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nighttime is my time

Rond drie uur ’s nachts door de smalle 
donkere steegjes en de verlaten straten van 
Gent lopen, zorgt altijd wel voor een paar 
interessante inzichten. Zo is er aan het Ufo 
wel altijd een of andere weirdo die u zal las-
tigvallen om te vragen waar de Overpoort 
nu precies ligt of waar er nog ergens een 
bankautomaat is waar er wél geld in zit. 
Ook zakkenman zal altijd wel ergens in de 
buurt zijn (slapen, daar doet hij toch niet 
echt aan mee, hebben we de indruk). Als 
deze zaken u nu allesbehalve bekend in de 
oren klinken, moet u eens een nachtelijke 
wandeling maken na de Boerenpoppoll 
met gratis vat (30/04, VLK), ook al kun-
nen we niet garanderen dat u het zich een 
dag later nog herinnert.

Alhoewel, misschien moet u toch zor-
gen dat u op de Dag van de Arbeid fris 
bent, want er valt op een vrije dag toch al-
tijd wel wat meer te beleven dan op andere 
dagen. De dames en heren van Geogra-
fica gaan dan paintballen in het idylli-
sche Eeklo. Is dat geen buitenkansje? Of 
u kunt meedoen aan de kajakrace (01/05, 
VTK)? En om in de nautische sfeer te blij-
ven kunt u een dag later de Gentse Farma 
Kring nog blij maken door een dansje te 
placeren op hun Bootfuif of mee te gaan 
met Poutrix (10/05) voor een havenbe-
zoek. Een mens zou er nog oververmoeid 
van worden. Daarom kunt u tot rust ko-
men met een sigaar en een single malt tij-
dens de pokeravond van Politeia (08/05). 
Als u nog steeds nuchter bent wanneer u 
gerooid naar huis terugkeert, passeert u 
best nog eens langs de Point Final, waar 
de VBK een gratis vat zet tijdens de laatste 
clubavond.

De kater kunt u de volgende dag nog 
steeds bestrijden met de gezonde bio-
brunch van het Overleg Noord Zuid. We 
mogen natuurlijk ook niet vergeten dat 
het al mei is. Dat wil niet alleen zeggen dat 
het nu echt wat beter weer mag worden, 
maar ook dat wij terug achter onze boe-
ken moeten kruipen. Het HILOK heeft dat 
maar al te goed begrepen en wil duidelijk 

een beetje moeite doen om ons te motive-
ren. Daarom stellen ze het goede voorbeeld 
en organiseren ze een heuse leermarathon 
(07/05). Wel goed gezien eigenlijk: samen 
klagen over hoe erg het wel niet is om te 
moeten studeren als het goed weer is, ver-
sterkt het groepsgevoel toch altijd een beet-
je. En om uzelf dan toch te belonen voor al 
dat harde werk kan u altijd naar de film-
avond van Tomo No Kai (10/05).

Eigenlijk kunnen we als studenten niet 
klagen over ons leven. Behalve als het exa-
mens zijn, dan is dat slaapgebrek jammer 

genoeg niet te wijten aan het feit dat we 
naar het verjaardagsfeestje van Amnesty 
International zijn gegaan (10/05, AISG) of 
omdat we tot een gat in de nacht My Heart 
Will Go On zaten mee te kwelen tijdens de 
karaokeavond van WiNA (03/05). Laat ons 
dus maar genieten van die laatste maand 
van alweer een ten einde lopend semester. 
En beloof ons alstublieft dat er werk wordt 
gemaakt van die nachtelijke wandeling. ’t Is 
toch iets dat u gedaan moet hebben. ■

door martiJn vermeersch

door maxime lampaert
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Je zou het in een moshpit niet ver-
wachten, maar eigenlijk hebben 
metalheads een peperkoeken 
hartje.

Brave metalheads
Dankzij Edmond Cocquyt kent de 
Gentse student zijn weg in het Gentse 
nachtleven. Onze redacteur keerde 
dronken terug naar de redactie.

nachtburgemeester

12

In 2013 adopteert UGent 6500 hoge-
schoolstudenten. De academische 
opleidingen sluiten dan aan bij de 
universiteit. 

integratie

6

Omdat van Zeuven een belache-
lijke naam zou zijn. De voormalige 
minister-president van Nederland 
neemt het op voor Palestina. 

Dries van Agt

16

22
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door Pieter van nuffel

De studentenverkiezingen verschilden in twee aspecten van die 
van twee jaar geleden. Ten eerste: met de Durf Doencampagne maak-
te de Gentse Studentenraad dit jaar van ‘méér betrokkenheid bij de 
studenten’ haar kernthema. Ze was er dan ook op gebrand om zo veel 
mogelijk studenten te laten stemmen en een einde te maken aan de 
traditionele kritiek van de lage opkomst. Ten tweede: een van de kan-
didaten voor de Raad van Bestuur, Wouter Boghaert, had radicaal 
andere standpunten dan zijn vier tegenstanders, die hij verweet een-
heidsworst te draaien. 

Gooi die twee elementen samen en je krijgt een bitse verkiezings-
strijd met de bedoeling zo veel mogelijk van de onwetende, ongeïnte-
resseerde studenten te overtuigen: zij het voor, zij het tegen Boghaert. 
Daarvoor werd door de kandidaten geen enkel middel geschuwd: af-
fiches van andere kandidaten aftrekken of overplakken, een iPhone 
beloven aan de duizendste stemmer, wildplakken, enzovoort.

In die context is het bijzonder ongelukkig dat de Gentse Studenten-
raad, bij gebrek aan medewerkers, de kandidaten zélf vroeg om rond 
te gaan met tien iPads om stemmen te gaan verzamelen. Ze rekende 
‘op de goodwill van de kandidaten’ om daarbij volledig neutraal te blij-
ven. Uiteraard draaide dat anders uit. Heel wat studenten lieten ons 
weten dat kandidaat-stuvers nadrukkelijk naar hun eigen naam op de 
iPad wezen.

De verdediging van de GSR is dat elke kandidaat de kans krijgt 
om rond te gaan met de iPads en dat ze dus in principe niemand be-
voordeelt of benadeelt. Daar durven wij aan te twijfelen: kandidaten 
met een campagneteam achter zich, slaagden er duidelijk veel meer in 
om de stemmen van de ongeïnformeerde student voor zich te winnen. 
Een voorbeeld: wanneer Wouter Boghaert met een iPad in De Brug 
patrouilleerde, werden op enkele meters afstand flyers uitgedeeld door 
zijn KVHV-sympathisanten. Wie een flyer kreeg, werd in de richting 
van de iPads gestuurd, met de boodschap op de persoon op de flyer te 
stemmen. Ook Boghaert stelde vervolgens behulpzaam voor aan twij-
felende studenten om op hemzelf en zijn opvolger te stemmen.

Met het goedbedoelde plan van de GSR om zo veel mogelijk stu-
denten via iPads aan te zetten tot stemmen, bevoordeelt ze dus on-
gewild bepaalde kandidaten. Door te hard haar best te doen om het 
probleem van het lage percentage stemmers op te lossen, heeft de GSR 
een nieuw, groter probleem gecreëerd: de uitslag van de verkiezingen 
heeft niets meer te maken met de mening van de student over wie de 
beste kandidaat is. Wie de nieuw verkozen studenten ook zullen zijn, 
hun legitimiteit zijn ze nu al verloren. Geef ons dan maar stuvers die 
verkozen zijn door een kleine groep betrokken en geïnteresseerde stu-
denten, dan stuvers die hun stem verkregen hebben in ruil voor een 
lekstok.■

s.i. Studenten spotten geregeld met de ar-
beidskansen die bepaalde diploma’s bieden, maar 
slechts zelden zijn die kansen zo pover als voor de 
journalistiekstudenten in Australië. In 2010 waren 
er in de Australische universiteiten zo’n 4750 stu-
denten —een recordaantal— ingeschreven voor 
journalistiek. Er is sprake van een sterke stijging 
ten opzichte van 2001. Toen waren er ongeveer 
3000 studenten in dezelfde richting. Deze cijfers 
staan in schril contrast met het aantal journalisten 
die de media in Australië in dienst hebben: onge-
veer 9000. De vakbond die down-under de jour-
nalisten representeert, The Media Entertainment 
and Arts Alliance, schat dat er jaarlijks slechts een 
honderdtal banen in de journalistiek open staan 
voor pas afgestudeerden. 

Een enquête van Graduate Careers Australia 
van 634 journalistiekalumni schept een schrij-
nend beeld van de verschillende beroepen die zij 
uitoefenen. Slechts 26.6% werkte als journalist en 
nog eens 4,6% werkte wel in de media, maar niet 
als journalist. 40% werkte in de communicatie-
diensten en 12,2% in reclame of public relations. 
Volgens Anne Dunn, de voorzitter van the Jour-
nalism Education Association, was dit te verwach-
ten. De meeste journalistiekrichtingen zouden 
namelijk voldoende overlappingen hebben met 
andere disciplines waardoor studenten ook ande-
re carrières kunnen overwegen. Dr. Henningham 
van de Brisbane’s J-School vindt dan weer dat de 
opleiding zelf vaak te breed is en zich beter moet 
onderscheiden van de communicatiewetenschap-
pen. 

Critici wijzen met de vinger naar de universi-
teiten zelf. Zij zouden het aantal studenten moe-
ten beperkten, klinkt het. De universiteiten willen 
daar niets van weten. Journalistiek is als richting 
zeer lucratief omdat de kosten laag liggen, in te-
genstelling tot andere richtingen, die nood heb-
ben aan duurder materiaal.  ■

OnderwijskOrt



Hydra onthoofd?
In februari lanceerde studentenbeheerder Werner Raeymaeckers de 
nieuwe smartphoneapplicatie Hydra. Doel van deze app was alle stu-
dentenactiviteiten te centraliseren. Goed twee maand later is het tijd 
voor een grondige evaluatie. Blijven de koppen van de slang aangroeien 
of dreigt Hydra een stille dood te sterven?

Het klonk bijzonder veelbelovend: studenten 
zouden overal en altijd kunnen raadplegen welke 
kring ze die dag met een bezoekje konden verblij-
den, de dailies van hun favoriete studentenblad le-
zen, onderweg naar de Brug al beslissen wat hun 
bord zou sieren, enzovoort. Toch kreeg Hydra na de 
lancering op het jaarverslag van de Dienst Studente-
nActiviteiten (DSA) heel wat kritiek over zich heen: 
de app zou te groot zijn, er zouden problemen zijn 
met het selecteren van verschillende kringen en de 
tekst zou aanzienlijk veel encoding issues bevatten, 
waardoor speciale tekens zoals à of ë plotseling als 
hÃƒÂ© weergegeven worden. Problemen die intus-
sen wel opgelost zijn.

Big Big world

“Een deel van die kritiek kwam ook van mij”, zegt 
Thomas Meire, ex-lid van Zeus, de informaticaver-
eniging van de UGent, en ontwerper van de resto-
app die vorig academiejaar al gelanceerd werd. “Een 
tijd geleden werd ik door Werner gecontacteerd om 
de resto-app te implementeren in een grotere appli-
catie die alle info voor studenten zou bundelen, het 
huidige Hydra dus.”

Volgens Meire is het idee achter de app goed, maar 
was de uitvoering dat niet. “Dit wordt misschien wat 
technisch, maar de ontwerpers kozen ervoor Adobe 
Air te hanteren in plaats van het gebruikelijke Java. 
Dat vraagt veel meer runtime en is deels de oorzaak 
waarom de app zo groot is.” De reden waarom veel 
studenten de app niet downloaden, is net die tien 
megabyte. Om maar een voorbeeld te nemen: de 
Twitter-app neemt 2,3 MB in, vijf keer minder dan 
Hydra. Daarom is Zeus zelf bezig met het ontwikke-
len van een nieuwe Hydra. “Wij zaten eind februari 
— na de lancering van Hydra — met Werner samen 
om het probleem van de grootte van Hydra te be-
spreken. Hij gaf ons de toestemming met hetzelfde 
idee een eigen app te ontwikkelen. Daar zijn we nu 
mee bezig, en die is momenteel 700 kB.”

En wat met de reclamecampagne die men zou 
opzetten om Hydra naamsbekendheid te geven? 
Want geef toe: negen kansen op tien had u vóór het 

lezen van dit artikel ook nog nooit van Hydra ge-
hoord. Dat zie je ook in de Android Market: de app 
is amper tussen de 100 en 500 keer geïnstalleerd. 
Best weinig, met ongeveer 38 000 studenten aan de 
UGent.

Ads for nothing And chicks for 
free!

Toch probeerde de DSA dat te voorkomen door 
Hydra op het jaarverslag van de DSA voor te stel-
len. Een jaarverslag met een volle zaal in de Kine-
polis, waarbij studenten getrakteerd worden op een 
(overigens barslechte) film, dat moet wel voor ge-
noeg publiciteit zorgen. Maar ook daar wringt het 
schoentje. “Werner wou per se dat Hydra gelan-
ceerd werd op het jaarverslag, terwijl de app nog 
niet helemaal af was. Op zondag waren ze nog bezig 
met het integreren van de resto-app, en amper een 
dag later werd het al aan het grote publiek voorge-
steld”, aldus Meire.

Ook de Apple-snobs staan nog steeds in de kou: 
vier weken na de beloofde lancering in de App Store 
is Hydra nog niet te bespeuren. Problemen met de 
goedkeuring door Apple zouden aan de basis daar-
van liggen.

Werner Raeymaeckers is er zich van bewust dat 
Hydra nog verre van af is: “Hydra is een proces in 
wording. De bedoeling van de lancering in febru-
ari was om de studentenverenigingen te laten ken-
nismaken met een nieuw platform, zodat ook zij 
hiervan in het volgende academiejaar gebruik kun-
nen maken. Als alle aanpassingen gedaan zijn door 
Zeus, zal een reclamecampagne worden opgezet.” 
Nogal vreemd, aangezien Raeymaeckers eerst een 
extern bedrijf onder de arm nam om Hydra te ont-
wikkelen, en nu een beroep doet op Zeus. 

Word is dat Hydra door Raeymaeckers gezien 
wordt als zijn zwanenzang, en dat de DSA aan-
vankelijk buiten het proces werd gehouden. Hydra 
heeft veel potentieel, maar de vraag is of het geen 
stille dood zal sterven nu Raeymaeckers studenten-
beheerder af is. Daarvoor blijft het uitkijken naar de 
afgewerkte versie van Zeus. ■

u

door esther sevens

foto: valérie desmet
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new kids on the block
integratie van hogeschoolopleidingen in Ugent

Op 1 oktober 2013 krijgt de universiteit er zo’n 6500 studenten bij. Waarom? De academische 
hogeschoolopleidingen sluiten zich dan aan bij UGent. De hervorming van het hoger onderwijs 
is een stap in de richting van het academiseringsproces, maar brengt ook een pak werk met zich 
mee.

Is dit het eerste wat u hoort van de inte-
gratie? Dat neemt niemand u kwalijk. De 
communicatie omtrent dit — toch wel belang-
rijke — onderwerp loopt namelijk nog niet op 
wieltjes. Het probleem is dat de integratie op 
Vlaams niveau plaatsvindt en dat niet enkel 
de UGent ermee te maken krijgt. Men moet 
wachten op decreten en formele besluiten, 
wat niet over een nacht ijs gaat. Hierdoor is 
het moeilijk om snel officiële informatie vrij 
te geven aan het grote publiek. Wat staat de 
Gentse student te wachten?

academisering olé olé

De integratie is het logische gevolg van een 
academiseringsproces dat al tien jaar aan de 
gang is. Twee jaar geleden kwam een commis-
sie bijeen onder leiding van Fientje Moerman 
die verder moest beslissen over het lot van de 
hogeschoolopleidingen op Vlaams niveau. 
Men zou ofwel alle opleidingen laten aanslui-
ten bij de universiteit, of enkel de academi-
sche, of geen enkele. De keuze is dan gevallen 
voor de aaneenschakeling van de academi-
sche opleidingen.

Ter verduidelijking: aan de hogescholen zijn 
er professionele en academische opleidingen. 
Bij de academische volgt nog een masterjaar 
na de driejarige bachelor, bij professionele op-
leidingen is dit niet het geval. Uiteraard kun-
nen studenten die een professionele bachelor 
studeren via een schakelprogramma nog een 
master behalen. Studenten van academische 
hogeschoolopleidingen volgen sowieso het-
zelfde traject als universiteitsstudenten. Ze 
maken een masterproef en de nadruk wordt 
steeds meer gelegd op wetenschappelijk on-

derzoek. In die zin is de aaneenschakeling een 
logische stap in de academisering van het ho-
ger onderwijs.

In oktober 2013 mag UGent de vol-
gende opleidingen verwelkomen: Reva-
lidatiewetenschappen en Kinesitherapie, 
Handelswetenschappen, Bestuurskunde, 
Toegepaste Taalkunde, Biowetenschappen 
en Industriële Wetenschappen. Deze oplei-
dingen maken nu deel uit van de hogescho-
len Artevelde, HoGent en Howest. Ze zullen 
respectievelijk aansluiten bij de faculteiten 

Geneeskunde en Gezondheidswetenschap-
pen, Economie en Bedrijfskunde, Letteren en 
Wijsbegeerte, Bio-ingenieurswetenschappen 
en Ingenieurswetenschappen. 

BienvenUe

Academiseringsproces goed en wel, toch 
zorgt de integratie voor veel werk op verschil-

lende vlakken. Hoe zit het met zaken zoals 
studentenvoorzieningen? Zullen industriële 
naast burgerlijke ingenieurs lopen? Zal stu-
dentenhuis De Therminal nog meer overrom-
peld worden tijdens de blokperiode? Experts 
ter zake zijn Tom Dekeyzer van de directie 
Onderwijsaangelegenheden en vicerector 
Luc Moens.

Een eerste punt is de locatie. Burgies die 
schrik hebben dat industriële ingenieurs hun 
teerbeminde Plateau komen inpalmen, heb-
ben niets te vrezen. De academische opleidin-
gen verhuizen niet naar de gebouwen van de 
universiteit, maar behouden hun locatie. “Een 
uitzondering hierop vormen de Revalidatie-
wetenschappen en Kinesitherapie: de hoge-
schoolopleiding is eerder al samengevoegd 
met de universitaire opleiding. Voor de stu-
denten is er geen verschil: zij bevinden zich 
reeds allemáál in het UZ”, vertelt Tom Dekey-
zer. De opleidingen Handelswetenschappen 
en Bestuurskunde zouden misschien verhui-
zen naar campus Mercator van HoGent, maar 
de overige blijven zeker waar ze nu zijn. “Het 
is niet uitgesloten dat bijvoorbeeld studenten 
burgerlijk en industrieel ingenieur elkaar zul-
len tegenkomen”, volgens Luc Moens. “Waar-
schijnlijk zullen de industriële ingenieurs ook 
wel eens een vak hebben in de gebouwen van 
de burgerlijke ingenieurs. Maar het is hele-
maal niet de bedoeling om zo veel mogelijk 
lessen gemeenschappelijk in te richten: dat 
zou nefast zijn voor het profiel van beide op-
leidingen.”

De hogeschoolopleidingen behouden dus 
niet alleen hun gebouwen, maar ook hun ka-
rakter. Geen enkele opleiding wordt theore-
tischer omdat het opeens een universitaire 

door nathalie dujardin

“we gaan niet 
opeens één soort in-
genieur creëren door 
een mengelmoes te 
maken van burger-
lijke en industriële 

ingenieurs.”
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new kids on the block

opleiding is. “Het is uitdrukkelijk de bedoe-
ling dat het aparte opleidingen blijven. We 
gaan niet opeens één soort ingenieur creëren 
door een mengelmoes te maken van burger-
lijke en industriële ingenieurs”, legt Dekeyzer 
uit. Dat beaamt ook Luc Moens: “Het is be-
langrijk dat die gescheidenheid in de profie-
len blijft. Het programma van de opleidingen 
wordt niet aangepast. Vertalen en tolken is 
bijvoorbeeld een duidelijk onderscheiden op-
leiding én een specialisme dat veel gevraagd 
wordt op de arbeidsmarkt. We gaan daar niet 
opeens allemaal taal- en letterkundigen van 
maken, dan verliezen we een keuzemogelijk-
heid voor de studenten, een wetenschapsdo-
mein en een deel van de afzetmarkt.”

aan het werk

Wie zich het komende anderhalf jaar ze-
ker niet zal vervelen, is de ICT-afdeling van 
de universiteit. Voor die 6500 bijkomende 
studenten moet een studentenkaart en een 
e-mailadres van UGent aangemaakt worden. 
Bovendien moeten ze toegang krijgen tot Mi-
nerva, Athena en Oasis. Hun studiegeschie-
denis moet ook overgezet worden op Oasis, 
opdat deze opvraagbaar zou zijn.

6500 extra studentenkaarten betekenen 
ook 6500 mogelijke klanten voor de univer-
sitaire homes, studentenresto’s en sportin-
frastructuur. Volgens Luc Moens en Tom 
Dekeyzer hoeven we echter niet te vrezen 

voor een overrompeling van de universitaire 
voorzieningen. “De opleidingen integreren 
in de universiteit, maar dat wil niet zeggen 
dat de studenten opeens hun leefgewoontes 
gaan aanpassen. De faciliteiten van de hoge-
school die ze nu hebben, zullen nog steeds 
beschikbaar zijn. Een student industrieel in-
genieur die de hele dag les heeft op de cam-
pus Schoonmeersen en daar elke middag eet, 
zal niet plots naar de Brug fietsen”, verdui-
delijkt Moens. Dat geldt ook voor de homes. 
De hogeschoolstudenten zullen een aanvraag 
kunnen indienen voor een kamer in Home 
Fabiola, Vermeylen of Bertha, maar kunnen 
ook nog steeds terecht in de homes van hun 
campus.

Sinds enkele jaren is collectief studeren 
heel populair geworden. De Therminal werd 
elke blokperiode overspoeld door zowel uni-
versiteits- als hogeschoolstudenten. De vorige 
studentenbeheerder loste dit gedeeltelijk op 
door enkel universiteitsstudenten toe te la-
ten. Er is echter nog steeds een plaatstekort, 
wat nog groter wordt wanneer de 6500 ho-
geschoolstudenten opnieuw toegang heb-
ben. “De universiteit zal inderdaad meer 
gebouwen ter beschikking moeten stel-
len tijdens de blokperiode”, meent Luc 
Moens. Zo niet, zullen de collectieve 
blokkers nog vroeger moeten opstaan 
en nog harder moeten drummen om 
een plaatsje te bemachtigen in De 
Therminal.

one Big, hAppy fAmily

What’s in it for us? Een grote winst voor 
studenten is dat de studieheroriëntering 
soepeler verloopt. Wie na een eerste jaar of 
semester wil veranderen van bijvoorbeeld in-
genieurs- of talenopleiding, zal dat binnen de 
UGent kunnen doen en dus veel vlotter het 
proces kunnen doorlopen van contractwijzi-
ging, verrekening van studiegeld, aanvragen 
van vrijstellingen, enzovoort. Men kan ge-
bruikmaken van dezelfde studentenvoorzie-
ningen en dezelfde studentenkaart. Wat nu 
een pak werk is voor de verschillende dien-
sten en werkgroepen, zal in de toekomst vele 
praktische zaken vergemakkelijken.

Niet enkel de studenten worden deel van 
UGent: het personeel maakt ook de overstap. 
Professoren en assistenten van de hogescho-
len kunnen daarbij kiezen voor het behoud 
van het statuut dat ze nu in de hogeschool 
hebben, of kunnen vragen om ingeschaald te 
worden in respectievelijk het zelfstandig aca-
demisch personeel (ZAP) en het assisterend 
academisch personeel (AAP). Net zoals stu-
dentenvertegenwoordigers moeten samen-
werken, zal het personeel van universiteit 
en ex-hogeschool elkaar ontmoeten in de 
faculteitsraden. Dit betekent ook dat de pro-
fessoren van de — tot nog toe — hogeschool-
departementen in aanmerking komen voor 
de functie van decaan aan de universiteit en 
zelfs rector. Er zal geen onderscheid meer be-
staan tussen wie al aan de universiteit werk-
zaam was en wie er is bijgekomen. ■

Getal van de 
week

es Jullie slaagden er met z’n 
driehonderd in dat aantal fou-

ten te maken op de eerste editie 
van het Groot UGentdictee. Daarbij willen we jul-
lie pareltjes als ‘consqiensqieuse’ en ‘sypphylisch’ niet 
onthouden. Dat komt neer op een gemiddelde van 
32,11 per persoon. Best veel in vergelijking met het 
gemiddelde van dertien fouten per deelnemer op 
de laatste editie van het echte Groot Dictee der Ne-
derlandse Taal! ■
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door robbe verschueren



dubbelleven
Zoals Assepoester klokslag twaalf weer een doodgewoon meisje 
werd en Odette bij het krieken van de dag haar verenkleed op-
nieuw aantrok, zo zijn er ook heel wat jonge mensen die heen en 
weer fladderen tussen twee levens.

door lieselot le comte en dylan Belgrado

Wanneer we met ons krakkemikkige stalen ros 
de Blandijn overwonnen hebben en heel Gent aan 
onze voeten ligt, zouden we wel eens durven ver-
geten dat niet elke leeftijdsgenoot koos voor het 
studentikoze pad naar het Rijk Volwassenheid. 
Sommigen opteerden radicaal voor een minder 
veilige weg. Schamper zocht en vond drie jongelui 
met brandend bloed en een hoofd vol verlangens.

het dUBBele sPoor

Met één been staat ze reeds volop in de mode-
wereld, het andere staat nog op universitaire bo-
dem. Model Justine Verplancke (20) voert met 
haar lange, slanke benen een permanente spreid-
stand uit tussen de catwalk (in binnen- en buiten-
land) en haar studie interieurvormgeving.

Veel modellen stoppen met studeren, jij niet?
“Ik heb lang getwijfeld voor ik aan deze studie 

begon, maar na veel wikken en wegen leek het mij 
toch verstandiger om een diploma op zak te heb-
ben. De combinatie is niet altijd even gemakkelijk, 
maar dat maakt het ook interessanter.”

 Hoe ben je in de modewereld terechtgeko-
men?

“Ik ben best verlegen, dus model worden was 
niet echt het plan. Ik was achttien toen ik de aan-
dacht van enkele grote buitenlandse modellenbu-
reaus trok. Die verwachtten dat ik alles liet vallen 
om aan een hectische loopbaan te beginnen. Ik 
heb dat niet gedaan, waardoor ik met pijn in het 
hart een aantal grote kansen heb verkeken. In juni 
hoop ik mijn diploma te halen. Dan stop ik met 
studeren om fulltime te werken als model in Zuid-
Korea, Istanbul, enzovoort. Daarna hoop ik werk 
te vinden op architectuur-, interieur-, design- of 
modevlak.”

Wat vindt je familie van deze combinatie?
“Ik heb een zeer lieve moeder en een slim zus-

je, beiden nuchtere mensen die telkens mijn rots 
in de branding zijn geweest bij mijn keuzes. Daar 

ben ik hen zeer dankbaar voor. Mijn moeder vindt 
het allemaal best oké zolang ik met mijn voeten op 
de grond blijf staan, wat ik een eerlijke deal vind. 
Ondanks mijn drukke schema heb ik gelukkig een 
goedgevuld sociaal leven. Dat is nodig om de nor-
male zaken en kleine geneugtes van het leven ple-
zant te blijven vinden.” 

Wat zijn de positieve en negatieve kanten van 
je werk?

“Een negatieve kant van dit werk is dat het best 
eenzaam, minachtend en soms erg saai is. Wachten 
en behandeld worden als een kapstok is niet altijd 
even tof. Wel kom je met veel verschillende men-
sen in contact en reis je naar locaties die vaak echt 
tot de verbeelding spreken.” 

Wat wil je zeker nog bereiken?
“Ik wil graag iets betekend hebben. Op welk 

vlak dan ook.” 

het ommetJe

Wouter Cocquyt (18) had na zijn middelbare 
studies geen goesting om rechtstreeks het Ufo bin-
nen te vliegen. In plaats daarvan besloot hij om the 
long way round te gaan, dwars door Azië en Aus-
tralië met… de fiets. En passant trapt hij sponsor-
kilometertjes samen voor vzw Mundoes en geeft 
hij Engelse les. Verslag vanuit een door God verge-
ten hoekje Aarde.

Vind je het niet erg dat je zo een jaar ‘ver-
liest’?

“Ik heb het nooit bekeken als een jaar verliezen. 
Toen ik vertrok, had ik geen flauw idee wat te stu-
deren. Gewoon iets ‘proberen’ om dan te weten te 
komen dat het niets voor mij is, dat zou ik pas als 
een verloren jaar beschouwen. Een sabbatjaar ne-
men om enkele van de mooiste plekken ter wereld 
te zien, was de beste beslissing uit mijn leven. Ik 
ben er nu zeker van om geografie te studeren. Best 
wel logisch, aangezien dat me het afgelopen jaar 
mateloos heeft gefascineerd.”



Wat vond je omgeving van het feit dat je niet 
bent gaan studeren?

“Hun eerste reactie was eerder negatief, maar ik 
denk dat dit simpelweg komt doordat het ietwat on-
gebruikelijk is om een sabbatjaar te nemen in Bel-
gië. Uiteraard waren ze ook wat bezorgd. Maar na 
twee weken pleiten, met als belangrijkste argument 
dat ik geen flauw idee had wat te studeren en me-
zelf eerst wou ontwikkelen, kreeg ik groen licht.”

Heb je nooit het gevoel dat je beter gewoon 
thuis was gebleven?

“Wel, ik heb het mezelf zeker niet gemakkelijk 
gemaakt door te kiezen voor een fietstocht van Bel-
gië naar Australië. Vooral de winter in Centraal-
Azië en China heeft me tot het uiterste getest. Denk 
maar aan kamperen bij -25 graden Celsius, ijskou-
de tegenwinden, eenzaamheid en een beperkte toe-
gang tot voedsel. Meer dan eens wenste ik dan ook 
om de voetjes onder tafel te kunnen schuiven. Maar 
veel meer dan de gedachte aan al mijn vrienden die 
toen hard aan het blokken waren en ik die van de 
ultieme vrijheid kon genieten, had ik niet nodig.”

Hoe kijk je naar jongeren die wel ‘braaf ’ gaan 
studeren?

“Ik heb veel respect voor hen, maar ik hoop ook 
dat ze beseffen dat er zo veel meer is dan enkel stu-
deren en werken. Vakanties zouden niet terugge-
bracht mogen worden tot geconcentreerde reisjes 
van een week of twee. Iedereen zou er ten minste 
een jaar op uit moeten trekken om al wat we hier 
hebben in een beter perspectief te plaatsen en het te 
appreciëren. Reizen is zo verrijkend dat ik er zeker 
van ben dat het alleen maar een positieve invloed 
heeft op je opleiding en werk.

Een jaartje wachten met studeren raad ik zeker 
aan. Wel is het een goed idee om een plan te heb-
ben en niet gewoon een jaar niets te doen. Maak er 
een interessant en verrijkend jaar van en je zal het 
je nooit betreuren.” 

 

in rechte liJn

Het leven van Thibo Baccarne (22) leven draait 
rond bier. Aangezien de automatische cognities bij 
veel studenten hieraan gelinkt zijn, lijkt dit op het 
eerste gezicht geen bijzonder nieuws. Maar terwijl 

de meesten pas in de Overpoort in contact komen 
met het gouden goedje, staat Thibo als bierbrouwer 
in brouwerij Van Steenberge bij de bron van het 
levenswater.

Hoe ben je hierin terecht gekomen? 
“Door een uit de hand gelopen schoolproject 

brouw ik sinds mijn zestiende bier. Aangezien Bel-
gië bekend staat voor z’n gerstenat, dacht ik dat het 
wel leuk zou zijn om mijn eindwerk daarrond op 
te bouwen. Ik had mijn passie gevonden en wou 
hierin verder gaan. Na een half jaartje biochemie 
was het voor mij duidelijk dat ik op een andere ma-
nier van brouwen mijn beroep moest maken: van-
uit de praktijk. Na een studie mouterij, brouwerij 
en gisttechnologie aan de hogeschool in Gent en 
een jaar interimwerk, kwam ik op café de bedrijfs-
leider van brouwerij Van Steenberge tegen. Hij was 
op zoek naar een nieuwe brouwer, ik naar een job 
en zo werd de zaak beklonken.”

Komt biochemie van pas bij het bierbrou-
wen?

“Eens je de basis kent van het brouwen, ben je 
snel vertrokken. Maar bier maken is een bioche-
misch proces en hoe meer je daarvan kent, hoe 
beter je kunt bijsturen. Dat vind ik net zo interes-
sant. Je hebt honderden parameters die je zelf kan 
veranderen om zo het bier te brouwen dat je voor 
ogen hebt.”

Als je opnieuw mocht kiezen, zou je dan iets 
op een andere manier aanpakken?

“Ik heb zeker geen spijt van de keuzes die ik ge-
maakt hebt. Ik zou niets willen veranderen. Het 
loopt tot hiertoe zelfs beter dan ik had verwacht. 
Ik krijg veel reacties op het soort werk dat ik doe, 
omdat het nu eenmaal een beroep is dat tot de ver-
beelding spreekt. Iedereen reageert er eigenlijk wel 
positief op. Er zijn maar weinig mensen die weten 
hoe je bier brouwt en de meest gestelde vraag is dan 
ook hoe het allemaal in z’n werk gaat. Wat natuur-
lijk geen gemakkelijke vraag is.”

Wat wil je nog bereiken?
“Er is nu niet echt iets specifieks dat ik wil be-

reiken. Vroeger wilde ik altijd mijn eigen brouwe-
rij, maar dat is nu geen must meer. Ik wil vooral 
zo veel mogelijk over het brouwen leren. Zodra ik 
geen uitdaging meer zie in wat ik doe, ga ik op zoek 
naar een ander doel. Ach, mensen zullen altijd bier 
blijven drinken, dus er zullen ook altijd bierbrou-
wers nodig zijn.”

Tja, wat als je geen student zou zijn? De zotste 
studiealternatieven bestaan. Maar wie nu op het 
punt staat de boeken dicht te klappen en het over 
een totaal andere boeg te gooien, bedenk dan dat 
er aan gewoon student zijn ook een pak voordelen 
kleven. En wanneer u het echt niet meer ziet zitten, 
dan is er nog altijd Schamper om u –even– in een 
sprookjeswereld binnen te loodsen.■

“ik wil graag 
iets betekend 
hebben. Op welk  
  vlak dan ook.”
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deel 2 - ervaring en alfa versus bèta

Publish or perish, dat is het bekende motto van academische onderzoekers. Maar waarom is dat pu-
bliceren zo problematisch, vooral in de alfawetenschappen? In dit tweede deel zetten we twee ervaren 
onderzoekers tegenover elkaar: Jan Dumolyn, een kritische alfaprof en Guy Smagghe, bètaprof.

Voor deze editie spraken we met professor 
Guy Smagghe van de vakgroep Gewasbescher-
ming en kort met professor Jan Dumolyn van 
de vakgroep Geschiedenis. Professor Smagghe 
zetelt in de Onderzoeksraad, het adviseren-
de orgaan van de UGent dat zich buigt over 
de financiering en kwaliteit van het weten-
schappelijk onderzoek aan onze alma mater. 
Professor Dumolyn is afgevaardigde van de 
onderwijsvakbond ACOD. De eerste ziet de 
extra injectie voor de alfawetenschappen als 
een significante duw in de rug, de laatste “eer-
der als symptoombestrijding dan een funda-
mentele oplossing”. Beiden zitten al even in 
het academische milieu, maar hebben duide-
lijk een andere visie op de publicatieproblema-
tiek.

Professor dUmolyn

Wat is er al concreet bekend over de aca-
demische werkdruk in Vlaanderen?

“Er is een studie van ECOOM (Expertise-
centrum Onderzoek en Ontwikkelingsmoni-
toring van de Vlaamse Gemeenschap, n.v.d.r.) 
waaruit blijkt dat proffen gemiddeld tussen de 
52 en 59 uur per week werken. Dat komt door 
de publicatiedruk, maar ook door de hoge 
administratieve overlast. De druk neemt toe 
doordat je steeds meer moet gaan ‘scoren’ om 
je directe concurrenten bij te benen, zeker bij 
postdocs en ZAP’ers (Zelfstandig Academisch 
Personeel, n.v.d.r.). Het is geen toeval dat voor-
al jonge vrouwen in deze machocultuur afha-
ken terwijl ze vaak veel meer talenten hebben 
dan sommige mannelijke concurrenten. Een 
studie van het Centrum voor Genderstudies 
onder leiding van Hanneke Pyck toont aan 
dat er aan de UGent recent nog minder vrou-
wen docent worden dan voorheen het geval 
was. Hetzelfde voor jonge vaders. Een gezins-

leven combineren met die publicatiedruk is ei-
genlijk onmogelijk.”

“Bijna nergens ter wereld wordt zoveel 
druk op onderzoekers gelegd als in Vlaande-
ren. België staat op de tweede plaats na Zwit-
serland qua output per academicus. We zijn 
echter op een punt gekomen waarbij het sys-
teem er blijkbaar van uitgaat dat we zonder 
deze kwantitatieve stok achter de deur alle-
maal in een hangmat zouden gaan liggen en 
als vastbenoemde niets meer zouden doen. In 
extreme gevallen gaan onderzoekers daardoor 
zelf hun resultaten vervalsen of uit hun duim 
zuigen, zoals in het geval van Diederik Stapel, 
een frauderende hoogleraar sociale psycholo-
gie in Nederland. Maar de overgrote meerder-
heid van de academici zijn ethische mensen 
die gewoon steeds harder moeten werken.”

Onderzoek is natuurlijk maar een van de 
drie zogeheten pijlers. Lijdt dienstverlening 
onder het systeem?

“Publieke dienstverlening onder de vorm 
van deelname aan publieke debatten, opi-
niestukken en dergelijke lijdt natuurlijk ook 
onder de druk om enkel in het Engels in ge-
specialiseerde vaktijdschriften te schrijven 
voor een paar honderd collega’s op de we-
reld die met hetzelfde bezig zijn. Academici 
mogen vandaag geen publieke intellectuelen 
meer zijn of een maatschappelijk engagement 
opnemen. Wie dat wel doet, schiet in eigen 
voet. Dienstverlening is natuurlijk moeilijk 
te kwantificeren. Nu, de laatste jaren beseffen 
ook bijvoorbeeld onze rector en onze acade-

misch beheerder Koen Goethals dat er ook 
wat meer kwalitatief moet worden nagedacht, 
bijvoorbeeld door een evaluatie te vragen van 
een onderzoeksgroep of vorser door een com-
missie van gerenommeerde internationale 
vakspecialisten.”

Professor smagghe

In hoeveel tijdschriften kunt u publice-
ren? Vindt u uw publicatiekansen fair tegen-
over sommige alfa’s?

“Ik publiceer in tijdschriften van fysiologie, 
ecologie, moleculaire biologie en dergelijke. 
We spreken toch snel over een potentieel van 
150 à 200 tijdschriften, niet noodzakelijk hoog 
gerangschikt. Maar het aantal tijdschriften 
staat niet in relatie tot de kans om te publice-
ren. Van de 200 tijdschriften zijn er misschien 
een tiental in de top van mijn vakgebied en 
daar publiceer ik het meeste in. In feite heb je 
aan twee tijdschriften genoeg. Met mijn on-
derzoeksgroep van vijfentwintig mensen heb-
ben we dit jaar dertig publicaties uitgebracht. 
Dat is dus iets meer dan één publicatie per per-
soon (maar zo wordt het niet geteld, n.v.d.r.). 
Als onderzoeker kan je, met je eigen handen, 
ook niet meer dan één à twee verhalen per jaar 
publiceren, tenzij je gaat verknippen.”

“Ikzelf ben altijd in veel invalshoeken ge-
interesseerd geweest en dat biedt natuurlijk 
perspectieven voor samenwerkingen. Onlangs 
heb ik nog een mooi project afgewerkt met 
iemand uit de microbiologie, waarbij we een 
raakpunt vonden in onze beide specialismen. 
Zo heb je ook onmiddellijk verschillende vak-
gebieden waarin je kan publiceren. Tegenover 
de alfawetenschappen is het voor ons mis-
schien gemakkelijker om ons verhaal te ma-
ken. Je vindt meer raakpunten –- maar dat 
hangt ook deels af van hoe multidisciplinair je 

door tom de maerschalck en davy verbeke

de publicatieproblematiek in de 
       alfawetenschappen

“nu, een insect 
Latijn laten praten 

kan ik niet”



uuu
denkt. Je maakt vrij zelden mee dat iemand uit 
de rechtsgeleerdheid samenwerkt met iemand 
uit de psychologie of de letterkunde. Die cul-
tuur is er nog niet.”

Was het vroeger anders?
“Ik ben afgestudeerd in 1991 en ook aan 

deze faculteit (Bio-ingenieurswetenschappen, 
n.v.d.r.) was die sterke reflex om te publiceren 
er helemaal niet. Genoeg proffen publiceerden 
enkel in lokale tijdschriften. Vooral mijn gene-
ratie was voortrekker van internationalisering. 
Maar iedereen wíl nu bekendheid, mensen 
willen hun verhaal kwijt. De druk van de fi-
nanciering zorgt er echter voor dat één verhaal 
soms in twee wordt geknipt, want dan heb je 
twee publicaties. Aan de andere kant blijft het 
niveau voor onderzoeksvoorstellen stijgen. Ik 
doe zelf eveneens reviewwerk voor het FWO 
en àlle voorstellen zijn goed uitgedacht. Naar 
het schijnt had je vroeger kaf en koren, nu en-
kel koren. Je ziet ook dat er gewoon veel meer 
aanvragen zijn.”

Vindt u de extra middelen voor de alfa’s 
een goede zaak?

“Zeker. De Onderzoeksraad heeft de extra 
kapitaalinjectie voor de alfawetenschappen 
ook gesteund. Daar is kritiek op gekomen, 
want het gaat om veel belastinggeld. Maar als 
je begint te beslissen dat bepaalde eenheden 
subsidies mogen krijgen en andere niet, kan 

je de universiteit evengoed in elf stukken kap-
pen. Maar dan is de eenheid weg. We moeten 
solidair zijn voor elkaar. Ik hoop dat het een 
drive zal zijn om meer samen te werken, want 
volgens mij kennen veel alfaonderzoekers el-
kaar niet. Als ik zelf praat met andere bèta- en 
gammawetenschappers, merk ik vaak dat er 
synergie mogelijk is tussen mijn vraagstellin-
gen en de hunne. Nu, een insect Latijn laten 
praten kan ik niet, maar ik merk wel dat er 
overal dezelfde denkpatronen werken. Ik had 
laatst een gesprek met iemand van de faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, 
en als ik zie hoeveel zij aan (populatie)statis-
tiek doen, zouden zij perfect de gedragingen 
van mijn insecten kunnen analyseren. Ik was 
daar echt door verrast.”

“De alfawetenschappen hebben het allemaal 
wat afgewacht en daarmee hebben ze hun trein 
misschien gemist. Maar ik vind dat ze zich nu 
vrij goed organiseren. En in de bèta- en gam-
mawetenschappen moeten we er misschien 
meer op letten dat we niet in overdrive gaan. Je 
hebt mensen die product X nemen, daar wat 
proefjes op uitvoeren en dat publiceren. Daar-
na nemen ze product Y, voeren dezelfde proef-
jes uit, nóg een publicatie. Maar dat noem ik 
geen publicaties, dat zijn rapporten. Er moet 
eens nagedacht worden over het peer-review-
systeem, want het is vreemd dat zulke publica-
ties geaccepteerd worden. Ik zit in een tiental 
journals in de board en mijn rejection rate ligt 
op 60%, wat vrij hoog is. Zulke artikels komen 
er bij mij niet door. Je moet meer te vertellen 
hebben bovenop de routine.”

Naast onderzoek moet een academicus 
ook goed onderwijs leveren. Wordt daar nog 
naar gekeken wat betreft subsidies?

“In de financiering wordt een groot deel nog 
steeds binnengehaald via de pijler onderwijs, 
55 procent zelfs. Ik vind wel dat academisch 
onderwijs moet gesteund zijn op onderzoek. 
Ik heb collega’s die tien cursussen geven en die 
kunnen onmogelijk allemaal gebaseerd zijn 
op eigen onderzoek. Dat is een fulltime job op 
zichzelf. Je kan niet op alle drie van de pijlers 
je ten volle inzetten, maar afwisseling is troef. 
Daarom ben ik ook blij dat er een loopbaan-
beleid is gekomen voor ZAP’ers zodat ze wat 
meer vooruit kunnen plannen. Er is natuurlijk 
veel werkdruk, maar er wordt meer loopbaan-
diversificatie aangeboden dan vroeger. Een 
burn-out valt te vermijden en kwaliteitsvol 
onderwijs is zeker haalbaar.”

Denkt u dat fundamenteel onderzoek nog 
voldoende kansen krijgt?

“Ja, toch wel. Bij mij is het fifty-fifty. Zo zit-
ten ook mijn onderzoeksprojecten in elkaar: 
een stuk fundamenteel en een stuk toegepast. 
Toegegeven, de impactfactor zal niet altijd 
even hoog liggen, maar publiek bereiken dat 
je verhaal wil lezen is even belangrijk. Je kan 
een geneeskundig tijdschrift met een hoge 
impactfactor hebben dat enkel gelezen wordt 
door geneeskundigen, maar dat zal dan mis-
schien twee keer geciteerd worden. Je mag nog 
publiceren in Nature, maar als niemand je ar-
tikel gebruikt, bereik je niet veel. Als je alles 
verkapt, duurt het misschien vijf jaar eer alle 
tijdschriften je kennen. Daarna gooien ze je 
werk overal buiten.”

Zijn de debatten op de Onderzoeksraad 
vurig?

“Het gaat er soms pittig aan toe. En dat is 
ook nodig. Als een aanvraag echt niet goed is, 
ook al is ze van topmensen, moet je nee dur-
ven zeggen. Dan schop je tegen de schenen 
van gevestigde waarden, maar je moet mensen 
die wél hun best doen een eerlijke kans geven. 
We hebben het de laatste tijd wel eens over het 
Matteüseffect. Mensen die al iets bereikt heb-
ben en die al lang aan een project bezig zijn, 
moet je daar nog een zak geld bijzetten? Ik heb 
zelf vijfentwintig mensen in mijn onderzoek, 
vier postdocs van 180 000 euro per jaar. Ik 
moet voor de middelen zorgen om ze te blij-
ven betalen. Als ik maar een contract van zes 
maanden kan garanderen, gaan die mensen 
een andere job zoeken. Dus ik probeer ze toch 
één à drie jaar werkgarantie te bieden. Je kan 
als prof helaas niet altijd enkel intern finan-
ciering genieten, dus soms moet je ook extern 
gaan zoeken bij bedrijven. Aan de andere kant 
is het ook niet de bedoeling dat elke investe-
ring onmiddellijk veel output genereert. Dat is 
zoals een euro in een sjiklettenbak steken en 
twee sjikletten verwachten.” ■

“dat is zoals een 
euro in een sjiklet-
tenbak steken en 
twee sjikletten 
verwachten.”
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foto: yves masscho “als student moet je tegen-
woordig zuipen, dansen en 
een wijf zoeken om mee te 
poepen. er zijn nog andere 
doelen in het leven dan dat, 

hé.”

“allez, we gaan het ne keer op ‘n goe zuipen zetten!” 

Weinig studenten weten het, maar Gent blijkt al enige tijd een eigen nachtburgemeester te heb-
ben. Edmond Cocquyt heet hij, en u kent hem misschien van een van de vele ludieke of tegen-
draadse initiatieven die hij de voorbije jaren ondernomen heeft.

door wouter de rycke en laurens vansteelandt



Wat is het verhaal achter uw nachtburgemeesterschap?
“Op een dag heeft men besloten om mij die titel te geven om-

dat ik zo’n vijfduizend cafés bezocht heb en daarvan caféplannen 
heb gemaakt. Niet alleen van Gent, maar ook van steden als Sint-
Niklaas, Mechelen, Leuven, Kortrijk, Antwerpen, Brussel, enzo-
voort. Noem maar op. Die titel is geen officiële titel uiteraard, dat 
is gelul van het nachtleven. Zoiets verspreidt zich en wordt overge-
nomen door de kranten, maar uiteindelijk is dat iets spontaans. In 
Antwerpen is bijvoorbeeld Vitalski de nachtburgemeester, hoewel 
die titel eigenlijk maar weinig betekent. Wel kan ik hier in Gent zo 
niemand meteen aanwijzen waarvan ik denk dat die er ook voor 
in aanmerking zou komen.”

Enkele jaren terug kwam u in de media via de N-GA en de 
wereldrecordpoging regeringsvormen. De vermaarde tegen-
draadsheid van de Gentenaar is duidelijk serieus op u overge-
slagen?

“De Gentenaar is in de geschiedenis altijd al tegendraads ge-
weest, dat gaat terug tot de tijd van Keizer Karel. De afgelopen ja-
ren zijn enkele organisaties begonnen met dat contraire van Gent 
meer in de verf te zetten. Zo was ikzelf en een paar anderen eind 
jaren 90 bezig met de vereniging Jongeren Tegen Techno. En dan 
was er inderdaad de Nieuw-Gentse Alliantie, die vond dat we hier 
in Gent overspoeld werden met West-Vlamingen. Wij maakten 
de kromme redenering dat daar wel degelijk een probleem mee 
was — iets waar voordien niemand echt bij stilstond — en heb-
ben op die manier de Gentse bevolking tegen de West-Vlaamse 
Gentenaars opgezet. Zo zaten wij ook achter de tegenbewegingen 
als reactie op de N-GA. Op weg naar de televisiestudio’s zaten we 
soms samen in de auto met het West-Vlaams Front en het Anti-
N-GA Front om elkaar dan ’s avonds voor de camera verbaal af te 
maken. De helft van het N-GA was overigens van West-Vlaamse 
afkomst.”

een aBsUrd feest

Een tijdje terug zagen we u in Reyers Laat tegenover Carl De-
vos de loftrompet steken over de Belgische wereldrecordpoging 
regeringsvormen. Straf dat u daar doodserieus kon over blijven 
doorgaan.

“Wie goede humor wil maken, moet zoiets tot het einde vol-
houden. Als je op den duur met je eigen grapjes zit te lachen, 
maakt dat geen indruk meer. Iedereen beseft wel dat er achter al 
onze acties een politieke boodschap schuilgaat, maar je mag die 
nooit letterlijk verkondigen. Zoiets is niet leuk. Je moet er een 
soort absurd feest van maken. Als je het handig uitspeelt, wordt je 
boodschap achteraf veel duidelijker.

Ik wil benadrukken dat ons evenement in dat opzicht volle-
dig los stond van de toenmalige Frietrevolutie. Wij waren content 
dat onze regering zo lang aan het onderhandelen was. Wij wa-
ren tevreden dat onze onderhandelaars zo duidelijk samen met 
ons óók voor dat wereldrecord gingen. Wij gingen hen steunen 
en toejuichen! De Frietrevolutie wees met de belerende vinger en 
was tegen, wij waren voor. Dat is een belangrijke nuance. België 
heeft dat record scherpgesteld. Het zal moeilijk worden voor an-

dere landen om dat nog te verbreken (nipt goedkeurend van zijn 
graanjenever).”

Jullie boodschap is in ieder geval veelvuldig in de media ge-
komen. Zelfs de buitenlandse media waren aanwezig op de gro-
te viering bij Sint-Jacobs.

“We hadden voor de gelegenheid op een Gentse rommelmarkt 
een oude beker gekocht, voor twee euro. Die kwam zogezegd van 
Irak, de vorige recordhouder. BBC en Al Jazeera stonden hier toen 
allemaal met satellietwagens in de zijstraten om het rechtstreeks 
te kunnen doorzenden. Onze twee Irakezen waren natuurlijk ge-
woon twee Gentse Turken van om de hoek. Die volledige oplich-
ting van de wereldpers was vree wijs. Het was net zoals met de 
N-GA, maar dan nog op veel grotere schaal — er was 12 000 man 
aanwezig op die avond aan het Sint-Jacobs.”

shoPPen in de rue des chAmps

Onlangs kregen vele Gentenaars een mysterieus Franstalig 
stadsplan in de brievenbus. Welke boodschap zat daarachter?

“De straatnamen daarop waren geen Franstalige versies van het 
Gentse stadsplan, maar waren ooit echte straatnamen. Je moet we-
ten dat Gent lang geleden een gedeeltelijk verfranste stad was. Vele 
uithangborden op de winkels waren toen in het Frans. De elite en 
de burgerij spraken toen Frans onder elkaar. Of Gents. Die gingen 
samen, want met het Frans is ook het Gents verdwenen. Waar we 
nu zitten was vroeger de Marché aux Légumes, de Veldstraat was 
de Rue des Champs. Onze straatnamen vormen een belangrijk stuk 
Gentse geschiedenis. Die is onze generatie een beetje vergeten.”

De reacties daarop bleken verdeeld te zijn. Snapt u de kri-
tiek?

“Wijzelf hebben die taalstrijd van onze voorouders nooit meer 
meegemaakt, maar er waren nogal wat oudere mensen die niet 
content waren met dat plan. In feite werd de taalwetgeving door 
ons in vraag gesteld. Bovendien stond er in de kranten dat ik vond 
dat de stad te veel ontfranst was. Dat werd niet op gejuich ont-
haald, vooral niet door de oudere generaties. De kritiek was niet 
helemaal terecht. Ik bedoelde eigenlijk dat wijzelf veel te veel ont-
franst waren. Kunnen jullie bijvoorbeeld wat Frans praten?”

Euhm, dat valt behoorlijk mee. Denken we.
“Nee, dat valt dus niet goed mee. Kijk, ik kan nog redelijk goed 

Frans spreken. Mijn ouders nog veel beter en mijn grootouders 
spreken perfect Frans. Op familiefeesten hoorde mijn generatie 
geregeld Frans. Elke Gentenaar hoorde vroeger Frans op straat. 
Ieders Frans was daardoor toen simpelweg be-
ter. Door de doorgedreven ontfransing van 
Vlaanderen zitten we nu opgescheept 
met een generatie die nauwelijks nog 
Frans kan, of het moet wat school-
frans zijn. Vroeger spraken we 
drie talen in België, nu nog 
maar twee: Nederlands en En-
gels. Het is nochtans belangrijk 
om je Romaanse talen te ken-

lees verder

u
“allez, we gaan het ne keer op ‘n goe zuipen zetten!” 
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nen. Vlaanderen kent een bourgondische cultuur: wij horen bij het 
zuiden van Europa. Als je naar Amsterdam gaat, zit je in een ander 
soort wereld. In Rijsel of Parijs daarentegen voel je je thuis. Je voelt je 
daar op een terras niet als een soort toerist die op lelijke Hollanders 
moet kijken.”

 

U bent zoals gezegd bovenal de man achter de bekende Gentse 
caféplannen, een must-have aan de muur van elke student, waar-
voor dank. Hoe bent u op dat idee gekomen?

“Ik doe dat niet om een job te hebben waarbij ik de ganse dag op 
café kan zitten. Het nachtleven is gewoon iets wat mij uitermate in-
teresseert. Voor studenten is zo’n plan heel handig. Stel, je begint te 
studeren in de stad. Wie de eerste dag nog niets weet zijn, is op één 
vlak toch al gerustgesteld: de cafés zijn er. En Gent hééft een interes-
sant nachtleven. Ze hebben dat hier goed georganiseerd: je hebt het 
centrum, de studentenbuurt en een tussenstuk rond de Vooruit. In 
het centrum kom je nauwelijks van die bekladde cantusjassen tegen.

Het moet wel gezegd: het zijn de studenten die Gent groot ge-
maakt hebben. Met onze 70 000 studenten zijn we groter dan Leuven. 
Jammer voor al die doodbloedende West-Vlaamse steden, want al het 
interessante volk trekt naar hier. Als ze daar een cultureel evenement 
organiseren, moeten ze Gentenaars halen om dat te organiseren. Heel 
spijtig. Het lukt vaak niet meer om een behoorlijk caféplan op te stel-
len, zelfs niet van een stad als Brugge. Toch beloof ik om dit jaar in 
september opnieuw massaal plannen te bezorgen aan de studenten.”

cocqUyt goes politicAl

Onlangs raakte bekend dat u binnenkort bij de gemeenteraads-
verkiezingen opkomt voor Open VLD, op de negende plaats. Zult 
u zich in de toekomst nog wel dergelijke acties kunnen permitte-
ren?

“Ik zal zulke dingen blijven doen. Ik zal wel iets meer aftoetsen 
bij de partij wat kan en wat niet kan, en als ik het niet kan, zal ie-
mand anders het wel doen. Ik kleur graag buiten de lijntjes, en de 
liberalen in Gent laten dat meer toe dan de andere partijen. Tijdens 
de Gentse Feesten organiseer ik bijvoorbeeld ook evenementen op 
de Vlasmarkt. Vroeger kon je nog je menselijk verstand gebruiken 
in geval van problemen, nu moet je op voorhand een stapel dossiers 
indienen. Een maatschappij die volhangt met camera’s ligt mij niet. 
Vergis je niet, ik heb wel bewezen dat ik een jonge links-progressieve 

gast ben. Anders zou ik al die eigenaardige projecten toch niet doen. 
Maar zoiets gaat mij te ver.”

We veronderstellen dat u tevreden bent over het werk dat uw 
partij de voorbije jaren in Gent verricht heeft?

“Gent is een bakermat van het liberalisme en socialisme. En ze 
hebben dat ook goed gedaan: Gent is helemaal opgefleurd. Ik weet 
niet of je het weet, maar Gent werd dus onafhankelijk verklaard op 
30 maart 2008 en we zijn ondertussen al vier jaar een onafhankelijke 
vrijstaat. We moeten ons van de rest van Vlaanderen niets aantrek-
ken.”

“Schamper mag trouwens gerust wat meer het politieke debat aan-
moedigen in de artikels. Verkiezingsprogramma’s worden nu nog al 
te vaak direct weggegooid. Dat is jammer: lees die programma’s en 
maak een geïnformeerde keuze! De verkiezingen vallen op 14 ok-
tober. De studenten die dan nog in hun bed liggen moeten wegge-
ranseld worden uit de stad. We moeten onze verantwoordelijkheid 
nemen in de maatschappij.”

Wat vindt u dan van het engagement van de hedendaagse stu-
dent?

“Een ramp hé, daar moet je mij de bek niet over openbreken. Mijn 
generatie gaat niet akkoord met jullie generatie. Ik doe hierbij een 
oproep aan de studenten: wij hebben nooit op kot pintjes zitten drin-
ken. Het echte leven en de revolutie beginnen op café. Vroeger zat de 
student drie à vier keer per week op café. En in de goeie bruine cafés 
discussieerde je over ‘de Maatschappij’ en ‘het Leven’ en hoorde je de 
revolutie weer gonzen op de achtergrond. Toen amuseerde men zich 
misschien te weinig, maar nu is de balans te veel naar de andere kant 
uitgeslagen. Als student moet je tegenwoordig zuipen, dansen en een 
wijf zoeken om mee te poepen. Er zijn nog andere doelen in het leven 
dan dat, hé. (lacht)”

“In vergelijking met de jaren zeventig is de ganse maatschappij 
mak geworden. Tien jaar geleden heeft de unief bijvoorbeeld studen-
tenkaarten met barcodes ingevoerd, zodat ze alles weet over jullie eet-
gedrag. Hadden ze dat vroeger geprobeerd, de studenten sloegen de 
boel kort en klein. Het gaat hier natuurlijk meer over de idee dat je 
zo gecontroleerd kan worden. Als ik dat tegen jullie zeg, zijn jullie al-
lemaal hetzelfde: ‘Zo had ik dat nog niet bekeken’ (lacht).” ■
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de mOOiste pLekjes 
van gent

Zebrastraat

Vlakbij de Decascoop was er 
vroeger een dierentuin. Daarvan getuigen de 
straatnamen die naar tijgers, leeuwen, olifan-
ten en zebra’s verwijzen. In de Zebrastraat be-
vindt zich een complex waar je kan wonen, 
werken en kunst kan beleven.

De omgeving van de Zebrastraat kent een 
rijke geschiedenis. Het gebied was lang eigen-
dom van de Sint-Pietersabdij, tot er in 1851 
een dierentuin werd geopend. Die was ver-
fraaid met prachtige paviljoentjes en geïnspi-
reerd op Oosterse paleizen. In de loop van de 
negentiende eeuw nam de industriële revolu-
tie een hoge vlucht. Gent barstte zowat uit zijn 
voegen en de zoo had to go. In 1906 ontwierp 
de Gentse stadsarchitect Charles Van Ryssel-
berghe in de Zebrastraat de eerste ‘werkers-
appartementen’ van Europa. Tegen het einde 
van de jaren negentig bleef van de architectu-
rale parel niet veel over: het complex verkeer-
de in een bouwvallige staat en was een thuis 
voor junkies geworden. Er gingen al stemmen 
op om het dan maar te laten slopen. Dat kon 
de Stichting Liedts-Meesen echter niet over 
haar hart krijgen. In 2002 kocht ze het com-
plex en startte meteen met de renovatie. Op 
1 september 2004 konden de eerste bewoners 

verwelkomd worden. Een kleine twee jaar la-
ter volgde de plechtige opening.

Wanneer je het complex betreedt, waan je 
je in een soort oase. De 72 appartementen zijn 
in een ovalen vorm rond het wateroppervlak 
– met het kunstwerk ‘De Spijker’ – gebouwd. 
Het middenplein is autovrij, wat bijdraagt tot 
de wat intieme sfeer. Hier wordt zowaar een 
gemeenschapsgevoel gecreëerd. Dit alles ka-
dert in het breder project dat Liedts-Meesen 
wil uitdragen: economie, cultuur en wonen 
samenbrengen. Vandaag woont er een gezel-
lige mix van (buitenlandse) studenten, (gast)
professoren, jonge gezinnen en kunstenaars.

Over naar de economische pijler. Momen-
teel beschikt de Stichting Liedts-Meesen over 
zes seminarie- of congreszalen, maar mits 
enige ingrepen kan dat oplopen tot een tien-
tal. Die zalen worden dagelijks meermaals 
gebruikt, wat het jaarlijkse aantal vergade-
ringen, congressen en debatten op het duize-
lingwekkende cijfer van vijfduizend brengt. 
Momenteel staat het project ‘New Zebra’ in 
de steigers, waarbij hetzelfde concept als in de 
Zebrastraat wordt doorgetrokken: een nieuw 
gebouw wordt neergepoot, waarin eind 2013 
veertig appartementen, een restaurant, een 
polyvalente zaal en een ondergrondse parking 
komen. Can’t live in a living room, nietwaar?

Dat ook cultuur één van de pijlers van het 
project is, uit zich in de verschillende kunst-

werken die je kan bewonderen. ‘Brasil’ van 
Panamarenko zweeft je in de linkerhoofdin-
gang tegemoet. Aan de overkant springt onder 
meer de werkelijk fantastische Legomaquette 
die Dirk Denoyelle van het complex maakte 
in het oog. Tot op het dak kom je kunst tegen: 
de jonge kunstenaar Nick Ervinck maakte het 
reusachtige gele werk ‘Marsubec’ (zie foto). ’s 
Zomers kan bij het water rond het kunstwerk 
‘De Spijker’ een op maat gemaakte tweetop-
pige circustent worden opgebouwd, ‘de Cirk’. 
Daar trad vorige zomer onder meer de Pu-
erto-Ricaanse Gentenaar Gabriël Rios op. 
Voorts beschikt de Zebrastraat over 750m² 
tentoonstellingsruimte, waar regelmatig ex-
posities worden georganiseerd. Momenteel 
wordt die ruimte ingenomen door Christ Mi-
chiels. In de lounge is er ook nog de Expo van 
de maand, waar je vanaf 3 mei het werk van 
fotografe Bi Schutte kan aanschouwen. In die 
ruimte is het zebramotief — noblesse oblige 
— subtiel in het decor verwerkt. Elke don-
derdagavond zet de Zebrastraat in het kader 
van ‘Zebra Point’ de deuren van die lounge 
met bar open voor het publiek. Vanaf 22 uur 
wordt een concert georganiseerd. Op dat mo-
ment zijn alle seminaries en opleidingen voor 
die dag afgelopen en kunnen de deelnemers 
en anderen rustig genieten van/alles geven op 
de muziek (schrappen wat niet past). ■

door dieter Bauwens

u

foto: zebrastraat



In 2012 werd de derde editie van dit 
filmfestival, dat jaarlijks Palestina in de 
kijker zet, georganiseerd. Hoewel Israël 
Dries van Agt in zijn regeerperiode erg 
genegen was, keerde hij later de kar en 
wordt hij nu beschouwd als één van de 
voornaamste pleiters in West-Europa 
voor de Palestijnse zaak.

81 is de man ondertussen, maar zijn 
passie en engagement nemen enkel toe. 
In 2009 nog schreef hij ‘Een schreeuw om 
recht. De tragedie van het Palestijnse volk’, 
een titel die geen betoog behoeft. Wij 
voelden de man aan de (spreekwoorde-
lijke) tand.

Meneer van Agt, wat kwam u het pu-
bliek dat op 10 april in ruime getale naar 
De Centrale was afgezakt vertellen?

“De kern van mijn uiteenzetting was 
het volgende. Israël vergrijpt zich voort-
durend en in ernstige mate aan het gelden-
de internationale recht. Die staat stoort 
zich niet aan bindende resoluties van de 
VN-Veiligheidsraad, schendt belang-
rijke verdragen — zoals dat betreffende 
de bescherming van burgers in oorlogs-
tijd — en heeft lak aan de uitspraak van 
het International Court of Justice over de 
Muur. Het ernstigste zijn de permanente 
bezetting van Palestijnse gebieden, de ko-
lonisatie die in feite een sluipende annexa-
tie is en de wurgende blokkade van Gaza. 
Het gedrag van Israël kan op onvoorwaar-
delijke steun van de Nederlandse regering 
rekenen. Beschamend voor een land dat 
te boek wil staan als de Legal Capital of 
the World.”

U bent voorzitter van The Rights Fo-
rum. Wat is het doel van deze organisa-
tie? Slaagt u erin verwezenlijkingen te 
boeken?

“Onze stichting zet zich in voor een 
rechtvaardige vrede tussen Israël en de 
Palestijnen, een vrede op basis van het 

HOOg bezOek uit nederLand
Van 1977 tot 1982 was Dries van Agt minister-president van Nederland in drie opeenvolgende 
kabinetten. Momenteel is hij voorzitter van The Rights Forum en in die hoedanigheid gaf hij op 
10 april een lezing in het kader van Eye on Palestine.

eye on Palestine brengt dries van agt naar België

door Jago kosolosky

“mijn aanvankelijk hechte 
geloof in de adeldom van de 
staat israël is geleidelijk ten 

onder gegaan.”

foto: katrijn van den abeele
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HOOg bezOek uit nederLand
internationale recht. Wij geven informatie 
over de schendingen van dat recht door voor-
drachten en publicaties. Dat is bekeringswerk 
onder het electoraat. Bij de politici dringen 
we aan op een rechtvaardig Midden-Oosten-
beleid. We zijn bijtende luizen in de pels van 
de macht en successen behalen we zeker. In 
de publieke opinie groeit de kritiek op de on-
voorwaardelijke steun van de Nederlandse re-
gering voor de Israëlische bezetter.”

U bent lang minister-president van Ne-
derland geweest voor het Christen-Demo-
cratisch Appèl en stond bij velen bekend 
als een conservatief politicus. Ziet u uzelf 
nog steeds als een conservatief denker, daar 
uw mening omtrent het Midden-Oosten 
nu vooral weerklank vindt in progressieve 
kringen?

“Altijd is mijn levensmotto geweest: on-
derzoek alles en behoud het goede. Dit mot-
to is een oproep om onbevooroordeeld te 
zijn, bereid tot verandering waar nodig en tot 
vernieuwing waar zinnig. Maar ook een op-
roep om te bewaren al hetgeen goed en nobel 
wordt bevonden uit het erfgoed van de ge-
neraties die ons zijn voorgegaan. Verguizing 
van internationaal recht en vertrapping van 
mensenrechten van de hand wijzen, wordt 
mij door mijn levensmotto voorgeschreven. 
Dit gaat het onderscheid tussen conservatief 
en progressief te boven.”

Van de vroegere sympathie die u koester-
de voor de staat Israël, lijkt vandaag de dag 
niet veel meer over te blijven. Wat was voor 
u een keerpunt?

“Mijn aanvankelijk hechte geloof in de 
adeldom van de staat Israël is geleidelijk ten 
onder gegaan. Die ondergang begon toen het 
Israëlische leger zich ernstig medeplichtig 
maakte aan slachtingen, door Libanese falan-
gisten uitgevoerd in Palestijnse vluchtelin-
genkampen nabij Beiroet in 1982. Eind jaren 
1990 werd ik tijdens een bezoek aan de Wes-
telijke Jordaanoever geconfronteerd met de 
vaak mensonterende bejegeningen waaraan 
de Palestijnse bewoners van bezet gebied zijn 
blootgesteld. Dat was voor mij een keerpunt.”

Ondervond u in uw strijd voor de rechten 
van de Palestijnen reeds veel tegenstand?

“Wie opkomt voor de Palestijnen krijgt in 
Nederland te maken met heftige weerstand. 
Volgens velen mogen wij Europeanen na de 

Holocaust geen kritiek hebben op de staat Is-
raël en die staat niks in de weg leggen. Velen 
beseffen niet, of verdringen het besef, hoe on-
rechtvaardig het is dat Europa de Holocaust 
heeft voortgebracht en de prijs hiervoor laat 
betalen door de Palestijnen. Ik wil hier wel 
aan toevoegen dat steeds meer mensen onder 
ogen zien hoe Israël met de Palestijnen om-
gaat.”

de nederlandse Politiek

Hoe kijkt u, met al uw politieke erva-
ring, naar het kabinet Rutte waar naast de 
VVD ook uw CDA deel van uitmaakt en dat 
de steun geniet van Geert Wilders? (voor de 
holbewoners onder jullie: dit kabinet kwam in-
tussen ten val, n.v.d.r.)

“Het huidige minderheidskabinet-Rutte, 
gesteund door de PVV van Geert Wilders, 
had niet aan de macht moeten komen. Het 
heeft al veel onheil teweeggebracht, ook om-
dat het optreden ervan zware schade heeft 
toegebracht aan de goede naam van Neder-
land in Europa en daarbuiten. Het Midden-
Oostenbeleid van dit kabinet is zeer eenzijdig 
en partijdig. Het is te hopen dat dit kabinet 
niet lang meer zal overleven. De kans is groot 
dat het in dit kalenderjaar nog zal sneuvelen.” 
(van Agt is blijkbaar in staat nog accuratere 
voorspellingen te leveren dan Octopus Paul za-
liger, n.v.d.r)

Het beheerste de media een tijdlang en 
ook wij kunnen er niet omheen. Wat vindt 
u van het Oost-Europeanenmeldpunt van 
de PVV en het feit dat Mark Rutte zich hier 
niet over wenste uit te spreken?

“Het initiatief tot het openen van een 
meldpunt voor Oost-Europeanen is verach-
telijk. Dat onze eerste minister zich hierover 
niet heeft willen uitlaten vind ik even treurig 
als verklaarbaar.”

In West-Europa verliest het christende-
mocratische gedachtegoed steun bij de be-
volking. Het ledenaantal van de CDA neemt 
jaar na jaar af en in 2010 werd de partij ge-
confronteerd met een gigantische verkie-
zingsnederlaag. Wat is volgens u de oorzaak 
van deze evolutie?

“De neergang van christendemocratische 
partijen is deels een vervolg van de voort-
gaande ontkerstening van Europa. Een an-
dere factor is de culturele revolutie die het 
(hyper-) individualisme op het schild heeft 
geheven en de kerngedachte van medemense-
lijkheid, naastenliefde, broederschap en ver-
antwoordelijkheid voor elkaars welzijn heeft 
gedeprecieerd.

Momenteel zie ik geen tekenen van verbe-
tering aan de horizon.”

terUg naar het midden-oosten

Gaat u akkoord met mensen die de ana-
lyse maken dat de moslimbevolking in Eu-
ropa de rol van zondebok overgenomen 
heeft van de Joodse bevolking?

“Het zich snel voltrekkende proces van 
globalisering richt ook schade aan. Xenofo-
bie is een kwalijk bijproduct van dit proces. 
Mensen verliezen hun vertrouwde omgeving, 
ervaren zich als ten prooi aan vervreemding, 
soms zelfs ontworteling. In een reactie hierop 
willen ze hun gemeenschappen afsluiten en 
isoleren. Ook de groeiende afkeer van Euro-
pese integratie heeft hiermee te maken. Die 
weerstand neemt toe naarmate de immigran-
ten uit vreemdere culturen komen, vooral 
wanneer het over grote aantallen gaat zoals 
met de instroming uit islamitische landen het 
geval is.”

“Het antisemitisme is echter allerminst de 
wereld uit. Het is wel essentieel om het kwaad 
van antisemitisme te onderscheiden van legi-
tieme kritiek op de staat Israël. Wie de illegale 
gedragingen van de staat Israël bekritiseert, is 
geen antisemiet. Helaas draagt de staat Israël 
op dit punt aan veel misverstanden bij, door 
het onderscheid uit te vlakken tussen judaïs-
me en zionisme.”

Meneer van Agt, als afsluiter: In de vele 
jaren toppolitiek die achter u liggen, wat is 
het moment dat u het meest zal koesteren?

“De ontmoeting, zij het kortstondig, met 
Paus Johannes Paulus II in het Vaticaan op 
de dag van zijn inhuldiging in 1978.” ■

u

“we zijn bijtende 
luizen in de pels 
van de macht.”
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in het kader van U

Functie?
Ik stel samen met mijn collega’s van de 

vakgroep Communicatiewetenschappen de 
helft van het programma van Film-Plateau 
samen. De andere helft neemt de vakgroep 
Theaterwetenschappen voor zijn rekening. Ik 
geef bovendien ook vaak de inleiding bij de 
films. 

Studies?
Hier in Gent heb ik Communicatieweten-

schappen gestudeerd. Het jaar daarna ben ik 
naar Antwerpen getrokken, voor een eenja-
rige master Filmstudies en Visuele Cultuur. 
Uiteindelijk ben ik terug hier aan de UGent 
terechtgekomen. Momenteel bereid ik een 
doctoraat voor over filmbeleid. 

Anekdote?
Enkele jaren geleden stond Birth of a Nati-

on van D. W. Griffith op het programma. Dat 
is een film die een reusachtige plaats inneemt 
in de filmgeschiedenis, maar de prent staat 
ook bekend om zijn racistische inhoud. Zo zit 
er bijvoorbeeld een fragment in de film waar 
de Ku Klux Klan op heroïsche wijze een blan-
ke familie redt van zwarte opstandelingen. 
Toen onze huispianist, Tom Van der Schue-
ren, werd gevraagd om live pianobegeleiding 

bij de film te doen, weigerde hij eerst. Hij wil-
de geen muziek spelen bij een racistische film. 
Uiteindelijk kon hij toch overgehaald worden. 
Tijdens de opvoering van de film, op het mo-
ment dat de Ku Klux Klan in beeld verscheen, 
deed Tom plots de piano open en begon hij 
over de snaren in de klankkast te wrijven. Dat 
maakte een verschrikkelijk piepend geluid, 
het deed zelfs pijn aan je oren. Het contrast 
met het verheerlijkte beeld van de KKK was 
geniaal.

Verhuis?
In het oude Film-Plateau, in de Padden-

hoek, liepen veel filmvertoningen in de mist. 
Aan de ene kant kwam dat door de projector 
die al heel oud was. Dat toestel had namelijk 
al jaren dienst gedaan in de kleine dorpsbio-
scoop van Ertvelde. Aan de andere kant zijn 
de spoelen van de oude films die vertoond 
worden vaak in slechte staat. Die combina-
tie zorgde ervoor dat de film vaak losschoot, 
waardoor je heel hectische toestanden kreeg 
in de projectiecabine. Op zo’n moment ligt de 
pellicule immers bij meters in het rond en dat 
moet dan allemaal zo vlug mogelijk terug op-
gerold worden. Nu we naar de KASK-cinema 
verhuisd zijn, waar ze een betere projector 
hebben, zijn er veel minder problemen.

Held?
Ik heb verschillende helden, de meeste 

van hen zijn modernistische cineasten uit de 
jaren ’60. Jean-Luc Godard vind ik bijvoor-
beeld erg goed en ik houd ook van Michelan-
gelo Antonioni, Federico Fellini en Ingmar 
Bergman.

Wat na de werkuren?
Eigenlijk ben ik fulltime met film bezig. 

Binnen mijn werk bestudeer ik de sociaal-
economische context van film en buiten mijn 
zogezegde werkuren verdiep ik me in het in-
houdelijke. Dat betekent veel films kijken en 
boeken lezen over cineasten. Eigenlijk denk 
ik niet over werk en privé als twee aparte za-
ken, ik doe mijn job daarvoor te graag.

Levensmotto?
Daar doe ik echt niet aan mee (lacht). Of 

misschien: ‘A film a day keeps the doctor 
away’. 

Ultieme droom?
Dat Film-Plateau nog 150 jaar mag be-

staan. ■

door lieselot de taeye

Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student 
aangenamer maken. Deze week: Gertjan Willems van Film-Plateau.

foto: simon wardenier
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“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten”, 
dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn de geesten 
van onze medestudenten op uitwisselingsprogram-
ma nog dichterbij. Tussen de zwijnerij vinden ze de 
tijd om te schrijven over hun leerrijke ervaringen. 
Deze week: Siel Verniers vanuit Salamanca.

Ik zit op Erasmus in Salamanca. Salalalawat?! Ja, ik had er ook nog 
nooit van gehoord tot een jaar geleden. Salamanca is een stadje dat op 
zo’n tweehonderd kilometer ten westen van Madrid ligt, vlakbij de Portu-
gese grens. Het heeft de oudste universiteit van Spanje en ze noemen het 
‘de gouden stad’ omdat alle gebouwen geelachtig zijn. Engels spreken de 
meeste Spanjaarden hier niet. Ze zijn zo trots op hun cultuur en taal dat 
ze liever alles verspaansen. Zo noemen ze een Hotdog un perro caliente, 
spreken ze de bandnaam U2 uit als Oe dos en is A todo gas eigenlijk ge-
woon de film The Fast and the Furious. Ook hebben ze hun eigen sociale 
netwerksite: Tuenti. Het is een kopie van Facebook, maar je moet ‘uitge-
nodigd’ worden om erbij te horen. 

En het is waar wat ze zeggen: op Erasmus in Spanje is toch wel een 
beetje vakantie. Je kan hier ook niet anders, want de mentaliteit is zo 
heerlijk chill. En als je dan toch een Belgische stressaanval krijgt, is er 
altijd wel een Spanjaard om tegen jou te zeggen: ‘Tranquilo, no te preocu-
pes’, maak je geen zorgen. Salamanca is de ideale studentenstad: de drank 
is goedkoop en je hebt uitgaansmogelijkheden zat. Als je na het feesten 
huiswaarts keert, zie je dat de stad grondig wordt gepoetst. En dat houdt 
meer in dan enkele papiertjes oprapen. Elke straat krijgt een hele sloot 
water over zich heen. Over water gesproken: vorige week was het Lunes 
de aguas (de maandag van het water). Een feest dat men enkel kent in 
Salamanca. Als ik de legende mag geloven, waren hier in de middeleeu-
wen veel prostituees waar de inwoners, vooral studenten, gulzig ‘gebruik’ 
van maakten. Koning Felipe II had genoeg van deze vulgaire praktijken 
en besloot dat, tijdens de vastenperiode, het Salamantiaanse volk afstand 
moest nemen van alle soorten vlees, dus ook menselijk vlees. Hij gaf de 
lokale priester de opdracht om alle hoeren naar de andere kant van de 
rivier te brengen. Zo gezegd, zo gedaan. Die vent wordt nu ‘El padre de 
putas’ genoemd. Na veertig dagen, de maandag na Pasen, mochten de 
dames van lichte zeden dan eindelijk terugkeren. Toen zij in de stad ver-
schenen, was het volk (de studenten) niet meer te houden en brak er een 
grote orgie uit aan de rand van de rivier. Vandaag betekent Lunes de aguas 
(of ook wel Lunes de putas) geen school en een gezellig samenzijn aan 
de rivier met muziekinstrumenten, picknick, ‘hornazo’ (een soort brood-
taart opgevuld met chorizo, lamsvlees en gekookt ei) en om te drinken, 
alles behalve agua. De hoeren zijn hier vandaag niet meer zo talrijk aan-
wezig. De buurt waar ik woon, wordt wel de barrio de prostitución ge-
noemd. Zoveel merk ik daar niet van, behalve enkele vrouwen van ver 
boven middelbare leeftijd die verdacht veel op straat staan te ‘wachten’.  
Ah, genoeg geschreven. Tijd voor een siësta.  ■

wildPlakkers

Dat er meerdere oneffenheden waren bij de 
studentenverkiezingen van 23 tot 27 april, kon je 
al eerder op onze website lezen. Er kwam vooral 
kritiek op het feit dat de GSR de kandidaten zelf 
gevraagd had om met iPads rond te gaan en stem-
men te verzamelen, wat de neutraliteit van het 
stemkantoor ernstig in vraag stelde. Twee kan-
didaten werden echter om een andere reden op 
het matje geroepen. Alcyone Yaro en Kliment 
Kostadinov kregen een gemeentelijke adminis-
tratieve sanctie (GAS) voor wildplakken aan het 
been, nadat de eigenaar van enkele beplakte vuil-
nisbakken een klacht tegen hen indiende.  

dUUrzame BroodJes in de BrUg

Sinds een tweetal weken werd het broodjes-
assortiment van de UGent opnieuw uitgebreid, 
ditmaal in het voordeel van vegetariërs en de mi-
lieubewuste student. UGent1010 had al eerder 
om meer duurzame alternatieven op de kaart ge-
vraagd, wat uiteindelijk ook op de vergaderingen 
rond duurzaamheid werd besproken. Het vaste 
broodje dat vanaf nu op de menukaart prijkt, is 
het broodje brie: een meergranenbroodje met 
brie, raketsla, honing en pijnboompitten (2,20 
euro). Daarnaast is er vanaf heden ook een brood-
je met een vegetarische spread (2,40 euro) die om 
de twee weken zal wisselen. Gestart werd met 
het broodje zeewiersalade, dat ondanks de ver-
dachte textuur verrassend lekker bleek te smaken. 
Vanaf 30 april neemt het broodje champignonsa-
lade de fakkel over. Later broodbeleg — telkens 
duurzaam besteld bij een leverancier uit de buurt 
— wordt onder andere hummus, americano en 
seitan-curry. 

nieUwe hoofdredacteUr

Schamper vertoeft volgend jaar onder de vleu-
gels van Joost Depotter. Hij beslechtte een span-
nende driestrijd om het hoofdredacteurschap. 
Achteraf verklaarde Depotter “vereerd, en honge-
rig te zijn”. Hij zal bijgestaan worden door Esther 
Sevens, de kersverse coördinator. ■
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Er zijn een hele hoop onafhankelijke kanalen waarlangs onder-
zoekers hun project kunnen laten financieren. Zo heeft de UGent 
zelf twee instanties die een budget voorzien voor onderzoek. Wie aan 
fundamenteel onderzoek wil doen, kan best eens te rade gaan bij het 
Bijzonder Onderzoekfonds (BOF). Dit fonds wordt beheerd door de 
onderzoeksraad: een adviserend orgaan dat niet alleen beslist of een 
onderzoeker zijn geld krijgt, maar ook de kwaliteit van het onderzoek 
aan onze Alma Mater in het oog houdt en standpunten bepaalt om-
trent het interne onderzoeksbeleid. Wie meer toegepast onderzoek 
doet, kan terecht bij het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF). Het IOF 
wil aansluiten bij het valorisatiebeleid van de universiteit, met andere 
woorden: toegepast onderzoek moet ooit geld in het laatje brengen, 
maar daarvoor moet het eerst voldoende middelen hebben om zich te 
kunnen ontwikkelen. Het IOF voorziet die middelen voor projecten 
in verschillende stadia: onderzoek waar de wetenschappelijke basis al 
voor gelegd is, maar de toepassingsmogelijkheden nog niet ontdekt 
zijn. Vervolgens krijgen die projecten een meer welomlijnd valorisa-
tietraject. De onderzoekers weten welke toepassingen mogelijk zijn, 
maar moeten ze nog op punt stellen, om uiteindelijk in de laatste fase 
terecht te komen: het opzetten van een spin-off. Ook hier voorziet het 
IOF geld voor. De beslissing of een project al dan niet geld krijgt, hangt 

af van de IOF-raad die zowel bestaat uit academici als mensen uit het 
bedrijfsleven, uit de meest uiteenlopende takken. 

money money money

Andere bekende financieringskanalen zijn het Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek (FWO) en het Instituut voor de Aanmoediging 
van de Innovatie voor Wetenschap en Technologie (IWT), twee in-
stanties van de Vlaamse overheid die respectievelijk voor fundamen-
teel en toegepast onderzoek ontwikkeld zijn. Daarnaast zijn er nog een 
hele hoop andere instanties die beurzen uitdelen aan projecten, maar 
de vraag blijft groter dan het aanbod. Volgens Jeroen Vanden Berghe 
van de Directie Onderzoeksaangelegenheden is een onderzoekspro-
gramma de moeite waard om te organiseren wanneer één derde van 
de aanvragen gefinancierd kan worden, maar vaak wordt dat cijfer niet 
gehaald. Bovendien is er een daling van het percentage goedgekeurde 
projecten: waar het FWO voor het academiejaar 2007-2008 nog 34% 
van de doctoraatsmandaten goedkeurde, was dat vorig academiejaar 
nog slechts 21,80%. Dat komt ten eerste omdat er steeds meer aanvra-
gen zijn, maar ook omdat de budgetten sterk achteruit gegaan zijn. 

Echt veel geld valt er dus niet te rapen via deze officiële kanalen. 
Daarom gaan steeds meer onderzoekers een samenwerking aan met 
de industrie. Maar daar begeven ze zich — volgens sommigen — op 
glad ijs, want hoe kan je nog van onafhankelijk onderzoek spreken 
als je sponsor alleen maar op winst uit is? Toch is het een fabeltje dat 
je je resultaten al moet weten vooraleer je de financiering voor je on-
derzoeksproject kan krijgen, volgens Luc van Bortel, hoofd Genees-
middelenonderzoek aan de UGent. “Je hoort dat soms wel eens, maar 
dat gaat enkel over ‘fase IV-studies’ (studies met producten die al op de 
markt zijn, n.v.d.r.). Die worden door een firma uitgevoerd om een 
product meer bekendheid te geven en vaak kiezen ze dan een product 
uit waarvan ze bijna zeker weten dat het beter is. Ook Jean-Paul Re-
mon, decaan van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen, heeft 
nog nooit geweten dat een farmabedrijf zei: “Ge kunt zien dat dat uw 
conclusie is”. 

Laszlo Kosolosky, doctorandus aan de vakgroep Wijsbegeerte 
en Moraalwetenschap heeft echter andere ervaringen op dit gebied. 
“Het aanvragen van een persoonlijke beurs bij het FWO gebeurt via 
het schrijven van een projectvoorstel. Enerzijds is dit handig voor de 
commissieleden om snel inzicht te krijgen in zowel de materie als in de 

“Belangrijke ontdekkingen 
ontstaan door afwijkend denken”

hoe onafhankelijk is wetenschappelijk onderzoek?

Onderzoekers. Het zijn allang geen eenzame malloten meer die zich dagen opsluiten in een be-
schimmelde zolderkamer en overleven dankzij een gulle mecenas. Nee, de tijden zijn veranderd 
en verschillende onderzoeksteams strijden hard tegen hard om dat laatste restje geld uit de pot 
te bemachtigen. Al zijn er geruchten dat de ethische principes daarbij wel eens aan de kant wor-
den geschoven.

door lise Beirinckx en dieter Bauwens
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d.d.m. iq in dna

Sinds Tomtesterom weten we dat IQ 
amper of niet maakbaar is. Sterker nog, 
nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het 
in onze genen zit. Wie een bepaalde combi-
natie van DNA-letters in het gen HMGA2 
bezit, kan tot 2,58 IQ-punten ‘slimmer’ 
zijn dan wie de combinatie niet bezit. De 
bezitters van de juiste combinatie beschik-
ken ook over ongeveer negen kubieke cen-
timeter extra hersenweefsel. Laat ons, nu 
we dit weten, eens kijken waarvoor die ex-
tra hersencapaciteit kan dienen.

kUddedier

Voor zelfstandig denken moet je je grij-
ze massa alvast niet meer gebruiken nu is 
gebleken dat meelopergedrag evolutionair 
het interessantst is. Zelfs tweejarigen ba-
seren hun keuzes al op wat anderen doen. 
Peuters zijn meer geneigd om na te doen 
wat ze drie andere kinderen hebben zien 
doen, dan wat ze drie keer door eenzelfde 
kind hebben zien doen. Ook chimpansees 
volgen de meerderheid. Orang-oetangs 
gingen in het experiment dan weer vol-
strekt willekeurig te werk. Two roads di-
verged in the woods ... en je kan maar beter 
het pad nemen dat al volledig is platgelo-
pen.

PlaceBo

Om te genezen heb je in sommige ge-
vallen je hersenen ook al niet nodig. Het is 
voor eens en altijd wetenschappelijk vast-
gelegd dat placebomedicijnen, pillen zon-
der actieve stof, niet enkel tussen de oren 
werken. De loutere suggestie van genezing 
is in staat krachtige genezende reacties op 
te wekken. Dit werkt voor pijnstillers en 
zelfs voor bloeddrukverlagende middelen. 
Alweer worden je hersenen misleid.

alzheimer

Hoe sterk of slim je ook bent tijdens je 
leven, door de toenemende vergrijzing zal 
onze maatschappij meer en meer te maken 
krijgen met alzheimer. De opsporing van 
de ziekte staat nog niet op punt – er is een 
invasieve biopsie van de hersenen voor 
nodig. Amerikaanse onderzoekers heb-
ben nu een alternatief gevonden waarbij 
een tracer wordt gebruikt om aan de hand 
van een PET-scan de schadelijke eiwitop-
hopingen, die voor de ziekte zorgen, op te 
sporen. De verschrompeling van hersenen 
valt voorlopig nog niet te genezen. Geniet 
dus van je brein zolang je kan! ■

capaciteit van de onderzoeker, anderzijds ver-
eist een geslaagd projectvoorstel ook een gede-
tailleerde beschrijving van wat je de komende 
vier jaar van plan bent te doen. Het behoeft 
geen betoog dat personen die al weten welke de 
onderzoeksresultaten zullen zijn, meer gewaar-
deerd worden. Deze eis gaat dan ook te ver. Als 
iemand in staat is in zijn of haar projectvoor-
stel reeds de resultaten op te sommen, heeft het 
weinig zin een onderzoeksbeurs toe te kennen. 
Men zou het dan evengoed een publicatiebeurs 
kunnen noemen, met een louter economisch 
nut. Het zou beter zijn om onderzoeksgeld be-
schikbaar te stellen voor minder voor de hand 
liggende projecten of projecten die, uiteraard 
op basis van geldige argumentatie, tegen de 
stroom in wensen te gaan. De opmerkelijkste 
ontdekkingen komen immers voort uit onder-
zoek dat zich waagt aan vernieuwende ideeën.”

kaPitalisme rules

Onderzoeksgeld is één ding, maar profes-
soren zouden ook wel eens bonussen krijgen 
op hun onderzoekswinsten. “Niet waar,” aldus 
Van Bortel, “ik werk aan de verkeerde universi-
teit, denk ik (lacht). Je maakt een contract met 
een firma en daar speel je toch ook mee met de 
marktlogica. In België hebben we negen fase I-
units. Ik kan niet zomaar de prijs vragen die ik 
wil, want de bedrijven kennen de prijs van de 
andere fase I-units natuurlijk ook. Je zit dus in 
een concurrentiepositie. Het is wel zo dat, als 
die studie goed gelopen is en er is nog wat geld 
over, je dat opnieuw kan gebruiken om nieuw 
wetenschappelijk onderzoek te financieren.” 
Ook professor Peter Bienstman van de Photo-
tonics Research Group aan de UGent ontkent 
het bonusverhaal: “Wij worden niet betaald 
door de industrie. Wat wel gebeurt, is dat de 
dingen die wij ontwikkelen nadien gecommer-
cialiseerd worden in spin-offs, maar dat wordt 
meer gedreven vanuit onszelf dan vanuit de in-
dustrie. Het is zeker niet zo dat wij onze ziel aan 
de industrie verkopen.”

Kosolosky ziet dit toch enigszins anders: 
“Professoren genieten een onderzoekstoelage 
per succesvol afgerond doctoraat onder hun 
begeleiding. Dat is inderdaad het geval, hoewel 
die toelage met bijna de helft wordt ingekort. 
Een positieve maatregel, want het creëert bij 
promotoren een incentive om met hun onder-
zoekers bezig te zijn en hen te begeleiden op 
hun parcours naar promotie.”

Maar kan ons wetenschappelijk onderzoek 
wel overleven zonder geld uit de privésector? 
Volgens Remon is dat in het huidige econo-
misch klimaat bijzonder moeilijk: “Iedereen 
vist bijna in dezelfde vijvertjes, maar die zijn 

beperkt. We moeten meer zelf initiatief nemen 
en naar de private markt stappen.” Bienstman 
vindt dat er een onderscheid gemaakt zou moe-
ten worden in de financieringsmechanismen 
voor fundamenteel en toegepast onderzoek, 
waarbij het fundamenteel onderzoek eerder ge-
sponsord zou moeten zijn door regeringen en 
de Europese Commissie terwijl bij het toege-
past onderzoek gekeken kan worden naar een 
samenwerking met de industrie.

Van Bortel: “Het is maar zelden dat, als wij 
een product krijgen om te onderzoeken in fase 
I–onderzoek, dat rechtstreeks van de universi-
teit komt. Meestal komt dat al van een firma, 
omdat de universiteit geld nodig heeft van een 
firma die dan ook input geeft om het verder 
mee te ontwikkelen.”

“In fase I, het onderzoek waar ik mee bezig 
ben, geldt: hoe eerder ik een medicijn gekilld 
heb — dus zeg dat het slecht is — hoe sneller 
zij kunnen stoppen met het onderzoek en hoe 
minder geld zij moeten uitgeven. Op dat punt 
heb ik eigenlijk weinig invloed van marketing.”

it’s the system!

Een andere mogelijkheid is een toename van 
spin-offs, stelt Remon: “Al moet je daar voor-
zichtig mee zijn. Er worden heel dikwijls one 
product companies  opgericht. Soms wordt daar 
niet genoeg over nagedacht.”

Bienstman: “Tja, een spin-off heeft niet als 
taak om onderzoek te doen natuurlijk, die heeft 
als taak om een product op de markt te zetten 
en dat te commercialiseren.”

Kosolosky: “In se zijn privaat geld en on-
afhankelijk onderzoek onverenigbaar, omdat 
het huidige systeem ze onverenigbaar gemaakt 
heeft. Niets verhindert ons echter om aan het 
systeem zelf te sleutelen. Maar op zichzelf is 
onafhankelijkheid van onderzoek minder be-
langrijk. Wat telt, is dat de integriteit van on-
derzoek bewaard wordt: dat de resultaten 
betrouwbaar en niet misleidend zijn en dat 
bepaalde morele standaarden gerespecteerd 
worden. Dit is perfect mogelijk voor onderzoek 
waarbij de betrokkenen bepaalde financiële be-
langen hebben. Het gevaar is echter dat, wan-
neer de financiële belangen groot worden, deze 
belangen — vaak onbewust— gaan primeren. 
Daarom is het misschien beter dat bijvoorbeeld 
professoren geen bonus krijgen uit de onder-
zoekswinsten, omdat dit dergelijke praktijken 
kan bevorderen. Anderzijds kan een dergelijke 
bonus een stimulus zijn om onderzoek en de 
vertaling ervan naar technologische innovatie, 
efficiënt te laten verlopen.” ■
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Naar goede gewoonte nam Dalrymple geen 
blad voor de mond. Niet alleen is rockmuziek 
volgens hem een artistiek waardeloos genre, 
het zou de luisteraar ook “geagiteerd en agres-
sief ” maken. Wanneer hem werd gevraagd 
waar deze stelling op steunde, verwees hij 
naar zijn persoonlijke observaties als gevan-
genispsychiater. De wetenschap loopt echter 
niet zo hoog op met anekdotisch bewijsma-
teriaal. Gelukkig kunnen we nog altijd terug-
vallen op het onderzoek van professor Beyers, 
die al enkele jaren het verband tussen agressie 
en heavy metalmuziek onderzoekt. 

Hoe kwam u op het idee het verband te 
zoeken tussen heavy metal en agressief ge-
drag?

“Ik ben twee à drie jaar geleden begon-
nen met deze onderzoekslijn naar aanleiding 
van een thema dat werd gesuggereerd door 
een thesisstudent. In literatuur – zelfs we-
tenschappelijke – worden veel praatjes ver-
kocht over dit  onderwerp. Zo zijn er studies 
gepubliceerd die aantonen dat er in bepaalde 
klinische settings opvallend veel heavy metal-
fans zitten. Experimenteel onderzoek die de 
rechtstreekse link tussen heavy metalmuziek 

en agressie aantoont, bestond echter nog niet. 
Dat is dus wat wij nu geprobeerd hebben.”

U bent al enkele jaren bezig met dit on-
derzoeksproject, wat heeft dat onderzoek 
tot nu toe allemaal opgeleverd?

“We hebben twee studies gedaan samen 
met thesisstudenten en hebben plannen voor 
een derde. Het eerste onderzoek heb ik uit-
gevoerd met Tom De Wilde, een uitgespro-
ken metalhead en ondertussen master in de 
psychologie. Sindsdien heb ik een tweede 
onderzoek uitgevoerd met Cedric Arijs die 
voortbouwde op het eerste onderzoek. Inte-
ressant is dat de resultaten van deze experi-
menten elkaar lijken te bevestigen.” 

Er was vóór u nog geen gelijkaardig on-
derzoek dat een link tussen metal en agres-
sie naging. U hebt dus zelf de experimenten 
moeten ontwerpen. 

“Inderdaad. Eerst hebben we een dertig-
tal fans gezocht in het Gentse, via metalcafés 
en -festivals. Natuurlijk hebben we gescreend 
of ze al dan niet ‘fan’ waren door na te gaan 
hoe lang ze al naar het genre luisterden, hoe-
veel platen ze bezaten, enzovoort. Daarnaast 
hebben we ook een even grote controlegroep 

samengesteld van mensen die voornamelijk 
luisterden naar andere, zachtere genres. Eerst 
werd hen een vragenlijst voorgeschoteld, 
waarna zij uitgenodigd werden in het labora-
torium om enkele experimenten te doen.”

Vervolgens werd de reactie van de proef-
personen op metalmuziek geobserveerd. 
Hoe kan dit op een objectieve manier getest 
worden?

“Eerst kregen de proefpersonen een frag-
ment popmuziek of metalmuziek te horen, 
ongeacht hun persoonlijke voorkeur, waarna 
ze werden onderworpen aan enkele tests. In 
het eerste onderzoek bestond de test uit een 
Implicit Association Test. Dit is een test waar-
mee impliciete attitudes, waarvan de persoon 
in kwestie zich vaak zelf niet bewust is, geob-
serveerd kunnen worden. In essentie worden 
in deze test ik-woorden mogelijk geassocieerd 
met in ons geval agressieve woorden, of op z’n 
minst woorden die roekeloosheid uitdrukken. 
Ook hebben we met een vragenlijst de toen-
malige houding gemeten ten opzichte van 
roekeloosheid, normovertreding. Ten slotte 
hebben we de proefpersonen het computer-
spel Grand Theft Auto laten spelen.”

leidt metal tot misdaad en agressie?

spikes blijken schadeloos

door stefaan glorieux, sebastian ippolito en kristin van damme

Een dikke maand geleden gaf Schamper het woord aan intellectueel provocateur Theodore 
Dalrymple. De uitspraken van deze conservatieveling botsten toen op heel wat tegenstand. 
Vandaag wordt de oppositie vergezeld door professor Wim Beyers, wiens onderzoek Dalrymples 
veroordeling van rockmuziek probeert te ontkrachten.

foto: kristin van damme
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Die laatste test lijkt nogal onconventi-
oneel. Is het gedrag in een videogame wel 
betrouwbaar in een wetenschappelijk ka-
der?

“Die test was een zelfverzonnen meting 
die we inderdaad niet hebben kunnen vali-
deren in onderzoek. Het opzet was te meten 
hoe vaak de proefpersonen mensen omver 
reden, moorden pleegden, enzovoort. We 
hebben daarom tijdens het tweede onder-
zoek een andere gedragsmeting, de Balloon 
Analogue Risk Task, uitgevoerd die veel be-
ter wordt gevalideerd in onderzoek. In deze 
taak krijgt de testpersoon op een computer-
scherm een ballon te zien, die wordt opge-
pompt wanneer er wordt geklikt. Per klik 
krijgt de proefpersoon een bedrag. Wanneer 
de ballon na een onbekend aantal aanslagen 
ontploft, krijgt hij niets. De proefpersoon 
doet deze test dertig keer, waarbij het aan-
tal aanslagen per niet-ontplofte ballon wordt 
opgeteld. Dat cijfer toont uiteindelijk aan hoe 
ver de proefpersoon durft te gaan en dus hoe 
roekeloos hij is.”

U gebruikt voornamelijk het concept 
roekeloosheid, maar is dat wel inwisselbaar 
voor agressiviteit?

“Dat komt omdat we in de literatuur rond 
metal vooral dat concept zien terugkomen. 
Toch zou deze roekeloosheid gezien kunnen 
worden als een bron van agressiviteit. Indien 
gewenst kunnen we natuurlijk nog explicie-
ter agressiviteit meten.”

tUssen denken en doen

Welke besluiten heeft u tot nu toe kun-
nen trekken uit dit onderzoek?

“De belangrijkste conclusie die we tot nu 
toe kunnen trekken, is dat metal wel degelijk 
aanleiding geeft tot meer roekeloze attitudes, 
maar absoluut niet tot roekeloos gedrag. Die 
attitude uit zich in een houding waarin de 
proefpersonen zin krijgen om zich enigszins 
roekeloos te gedragen. Onderzoek tussen at-
titude en reëel gedrag toont echter steevast 
aan dat er geen enkel verband is tussen die 
twee.”

Waar is dit verschil tussen attitude en 
gedrag dan aan te wijten?

“Dat is wellicht te verklaren door het con-
cept van zelfcontrole. In onze populatie zaten 
voornamelijk 17 tot 19-jarigen. Op die leef-
tijd is men al ietwat bewust van zijn houding 
en heeft men al een zekere graad van zelf-
beheersing aangeleerd. Bijgevolg zullen zij 
minder makkelijk overschakelen op agressief 
gedrag. Bij jongere adolescenten die nog niet 
zo getraind zijn om een zekere zelfcontrole te 
bewaren, zal die attitude misschien wel vaker 
omgezet worden in handelen.”

Kan dat inzicht de observatie van Dal-
rymple niet alsnog bevestigen? Hij baseert 
zich op wat hij waarnam in de gevangenis. 
Het lijkt aannemelijk dat deze populatie 
getypeerd wordt door een lagere graad van 
zelfbeheersing.

“Dat is een mogelijke verklaring, maar 
dan moet je je wel nog enkele bedenkingen 
maken. Ten eerste wordt de connectie tussen 
metalmuziek en gevangen zitten onrecht-
streeks gemaakt. Het is niet omdat veel ge-
vangenen fan zijn van metalmuziek, dat je 
daaruit kunt afleiden dat die muziek leidt 
tot in de gevangenis zitten. Je kijkt dan niet 
naar de metalfans die niet in de gevange-
nis zitten, wat ongetwijfeld een veel grotere 
groep is. Je kan trouwens ook niet bepalen 
of die causaliteit klopt. Misschien zijn er 
heel wat metalfans die pas in de gevangenis 
naar dat genre zijn beginnen luisteren.” 

mosh-etiqUette

Toch zijn er heel wat aspecten aan de 
metalcultuur die mensen als agressief be-
stempelen, denkend aan de mosh pits en 
de wall of death.

“Deze fenomenen worden door bui-
tenstaanders vaak gelabeld als agressief, 
maar worden door fans niet noodzakelijk 
zo ervaren. Het moshen bijvoorbeeld wordt 
sterk gestuurd door impliciete gedragsre-
gels. Er vallen immers zelden slachtoffers, 
deels omdat er een grote hulpvaardigheid 
is binnen de groep. Wanneer iemand in die 
massa valt, is het gebruikelijk dat hij wordt 
geholpen door omstanders. Dit is dus dui-
delijk geen vorm van overdreven agressie.”

Hoe wordt dit gedrag dan gepercipi-
eerd binnen de metalcultuur?

“Uit een onderzoek van Jeffrey Arnett, 
die zelf veel heeft geschreven rond dit on-

derwerp, blijkt dat fans vaak beweren dat de 
muziek net louterend werkt. Ze hebben een 
agressieve impuls en kunnen die op een be-
heerste manier uiten via metal. Tijdens inter-
views met fans komt dat vaak terug: ‘Metal is 
muziek die mij rustig maakt.’ Helemaal niet 
wat we zouden verwachten dus.”

Kunt u ten slotte verklaren wat de metal-
heads zo onderscheidt van andere muziek-
fans? 

“Het genre heeft enkele typerende eigen-
schappen die een zekere graad van agitatie 
bij de luisteraar kunnen veroorzaken. Zo 
wordt metal vaak beluisterd op hogere vo-
lumes, wat misschien wel enige impact kan 
hebben. In de literatuur verwijst men vooral 
naar de gebroken ritmes die eigen zijn aan 
het genre. In klassieke popmuziek heb je bij-
voorbeeld een ritme dat netjes opbouwt en 
voortdurend terugkomt, terwijl je in metal-
muziek veel verschillende ritmes hebt die el-
kaar voortdurend afwisselen en vervangen. 
Dat zou mogelijk tot een soort van agitatie 
kunnen leiden.” ■

“metal geeft 
aanleiding tot 
meer roekelo-
ze attitudes”
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Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept 
op een “belachelijk simplistische” manier uit de doeken. Vandaag: quarks.

wetenschap voor 

dummies
W

“Three quarks for Muster Mark”, schreef James Joyce anno 1939 in 
zijn roman Finnegans Wake. Het onzinwoord ‘quark’ zou later door 
de fysicus Murray Gell-Mann gebruikt worden voor de subatomaire 
deeltjes waarvoor hij een model had uitgewerkt. Subatomaire deeltjes? 
Dan bevinden we ons in het domein van de deeltjesfysica. Even situe-
ren: materie is opgebouwd uit moleculen, die op hun beurt bestaan uit 
atomen. De atoomkern bestaat uit protonen en neutronen. De lilliput-
terdeeltjes waaruit protonen en neutronen zijn opgebouwd, noemen 
we quarks. Zij worden ook onderverdeeld in diverse groepen.

De hypothetische crèmekar die jouw straat onveilig maakt, ver-
koopt ijsjes in verschillende smaken: chocolade, mokka, vanille, aard-
bei, speculoos en stracciatella. De ijsventer stelt evenwichtige voeding 
op prijs en hangt daarom een bordje uit met de energetische waarden. 
Een bolletje aardbei of vanille bevat 90 kilocalorieën, mokka en spe-
culoos 100 kcal en chocolade en stracciatella 110 kcal. Quarks hebben 
ook zes flavours of smaken: up en down, charm en strange, top en bot-
tom. Deze worden volgens hun kenmerken, zoals elektrische lading 
en massa (of energie, dixit Einstein), per twee onderverdeeld in drie 
‘generaties’. De eerste quark uit het paar draagt +2/3 van de elektrische 
lading van een proton, de tweede -1/3.

Tot de eerste generatie behoren up en down. Dit zijn de lichtste 
quarks met een massa van 1,5 tot 8 mega-elektronvolt (MeV). We krij-
gen er iedere dag mee te maken, aangezien doodgewone materie eruit 
is opgebouwd. Protonen hebben een elementaire lading van +1: ze be-
staan uit één down quark (-1/3) en twee up quarks (+2/3). Neutronen 
zijn opgebouwd uit twee down quarks en één up quark, wat de totale 

lading op 0 brengt. Dit verklaart waarom de atoomkern positief gela-
den is.

Charm en strange vormen de tweede generatie. Ze hebben een mas-
sa van 80 tot 1350 MeV en zijn onder andere terug te vinden in kos-
mische straling. De derde generatie omvat top en bottom, de zwaarste 
quarks met een massa van 4100 tot 17200 MeV. Deze zijn enkel waar 
te nemen in een deeltjesversneller of bij de oerknal.

Elke quark heeft een antiquark: een antideeltje met de tegengestelde 
lading. Quarks en antiquarks kennen diverse kleuren. Niet zoals ijsjes, 
want het begrip ‘kleur’ bij quarks staat in geen enkele relatie tot wat wij 
als kleur ervaren. Het werd geïntroduceerd als extra kenmerk zodat 
men niet in conflict kwam met het uitsluitingsprincipe van Pauli. Dit 
principe stelt dat twee fermionen (een groep deeltjes waartoe quarks 
behoren) nooit in dezelfde toestand kunnen voorkomen. Daarom 
kennen quarks drie verschillende ‘kleuren’: rood, blauw en groen. Op 
die manier kunnen er toch deeltjes bestaan uit bijvoorbeeld drie up 
quarks.

De drie kleuren samen zijn wit of kleurneutraal, comme il faut. Er 
zijn nog nooit uit quarks bestaande deeltjes gevonden die niet kleur-
neutraal zijn. Antiquarks bestaan in antirood, antiblauw en antigroen. 
Een kleur en zijn antikleur worden samen ook kleurneutraal omdat 
ze mekaar aanvullen. Hoewel het zogenaamde ‘standaardmodel’, waar 
de gekleurde quarks deel van uitmaken, enkele vragen nog onbe-
antwoord laat, vormt het een superieur en consistent model van de 
deeltjesfysica. Zowat alle bestaande experimenten kunnen ermee ver-
klaard worden. ■

door nathalie dujardin
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Aalst is trots op Louis Paul Boon. Omdat hij een schrijver was die over alles kon schrijven en 
dat ook elke dag deed. Leefde hij nu, dan was een blog misschien wel iets voor hem. 
Ben jij vlot van pen (of van toetsenbord) en schrik je er niet voor terug om je schrijfsels te 
laten zien? Heb je al een blog en ben je er best trots op? 

De organisatie beloont de beste jonge blogger met een geldprijs van 2.000 euro. 

Je stuurt vóór één augustus 2012 een mail naar boontjesblog@aalst.be

In de mail stuur je de link naar je blog en een 
printscreen van het moment van je inzending. 
De laatste drie posts op het moment van 
inzending worden door de jury bekeken. Deze 
staat onder de deskundige leiding van Thomas 
Blondeau (aka de boekendokter van COBRA)

Vergeet ook je persoonlijke gegevens niet te 
vermelden (naam, voornaam, adres, telefoon/gsm 
en rijksregisternummer). Enkel wie jonger is dan 
25 kan deelnemen.
Het volledige reglement kan je terugvinden op 
http://www.boon2012.be/nieuws

Boon_adv_Klasse.indd   1 16/04/12   10:54
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Wie rond deze tijd aan een paper of thesis 
werkt, zal ongetwijfeld al kennisgemaakt heb-
ben met het fenomeen van de writer’s block. De 
zinnen die je produceert, hangen met haken en 
ogen aan elkaar, je blijft eeuwig op zoek naar 
de juiste term en zelfs je dankwoord blijkt even 
overtuigend als de aandelenkoers van Dexia. 
Kortom, een inval van inspiratie is meer dan 
welkom. Vooraleer je je al smekend tot de Mu-
zen wendt, is het misschien een idee om een 
stapje in de wereld te zetten, in de cultuurwe-
reld weliswaar. Wie weet levert het je een ver-
helderende avond op en bijgevolg een scriptie 
die je recht naar de hoogste regionen van de 
academische wereld katapulteert. Zo niet heb 
je gegarandeerd iets interessants te vertellen 
op café. In beide gevallen: eeuwige roem ver-
zekerd.   

concert

De rondreizende muziekclub Democrazy, 
die onlangs haar dertigjarig bestaan vierde 
en dapper een eerste midlifecrisis bezwoer, 
opent op 5 mei de buitenzone van de DOKa-
rena. Deze bevindt zich in het oudste deel van 
de Gentse haven en wil een hang- en experi-
menteerplek zijn voor jong en oud. Dat klinkt 
op zijn minst veelbelovend. Bovendien komt 
Hong Kong Dong langs om het hangen en ex-
perimenteren muzikaal te begeleiden. Met hun 

licht extravagante songs zou dat geen probleem 
mogen vormen. 

Verder zal de Vooruit op 8 mei op haar 
grondvesten daveren, want die avond wordt 
het cultuurminnende coöperatief verblijd met 
een bezoekje van Black Box Revelation. Kwes-
tie van al eens te repeteren voor een nieuwe 
tournee doorheen de VS, nietwaar? 

Als je bij het indrukwekkende succespar-
cours van deze jongens echter al snel een min-
derwaardigheidscomplex voelt kriebelen, ga je 
misschien beter naar de Student Rock Rally in 
Charlatan (9/05). Zes jonge bands zullen er de 
strijd aangaan om de gunst van publiek en jury.
De beste twee zien we in september terug op 
het podium van de Student Kick-Off. 

We raden je ook het concert van de Ame-
rikaans-Israëlische band Balkan Beat Box aan 
(13/05, Concertzaal Vooruit). Samen met het 
Zwitserse Imperial Tiger Orchestra brengen 
ze een schizofrene maar steeds feestelijke men-
gelmoes van stijlen. Je kan je verwachten aan 
Balkaninvloeden, Ethiopische funk en snijden-
de beats, en dat alles onder een politiek sausje 
(de band werd naar eigen zeggen geïnspireerd 
door de Arabische lente en de Occupy-bewe-
ging). 

PodiUm

De zoektocht naar inspiratie leidt je uiter-
aard al snel naar de meer uitdagende (lees: 
experimentele) performance. Dan is het kun-
stenfestival Mayday Mayday, op de site van 
CAMPO Victoria, zeker een goed idee. Van 2 
tot en met 4 mei zullen kunststudenten van zo-
wel de Gentse als de Antwerpse universiteit er 
hun werk voorstellen, met als centrale thema 
‘ontmoeting’. Het wordt een dynamische mix 
van film, dans, theater, installaties en beeldend 
werk. Bovendien is het festival volledig gratis. 

Daarnaast kan je op 9 en 11 mei in Minard 
gaan kijken naar Oom Wanja, de theaterklas-
sieker van Anton Tsjechov, in een uitvoering 
van het gezelschap De Roovers. 

exPo

Wie altijd al eens wou weten hoe het voelt 
om Gevaarlijk Jong te zijn, moet zich reppen 
naar het museum Dr. Guislain, want de ge-
lijknamige tentoonstelling is daar zijn laatste 
weken ingegaan. Nog tot 20 mei kan je je er 
onderdompelen in de thematiek van het kind-
zijn in onze hedendaagse maatschappij, waarin 
steeds meer in termen van ‘probleemkinderen’ 
en ‘storend gedrag’ wordt gedacht. 

Ten slotte hebben we nog twee fototentoon-
stellingen voor jou in petto. In Zebra Point (in 
de Zebrastraat) kan je tussen 3 en 27 mei het 
bekroonde eindwerk van de jonge fotografe 
Bi Schutte gaan bewonderen. ANONYMOUS 
HAiRMONIOUS focust op een eigenzinnige 
combinatie van mode- en portretfotografie, 
waarbij je uiterst originele haartooien te zien 
krijgt. Wie stoere kerels in desolate landschap-
pen verkiest, kan dan weer de skatefotografie 
van Thomas Sweertvaegher ofte SWITN gaan 
uitchecken. Skaters aller landen, neemt uw 
board en gaat heen: nog tot 20 mei in fotogale-
rij Flinxo.  ■

Cu l tu u r age n da

ontwerp: michael borremans

ontwerp: dimitri neyt

door valérie Boiten

Balkan Beat  Box
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t.s. De slotavond van het filmfestival van Cannes, 2008. Ter-
wijl Paris Hilton voor de ogen van de paparazzi paradeert, zitten 
twee mannen van een glas prosecco te genieten. Juryvoorzitter 
Sean Penn en regisseur Paulo Sorrentino hebben het over Il 
Divo, de film van Sorrentino die enkele ogenblikken later volledig 
terecht de Prijs van de Jury zal krijgen. Penn is onder de indruk 
van de film, waarop Sorrentino hem voorstelt om samen een film 
te draaien. En zo geschiedde…

Drie jaar later staan Sorrentino en Penn opnieuw in Cannes 
om er This Must Be the Place voor te stellen. De film vertelt het 
verhaal van Cheyenne (Penn), een rijke rockster die ‘met pensi-
oen’ is. Zoals het een rockster betaamt, brengt hij de dag door met 
het stiften van zijn lippen, squashen in zijn leegstaand zwembad 
en rondhangen. Wanneer hij net te laat komt bij de dood van zijn 
vader, een diepgelovige jood, besluit Cheyenne de nazibeul die 
zijn vader in de concentratiekampen vernederde, op te sporen om 
hem te wreken.

Nadat we Penn eerder al zagen als homoactivist (in de zeem-
zoete prent Milk) en een escapist (in het fantastische Into the Wild), 
komt hij in deze film naar voor als een personage met een hoek af. 
Cheyenne wordt bij momenten wel zeer karikaturaal voorgesteld, 
vooral wanneer Penn voor de zesendertigste keer op een klagerig 
toontje begint te spreken. De vloeiende camerabewegingen van 
Sorrentino staan in schril contrast met de voormalige rockster die 
door het beeld lijkt te slenteren, op zoek naar zichzelf.

Ondanks het feit dat de film in het niets verbleekt bij Sorren-
tino’s vorige film, het magistrale Il Divo, is This Must Be the Place 
zeker niet slecht. De perfecte muziekkeuze en enkele scènes kon-
den ons zeker bekoren. Ook de oneliners van Cheyenne, een kind 
gevangen in het lichaam van een volwassene, zaten er vaak boenk 
op. Wij zijn alvast zeer benieuwd naar nieuw werk van Sorren-
tino! ■

tost Met haar debuut Er is tenminste koffie schrijft Ilka De Bis-
schop een leutig verhaal over vier vrouwen met vrouwengedragin-
gen, vrouwengedachten en feminiene onhebbelijkheden. Voor wie 
zich al eens ergert aan het lage zelfbeeld van de vrouwelijke mede-
mens is dit boek een martelgang. Voor zij die zich met voldoening 
laven aan andermans gebreken, kan dit verhaal de zelfwaardering 
alleen maar ten goede komen.

De rust op kantoor wordt danig verstoord wanneer bekend raakt 
dat een vacature intern zal worden ingevuld. Met het vooruitzicht 
van een vette promotie valt te verwachten dat de vier jonge collega’s 
— Helena, Anna, Alanis en Marie Désirée — het beste van zichzelf 
zullen geven om elkaar de loef af te steken. Maar in werkelijkheid 
verloopt de concurrentiestrijd tussen de vier vriendinnen minder 
voorspelbaar. Het is niet dat het hen aan ambitie ontbreekt, eerder 
aan daadkracht en ondernemingszin.

Bij de koffieautomaat wordt heel wat afgeroddeld: over vriendjes 
met masochistische fantasieën of psychopathische neigingen, alar-
merende BMI-scores, relatiebreuken, twijfels en een onenightstand 
met een Vlaams minister. Het is een verhaal over verlammende 
deadlines, uitstelgedrag, gekrenkte imago’s, jaloezie, onzekerheden 
en dertigjarige vrouwen die vrezen nooit een geschikte levenspart-
ner te zullen vinden.

De Bisschop schetst de alledaagsheid van de werkmens op een 
luchtige en vlotte manier, maar het ontbreekt aan een verrassend 
en spannend slot. De personages houden de lezer een spiegel voor, 
soms pijnlijk, soms geruststellend. Er is tenminste koffie biedt een 
unieke kijk in de psyche van de vrouw, maar weegt inhoudelijk te 
licht en mist diepgang. Toch biedt het boek ontspanning en hoop. 
Op liefde, onzekerheid en uitstelgedrag staat geen leeftijd. Blijkbaar 
hoeft het leven van de losbandige Overpoortstudent niet fundamen-
teel te verschillen van dat van een jonge kantoorbediende, althans 
niet voor een vrouw. ■

Er is tenminste koffie is verkrijgbaar bij Fnac.



Op zondag 22 april jongstleden haalden tal van musea en cultuurverenigingen allerhande de 
feestvlaggetjes van onder het stof en verwelkomden Jan, alleman en hun jengelende kroost. De 
reden? Erfgoeddag en zijn helden.

Highfiven met jacob van 
artevelde

door clara casert

Eens per jaar eist cultureel erfgoed zijn 
plaatsje in de schijnwerpers op: in heel Vlaan-
deren kan je op die dag  en masse jouw favo-
riete plekjes bezoeken zonder dat je er harde 
dukaten voor moet bovenhalen. Van Vlaan-
deren, voor Vlaanderen dus. Om het allemaal 
nog wat interessanter te maken, wordt er ook 
elk jaar een thema gekozen. Dit jaar stond 
Erfgoeddag in het teken van helden, de ene al 
obscuurder dan de andere. In Gent werd daar 
een heuse Heldenroute aangebreid.

De verschillende erfgoedinstellingen ko-
zen allemaal hun ultieme held, pootten een 
medewerker die graag levensverhalen vertelt 
naast diens standbeeld neer en plakten er een 
letter op. Na uren door ’t stad te dwalen en 
letters te verzamelen, kon je een zin samen-
rapen waarmee dan weer een prijs te winnen 
viel. Wij haalden onze paraplu’s boven, sloe-
gen de gigantische kaart open en waagden 
ons aan een Heldenroute light.

oP Pad

Het Design Museum Gent huisvest een 
paar eeuwen waard aan meubilair, maar is 
vooral trots op zijn art-nouveaucollectie. Ge-
tuige daarvan de keuze voor Henry van de 
Velde — ook wel beschouwd als de apostel 
van de art-nouveaustroming — als held. Op-
lettende Blandino’s kennen van de Velde ook 
als ontwerper van hun geliefde Boekentoren, 
waar hij voor de gelegenheid ook de helden-

speld mocht oppinnen. Na de eeuwen aan 
kuiertempo doorkruist te hebben en de ten-
toonstelling van Dirk Wynants — de gees-
tesvader van de malle DoNuts-zitbanken die 
op een hoek van het Sint-Pietersplein prijken 
— met een bezoekje te hebben vereerd, is het 
tijd voor meer animo. Op naar het Huis van 
Alijn!

Speciaal voor Erfgoeddag sloegen laatstge-
noemde en het Circuscentrum de handen in 
elkaar, met als resultaat een ode aan de cir-
cusartiesten. Die zijn dan ook in overvloed 
aanwezig: op straat zwermen steltenlopers 
tussen de drukte en op de binnenkoer kan je 
jezelf ook even circusartiest wanen. Als je jon-
ger dan twaalf bent, that is. Er is ook een cir-
cusvoorstelling, maar enkel op bepaalde uren. 
Verdraaid! Het Huis van Alijn omschrijft 
zichzelf als “een museum over de cultuur van 
alledag, over de kleine en grote geschiedenis-
sen van het leven”. Treffend, treffend. In de 
zogeheten ‘museumkamers’ worden we even 
ondergedompeld in het leven van de twintig-
ste eeuw en ook over de ouderwetse trouw-
foto’s laten we onze blikken glijden. En weer 
op pad — helden laten namelijk niet op zich 
wachten, meneer.

haast en sPoed, overvloedig 
erfgoed

Aangekomen op de Vrijdagmarkt staan 
we oog in oog met Jacob van Artevelde. Of 

niet helemaal: er staat een kraan klaar om 
dat voor ons te fiksen. De man verdiende zijn 
strepen als Vlaamse opstandelingenleider en 
volksheld, en dat leverde hem zijn meters-
hoge standbeeld op. Ook schonk hij Gent de 
bijnaam ‘de Arteveldestad’. Je hoort het al, je 
high (letterlijk!) fives meer dan waard. Luttele 
meters verderop bevindt zich een stemmig 
verlicht middeleeuws gebouw: het Poëziecen-
trum, alwaar men probeert om het hele Ne-
derlandstalige poëziearsenaal onder één dak 
te brengen. Hier worden we meegenomen op 
de levenswandel van Karel Waeri, een — je 
weet ondertussen al waar we naartoe willen 
— Vlaamse volksheld slash zanger van poli-
tiek geëngageerde liederen én deuntjes die 
minder voor kinderoortjes bestemd zijn.

Na nog even snel de pracht en praal van de 
Vlaamse opera bewonderd te hebben, is het 
alweer zes uur ofte het einde van Erfgoeddag. 
Onze heldenspaarkaart ziet er maar triest 
uit; met om en bij de 40 erfgoedinstellingen 
en evenveel helden in het Gentse, is het dan 
ook gekkenwerk om alles gezien te hebben. 
Dit roept dan ook enkele vragen op. Waarom 
stapten de organisatoren af van het Erfgoed-
weekend? Met meer dan 800 activiteiten is 
een extra dag echt geen overbodige luxe. De 
editie van 2013 draait rond het thema ‘Stop de 
tijd!’, en daar zijn wij alvast voor te vinden. ■

foto: dylan Belgrado
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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.
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de liga tegen overBevolking

Op 6 april, een dikke week voor de eerste 
berichten over bof de pers bereikten, lag een 
brief in de bus van de rector. Deze formu-
leerde in niet mis te verstane bewoordingen 
een bedreiging aan de UGentpopulatie. Een 
insider bezorgde Schamper een kopie van 
het originele bericht:

“Geachte rector Paul Van Cauwenberge,
De wereld is overbevolkt, honger is over-

al en zelfs westerse middenklassengezinnen 
voederen hun kroost met kleurstoffen. Gent-
Sint-Pieters lijkt meer en meer op Bombay 
Central en in de City Delhaize worden we 
verplicht om zelf onze boodschappen af 
te rekenen. De overbevolking zorgt voor 
een giftig klimaat en extreemrechts plukt 
de vruchten. Wij willen ingrijpen voor een 
KVHV’er verkozen raakt voor de Raad van 
Bestuur.

Daarom hebben wij besloten het heft in 
eigen handen te nemen. Op de eerstvolgende 
spelletjesavond van een niet nader genoem-
de studentenvereniging zullen wij een uiterst 
besmettelijke variant van het bofvirus verspreiden. Onvruchtbaar-
heid is de enige weg naar een tolerante toekomst. Om een omelet te 
maken moet men eieren durven te breken.

Hoogachtend,
De Liga tegen Overbevolking”

fatale Bofkick oP een sirene 

Het bericht werd — ten onrechte — van de hand gedaan als een 
misplaatste grap. Met alle gekende gevolgen. Zeker aan de facul-
teit Geneeskunde, waar de lessen gedomineerd worden door het 

voortdurende gekerm van de verslagen 
naar hun liesstreek grijpende studenten. 
Tussen het kreunen door wordt er tussen 
de ooit viriele jongemannen druk gespe-
culeerd over mogelijke schuldigen. Eén 
naam komt steeds bovendrijven: Flore 
Nachteghaele, derde bachelor Genees-
kunde, notoir Overpoortsmosser en mooi 
als duizend dauwdruppels op een zonnige 
lentemorgen.

Ik vind haar terug op de dansvloer van 
de Amber en haar bolle wangetjes wek-
ken een geil knaagdier in mij tot leven, 
waarvan ik het bestaan niet eens afwist. 
Ik knabbel, sabbel zachtjes op het rietje 
van mijn breezerken en wek op die manier 
haar aandacht. Ze wenkt me. I’m going the 
distance. Het bovenste knoopje van haar 
bloes gaat los. Vol zelfvertrouwen vlijt 
ze zich tegen me aan. Boots with the fur 
wordt onze verleidingsdans. Ik schuur 
naar hartenlust, zij drukt pretkusjes in 
mijn hals.

In al mijn enthousiasme laat ik de 
waakzaamheid varen. Ze kust me vol op 

de mond en gaat met haar tong tegen mijn verhemelte tekeer als 
een deurwaarder die met een wattenstaafje een DNA-staal probeert 
te nemen. Plots verkoelt haar enthousiasme, haar verwilderde blik 
wordt doods en berekend. “Sorry, bofkont, ik heb morgenvroeg 
practicum, ik bel je nog wel, misschien.” Hoe kon ik zo stom zijn? 
Waarom doet ze het? Dient ze inderdaad een hoger doel of is ze ge-
woon een mannenhaatster? Al mijn vragen blijven onbeantwoord. 
Man en vrijgezel, kijkt uit voor deze del!

Deze redacteur is de onderzoeksjournalistiek grondig beu. Zijn 
ballen jeuken, het krabben bezorgt hem een stekende pijn. ■
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de liegende reporter

De bofepidemie die momenteel de UGent teistert, is meer dan een louter ongelukkige samenloop 
van omstandigheden. Hier zijn machten aan het werk die erop uit zijn elke levenslustige jonge-
man aan onze universiteit voor de rest van z’n leven losse flodders te doen schieten.

het zaad van uw maat doet niemand nog kwaad
ze wil ons kapotmaken! door Joost depotter
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