wordt gebruikt, of in City of Glass (in
1994 herwerkten David Mazzucchelli en Paul

‘Ik was een vrij preutse, christelijke jongen, ik dronk en
rookte niet, dus het was zeer
moeilijk voor mij om op een
feestje te zijn’
Karasik de novel van Paul Auster tot een graphic novel, n.v.d.r.).”
Wat was de moeilijkste beslissing die je
moest maken tijdens het schrijven van het
boek?
Craig: “Het moeilijkste deel was het einde
van het boek. Wanneer ik begin, ken ik nooit
het einde van het boek, dat wordt pas pijnlijk onthuld tijdens het werken zelf. Het einde
van Habibi was erg moeilijk voor mij. Er zijn
ook dingen die ik gewoon niet wil tekenen.
Hoofdstuk 7 zat bijvoorbeeld vol met dingen
die ik niet wou tekenen, gebouwen bijvoorbeeld.”
Brecht: (knikt instemmend) “Je probeert
het verhaal weg te sturen van die dingen, omdat je weet dat ze er nooit goed uit zullen zien,
omdat het je nooit zal lukken om ze er mooi
uit te doen zien.”
Craig: “Dat is de reden waarom striptekenaars betere kunstenaars worden dan andere artiesten. Je hebt bijvoorbeeld de graffiti
skateboard style art, waarbij een graffitiartiest
telkens opnieuw dezelfde graffititekening
maakt. En zij leren niets anders tekenen, omdat ze nooit gedwongen worden om zaken
te tekenen die ze niet willen tekenen. Strips
dwingen je om dat wel te doen.”
In wat voor een omgeving tekenen jullie?
Zit je thuis? Heb je een atelier? Een studio?
En als je tekent, luister je dan naar muziek,
kijk je naar films, … ?
Brecht: “Muziek. Ja, soms, als je echt diep
geconcentreerd bent, vergeet je dat er muziek
aan het spelen is. Ik luister ook naar de radio,
wat eigenlijk wel een slecht idee is. Denk ik. Ik
luister veel naar Amerikaanse radioprogramma’s. En, euh, ze nemen te veel ruimte in.”
Craig: “Ik werk thuis, niet in een studio.
’t Is zeer alledaags. Ook mijn werkdag is vrij
alledaags. Het is een 9 to 6 dag. Een regular
work-a-day stiff punch the clock kind.”

Illustratie: craig thompson

Brecht: “Van mij ook, maar dan omgedraaid” (algemene hilariteit)
Het was een queeste om De liefhebbers
te vinden, want het was in een aantal boekenwinkels uitverkocht.
Brecht: “Oh, goed! Of slecht. Ik weet het
niet. (lacht) Ze vertrouwen het nog altijd
niet, de graphic novel.”
Aan de ene kant zijn er signalen dat de
graphic novel populairder aan het worden
is, aan de andere kant zijn er een aantal
stripmagazines, zoals Eisner en Plots, die
er onlangs het bijltje bij moesten neerleggen omdat ze niet genoeg budget en lezers
hadden. Heb je in België veel kansen als
stripauteur? En hoe zit het in de Verenigde
Staten?
Brecht: “Ik denk niet dat ik zoveel boeken
verkocht heb. Ik denk dat ik 3000 kopieën
verkocht heb van Ergens waar je niet wil zijn,
wat goed is voor enkele maanden salaris.
Maar in België hebben we een goed subsidiesysteem, niet enkel voor literatuur en kinderboeken, maar ook voor strips.”
Craig: “That’s great.”
Brecht: “Daar leef ik voornamelijk van,
eigenlijk.”
Craig: “Mijn eerste boek verkocht 2000
kopieën na enkele jaren, dus dat was het publiek waar ik mee moest werken. Voor Blankets kreeg ik een voorschot van mijn uitgever.
Dat was zo’n 300 dollar en daar moest ik het

dan 3,5 jaar mee doen. Zelfs nadat mijn boek
uitgebracht was en zeer succesvol werd, was
het nog altijd moeilijk om aan geld te raken.
Totdat ik een agent in dienst nam. Het is een
‘sketchy’ industry, maar dat is zo een beetje
de geschiedenis van kunst en commerce. Er
is altijd iemand om er geld mee te verdienen,
maar niet de kunstenaar. Ik denk dat de stijgende populariteit van graphic novels iets
goeds is voor tekenaars. In de U.S. zorgt het
ervoor dat vele cartoonisten en illustratoren
de kans krijgen om zich voor langere tijd te
focussen op hun projecten.”
Als je iemand zou moeten kiezen uit je
eigen werk met wie je zou overeenkomen,
wie zou je dan kiezen? Iemand van wie je
wenste dat ze echt zouden bestaan in je leven.
Craig: “Goojez uit Habibi. Dat is de dwerg
die scheten laat. Nee wacht, eigenlijk niet.
Die kerel is creepy.”
Brecht: “Nog nooit over nagedacht eigenlijk. Ik denk niet dat ik ze echt wil ontmoeten. Ik zie ze in mijn boeken, dat is genoeg.”
Maar je moet kiezen!
Brecht: Oké ja, ik zou dan wel van op
een afstand Robbie willen zien (de populaire feestman uit Ergens waar je niet wil zijn,
n.v.d.r.). Om hem zijn ding te zien doen.”
Craig: “Ik weet niet wie ik zou kiezen, het
is moeilijk. Je hebt een relatie met je personages wanneer je aan je boek werkt, dat is

‘Wanneer ik begin, weet ik
nooit het einde van het boek,
dat wordt pas pijnlijk onthuld
tijdens het werken zelf.’
zeer intiem. Je voelt er een soort van liefde
voor. Maar het is anders.”
Ergens waar je niet wil zijn gaat over een
plaats met veel geluid, veel mensen, en je
er dus niet op je gemak voelen. In Blankets
heb je ergens middenin het boek volledig
hetzelfde tafereel. Dat was zeer treffend.
Brecht: “Ik denk dat het een zeer universeel gevoel is.”
Craig: “Dat is waarom we naar feestjes
gaan, om ons alleen te voelen. (lacht) En bij
mij was het nog erger toen ik jong was, want
ik was een vrij preutse, christelijke jongen, ik
dronk en rookte niet, dus het was zeer moeilijk voor mij om op een feestje te zijn.”
Brecht: “You’re a real country boy!”
Craig: “Ja, dat was ik! Een echte smalltown-boy. Ik was gewend aan grote open
landschappen, niet aan grote mensenmassa’s.
En dat zit er nog altijd wat in.”■
De Liefhebbers en Habibi vind je onder
andere in Fnac en De Poort.

strip: Simon Wardenier
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OMDAT FILM
ONZE PASSIE IS
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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
www.schamper.ugent.be

volg ons ook op facebook
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“Wie weet waar komen we uit tegen de volgende plaat”
Interview met School Is Cool

Op vrijdag 11 november speelde het intussen alombekende School Is Cool in Vooruit. De band
heeft net hun eerste album uit, met een aantal nieuwe nummers. Eclecticisme en intertekstualiteit klinken als geleerde begrippen, maar hun muziek draait errond en is toch erg toegankelijk.
Na het optreden lichtten ze dat even toe.
door Tom De Maerschalck
De overige leden van School Is Cool zijn
moegespeeld, maar het enthousiasme van
zanger Johannes Genard en drummer Matthias Dillen — beide filosofen van opleiding
— blijkt de verzengende hitte van de Balzaal
doorstaan te hebben wanneer ze ons te woord
staan. Naar eigen zeggen kan Johannes het
volgende nummer van een optreden dan ook
niet stiller spelen dan het vorige, ongeacht de
blaren op zijn vingers. Hij moet het moeilijk gehad hebben toen ze het laatste, stillere
nummer in de zaal zelf speelden, omringd
door het publiek.
Entropology
Toch putten ze duidelijk veel plezier uit
hun optredens, waarschijnlijk omdat ze ook
eindelijk hun debuutalbum uit hebben: Entropology. Je zou die titel kunnen lezen als een
samentrekking van ‘entropie’ en ‘antropologie’ en daar allerlei filosofische gevolgtrekkingen uithalen. Om de goede raad van Johannes
op te volgen, zullen we dat vooral niet doen.
Het is ook moeilijk om de groep in een hokje
te steken: veel nummers spelen een vrolijke
noot maar de teksten hebben vaak een ironische donkere ondertoon. Johannes, die de teksten schrijft, heeft goed begrepen wat de term
‘intertekstualiteit’ betekent. Vaak gebruikt
hij erg eenvoudige zinswendingen, maar net
daarom komt er vaak een meerduidige symboliek uit. Hoewel het niet zo moeilijk is om
te zien dat frasen zoals “we go from nothing
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back to nothing” een existentialistische inslag
hebben. Genre-gewijs hebben ze duidelijke
verwantschap met indie folk en baroque pop,
hoewel ze soms ook eens wat synths erbij durven gooien. Het lijkt wel alsof School Is Cool
op dit moment alle kanten kan uitgaan, dus
peilden wij even naar een stand van zaken.
Jullie zijn erg productief geweest het
voorbije jaar, hoe wisten jullie het allemaal
te combineren?
Matthias: “Ja, onze tientallen optredens
namen natuurlijk veel tijd in beslag. De nummers van het album hadden we gelukkig al
live ingespeeld. In november 2010 zijn we
dan volledig gestopt met optreden om het in
te spelen. Toen haalden we Reinhart Vanberghen, onze producer, erbij en die vroeg
ons droogweg om nog even vijf nieuwe nummers te maken tegen februari, waarvan drie
hits (lacht).”
Zestien nummers is veel voor een debuut, was dat een bewuste keuze?
Johannes: “Ja, dat was bewust. Natuurlijk
is het zo dat er een aantal relatief korte nummers opstaan, dus in tijdspanne duurt het album niet uitzonderlijk lang. Maar de nieuwe
nummers die we gemaakt hebben, passen wel
mooi binnen het thema, zodat het geheel coherentie krijgt.”
Toch zit er enorm veel variatie in de
plaat.

Johannes: “Laten we zeggen dat de helft
van de nummers gebonden zijn door het arrangement: de drums, de klassieke invloeden,
het groteske. Maar je hebt natuurlijk ook de
tekstuele samenhang, die de andere helft eraan bindt. Het thema van ‘entropologie’ komt
in elk lied wel op de een of andere manier terug.”
Matthias: “We hebben ook niet bewust
naar een bepaalde lijn toegewerkt. Het is pas
gaandeweg dat je merkt dat je nummers een
inhoudelijk patroon beginnen te vormen.”
Johannes: “Na ongeveer driekwart van een
song die ik schrijf, weet ik nog niet waar die
eigenlijk over zal gaan. Het is pas achteraf dat
je verbanden begint te zien. Dan schrijf ik het
laatste vierde af. Bij de songs voor dit album
bleek dat entropie of chaos een hoofdsymbool
was in de teksten, en daar komt dan een album van.”
Is het jullie symboliek die jullie eigen
maakt? Jullie worden qua stijl belachelijk
vaak vergeleken met Arcade Fire en consoorten, zijn jullie echt zo soortgelijk?
Johannes: “Inhoudelijk is het enige dat we
met Arcade Fire gemeen hebben onze algemene opvatting dat muziek beelden moet oproepen. We roepen veel liever een bepaalde
sfeer op door middel van die symboliek dan
dat we maatschappijkritisch te werk zouden
gaan of beginnen zingen over ons liefdesleven. Of over hoe fucking cool we wel zijn. We
willen verder met die beelden niet per se iets
www.schamper.ugent.be
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duidelijk maken. Er zit veel betekenis in onze
muziek, maar ik zou niet willen dat je er als
luisteraar te veel achter zoekt.”
Een terugkerend punt van kritiek is
dat jullie niet geworteld zouden zijn in de
plaatselijke traditie? Ervaren jullie dat zelf
als een minpunt?
Johannes: “Dat kan me geen zak schelen eigenlijk. Ik vind dat zelfs goed.”
Matthias: “Veel mensen gaan ervan uit dat
er zoiets bestaat als een ‘Belgische scene’, maar
dat is niet echt zo. De beste Belgische groepen trekken ook naar het buitenland en halen
daar hun invloeden. Kijk naar The Black Box
Revelation bijvoorbeeld, die hebben duidelijk hun inspiratie bij The Rolling Stones gehaald.”
Jullie daarentegen hebben ongebruikelijker buitenlandse invloeden?

Johannes: “Veel klassieke muziek eigenlijk, voornamelijk barokke componisten zoals
Monteverdi, Händel, Vivaldi. Die stroming
heeft een duidelijk doel: emoties weergeven
volgens een mimetisch paradigma (het zo direct mogelijk weergeven van de werkelijkheid,
n.v.d.r.). Het is groteske muziek, maar niet
op de manier van “oh kijk eens hoeveel akkoorden ik na elkaar kan spelen”. Maar Bruce
Springsteen zit evengoed in onze songs, hoewel wij niet zo hard willen vitten op de working class. Bepaalde aspecten wortelen ook in
de punktraditie, we denken dan aan Pixies
bijvoorbeeld.”
Matthias: “Ik persoonlijk vind punk en
hardcore soms kei-geweldig.”
Denken jullie al over een volgende album? Zal het moeilijk worden om Entropology te overtreffen?
Johannes: “Daar hebben we niet echt tijd
voor momenteel, teveel optredens en alles dat

daarbij komt kijken. Ik ben wel begonnen met
een paar nummers te schrijven maar nog niks
concreets. Wat dat overtreffen betreft: ze noemen ons vaak eclectisch. Het goeie aan veel
meewerkende muzikanten is natuurlijk dat je
veel kanten uit kan: je kan eens meer akoestisch gaan, je kan eens wat nieuwe instrumenten erin verwerken, enzovoort.
Matthias: “Dat wil dan ook weer niet zeggen dat we zestien nummers lang stijloefeningen hebben zitten maken.”
Een heel aantal bands wagen zich niet
aan veel variatie. Is het niks voor jullie om
een en dezelfde succesformule te herhalen?
Johannes: “Dat vind ik een beetje beperkend, we bepalen niet graag onze hele carrière
al op voorhand. Die variatie maakt het interessant, er kan nog zoveel gebeuren. Wie weet
waar komen we uit tegen de volgende plaat.”■

Kunst op kot
T.S. Op donderdag 24 november vindt in Gent Kotroute Futuristico plaats. Onder het motto ‘Back to the future’ exposeren jonge kunstenaars voor één keer niet in duffe musea, maar
presenteren zij hun werk bij studenten op kot. Je leest het goed:
geen arty farty omgeving, maar tussen de vuile sokken en de
afwas van vorige week!
De organisatie Amusee Vous geeft creatievelingen met de
Kotroute een vrij podium. Schilderkunst, muziek, film, fotografie, enzovoort. Alle kunstvormen komen donderdagavond
uitgebreid aan bod. Na een selectie vooraf werden enkele kunstenaars gekozen die in de Gentse mini-musea hun werk zullen
tonen.
Maarten Van Praet zal z’n kot voor de allereerste keer openstellen. “Ik werd gevraagd door een van de organisatrices op
een wazige avond op de Graslei en ik was direct enthousiast. Zo
kan ik eens tonen hoe mijn tekeningen er uitzien wanneer ze
nog niet ingescand en digitaal bewerkt zijn. Ik breng koekjes.
En monstertjes!”, aldus de cartoonist van dood, verderf & koekjes me melk (bekend van Eos en Schamper).

www.schamper.ugent.be

door Thomas Smolders

Voor Sofie De Bruyne en haar vriendinnen is het al de tweede keer dat ze hun kot voor het grote publiek openstellen. Vorig jaar hadden ze de eer enkele foto’s van Joachim Dewilde te
mogen tentoonstellen, dit jaar is er in hun kot werk te zien van
Penelope Deltour, een tekenares uit Kortrijk. Daarnaast komt
ook de Red Live Street Band langs. Met hun latin & swing jazz
zullen zij ervoor zorgen dat je even de koude novembertemperaturen buiten kan vergeten.
Sofie: “Vorig jaar is de Kotroute zeer goed meegevallen. Er
heerste een gezellige sfeer in ons huis, zowel vrienden als vreemden kwamen over de vloer. Naast studenten kwamen soms ook
volledige gezinnen binnen, wat best grappig was.”
Voor de Kotroute donderdag 24 november van start gaat
vindt er in S.M.A.K. een kick-off plaats. Striptekenaar Seppe
Van den Berghe stelt er zijn graphic novel Gerhardt Gott voor
met een elektronische soundtrack. Daarnaast kan je je er met
wat frietjes en een pintje opwarmen voor het avondje kunst.
Wie meer info wil over Kotroute Futurisco kan terecht op www.
amuseevous.be en de Facebookpagina van Kotroute. ■
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I love Techno :
een verslag

door Bram Lemmerling en Dieter Bauwens

Ondanks de niet uitdagende line-up slaagde de hoogmis van de elektronische muziek er wederom in volledig uit te verkopen. Maar liefst 35 000 man gaf zich afgelopen zaterdag helemaal
over aan de goden van loeiharde beats en vlammende synths. Dat de affiche een halve kopie was
van voorgaande edities leek de massa echter niet te storen, zo bewezen de vele ontblote basten en
weelderig verspilde lichaamsvochten.
Opvallend was het grote succes van de Orange Room, dit jaar voorzien
van een waardig resem giganten uit de dubstep en drum and bass scene.
Nero, het duo uit Londen, bekend van kaskraker Promises, zorgde er al
vroeg op de avond voor dat de limieten van de gigantische hal bereikt
werden. Een hevige set die de temperatuur in de zaal naar een ongezien
hoogtepunt stuwde en ons meteen de gezochte voldoening wist te geven,
iets waar Katy B even daarvoor niet in slaagde. Deze jongedame bracht
slechts een flauw afkooksel van wat we gewoon zijn van haar te horen op
de radio. Na het succes van Nero wisten de energieke mannen van Chase
& Status er het tempo in te houden. Hun live act bracht zowel de moshpittende rugbyamateur als de meekwelende topzanger in vervoering. Ook
de security heeft dit geweten, zij het dan op een iets minder aangename
manier. Een kleine 100 man liep hen namelijk onder de voet tijdens een
(succesvolle) poging de volle, en dus gesloten zaal alsnog te betreden. De
daaropvolgende set van pioniers Skream and Benga bracht de zaal niet
meteen in vervoering maar wist de interesse nog net lang genoeg vast te
houden in afwachting van Knife Party, het dj-concept van de gitaristen
van het onnoemelijk populaire Pendulum. Samen met Flux Pavilion, die
de Orange Room afsloot, zorgden de Australische heren van Knife Party
voor een ongezien heftig feestje. Toen om 5u de lichten aangingen en de
nagenoeg volle hal werd verzocht andere oorden op te zoeken, schreeuwde het publiek om meer. Het is duidelijk: The kids want dubstep.
Wat een boer niet kent, eet hij niet
Het was gelukkig niet al dubstep wat de klok sloeg. Naast de Orange
Room waren er nog vier andere zalen die een gemiddelde feestganger probleemloos in extase brachten, iets wat De Standaard duidelijk is ontgaan in
zijn scheldtirade over de huidige hype in de muziekindustrie. Opvallend is
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wel dat een grote meerderheid van de aanwezige artiesten reeds had aangetreden in een vorige editie van het massa-event. Speelde de organisatie
op ‘safe’ gezien het wijdse spectrum van elektronische muziekgenres de
dag van vandaag, of herhaalt de organisatie terecht een succesformule?
Wat het antwoord ook moge zijn, het werkt. De Duitser Alex Ridha, beter
bekend onder zijn artiestnaam Boys Noize, maakte alweer gebruik van
zijn abonnement op I Love Techno en zorgde samen met Steve Aoki, die
sjarel van Tomorrowland, voor een volle zaal die vanwege veiligheidsredenen gesloten moest worden. Ook de nieuwkomer Gesaffelstein wist de
Green Room aangenaam te verrassen. Maar dat is niet alles, oude rotten zoals Birdy Nam Nam, de vierkoppige, eindeloos scratchende groep
Fransen, en de trouwe Gentenaars The Subs brachten een vlammende
performance, ondanks het feit dat het nieuwe er al lang af is.
Mekka van de drugs?
ILT draait al jaren niet meer rond techno, en dat tot grote frustratie van
menig journalist. Laat u echter niet misleiden door de berichtgeving van
oude mannen die de mantel van het nachtleven al decennia geleden aan
de kapstok hebben gehangen. De affiche mag dan verre van spannend of
uitdagend zijn, het evenement zelf is het schoolvoorbeeld van een vlekkeloze organisatie. Het beeld dat je lieve moeder en vader hebben van I Love
Techno kan hoogstwaarschijnlijk niet verder van de waarheid liggen. Wat
ooit een drugsfestijn was, is ondertussen geëvolueerd tot de ideale eerste
massa-ervaring voor dat jonge broertje of zusje. Van drugs of agressie is
namelijk helemaal niets te merken, met uitzondering van de occasionele
joint dan. Ook het betreden van de zalen zelf verloopt opvallend vlot. Al
bij al heb je geen excuus om niet naar ILT te gaan. De prijs is inderdaad
scherp, maar de namen zijn er, en er is voor ieder wat wils. ■
www.schamper.ugent.be
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Elke maandagavond omstreeks 20u15 welkom op onze wekelijkse vergadering @ Therminal
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De liegende reporter

Kunstwetenschappers aan de UGent hebben een nieuw theoretisch model ontwikkeld om een
beter begrip van kunst te krijgen. Naast kunst zou er ook een soort antikunst, rothkunst genaamd,
bestaan.
door Sebastian Ippolito en Jago Kosolosky
Wij spraken met professor Buonarotti, de leider van het project. Hij licht toe: “We lieten ons inspireren door de theorie van de
antimaterie. Net zoals er materie, leegte en antimaterie bestaat, bestaat er ook kunst, alles wat geen kunst is, en een soort antikunst.
In tegenstelling tot antimaterie, zijn wij er, jammer genoeg, wel in
geslaagd bewijs te vinden van het bestaan van rothkunst. Bovendien
geeft dit model ons absolute zekerheid dat de gustibus et coloribus est
disputandum. Dit idee is niet nieuw onder kunstwetenschappers. Al
decennia zijn wij ervan overtuigd dat wij weten welke werken van
goede smaak getuigen en welke niet, en dat hier wel degelijk bewijzen voor gevonden kunnen worden. Als het moet, vinden we ze wel
uit!” (lacht uitvoerig en intens)
Rothkunst bestaat, als we Buonarotti mogen geloven, al zolang
er kunst bestaat en dit in eender welke discipline. De twee kunnen
niet zonder elkaar bestaan en houden elkaar in evenwicht, hoewel de
hoeveelheid rotkunst veel groter moet zijn dan de hoeveelheid kunst.
Zo zijn er naast de grotten van Altamira voldoende andere rotstekeningen die maar uit enkele stickmen bestaan. Voor elke Beethoven,
Schubert of Mozart zijn er voldoende Biebers, Rebecca Blacks en
slechte garagebands. Voor elke Don Quichot zijn er duizenden Harry Potter fanfictions.
“Tot voor kort was het moeilijk om kunst en rothkunst strikt gescheiden te houden,” gaat Buonarotti verder, ”denk maar aan de vele
twintigste-eeuwse kunstenaars die eigenlijk slechts antikunst produceerden, zoals Duchamp, Karel Appel en vooral Rothko, die de eer
krijgt zijn naam te geven aan onze ontdekking. In de toekomst moet
ons model hier een einde aan maken, men zal kunnen filteren op
pseudokunstenaars en hun werk vermijden.”
Deze ontdekking werd gedeeltelijk mogelijk gemaakt door het
internet. Veel van Buonarotti’s werk steunde namelijk op de doctoraatsthesis van Penelope Cervantes. Cervantes onderzocht waar
de immense hoeveelheid slechte kunst op het web vandaan kwam.
Haar resultaten waren verontrustend. Die grote hoeveelheden slech-
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te kunst hadden altijd al bestaan, maar ze kregen nu pas de kans om
een groot publiek te bereiken. Buonarotti: “Dankzij het ontstaan
van het internet en de immense verspreiding van rothkunst die eruit
voortvloeide, zijn we in staat te achterhalen hoeveel rothkunst nodig is om één enkel kunstwerk te produceren. Het onderzoek is nog
steeds gaande, maar die kwantiteiten blijken astronomisch groot te
zijn. Voor een echt meesterwerk zullen de cijfers nog enkele honderden keren groter zijn.”
In 1983 kwam professor William Bacon met een gelijkaardige
theorie, die de Bollocks-art theory genoemd werd, als knipoog naar
Jackson Pollock, maar die werd verworpen door de kunstwetenschappersgemeenschap. “De wereld was gewoon nog niet klaar voor
zulke radicale omwentelingen”, licht Buonarotti toe, “en het internet
bestond nog niet.”
Laten we allemaal samen hopen dat door deze recente ontdekking
we in de toekomst gespaard zullen blijven van rothkunst. ■

Illustratie: Emilie Hermans
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