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Hoe vaak moet ik het nu nog herhalen?
Weet ik veel wat er met haar gebeurd is, ik
ken ze amper. Een maat van mij heeft er ooit
nog eens iets mee gehad, maar dat is al een
jaar geleden. Dat was nog voor ze op Erasmus
ging. Ze was toen nog een echt seutje. Alles
is veranderd nadat ze terugkwam. Ze begon
op te trekken met die bende aan het Lippensplein. Die gasten in versleten Lonsdale staan
daar altijd rond middernacht. Geef ze vijftig
euro en ze steken een gram sos in uw handen.
En als je wil weten hoe ik dat weet, ga je moeten wachten tot mijn advocaat er is ...
Ze was op de bloedinzameling (21/2) van
de Vlaamse Geneeskundige Kring in het
UZ. Lijkbleek, een arm vol gaten en ze was
nog niet eens aan de beurt. Ze was toen al samen met die skinhead. Wedden dat ze daar
gewoon was voor de inbegrepen soa-test?
Twee dagen later was er de cocktailavond
(23/2) van de Klassieke Kring: een kudde
hipsters die fluogele pina colada’s drinken in
een hoekje van ’t Kraaienest. Zij was daar ook
in een leren rokje en een spannend hemdje
met drie knopen open. Onder een dikke
laag make-up en de gedimde barlampen zag
ze er veel beter uit. Een latinistje probeerde
iets in een vlaag van beschonken moed. Alles ging goed tot haar lief met vier vriendjes
binnenkwam. Dat ventje is naar huis gegaan
met twee blauwe ogen en zijn wangen vol lipstick.
Het jaarverslag (27/2) van de Dienst
Studentenactiviteiten in Kinepolis begon
heel rustig, een goed moment om slaap in te
halen. Terwijl ik daar was, kreeg ik een sms:
“Rector! Nu!” De heropeningscantus (27/2)
van Filologica was blijkbaar aan de gang. De
laatste keer dat ik zo’n bericht kreeg, was er
een koppel bezig op de pooltafel van ‘t Krawietelke terwijl beneden iedereen op de bewakingsmonitor meekeek. Ik ben er nooit
geraakt.
Ze stonden te wachten op de parking.
Geen bekende gezichten, maar wel allemaal
in Lonsdale. Ze hebben me meegesleurd naar

de Muinkkaai en daar in elkaar geslagen.
Terwijl ze mijn zakken leegden, waren
ze onder elkaar aan het praten over haar.
Ze was die avond in Roodkapje-pak naar
het half-time gemaskerd bal (27/2) van
VGK in de Viking geweest. Het spul in
een mandje verstopt om daar te verkopen. Onderweg is ze aan de dokken overvallen en is ze alles kwijtgespeeld.
Ze was zwaar toegetakeld wanneer ik
ze zag op de lezing van de sm-rechter

(5/3) in de Blandijn. Gezwollen lip, gebroken neus ... Eerst dacht ik dat ze was
gekomen omdat ze in dat gezelschap
minder zou opvallen, maar op het eind
zag ik dat ze weende. Tja, sadomasochisme komt in veel vormen, misschien
klonk het allemaal wat te herkenbaar.
Twee dagen later vernam ik dat het uit
was met haar lief. Als je dus iemand moet
ondervragen, is het die smeerlap. Mag ik
nu gaan?! ■

door Stefaan Glorieux
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onderwijskort
door Pieter Van Nuffel

De slogan van onze alma mater gebiedt ons te durven denken. Dat
is immers een van de kerntaken van universitair onderwijs: kritische
geesten vormen. Mensen met een kritische geest zijn beter in staat om
buiten het geraamde kader te denken, problemen bloot te leggen en
daar innovatieve oplossingen voor te verzinnen. Dat leer je niet enkel
door te studeren, maar ook door kranten te lezen en te discussiëren.
Zo’n kritische attitude is intrinsiek waardevol, maar de arbeidsmarkt
heeft er weinig boodschap aan. Integendeel, zo ondervond schrijver
dezes tijdens een sollicitatie voor doctoraatsonderzoek in de technologische sector. De interviewer las mijn laatste editoriaal en vroeg
daarna op bezorgde toon: “U zal toch niet te kritisch zijn, als u hier
komt werken?”
Nochtans moeten alle afgestudeerde kritische (en minder kritische)
geesten aan de slag op de arbeidsmarkt. Dat wordt steeds moeilijker,
zo blijkt uit alarmerende cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA). De laatste tien jaar is het aandeel werkloze werkzoekenden met een hoger diploma gestegen met 115 procent.
Blijkbaar bestaat er een mismatch tussen wat van de universiteitsbanken komt en wat de arbeidsmarkt nodig heeft. De grote oorzaak
is dat jongeren massaal aangetrokken worden door richtingen als geschiedenis, psychologie of — godbetert — kunstwetenschappen, terwijl het werkveld snakt naar toegepaste wetenschappers en ingenieurs.
Dat probleem kan men niet zomaar naast zich neerleggen.
Het voorstel om extra hoge inschrijvingsgelden te vragen voor
diploma’s die het slecht doen op de arbeidsmarkt, zou een oplossing
kunnen zijn, maar dan wel een asociale: het idee gaat lijnrecht in tegen
de democratisering van het onderwijs.
Vorige week kwam de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
met een beter voorstel op de proppen: ze pleitte voor het integreren
van een stage in de nieuwe tweejarige masteropleidingen om de kloof
met de bedrijfswereld te verkleinen. Die stages moeten allemaal kwaliteitsvol zijn en intensief begeleid worden. Dat klinkt mooi, maar als je
de verhalen van studenten hoort die nu maar al te vaak als goedkope
werkkrachten misbruikt worden, dan weet je dat zoiets moeilijk haalbaar is.
Wat nu echter geheel ontbreekt, is een incentive bij de instellingen
om er zélf op te wijzen welke opleidingen meer geschikt zijn voor de
arbeidsmarkt. Zo leert een blik op de studiekiezer voor de opleiding
Kunstwetenschappen ons dat “de opleiding een waaier aan toekomstmogelijkheden biedt” en dat “de afgestudeerden op de arbeidsmarkt
een rijk en gediversifieerd afzetgebied vinden”. Het moet de taak zijn
van een universiteit om bij humane opleidingen eerlijk te waarschuwen
voor de onzekerheid op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd de exacte wetenschappen en de ingenieursopleidingen meer te gaan promoten. Dat
heeft niets te maken met het aanbieden van competentie-onderwijs en
dat hoeft helemaal niet in strijd te zijn met haar eerste taak: het vormen van kritische geesten. Want waarom zou een ingenieur minder
kritisch zijn dan een kunstwetenschapper? ■
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AWIS Het ene contraceptiemiddel werkt al beter dan
het andere. Wanneer condooms of de paus tekortschieten kan je nog je toevlucht nemen tot plan B, de morning after pil.
In Shippensburg University in Pennsylvania vond de
studentenraad na een rondvraag over gezondheid dat
deze morning afterpillen vrij toegankelijk moesten zijn
voor de studenten. Het resultaat van deze overpeinzingen resulteerde in een automaat die naast de beduchte pillen eveneens condooms en zwangerschapstesten
aan de man brengt. De automaat staat er al twee jaar
maar zorgt nu pas voor commotie nadat er een hetze
ontstond rond religieuze rechten en toegang tot anticonceptie, waarna federale inspecteurs een bezoekje
brachten aan de unief.
De vrije beschikbaarheid van de pillen wordt wel
wat belemmerd aangezien personeel en studenten
zich moeten aanmelden vooraleer de automaat bruikbaar wordt. Op deze manier een misstap de wereld uit
helpen, kost de studenten slechts de gewone kostprijs
(zo’n € 20) en confronteert ze niet met een afkeurend
kijkende apotheker, maar anoniem is het hele gebeuren
toch niet.
De meningen zijn verdeeld over de aanwezigheid
van de automaat. Studenten reageren over het algemeen positief, terwijl anderen à la Mitt Romney zeggen dat morning after pillen niets anders zijn dan
abortuspillen (God bless America). Het is duidelijk dat
de anticonceptiediscussie gevoelig blijft, want hoewel
deze automaat volledig legaal is in Amerika, is die van
Shippensburg een unicum. In tegenstelling tot in België
zijn in de VS geneesmiddelen sowieso sneller voorhanden vermits je zowat in elke supermarkt een rayon met
drugs kan aantreffen. Toch blijft het maar de vraag of de
Belg(ische student), recordhouder slaappillen slikken,
klaar is voor zo’n vrije toegang tot geneesmiddelen. ■
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drop je kind bij
ugent

u

Anticonceptie is niet voor honderd procent betrouwbaar en bovendien is een ongelukje snel gebeurd. Maar wat als je enkele maanden later terug naar de les moet? Gelukkig zorgt onze Alma
Mater ervoor dat studenten de hoogste prioriteit krijgen bij de dienst Kinderopvang.
Wanneer u dit leest, zal de 7 023 955 580ste
baby het levenslicht zien. Waarschijnlijk gebeurt dat in India of China, maar het kan
even goed de eerstgeborene zijn van uw prof
Statistiek of van iemand die bij u in de les zit.
Gelukkig biedt UGent een extra steun aan
haar studenten en medewerkers. Hun kroost
kan van nul tot drie jaar terecht bij de UGent
kinderopvang, waar studenten vip zijn.
Over heel Vlaanderen wordt de nood aan
kinderopvang groter en groter. Dat is niet anders voor de UGent: steeds meer studenten
en medewerkers zoeken hun toevlucht bij
de universitaire kinderdagverblijven, waardoor deze uitgebreid dienen te worden. Dit
is gedeeltelijk het gevolg van een maatschappelijke evolutie: de universiteit stelt nu meer
vrouwen te werk en veel grootouders kunnen
niet dienen als privé-opvang omdat ze nog
niet met pensioen zijn. Er was echter ook een
specifieke aanleiding tot de uitbreiding van
de kinderopvang. Enkele jaren geleden heeft
de Cel Diversiteit en Gender een algemene
enquête uitgevoerd onder alle personeelsleden om te achterhalen waarom vrouwelijke
postdoctorandi massaal uitstroomden en dus
niet doorstroomden naar het ZAP-kader. Uit
de enquête bleek dat er grote nood was aan
gezinsvriendelijke maatregelen. Als antwoord
hierop begon men met een uitbreiding van de
kinderopvang en vakantiekampen, alsook het
inrichten van een strijkdienst.
Kind en Gezin approved
De dienst Kinderopvang UGent staat open
voor iedereen, maar hanteert een intern prioriteitensysteem. Dit betekent dat ook derden
– zoals de plaatselijke bakker en slager – zich
kunnen inschrijven voor deze kinderopvang.
Studenten en medewerkers van UGent hebben echter voorrang en voor laatstgenoemden
is er vaak een plaatstekort. Het prioriteitensysteem is goedgekeurd door Kind en Gezin:
alle kinderdagverblijven voldoen namelijk
aan een quota ingesteld door de overheid
waarbij twintig procent van het cliënteel tot

zogenaamde voorrangsgroepen hoort (zoals
alleenstaanden, lagere inkomens, ... ).
Momenteel stelt UGent op vier locaties
kinderopvang ter beschikking. De twee erkende gesubsidieerde kinderdagverblijven
in Home Heymans en aan de Sterre zijn samen goed voor 114 plaatsen. Studenten alsook personeelsleden UGent met functieklasse
D-B genieten hier prioriteit. Daarnaast bieden
de twee externe zelfstandige kinderdagverblijven de Stadskabouter (UZ) en de Boskabouter (Melle) 49 plaatsen aan. Hier krijgen
personeelsleden UGent vanaf functieklasse A
prioriteit – zoals proffen en doctorandi.
In de wachtrij
“Jammer genoeg is het
aantal aanvragen voor
kinderopvang veel groter
dan het aantal beschikbare plaatsen”, vertelt
Linda
Vandendriessche, coördinator van
de dienst Kinderopvang
aan UGent. “Dit vormt
vooral een probleem bij
de medewerkers omwille
van het hoog aantal aanvragen. De aanvragen
van studenten worden
wel steeds positief beantwoord.”
Om beter tegemoet
te komen aan die grote
vraag naar kinderopvang, is men bezig met
de bouw van twee nieuwe verblijven. Het eerste
wordt ingericht in een
gebouw achter het Universitair Centrum voor
Talenonderwijs (UCT)
en zal bestaan onder de
naam ‘het Koetshuis’.
Aan het technologiepark
in Zwijnaarde wordt een

tweede nieuw kinderdagverblijf gecreëerd. In
totaal zouden er 42 plaatsen bijkomen. Het
gaat hier weer om zelfstandige initiatieven in
uitbating door de externe partner Partena, die
net als de Stads- en Boskabouter bedoeld zijn
voor kinderen van medewerkers. Hiermee
worden heel wat jonge gezinnen geholpen die
nu op de wachtlijst staan.
De Vlaamse Overheid werkt ook aan een
centraal registratiesysteem voor de aanvragen in kinderopvang, zodat men een reëel
beeld krijgt van de wachtlijsten. Nu schrijven
veel ouders zich gelijktijdig in bij verschillende kinderdagverblijven om toch maar een
plaatsje te bemachtigen, wat een vertekend
beeld geeft. ■

Door Nathalie Dujardin

Kijk mama, ik ben
pwofessol!

Koten eten!
Kookboeken domineren de boekenverkoop, televisiezenders vechten om koks ... en ook
bij studenten is koken weer helemaal hip. Het cliché van de student met prefabpizza en
lasagne-in-de-oven staat zeker nog terecht overeind, maar hier en daar duiken nieuwe
initiatieven op die het studentenleven en culinaire experimenten doen samensmelten.
Enkele nieuwe eetgewoontes bij jongeren, à la carte.
door Kristin Van Damme
Een grote inspiratiebron voor studenten om samen te tafelen is het VT4programma Komen Eten. “Elke, een goeie
vriendin, kwam op het idee om samen
met een groepje vrienden het concept
van het programma over te nemen voor
een reeks etentjes bij elkaar”, vertelt Philip. “We komen vijf maal samen, telkens
op een ander adres.” Zoals het format het
voorschrijft geven de vrienden een score
voor gezelligheid en eten. Die punten
blijven strikt geheim tot de reeks etentjes
is afgelopen.
Initiatiefneemster Elke legt niet zozeer de nadruk op het eten, maar wel op
het gezellig samenzijn. “Het idee komt
er doordat we elkaar nogal weinig zien.
Door met elkaar te tafelen, kunnen we die
band weer versterken.” Alleen of op kot
wonen vraagt energie en tijd voor huishoudelijke taken. Dagelijks moet er eten
op tafel komen, wat niet altijd een gemakkelijke klus is. “Door ieder om beurt te
koken, beleef je zelf nog eens een avond
dat je de voeten onder tafel kan schuiven
en verwend wordt”, zegt Elke. “Anderzijds
is het ook net heel leuk om op deze manier jouw vrienden te verwennen met je
kookkunsten. En een derde belangrijk
punt is natuurlijk het eten zelf: op deze
manier eet je eens iets anders.”
Het verloop van de avonden komt vrijwel overeen met het programma. Vrienden komen aan en babbelen bij met een
aperitiefje in de hand. Nadien verhuizen
ze naar de tafel om te proeven van wat
de gastheren of –vrouwen voorschotelen.
“We doen het concept quasi compleet,
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denk ik. We zijn zeker van plan om punten te geven aan elkaar, maar om op het
einde van de reeks een cadeau te geven
aan de beste? Dat weet ik nog niet.” Een
ding is zeker, met een bon van 500 euro
zal de winnaar niet naar huis vertrekken.
“In Komen Eten wordt er vier dagen na
elkaar getafeld, dat vonden wij wat overdreven.” Elke en haar vrienden, ze zijn
met zeven in totaal, komen een keer om
de week samen.
Elke noemt zichzelf geen grote fan van
het programma, maar vindt het wel leuk
om naar te kijken. “Het concept is ook wel
heel leuk, en om dit dan met vrienden te
doen is het des te leuker.” Ook voor Philip
maakt het niet uit of het programma nu
goed is of niet. “Of je nu een fan bent van
het programma, of net helemaal niet ...
het zelf organiseren is voor iedereen toch
een cool idee? Lekker eten en een avondje
met samenzijn met vrienden. Wat wil je
nog meer?”
Huiskamerresto
Studenten vinden het vaak niet de
moeite om te koken voor zichzelf. En
wanneer ze dan wel koken, staat er plots
te veel eten op tafel. Voor dat laatste probleem hebben de zussen Sarah en Laura
De Hert een oplossing gevonden: hun
eettafel is omgevormd tot een ‘huiskamerrestaurant voor dichte vrienden’. Sarah staat graag in de keuken om nieuwe
dingen uit te proberen, gerechten die ze
dan deelt met haar vrienden. Als ze na
het werk thuiskomt, begint ze rustig te

kokkerellen. Wanneer het voor Sarah uitzonderlijk niet lukt om te koken, neemt
zus Laura de pollepel over. Om zeven uur
komt het eten op tafel en een rond buikje
later staat iedereen aan de afwas.
Waar de zusjes er bewust voor kiezen
om hun vrienden culinair te verwennen,
kan je ook net de stap zetten om nieuwe
mensen uit te nodigen. Via cook-or-eat.be
kan je jouw kookkunsten ook aan andere
gegadigden voorschotelen. “Het idee is
eigenlijk ontstaan toen ik samenwoonde
met een kameraad”, zegt Tom Wuyts, oprichter van Cook or Eat. “We werkten allebei zes dagen per week in de horeca, mijn
maat was chef en ik kelner. Op maandag
waren we vrij en was het aan mij om te
experimenten in de keuken. Wanneer je
echter kookt voor twee, heb je altijd een
grote overschot. Toen we de restjes weer
eens in de vuilbak zagen verdwijnen, bedachten we dat het leuker zou zijn vrienden uit te nodigen om mee te eten.”
Zowel zijzelf als de vrienden genoten
van het eten én het gezelschap. “We bedachten dat we niet de enige zouden zijn
die dit een leuk idee vonden.” De website
Cook or Eat is een platform dat eters en
kokers bij elkaar brengt. “Cook or Eat
wil mensen de mogelijkheid bieden om
elkaars leefwereld te leren kennen door
thuis voor anderen te koken of door andermans kookkunsten te gaan proeven.”
Nieuwsgierigen die op zoek zijn naar een
goedkope maaltijd kunnen via de website
een eetdate boeken bij hobbykoks. Die
laatsten kunnen online een stoel aan hun

www.schamper.ugent.be

u
tafel verkopen voor een budgetvriendelijk
prijsje ... en in onbekend gezelschap.
De term huiskamerrestaurant is trouwens niet echt ideaal volgens Wuyts. “Het
impliceert dat het etentje ‘van hoog niveau’ moet zijn en uit meerdere gangen
moet bestaan, terwijl dat echt niet de bedoeling is. Een spaghetti, een croquemonsieur of zelfs pannenkoeken: het kan
allemaal.” De focus ligt dan ook niet echt
op het eten, maar op het gezellig samenzijn. “In een tijd waar alles snel moet gaan,
doet het deugd om eens samen te zitten en
rustig een babbeltje te slaan. En waar kan
dat beter dan aan tafel?”
Groene frigo
Wie de moeder der kookboeken, Ons
Kookboek, niet op kot liggen heeft (of er
gemakzuchtig niet in kijkt), vindt op het
internet een bibliotheek aan recepten terug. Duik in je koelkast en je kasten om
te zien wat je hebt liggen, en zoek het passende recept. Googelen kan, maar er zijn
ook oplossingen op maat voor studenten,
zoals Kok op Kot van de CM. Geef je ingrediënten in en ontdek een hoop recepten op maat van de student (lees: gezond,
goedkoop en gemakkelijk) én van jouw
koelkast.

hips
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A moment on the lips,
a lifetime on the

Binnen de UGent is er sinds vorig semester trouwens een initiatief dat de frigo
groener wil maken, letterlijk en figuurlijk.
De Gentse Studentenraad (GSR) brengt
groenten en fruit van lokale boeren naar
jou aan democratische prijzen. “De GSR
werkt hiervoor samen met UGent1010 en
De Wassende Maan”, zegt GSR-bestuurder
Arne Deprez. “Elke week worden er pakketten samengesteld door De Wassende
Maan met seizoensgroenten en/of -fruit
dat de boeren in de aanbieding hebben.”
Er zijn drie soorten pakketten verkrijgbaar: het groentepakket (vijf euro voor
drie à vier soorten), het fruitpakket (zes
euro voor ongeveer vier soorten) en het
gemengde pakket voor zes euro, een ideale studentenportie.
“We verdelen al pakketten sinds eind de
jaren 90”, legt Marjolein Verbeke, medewerker van De Wassende Maan, uit. “Sinds
het tweede semester vorig jaar bieden we
groente- en fruitpakketten aan op maat
van de student. We hebben de klassieke
gezinspakketten aangepast: ze worden samengesteld voor één persoon en je hoeft
als student geen vast abonnement nemen,
maar je kan elke week beslissen of je intekent op een pakket.” De Wassende Maan
hecht veel belang aan de korte keten. “Wij
halen de producten rechtstreeks bij de

kwekers, waardoor ze er een eerlijke prijs
voor krijgen. En in ruil krijg jij écht verse
producten.” Het concept bleek onmiddellijk een succes te zijn.
“Wanneer je een pakket bestelt, kan je
jouw pakket op maandagavond ophalen
aan de balie van de Therminal, in het midden van de studentenwijk in Gent.” Het
valt Arne op dat de geïnteresseerden een
zeer gemengd publiek vormen. “Studenten en personeel, vegetariërs en vleeseters,
... Steeds meer mensen vinden de weg
naar de pakketten. En de reacties zijn zeer
positief. Er zijn zelfs studenten die hun
gemengde pakket al voor het volledige semester gereserveerd hebben.” Ongeveer 50
pakketten schuiven wekelijks over de balie. “En dat mogen er zeker een pak meer
worden”, vult Marjolein aan. “Biologische
groenten kopen bij de boer zelf is zowel
voor hem als de student interessant. We
hopen dan ook dat de pakketten nog populairder worden.”
Wat je zoal meekrijgt in het pakket varieert week na week. “Op onze Facebookgroep kan je zien wat er in het pakket van
de volgende week zit. Deze week vind je
in het gemengde pakket bijvoorbeeld boerenkool, rode biet, knolselder, appelsien
en appel. Af en toe zitten er ook minder
bekende groenten in. We willen studenten ecologischer en gezonder laten eten,
zonder dat het saai wordt.” Receptjes die
bij de pakketten zitten geven je alvast wat
inspiratie. ■

Meer informatie via de Facebookgroep ‘Groentepakketten UGent’.
Bestellen kan via groentepakketten@
gsr.ugent.be.
Kookblog van Sarah De Hert: http://
foodfirstthenmorals.wordpress.com.
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“ We leven in een

Gesprek met prof. Jan Verplaetse
foto: kristin van damme & simon wardenier

Nu de examens achter de rug zijn en iedereen zijn puntenbriefje heeft gezien, beklagen sommigen zich dat ze niet wat meer hebben gestudeerd. ‘Stop daarmee’, klinkt het bij professor Jan
Verplaetse. In zijn boek ‘Zonder vrije wil’ trekt hij de conclusie dat het zinloos is om onszelf of
iemand anders iets te verwijten.
door Pieter Van Nuffel
Breinwetenschappers zijn het er stilaan
over eens: er bestaat niet zoiets als een ‘vrije
wil’. Zo worden sommige beslissingen al tien
seconden genomen vóór we ze bewust denken te nemen. Diezelfde breinwetenschappers deinzen echter terug voor de vraag of
verantwoordelijkheid en schuld nog wel mogelijk zijn zonder vrije wil. Het is die vraag
die moraalfilosoof en neurowetenschapper
aan de UGent Jan Verplaetse op een zeer
heldere manier behandelt in zijn boek Zonder vrije wil – een filosofisch essay over verantwoordelijkheid. Verplaetse komt tot de
onvermijdelijke slotsom dat concepten als
‘schuld’ en ‘verdienste’ onhoudbaar worden.
Mag ik de stelling van uw boek met volgend voorbeeld samenvatten: ‘Als een student gebuisd is voor een examen, dan heeft
die zichzelf niets te verwijten want hij was
gebonden aan een causaal netwerk waaruit
hij niet kon ontsnappen’ ?
“Ja, mensen moeten zichzelf of anderen
nooit iets verwijten. Je kunt er niets aan
doen. Alleen moet je dat niet als verschoning
gaan gebruiken, want we kunnen er állemaal
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niets aan doen. Het is bijzonder flauw om
een excuus te gebruiken dat universeel toepasbaar is. Het kan natuurlijk zijn dat je door
die buis eens flink gewaarschuwd wordt. En
als je het geluk hebt om gevoelig te zijn voor
dergelijke waarschuwingen, kan dat er misschien wel voor zorgen om in tweede zit wél
te slagen. Maar opnieuw, er is geen vrije wil
die ervoor zorgt dat je geslaagd bent voor
eerste of tweede zittijd.”
Kan het dan niet zijn dat de student die
dit leest, nog minder motivatie gaat krijgen?
“Dat wordt gezegd. Zo zijn er psychologen die geloven dat de vrije wil niet bestaat,
maar dat je toch de illusie van een vrije wil
nodig hebt om goed te blijven presteren. Dat
vind ik iets zeer eigenaardigs: je zou moeten
geloven in een illusie. Moet je dan aan zelfbedrog doen, het stiekem verborgen houden
voor jezelf? Neen, zelfs al is die gedachte
waar – wat ik betwijfel – dan nog vind ik ze
onhoudbaar.”

Maar welke stimulans hebben we dan
nog?
“De stimulans die we nu al kennen: je wil
om te slagen, je doorzettingsvermogen. Je
vindt dat je erdoor moet zijn, voor jezelf of
voor je ouders. Je probeert dat te doen in de
mate van het mogelijke. Maar achteraf moet
je jezelf niet verwijten dat je tijdens de blok
de hele tijd televisie hebt zitten kijken. Dat
wás je op dat ogenblik, of je dat nu graag hebt
of niet. Mensen die geloven dat ze eigenlijk
wel konden studeren in plaats van televisie
te kijken, maken zichzelf blaasjes wijs. Ze
onderschatten hoe sterk hun luiheid of hoe
gebrekkig hun motivatie is. Een vrije wil stelt
het verleden beter voor dan het in feite is en
je leert weinig uit dat verleden om beter te
doen in de toekomst.”
Ronald Janssen en de nazi’s
Uw redenering geldt ook voor gevoeligere thema’s: zelfs iemand als Ronald
Janssen kunnen we niet langer iets kwalijk
nemen? .
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verwijtcultuur ”
“Het wordt in onze
samenleving steeds
moeilijker om ons
spontaan en anarchistisch te gedragen”
“In de rapporten van de gerechtspsychiaters staat dat Ronald Janssen ‘het vermogen
had om niet agressief te handelen’. Dat is een
vage uitdrukking. Natuurlijk had hij het vermogen om niet agressief te handelen, maar
je moet je de vraag stellen ‘hoe komt het dat
hij het dan toch gedaan heeft?’ Dan moet je
gaan inzoomen op de concrete oorzaken die
tot het gedrag hebben geleid. En dan moet je
vaststellen dat Ronald Janssen zich niet kon
losrukken uit dat causaal netwerk en dat hij
niet kon beslissen om Annick Van Uytsel
uiteindelijk toch niet om te brengen.”
Ik neem aan dat u dat standpunt niet
op elk moment kunt naar buiten brengen,
zonder negatieve reacties te krijgen?
“Toen iedereen geschokt was door de
gruweldaden van Ronald Janssen, werd ik
gevraagd om een reactie te geven. Ik heb dat
toen geweigerd omdat ik geen mensen wil
kwetsen. Ik werd zelfs eens gevraagd om een
inleiding te geven op the Holocaust Memorial day. Ik zou daar dan moeten uitleggen
aan overlevenden van de holocaust dat geen
enkele nazi verantwoordelijk kon zijn voor
wat er in de concentratiekampen is gebeurd.
Zulke uitnodigingen weiger ik natuurlijk.
Het is dan ook een bijzonder gevoelig thema. Mensen worden werkelijk kwaad als ik
zeg dat ik niet in verantwoordelijkheid geloof. Ze gaan er meteen vanuit dat de maatschappij daardoor onbestuurbaar wordt, wat
niet juist is. Soms word je dan voorgesteld
als de nutty professor met de meest bizarre
ideeën.”

Stoort u dat?
“Ja, want ik neem niet graag extreme
standpunten in. Maar als ik de argumenten afweeg, dan kan ik niet anders dan deze
conclusie trekken. Toch vind ik het niet voldoende dat ik enkel een filosofisch correcte
positie inneem. Het moet ook een leefbare
filosofie zijn. Mocht het me niet zijn opgevallen dat er momenteel al tendensen in de
maatschappij merkbaar zijn conform met
mijn theorie, dan had ik er geen boek over
geschreven.”
Beschuldigende vingertje
Wordt uw opvatting gedeeld binnen de
academische wereld?
“De opvatting dat de vrije wil een illusie
is, is niet zo’n controversiële gedachte meer,
al heb je nog altijd filosofen die hiervan niet
overtuigd zijn. Maar of we daaruit ook de
conclusie moeten trekken dat verantwoordelijkheid niet bestaat, daarover zijn de
meningen erg verdeeld. En als ik mijn visie uiteenzet aan mijn collega’s binnen de
rechtsgeleerdheid, dan word ik wel eens raar
aangekeken. Voor juristen is verantwoordelijkheid even vanzelfsprekend als gezondheid voor een arts.”
En daarbuiten?
“Ik merk dat bij professionals die zich bezighouden met het oplossen van conflicten
of het veranderen van mensen – denk aan
bemiddeling of de zorgsector – onbewust
al gehandeld wordt volgens het niet-verwijtende model. Zo zullen therapeuten die een
agressieve patiënt behandelen, op een nietverwijtende manier duidelijk maken wat hij
of zij verkeerd gedaan heeft. Vanaf het moment dat die therapeut uiting geeft aan zijn
of haar emoties, zou die zich niet meer professioneel gedragen. Zij zien ook in dat mensen hard aanpakken ‘omdat ze het verdienen’
een methode is die weinig soelaas brengt. Al
moet ik er ook bij zeggen: als die therapeut
‘s avonds thuiskomt van het werk en kindlief heeft slechte schoolresultaten, dan komt
het beschuldigende vingertje vaak terug. We

u

houden de verwijten voor ons privéleven,
terwijl we ze in ons professioneel leven achterwege laten.”
Big brother is watching you
In uw boek schetst u enkele rechtsmodellen waarin de schuldvoorwaarde geschrapt wordt. De nadruk ligt dan vooral
op preventie en risicoaansprakelijkheid.
Zal dat niet leiden tot een kille samenleving waarin we voortdurend in het oog
worden gehouden door bewakingscamera’s en waarin elke zin tot initatief ontnomen wordt?
“Ik deel die ongerustheid. Maar die evolutie zie je sowieso al in onze samenleving.
Dat we in de toekomst onze auto misschien
niet meer zullen kunnen starten zonder alcoholslot, dat is geen prettig idee. Ik juich
dat helemaal niet toe, ik stel enkel vast dat
die tendens zich ontwikkelt. Het wordt in
onze samenleving steeds moeilijker om ons
spontaan en anarchistisch te gedragen. We
zullen een evenwicht moeten vinden tussen ons eigen verlangen naar autonomie en
de overheid die wil dat we ons gedragen als
modelburgers die nooit risico’s nemen.”
Als verantwoordelijkheid niet bestaat,
heeft straffen weinig zin. Mogen ouders
dan geen straf meer gebruiken als hulpmiddel om hun kinderen te leren wat moreel aanvaardbaar is en wat niet?
“Toch wel. Straffen kun je doen om verschillende redenen: je kan nog altijd straffen als middel ter afschrikking, ter correctie
of om mensen in de gevangenis te isoleren
zodat ze geen misdaden meer begaan. Maar
je kan niet langer iemand straffen omdat hij
het verdient.”
In het strafrecht speelt die schuldvoorwaarde wel een prominente rol.
“Ja, op het moment van de veroordeling.
De slachtoffers, de media en het
publiek willen dat. Maar
eenmaal de strafmaat
is
uitgesproken,

Lees verder
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gaat men zich meer en meer de vraag stellen
‘werkt dit nu wel?’ Strafuitvoeringsrechtbanken hebben nu al de taak om na te gaan of een
andere behandeling niet beter werkt. Maar als
je de reacties op sommige krantenfora leest,
blijkt ‘straffen omdat hij het verdient’ natuurlijk de enige filosofie (lacht).”
Die overdreven reacties op krantenfora
zijn vaak een uiting van morele walging.
Kunnen die afkeurende emoties niet juist
belangrijk zijn om onze ethische waarden
af te bakenen?
“Niet noodzakelijk. Emotionele intensiteit
benadrukt inderdaad hoe hard mensen gelo-

ven in een bepaalde ethische regel. Als iemand
de verwijten in het rond staat te schreeuwen,
dan weet je dat het menens is. Maar ik denk
dat je je geloof in een bepaalde morele waarde
evengoed kan uiten door daar zeer veel belang
aan te hechten. Mensen vragen mij vaak ‘stel
dat jouw kind wordt verkracht of doodgereden, ga je dan ook geen verwijten maken?’
Ik zal dan inderdaad proberen niemand iets
te verwijten. Maar wat ik wel zal doen, is er
voortdurend op hameren hoe belangrijk het
is dat we iets doen aan de gevaarlijke wegen
in het verkeer. Of aan pedofielen. Ik zal de
vrijgekomen emotionele energie niet gebruiken om te schelden of te verwijten, maar om

het probleem op een begrijpende manier aan
te pakken. Dat is constructiever dan louter
kwaadheid en een roep om vergelding.”
Op lange termijn misschien, maar je
eerste reactie zal toch sowieso emotioneel
zijn?
“Ja, uiteraard. Ik ben ook opgegroeid in een
verwijtcultuur dus zal ik hoogstwaarschijnlijk
even emotioneel reageren als iedereen. Maar
ik zit tegelijk met mijn filosofische opvatting
dat ik dat eigenlijk niet mag doen. Ik hoop dat
ik zelfs in gruwelijke situaties snel de verwijten aan de kant kan schuiven.” ■

Bijna elke student gaat af en toe wel eens aan de slag als jobstudent. Al kan het wel handig zijn
om een beetje de nieuwe regelgeving daaromtrent te kennen, zo kom je later zeker niet voor verrassingen te staan.
door Lise Beirinckx
Ten eerste moet je je afvragen of je wel als jobstudent aan de slag
mag. Regel één is dat je minstens vijftien bent en de eerste graad van
het middelbaar onderwijs afgelegd hebt. Geen probleem voor de doorsnee uniefstudent natuurlijk. Bovendien staat er geen bovengrens op
de leeftijd, de eeuwige student is dus ook de eeuwige jobstudent. Verder is het ook belangrijk dat je een “onderwijs met volledig leerplan”
volgt. Studenten die dus met een beperkt creditcontract lessen volgen,
kunnen best eens navragen hoe dat voor hen zit. Studenten uit het
avondonderwijs vallen sowieso uit de boot. Diegenen die hun studies
ooit hebben onderbroken en een jaar zijn gaan werken, komen ook
niet meer aan bod voor een studentenjob indien ze dat jaar twaalf
maanden aan een stuk hebben gewerkt.
Het is ook heel belangrijk dat je niet te veel werkt. Studenten mogen immers maar maximum 240 uren per kwartaal werken. Wie toch
meer uren werkt, kan eventueel het kindergeld verliezen. Er is echter
wel een uitzondering tijdens de zomermaanden: dan is het aantal uren
ongelimiteerd. Al moeten alle andere arbeidsvoorschriften natuurlijk
wel worden nageleefd.
In de tweede plaats moet je ook opletten dat je niet te veel verdient.
De meeste studenten staan ten laste van hun ouders, waardoor zij minder belastingen moeten betalen. Wanneer je echter te veel verdient, sta
je niet langer ten laste van je ouders en gaat dit belastingvoordeel verloren. Hoeveel je juist mag verdienen om nog ten laste te zijn, hangt af
van het loon van je ouders.
Ten derde mag je ook maar een beperkt aantal dagen werken: vijftig
dagen per jaar, je zogenaamde contingent. De regelgeving omtrent dit
aantal dagen is bovendien veranderd op 1 januari van dit jaar. Waar
die dagen vroeger strikt verdeeld moesten worden tussen zomer en
10
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schooljaar, mag elke student nu vrij kiezen hoe hij die verdeelt. Wie in
de zomervakantie graag lang op reis gaat, kan nu vijftig dagen in het
jaar werken, terwijl studenten wiens weekend telkens weer te kort lijkt,
hun werkdagen mogen opsparen voor de zomervakantie. Zolang je je
aan die vijftig dagen houdt, mag je bijna alles wat je verdient houden.
Wie echter te ijverig wordt, moet dezelfde sociale bijdragen als elke
andere werknemer betalen en die liggen heel wat hoger dan de kleine
solidariteitsbijdrage die van een student wordt gevraagd.
Het is wel de verantwoordelijkheid van de student zelf om na te
gaan of hij die werkdagen niet overschrijdt. Gelukkig is er hiervoor
een website in het leven geroepen, student@work, waarop je het aantal
gewerkte dagen kan bijhouden. Je hoeft daar zelfs niets voor te doen:
je werkgever geeft aan de rijksdienst sociale zekerheid door hoeveel
dagen je hebt gewerkt, de website houdt dat allemaal bij en linkt die
gegevens onmiddellijk aan je elektronische identiteitskaart. Zo kan je
ten allen tijde nakijken waar en wanneer je in het verleden hebt gewerkt. Je kan deze gegevens steeds printen in de vorm van een attest
waar heel wat werkgevers en interimkantoren je vanaf dit jaar ook om
zullen vragen.
Een groot nadeel van het systeem is echter dat men enkel kijkt naar
het aantal dagen dat je gewerkt hebt. Wanneer je op zondagochtend
vier uurtjes bij de bakker werkt, zal je op die vijftig zondagen dus heel
wat minder verdienen dan iemand die acht uur per dag in een fabriek
staat. Dit kan trouwens grote consequenties hebben voor jobstudenten in sectoren die afhankelijk zijn van het weer, zoals de horeca. Ook
wanneer ze na twee uur al terug naar huis worden gestuurd, telt deze
dag als één volledige dag. ■
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door Ann-Sophie Vandaele
ASV Magda De Lange is een gevestigde
waarde in Gent. In haar blauwe kraampje
voor het Sint-Pietersstation voorziet ze
sinds jaar en dag hongerige reizigers van
spijs en drank.

Naam?
Magda De Lange
Lievelingseten?
Oeioeioei, wat moet ik daar op antwoorden? Ik zou het niet weten. Eigenlijk
eet ik zo ongeveer alles graag.
Hobby’s?
Naar het voetbal kijken. Ook naar de
cross en de koers, maar toch vooral het
voetbal. Ik supporter zowel voor de Buffalo’s als voor Anderlecht. In mijn binnenste
zijn ze alle twee even belangrijk, maar als
ik hier voor het station sta, dan krijgt Gent
voorrang. De mensen zijn daar gevoelig
voor, je moet toch proberen de kerk een
beetje in het midden te houden. Ik zet ook

altijd Radio 1 op in mijn kraam, de klanten
blijven dan staan om te luisteren naar het
voetbal.
Favoriete reisbestemming?
Goh, ik ben eigenlijk nog nooit echt op
reis geweest. Niet echt mijn interesse. Misschien komt het er in de toekomst van. Dit
is mijn laatste jaar dat ik deze job doe, na
meer dan 12 jaar. Met mijn 67 jaar mag
ik op pensioen. Ik wil stoppen nu de gezondheid nog meezit en ik een beetje van
mijn pensioen kan genieten. Het is ook
geen gemakkelijke job. Nu, in de winter is
het heel erg koud, dan moet je echt moeite
doen om warm te blijven. In de zomer is
het dan weer snikheet, het kraam is precies
een oven. Gelukkig kan ik daar allemaal
redelijk goed tegen.
Het contact met de studenten?
Daar krijg ik echt veel vriendschap van.
Studenten die blijven staan aan het kraam
en een praatje slaan. Ook gasten die hier

lang geleden studeerden komen hier soms
nog langs, dat doet mij altijd veel plezier.
Nu ik ga stoppen ga ik dat echt missen.
Veel klanten hebben al laten weten dat ze
zeker contact willen houden, nog iets gaan
drinken en zo. Ik apprecieer dat heel erg.
Motto?
Respect. Dat is heel belangrijk. Zorgen
dat je de mensen kan helpen. Ik doe daar
zelf ook veel voor. Dekens verzamelen, extra eten meenemen, trakteren op een warme koffie of chocolademelk… Zeker met
het koude weer is dat zeer belangrijk voor
de daklozen. Ik ben hier tegelijk een soort
moedertje en een OCMW. Je krijgt daar
ook veel voor terug. Mensen die niets hebben, maar toch hun beetje centen samenleggen voor een bloemetje. Niet iedereen
is zo natuurlijk, je weet ook niet altijd hoe
mensen op straat zijn terechtgekomen. Ja,
aan het station maak je veel mee. ■

Vacature:
Studentenbeheerder (m/v) voor de Dienst Studentenactiviteiten
Taken:
×× Het beheer van de aanvragen voor de erkenning van de studentenverenigingen en voor
de subsidiëring van de door de Universiteit
erkende studentenverenigingen;
×× Het begeleiden en adviseren van verenigingen die een erkenning of een verlenging
van de erkenning door de Universiteit willen
aanvragen;
×× De contacten van de Dienst
Studentenactiviteiten onderhouden met de
Universitaire overheid en met de buitenwereld;
×× Het beheer van de subsidies ter beschikking gesteld door het Universiteitsbestuur, de
controle op de juiste aanwending van de ter
beschikking gestelde financiële middelen en
het signaleren van onregelmatigheden aan het
Universiteitsbestuurhet beheer van, het toezicht
en de controle op de infrastructuur van de
Therminal;
×× De Studentenbeheerder dient minimaal 10u
per week, volgens het uurrooster in zijn/haar
arbeidsovereenkomst, spreekuur te houden
ten behoeve van de studentenverenigingen
en dit tijdens de weken van effectieve onderwijs- en inhaalactiviteiten zoals bepaald in de
academische kalender. Deze dienen te worden
www.schamper.ugent.be
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gepresteerd aanvullend op de werkuren van de
logistiek medewerker. De totale tewerkstelling
wordt vastgesteld op 20u per week.logistiek
medewerker. De totale tewerkstelling wordt
vastgesteld op 20 uur per week.
×× De volledige functie inhoud is opvraagbaar
per mail (Jobdienst@UGent.be

Vergoedingen:

Voorwaarden:

Het mandaat gaat in op 16 april 2012 en eindigt op 1 juli 2014. Dit mandaat kan hoogstens
1 maal verlengd worden na deelname aan een
nieuwe selectieprocedure.

×× Regelmatig ingeschreven zijn als voltijds
student bij de UGent.
×× Houder zijn van een diploma Hoger
Secundair Onderwijs, min. 1 jaar geslaagd zijn
aan de UGent.
×× Een schriftelijke verklaring afleggen dat hij/
zij desgevallend zal afzien van de volgende
functies indien hij/zij als Studentenbeheerder
aangesteld wordt:
×× studentenvertegenwoordiger in de
Raad van Bestuur, de Sociale Raad en de
faculteitsraden of de raad van een met de
faculteitsraden gelijkgesteld orgaan;
×× werknemer van de Universiteit in een
andere functie dan Studentenbeheerder;
×× uitoefenen van een bestuursfunctie
binnen een erkende vereniging van de
Dienst Studentenactiviteiten.

Zoals vastgesteld volgens de barema’s toegepast

Duur van het mandaat:

Solliciteren:
Gegadigden dienen hun kandidatuur schriftelijk in te dienen en persoonlijk af te geven bij
de Jobdienst; St.-Pietersnieuwstraat 47 te 9000
Gent, ten laatste op 7 maart 2012 vóór 16 uur.
Een ontvangstbewijs wordt toegekend. U dient
tevens een verklaring te tekenen dat u voldoet
aan de gestelde voorwaarden. Na afsluitdatum
zal een examenprogramma aan de kandidaten worden toegestuurd. De kandidaten zullen
worden uitgenodigd voor de selectieproeven die
in de loop van de maand maart zullen worden
georganiseerd.
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Sinds de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in 1711 aanmeerde met een vracht koffiebo-

nen, raast de cafeïne door de aderen van Europa. Tegenwoordig wil iedereen het zwarte goud
claimen: de student die met een volle thermos probeert de nacht door te komen, de hipster
die dat zwart mooi vindt passen bij z’n witte laptop… Gelukkig is er voor iedereen wel een
koffiehuis of espressobar te vinden.
Stefaan Glorieux en sebastian ippolito

E

en mens zou tussen de bomen het bos kwijtraken. Vraag maar
eens rond waar je de beste koffie vindt, zowat iedereen heeft een met
excessieve superlatieven bejubelde mening achter de hand. Als je al
die tips zou uitproberen, dwaal je de rest van je dagen door Gent. Is
het dan niet veel eenvoudiger je gewoon te laten leiden door de vakkundige uitgevoerde studie van jouw favoriete studentenblad?
Gedurende een week ging een panel van kenners undercover op
zoek naar de beste espressobars. Na afloop dienden ze met trillende
handen en meer zenuwtics dan een Tourette-patiënt een minutieus
bijgehouden rapport in. Omdat prioriteiten weleens kunnen verschillen, werden de koffiehuizen beoordeeld vanuit het oogpunt van
drie mogelijke klanten: de connaisseur die smaak boven alles plaatst,
de sociale gelegenheidsdrinker, en de rustzoekende eenzaat.
De sociale drinker
Ooit waren koffiehuizen het populairste discussieplatform van
grote denkers, later waren ze eerder populair als sitcom-setting. Niettemin is het sociale aspect altijd belangrijk geweest. Deze invalshoek
wordt dan vooral benut door Starbucks. Je verkoopt dan wel je ziel
aan dit symbool van kapitalistisch imperialisme, in ruil krijg je een
comfortabele zitplaats aangeboden op de voortreffelijk ingerichte
bovenverdieping. Daar kun je een intiem gesprek voeren met uitzicht op de korenmarkt, of samenkomen met vrienden op een van de
knusse sofa’s. De roots van Starbucks zijn overduidelijk wanneer je
je bestelling ontvangt: zelfs de kleinste maat is supersize. Of je in ruil
wil inboeten aan kwaliteit en bovendien bereid bent de hoge prijs te
betalen, moet je zelf maar bepalen.
In de buurt maar geen zin in dat Amerikaanse commerciële gedoe, dan is de Mokabon misschien meer je ding. Bij het binnenkomen raak je terstond beneveld door de geur van de geroosterde
bonen in de toonbank. De ouderwetse charme van de ruimte en de
losse sfeer breekt heerlijk met al die trendy espressobars. Bovendien
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trekt de zaak een ontzettend gevarieerd publiek aan. Zowat iedereen
hoort hier op z’n plaats, zolang ze maar geïnteresseerd zijn in een
goede koffie voor een lage prijs. Geen wonder dat de ruimte baadt in
het enthousiaste geroezemoes van tevreden klanten.
Op zoek naar een gepaste setting voor een groepswerk? Je zult
ongetwijfeld voldoende plaats vinden in Het Salon. Bovendien staat
de zaak bekend om zijn ontbijtkoeken en verse soep, uitstekend voor
die uitlopende vergaderingen. Door zijn centrale ligging is Het Salon
overigens populair bij studenten die tijdens een springuur hun faculteit even willen ontvluchten.
Serenity now
Voor sommigen is koffie meer dan alleen koffie, het is een ritueel.
In stilte zitten en genieten van het aroma, terwijl je de krant doorneemt of je verdiept in het latere werk van Dostojevski. Als je op
zoek bent naar lapje heilige grond om tot rust te komen, moet je zeker eens bij Barista aankloppen. Wanneer je er binnenkomt word je
overvallen door de heerlijke geur van versgebakken croissants. Ben
je geen ochtendmens, dan is dit de uitgekiende plaats om te ontwaken. Terwijl trams en auto’s achter het glas voorbij draven, kun je in
de ochtendschijn acclimatiseren aan al dat stadsgeweld.
Als je wil cocoonen, kun je altijd eens bij Huize Colette langsgaan. Ook hier kan een koffie gecombineerd worden met enkele koffiekoeken. Als je eens iets anders wil, moet je zeker hun wel heel
unieke 17de-eeuwse chocoladedrank proberen. De inrichting van de
ruimte en de warme pasteltinten wekken een huiskamersfeer op. En
als dat nog niet genoeg is, staat er een boekenkast vol klassiekers
beschikbaar.
Smaak über alles
We geven toe dat het niet moeilijk is om koffie te zetten —zeker in
een bar met geavanceerde espressomachines. Maar echt zinnenprikkelende koffie zetten is moeilijker dan een thesis schrijven en slaven-
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Plan: Michiel Geldof
arbeid is voor beiden zowaar een vereiste, met uitzondering van de
fair trade koffie dan. Zoals de fair trade koffie uit de automaat in
de Blandijn. Maar als je je voor een examen in de Blandijn bevindt
en je een plotse hoge nood aan cafeïne hebt is een cola toch aan
te raden boven het bruine rioolwater dat door dat onding geloosd
wordt. Neen, voor smaak moet je elders in Gent zijn. In het sfeervolle Café Labath bijvoorbeeld. Café Labath ligt net iets verder van
de universiteitsgebouwen, op de Oude Houtlei, maar is het tripje
meer dan waard. Hun koffieaanbod is breed en de smaak diep.
Omdat het oog ook wat wil, durven ze wel eens coffee art te maken
in het schuim van je cappuccino of latte, net zoals in vele andere locaties. Let vooral op de glimmende award van een van de barista’s
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op de counter. De samenstelling
van elk drankje staat netjes genoteerd op het menu, waardoor de
koffieleek zeker niet uit de boot
valt. Daarom vergeven we hen
de eigenaardige woordspelingen
op hun eigen naam op datzelfde
menu: lachocolath, labathee en
lalcool.
Elders, aan het Sluizeken, staat
de bontgekleurde Simon Says.
Binnen is het klein, maar zeer
gezellig, met enkele tekeningen
van Panamarenko in goudstift
op de blauwe muren. Simon
Says is bovendien ook een bed &
breakfast, met plaats voor welgeteld vier personen. Deze bar is de
beste plek voor een heerlijke koffie zonder al te veel gedoe, maar
wel nog met tekeningen in het
schuim.
De Or Espressobar zit vaak
nokvol. Dit is niet verwonderlijk;
de Walpoortstraat, het verlengde
van de Universiteitstraat voorbij
de Vooruit, is de ideale locatie en
de bar is niet groot. Bijgevolg is
er veel geroezemoes in het charmante zaaltje. Dat is misschien
niet ideaal om een boek bij te lezen, maar wel om een aangenaam
gesprek te voeren bij een kop
koffie en misschien een cakeje.
In de Or weten ze hoe koffie gezet hoort te worden. Elke maand
hebben ze ook enkele specials
om uit te proberen.
We vermelden ook hier weer
Starbucks. Niet vanwege hun koffie, daar valt niet over naar huis
te schrijven, dus ook niet in Schamper, maar vanwege hun andere
gesuikerde drankjes, zoals frappucino’s. Wie van excentrieke zoetigheden houdt kan misschien wel eens proeven.
Geen enkel koffiehuis beperkt zich natuurlijk tot alleen koffie. Wie geen koffie lust kan allerlei theeën bestellen en een hele
waaier aan andere drankjes, van smoothies tot bier. Overal kan je
ook een koek, een taartje — zoals de heerlijke taartjes van Julie’s
House in onder andere Or en café Labath— of een broodje eten.
Velen verkopen ook koffiebonen of gemalen koffie, thee en allerlei
andere merchandising. Een overmaatse koffiekop van Starbucks,
anyone?■
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Hannes Van der Br

uggen u

mijn vrienden zijn
voor brugge”
Hannes Van der Bruggen is achttien en studeert Frans-Spaans aan de UGent. Daar is
niets bijzonders aan, ware het niet dat hij daarnaast ook een basisplaats bemachtigd
heeft bij AA Gent, tot nader order de nummer drie van de Jupiler League.
door Dieter Bauwens en Benjamin Ponsaerts
Hannes, hoe zijn de examens geweest?
“Ik heb er vier gedaan. Ik had er normaal
zes, maar ik heb er één gewoon geskipt omdat ik het niet meer kon leren in twee dagen.
Mijn eerste ging vrij goed. De andere weet ik
niet. En nu heb ik er nog eentje na de vakantie, maar ik weet nog niet wanneer dat valt.”
En wanneer studeer je dan? Na de
training?
“Eigenlijk heeft een voetballer veel tijd, hé.
Sommige clubs trainen twee keer per dag.
Wij trainen één keer. Vandaag (donderdag
9 februari, n.v.d.r.) was er bijvoorbeeld om
14.30 uur een training van twee uur, maar
we moesten wel al om 13 uur op de club zijn.
Dan ben ik meestal thuis rond 18 uur. De
namiddag ben ik kwijt, maar in de voormiddag heb ik wel tijd.”
Het is dus niet zo dat je tijdens de examens
trainingen hebt overgeslagen?
“Neen, je kan dat ook niet. Het is misschien
raar verwoord, maar het is mijn job. Ik denk
dat, als ik het gevraagd had, het wel mogelijk geweest zou zijn, maar dat zou dan voor
mezelf niet goed geweest zijn. Je moet ook
spelen, hé. Als je veel trainingen mist, wordt
dat moeilijk.”
Heb je nooit gedacht: ‘Waar ben ik aan
begonnen?’
“Het was nu wel een ongelukkige timing: ik
speelde net alle matchen die samenvielen
met de examens. Maar uiteindelijk viel dat
www.schamper.ugent.be

wel goed mee. Op voetbalvlak toch (lacht).
Studeren is iets anders waarschijnlijk. Ik
voel mij misschien een beetje meer vermoeid dan anders, maar het is ook maar negentig minuten dat je een inspanning levert.
Daarna ben je vrij en kan je recupereren, en
tegelijk ook studeren. Nu denk ik wel: ‘Ik wil
wel eens uitslapen’. En dat examen na de vakantie valt een beetje op een ambetante datum, maar dat lukt wel.”
Een keer Overpoort
Hoe gaat die combinatie tijdens het
academiejaar?
“Dat is eigenlijk hetzelfde. Voetbal is prioritair, maar als ik naar de lessen kan gaan, dan
ga ik ook en probeer ik het altijd zo goed
mogelijk te doen. Het is niet simpel, maar
we kunnen maar proberen, hé.”
Zorgt het soms ook voor een aangename
afwisseling?
“Ja zeker. Dat is het plezantste. Hier op de
unief kan je over iets anders praten dan over
voetbal, terwijl het daar meer gaat over auto’s, vrouwen... (hilariteit).”
De clichés kloppen dus.
“Niet bij iedereen. Ik moet ook niet overdrijven: zoveel wordt daar nu ook niet over
gesproken, maar gewoon eens in een andere
omgeving zijn dan het voetbal is wel leuk.
Dat is het gezondste denk ik, als je eens je
gedachten kan verzetten. Ik wil ook nog

iets uit mijn jeugd halen. En de sfeer hier
in Gent: die is ideaal. Echt een fijn beeld als
je zo in de Sint-Pietersnieuwstraat iedereen
met zijn fiets ziet. Over het nachtleven kan
ik... één keer meespreken. Na de examens
moet dat al eens kunnen.”
Slechts één keer. Vind je dat vervelend?
“Goh... Niet echt eigenlijk. Ik kan daarmee
leven. Ik denk dat ik er wel genoeg voor terugkrijg om dat te laten. Mijn vrienden zijn
nu bijvoorbeeld op skivakantie. Dat kan ik
ook niet meemaken en dat is wel jammer,
maar achteraf valt dat wel goed mee.”
En kan je in de zomer mee op vakantie?
“Neen, want de voorbereiding start 20
juni, dat is op het einde van de examens. Ik heb eigenlijk vakantie in het
voetbal wanneer ik moet studeren.”
Voor jou zou het ideaal zijn als de competitie en het academiejaar samenvielen.
“Ja, dan zou ik eens iets kunnen plannen,
maar nu lukt dat dus niet. En dat is jammer, want ik ga heel graag eens weg. Maar
een citytrip van twee-drie dagen moet wel
kunnen. Daarvoor moet ik me wel kunnen
vrijmaken.”
Heb je veel contact met je
medestudenten?
“Ik heb al een aantal
vrienden gemaakt, ja.

Lees
verder

Begeleiding
Heb je eigenlijk een topsportstatuut?
“Ja. Er was eens een avond waarop alle topsporters samenkwamen. Ik geloof dat er hier
in Gent een tweehonderdtal zijn. Ik ben dus
zeker niet de enige.”
Wat houdt dat in, zo’n topsportstatuut?
“Vooral dat je je examens kan verleggen en
dat je lessen mag missen, maar dat laatste
geldt voor iedereen denk ik.”
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Word je intensief begeleid, op de universiteit of op de club?
“Professor Jurgen Pieters is ook een supporter van AA Gent en hij stuurde me een mailtje om te zeggen: ‘Als er iets is, mag je altijd
eens langskomen om te bespreken hoe je de
zaken het best aanpakt’. Hij geeft een tweedejaarsvak en is ook voorzitter van de examencommissie, geloof ik. Hij heeft me wel goed
geholpen. Zo’n eerste jaar is niet gemakkelijk:
alles is nieuw, je weet niet wat je te wachten
staat.”
En is er binnen de club iemand die je
begeleidt?
“Er is wel iemand die me volgt en me af en
toe eens belt, Luc D’Haenens. Dat is een
scout en hij houdt zich ook bezig met de weinige spelers die studeren.”
Krijg je veel raad van ervaren spelers, bijvoorbeeld Tim Smolders of Bernd Thijs?
“Ja, en dat is altijd wel welkom. Wanneer je
als jonge speler net komt piepen op dat niveau is het altijd handig als je begeleiding
krijgt van oudere spelers die toch heel wat
ervaring hebben. Op training kan je van hen
stelen met je ogen. Het is heel leuk dat zij mij
integreren in de groep.”

En spreek je vaak met je trainer, Trond
Sollied, of eerder met zijn assistenten?
“Met de technische staf wordt er eigenlijk
niet zoveel gepraat. Twee keer per jaar: een
keer tijdens de winterstage en een keer tijdens de zomerstage. En dat zijn gesprekjes
van vijf of tien minuten. Maar dat is het dan
ook. Anders spreek je nooit met de trainer.”
Wat zijn je ambities nog dit seizoen?
“We mikken nog steeds op Europees
voetbal.”
Kijk je daar naar uit?
“Ja. Ik heb vorig jaar ook al een paar keer op
de bank mogen zitten tijdens Europese wedstrijden, tegen Feyenoord en tegen Sporting
Lissabon. Die ervaring was fantastisch. Alles
is zoveel grootser. Heel Europa kijkt eigenlijk
mee. Dat is heel plezant en ik hoop dat ik dat
volgend jaar ook mag meemaken.”
Je zegt: ‘Heel Europa kijkt mee’. Zorgt dat
dan niet voor extra zenuwen, of ben je niet
iemand die snel nerveus wordt?
“Neen, ik ben vrij rustig van nature. Ik heb
niet zoveel zenuwen of stress voor de match
of voor een examen. Als ik zenuwen heb, klap
ik dicht.” ■

getal van de week

221

We schrijven januari 2012. In de Rozier duiken overal posters op

van studenten die protesteren tegen de sluiting van het pc-knooppunt Letteren en Wijsbegeerte. Voor zij die het nog niet wisten:
het pc-knooppunt was het beste alternatief voor de Boekentoren
in de blok. Studenten die wat later uit hun bed kwamen konden
tegen een uur of tien nog perfect aan een zitje raken zonder daarvoor te moeten reserveren. De eis voor een deftig alternatief werd
met de komst van de gloednieuwe faculteitsbibliotheek Letteren
en Wijsbegeerte ingewilligd. Maar liefst 221 stoelen en barkrukken staan klaar om studenten in de volgende blok van een warme
zitplaats te voorzien. Wifi-verbinding, belachelijk veel stopcontacten, strak design ... Deze plek lijkt meer op een hippe koffiebar
dan een muffe bibliotheek! ■
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Ze zijn wel voor Brugge (lacht). Dat moet nu
net lukken natuurlijk.”
Vrienden?
“Relatieve vrienden (lacht). Neenee, ze steunen mij wel. Ik mag elke match winnen, behalve die tegen Brugge.”
Ze bekijken je niet als ‘dat voetballertje’?
“Neen, het is gewoon: ‘Hannes heeft notities nodig.’ Er is ook een reden voor. Als ik
nu elke dag in bed bleef liggen doordat ik de
avond voordien te zwaar gefeest had in de
Overpoort, zou dat misschien anders zijn.”
Je Frans en Spaans kan je met je ploeggenoten oefenen.
“Ja, en dat is wel handig. Want een taal leer je
door te spreken. Ik moet zeggen: Melli is van
Cadiz, Andalusië en die mensen zijn daar redelijk onverstaanbaar. Ze slikken daar enorm
veel klanken in. Het schijnt dat dat zoals de
West-Vlamingen bij ons is (lacht). Maar met
César Arzo gaat het wel. Ik ben nu drie maanden bezig en ik kan wel al een aantal dingen
zeggen. Het is een doel om effectief Spaans te
kunnen spreken.”
En Frans met Maréval en de Afrikaanse
spelers?
“Ja, eigenlijk spreekt drie vierden van de
ploeg Frans. Frans is de meest voorkomende
taal, samen met Engels.”
Steunen je ploegmaats je? Vragen ze je op
of gaat het niet zo ver?
“César (Arzo, n.v.d.r.) probeert wel in het
Spaans met mij te praten. Ik weet dat ik veel
fouten maak en wellicht nieuwe woorden
uitvind, maar dat is normaal. Een taal leer
je door te praten. Tim Smolders is trouwens
in Kortrijk vastgoed aan het studeren, om
later ergens op te kunnen terugvallen. Hij
doet avondschool en hij heeft ergens in mei
examens. En Frank Boeckx was van plan
zich in te schrijven, voor communicatiewetenschappen, geloof ik. Voor de rest denk ik
niet dat er nog studeren.”

OMDAT FILM
ONZE PASSIE IS

FOTO

THE INVADER (Nicolas Provost)
“Heerlijk trippy immigrantendrama dat frustreert,
enerveert en fascineert”
Knack Focus.be

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ
Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:
Uitstekend beeld, heldere Dolby digitale klank en modern zitcomfort.
En niet te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.

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

de mooiste plekjes
van gent

de Filatures Nouvelle Orleans
Gent, volgens Lonely Planet “Europa’s best bewaarde geheim”, is een stad met vele gezichten. Het veelzijdige Gentse stadslandschap vertelt talrijke vergeten verhalen. Wij vertellen
het verhaal van een site die Gents best bewaarde geheim zou kunnen zijn.
door Quinten Bafort

W
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aar iedere student wel eens het
historische centrum doorwandelt en zich
verbaast over de schoonheid en rijke geschiedenis van de stad, kunnen slechts
weinigen zich inbeelden dat het ooit niet
de torens, maar fabrieksschoorstenen waren die de Gentse skyline domineerden.
Hoewel ze nu geen roet en koolstofdioxide
meer de lucht in spuwen, staan ze er nog
steeds als stille, onopvallende getuigen van
een half vergeten verleden. Ooit dankte
Gent als “het Manchester van het vaste
land” haar internationale faam aan de textielindustrie. Vele statige gebouwen die
herinnerden aan dat roemrijke verleden
hebben het reeds begeven onder de verwoestende krachten van de tand des tijds.
Andere kregen een nieuwe bestemming.
De Filatures Nouvelle Orléans hoort in
geen van beide categorieën thuis. Al staat
ze door vandalen, koperdieven en ander
gespuis op het randje van de afgrond, al
zijn er reeds verschillende delen illegaal
gesloopt of onherstelbaar beschadigd, toch
eist ze nog steeds haar plaats op in het omliggend landschap, slechts beschermd
door haar statuut als monument, een tijdelijk nieuw dak en haar massieve muren.
Maar hoe lang zal het gebouw nog stand
kunnen houden?
18
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Terwijl het gebouw daar staat weg te
kwijnen, lijkt Stad Gent toeschouwer van
het ongelijke duel: FNO tegen de tijd. Wie
zal het halen? Dienst Monumentenzorg
beweert het tegendeel, er zou intensief naar
een nieuwe bestemming gezocht worden.
Ja, de plannen van de dienst Feestelijkheden met het complex vielen om budgettaire redenen in duigen, maar we zijn er
mee bezig. De krantenarchieven lijken te
bevestigen dat ze dat al meer dan twintig
jaar zijn. Nooit werd het FNO-gebouw het
geplande erfgoeddepot, het stadsarchief,
een feestzaal of kantorenruimte, het bleef
wat het was: een ten dode opgeschreven
stukje industrieel erfgoed, verkrottend,
maar smekend om herwaardering en de
enige zeldzame bezoekers die dit met lede
ogen aanzien lijken de spokenjagers en urbexers te zijn.
De site is te bewonderen vanop de
Nieuwevaart, maar het beste beeld wordt
verkregen vanaf de parking van de brandweerkazerne in de Roggestraat. De gebouwen zijn esthetisch weliswaar compleet
minderwaardig aan die in het historische
stadscentrum, toch zijn het pareltjes in de
industriële architectuur. Het is echter de
sfeer van vergane glorie en een roemrijk
verleden die dit stadsgezicht een extra dimensie lijkt te geven.

De S.A. Cotonnière Nouvelle Orléans
werd in 1893 opgericht als katoenspinnerij, twijnderij en ververij. De eerste
gebouwen, de gelijkvloerse spinnerij en
kantoorgebouwen, werden opgericht in
Vlaamse neorenaissancestijl en werden
snel uitgebreid met een gigantisch Manchestergebouw van vijf etages compleet
met traptoren en afsluitend waterreservoir. Een parel binnen de Gentse industriële architectuur. Vermoedelijk volledig
gerealiseerd en getekend door de destijds zeer bekende ontwerpers S. Detaeye
& Co. Het bedrijf groeide snel maar pas
na de fusie met het bedrijf met Anc. Ets.
De Waele & Röthlisberger tot de Filature
Nouvelle Orléans in 1975. De samensmelting werd gevolgd door overheidsinvesteringen en na verdere modernisering kwam
er een korte bloeiperiode. De opkomende
concurrentie van lagelonenlanden zorgde
voor de overstap naar synthetische vezels,
een primeur in België. Dit bleek slechts
een tijdelijke oplossing te zijn, het bedrijf
ging steeds verder achteruit. Er volgde nog
een overname, dit keer door UCO, maar
uiteindelijk moesten ook zij het complex
opgeven. In 1988 begonnen ze de inboedel
te verkopen en in 1990 werd de gehele site
verkocht. Het verval begon. ■
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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: Laurens Janssens
vanuit Valencia.
Het ‘Erasmus-leven’ of de ‘Erasmus-sfeer’: het zijn vage termen die dikwijls in de mond genomen worden door nostalgische ex-uitwisselingsstudenten. Soms doet het me denken aan leden van de Chiro die zich gedragen
alsof zij de heilige graal van het organisatietalent bezitten. Alsof de ervaring
van een half jaar tot een jaar in het buitenland wonen zo’n diepe indruk op
hun persoon heeft nagelaten dat ze er gewoonweg niet meer omheen kunnen. “Als je er niet bij bent geweest, als je niet tot de club behoort, kan je
het onmogelijk begrijpen.” Vrij enerverend voor de thuisblijvers, ik weet
het. Films zoals L’Auberge Espagnole hebben het Erasmus-bestaan aan haar
mythische reputatie geholpen. “Je leert er jezelf kennen, je bekijkt de wereld op een andere manier, je maakt vrienden voor het leven”, en alle andere
doodeerlijke clichés die hier gewoonlijk te lezen zijn.
Ik studeer voor een jaar in Valencia, Spanje. Inmiddels is de gevreesde
maand februari aangebroken. De maand van de wissel. Dit is de tijd van
het jaar waarin Erasmussers van het eerste semester bedroefd maar voldaan huiswaarts keren. De straten vullen zich met de nieuwe — aandoenlijk enthousiaste — lichting. En mensen zoals ik die nog een half jaar tegoed
hebben? Tja, wij blijven een beetje verdwaasd achter. Wij reppen ons doodleuk van een emotioneel afscheid op de luchthaven naar de eerste Erasmusverwelkomingsfeestjes, samen met onze nieuwe kotgenoten. Verwarrende
dagen, maar ook dagen die om reflectie vragen. Je krijgt pas echt een goed
idee van wat deze uitwisseling met een mens doet wanneer je jezelf vergelijkt met de nieuwelingen.
Ik besef nu dat die legendarische ‘Erasmus-sfeer’ waar ik het eerder over
had alles te maken heeft met de mindset van de mensen die hier toekomen.
Denk erover na: je zet mensen uit compleet verschillende leefwerelden samen. Allemaal hebben ze ervoor gekozen om hun lieven, vrienden, familie
en het comfort van hun thuisland achter te laten. Allemaal willen ze nieuwe, exotische vrienden maken en terugkeren als een rijker, ervaren iemand.
En het allerbelangrijkste: iedereen is er zich van bewust dat dit heel goed
hun enige kans kan zijn. Dat is om vuurwerk vragen. Nooit eerder heb ik
mensen zo aandachtig naar elkaar zien luisteren als tijdens de eerste weken
Erasmus. En ja: natuurlijk is het fantastisch de eerste keer dat je een diep
gesprek hebt met een Italiaan over Berlusconi, of wanneer je een Duitser
met een Griek ruzie ziet maken over de euro. Dat zijn momenten die je
niet snel vergeet. Ontnuchteren doe je echter wel vrij snel. De magie van
Erasmus zit hem echt in de eerste maand. Want laat ons eerlijk zijn: hoe
lang blijft het plezant om Nederlandse scheldwoorden uit te wisselen met
een Hongaar? ■
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Achterklap
‘t Zal Wel Gaan wordt 160
Wie zich nog zou afvragen waar het uiltje met
de mysterieuze naam ‘Julius Uyl’ vandaan komt:
het is een creatie van de vrijzinnige studentenvereniging ’t Zal Wel Gaan ter ere van haar 160e
verjaardag. Het uiltje dankt immers zijn naam
aan Julius Vuylsteke, oprichter van het taalminnend studentengenootschap in 1852. Daarmee
mag ‘t Zal Wel Gaan zich vandaag de oudste
actieve studentenvereniging in Vlaanderen noemen (en dus niet het KVHV, zoals de petjes zelf
verkeerdelijk mededelen op hun website). Het
jubileumjaar van ‘t Zal Wel Gaan ging van start
in januari met een flashmob in de Boekentoren,
alwaar enkele anonieme vrijdenksters flyers uitdeelden voor hun Festi’t Zal van 21 februari. Dat
deden ze zonder kleren aan hun bovenlijf- hun
borsten waren louter bedekt met pannenkoeken.
Studentenbeheerder verlaat ons
Zoals u al kon merken aan de vacature in deze
Schamper, is de Dienst Studentenactiviteiten op
zoek naar een nieuwe studentenbeheerder. Werner Raeymaeckers zal immers enkele maanden
vroeger stoppen met zijn functie als studentenbeheerder. Al gaat Werner niet weg zonder enkele
mooie cadeautjes achter te laten: vergaderschermen, geluidsabsorberende panelen én verhoogde
subsidies voor de konventen. Bovendien wordt
de voorstelling van het jaarverslag dit jaar voor ‘t
eerst in de Kinepolis georganiseerd, met een gratis avant-première.
Kassa MaTRaK ontvreemd
Om uit de kosten te komen verkoopt MaTRaK, de Gentse toneelvereniging, elk jaar koekjes. De kassa met de opbrengst daarvan, die dit
jaar in de archiefruimte van De Therminal stond,
blijkt nu verdwenen. Het zou om zo’n 600 euro
gaan, een financiële ramp voor de theatervereniging. Bandieten! ■
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Alternatieve energie, wat
Het zwarte goud is allang niet meer zo’n wondermiddel als vroeger gedacht werd: het raakt stilaan op en vervuilt onze omgeving. Daarom is men meer en meer op zoek naar alternatieve energie, en natuurlijk kon de UGent niet achterblijven. Schamper snuisterde even rond in de labo’s en
vond energie op de zotste plaatsen!
door Lise Beirinckx en Sebastian Ippolito

Algen zijn lange tijd niet echt een populair onderzoeksonderwerp geweest, maar
daar komt hoe langer hoe meer verandering
in. Ze lijken niet alleen hét voedsel van de
toekomst of de basis van het leven in de zee,
maar ook een zeer waardevolle energiebron.
De universiteit Gent is een van de partners
in het Europese Energetic Algae-project dat
de mogelijkheden onderzoekt om deze biologische energiebron ook in de praktijk te
kunnen exploiteren.
Het idee om hernieuwbare bronnen te
gebruiken voor onze energievoorziening
bestaat al een tijdje. De olievoorraden slinken verschrikkelijk snel en de prijzen swingen al een tijdje de pan uit. Hernieuwbare
energie is niet noodzakelijk veel properder
dan aardolie. Ook hier is er een verbranding nodig om energie op te wekken en is
er dus een CO2-uitstoot. De materie waar
de energie uit gewonnen wordt, is jammer
genoeg niet onuitputtelijk: uit plantaardig
materiaal kan men eveneens energie halen,
en zo werd de eerste generatie biobrandstoffen geboren. Palmolie, koolzaadolie en
andere plantaardige bronnen leken wel de
toekomst, tot men er fijntjes op wees dat
daar heel wat landbouwareaal voor nodig
is. Geen optie dus, want goede landbouwgrond is nu al schaars, en het regenwoud
nog meer uitdunnen is voor veel mensen
not done.
De tweede generatie biobrandstoffen
werd in het leven geroepen: houtafval en
andere plantaardige producten die anders
gewoon weggegooid zouden worden. Recyclage dus, maar helaas was de productie en
de opbrengst niet helemaal zoals verhoopt.
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Aantrekkelijke algen
Op naar de derde generatie dan maar,
en hier komen de algen in het verhaal: heel
makkelijk te produceren zonder dat er al te
veel kostbare grond of zoet water voor nodig is. Op een zeer kleine oppervlakte kom
je snel aan een zeer grote biomassa, al is het
voorlopig vooral nog erg theoretisch. Doctor Annick Verween, die mee in het project
zit, vertelt dat het tot nog toe in de praktijk
allemaal nog wat moeilijk ligt. “Er is ontzettend veel tralala rond die algen, maar
uiteindelijk zijn er nog maar heel weinig investeerders.”
Het Energetic Algae-project gaat na hoe
er zo efficiënt mogelijk biobrandstof uit die
algen gehaald kan worden. De meest gebruikte methode is het anaëroob vergisten
van de algen. Dat gebeurt in een vergistingsmachine waar micro-organismen het
materiaal vergisten bij hoge temperaturen. Hierdoor komt er een biogas vrij dat
gebruikt kan worden om er energie uit te
halen. De focus in dit project ligt evenwel
op biodiesel die men uit de algen wil halen.
Hiervoor wordt een bepaalde lipidenfractie
uit de algen gerecupereerd, die ideaal is om
biodiesel te maken.
Algen lijken volgens de voorstanders wel
een wondermiddel. Want ook al zorgt de
algenverbranding voor een CO2-uitstoot,
de algen zelf verbruiken die CO2 ook om
te groeien. Voorstanders menen dat je die
algen kan laten groeien door de uitlaatgassen van een fabriek door hun kweekvijver
te sturen. Al zijn er volgens Verween ook

veel tegenstanders die iets minder idealistisch zijn.
Elektrische golven
Maar de zee biedt meer dan alleen algen
voor energie. De UGent startte vorig jaar
een onderzoeksproject naar golfenergie:
FlanSea, of Flanders Electricity from the
Sea. Deze technologie staat nog in haar kinderschoenen, maar kan volgens professor
Julien De Rouck een rendabele aanvulling
vormen op traditionele vormen van groene
energie. Golfenergie zal gewonnen worden
in de Noordzee met zogenaamde point absorbers. Een point absorber ziet eruit als een
grote boei. Het apparaat is verankerd aan
de zeebodem en deint mee op de golven.
Deze beweging drijft een generator aan die
de golfenergie omzet in elektriciteit. Voorlopig wordt de point absorber enkel in het
laboratorium getest, maar tegen 2013 zou
de eerste ‘boei’ anderhalve kilometer buiten de haven van Oostende in zee geplaatst
worden. Als die test succesvol is, zullen de
point absorbers verder in zee uitgezet worden. Daarbij wordt gekeken naar offshore
windmolenparken: die beschikken immers
al over voorzieningen om de elektriciteit
naar het vasteland te transporteren.
Restwarmterecuperatie
Een sleutelbegrip in de elektriciteitsproductie is rendement, met andere woorden
hoeveel van de geproduceerde energie ook
effectief gebruikt kan worden. Alle mogelijk
inspanningen worden geleverd om het ren-
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brengt de toekomst?
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Wetenschapskort

dement zo hoog mogelijk te krijgen. Een van
de belangrijkste hordes die daarvoor genomen moet worden, is het wegwerken van de
restwarmte: bij energieproductie komt er vaak
heel veel warmte vrij die door de gebruiker
niet benut kan worden en vaak ‘weggekoeld’
moet worden door de industrie. Schattingen
zeggen dat er zo in Europa maar liefst 140
terawattuur aan energie verloren gaat. Toch
zou deze warmte terug omgezet kunnen worden in elektriciteit. Er bestaat daar zelfs al
een systeem voor: de Organic Rankine Cycle, kortweg ORC. Deze installaties steunen
op het basisprincipe van een stoomturbine en
genereren energie op een vergelijkbare manier. Het cruciale verschil is dat de gerecupereerde restwarmte het enige is wat de turbines
aanvoert, waardoor zo een hoger totaal rendement ontstaat.
De ORC zelf heeft echter een heel laag
rendement omdat de temperatuur van de

restgassen niet hoog genoeg is. Economisch
gezien heeft deze methode dan ook niet erg
veel voordelen meer. Om dit probleem op
te lossen hebben de universiteiten van Gent,
Antwerpen en Luik de handen in elkaar geslagen voor de ontwikkeling van de ORCNext.
Onderzoek zal zich in de eerste plaats richten
op cycli om de efficiëntie te verhogen bij lage
temperaturen en bijgevolg ook op kleinere
schaal, voor kleinere industrie. Daarnaast is
het belangrijk dat controlealgoritmes worden
ontwikkeld die overweg kunnen met een variabele temperatuur en dus een variabel vermogen.
In Gent steunt een initiatief de huidige
energierevolutie volledig: Ghent Bio-Energy
Valley. Deze non-profitorganisatie is gegroeid
uit de samenwerking van onder andere de
UGent, de Stad Gent en de Haven van Gent.
Ghent Bio-Energy Valley promoot onderzoek en ontwikkeling van energie, onder
andere biodiesel en
bio-ethanol, uit biologisch materiaal zoals
koolzaad, houtresten
en algen. Het achterliggende idee is natuurlijk dat we onze
afhankelijkheid van
fossiele brandstoffen
zo snel mogelijk moeten afbouwen voordat
de reserves op zijn,
anders zou de cold
turkey wel eens hard
kunnen aankomen.
Wie weet zijn we daar
bijna klaar voor. ■

In Azië worden kinderen niet uit kolen,
maar uit algen geboren.
www.schamper.ugent.be

S.I. Stel je voor, een jongeman
heeft een onenightstand met een
heet wijf dat hij heeft opgepikt in
één van de vele Overpoortcafés.
Midden in de daad besluit zij dat
ze honger heeft – ze is immers niet
langs de frituur geweest deze avond
– en probeert de jongen op te peuzelen. Dilemma, dilemma! Vlucht
hij of gaat hij door? De oerdriften
Voortplanting en Overlevingsdrang worstelen voor overmacht.
Letterlijk verscheurd door deze
tweestrijd vlucht de jongeman,
maar laat zijn genitaliën achter in
zijn hongerige partner. Althans,
dat is wat hij zou doen als hij een
spin van de soort Nephilengys
malabarensis zou zijn. Lange tijd
hebben onderzoekers zich afgevraagd waarom deze spin zo’n dramatische voorplantingstactiek zou
toepassen. Nu blijkt uit onderzoek
dat de afgebroken penis tot lang na
het vertrek of de dood van de spin
sperma blijft overbrengen. Dit betekent een grotere kans voor voortplanting. Als dat geen selfish gene
is…

Het idee om zonder mannelijke
genitaliën door het leven te gaan
heeft nu ongeveer de helft van ons
lezerspubliek depressief gemaakt.
Gelukkig menen enkele wetenschappers in magic mushrooms,
of toch het actieve bestanddeel
psilocybine, een efficiënt geneesmiddel te zien tegen depressie.
Psilocybine vermindert de hersenactiviteit in de regio’s met talrijke
verbindingen tussen verschillende
hersendelen, zo blijkt uit onderzoek met MRI-scanners aan de
Imperial College London. Bijgevolg zou het makkelijker zijn om
levendige herinneringen op te roepen. Depressiepatiënten hebben
tijdens praattherapie vaak moeite
om gelukkige herinneringen weer
voor de geest te halen. Psilocybine
zou hen dus helpen het leven van
de zonnige
kant te511
zien. ■
Schamper
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mumo, museum voor
morfologie, ontleed
Plezier met skeletten en organen in het Museum voor Morfologie

Op 24 februari vindt voor de eerste maal de Nacht van de Universitaire Musea plaats. Een van de
deelnemende instellingen is het Museum voor Morfologie op de campus Dierengeneeskunde in
Merelbeke. Het huisvest tegenwoordig de onderkaak van Theofiel de Potvis.
door Dominique De Meyst
Morfologie voor beginners
mor – fo – lo` gie (Grieks) – Morfologie,
synoniem van vormleer, is de leer van bouw
en vorm der organismen. Het is de verzamelnaam voor drie aparte wetenschappen
die elk een aspect van die bouw bestuderen: anatomie bestudeert het macro-niveau
(lees: organen, dissecties), histologie het
micro-niveau (lees: cellen, microscopen)
en embryologie de vroege ontwikkeling van
organismen. Tot zover de basisles wetenschapsjargon.
In de traphal die naar het museum leidt,
word ik al opgewacht door de reusachtige
onderkaak van een in 2009 in België gestrande vinvis. Ik heb een afspraak met
Marjan Doom, conservator van het museum, waarop haar bureau overigens uitkijkt.
Ze beheert de collectie, begeleidt practica,
organiseert rondleidingen en andere activiteiten ter ontsluiting van de collectie. Daarnaast werkt ze aan een doctoraat.
Het hart van een échte hond
In het museum vind je drie soorten objecten aan de hand waarvan organismen
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worden bestudeerd: plastinaten, afgietsels
en skeletten.
Om te beginnen bevinden zich in het
museum plastinaten. Dat zijn weefsels bewerkt met een bepaald soort silicone. De
revolutionaire plastinatietechniek is in de
jaren zeventig ontwikkeld door Gunther
Von Hagens, bekend van zijn wereldwijde
Körperweltententoonstellingen.
Marjan
doet letterlijk een boek open over de man:
“Aaah, Von Hagens, dat is een geval apart.
Zijn techniek mag dan wel bijzonder goed
en innovatief zijn, hij heeft nogal een hoge
dunk van zichzelf. Zo is het plastinatieproduct enkel bij hemzelf te verkrijgen. Je moet
weten dat hij lang niet de eerste is die zich
bezighoudt met de conservatie van weefsels.
Wetenschappers waren daar al jaren mee
bezig. Von Hagens durft al eens vergeten dat
hij het warm water niet heeft uitgevonden,
enkel wat warmer gemaakt.”
Afgietsels zijn dan weer kleurrijke kunststoffen afdrukken van holtes. Ze worden
bijvoorbeeld gebruikt om het bloedvatennetwerk in een lever of in de luchtwegen
vast te leggen. Alle (slag)aders worden opgevuld met de kleurrijke vloeistof. Nadat de
vloeistof is opgesteven, wordt het overige

weefsel opgelost in een soort base en blijft
enkel een perfecte replica van de (slag)aders
over. “Da Vinci is daar destijds mee begonnen. Die man was all-rounder, dat is opmerkelijk: kunst en wetenschap liggen soms heel
dicht bij elkaar. Denk maar aan zijn Vitruviusman (de man in de cirkel, n.v.d.r.). Da
Vinci was intensief bezig met anatomie.”
Tot slot zijn er de skeletten. Een paard
met ruiter is het pronkstuk van de skeletten
in het museum. “Het werd geassembleerd
door Jan Cools, een werk van lange adem.
Dit skelet heeft zelfs een podiumplaats gehaald op een internationale skelettenbouwwedstrijd!” Ik zwijg even. “Ja, daar bestaan
wedstrijden voor (lacht).” Mijn vraag hoe
die skeletten eigenlijk gemaakt worden,
blijft niet onbeantwoord. “Ofwel steken we
de botten in een grote kookpot en wordt de
snijzaal eventjes een keuken, maar deze methode vergt nadien nogal veel puzzelwerk.
Daarom is het voor kleinere dieren gemakkelijker om de skeletten koud te prepareren.
We hebben hier ook ergens een keverkolonie rondlopen die we op kadavers kunnen
loslaten, maar die zijn nogal kieskeurig en
onvoorspelbaar.”
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Nuttig én kunstig
“We maken uiteraard niet zomaar plastinaten en afgietsels,” legt Marjan uit. “Al wat
je hier ziet, heeft ook nut. De plastinaten
worden didactisch aangewend. Als studenten in een dier of orgaan moeten snijden,
is het handig dat ze al eens hebben kunnen
zien en voelen hoe dat eruit ziet. Anders
snijden ze toch maar in het wilde weg. Afgietsels en skeletten zijn eerder op onderzoek gericht. Bij onderzoek naar bloedvaten,
bijvoorbeeld, is het gemakkelijk om al een
afdruk te hebben. Dat zijn namelijk holtes
en als je in holtes snijdt, zijn de holtes weg,
natuurlijk!”
“Je ziet hier voornamelijk huisdieren,
maar zeker de laatste jaren werken we ook
met andere dieren. Zoals met Theofiel, bijvoorbeeld. Het zou zonde zijn om niets
met dat dier te doen, aangezien we er toch
de mogelijkheid en capaciteit toe hebben.”
Het bestuderen van andere dan huisdieren
bewijst dan ook zijn nut in de vergelijkende
en evolutionaire anatomie. “Hoe kan een
student weten vanwaar een bepaald anatomisch kenmerk komt? Dieren worden vergeleken met elkaar, met hun voorouders. In
het museum kan je dieren in hun perspectief plaatsen. Zo hebben varkens anatomisch
trouwens niet altijd zoveel gemeen met
mensen als doorgaans wordt gedacht. Op
sommige vlakken vertoont de mens morfologisch meer gelijkenissen met bijvoorbeeld
schapen en geiten.”
Nochtans is het museum ook een geliefkoosde plek voor kunstenaars. Afgietsels bij
uitstek bewijzen dat morfologie niet enkel
nuttig is, maar ook zeer mooi kan zijn. “Fotografen komen hier regelmatig stukken gebruiken om een fotoshoot te houden. Johan
Jacobs is als het ware onze huisfotograaf.
Het komt er op aan om de voorwerpen uit
hun wetenschappelijke context te rukken en
er kunst van te maken.” Bij de ingang van
het museum staan twee tafels met werk van
www.schamper.ugent.be

een aantal fotografen. Het ziet er inderdaad
meer lieflijk dan luguber uit.
Koplopers in de potviskunde
De voorbije weken was het in het departement Morfologie alle hens aan dek. Toen
Theofiel de Potvis aanspoelde op het strand
van Heist, waren de morfologen er als de
kippen bij. “Voor dat soort incidenten werken er eigenlijk vier diensten nauw samen,”
verklaart Marjan. “De BMM (Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de
Noordzee en het Schelde-estuarium, n.v.d.r.)
is er als eerste bij wanneer een dier strandt.
Wij hebben ondertussen al een zodanig goede samenwerking met hen dat ze ons direct
opbellen en zeggen ‘Hey, er is een potvis gestrand!’. Ook de Universiteit van Luik is betrokken. Zij staan in voor de autopsie, maar
we helpen hen daar wel bij. Nadien is het aan
de UGent om het dier of bepaalde stukken
ervan te conserveren. Van deze potvis hebben we de onderkaak, enkele wervels en een
flipper (voorpoot) meegenomen. De civiele
bescherming is de laatste schakel in het proces. Zij moeten het kadaver opruimen, het
vuile werk.”
Van deze potvis werd enkel de onderkaak gerecupereerd. Die onderkaak, die ik
in het echt te zien krijg in de snijzaal (waar
het vlees van het bot wordt gesneden), is indrukwekkend. “De hele potvis meenemen is
onmogelijk, we moeten keuzes maken,” legt
Marjan uit. “Een rottend kadaver zorgt voor
tijdsdruk. We moesten ook rekening houden
met de getijden aan zee. Een volledige potvis kunnen wij bovendien niet verwerken.
We hebben dan voor de onderkaak gekozen,
naast de bovenschedel het grootste bot, en
dáár was al een grote kraan voor nodig.”
Aan bekende dieren geen gebrek. Ook de
jonge giraf die onlangs in Bellewaerde zijn
poot brak, is in Gent terecht gekomen. (Verderop in Schamper krijgt die giraf zijn eigen
artikel.)

Von Hagens durft al eens vergeten dat
hij het warm water niet heeft uitgevonden, enkel wat warmer gemaakt
Eén universiteitsmuseum
Het valt op dat het MuMo bijna uit zijn
voegen barst. Marjan beaamt het probleem,
maar er is hoop. “De uitvoering laat voorlopig op zich wachten, maar de beslissing is al
genomen: er komt één universitair museum
waar verschillende collecties zullen worden
verzameld.” Met zo’n universitair museum
kunnen het MuMo en andere academische
collecties de ruimte krijgen die ze verdienen.
Bovendien zal zo’n museum de zichtbaarheid
van de collecties ten goede komen. “Aangezien de collectie in het MuMo voortvloeit
uit onderwijs en onderzoek, is het natuurlijk
niet de bedoeling dat ze verpietert in een of
ander museum. De link met de wetenschap
moet duidelijk blijven, want niemand heeft
baat bij dode collecties,” benadrukt Marjan.
Eén groot universiteitsmuseum zou het
de bezoeker ook een pak gemakkelijker
maken tijdens de Nacht van de Universitaire Musea. Tot dan zal je echter nog met
je fiets of met de speciaal voor de gelegenheid ingelegde pendelbussen je weg door
Gent moeten banen. Eén ding staat vast: in
die universitaire musea kan je best wel nog
wat leren! ■

Nacht van de Universitaire Musea,
donderdag 24 februari vanaf 19u. Meer
info en de verschillende musea vind
je op www.sciencemuseum.ugent.be/
museumnacht.
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Lieve mama, grote mama
Sterke mama, stoute mama
Ik had je willen knuffelen
Slapen in je schoot
Luieren tussen je poot-en
Groeien, bloeien, krioelen
Ik had je steeds graag gezien
De vliegjes van je rug geplukt
Veel kusjes op je wang gedrukt

foto Babygiraf.com

Maar het mocht niet zijn
Jij deed me liever pijn
Nu doet het geen pijn meer

J&J Op 1 februari 2012 zag een zeldzame Rothschildgiraf het levenslicht in
Bellewaerde Park. Voor mamagiraf Simone bleek de natale vreugde echter van
korte duur en in een vlaag van sociaal darwinisme schopte ze de boreling een
open beenbreuk. De babygiraf werd na twee dagen in allerijl overgebracht naar
de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke, maar daar kon men haar slechts
zachtjes laten inslapen. Simone ( foto rechts) blijft voorlopig achter de tralies.
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ugent kan babygiraf niet redden
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wetenschap voor
dummies

Aangezien het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: metamaterialen.
Weldra hebben Harry Potter-boeken niet
langer het monopolie op onzichtbaarheidsmantels. Wetenschap lijkt soms magie, waardoor ook dreuzels zoals u en ik ooit misschien
in staat zullen zijn zo’n mantel te kopen. Het
materiaal zal dan niet bestaan uit een soort
betoverd textiel, maar uit hoogtechnologische metamaterialen. Metamaterialen zijn
artificiële structuren die een zeer opvallende
eigenschap hebben: een negatieve brekingsindex. Hierdoor lijken bepaalde onderdelen
onzichtbaar.
Wie een rietje in een doorzichtig glas water
zet en dit object van de zijkant observeert, zal
zien dat het rietje onder water plots een andere helling heeft dan boven water. Dit komt
doordat het water de lichtstralen ‘breekt’, wat
de optische illusie creëert dat het rietje geknakt is. Niets is echter minder waar. De snelheid van het licht verandert naargelang het
medium dat het doorkruist, en die verschillende snelheden zorgen ervoor dat het licht
afbuigt bij overgang van het ene medium naar
het andere. Het licht ‘breekt’ als het ware. Elk
materiaal heeft voor elke golflengte zijn eigen
www.schamper.ugent.be

specifieke brekingsindex, maar bij alle natuurlijke materialen en structuren is die brekingsindex positief.
Bij een negatieve brekingsindex wordt het
licht niet alleen vertraagd, maar ook nog eens
in een andere richting gebogen.
Moest water een negatieve brekingsindex
hebben, dan zou het lijken als of het rietje terugknakt. Wie een zwembad met dit water
zou vullen, zou plots onder water de achterkant van de mensen zien. Ook metamaterialen buigen het licht in de andere richting af en
zenden, mits een goed ontwerp, de lichtstralen onveranderd terug in de oorspronkelijke
richting. Daar de elektromagnetische golven
in dat geval precies dezelfde zijn als in afwezigheid van het voorwerp, lijkt het zelf geen
licht uit te zenden en kunnen we het bijgevolg
niet ‘zien’. Onze ogen worden dus professioneel om de tuin geleid.
Metamaterialen bestaan niet in de natuur.
Ze worden in labo’s gefabriceerd en zoals vaak
lijkt de theorie heel wat makkelijker dan de
werkelijkheid. Zo zijn metamaterialen slechts
onzichtbaar voor een klein deel van de golf-

lengtes. De meeste metamaterialen kunnen
we dus met het blote oog zien, terwijl ze net
niet gedetecteerd worden door radar- of andere elektromagnetische golven. Er bestaan
ook wel metamaterialen die specifiek het
zichtbare licht afbuigen, maar voor deze golflengte is het al heel wat moeilijker om de metamaterialen te produceren. Bovendien mag
het metamateriaal niet bewegen, want dan
treedt het dopplereffect op. Door de beweging
raken de lichtgolven vervormd en worden de
lichtstralen niet meer juist omgebogen. Ook
worden lichtstralen die er loodrecht op vallen, niet altijd correct afgebogen. Bijgevolg is
het materiaal niet helemaal onzichtbaar.
Een echte onzichtbaarheidsmantel is dus
nog ver weg, maar de aanzet is er al. Metamaterialen worden immers al toegepast in
situaties waar men licht wil manipuleren. Zo
kunnen superlenzen dingen zien die kleiner
zijn dan de golflengte, hetgeen zeker handig
kan zijn bij het verbeteren van microscopen.■

door Lise Beirinckx
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Cultuu ragenda
door Wouter De Rycke
Concert
Toen Jacques die februariochtend uit zijn
bed strompelde, had hij een besluit genomen. Hij zou zijn leven beteren. De voorbije vierentwintig uur was namelijk een van
de meest deprimerende hoogdagen van de
middenstand gekomen en gegaan: Valentijn.
Nadat Jacques zich de avond voordien met
de sussende stem van ome Eels op de achtergrond stilletjes in slaap had gemasturbeerd,
besloot hij het over een andere boeg te gooien. Hij zou zich de komende weken met ware
doodsverachting voluit in het Gentse culturele leven werpen teneinde eindelijk eens een
lief op te scharrelen.
Tijdens het concert van The Hickey Underworld (26/02, Vooruit) lijkt het Jacques
aanvankelijk voor de wind te gaan. De nijdige, gemene rock-’n-roll van de voormalige
winnaars van Humo’s Rock Rally moet zijn
zelfvertrouwen een boost hebben gegeven,
want voordat hij het beseft, zit hij in de bar
aan te pappen met een vurige rosse deerne.
Haar vriendje kan zijn dronken versierpogingen helaas maar matig waarderen, waardoor Jacques zich genoodzaakt voelt het wat
rustiger aan te doen bij de voorstelling van de
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nieuwe cd van Liesa Van der Aa in de Vooruit. (29/02). Liesa’s ingetogen, zowel kille als
intieme vioolmuziek brengt broodnodige
zelfreflectie teweeg bij Jacques. Ook de concerten van Sherman en ex-The Kooks Max
Raferty in de Charlatan (26/02) worden gesmaakt door Jacques, wiens balzak nog steeds
niet volledig geheeld is. Gelukkig is er geen
beter pijnbestrijdingsmiddel dan de psychedelische, nonchalante indiepop van Chairlift
(21/02, Charlatan). Een band die dezelfde
wateren bevaart als groepen als Empire of the
Sun, MGMT en Yeasayer.
Podium
Aangezien rosse rockchicks duidelijk iets
te hevig blijken voor onze eenzaat, probeert
hij het nu bij de meer klassiek ingestelde dames. Tijdens de opvoering van La Forza del
Destino van Verdi (vanaf 02/03, Vlaamse
Opera) ontwaart hij met zijn verrekijker een
bevallige blondine in de derde rang, maar die
zet het na de voorstelling op een haastig lopen wanneer ze zijn starende stalkersblik in
haar nek voelt. Gelukkig is Jacques veel te
wanhopig om op te geven, waardoor hij het
nogmaals waagt bij de bewerking van Molières Tartuffe door NTGent (van 03/03,
Schouwburg) en de voorstellingen Disisit en
Reset door het leuke Brusselse theatercollectief Tristero (respectievelijk 16 & 17/02 en
01 & 02/03 in CAMPO nieuwpoort). Helaas
hebben alle vrouwen daar haar op hun benen, waarop Jacques deze nieuwe tegenslag
tracht te verwerken in de negentiende editie
van Saint Amour in de Vooruit (18/02). Die
staat toepasselijk in het teken van ‘de onbereikbare’. Optredens van onder meer Peter
Buwalda, Wim Helsen, P.F. Thomése en

Dez Mona. Dit literaire topevenement blijkt
helaas al lang uitverkocht, waarna Jacques
haastig nog enkele tickets inslaat voor Rood,
het tweede luik van de alom geloofde theatertrilogie ‘De wederopbouw van het Westen’ van het gezelschap De Koe (vanaf 27/03,
Minard). Waar de inspiratie voor het eerste
deel nog gehaald werd bij Lady Gaga, haalt
men nu de boter bij overleden klassedame
Liz Taylor.
Expo
Onze vriend blijkt wonder boven wonder
tijdens die laatste voorstelling toch de interesse van één licht versuft ogend meisje gewekt te hebben. De dunne vernislaag die zijn
persoonlijkheid moet voorstellen schilfert
echter algauw weg wanneer hij het tijdens de
Nacht van de Universitaire Musea (24/02)
nodig acht om bij elk voorwerp van het Etnografisch Museum in Het Pand een pedante
en licht neokolonialistisch getinte uitleg te
geven. De breuk vindt definitief plaats wanneer Jacques de term ‘postmodernisme’ laat
vallen tijdens een bezoek aan het S.M.A.K.
(Nedko Solakov | All in Order, with Exceptions, vanaf 25/02). ■
www.schamper.ugent.be
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Take
Shelte r

DV De apocalyps is naderend. We twijfelen er niet aan dat jij, voorzienige lezer, al lang een plaatsje hebt gereserveerd in de bergen na betaling
van een bescheiden geldbedrag aan een onheilsprofeet. Rest enkel nog de
vraag hoe je je tijd moet doorbrengen in de aanloop naar je redding. Misschien biedt Take Shelter soelaas. In deze dramaprent van Jeff Nichols
wordt een man immers ook achtervolgd door apocalyptische waanbeelden die hem ertoe aanzetten een dure schuilkelder te bouwen.
Curtis (Michael Shannon, ook opdravend in de serie Boardwalk Empire) leidt samen met zijn vrouw Samantha (Jessica Chastain) en hun
dove dochtertje een gezapig leventje. Hun gelukkige realiteit wordt echter doorheen de film geleidelijk aan onmogelijk gemaakt door Curtis’ dag
-en nachtmerries. Overdag doemen dreigende luchttableaus voor hem op,
meer Turner dan Tiepolo, en ’s nachts zorgen ademloze dromen waarin
zijn dierbaren zijn vijanden worden voor nog meer onrust. Net zoals zijn
dove dochter waarschijnlijk vaak vol onbegrip naar de wereld kijkt, zijn de
verstilde beelden voor Curtis ongrijpbaar. Eerst plooit hij terug op zichzelf
en bespoedigt hij zijn eigen mentale aftakeling, maar dra sleept hij ook
zijn omgeving mee in zijn waan. Het orgelpunt van zijn solitude wordt de
schuilkelder die hij bouwt in zijn tuin om te ontsnappen aan een volgens
hem naderende storm. Geen “Que sera, sera” met het hele dorp, maar wel
een hoofdpersonage dat vooral heel erg alleen blijft.
Maar meer nog dan die innerlijke ‘getroubleerdheid’ (de atypische tronie van Shannon blijkt hiervoor uiterst geschikt), fascineert vooral de mix
tussen realisme en surrealisme die doorheen de film nooit echt wordt opgeheven. “It’s not a dream, it’s a feeling”, laat Curtis zich ontvallen. Die
onzekere relatie tussen realiteit en fictie maakt dat de prent twee uur lang
blijft boeien en beklemmen. Wat er van de onheilsvoorspellingen precies
aan is, moeten we dus in het midden laten, maar we wensen je alvast wel
succes in december. ■
www.schamper.ugent.be

De goede
man Jezus
en de schu rk
Christus

BOEK

L.L.C. Na onder andere een saga (Het Gouden Kompas), een
misdaadserie (Sally Lockhart) en een aantal tieners-met-problemen-boeken (The Butterfly Tattoo) geschreven te hebben,
richt Philip Pullman zijn pijlen op de meer hemelse sferen. ‘De
goede man Jezus en de schurk Christus’ lijkt misschien een
herwerking van het Nieuwe Testament, vast staat dat de Katholieke Kerk allesbehalve blij zal zijn met deze interpretatie. Pullman’s uitgangspunt is dat de figuur Jezus Christus niet één, maar
twee personen verbeeldt. De ene broer –Jezus – is een populaire
volksfiguur die zijn hart op de tong draagt. De andere –Christus
– de stille waarnemer en chroniqueur. De eerste hoofdstukken
lezen als een ironische parodie op het levensverhaal van Jezus:
de jongen blijkt een deugniet die zich steeds in de nesten werkt.
Maar gaandeweg wordt de toon van het verhaal serieuzer en
de eigenlijke bedoeling van de schrijver duidelijk. Hij wil meer
dan zomaar een grappige versie maken van het Evangelie, hij
wil een aanzet geven tot een kritische beschouwing van de teksten die onze geschiedenis al meer dan 2000 jaar determineren.
Zelfs de grootste atheïst zal moeten toegeven dat er interessante
denkbeelden en interpretaties verscholen liggen tussen de bladen van dit boek. Door een onderscheid te maken tussen Jezus
en Christus, kan Pullman de historische ‘waarheid’ los maken
van de eigenlijke betekenis van de Bijbelse geschriften. Daarbij
stelt hij niet zijn eigen denkbeelden in de plaats, maar wordt er
een ruimte gecreëerd voor de lezer om zelf te oordelen. Geen
leesvoer dus voor mensen die houden van een spannend verhaal (de afloop van het Christus-verhaal hangt tenslotte gewoon
aan de muur) of voor zij die getraumatiseerd zijn door jaren van
droge hosties en pedopriesters. Wel de moeite voor wie eens een
ander licht wil werpen op de Christelijke traditie en haar relativiteit.
‘De Goede man Jezus en de schurk Christus’ is verkrijgbaar
bij Fnac. ■
Schamper 511
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Anathema sequitur

In de vorige Schamper brachten we een interview uit met bibliothecaris Benn Deceuninck van
de verhuizende kunstbib. Hij was niet overtuigd van de centraliseringsplannen. Decaan Freddy
Mortier en faculteitsbibliothecaris Saskia Scheltjens bieden graag weerwoord.
door Tom De Maerschalck

Wat willen jullie rechtzetten tegenover het
vorige artikel?
Scheltjens: “We willen het ruimere verhaal
van de centrale bib vertellen. Er verhuizen namelijk 48 bibliotheken in totaal, niet enkel de
kunstbib.”
Mortier: “Er zijn goede redenen voor de centralisering. De hele Blandijncollectie lag verspreid over 222 locaties. Als studenten een boek
wilden ontlenen, was dat een enorm probleem.
Dit project is vooral ten behoeve van hen.”
Scheltjens: “Het plan is opgemaakt in 2006,
omwille van een structureel plaatsgebrek. De
faculteit in haar geheel barst trouwens uit haar
voegen. Sinds 2005 is het personeelsbestand met
138% gestegen.”
Mortier: “De kunstbib heeft een speciale status maar niet in die mate dat de collectie niet
zou kunnen ondergebracht worden op een andere locatie zonder respect te verliezen voor de
originele ruimte. Aankoop, beheer, personeel
lagen veel meer voor de hand als we alles in
één locatie onderbrachten. In de oude kunstbib
wordt trouwens alles bewaard. De renovatoren
zullen maximaal conserverend te werk gaan.
Persoonlijk vind ik het soms een beetje absurd
zelfs, aangezien Van de Velde zelf ook fouten gemaakt heeft in zijn plannen.”
Hoe zijn jullie tewerk gegaan voor de herstructurering?
Scheltjens: “We zijn begonnen met een inventaris. De collectie bleek onwaarschijnlijk groot te
zijn: 667 000 volumes die in alle hoeken en gaten
van de Blandijn zaten en slecht bereikbaar zijn.
En dat is net cruciaal voor onze faculteit, zoals
anderen pipetten en microscopen gebruiken, is
de bibliotheek ons laboratorium.”
“We verhuizen in 3 fasen, anders ben je een
jaar bezig en zouden mensen niet kunnen werken. Ongeveer 420 000 volumes komen uiteindelijk in open kast hier. Alle oude en kostbare
boeken stonden gewoon in de rekken, of in de
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bureaus van professoren. Die komen nu in een
beschermd depot terecht.”
Wat vindt het academisch personeel van de
veranderingen?
Scheltjens: “Waar de bib vroeger vooral ten
dienste stond van de onderzoekers en de boeken gewoon in hun bureaus stonden, hebben
studenten nu meer toegang en moet de onderzoekers een kleine mentaliteitswijziging ondergaan waarbij ze net als iedereen boeken zullen
moeten uitlenen. Drie jaar geleden bleek maar
52% van de collectie überhaupt geregistreerd te
zijn, dus veel was simpelweg onzichtbaar voor
de gewone gebruiker.”
Mortier: “Het is trouwens niet zo dat de bibliotheekmedewerkers van niks wisten. Al drie
jaar organiseren we jaarlijks een informatievergadering, dus de mensen zijn wél op de hoogte.
Eigenlijk hebben we vooral de oudere garde onder de professoren moeten overtuigen, studentenvertegenwoordigers en jonge onderzoekers
juichten de plannen vooral toe.”
Scheltjens: “Vroeger moesten veel bibliothecarissen evengoed het secretariaatswerk verrichten waardoor het bibliotheekwerk vaak op
de tweede plaats kwam. De herstructurering is
dus evengoed voor hen voordelig. Verder zijn
alle overplaatsingen gebeurd in open overleg
miljard
met de desbetreffende vakgroepen.
”

2

Hoe zit het met het prijskaartje?
Scheltjens: “De financiering voor de infrastructuur komt van een ander budget dan de
personeels- en andere kosten. Het investeringsprogramma voor infrastructuur loopt tot 2016,
de werkingskosten van de bib en het personeelsbestand ligt binnen de beschikbare middelen
van de faculteit zelf. Er is namelijk geen extra
budget beschikbaar, dus de hervorming is heel
low budget. De totale kosten worden geschat op
9 810 000 euro. Hou er echter rekening mee dat
het project de grootste openkastbibliotheek van
Gent zal opleveren, groter dan de Waalse Krook,
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en aan de fractie van de kost van de renovatie van de boekentoren (minstens 40 miljoen
euro).”
Gaat de bereikbaarheid er op vooruit?
Scheltjens: “Wat nu in de eerste fase al beschikbaar is, is eigenlijk een boekenverdiep.
De publieksfuncties zullen op het gelijkvloers
komen. De huidige toegang is in feite een
nooduitgang. Tot 2014 blijft het een beetje
improviseren, maar zo goed als elke collectie
is bereikbaar via een lift, ook nu.”
Mortier: “Je blijft helaas wel met de beperkingen van het gebouw zitten (de RozierPlateau is het labyrint van Knossos in het
kwadraat, n.v.d.r.). De Rozier is natuurlijk ook
een deel van het Gents patrimonium, dus het
blijft goed dat het hier gerenoveerd wordt.”
En de beveiliging?
Mortier: “Tegenover 222 locaties en minstens evenveel deuren? Ik zou denken van
wel.”
Scheltjens: “Er komen slechts twee toegangen die altijd bewaakt zijn. De boeken zelf
gaan niet beveiligd zijn met een strook. Eerst
moet alles namelijk geregistreerd worden. Als
we tegen 2014 alles hebben beschreven en
verhuisd, dan kunnen we pleiten voor hernummering en beveiliging. Lockers zijn nu
wel al verplicht.”
Gaat er vakkennis verloren van personeel dat niet mee verhuist?
Scheltjens: “Ik kom van Nederland waar
ze werkten met vakreferenten, hier is dat eigenlijk vooral het wetenschappelijk personeel
en die mensen blijven. Zij bepalen ook wat er
wordt aangekocht. Er zijn ook collectieverantwoordelijken aangeworven speciaal voor
inhoudelijke vakkennis.
Mortier: “Dat laatste zal ook helpen om
een minder toevallig verzamelde collectie samen te stellen. Als enkel de onderzoekers bepalen wat er in de collectie komt, zit je met
een enorme versnippering volgens hun interesses. Je kan zien wie in welke bibliotheek
gezeten heeft.
De povere kwaliteit van veel collecties zal
nu dus verbeteren?
Scheltjens: “Nu alle collecties geregistreerd
worden, kunnen we een kwantitatieve analyse maken van de versnipperdheid. Materiaal
voor studenten is vaak verouderd of versleten. Vanaf onderzoeksniveau wordt het een
interessante collectie, maar op bachelorniveau helemaal niet. Erger nog: boekhandels
die zichtzendingen maakten, stuurden die op
naar de vakgroep. Die kochten vaak alles aan
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in plaats van er een kwaliteitsfilter op te plaatsen, omdat ze toch geld genoeg hadden. Eigenlijk bepaalden uitgeverijen die kortingen
gaven de collecties van de Universiteit Gent.
Er zijn jarenlang visitatierapporten gemaakt
en die waren stuk voor stuk vernietigend.”
Mortier: “Ik heb het nog meegemaakt dat
de visitatie binnenkwam en vroeg hoe je kon
vinden waar een bepaald boek stond, en dat
de bibliothecaris zei : ‘Dat moet u gewoon aan
mij vragen’. Helemaal geen systematiek.”
Is het nuttig om nog openkast te werken
als alles steeds meer digitaal wordt?
Scheltjens: “De papieren collectie gaat niet
weg, die is er. Maar er wordt ook geïnvesteerd
in de digitale collectie. Tot mijn grote verbijstering zat er in deze collectie ook veel dat in
aanmerking zou komen om gedigitaliseerd te
worden door Google, ook al waren die boeken niet opgenomen in de collectie van de
Boekentoren, waar ze met dat project bezig
zijn. Ik heb werken van 1630 gewoon op de
planken als uitleenbaar gevonden. Alles voor
1871 (de datumgrens van Google, n.v.d.r.) hebben we van de planken gehaald en beschreven. Dat is dus al gedigitaliseerd.”
“Ik verwacht dat de digitale component
sterk zal toenemen in de toekomst. De online
catalogus begint steeds meer de bibliotheek
zelf te worden. Dat zal bij ons wel altijd trager gaan dan bij de exacte wetenschappen. Er
zal altijd een Shakespearedeskundige zijn die
steigert als we zouden beslissen dat alle werken ouder dan 20 jaar niet meer relevant zijn
en moeten verhuizen naar het depot.”
Past renovatie van de vervallen buitenkant ook binnen jullie vernieuwingsideologie?
Scheltjens: “Aan de buitenkant ziet het er
nog bedroevend uit, maar de binnenkant ziet
er prachtig uit ten opzichte van vroeger. Het
viel hier in stukken uit elkaar. De faculteit
heeft wel steels voorgesteld om een binnenkoer bij de renovaties van de derde fase te betrekken. De binnenkoer zal volledig overdekt
worden met een glazen dak en op een zwevende verdieping komt de centrale balie van
die fase.”
“Wat de keuze voor renovatie in plaats
van nieuwbouw betreft: de faculteit Ingenieurswetenschappen kiest er wél voor om naar
nieuwe infrastructuur te trekken, terwijl wij
de Rozier betrekken en alles vernieuwen. De
boekentoren zal gaan dienen voor de preciosa
en wij verzorgen de actuele boeken. Ik vind
het nog wel een mooie analogie dat het vroegere ‘Institut des Sciences’ nu het ‘laboratorium’ van de Letteren wordt.” ■

Foto: Simon Wardenier

Luk De Bruyker is bij zowat alle Gentenaars bekend als Pierke Pierlala. De figuur waarmee hij
vereenzelvigd wordt, is echter ‘slechts’ een nevenproject. De Bruykers levenswerk was Theater
Taptoe, waarvoor de subsidiëring enkele jaren geleden stopte.

door Dieter Bauwens en joost depotter
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Theater Taptoe is eigenlijk reeds opgehouden te bestaan. Toch zitten we vandaag
nog in de gebouwen van Theater Taptoe.
Kan u me dat uitleggen?
“Ik heb het theater gesticht toen ik bijzonder jong was, in 1968. Niet als een reflex
van mei ’68, want ik was toen nog een jongen
van vijftien. Ik ben eigenlijk beginnen spelen
voor een publiek toen ik acht jaar was. Aanvankelijk was dat uiteraard voor vriendjes en
vriendinnetjes. Toen ik twaalf was had ik al
een reizend theater en dat moest een naam
krijgen. In ’68 hebben we de naam Taptoe
aangenomen, want toen begon alles officieel
meer vorm te krijgen. Eerst waren we een
groep amateurs, pas na mijn legerdienst zijn
we een collectief geworden van zelfstandigen.
Dat hebben we zo’n vijftien jaar gedaan, tot
dat geen houdbare situatie meer was. Langzamerhand kregen we subsidies. Onder toenmalig Cultuurminister Dewael is er een echte
omvorming van het theaterdecreet gekomen.
We hebben toen een aantal erg succesvolle
jaren gekend. We zijn drie keer ambassadeur
van Vlaanderen geweest en waren op dat moment het best gesubsidieerde gezelschap. Zo’n
vijf jaar geleden vonden de adviesraden dan
dat het — om het op zijn Gents te zeggen —
niet meer bij de meubels paste. Men vond dat
we ons moesten herbronnen. Er kwamen een
boel negatieve adviezen, wat dan uiteindelijk
resulteerde in het afnemen van onze subsidie,
dus wij zijn eind 2009 noodgedwongen moeten stoppen toen onze termijn van vierjarige
erkenning erop zat.”
Dat werd dus beslist onder minister Anciaux?
“Inderdaad. En minister Schauvliege, die
in 2009 is aangetreden, zei wat wij al vermoedden: ‘Ik kan niets voor Taptoe doen. Het
enige wat je kan doen, is binnen twee jaar opnieuw een dossier indienen en hopen dat je
opnieuw erkend wordt’.”
Dan moest u die twee jaar natuurlijk wel
overbruggen.
“Ja, maar die commissie bleef dezelfde,
dus ik zie niet in wat er gewijzigd zou zijn. De
commissies vonden ons werk niet meer goed,
maar wij speelden toch 120 tot 150 voorstellingen.”
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Theater Taptoe had ook een internationale werking.
“Wel, wij hebben er eigenlijk heel bewust
voor gekozen om naar het buitenland te trekken. Vlaanderen betekende in die jaren op het
gebied van figurentheater niets. Dus moesten we naar het buitenland gaan om ons te
meten met anderen en om een trapje hoger te gaan. We konden daar regisseurs en
vormgevers warm maken om bij ons te komen werken. We waren jarenlang een vaste
waarde. Wij hadden, zeker in Frankrijk en
Nederland, een markt veroverd. We hebben
trouwens ook heel wat woordloos theater
gemaakt omdat dat het reizen vergemakkelijkte. Met ‘Hemel’, dat het meest succesrijke
en het meest internationale stuk was, hebben we meer dan 460 keer gespeeld in meer
dan twintig landen. Maar ook met de laatste
kleuterproductie — toen we al negatieve adviezen hadden, nota bene — hebben we meer
dan driehonderd keer gespeeld in maar liefst
vijftien landen. En nu met mijn afscheidsproductie zal ik toch ook in vier of vijf landen
spelen, hoewel er niets meer bestaat om ons
goed te promoten.”
Die afscheidsproductie ging vorig jaar
tijdens de Gentse Feesten in première.
“Ja. Ik heb het ‘Eenmaal, andermaal verkocht’ genoemd, of in het Gents: ‘Ienmoal
andermoal adzjuzee’. Ik heb dat dus gemaakt
tijdens de Gentse Feesten, maar gelijktijdig
had ik een uitnodiging om naar het wereldfestival in Charleville-Mézières te gaan. Gent
is zeer goed verlopen. Daar had ik ook iets
minder aan getwijfeld omdat uiteindelijk veel
mensen een emotionele band met ons theater hebben. We zitten aan de vierde à vijfde
generatie. Je moet natuurlijk een goed stuk
maken, maar het was van meet af aan zeer
duidelijk dat de opdracht goed geslaagd was.
Toen bleek dat het stuk ook in Frankrijk goed
werkte, en dat het daar dezelfde emotionaliteit teweegbracht. Dat gaf mij het gevoel dat
het universeel was. Het is natuurlijk mijn eigen levensverhaal, maar het is een goed verhaal, met een goede plot en dramaturgie.
We hebben dan beslist om het te verkopen
buiten Gent. In de eerste plaats in Vlaanderen.
Op dit moment zijn er al een vijftiental contracten afgesloten voor volgend seizoen. ‘Adzjuzee’ is dus zeker niet aan zijn einde toe.”

En dat is allemaal onder de noemer Taptoe, hoewel Taptoe er eigenlijk al mee is opgehouden?
“Het draait nog onder de noemer Taptoe.
De vzw bestaat nog. Ik denk dat, van zodra
alles uiteindelijk geklaard zal zijn, wij een

“Mensen komen niet
naar een conference
om te horen wat er
echt gebeurd is”
soort erfgoed-vzw zullen worden. En we hebben nog twee producties in huis die we, als we
dat willen, nog zouden kunnen spelen. Onder andere de ‘Miesterklasse Romain De Koninck’ die ik een aantal jaar geleden gemaakt
heb, bestaat nog. De kans is groot dat ik dat
nog herneem. Het is uiteindelijk bezit van de
vzw Theater Taptoe. Maar de dagdagelijkse
werking, en nieuwe producties maken, dat zit
er niet meer in.”
Pierke voor de leute
Kan u vertellen hoe u met de figuur Pierke Pierlala begonnen bent? Die staat eigenlijk los van Theater Taptoe, maar het is ook
hij die u de grootste bekendheid bracht.
“Ja, en dat is altijd zo wanneer je iets populairs doet. Dat is met elke acteur zo hé. Maar
bon, zonder Pierke waarschijnlijk ook geen
Theater Taptoe. Het is ook allemaal begonnen
met Pierke. Mijn vader was een Pierkespeler,
als amateur, dus ook ik heb aanvankelijk veel
met Pierke gespeeld, zeker tot mijn twaalf
jaar. Maar op dat moment had je in Gent acht
of negen Pierkes, en als jonge gast was dat niet
meteen mijn ding. Dus in die eerste jaren van
Taptoe was er van Pierke helemaal geen sprake. Het idee om werkelijk weer iets met Pierke
te gaan doen, is ons ingegeven door Armand
Schreurs. Hij deed aan politieke satire in
Hasselt, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Wij gingen op een avond
naar Armand kijken, die we kenden als collewww.schamper.ugent.be
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ga, en toen is dat idee bij ons gegroeid om ook
zelf met politieke satire te beginnen. Dat was
de periode dat Gilbert Temmerman hier oppositieleider was (in de jaren zeventig en tachtig, n.v.d.r.). In de schoot van Theater Taptoe is
Pierke Pierlala ontstaan. Niet gewoon ‘Pierke’
omdat we duidelijk het onderscheid wilden
maken met de Pierkes die voor kinderen spelen en waar Pierke in een verhaal terechtkomt.
Bij ons zou Pierke eerder de politieke en de
originele, de anarchistische toer opgaan.”
Dat verwijst meer naar de Pierlala als een
soort Tijl Uilenspiegel.
“Ja. En daarnaast is hij een stand-up comedian in poppenspelvorm. Het was toen de periode dat een
aantal Gentse politici ook in Brussel potten braken. Dat waren de beginjaren van
Verhofstadt, Martens, Vanden Bossche... Dat
zorgde ervoor dat we zeer rap populair werden. Zo populair dat we dachten: ‘We moeten
toch wel een beetje opletten want dat kan de
www.schamper.ugent.be

carrière van Theater Taptoe bruuskeren’. En
toen hebben we het Spelleke van drei kluiten
gesticht, om heel duidelijk het onderscheid te
maken. En dankzij de stoten die we altijd met
Pierke uitgehaald hebben, ontstond er naast
Theater Taptoe een nevenproject, met dat verschil dat Theater Taptoe onze broodwinning
was en dat we Pierke Pierlala eigenlijk voor de
leute doen.”
Er wordt zelfs gezegd dat als je als politicus nooit op de korrel wordt genomen door
Pierke Pierlala...
“Dan zijn er wel degelijk problemen met
uw imago (lacht). Dat is wel zo.”
Wat zal Pierke doen in het kader van de
komende gemeenteraadsverkiezingen?“
“Ik ben verschrikkelijk content dat er eindelijk wat beweging zit in Gent. Ik ga me niet
uitspreken over het beleid, maar vorige keer
stond het zeer duidelijk vast dat als ze een
meerderheid zouden behalen, deze coalitie

verder zou gaan. Nu geeft alleen al het feit dat
Groen en sp.a samen een lijst maken al heel
wat stof. En daarnaast: wat zal de invloed zijn
van N-VA?”
Siegfried Bracke is een dankbaar figuur,
neem ik aan.
“*Bracke* is een zeer dankbaar figuur. Dat
zijn figuren die ruimer bekend zijn dan louter
in de Gentse context, of figuren een traditie
meesleuren. Mathias De Clercq bijvoorbeeld
sleurt de traditie mee van zijn grootvader en
vader.
Natuurlijk is het aan mij om, als we merken
dat een bepaalde politicus iets uitsteekt in positieve of negatieve zin, dat onmiddellijk uit te
vergroten. Daarin ligt de taak van Pierke. Dat
was trouwens één van de grote discussiepunten met Gilbert Temmerman. Hij zei: ‘Pierke
liegt!’. Pierke vertelt zíjn waarheid hé, hij is
geen politicus. Mensen komen niet naar een
conference om te horen wat er echt gebeurd
is!” ■
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DE LIEGENDE REPORTERe

Elke man Bobby Brown

Elk van ons groeit op in deze wereld met een rugzak vol ingeprente ideeën en maatschappelijke vooronderstellingen. Zo zijn we er allemaal van overtuigd , dat de vrouw het in het verleden steeds verschrikkelijk zwaar te verduren kreeg en zelfs tot op vandaag nog steeds hard
moet vechten voor een plaats in een door mannen gedomineerde samenleving.
door Joost Depotter
Heren, we hebben ons laten pakken. Verblind door een collectief
schuldgevoel over wat in een ver verleden gebeurd is hebben we de
vrouw niet enkel een kuststrook in het Midden Oosten maar ook de
rest van de wereld op een plaatje aangeboden. Dit terwijl deze al door
onszelf bewoond wordt en zij helemaal niet geïnteresseerd zijn in
vreedzame coëxistentie. Ik besef dat ik me hier, door als man de genderkwestie aan te snijden, blootstel aan een hoop kritiek. Daarom heb
ik elke conclusie die ik hieronder trek
gebaseerd op wetenschappelijk verifieerbare feiten en statistieken. De cijfers liegen niet! Ik herhaal hieronder
slechts wat reeds door vrouwen, zei
het met iets meer trots en minder zelfmedelijden, werd gerapporteerd.
Feit: in elk aspect van de opvoeding
wordt een jongen vandaag de dag gekraakt in zijn concurrentiekansen. In
het artikel “Zonen zijn een ramp”,
verschenen in de Standaard van zeven september 2001, verklaart Gilbert Roox dat jongens het slachtoffer
zijn van een uitgesproken manvijandig onderwijssysteem. Ik herhaal een
aantal cijfers uit dit artikel: Slechts 28
procent van de jongens haalt een ASO
diploma, tegen 42 procent van de
meisjes. Meisjes doen het bovendien
beter dan hun mannelijke collega’s in
alle universitaire studierichtingen, behalve landbouw en techniek.
Het is een publiek geheim dat Hogescholen erop mikken zo weinig mogelijk mannen als leerkracht te laten
afstuderen. De jongens missen op die manier elke vorm van mannelijk
rolvoorbeeld en voelen zich als vervreemd van hun eigen lid.
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Ook buiten de schooluren wordt er volop aan de mannelijke opgroeikansen geknaagd. Vrouwenspeelgoed hoort zonder uitzondering
saai en oppervlakkig te zijn, neem bijvoorbeeld groentenwinkeltjes
en haarsalonnen. Dit verschaft hen dé skills voor academisch en professioneel succes: een nadruk op lichaamsverzorging en de niet te
onderdrukken wens om zo snel mogelijk volwassen en economisch
inzetbaar te worden.
Jongensspeelgoed daarentegen
verwelkomt je in een wondere wereld vol fantasie en verhalen. Het
bezorgt hen het valse idee dat het
leven steeds spannend en interessant kan zijn. Zo komt het dat een
studente gehard in saaiheid en ijzige efficiëntie een 17 haalt op haar
Boekhoudexamen, terwijl haar
mannelijke tegenpool, na urenlange omzwermingen op Wikipedia, besluit draken te gaan doden
in Skyrim en zich de volgende dag
ziek te melden.
Wanneer voor de jongen, vervrouwelijkt door jarenlange indoctrinatie en oestrogeen in de
aardbeienyoghurtkleurstof z’n puberteit aanbreekt, kan hij bovendien onmogelijk concurreren met
de Justin Biebers en Zach Effrons
waarmee de Jeugd op tv wordt
getorpedeerd. Seksueel verward,
onderdanig , een hoopje zelfmedelijden op zoek naar constant
escapisme, geconfronteerd met
erectiestoornissen op jeugdige leeftijd, geeft hij het op .
Good thing at least Whitney will always love us. ■
www.schamper.ugent.be
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