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Door MARTIJN VERMEERSCH
We staan er verdomme alleen voor, Mitya!
Ze hebben Ulrich gemold, en het Kremlin wil
niets meer met Operatie Wachttoren te maken
hebben. We kunnen maar beter wegwezen,
voor we ook in de Schelde belanden.
Ik heb die mof nochtans verwittigd op de
receptie in De Therminal (14/5, Politeia).
Hij beweerde daar “het strak kontje” van een
Noord-Koreaanse spionne te schaduwen, typisch Stasi-machismo. Ik waarschuwde hem
de missie niet uit het oog te verliezen, er stonden dingen op til.
Die avond kreeg ik het bericht van Alyosha:
een verdachte menigte verzamelde zich aan de
ingang van de Pakistaanse ambassade. Eenmaal in de Kijkuitstraat aangekomen, bleek het
om verdwaalde VGK-leden te gaan tijdens een
mislukte dropping. Ik geloofde er niets van,
maar kon niets bewijzen.
De volgende dag had ik met Herzel afgesproken op de ribbetjesavond van Zeus (15/5).
Hij was net als ik operatief in Teheran ten tijde
van Khomeini en leidt tegenwoordig een clandestiene afluistercel van de Mossad in de lokalen van de WiNA. Terwijl de studenten tijdens
Studeren@S9 (14/5) zaten te zwoegen over
hun boeken, zat hij in de kelder met een kortegolfradio de ether af te speuren. Kort voordat
de commotie rond de ambassade werd gesignaleerd, onderschepte hij een antizionistische
boodschap in Uru. In onze sector bestaat toeval niet, Mitya.
Ik haastte me naar de Amber, waar Ulrich
zijn Noord-Koreaanse was gevolgd naar een
cocktailfeestje van de Oosterse-Afrikaanse
kring (15/5). Ik wou hem op de hoogte brengen van mijn ontdekking, tot ik ze op de bodemverdieping aantrof. Terwijl hij met zijn
zatte krautenflikken haar rok opkroop, liet ze
zijn glas volgieten.
Tijdens het theater van de VGK (16/5) heb
ik hem met zijn daden geconfronteerd. Hij
was woedend en barstte in een tirade uit: dat
ik klein van geest was en daarom het moederland ook klein houd. In zijn furie stormde hij
midden in het stuk de Vooruit uit.
De volgende dag kwam een anonieme oproep om naar de Jongerenviering (17/5) van
het GPS te gaan. Toen ik er aankwam, stond
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de Oriëntaalse me op te wachten met
een boodschap van haar oversten. Blijkbaar was Kim Jong-un op de hoogte van
onze operatie. Hij hoopte met Rusland
en Pakistan een nieuw Warschaupact
op te richten. Het klinkt absurd Mitya,
maar een nieuwe Koude Oorlog zou geen
slechte zaak zijn. Er zou tenminste orde
zijn.
Tegen beter weten in stuurde ik de
plannen door naar Moskou en kreeg een
positief antwoord. Ik zou een Pakistaan-

se afgezant ontmoeten aan de Kraanlei.
Het was een val , Mitya. Twee huurlingen
stonden me op te wachten met Poetins
permissie om alle lekken te dichten. Net
wanneer hun handen naar hun holsters
grepen, marcheerde de studentenfanfare de straat in (20/5). Het was stom geluk
dat ik in die mensenmassa kon ontkomen. Ik heb iedereen nog proberen te
waarschuwen, Mitya, maar ik was te laat.
Nu hebben we enkel nog elkaar. ■

door Stefaan Glorieux
www.schamper.ugent.be
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Kajira

Door Pieter Van Nuffel

U herinnert zich misschien nog de hetze die vorig jaar ontstond
rond Kajira. Een bdsm-studentenvereniging diende een aanvraag in om
erkend te worden aan de UGent. De aanvraag werd afgekeurd omdat de
vereniging nog niet lang genoeg bestond. Met andere woorden: Kajira
moest nog een jaartje wachten. De vereniging stelde alles in dienst om
dit jaar wél erkend te worden. Zo vroeg ze steun aan verschillende professoren: haar aanvraag bevatte aanbevelingsbrieven van experten als
prof. Tom Claes, prof. Paul Reynolds (Edge Hill University) en prof.
Eva Brems.
Het mocht niet baten: Kajira stuit wederom op een ‘njet’. Hun dossier
bleek onvolledig omdat het geen lijst bevatte met tien activiteiten voor
volgend jaar. Verder argumenteerde de voormalige studentenbeheerder
dat de statuten te veel macht geven aan het bestuur en te weinig aan de
leden. Tegenargumenten waar strikt gezien weinig tegen in te brengen
valt, maar die voor eender welke andere vereniging zo goed als zeker
door de vingers zouden gezien worden. Zo zijn er tal van erkende verenigingen die werken met een bestuur, zonder dat daar een ledenbasis
voor bestaat.
Men zocht duidelijk een stok om de hond te slaan. Door het dossier
te weigeren op basis van technische redenen, hoeft men zich immers
niet te wagen aan de vraag of de doelstelling van een bdsm-vereniging
in overeenkomst is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens. De voormalige studentenbeheerder schuift op die manier de hete
aardappel subtiel door naar zijn opvolger. Misschien door druk van
bovenaf? Een opstoot van ethisch conservatisme? Vrees voor imagoschade? We weten het niet. Feit is dat de bdsm-vereniging op dezelfde
manier behandeld wordt als de holebiverenigingen dertig jaar geleden.
De perceptie van Kajira als een abnormale vereniging speelt sowieso
mee in de behandeling van haar toetredingsaanvraag. “Zo’n vereniging
past niet meteen in de traditie van de universiteit en is een beetje ongewoon”, klonk het vorig jaar nog bij de rector.
Nochtans zijn er aan de UGent tal van ‘abnormale’ verenigingen
erkend, waarin de toetreding van nieuwe leden er de facto in bestaat
om “Ik ben een domme schacht” te schreeuwen terwijl ze in hun
zwembroek op handen en voeten over de straatstenen kruipen en er
walgelijke brouwsels over hun gezicht worden gegoten, tot ze moeten overgeven op de schacht die naast hen ligt (dat schept een hechte
vriendschapsband). De activiteiten van die studentenverenigingen bestaan uit samenkomsten waarbij onder zware groepsdruk overdreven
hoeveelheden ethanol worden toegediend, die ze er de volgende dag
uitkotsen. Praktijken die gerechtvaardigd zijn onder de noemer ‘studentenfolklore’. Maar een vereniging erkennen van studenten die bdsm
een beetje uit de taboesfeer willen halen door erover te praten? Neen,
dat is blijkbaar niet goed voor ons imago. ■
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edito

Onderwijskort

ASV Studeren maakt niet gelukkig. Of toch
in elk geval niet gelukkiger dan niet studeren,
zo blijkt uit een recente studie in The Economic
Journal. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd een reeks kranige oudjes (ze zaten
op de schoolbanken in de jaren 40) gevraagd
naar hun tevredenheid en levenskwaliteit. Qua
contentement bleek er nauwelijks een verschil
te bestaan tussen vroege schoolverlaters en zij
die verder studeerden. Voor u uw cursussen
resoluut naar de vuilnisbak verwijst, toch even
dit: degenen die verder studeerden waren misschien even happy als de rest, hun geheugen
was in elk geval duidelijk beter. Dat mensen
met een hoger diploma vaak mentaal uitdagendere jobs hebben, kan daar volgens de onderzoekers voor iets tussen zitten.
Studeren maakt misschien niet gelukkig,
soms kan het wel je leven redden. Zoals voor de
blinde Chinese dissident Chen Guangcheng,
die na een ontsnapping uit zijn eigen huis eerst
op de Amerikaanse ambassade en uiteindelijk
in het ziekenhuis terechtkwam. Na heel wat diplomatiek getouwtrek tussen Washington en
Peking kan de burgerrechtenactivist nu waarschijnlijk toch naar de Verenigde Staten verhuizen, waar de University of New York hem wil
verwelkomen.
Ook in de VUB wil men de internationale
contacten uitbreiden, al hebben ze die waarschijnlijk liever zonder grote diplomatieke incidenten. Paul De Knop werd er herverkozen
als rector, en stelt een verbetering van de internationale positie voor als een van zijn belangrijkste werkpunten. Ook de kwaliteit van het
onderwijs moet (nog) beter. Wie kan daar nu
tegen zijn? Weinigen, zo blijkt. De rector kreeg
90 procent van de stemmen. Al helpt het natuurlijk als er geen andere kandidaten zijn. ■

www.schamper.ugent.be

F E S T I VA L

O F

N E W

T R A D I T I O N S

3›4›5›AUGUST›2012

SeaSick Steve  the WaterboyS
the Wedding
goran bregovic With
and funeral band
belloWhead  ane brun
abSynthe Minded
SpinviS  kadril
the iMagined village  balkan beat box
donavon frankenreiter  adaM cohen
lieven tavernier & White velvet  the delta SaintS
fiddler’S green  the WalkaboutS  faran flad
ukulele orcheStra of great britain  epSylon
noMad SWing  WalliS bird  Senne gunS
barefoot & the ShoeS  peut-Être deMain
W. victor  flanderS ethno  gravel unit
het ZeSde Metaal  blaudZun  SurpluZ
MandolinMan  tref  School iS cool
and Many otherS

tickets via

+32(0)70 / 25 20 20
(€ 0,30 / minuut)

www.festivaldranouter.be

Student in experiment

Elektrische schokken, vragenlijsten afnemen of het land afschuimen om archieven uit te pluizen.
De student wordt voor van alles en nog wat ingezet aan onze universiteit. Wordt hij gebruikt of
misbruikt en hoe betrouwbaar is het resultaat?
door Fabrice Luyckx en Ine Van Nuffel

Het inzetten van studenten bij onderzoek
doet heel wat vragen rijzen. Zo is het in de
psychologie de gewoonte dat studenten participeren aan experimenten of vragenlijstonderzoek uitvoeren. De meningen over het
gebruik van studenten in onderzoek zijn sterk
verdeeld, zowel onder professoren als onder
studenten.
Is het noodzakelijk voor de opleiding of is
dat enkel een excuus?
Klachten
Laten we beginnen bij het begin. Verschillende studenten klagen over de verplichte
deelnames aan allerlei onderzoek. Enkele jaren geleden ontving de Schamperredactie nog
een lezersbrief waarin werd aangeklaagd dat
studenten psychologie vaak moeten deelnemen aan experimenten of voor een practicum
vragenlijsten moeten invullen. Kritiek die op
steun kon rekenen van collega-studenten,
maar eveneens een pak tegenwind te verduren kreeg. Want is het niet zo dat die studenten ‘gratis’ examenpunten krijgen voor hun
deelname? Hoe eerlijk is dat tegenover stu-
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denten die hard moeten werken voor zulke
punten?
Hoewel vooral gebruikelijk in de psychologie, worden ook studenten uit andere richtingen ingezet voor onderzoek. Zo moet elke
student Gezondheidsvoorlichting en -bevordering verplicht tachtig uur veldwerk uitvoeren. Een student die voor zijn of haar eigen
onderzoek geen veldwerk nodig heeft, moet
dat dan maar voor het onderzoek van een ander doen. Aangezien de begeleiding gebeurt
door doctoraatsstudenten, worden de gegevens meestal voor hun onderzoek verzameld.
Studenten geschiedenis moeten in hun
tweede jaar papers schrijven. Ook hier zijn
doctoraatsstudenten meestal de promotor
waarvoor gegevens verzameld moeten worden. Groot nadeel is het kostenplaatje dat
hieraan verbonden is. De archieven liggen
verspreid over heel Vlaanderen. Hoewel het
openbaar vervoer soms wordt terugbetaald,
moeten de meeste studenten diep in hun buidel tasten om de vervoerskosten zelf te betalen.
In de logopedie worden thesissen geschreven aan de hand van gegevens uit vragenlijsten. Die vragenlijsten worden meegegeven

aan andere studenten om voor te leggen aan
de man in de straat. De gemiddelde student
kiest eerder voor de snelle optie: familie en
vrienden, of als de nood hoog is: zelf invullen.
Dat is iets wat het besluit van een thesis kan
vertekenen.
Bonuspunten
Waarom worden studenten dan zo vaak
ingeschakeld? We stellen de vraag aan professor Alain Van Hiel. Elk jaar geeft de professor
een vrijblijvende opdracht met vragenlijsten
aan zijn studenten Politieke Psychologie. Die
opdracht is volgens Van Hiel educatief verantwoord. Onderzoek is nodig, omdat het ons
onderwijs vormgeeft. “Als je iets aan bod laat
komen in de les, zonder daar zelf onderzoek
naar te doen in Vlaanderen, dan is dat naar
mijn mening maar een lege doos. Eigen onderzoek moet ook een weg vinden naar het
onderwijs. We zijn een gemeenschap van studenten, docenten en technisch personeel en
wij trekken allemaal aan eenzelfde touw dat
de Universiteit Gent heet en dat een kwaliteitsmerk moet worden.”

www.schamper.ugent.be

“Studenten bewijzen de professor een grote
dienst door mee te werken aan onderzoek”, zo
stelt hij. Omdat een steekproef van studenten
meestal niet divers genoeg is, wordt daarnaast
vaak een beroep gedaan op een onderzoeksbureau. De kosten voor zo’n bureau zijn torenhoog. “Mochten de studenten er niet zijn,
dan zouden we veel onderzoek met een blinddoek beginnen. Dat zou ons tonnen geld kosten. Dat vertel ik ook aan mijn studenten.”
In ruil voor die vrijwillige deelname krijgen de studenten een bonuspunt op het examen. Een punt dat het verschil kan betekenen
tussen blokken in augustus of dat weekje extra vakantie. Professor Van Hiel relativeert:
“De afspraken zijn heel duidelijk en helder.
Ik begrijp dat iemand die 9/20 haalt en de
vragenlijst niet heeft ingevuld zal vloeken.
Maar hij moet beseffen dat hij buist op een
vak waarvoor 90% van de studenten geslaagd
is. En die student heeft ook de kans en uitnodiging gekregen om dat bonuspunt te
verdienen.”
Is zo’n bonuspunt wel eerlijk tegenover studenten uit andere richtingen,
die deze kans niet krijgen? Opnieuw relativeert prof. Vanhiel: “Als je de tijd bekijkt die je besteedt aan het uitdelen van
vragenlijsten of aan het extra bestuderen van je cursus, dan zal dat ongeveer
op hetzelfde uitkomen.”
Maar wat dan met studenten psychologie? Zij krijgen twee examenpunten
cadeau, enkel en alleen voor hun deelname aan drie experimenten. Johnny
Fontaine, professor psychodiagnostiek,
ziet twee argumenten ter verantwoording. “Ten eerste is het internationaal
gezien gebruikelijk dat studenten van een faculteit Psychologie deelnemen aan onderzoek
en daar ook punten voor krijgen. Ten tweede
is er de veronderstelling dat door deel te nemen aan een experiment de student zelf zicht
krijgt op wat een experiment is, wat dat met
een mens doet, enzovoort. In de masterjaren
wordt men aangemoedigd om zelf een experimenteel onderzoek op te zetten en dit helpt
om zich meer bewust te zijn van hoe het eraan toegaat.”
Betrouwbaar?
Henk Roose, professor methodologie, is
op zijn minst gezegd allergisch voor het inzetten van studenten in onderzoek. Volgens
de professor zijn studenten niet representatief
voor de ruimere populatie. “Studenten zijn
aan een hoge opleiding bezig en zijn doorgaand gemotiveerd om aan zo’n onderzoek
www.schamper.ugent.be

deel te nemen, aangezien ze beloond worden.
Vandaar dat resultaten veralgemenen op basis
van alleen studenten gevaarlijk is. Onderzoek
moet gebaseerd zijn op een aselecte steekproef.”
De redenering is niet volledig volgens prof.
Van Hiel. “Er zijn veel onderzoeksstromingen
waar representativiteit zeer belangrijk is, bijvoorbeeld bij frequenties of gemiddelden. Bij
correlaties of bij experimentele effecten is dat
minder van belang.” Sociologisch onderzoek
eist dus veel meer dat een steekproef representatief is. Psychologisch onderzoek daarentegen focust vaker op verbanden tussen
variabelen en werkt daarnaast veel meer met
controlegroepen.
Opvallend is dat de gegevens vaak bedoeld
zijn voor het onderzoek van doctoraatsstudenten. De studenten zijn een dankbaar
slachtoffer om het werk op af te schuiven. Er
is echter geen zekerheid over de juistheid van

de verzamelde data.
Prof. Fontaine voegt daaraan toe: “Uit eigen onderzoek blijkt dat de studenten veel
betrouwbaarder de vragenlijst invullen. De
structuur kwam veel duidelijker naar boven
in onze analyses. Aangezien studenten vaak
worden gevraagd voor deelname aan onderzoek, zijn ze beter in staat om de ideeën die
ze hebben, weer te geven in zo’n format. We
waren zelf verbaasd dat dit zo goed bleek te
werken. Globaal genomen is het voor onderzoek dus zeer interessant om met die groep
te werken.”
“Ja, maar...”
En wat denkt u, de student, daar nu
zelf van? Frustratie of begrip? Bij een
kleine rondvraag krijgen we steeds
hetzelfde antwoord: “Ik vind het wel
goed, maar…” Een studente geschie-

denis ziet haar deelname aan onderzoek wel
gerechtvaardigd. “Je maakt al kennis met de
archieven en leert hoe je gegevens moet verzamelen en verwerken. Maar het nadeel is zeker het financiële aspect.”
Van de studenten psychologie die wij aanhoorden, is iedereen het er unaniem over
eens: deelname aan experimenten is een
pluspunt voor de opleiding. Hadewijch Opdebeeck, studente psychologie: “Zonder de
experimenten eens zelf te doen, zouden we
geen flauw idee hebben wat dat precies is, terwijl we constant met experimenten om onze
oren worden geslagen.” Tim Bal, een andere
student psychologie, ziet het veelvuldig gebruik van studenten als een gevolg van de publicatiedrift die heerst. “Het is een noodzaak
geworden. Ik begrijp dus ten volle dat dit een
manier is om zowel onderwijs te kunnen geven en voldoende onderzoek uit te voeren om
mee te kunnen draaien.”
Prof. Van Hiel beseft zelf dat studenten vaak overbevraagd worden. “Als ik
moet tellen wat studenten allemaal moeten doen in de psychologie, dan vraag
ik mij soms ook af of studenten niet
worden gebruikt of ‘misbruikt’. In die
context kunnen studenten zich wel uitgemolken voelen.”
Onderzoek op en door studenten is
dus niet helemaal af te schrijven. Er zijn
methodologische argumenten voor en
tegen. Voor de student kan het een nuttig onderdeel van de opleiding zijn en
het stimuleert onderzoek. Maar er moet
worden rekening gehouden met fouten
die zo in het onderzoek sluipen.
Professor Roose: “Bij het proberen
produceren van wetenschappelijke kennis is
er steeds een zekere onbetrouwbaarheid en
onzekerheid die je moet inplannen. Honderd
procent zekere kennis bestaat niet. Maar het
is het beste wat we kunnen doen.” ■
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Getal van de
week

JD Zo veel minuten lang zat de voltallige Gentse Studentenraad afgelopen maandag samen. Naar
werkgroepvergaderingen komt traditiegetrouw geen
kat, zodat elke discussie op de algemene nog eens
dunnetjes wordt overgedaan. Tijdens deze vergadering werd beslist de enige kandidaat voor het voorzitterschap, overigens de enige persoon met ervaring
binnen het dagelijks bestuur, niet te verkiezen.
Wie het dan wel wordt? Dat beslissen ze deze zomer in een volgende vergadering. ■

Wij zijn piraten
van de zee
... en al wie zin heeft die vaart mee

Alle hens aan dek, in de Gentse hackerspace! Wekelijks komt er een groep jonge piraten samen
om te bouwen aan een nieuw politiek schip. Voor de eerste keer in België hijst de Piratenpartij
de zeilen voor de gemeente- en de provincieraad. Yarrrgh!
door Nathalie Dujardin, Thomas Vanthournout en Pieter Van Nuffel

Vergeet ooglapjes, rum en vuilgebekte papegaaien. De Pirate Party is een officieel geregistreerde politieke partij die de
vrije meningsuiting als een digitaal basisrecht
wil heroveren. De uitwerking van het idee is
begonnen in Zweden en verspreidt zich stilaan over heel Europa. Zo zou de Duitse Piratenpartei volgens peilingen bij de volgende
deelstaatverkiezingen meer dan tien procent
behalen.
Intussen zijn er al piratenpartijen actief
in meer dan veertig landen. Allen kennen ze
zowel een laagdrempelige openheid als een
duidelijke structuur. De gedachtegang is dat
vele wijzigingen aan de top ervoor zorgen dat
het partijbureau in contact blijft met de achterban. “Dat is ook in Gent het geval”, licht
Pieter Iserbyt, navigator van de Gentse Piratenpartij, toe. “Op lokaal niveau zijn er ‘crews’
van zeven man met een kapitein en een navigator. De functies veranderen regelmatig
zodat het werk verdeeld wordt. De crews van
Gent, Antwerpen, Leuven en Mechelen zullen al zeker deelnemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Verder hebben we
squads, specifieke werkgroepen die gelijkaardig zijn aan een crew, behalve dat ze zich met
een specifiek domein bezighouden. We zijn
ook verenigd op nationaal niveau, met drie
co-presidenten, van wie één contactpersoon
is voor Vlaanderen, één voor Wallonië en één
voor Brussel.”
Trainingsverkiezingske
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We ontmoeten de Gentse crew in een oud
fabrieksgebouw dat omgebouwd is tot ‘hackerspace’. De pirates mogen er een lokaal gebruiken waar ze elke dinsdag samenkomen.
Hoewel we ons in het epicentrum der fantasierijke computernerds bevinden, valt het
geek-gehalte van de pirates best mee. Sommigen zijn dan wel duidelijk thuis in de ITwereld, in de eerste plaats hebben ze allemaal
hun engagement voor meer burgerparticipatie gemeen.
Momenteel is de Gentse crew volop bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Op hun
vergaderingen worden de taken efficiënt verdeeld en wordt grondig gediscussieerd over
hoe het partijprogramma verder uitgewerkt
moet worden. Genoeg handtekeningen verzamelen om zich kandidaat te mogen stellen
en genoeg piraten op de lijst krijgen, lijkt geen
probleem te worden. Genoeg vrouwelijke
kandidaten op de lijst krijgen, wordt een ander paar mouwen. “Momenteel is er nog maar
één vrouwelijke piraat in Gent, dus daar zijn
we nog volop naar op zoek.” Ook bekendheid
verwerven is belangrijk. “We moeten zeker
nog meer promotie maken, op welke manier
dan ook. Zo zouden we binnenkort Siegfried
Bracke wel eens op een ludieke manier in
zijn onderhemd durven zetten”, maken ze ons
nieuwsgierig.
De pirates zijn duidelijk ambitieus. Toch
lijkt het niet meteen de bedoeling om het
Gentse stadsbestuur te enteren. “We koes-

teren geen hoge verwachtingen. We willen
vooral wat ervaring opdoen en ondervinden
hoe je het best een kieslijst samenstelt. De
gemeenteraadsverkiezingen beschouwen we
dus nog als ‘een trainingsverkiezingske’. Ons
echte hoofddoel zijn de Europese verkiezingen van 2014”, vertelt Iserbyt.
De democratie van de toekomst
Het grote voorbeeld is de Zweedse Piratpartiet die nu al twee zetels heeft in het
Europees Parlement. Een daarvan wordt ingenomen door de 24-jarige Amelia Andersdotter. Ze woont in België en is rapporteur
voor de commissie die een standpunt moet
bepalen ten opzichte van ACTA (een internationaal verdrag dat het bestrijden van internetpiraterij wil vergemakkelijken, n.v.d.r).
Momenteel ziet het ernaar uit dat het Europees Parlement ACTA zal afwijzen omdat er
tegenwind is van de groenen, de socialisten
en van de pirates.
“We hebben technologie gecreëerd waarmee we alle kennis en cultuur gratis met iedereen kunnen delen. Nu komt het punt
waarop we moeten beslissen tussen een wereld waarbij auteurs van boeken, muziek,
enzovoort op de markteconomische manier
betaald worden of een wereld waarbij iedereen toegang krijgt tot dat werk. In de oude
wereld werd alles verkocht als patatten. In de
nieuwe wereld, waar de reproductiekost nul
euro is, ontstaat er een probleem als daar geld
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voor wordt gevraagd”, licht Iserbyt toe. “Wij
willen dat er een economie ontstaat waarbij
artiesten hun werk kunnen maken en daarvoor betaald worden. We willen niet dat er
per product verkocht wordt en dat artiesten
ongelooflijk rijk worden als ze eens een hitje
gescoord hebben, terwijl anderen niet in de
muziekwereld binnen raken omdat ze niet de
juiste agent hebben.”
De Piratenpartij wil met behulp van het
internet de politiek dichter bij het volk brengen, in de vorm van een directe, participatieve democratie. Op de vraag hoe we met de
vrijheid moeten omgaan in de reële en in de
digitale wereld, lijkt het antwoord van de piraten steeds meer bijval te oogsten. “We worden meer en meer ernstig genomen”, klinkt
het bij Glenn Bouckaert, kapitein van de
Gentse crew. “Ik zie hierin dan ook de democratie van de toekomst. Met alle communicatiemiddelen die nu beschikbaar zijn, kunnen
we veel meer mensen aanspreken dan vroeger. Eerst was er de boekdrukkunst, dan radio en tv. Nu is er het internet.”

videobeelden. De bedoeling is om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Het
valt ons op dat de Gentenaren niet per se ontevreden zijn over het bestuur, maar het blijft
een ver-van-mijn-bedshow. Ondertussen is
er veel veranderd dat zes jaar geleden niet
op de agenda stond, maar mensen hebben
niet echt het gevoel dat ze daarbij betrokken
zijn.”
Een van de traditionele argumenten tegen het streamen van de gemeenteraad is
het hoge kostplaatje van dergelijke operatie.
“Klopt niet, het streamen van een vergadering hoeft helemaal niet duur te zijn. Meer
zelfs, we zullen nog voor de verkiezingen de
gemeenteraad ongevraagd streamen om aan
te tonen dat het argument van de hoge kostprijs nergens op slaat.” Daarenboven heeft de
Pirate Party ideeën om de burger de kans te
geven via het internet vragen te stellen aan
de gemeenteraad. De beste vragen – en daarover kan de burger online beslissen – zouden
aan het einde van de gemeenteraad aan de
politici kunnen worden voorgelegd.

De politiek gestreamlijnd

Inspraak is het doel en internet het middel

Burgerparticipatie en transparantie zijn
ongetwijfeld kernwoorden in het discours
van de Piratenpartij. Een van de voornaamste voorstellen die in de Gentse crew circuleren, is het streamen van de gemeenteraad.
“Nu kan je al het geluidsfragment van de
gemeenteraad op de website van Stad Gent
terugvinden, maar wat wij willen zijn echte

De Pirate Party is een van de weinige
groeperingen, laat staan politieke partijen,
die de nieuwe technologie ongegeneerd
aangrijpt om haar ideeën te realiseren. Op
hun intern onlineforum worden voorstellen becommentarieerd en gestemd, waarbij
men zelfs een gewogen stem (die uitdrukt

hoe sterk je voor of tegen een voorstel bent)
kan uitbrengen. In een volgende stap wil de
Gentse crew bepaalde beleidspunten aan de
burger voorleggen, bijvoorbeeld over grote
infrastructuurwerken. “Iedereen kent de
stadshal die op dit moment wordt gebouwd
tussen het Belfort en de Sint-Niklaaskerk; die
is er gekomen zonder inspraak van de bevolking. Achteraf is veel kritiek gekomen. Daarom kan men beter een aantal voorontwerpen
van architecten online plaatsen en mensen
laten stemmen, in plaats van een politieker
de keuze te laten maken.”
De Gentse pirates zien ook de keerzijde in
van de huidige internettechnologie. Ongewild komt door onze digitale leefwereld onze
privacy meer en meer onder druk te staan.
Klaas Mensaert: “De meeste mensen die op
Facebook zitten, hebben geen idee waar en
hoe de privacyinstellingen aan te passen. Dit
is een punt dat de Pirate Party zeker kan aanpakken, aangezien de meeste leden thuis zijn
in de technologiewereld.”
Maar ook in het stadsbeeld beseft de Pirate Party maar al te goed dat veel van onze
vrijheden beperkt worden door bijvoorbeeld
de installatie van camera’s. Met het plan van
de Stad Gent om in het centrum weldra
twintig camera’s op te hangen, lijkt Orwells
dystopische roman ‘1984’ alweer een stukje
dichterbij. Iserbyt: “Ik zie daar het nut niet
van in. Door constant camera’s op vaste
plaatsen te hangen, lost men niet doelgericht
een probleem op.” ■
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Het einde van
een tijdperk

Diederik (Dirk voor de vrienden, en zo kunnen we onszelf intussen wel noemen) Mangeleer is
de logistiek beheerder van de UGent. Dit is de laatste Schamper waar we vorige zin in de tegenwoordige tijd kunnen schrijven: in september zwaait de brave man na eenentwintig jaar trouwe
door Dieter Bauwens en Joost Depotter
dienst immers af.
Nu denkt u misschien bij zichzelf: “Logistiek beheerder, say what?” Welaan dan, de
rector en vicerector kent u allemaal. Zij worden bijgestaan door twee topambtenaren,
een logistiek en een academisch beheerder.
Dit kwartet heeft de dagelijkse leiding van de
universiteit in handen. Wij trokken naar Dirk
Mangeleer voor een afscheidsinterview, en
troffen een minzame man aan.
{Iedereen inbegrepen}
U bent ruim twintig jaar logistiek beheerder, wat moeten we onder die functie
verstaan?
Dirk Mangeleer: “Daarvoor moet ik een
beetje geschiedenis vertellen. Dat gaat terug
tot september 1991, toen ik als logistiek beheerder begonnen ben. Op 12 juni 1991 was er
een nieuw universiteitendecreet goedgekeurd.
26 juni was er een bijzonder decreet dat eigenlijk autonomie gaf aan de universiteit Gent. In
feite werd de inrichtende macht overgedragen
van het Vlaams parlement naar de universiteit
Gent. Een groot probleem was echter hoe zij
de neutraliteit — later ingevuld als ‘pluralisme’
— zou kunnen handhaven binnen de universiteit. Daarmee hebben ze daar in de structuren
ook naar gewerkt. Er is bijvoorbeeld de keuze van de rector, die wordt gemaakt door een
college, bestaande uit de verenigde faculteitsraden. Die stemmen in het geheim voor een
rector en vervolgens nog eens in het geheim
voor een vicerector. Beide functies worden
dan met een tweederdemeerderheid verkozen.
Wat ik vaststel is dat dat pluralisme — in al die
jaren dat ik hier ben — gehandhaafd is. Vierhonderd mensen kiezen steeds uit zichzelf ie10
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mand van een andere ideologische strekking,
dat zit ingebakken in de UGent. De universiteit ademt tolerantie.”
De functie van rector wordt steeds afwisselend uitgeoefend door een vrijzinnige en
een gelovige.
“Tot hiertoe is het altijd zo uitgekomen dat
dat ideologisch evenwicht bewaard is. Dat zie
je ook aan de structuur, niet enkel bij de rector
en de vicerector. Toen de algemeen directeur
aangesteld moest worden, zei men: ‘Die functie
mag niet door één persoon ingevuld worden.
Het moeten er twee zijn, zodat elke ideologische strekking vertegenwoordigd wordt, zoals
ook de rector en vicerector elk een ideologische strekking vertegenwoordigen’. Het algemeen beheer op administratief, technisch en
financieel vlak — met andere woorden het
dagelijkse reilen en zeilen van de universiteit
— houdt geen beslissingen in. Dat gaat eerder
over het uitvoeren van beslissingen. Dat directiecollege, gevormd door de twee beheerders,
staat onder leiding van de rector én de vicerector. De bevoegdheden werden verdeeld. Aan
de ene kant had je de academische bevoegdheden, waarbij in het bijzonder onderwijs en
onderzoek kwam. Aan de andere kant was het
dan meer de logistieke kant.”
Zelf bent u christendemocraat. Kunnen
we dat ook over uw opvolger, Jeroen Vanden
Berghe, zeggen?
“Wel eum… Hij komt van het kabinet van
de minister-president en is intussen al geruime
tijd een zeer gewaardeerd beleidsmedewerker
en eum… je zou inderdaad kunnen stellen

dat hij van dezelfde ideologische strekking is
(lacht onwennig).”
Sterk in moeilijke tijden
Hoe heeft u de UGent zien evolueren in
de twintig jaar dat u hier werkt?
“De situatie is totaal veranderd, hé. We zijn
gestart in 1991. Het eerste dat moest gebeuren, was saneren. De sociale sector was toen
erg versnipperd en zat met een gecumuleerd
jaarlijks deficit van 50 miljoen BEF. De universiteit leefde op dat moment… Ik zal niet
zeggen boven haar stand, maar ze had te veel
personeel. Toen heeft men in dat bijzonder
decreet ingeschreven dat er een sanering zou
komen. Dat zou betekenen dat alle personeelsleden, behalve de professoren, op hun zestigste op pensioen gestuurd zouden worden. Je
hoort dikwijls dat mensen absoluut op pensioen willen, maar volgens mij zijn er binnen
de universiteit meer die niet op hun zestigste
op pensioen willen dan wel. En ik kom er ook
nog elke dag tegen die liever na hun vijfenzestigste zouden blijven (lacht).”
“Dat was dus de eerste moeilijke oefening in
die periode en dan hebben we de universiteit
stelselmatig zien groeien. Wat men niet verwacht had. Door toedoen van de universiteit
was immers bepaald dat de werkingstoelagen
noch de investeringstoelagen volledig in functie van het aantal studenten bepaald werden.
Bon, dat was naast de waard gerekend, want
wat gebeurde er? Plotseling begon het aantal
studenten aan de universiteit exponentieel te
stijgen. Het gevolg was dus dat we in onze eigen voet geschoten hadden. De investeringen
namen immers niet toe met het aantal studenwww.schamper.ugent.be

ten dat erbij kwam. Slechts de helft was daaraan aangepast. Dat gaf op een bepaald moment
enorme verschillen per student ten opzichte
van de andere universiteiten. Hoewel de belofte
werd gemaakt die situatie aan te passen, werd
die niet nagekomen. De universiteit is daarop
naar het toenmalig Arbitragehof gestapt om die
discriminatie aan te kaarten, waar we in ons gelijk gesteld werden. Let wel: enkel wat de werkingsuitkeringen betreft, voor de investeringen
is dat nog steeds niet gebeurd. “
Bent u globaal gezien tevreden over de
werkingsmiddelen voor sociale voorzieningen?
“Wel, we moeten rekening houden met een
duidelijk verschil tussen de periodes voor en na
integratie van de hogeschoolrichtingen in 2013.
Sta me toe mezelf nader te verklaren: de universiteiten verdelen een globale pot, waarbij de
kleine en middelgrote universiteiten naar evenredigheid meer krijgen dan de grote universi-

teiten. Leuven en Gent zullen dus financieel de
grootste slachtoffers zijn van de integratie. Hogescholen krijgen per student, allez, per studiepunt, maar dit maakt geen wezenlijk verschil,
een vast bedrag.”
Er zijn een aantal serieuze besparingsacties gebeurd de afgelopen twintig jaar, kwam
u hierdoor nooit in aanvaring met de studenten?
“We zaten niet altijd op dezelfde lijn, dat is
duidelijk, maar uiteindelijk zijn we er altijd in
de beste verstandhouding samen uitgeraakt.
De omstandigheden dwongen ons er nu eenmaal toe een rigoureuze politiek te voeren, met
strikte afspraken aan beide zijden.”
Wat ziet u als een ideale eigenschap voor
een volgende rector?
“Ik heb altijd bijzonder goede rectoren gehad. Wat maakt hen dan zo goed? De wijsheid

waarmee ze de instelling besturen. Elk met zijn
wijsheid, elk met zijn instelling.”
Wie wordt de volgende rector?
“De huidige rector kan zich in principe niet
meer kandidaat stellen. Een derde termijn is
in principe wel mogelijk, maar hij bereikt de
leeftijdsgrens in het midden van de volgende
termijn. Maar dat kan ondertussen nog veranderen hé. Er kan een nieuwe reglementering
komen. Dan zou hij nog vier jaar moeten werken natuurlijk. Hij zal zelf best weten wat hij
wil (lacht).”
Wat gaat u doen vanaf september?
“Twee jaar geleden had ik daar allerlei ideeën over maar naarmate die pensioenleeftijd nadert, weet ik het allemaal zo goed niet meer.” ■

Uw stem of uw leven!
door Pieter Van Nuffel en Esther Sevens
Nu de storm rond de verkiezingsstrijd is
gaan liggen en de winnaars bekend zijn, wordt
het tijd om terug te blikken op het verloop
van de studentenverkiezingen. Even opfrissen: om studenten aan te zetten om te stemmen, besloot de Gentse StudentenRaad tien
fancy iPads in te schakelen als mobiel stemstation. Bij gebrek aan neutrale medewerkers,
liet de GSR ook de kandidaat-stuvers rondgaan met die iPads. Meerdere studenten lieten ons weten dat sommige kandidaat-stuvers
daarbij wel zeer nadrukkelijk naar hun eigen
naam durfden te wijzen. Dat stelde de neutraliteit van het stembureau in vraag.
We gaan te rade bij expert ter zake, Sylvia
D’hooge, afdelingshoofd Juridische Zaken
van de UGent. “De verkiezingsreglementen vermelden dat de stemming geheim is
en dat de kiezers de vrijheid hebben in het
uitbrengen van hun stem. Indien de verkiezingscommissie een onregelmatigheid in
de kiesverrichtingen zou vaststellen, kan zij
de verkiezingen nietig verklaren, waarna de
kiesverrichtingen binnen de veertien dagen
hervat worden. Maar ik kan mij niet uitspreken over de iPadkwestie.”
Dirk Van Haelter, secretaris van de kiescommissie, was wél op de hoogte van de
www.schamper.ugent.be

actie met de iPads: “Toen de GSR dat voorstelde, zagen we daar niet meteen graten in.
Ook tijdens de verkiezingen zelf hebben we
geen enkele klacht gekregen in verband met
een overtreding van het kiesreglement. Daar
moeten we natuurlijk wel nog een evaluatievergadering over houden .”
Blanco heerst
De Gentse StudentenRaad leek er zo hard
op gebrand om stemmen te verzamelen, dat
ze vooral de kwantiteit voorop stelde, zonder
zich te interesseren in de mening van de student zelf. Op de vraag “willen we veel stemmen, of willen we geïnformeerde stemmen?”
klonk hun antwoord laconiek: “Die vraag is
niet aan de orde. Natuurlijk moeten we zo
veel mogelijk mensen bereiken. We hebben
de luxe nog niet om kieskeurig te zijn.” Zo
kreeg iedereen op de 12-urenloop een drankbonnetje in ruil voor een klik op de iPad. Het
hoeft dan ook niet te verwonderen dat het
aantal blancostemmen dit jaar ongeveer dubbel zo hoog lag als bij de vorige verkiezingen.
Jammer dat ‘Blanco’ zich dit jaar niet kandidaat stelde, zijn plaatsje in de Sociale Raad
was anders gegarandeerd.

Het derde probleem met de iPads is dat
de verkiezingscampagne samenvalt met de
stemming. Het is alsof je voor gemeenteraadsverkiezingen gaat stemmen en vlak voor
je in het stemhokje duikt tal van politici je bespringen om nog snel een flyer in je handen
proppen. Van Haelter: “In tegenstelling tot de
gemeenteraadsverkiezingen, staat in het verkiezingsreglement van de UGent niets over
een sperperiode waarin geen promotie mag
gemaakt worden. Ook dat moeten we evalueren.”
Dit neemt natuurlijk niet weg dat de perceptie van objectiviteit van de verkiezingen
is aangetast. De GSR heeft op dat vlak een
serieuze inschattingsfout gemaakt. Maar uit
fouten kan men leren. Op hun laatste vergadering werd alvast overeengekomen dat
kandidaten voor de centrale raden niet meer
mogen rondgaan om stemmen te ronselen in
naam van de GSR. Kandidaten voor de faculteiten mogen dat niet meer doen binnen
hun faculteit. “We moeten meenemen naar de
toekomst dat neutraliteit belangrijk is”, was na
enkele uurtjes discussiëren het verrassende
besluit. ■
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Ethiopie voor

Iedereen heeft het al eens meegemaakt: je hebt je portefeuille uitgeleend en je weet niet meer aan wie.
Op zo’n moment denkt een mens al eens vlug ‘een week overleven zonder geld, hoe moeilijk kan het
zijn?’ Schamper deed het experiment. door Stefaan Glorieux, Lise Eelbode en Lieselot Le Comte
Zou het mogelijk zijn om één kotweek
lang te overleven op het ronde getal van €0?
De doorwinterde onderzoekjournalisten van
Schamper, steeds bereid hun leven te geven
voor de betere Pers en een goede primeur,
zochten het voor u uit. Van zondagavond tot
vrijdagmiddag gaat de portefeuille onherroepelijk op de knip. Volgens het Wetboek der
Hongerlijders en Armoezaaiers zullen wij gedurende deze periode:
- Geen geld afhalen voor eten, drinken en/
of andere voedingssupplementen, ook niet
indien ons lichaam in spontane ontbinding
zou treden.
- Niet stiekem teren op die heerlijke patatjes die moeder steeds liefdevol in ons koffertje
steekt.
- De grens van de illegaliteit niet overschrijden. (Die van de moraliteit kan evenwel
wat opgeschoven worden.)
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- De zakken van Zakman niet inpikken.
(Eventueel wel bij hem te rade gaan.)
Mocht u één dezer dagen struikelen over
ons lijk, hou dan een minuutje stilte voor ons
zielenheil en lees dit artikel met de grootst
mogelijke eerbied.
Dag 1: The hunger games
Aan de vooravond van het experiment
breekt het angstzweet ons uit. Een week zonder geld overleven doe je niet zomaar. In een
vlaag van paniek schuimen we nog even het
internet af naar snel geld, tot we op https://experimetrix2.com/rug/ stoten. Betaald experiment? Maandag vrij? De kleine lettertjes laten
we links liggen, we zijn immers radeloos.
De volgende dag komen we samen aan de
ingang van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. We zijn wat gespannen, maar dat blijkt onnodig. Na een half

uurtje woordassociatie zijn we €5 rijker. Plots
lijkt alles weer mogelijk. Op weg naar huis
maken we een tussenstop bij de Hema, waar
we tussen 9 en 10 uur voor een luttele euro
een feestmaal kunnen krijgen: een kop koffie,
een croissant en een broodje met spek en ei.
Ook een middagmaal blijkt makkelijk te bekomen. In het Ufo worden de resultaten van
de studentenverkiezing vrijgegeven. De politiek kan ons gestolen worden, onze aandacht
is gereserveerd voor het dessertbuffet.
De dag is een succes, het geluk staat aan
onze kant. In ons blind optimisme besluiten
we nog een anderhalve euro op te hoesten
voor een broodje van de brug. Vrijdag lijkt
stilaan haalbaar te worden.
Verbruikt deze dag: 1 croissant, 1 broodje
met spek en ei, enkele kopjes koffie, kiwi, ananas, chocoladecake, 2 koffiekoeken, een brugbroodje.
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beginners
Dag 2: The kindness of
strangers

koek, ⅓ taartje, ⅓ pompelmoes, 1 doos koekjes,
3 pannenkoeken.

We staan op met een katergevoel. De euforie van gisteren maakt plaats voor ontnuchtering. Het verdiende geld is na een dag al
gehalveerd en er zijn nog vier dagen te gaan.
In een vlaag van paniek lopen we met een
trekker in de hand de Sint-Pietersnieuwstraat
af. Als gieren omcirkelen we elke drankautomaat die ons pad kruist en halen er het achtergelaten kleingeld vanonder. Na de faculteit
Economie, De Therminal en de Blandijn houden we het plunderen voor bekeken. Verteerd
door walging en zelfhaat komen we tot de
conclusie dat we onze waardigheid hebben
ingeruild voor een schamele € 1,60.
In de armtierige gangen van de Aldi proberen we te herbronnen. Onze magen beginnen te knorren, maar het budget is nog steeds
beperkt. Na kort beraad besluiten we pannenkoeken te bakken. Heerlijk en goedkoop, de
ingrediënten kosten ons nog geen vijf euro.
Hoewel geen van ons veel keukenervaring
heeft, levert de jarenlange indoctrinatie van
kookprogramma’s zijn vruchten af. Het baksel wordt unaniem heerlijk bevonden.
Aan het eind van de maaltijd blijven vier
eieren en een stapel pannenkoeken onaangeroerd. Iemand prevelt onzeker ‘Ruiltocht?’
en wordt op gejuich onthaald. We zoeken
de sympathiekste buurt van Gent uit en besluiten uiteindelijk het Prinsenhof te viseren.
Onze stadsgenoten tonen het beste van zichzelf en van hun frigo. Op twee zuurpruimen
na is iedereen bereid ons iets aan te bieden.
De vangst is niet te overzien: appels, wortels,
brood en peperkoek, een fles wijn… Een vrolijke noorderbuur weet ons zelfs een blikje
Franse kastanjepasta aan te bieden. Wanneer
we met de buit huiswaarts keren, merkt iemand op dat we een portie couscous uit een
EU-voedselpakket hebben gekregen. (Indien
wij het goedgeefse gezin een waardevolle
maaltijd hebben ontnomen in een ongelijke
ruil, bieden we bij deze onze oprechte verontschuldigingen aan.) Ondanks ons gedeelde
schuldgevoel neemt ons overlevingsinstinct
snel weer de bovenhand. Nog voor we goed
en wel thuis zijn, is de buit al verorberd. Alleen de couscous blijft die avond ostentatief in
de kast staan.
Verbruikt deze dag: 1 appel, 1 appelsien, 1
wortel, 2 eieren, 2 sneden brood, 1 snee peper-

Dag 3: Met de hartelijke groeten van Europa
Wanneer we onze blokbunker verlaten,
doet de wereld wat onscherp aan. Een hongerige mist benevelt het brein. Slechts met
heel wat wilskracht kunnen we onszelf ervan
weerhouden de broodrestjes van de eendjes
in te pikken. Focus, we hebben een taak te
volbrengen. Het geweten van proefpersonen
A en B verdrinkt in hun lege maag. Bevend
wordt de EU-maaltijd opgewarmd. Die valt
best mee, al hangt er een scherp randje aan.
De smaak van armoede of van een bezwaard
moreel? Zeker is dat we dit niet vrijwillig zouden aankopen.
Proefpersoon C heeft een bijkomend probleem. Als vegetariër is de EU-maaltijd geen
optie. Ze probeert zelfzeker te kijken terwijl
ze de duistere muil van de ondergrondse parking binnenwandelt. Wie zou vermoeden dat
ze helemaal geen wagen heeft, a fortiori zelfs
geen rijbewijs? O zo toevallig glippen de fietssleutels uit haar handen, net voor de betaalautomaat. Ze bukt zich nogal onelegant, in de
hoop dat haar kont een voldoende afleidingsmanoeuvre biedt voor de toevallige passant.
Terwijl ze de sleutels van de grond plukt, fladdert haar hand even onder de automaat. En
jawel, daar tikt haar nagel tegen klinkende
munt. Na drie maal sleutelgesukkel klopt haar
hart overuren en stroomt de stress uit haar
oren. Maar het was die €2,73 waard. De Brug
is even het Walhalla van de smaak, een idyllisch lusthof voor uitgehongerde studenten.
De geur van dampende soep waait haar tegemoet. Even dreigt er paniek wanneer haar
vegetarische brein ‘kippenroomsoep’ spot op
het kaartje. Met tranen in de ogen wendt ze
zich tot de vriendelijke jobstudent, die haar
toevertrouwt dat de andere ketel tomatensoep
herbergt. Zelden schonk het warme tomatenvocht haar meer voldoening.
Vrienden zijn voedsel voor de geest en
in ons geval tevens een bron van calorieën.
Het concept: wij stellen ons kotje bloot aan
een bende baldadige feestvrienden, zij verschepen een karrenvracht hapjes. Brood en
spelen, versie 2012. We worden vergast op
zalmwraps, tomates d’amour die als de kus
van een geliefde openbarsten in de mond en
krakende chips. Verder nog tongstrelende ge-
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“Slechts met heel

wat wilskracht kunnen we onszelf ervan
weerhouden de broodrestjes van de eendjes in te pikken.”
vulde champignons en om af te ronden een
verlammend spannende thriller. Gratis voer
en goed gezelschap: met een volle maag kan
het leven mooi zijn!
Verbruikt deze dag: couscous met rund (EUhulp), 1 kom soep, zalmwraps, kerstomaatjes,
grissini, wat chips, champignons, cola light.
Dag 4: Be our guest, be our
guest
De wekker gaat om 8 uur. Een snelle blik
op de agenda van de UGent waarschuwde ons
eerder op een gratis studiedag in het Ufo. De
inspanning: drie uur luisteren naar lezingen
over... Iets met kindjes? We waren een beetje
moe. De beloning: een aansluitende receptie.
Om 9 uur zetelen we ons vol goede moed in
het auditorium. Om 9.05 uur meldt de organisatrice dat we na afloop ‘een drankje’ krijgen.
We delen een paniekerige blik. De volgende
anderhalf uur horen we slechts flarden van de
presentaties, terwijl de honger gestaag begint
in te zetten. Tijdens de korte pauze om 10.30
uur versieren we wel twee gratis koffies, terwijl we met zo weinig mogelijk schaamrood
kleine Lotuskoekjes van 16 gram in onze
zakken proppen. De buit is bescheiden: tien
koekjes die we onder elkaar verdelen.
Deel twee van de studiedag ‘vergeten’ we
te volgen, waarna we anderhalf uur later ‘toevallig’ opnieuw op de receptie botsen. Een
feestmaal van kaasjes, olijven, worteltjes, tomaatjes, nootjes en chips valt ons te beurt.
Wanneer we naast ons glas
fruitsap nog wat cava
vragen, kraait een
enthousiaste jongeman: “Natuurlijk!
Onze shift
is
bijna
gedaan,

Lees verder

maar als jullie erna nog willen, moeten jullie
maar pakken!” Als ervaren jagers-verzamelaars sprokkelen we vervolgens bij verschillende tafeltjes extra hapjes, die we subtiel in een
servet moffelen en meenemen.
Ook het avondmaal verloopt vlot. Op www.
fritkotactie.be kunnen we na registratie een
voucher voor een gratis mexicano afprinten,
die we bij het dichtstbijzijnde frietkot afhalen.
Zonder aankoopverplichtingen, dus we ontwijken de zure blik van de uitbater wanneer we
niets bijbestellen. Ervoor gingen we strandjutten in de Blandijn, waarbij we een verdwaald
colaflesje vonden in een drankautomaat en een
verse appel met een verwaarloosbaar rot plekje. Dinner is served.
Verbruikt deze dag: 2 kopjes koffie, 1 glas
fruitsap, 2 glazen cava, 5 speculooskoekjes, pindanootjes, worteltjes, kerstomaatjes, kaasblokjes, olijven, chips, 1 mexicano, flesje cola, appel.
Dag 5: Colruyt, laagste
prijzen

NOORD-ZUID
STUDENTEN
GENT VZW
Boeiende filmavonden, een
(h)eerlijke
brunch, actuele
debatten, …
neem een kijkje
op onze facebookpagina
Noord-Zuid
Studenten
VZW!

nodigt je uit op…

Vrijdagochtend, en de hallucinaties van vers
gebakken ouderlijke maaltijden beginnen de
kop op te steken. Na een fikse ochtendwandeling marcheren we de Colruyt in de Drongensesteenweg binnen, waar we naar proevertjes
speuren zoals den Duits destijds naar Anne
Frank. Tijdens onze eerste verkenning door
de winkel spotten we maar liefst zeven schalen gratis testvoer, inclusief vlees, aardappelen
en vers fruit. Onze inwendige voedingsdriehoek knikt goedkeurend, terwijl we subtiel
kleine hapjes naar binnen schrokken. Met de
ergste honger gestild schenken we onszelf een
vers kopje koffie, waarna we een tweede ronde

langs de hapjes ondernemen. Het sap van de
verse ananas hangt nog aan onze kin wanneer
we vervolgens voor een derde keer langs de
gangen passeren, deze keer rustig keuvelend
alsof we een walking dinner aan het nuttigen
zijn. Ach, hoogmoed! Wanneer we nogmaals
onze stelling hebben ingenomen bij een bord

“Dumpster diving in

de voetstappen van
de Muffin Man is een
optie, maar gezien de
recente overload aan
artikels over het onderwerp bedankten
wij vriendelijk voor
een containerduik.”
smakelijke aperitiefkroketjes, komt een vrouw
in blauw Colruyt-hemd doelbewust op ons
afgestevend. Haar veroordelende vragen naar
onze intenties proberen we af te weren met een
zwak “we zijn aan het voorproeven voor een
feestje”, maar wanneer ze dreigt ons een doos
aan te rekenen, besluiten we de deur op te zoeken.
Verbruikt deze dag: walking dinner in de
Colruyt met Cribbits, koffie, kaas, ananas, sinaasappel, Belsy krakelingen, medaillon lomo,
Lutosa croc’ Apéro.

Things we learned
Leest u dit artikel als survivalgids,
dan kunnen we u nog enkele bijkomende tips geven die het artikel niet haalden.
Dumpster diving in de voetstappen van de
Muffin Man is een optie, maar gezien de
recente overload aan artikels over het onderwerp bedankten wij vriendelijk voor
een containerduik. Op maandagavond
kan je telkens een gratis boterham met
preparé smikkelen in café De Loge en op
donderdagavond houdt Studentenpastoraal Gent een eucharistieviering met
gratis broodmaaltijd. Welke levenslessen
trokken we verder uit onze week schooien?
- Gratis eten lukt voor wie er een voltijdse bezigheid van maakt. Wil je dezelfde dag ook nog naar je lessen gaan of
enkele uren blokken? Bereid je dan voor
om met lege maag naar bed te gaan.
- Gratis water is overal: laaf u aan de
waterbronnen in de faculteiten en studentenresto’s.
- Onder bijna elke drank- en parkeerautomaat is kleingeld te vinden. Een trekker is een handig hulpmiddel voor wie
een harnas kan opbouwen tegen spottende blikken.
- Kleed je verzorgd. Om recepties te
crashen of op ruiltocht te gaan, is het een
onbetwistbaar voordeel om er als een onschuldige student uit te zien. De verloederde bedelaarslook is minder succesvol.
- Zonder geld op café gaan in het
Gentse studentenleven wordt afgekeurd.
Alsof gedreven door een onzichtbare sociale conventiekracht, staan cafématen er
bovendien op om de niet-drinker te trakteren. Hoe lang men parasitaire caféganger kan zijn zonder diens drinkmaten te
verliezen, is onzeker.
- Receptievoedsel en proevertjes vormen geen rijk en afwisselend dieet, fruit
is wel vaak aanwezig. Warme, volwaardige maaltijden zijn schaars goud.
- De Colruyt houdt Nineteen EightyFour-gewijs in de gaten hoeveel proevertjes men eet. Wees vermomd en handel
snel. ■

De mooiste plekjes
van gent
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oUDE DOKKEN
Menig student kent niet veel meer dan zijn gebruikelijke kot-les-feestroute op het moment dat
hij zijn leven voorgoed begraaft onder de arbeidsmarkt. Schamper helpt deze verloren zielen de
ogen te openen en stelt daartoe tweewekelijks een minder bekend stukje Gent voor.

door Lieselot De Taeye

Tot enkele jaren geleden dacht geen kat in
uw en mijn studentenstad eraan om even een
tripje te plannen naar de Oude Dokken, behalve de occasionele weemoedige havenarbeider of het onervaren maffialid dat een lijk kwijt
wou. Ondertussen is het gebied tussen Dampoort en de volkswijk Muide getransformeerd
tot een droomlandingsplaats voor iedere ontspanningsbehoevende E.T., want nu vind je op
de terreinen een strand, een marktplaats, een
cafeetje, een tentoonstellingsruimte en een
arena voor optredens. Deze hele nederzetting,
die onder de naam DOK door het leven gaat,
is eigenlijk een tussenfase van een groter project. Vanaf 2013 wordt de oude haven immers
omgetoverd tot een splinternieuwe woonwijk.
DOK moet ondertussen de Gentenaar wat
vertrouwd maken met het toekomstige stadsdeel.
Oude dokken, nieuw leven
De dokken hebben niet altijd zo’n verlaten aanblik geboden. Toen begin 19de eeuw
de Gentse katoenindustrie uit haar voegen
barstte, werden de binnenwateren van de
stad al gauw te smal voor de handelsschepen.
Het stadsbestuur liet daarom enkele dokken
uitgraven net buiten het centrum, het begin

van een drukke haven. Tot net na de oorlog
bleven de schepen vlot hun weg vinden naar
deze laad- en losplaats bij Dampoort. Dat deden echter ook honderden gezinnen met een
baksteen in hun maag. Het gevolg daarvan
was dat er, toen dat nodig was, geen uitbreidingsmogelijkheden meer waren voor de dokken. Op een dag halverwege de 20ste eeuw
verhuisde het hele havengebeuren bijgevolg
noordwaarts, naar de nieuwe haven. Van het
bedrijvige verleden in de dokken zijn wel nog
enkele relieken te bewonderen. Het meest opvallend zijn de blauwe en gele scheepskranen
aan weerszijden van het water.
Maar nu wordt het gebied dus nieuw leven
ingeblazen. Stad Gent wil er over tien à vijftien
jaar een volledig nieuwe wijk op neergepoot
zien, inclusief kleuterschool en crèche. Slinks
uitgekiende gentrification is dat, inderdaad.
Voor u uw neus ophaalt: nog tot 2013 blijft
DOK het terrein van de creatieve jonge geest.
De drie initiatiefnemers achter de vzw zijn
ook niet de minste. Cirq (bekend en berucht
door circus Vangheluwe en Bataclan/Batakamp), Ladda (dat jonge artistiekelingen bij
elkaar brengt) en Democrazy (van de concerten) zorgen samen voor een energiek en rebels
sfeertje aan het water. Het trio heeft bovendien
nog enkele vzw’s uit een duister gat opgediept

en met z’n allen organiseren ze deze zomer een
enorme hoop gratis activiteiten. Ieder die overigens zelf iets op touw wil zetten en een plek
zoekt om veel volk te verzamelen, mag een
voorstel doen bij DOK. De organisatie wil immers de deugdzame principes ‘Samenwerking,
Ontmoeting en Experiment’ stimuleren.
Drieletterig wonderland
Van donderdag tot zondag is daarom bijvoorbeeld het DOKstrand open, voor wie eens
niet richting Blaarmeersen wil. Op diezelfde
dagen kan je ook naar de DOKkantine, een
café waar ieder die wil koteletten mag braden
op de daartoe voorziene barbecuestellen. Enkel de drank die je nuttigt, moet je ter plaatse
bestellen. Verder is er elke zondag een DOKmarkt, die het midden houdt tussen een art
fair en een rommelmarkt. Op de DOKarena
gaan er dan weer vaak concerten door (hou
daarvoor de cultuuragenda in het oog) en elke
vrijdag wordt de plek een openluchtbioscoop
(mét mogelijk onderdak bij regenweer). In de
DOKvitrine kan elke cultuurminnende ziel tot
slot tentoonstellingen gaan checken. Somme
toute, u begeeft zich maar beter gauw richting
dit drieletterige wonderland, voor het 2013 en
te laat is. ■
Schamper 516
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Om de twee weken gaat Schamper (mét kader) op zoek naar mensen die uw leven als student aangenamer maken. Deze week kregen we onverwachts drie medewerkers te horen voor de prijs van één:
Kelly Van Malderen en Mireille Del’haye (bijgestaan door Geneviève Cochez) van het International
Relations Office (IRO).
door Anemoon Soete
Dit jaar vieren we 25 jaar Erasmus. Het is
dus hoog tijd om eens kennis te maken met enkele helpende handen binnen het programma.
Voor onze afspraak stappen we het rectoraat
binnen naast het Ufo, waar de dienst van het
IRO gevestigd is. Kelly en Mireille vangen de
studenten op die naar het buitenland gaan in
het kader van Erasmus of een overzees uitwisselingsproject. Ze werken nauw samen met
Geneviève die eerder een coördinerende functie heeft. Daarbij zorgt ze onder meer voor het
opvolgen van nieuwe Erasmusregelingen vanuit de EU. Hoewel niemand van deze dames
zelf ooit op uitwisseling is gegaan, kennen ze
er nu alles van. Het is meteen duidelijk dat het
IRO alvast ten minste drie uiterst gemotiveerde medewerkers telt.
Loopbaan?
Kelly: “Ik heb management assistent gestudeerd en ik heb in dat kader de kans gekregen
om in het IRO mijn stage te doen. Daarna kreeg
ik het aanbod om te blijven. Intern werkte ik
eerst mee aan een project rond China en pas
daarna ben ik bij de student support terechtgekomen.”
16
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Mireille: “Ik ben op deze dienst begonnen
in ’89, toen het programma net een jaar liep.
In dat jaar vertrokken er nog maar 20 à 25 studenten op Erasmus. Ik ben er dus bij van in het
begin.”
Verzuchtingen of straffe verhalen?
Kelly: “Ja, dat is vooral voor u hé Mireille.”
(lacht)
Mireille: “Tijdens de 22 jaar dat ik deze job
uitoefen, is de software waarmee we de dossiers opvolgen al drie keer veranderd. Dat is
toch telkens weer aanpassen. Het laatste nieuwe is MoveOn waar veel tijd, geld en energie
in kroop. We streven ernaar om zo eenvoudig
mogelijk alle gegevens van de student samen
te brengen. Daarnaast komen er af en toe ook
vragen vanuit het buitenland bij ons toe. Zo
kreeg ik onlangs een bericht van de ambassade
van Australië om alle studenten te contacteren
die ooit naar Australië zijn gegaan, omdat ze
een samenkomst willen organiseren.”
Verwezenlijkingen?
Kelly: “We hopen elk jaar te verbeteren.
Niet alleen in het IRO-kantoor zelf, maar ook
dichter bij de studenten willen we de infoses-

sies telkens bijspijkeren.” Geneviève voegt eraan toe dat zoiets niet altijd even gemakkelijk
gaat aangezien budgetten voor beurzen vaak
nog niet bekend zijn op het moment dat studenten ingelicht worden. Daardoor is het voor
studenten moeilijker kiezen welke bestemming
haalbaar is in hun geval. Dat zijn helaas zaken
waar het IRO geen invloed op heeft.
Mireille: “Vroeger stuurde de KUL de meeste studenten naar het buitenland, maar dit jaar
is de UGent de koploper onder de Vlaamse
universiteiten.”
Kelly: “Qua internationalisering staan we
dus op nummer één!” (glundert trots)
Motto?
Kelly: “Ik ben even oud als de studenten die
weggaan. In mijn geval was het niet opportuun
om op uitwisseling te gaan, maar ik kan het iedereen aanraden. Het zijn geweldige ervaringen en de verhalen die erna volgen zijn altijd
plezant om te horen.”
Mireille: “Werken met jonge mensen houdt
je ook zelf jong!” ■

www.schamper.ugent.be

The Grand Tour of europe
“Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten”,
dixit Erasmus. Dankzij het internet zijn de geesten
van onze medestudenten op uitwisselingsprogramma nog dichterbij. Tussen de zwijnerij vinden ze de
tijd om te schrijven over hun leerrijke ervaringen.
Deze week: Pauwel Loncke vanuit Bergen.

Voor ik België voor een jaar achterliet werd mij door sommige mensen
met een verontrustende knipoog gemeld dat de natuur in Scandinavië
heel mooi is, ‘als je weet wat ik bedoel’. Geen loze woorden. En dan heb ik
het niet alleen over het soort natuurpracht dat naar het schijnt ook op het
internet te vinden is. Ik ben allesbehalve een natuurfreak, maar toch heeft
Noorwegen mij kunnen bekoren. Ik studeer in Bergen, dat vrij zuidelijk
ligt, dus hier moet ik het vooral stellen met prachtige meren en — u raadt
het nooit — bergen.
Het noorden van Noorwegen daarentegen is een andere wereld en
geeft het begrip ‘the middle of nowhere’ een nieuwe dimensie. Op de uitgestrekte wegen kan je uren rijden en enkel een kudde rendieren zal je
eraan herinneren dat hier nog leven is. Met zijn prachtige natuur is dit
het ideale land voor roadtrippers die het ene meer na de andere fjord willen zien, zonder zich zorgen te hoeven maken over files, zonnebrilverkopende maffiosi, Hollandse caravantoeristen of andere drama’s die voor de
meesten onder ons vaste reisingrediënten zijn.
“Is dat daar niet koud?”, zal je vragen. Ja. Je crocs kan je beter thuislaten als je naar hier komt. Al denk ik dat dit advies ook standhoudt als
je de zaak niet louter vanuit een weerkundig perspectief bekijkt. Gelukkig kan je in het noorden typisch Noorse hutten boeken met een sauna
en een buitenjacuzzi. Om die jacuzzi te bereiken moet je wel — slechts
gehuld in zomerse zwembroek, met inhoud die zijn reputatie wegens de
koude weinig eer aandoet — een ware tocht door de sneeuw afleggen, die
je vooral doet denken dat de joden het lang zo slecht niet hadden bij hun
woestijntocht destijds. Als je lijstje met dingen die je moet doen voor je
sterft nog blanco is, hier is een aanrader: bij min 20 graden in je jacuzzi
zitten terwijl het prachtige noorderlicht zich boven je hoofd aftekent. Als
je bovendien net zoals ondergetekende een echte durver bent die zich
weinig zorgen maakt over zijn vruchtbaarheid, kan je nog even een duik
nemen in de Noordelijke IJszee, wat in de sneeuw rollen en dan terug in
de jacuzzi springen alsof het einde nabij is.
Ik zou het haast vergeten, maar soms moet er ook naar school gegaan
worden. Als Erasmusser brengt het woord ‘studeren’ vooral herinneringen aan hardere en vervlogen tijden naar boven. Hierdoor komt er dan
weer tijd vrij voor belangrijkere zaken als bezinning, zelfreflectie en gebed, en als er dan nog tijd overschiet wordt er ook wel eens een feestje
gehouden. Dat laatste is hier ontzettend duur: veel studenten zoeken de
toevlucht tot het brouwen van eigen, derderangs bier in plaats van het
volledige pensioenspaarplan van hun ouders in gevaar te brengen. Vooralsnog verkies ikzelf die laatste optie. Skål! ■

Achterklap
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Andersomdag (2)
In oktober meldden we al dat de UGentresto’s een
‘omgekeerde dag’ zouden invoeren. De bedoeling was
om vanaf het tweede semester elke donderdag op één
na alle gerechten vegetarisch te maken. “Dat is er dit
academiejaar niet meer van gekomen”, vertelt Wouter
Degrève, stuver in de Raad van Bestuur. “De dienst
Maaltijdvoorzieningen moest er immers voor zorgen
dat er op die omgekeerde dag genoeg lekkere vegetarische maaltijden aangeboden konden worden. Dat is
nu gelukt, dus in het begin van volgend academiejaar
wordt de omgekeerde dag ingevoerd. Eerst voor een
testperiode van een half jaar en daarna misschien definitief.”
Nieuwe voorzitters?
Hoera, het Faculteitenkonvent heeft een nieuwe
voorzitter: Wim Bekaert mag op z’n blauw-geel lintje
voortaan ‘vice-praeses’ vervangen door ‘praeses’. Bekaert was de enige kandidaat.
Al is dat nog geen garantie om verkozen te raken.
Kijk maar naar de Gentse StudentenRaad: bij een
moeizame voorzittersverkiezing werd de enige kandidaat niet eens een tweederdemeerderheid gegund. De
GSR zit dus zonder voorzitter.
Theofiel uit bad
Goed nieuws voor Theofiel, de potvis die in februari aanspoelde aan onze kust. Na een verblijf van enkele
weken in een bad vol bijtende stoffen, is al het vlees
verdwenen en blijven enkel zijn hagelwitte tanden
over. Die worden vanaf volgend jaar tentoongesteld in
de het museum van de Diergeneeskunde.
Solliciteren voor thesis
Vorige week kregen masterstudenten biochemie te
horen dat ze voortaan moeten solliciteren als ze een
thesisonderwerp willen bemachtigen. Prof. Bart Devreese, secretaris van de opleidingscommissie verduidelijkt: “Vroeger werd een top vijf van de onderwerpen
gemaakt door de studenten, waarbij de voorkeur gegeven werd aan de beste studenten. Dat zorgde ervoor
dat sommige studenten op hun honger bleven zitten,
ook al was hun motivatie misschien veel groter dan die
van een andere student met betere punten. Daarom laten we onze studenten nu zelf het initiatief nemen om
hun promotor te proberen overtuigen met een cv en
een motivatiebrief.” ■
Schamper 516
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Allemaal bijtjes
De laatste jaren geven bijen in massale
getale de pijp aan Maarten. Bijna de helft
van de honingbijvolken sterft jaarlijks. Er
zijn allerlei oorzaken aan te wijzen. De
hoofdoorzaak is een regelrechte hongersnood. Door monocultuur in de landbouw
en overgereguleerde tuinen en bermen
zijn er te weinig bloemen en een te kleine
variatie aan bloemen. Daarnaast tast de
varoamijt (varroa destructor) bijenvolken sterk aan. De jonge mijten van deze
hardnekkige parasiet voeden zich met
de larven van de honingbij. Deze larven
groeien dan uit tot zwakkere of misvormde bijen. Ook infecties, pesticiden, andere
parasieten en algemene milieuvervuiling
spelen een rol in de sterke achteruitgang
van bijen. Een groep bijensoorten, passend ‘koekoekbijen’ gedoopt, parasiteert
zelf op andere bijen doordat hun larven
het voedsel van andere bijenlarven opeten.
In de stad spelen nog andere factoren
mee. Er is sprake van nog meer habitatversnippering. De maximale overbrugbare foerageerafstand van solitaire bijen
varieert immers tussen enkele honderden
meters en een kilometer, naargelang de
soort. Honingbijen hebben daarentegen
een actieradius van enkele kilometers
en doen het in steden niet slechter dan
op het platteland. De nestmogelijkheden
voor solitaire bijen zijn ook veel beperkter in de stad dan elders. Solitaire bijen
zijn nochtans minstens even belangrijk
voor het ecosysteem als honingbijen,
want ze zijn veel betere bestuivers dan
honingbijen.
Bijzondere onderzoeken

Einstein zou ooit gezegd hebben dat als de bijen sterven, de mens
vier jaar later volgt. Deze uitspraak is onrechtmatig aan hem toegeschreven —wat wist hij nu?—, maar dat betekent niet dat er geen
waarheid in zit. Bijen zijn belangrijk, ook in Gent.
door Sebastian Ippolito
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Wetenschappers nemen zulke ontwikkelingen natuurlijk serieus. Bijen zijn
zoals bekend noodzakelijk voor talloze
plantensoorten en voor een groot deel
van onze voedselproductie: vijftien tot
dertig procent hangt rechtstreeks af van
bestuivers zoals de bij. Vermits bijen nodig zijn voor het overleven van hun eigen
voedsel is er sprake van een wel bijzonder negatieve spiraal. Ook aan de UGent
en de rest van Gent lopen verschillende
projecten en onderzoeken om deze ver-

W
anderingen in kaart te brengen en het tij te
doen keren.
Het Laboratorium voor Zoöfysiologie heeft
de voorbije jaren verscheidene onderzoeken
gedaan. Een daarvan is het solitaire bijenproject onder leiding van toenmalig doctoraatsstudent Dries Laget. Dit onderzoek poogde
de populaties van de verschillende wilde bijensoorten in het Gentse in kaart te brengen.
Dat deden ze door nestkastjes te verspreiden
en vervolgens de nestende bijen te observeren. Deze nestkastjes werden op maat gemaakt
voor de verschillende soorten solitaire bijen
die nestelen in natuurlijke houtholtes, murengaten, enzovoort. Om dit na te bootsen werden de nestkastjes gebouwd met buisjes met
een diameter van twee tot twaalf mm. Tussen
die twee extremen in liggen de groottes die
verkozen worden door de verschillende bijensoorten. Ongeveer een derde van de solitaire
bijen nestelt op deze manier, het grootste deel
daarentegen graaft zelf holtes ondergronds.
Die soorten konden met dit onderzoek niet
in kaart worden gebracht. Ook heeft het Labo
voor Zoöfysiologie het Informatiecentrum
voor bijenteelt opgericht. Dit centrum bestaat
al meer dan dertig jaar en staat tegenwoordig
onder leiding van professor Dirk de Graaf.
Op basis van de onderzoeken aan de universiteit van Tübingen stelden ze een zaadmengsel
samen waarvan de bloemen achtereenvolgens
van april tot oktober bloeien. Door dit mengsel te gebruiken, vallen de bijen dus nooit zonder voedsel. Een laatste project van het Labo
voor Zoöfysiologie, Beekeeping for Poverty Alleviation, staat onder leiding van prof. Frans
Jacobs. Dit project leert studenten uit ontwikkelingslanden hoe honingbijen te houden en
hoe de bijenproducten — naast honing leveren
bijen onder andere was en koninginnengelei
— te gebruiken en te verspreiden.
Verbijsterende projecten
Ook de stad draagt zijn steentje bij. De
groendienst en Natuurpunt Gent houden rekening met de beestjes. Bij het onderhoud van
parken, natuurgebieden en groene ruimtes
worden geen pesticiden gebruikt. Bovendien
houden ze rekening met bloeitijden in het
maaibeheer. Ook worden nestelplaatsen gevormd door delen van rietkragen niet te maaien. Aan de Blaarmeersen en in de Bourgoyen
staan zelfs regelrechte beestenmuren om de
bijtjes te ondersteunen.

Als er ook maar één reden is om de
bijen te redden — naast de overduidelijke ‘anders gaan we allemaal dood’ —
is het wel de honing. Het zijn de imkers
die ervoor zorgen dat die honing uit de
bijenkasten en in onze voorraadkasten
belandt. De toenemende bijensterfte
van de laatste jaren maakt deze meestal
als hobby uitgeoefende activiteit alleen
maar moeilijker. Dat houdt de imkers
niet tegen. De Gentse Imkervereniging
vzw organiseert zo op 19 mei een initiatiedag voor niet-imkers aan de Sterre.
Daarnaast ondersteunen ze beginnende
imkers. Ze verhuren bijvoorbeeld bijenvolken aan beginners zodat ze erachter
kunnen komen of bijen houden iets voor
hen is zonder grote materiaalinvesteringen.
Dat bijen houden in de stad kan, bewijzen Liesbeth Hiele en haar man Marijn

“Als er ook maar één
reden is om de bijen
te redden — naast de
overduidelijke ‘anders gaan we allemaal
dood’ —
is het wel de honing”
Rabaut van Apicula, Latijn voor bijtje natuurlijk. Deze hobbyimkers hebben al vier jaar bijenkasten in Gent. Vorig jaar oogstte Apicula
ongeveer 150 kilo stadshoning en had ze twaalf
kasten op vijf locaties, waarvan twee op het
dak van de Vooruit. Nu zijn dat er tien. “Dat is
een normale wintersterfte”, weet Liesbeth ons
te vertellen. “Sowieso heb je tijdens de winter
een aantal bijenvolken die je verliest. Als je tussen tien en dertig procent sterfte hebt, is dat
normaal.” Sterke bijenvolken kunnen bovendien gesplitst worden om zwermen te voorkomen. Zwermen nemen namelijk veel honing
met zich mee om een nieuwe kolonie te starten. Wil de imker ze behouden, dan moet hij
of zij erachteraan. Daarnaast kunnen zwakke
volken samengevoegd worden om ze te ver-

Ill.: robbe verschueren
sterken. Binnenkort oogst Apicula de eerste
honing van dit jaar. Door het slechte weer dit
voorjaar verwachten ze er wel niet veel van.
“Ik denk dat we bijna niets zullen hebben. De
tweede oogst loopt in juli. Hopelijk blijft het
dan mooi weer”, hoopt Liesbeth. Stadshoning
verschilt in essentie niet van plattelandshoning, de smaak is enkel afhankelijk van welke
bloemen de bijen vinden. Voor de bijenkasten
op de Vooruit bijvoorbeeld betekent dit een
sterke kastanjesmaak.
Bij je thuis
Zelf de bijenpopulatie in stand helpen houden kan ook. Daarvoor hoef je niet zelf imker
te worden, enkele aanpassingen in je achtertuin
zijn voldoende. Een geschikte florakeuze ligt
voor de hand. Het reeds genoemde zaadmengsel ontwikkeld door het Informatiecentrum
voor bijenteelt is natuurlijk ideaal, maar simpelweg veel bloemen plaatsen is al een stap in
de goede richting. Pesticiden zijn ook sowieso
te vermijden. Als je nog een stapje verder wilt
gaan, kan je ook nestgelegenheid bouwen voor
solitaire bijen. Stapel bijvoorbeeld holle plantenstengels zoals riet of bamboe, maak er een
leuk dakje boven en richt dat bijenhotelletje
vervolgens naar het zuiden, liefst op een windstille plaats. Je kan hetzelfde effect bekomen
door gangetjes te boren in een blok hout. ■
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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: de donkere kant van filmrolletjes.
door Anemoon Soete

Nadat je de knop van je fototoestel indrukt,
wordt een afbeelding op het oppervlak van je
filmrolletje vastgelegd. De basis voor die foto
wordt vooreerst al bepaald door de instellingen
van je toestel. Hierbij komen het diafragma, de
sluitertijd en de ISO-waarde in samenspel tot
een harmonieus geheel. Het diafragma is de
lensopening die de scherpte van je beeld bepaalt, naargelang de grootte van de opening.
De sluitertijd legt vast hoelang je fotorolletje
belicht wordt. De ISO-waarde geeft een indicatie van de chemische bewerking van je filmrolletje en kenmerkt de lichtgevoeligheid ervan.
Door de sluiter van je camera open en dicht
te laten gaan, heb je op het negatief een latent
beeld gevormd met behulp van het licht dat de
voorwerpen in je foto reflecteerden. Het beeld
noemen we latent omdat je het, hoewel het al
aanwezig is, nog niet met het blote oog kan
zien. Het gereflecteerde licht bevat energie die
een chemische reactie veroorzaakt in het fotofilmpje. Om te weten wat er nu precies vastgelegd werd, moeten we eerst achterhalen wat
die energie is.
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Onze ogen kunnen maar een klein deel van
het elektromagnetische spectrum waarnemen,
het ‘optische licht’, terwijl ze röntgen- en gammastralen bijvoorbeeld links laten liggen. Sinds
de geboorte van de kwantummechanica weten
we dat lichtgolven eigenlijk uit kleine energiepakketjes bestaan, zogenaamde fotonen. Hoe
langer de golflengte van de lichtgolf, hoe kleiner de energie van het foton. De verschillende
soorten licht bevatten dus verschillende eigenschappen. Blauw licht is heel energetisch, terwijl rood licht het meer moet hebben van zijn
grote golflengte. Bij het belichten van een foto
dragen de ontelbare fotonen hun energie over
aan de chemische deeltjes die zijn aangebracht
op het filmrolletje. Wanneer het licht en de
film elkaar ontmoeten, gebeurt een chemische
reactie, waarbij onstabiele deeltjes stabiel worden. De chemische verandering van de deeltjes
op het filmrolletje vormt het proces van de fotochemie.
De fotonen botsen niet zomaar op een simpel stukje plastic. Het plastieken filmrolletje
werd stevig onder handen genomen vooraleer
het gebruiksklaar was. Er liggen zo’n 20 foto-

gevoelige laagjes op. Sommige van die laagjes
vormen enkel een filter of helpen de chemische processen te beheersen, terwijl andere
het beeld echt vastleggen in een van de drie
basiskleuren: rood, groen of blauw. Deze laatste laagjes bevatten zilverhalogenidekristallen,
die bestaan uit chemisch bewerkt zilvernitraat
en halogenide zouten. De bewerkte kristallen
gaan als speurhonden op zoek naar fotonen
en reageren, afhankelijk van de laag waarin ze
zich bevinden, op blauw, groen of rood licht.
Na voldoende chemische reacties wordt het latente beeld stabiel door de vorming van puur
zilver. Gebieden die veel licht opvingen worden hierdoor ondoorzichtig, terwijl onbelichte
stukken film na ontwikkeling transparant zullen worden. Het negatief is een feit.
De laagjes die de kristallen bevatten en de
fotonen opvangen, worden op het filmrolletje trouwens samengehouden door hetzelfde
bindmiddel dat de veelkleurige eetbare beerkes
in uw snoepkast samenhoudt. Gelatine wordt
op vele vlakken als bindmiddel gebruikt en
ontstaat uit een afkooksel van beenderen. Elke
foto heeft dus ook zijn lugubere kantje. ■
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De duikerklok en de P300speller

Wie ooit Le scaphandre et le papillon zag, weet dat een roman schrijven als locked-in patiënt
geen pretje is. De UGent draagt een steentje bij aan een techniek die de Bauby’s van deze wereld
een vermoeid ooglid bespaart.
Even voorstellen: Jean-Dominique Bauby.
Gelukkig gezinshoofd en succesvolle hoofdredacteur van het modeblad Elle. Op 8 december
1995 krijgt Bauby een zware beroerte. Twintig
dagen later ontwaakt hij in een ziekenhuisbed.
Hij registreert alles wat zich rondom hem afspeelt, maar zijn enige communicatiekanaal
met de buitenwereld is zijn linkerooglid, waarmee hij al knipperend een boek weet te schrijven. In de toekomst zou het verhaal van zijn
lotgenoten wel eens gemakkelijker — en minder inspirerend, helaas — kunnen worden gepend.
BCI, elektro-encefalografie
De BCI snelt ter hulp. “Een Brain Computer Interface of BCI is een rechtstreeks communicatiekanaal tussen de hersenen en een
computer of elektronisch apparaat, dus zonder de klassieke interfaces zoals toetsenbord,
muis of touch screen”, zo weet David Verstraeten, postdoctoraal onderzoeker aan de onderzoeksgroep Computer Systems Lab (CSL) van
de faculteit Ingenieurswetenschappen te vertellen. Dat rechtstreeks communicatiekanaal
wordt gevormd door een futuristische zotskap
vol elektrodes die op het hoofd van de proefpersoon wordt gedrapeerd. Ze dienen voor
het registreren van de elektrische activiteit in
de hersenen, elektro-encefalografiemetingen
(EEG’s) in dokterslingo. Door de hersengolven
www.schamper.ugent.be

te decoderen, kan men trachten te achterhalen
welke gedachtenstromen er in ons hoofd woeden. “Bij het type BCI dat wij gebruiken, detecteren we een bepaalde hersengolf, de P300
golf, die optreedt als de mens iets waarneemt
dat niet vaak voorkomt. Deze techniek kan gebruikt worden om letters te spellen. In het geval van de door ons gebruikte P300-speller, zit
de gebruiker voor een computerscherm met
daarop een grid met karakters. Het proefkonijn richt zijn blik op het teken dat hij of zij wil
selecteren en de computer laat dan willekeurig
de rijen en kolommen van de grid oplichten.
Licht het bekeken symbool op, dan veroorzaakt dit een P300 golf. Door de tijdstippen
van deze golf te vergelijken met de lichtimpulsen, kan de computer automatisch achterhalen
naar welke letter de gebruiker kijkt.”
Kalibratie, simplificatie
De verdienste van de onderzoekers van CSL
is dat ze het gebruik van dit al bestaande systeem aanzienlijk wisten te vergemakkelijken.
“Voor bijna alle BCI’s is het nodig om eerst een
tijdrovende kalibratiesessie te houden, waarbij
de gebruiker een aantal letters spelt die door
de computer zijn opgedragen. Op die manier
leert de computer hoe de P300-golf er bij die
gebruiker uitziet. Deze kalibratiesessie zorgt
evenwel voor een hoge drempel bij het gebruik van een BCI: stel je voor dat je telkens

een halfuur zou moeten wachten vooraleer je
een mail zou kunnen typen. Wij zorgden ervoor dat de gebruiker het systeem onmiddellijk kan gebruiken om te spellen. De computer
leert vanzelf hoe de P300 eruit ziet en al na een
paar letters is de nauwkeurigheid dezelfde als
die van de systemen met kalibratie. Bovendien
kan ons systeem zich aanpassen aan veranderingen tijdens het gebruik, bijvoorbeeld als er
een elektrode verschuift. Zo worden deze BCI’s
een pak bruikbaarder in de praktijk.”
Projectie, prospectie
De Isaac Asimov in ons slaat aan het mijmeren: zal het op een dag mogelijk zijn om
toekomstdromen op een scherm te projecteren? De wetenschap stapt met kleine pasjes.
“We breiden het systeem momenteel uit naar
volledige woorden. Als je al gespeld hebt ‘ik ga
naar zee met de ...’ dan kan de computer bijvoorbeeld de woorden auto en trein laten zien,
zodat het spellen wat sneller gaat. Naarmate de
technieken verbeteren zullen BCI’s ook ontwikkeld worden voor spelletjes en het bedienen van allerhande apparatuur zonder handen
of stem. Iemands gedachten lezen is op dit moment nog niet mogelijk. De hersenactiviteit is
daarvoor te moeilijk te meten en te complex.”■

door Bart Bruneel
Schamper 516
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Zombiepatatten!

ggo’s, verantwoord knutselen met DNA

Nu in Dendermonde het proces gestart is tegen elf activisten van het Field Liberation
Movement, laait de discussie over ggo’s opnieuw op. Lees zeker dit alvorens te oordelen.
door Lise Beirinckx en Jago Kosolosky

Say what?!
Eerst en vooral: wat zijn ggo’s? Het modieuze
letterwoord staat voor ‘genetisch gemodificeerd
organisme’, met andere woorden een organisme
— plant of dier — waaraan men een beetje aan
het DNA heeft zitten sleutelen. In de jaren ’80
werd aan onze universiteit de basis voor genetische modificatie van planten gelegd. Marc Van
Montagu en Jozef Schell slaagden er toen in
een stukje vreemd DNA in een plant in te bouwen met behulp van de bacterie Agrobacterium
tumefaciens. In de natuur brengt deze bacterie
een stukje DNA in een plantencel dat, wanneer
het tot expressie komt, plantentumoren veroorzaakt. Het lab van Schell en Van Montagu
slaagde er echter in dit stukje tumorverwekkend DNA te vervangen door een ander gen
dat nadien ingebouwd kon worden in de plant.
Sindsdien zijn deze technieken steeds meer en
meer verfijnd en zijn ggo-gewassen al lang geen
curiosum meer. Grote kans dat je T-shirt gemaakt is van gemodificeerd katoen. Ook in het
merendeel van de geteelde soja is reeds met het
DNA geknutseld. Toch zal je in Europa nog niet
snel door een ggo-veldje lopen, want hier vind
je die zeer zelden en in Vlaanderen —behalve
enkele proefvelden— vind je er helemaal geen.
Terecht vinden velen, want ggo’s houden hopen
risico’s in. Niet waar, volgens de voorstanders.
Je kan overal wel iets slechts in vinden, als je
maar blijft zoeken. Schamper legde een aantal
voor- en tegenstanders het vuur aan de schenen.
Risico’s?
Om te beginnen is er de milieuproblematiek. Ggo’s zouden een risico zijn voor hun
natuurlijke omgeving. Zo is er het fel bediscussieerde probleem van de kruisbestuiving. Ggogewassen vormen pollen, zoals elke andere
plant. Wanneer die zich verspreiden, kunnen ze
op het veld van een andere boer terechtkomen
die helemaal geen ggo’s wil kweken, of kruisen
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met wilde variëteiten in de natuur. Een groot
gevaar, zo leren verschillende bronnen ons, zeker wanneer die nieuwe transgene planten een
niet-natuurlijk competitief voordeel hebben
tegenover hun oorspronkelijke wilde voorouders. Dan zouden die laatste wel eens kunnen
verdwijnen, met alle gevolgen voor het ecosysteem van dien. Toch lijken de betrokken wetenschappers dit probleem niet zo groot te vinden.
Geert De Jaeger, hoofddocent verbonden aan
de vakgroep Plantenbiotechnologie en Bioinformatica. “Ik zie niet in dat je gewassen zou
moeten steriel maken als er geen gevaar wordt
aangetoond voor de volksgezondheid of het
milieu. Als de veiligheidsinstanties op wetenschappelijke grond een gevaar opmerken, dan
zal het de markt sowieso niet halen. Dat is voorzorg.” “Bovendien is dit niet zo evident”, vertelt
Jeroen Crappé, doctoraatsstudent bioinformatica en beheerder van de pro-ggosite biolyrics:
“Je moet ook zaad hebben om verder mee te
planten en mee te veredelen. Ggo-gewassen zijn
niet één soort. Het Bt-katoen in India bijvoorbeeld zijn meer dan 800 hybriden, die klassiek
veredeld zijn. Bovendien wordt het ook gewoon
niet gedoogd, want op die manier kunnen boeren geen zaad bijhouden en versterk je dus het
monopolie van multinationals.”
Sojanoten?
De meeste ggo-gewassen worden geteeld
met het oog op consumptie. Toch lees je hier en
daar dat het lang nog niet zo veilig is als wordt
beweerd. Zo zou het risico op allergieën heel
wat hoger liggen bij gemodificeerd voedsel.
Volgens Crappé is er echter nog nooit onderzoek geweest dat dat ook effectief aantoonde.
“Soja is een heel gebalanceerd dieet, alleen bevat het te weinig eiwitten met zwavelverbindingen. Daarom had men het gen van een eiwit dat
die wel bevat uit een noot gehaald. Dat zorgde
er natuurlijk voor dat de mensen die allergisch
waren voor die noot, ook allergisch zouden
zijn voor die soja. Hij is dan ook nooit op de

markt gekomen, net omdat de controle op ggo’s
zo streng is. Die controle is trouwens afwezig
bij veredelde gewassen. Bij kiwi bijvoorbeeld,
een relatief recent, op de klassieke manier geteeld gewas, werd pas vier jaar na de introductie geconstateerd dat mensen daar allergisch op
kunnen reageren. Maar kiwi is nog steeds op de
markt en nieuwe varianten daarvan mogen ook
nog steeds gelanceerd worden, zonder al te veel
controle, ook al wéét je dat daar mensen allergisch aan kunnen zijn. Ergens vind ik dat niet
logisch.’
Reddende engel?
Ggo’s zouden oplossingen kunnen bieden
voor de grote uitdagingen van de toekomst. We
zúllen een bevolking van tien miljard mensen
moeten voeden, maar aangezien het leefmilieu
op onze planeet nu al zwaar onder druk staat,
zijn zowel voor- als tegenstanders het erover
eens dat dit op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde manier moet. Volgens De
Jaeger merken we al dat ggo’s en duurzame
landbouw hand in hand gaan. En anderzijds
vinden de landbouwers zelf alvast dat de voordelen opwegen, want op continenten waar de
technologie niet zo sceptisch wordt bekeken,
stijgt het aandeel jaarlijks. Momenteel beslaat
het reeds tien procent van het wereldareaal.”
Toepassingen
“Er zijn twee belangrijke toepassingen momenteel: herbicidetolerantie en insectresistentie. De eerste maakt conventionele teelt
duurzamer door herbiciden te promoten met
een lagere impact op het milieu en belangrijker, het bevordert non-tilling. Met dit laatste
wordt bedoeld dat de landbouwer niet meer
ploegt om van het onkruid af te raken. Ploegen is een belangrijke oorzaak van bodemerosie, misschien wel het belangrijkste probleem
in de landbouw wereldwijd. Bovendien zorgt
non-tilling voor een drastische daling in de
www.schamper.ugent.be

vrijstelling van broeikasgassen. Insectresistente
gewassen (ook wel Bt-gewassen genoemd) hebben als voordeel dat er minder met insecticiden
moet gespoten worden, met gemeten winst voor
faunadiversiteit op het veld.” Ook Jeroen Crappé
beaamt dit: “Ggo’s kunnen de conventionele landbouw al een stuk duurzamer maken, al blijft het
natuurlijk wel een monocultuur, dus in die zin is
dat misschien nog niet zo’n overtuigend argument.
Maar het wordt nog beter: in Engeland is men bezig met een veldproef met ggo’s die een feromoon
produceren dat in de natuur door bladluizen wordt
geproduceerd wanneer er gevaar dreigt. Ze waarschuwen zo soortgenoten dat ze zich uit de voeten
moeten maken, maar het feromoon trekt ook hun
predators aan. Dit systeem hebben al meer dan 400
planten in de natuur zelf overgenomen, en nu heeft
men dat systeem in ggg’s ingebracht zodat die zelf
hun predatoren kunnen afweren, zonder dat je ook
maar één insect doodt. Er wordt nu ook heel veel
onderzoek gedaan naar droogteresistente gewassen, of gewassen die lange tijd onder water kunnen
overleven in overstromingsgevoelige gebieden. Dat
zal in de komende jaren steeds meer en meer aan
bod komen door de klimaatverandering. Dat zijn
toch mooiere voorbeelden dan die eerste generatie
biotechgewassen die we nu hebben.‘
Maar...
Toch wil Jeroen Watté, van de organisatie Wervel (n.v.d.r., Werkgroep voor een Rechtvaardige en

Verantwoorde Landbouw), daar graag een aantal
kantlijnen bij plaatsen: “Ggo’s zijn een onderdeel
van het industriële landbouwmodel. Dit model is al
sinds vier jaar door de VN geklasseerd als ‘niet langer een optie’ en wanneer je het ggo-areaal bekijkt,
blijkt dat dat reeds voor 99,99 procent industriële
landbouw is. Ze worden dan ook ontwikkeld voor
grootschalige toepassingen. Ze zijn nu eenmaal
niet kosten-efficiënt voor kleinschalige landbouw.
Maar er zijn wel andere alternatieven: studies hebben aangetoond dat agro-ecologie waarbij alles op
kleinere schaal wordt geproduceerd, een grotere
opbrengst heeft per vierkant meter. Agro-forestry
is daar een onderdeel van. Daarbij verklein je de
schaal je landschap en creëer je niet alleen habitats
voor biodiversiteit, maar ook een efficiënter productiesysteem, waarbij meer biomassa geproduceerd
wordt en het hele ecosysteem droogteresistenter
wordt.” Professor De Jaeger wil hier toch even nuanceren en verwijst naar een paper van Foley die
afgelopen maand in Nature verscheen. “De auteur
die een aanhanger is van de agro-ecologie, kon dit
niet aantonen in zijn veldproeven.” Toch benadrukt
Watté dat Wervel meer heil ziet in populatieveredeling dan in ggo’s, om een bredere agrobiodiversiteit
in het gewas te behouden op het veld.
Evaluatie
Het grootste discussiepunt in ggo’s lijkt wel het
voorzorgsprincipe: het is niet omdat er geen negatieve effecten zijn aangetoond, dat ze er niet zijn.
De ene vindt dat je daar niet
ver genoeg in kan gaan. Zolang we niet honderd procent
kunnen uitsluiten dat ggo’s
geen grote gevolgen voor het
milieu en onze gezondheid
hebben, kan je ze maar beter
in labo houden. Maar voorstanders vinden dat er al genoeg getest is, dat de risico’s
echt wel bijna uitgesloten zijn
en dat je dus voort kan met
de techniek. En dat moet nu
eenmaal via veldproeven en
in de natuur. Al is er wel één
constante te bemerken bij beide partijen: we moeten naar
een meer duurzame en ecologische wereld, met genoeg
voedsel voor iedereen. ■
Wie meer info wil over het
debat rond ggo’s, kan steeds
terecht op www.biolyrics.be
of www.ggo-debat.be.

door michiel geldof
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Look into my
eyes, look into my eyes!

C.C.

“Maar grootmoeder, wat heeft u grote ogen!” “Dan kan ik je beter zien, mijn
lieve kind!” En enkele seconden later
verkeerde Roodkapje in de maag van
de boze wolf. Roodkapje was vast een
eind voorzichtiger geweest als ze geweten had dat de ooggrootte van zoogdieren bepaald wordt door hun maximale
snelheid. De onderzoekers van de universiteit van Texas die tot deze conclusie
kwamen, ontkrachtten daarmee de hypothese dat de grootte van de ogen van
zoogdieren afhangt van het moment van
de dag waarop ze actief zijn.
Remmend gen, complexe
hersenen
Het kan verkeren. Als het SRGAP2gen ruwweg 2,4 miljoen jaar geleden
niet verkeerdelijk verdubbelde, was ons
brein nu waarschijnlijk tot niet veel meer
in staat dan dat van andere zoogdieren.
Gek genoeg zorgt dit foutje er net voor
dat onze hersenen trager groeien. Evan
Eichler, geneticus aan de University of
Washington te Seattle, legt uit: “Hierdoor krijgen de hersenen meer tijd om
zich te ontwikkelen. De hersencellen
maken onderling meer verbindingen,
waardoor ze dan weer meer informatie
kunnen verwerken. Dit onderscheidt
mensen van andere zoogdieren.”
Koffieklotsen
Examen over een paar uur. Op kot
nog wat ijsberen met een kop koffie in
de hand. En daar heb je het: die met zorg
uitgekozen examenoutfit onder de koffie. Gelukkig komt Rouslan Krechetnikov, ingenieur aan de universiteit van
Californië, op de valreep naar buiten
met een verklaring rond het fenomeen
‘koffie morsen tijdens het stappen’. Blijkt
dat dit helemaal niet zo simpel uit te leggen valt. Naast de mechanica van het
wandelen — die afhankelijk is van de
leeftijd, de gezondheid en het geslacht
van een persoon — moest men rekening
houden met het klotsen van de vloeistof, wat een zeer complexe beweging
is. Maar hoe vermijden we verdronken
cursussen? Daar is dan weer heel wat
minder hoogstaand denken voor nodig; rustiger beginnen met stappen en
uw bakkie troost niet overvol gieten is de
kunst. ■

Ontwerp: michael borremans

Cultuu ragenda
Je zou het bijna vergeten, fervente Overpoortganger, maar de examens staan weer
voor de deur. Dat betekent dat al je maten
hardnekkig blokken om het aantal herexamens te beperken. Wij weten dat jij dan plots
veel vrije tijd hebt en een beetje cultuur wilt
opsnuiven. Dat is geen evidentie in het Gentse. Er is een waar overaanbod aan cultuur.
Wij maken graag een selectie voor je, zodat je
weet wat te doen terwijl je eigenlijk zou moeten studeren. Want cursussen zijn voor in augustus.
Concert
Absynthe Minded zijn terug met een
nieuwe plaat. Op 24 mei staat deze Gentse

band op de planken van de Vooruit om hun
nieuwe cd voor te stellen. Ongetwijfeld zal
Bert Ostyn het publiek weten te verblijden
met de nieuwe songs. Kwestie van even hun
achterban te bezoeken alvorens het festivalseizoen volledig losbarst.
Als moderne muziek je de oren uitkomt,
kan je misschien beter iets traditionelers opzoeken. Het Oostenrijkse vocale ensemble
Cinquecento brengt op 25 mei Missa Mente
Tota in de Bijloke. Missa Mente Tota is een
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mis van Adriaan Willaert uit 1512. Om toch
nog enige connectie te hebben met het hier en
nu wordt de ‘mis’ afgewisseld met een hedendaagse reflectie op Willaert door componiste
Annelies Van Parys.
De Vlaamse Opera brengt wederom een
stuk dat de monocledragende gentleman
waardig is. Vanaf 27 juni speelt daar namelijk
de opera Carmen van Georges Bizet. Toen
Carmen in 1875 in première ging, was het
publiek gechoqueerd. De populariteit bleef
dan ook uit. Vandaag de dag is het stuk echter een ware kaskraker. Dat mag ook, als het
hoofdpersonage een bijzonder fraaie femme
fatale is.
Podium
Henrik Ibsen’s Kleine Eyolf wordt van
woensdag 23 tot zaterdag 26 mei gebracht
door het Nationale Toneel bij NTGent. Regisseur Susanne Kennedy snoeide de tekst tot
ze aan zijn kern kwam. Het belooft een eigenzinnige enscenering te zijn van deze klassieker.
De wereld van de dans is binnenkort
weer enkele afgestudeerde choreografen rijker. Zij komen van de Brusselse dansschool
P.A.R.T.S. en presenteren hun afstudeerprojecten in de Vooruit van 14 tot 16 juni. In
totaal brengen ze zes eigen stukken, die elk
hun eigen uiteenlopende stijl hebben. Het is
een uitstekende kans om het danstalent van
morgen in actie te zien. Wie weet kan je ooit
zeggen dat je een van hen gezien hebt voordat
ze bekend waren? Je zult enkel pedant overkomen.
De Wolven van La Mancha organiseren
een ecologisch cultuurfestival in het Pierkespark aan de Brugse Poort. Het gaat om Zarabi Tebe, wat Sloveens is omdat dat lekker

alternatief klinkt. Een eclectische mix van artiesten van binnen- en buitenland, genres en
kunstvormen komen aan bod voor een bruisend resultaat. Het festival vindt plaats op 2
en 3 juni en is bovendien gratis.
Expo
Als je de komende maanden zotte dingen
in het straatbeeld van Gent ziet, ben je waarschijnlijk niet aan het hallucineren door een
slaaptekort, maar ben je gewoon de werken
van TRACK tegengekomen. TRACK is een
project van het SMAK dat 35 internationale
kunstenaars uitnodigt om in de straten van
Gent kunstwerken neer te planten met een
sterke band met de omgeving. Deze tentoonstelling loopt nog de hele zomer, tot 16 september.
In de kunsthal van de Sint-Pietersabdij
kan je Bieke Depoorter volgen in haar reizen
doorheen Rusland en Amerika. Toevallige
ontmoetingen bepaalden haar slaapplaatsen
en bijgevolg haar intrigerende kiekjes. De fotografietentoonstelling loopt van 25 mei tot
23 september. ■

door Sebastian Ippolito
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Ontwerp: Dimitri Neyt
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Paul A uste r
Winte rlogboek

DV Auteur Paul Auster is vijfenzestig jaar oud en is daarmee naar
eigen zeggen de winter van zijn leven binnengestapt. De naderende
dood noopte hem ertoe om in de winter van 2011 de vorige seizoenen van zijn leven te boek te stellen in Winterlogboek, zijn vierde
autobiografische werk.
Auster vertrekt hiervoor vanuit zijn eigen lichaam, want ‘dat is
waar het verhaal begint, in je lichaam, en alles zal ook in het lichaam
eindigen.’ Hij zoomt in op de verhalen die aan zijn littekens vasthangen, op de duizenden banale handelingen die hij dag in dag uit heeft
ondernomen, op hoe paniekaanvallen bij de dood van zijn moeder
zijn geestelijke onvermogen om te rouwen vervingen, op het zware
auto-ongeluk met zijn gezin, op zijn bordeelbezoeken als jongeling
of op de eenentwintig huizen waarin zijn lijf al heeft gewoond. Dit
‘logboek’ leest als een in één adem gespuide stroom van lange zinnen
die over de bladzijden stromen. Als een poging om het langzaamaan
verdwijnende leven dat soms genadeloos kan toeslaan te inventariseren. ‘Je bent zonder enige twijfel een beschadigd en gewond mens
… (waarom ben je anders al je hele volwassen leven bezig woorden
op papier te bloeden?).’
Voor fans van de auteur geeft dit herinneringsschrijven ongetwijfeld een unieke inkijk in Austers levenswandel, zijn schrijfproces,
zijn relatie met zijn huidige vrouw (auteur Siri Hustvedt), zijn ouders en schoonfamilie. Maar als neutrale lezer kan het voorkomen
dat sommige passages iets te oppervlakkig en feitelijk blijven om te
boeien. Toch geeft Auster voldoende introspectie. Doordat het boek
bovendien opgesteld is als een dialoog van de auteur met zichzelf
(in de jij-vorm), reflecteer je als lezer onvermijdelijk over je eigen
levenscatalogus tot nu toe. Daarmee slaagt Auster er wederom in om
via het concrete naar de algemene menselijke conditie te peilen. Op
het einde wordt de Franse essayist Joseph Joubert geciteerd: ‘Je moet
voorkomend sterven (als je kunt).’ Auster heeft alvast een verdienstelijke poging ondernomen. ■

Winterlogboek is verkrijgbaar bij Fnac.

Le Fils de
l ’A utre

FILM

DB Wat doe je wanneer blijkt dat je zus niet langer je zus is, je
broer niet meer je broer en je ouders niet je ouders? Wat doe je
wanneer jij jezelf niet meer bent? Dat is het uitgangspunt van Le
Fils de l’Autre.
Wanneer de bijna achttienjarige Joseph allerlei tests moet ondergaan vooraleer zijn dienstplicht start, komt aan het licht dat
zijn ouders niet zijn biologische ouders zijn. Op de dag van zijn
geboorte werd hij per ongeluk omgewisseld met een ander kind.
Hier krijgt de film een extra dimensie: Joseph is joods opgevoed,
de andere jongen heet Yacine en is Palestijn. Je zou voor minder
een existentiële crisis krijgen. “Moet ik mijn keppeltje nu omruilen voor een bomgordel?”, vraagt Joseph zich vertwijfeld af.
De eerste ontmoeting tussen beide gezinnen gebeurt schoorvoetend. Ook de clichés worden niet geschuwd: de vaders die de
situatie niet kunnen verkroppen en er zwijgend vandoor gaan, de
moeders die genoeg liefde hebben voor zowel hun ‘nieuwe’ als hun
‘oude’ zoon. Beide jongens verkennen de andere zijn leefwereld.
Of liever: het leven dat zij zelf hadden moeten leiden. Doordat
Joseph en Yacine alleen met elkaar alles kunnen delen, worden ze
haast bloedbroeders. Uiteindelijk slagen ze erin hun nieuwe identiteit een plaats te geven.
Regisseuse Lorraine Lévy neemt je mee op een rollercoaster
van gevoelens: van liefde, warmte en genegenheid schakelt ze
meedogenloos over naar pijn, isolement en woede. Het IsraëlischPalestijns conflict is ook voortdurend aanwezig. Joseph en Yacine
steken de streng bewaakte grens meermaals over. Het contrast
tussen intense vreugde en de harde realiteit van het Midden-Oosten wordt treffend in beeld gebracht wanneer Yacine, zijn broer en
moeder zingend in de auto zitten en langs de muur rijden die hun
stad in tweeën deelt, hun leefwereld begrenst.
Dat beide gezinnen in de film perfect Frans praten, is een
kunstgreep. De film bevat nog meer gekunstelde elementen, maar:
ook een diamant moet je slijpen voor hij schitteren kan. ■

My Week With Marilyn (Simon Curtis)
FOtO

S
I
E
I
S
S
A
P
E
Z

N
O
M
L
I
F
T
A
D
M

O

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.

26

Schamper 516

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

www.schamper.ugent.be

volg ons ook op facebook

Nooit meer voor twee
euro naar de film
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CultuurchEX: opvolging dient zich aan

Gedaan met goedkoop cultuur beleven op kosten van de universiteit: volgend jaar zal de Gentse student het zonder cultuurcheques moeten stellen.
door Esther Sevens en Joost Depotter

Maxime Vervaet (GSR): “Vorig jaar in mei
werd op een vergadering gezegd dat de cultuurcheques eigenlijk hun doel voorbijschoten. De partners waren niet tevreden en op
zoek naar een nieuw alternatief. Dan heeft Stad
Gent besloten een bestek uit te schrijven voor
het volgend academiejaar. Daarom dat er dit
academiejaar nog niets veranderd is, omdat het
veel te laat was.”
“Er liggen momenteel twee voorstellen op
tafel. Eén kwam vanuit de stuurgroep van de
cultuurcheques zelf, maar het enige noemenswaardige voorstel dat daar uitkwam, was dat
van Urgent.fm. Zij wilden een nieuw cultuurplatform creëren, dat zou bestaan uit een online blog die verwijst naar de leuke culturele
activiteiten, waar gratis tickets worden weggegeven en last-minute voordelen staan aangekondigd. Ondertussen hebben we geluisterd
naar het Faculteiten Konvent (FK), dat ook een
voorstel had: verenigingen zouden kunnen intekenen op activiteiten die het FK op voorhand
selecteert.”
Alle mensen die niet echt in het verenigingsleven betrokken zijn, vallen dus uit de
boot?
“Dat is niet waar. Je kan gerust meegaan
naar zo’n activiteit zonder dat je deelneemt aan
andere activiteiten.”
Denk je dat alle verenigingen de tijd zullen nemen om cultuur op te nemen in hun
agenda?
“Dat denk ik wel. We zien dat dat nu toch
al gebeurt. Heel veel FK-verenigingen nemen
al deel aan verschillende culturele activiteiten.
Voor de rest is er ook nog altijd het initiatief
van Urgent.fm, wat zeer interessant is omdat
Urgent een groot bereik heeft. Het is geen of/
of-verhaal, men kan voor beide opteren.”
Hoe wordt het kapitaal besteed?
“(diepe zucht) Het probleem is dat wij begin
vorig academiejaar besloten hebben om die 45
000 euro uit de begroting te schrappen, dus die
budgetpost is er niet meer. Maar de GSR kan de

twee voorstellen die op tafel liggen wel dragen.
Er zal ook beslist worden welk budget hiervoor
kan vrijgemaakt worden, maar dan moet het
een goed voorstel zijn natuurlijk.”
Uiteindelijk werd op de algemene vergadering van de GSR inderdaad beslist om in principe beide voorstellen te weerhouden.
‘Tumult.fm’ is de werktitel voor het hogergenoemde culturele webplatform van Urgent.
fm. Het heeft de ambitie om de Cobra.be voor
Stad Gent en haar studenten te worden. De nodige banden met de Gentse cultuurhuizen zijn
naar eigen zeggen aanwezig. Concrete ideeën
zijn de blind date van de maand, waarbij duotickets worden weggegeven voor een voorlopig
ongekende voorstelling, Het cultuurhuis van
de maand, of Het Ei, een intermediërende blog.
Het voorstel oogt bijzonder hip, al blijft de
vraag of het bereik ervan zoveel groter zal zijn
dan dat van de cultuurcheques. Voor en door
studenten is en blijft voor Urgent nog steeds
een rekbaar begrip.
De cultuurcheques waren voor veel kringen
een ideale manier om aan goedkopere prijzen
cultuuractiviteiten te organiseren. Het Faculteiten Konvent vreesde dat de kringen bij het
Urgentvoorstel in de kou zouden blijven staan
en lanceerde dus zijn eigen voorstel. Het voorstel werd aanvaard op de algemene vergadering, maar uitgebreid tot alle konventen. Wim
Bekaert (kersvers FK-praeses): “We hebben
met ons voorstel getracht de zwakke punten
van de cultuurcheques aan te pakken, zo willen we dus ook vooral aandacht besteden aan
de minder populaire cultuurvormen. We gaan
nu een werkgroep oprichten met de verschillende konventen om het project verder te concretiseren. Daarna kan een budget vastgelegd
worden.”
In principe zijn er dus vervangers gevonden
voor de afgeschafte cultuurcheques, maar alles
lijkt ons op dit punt nog steeds bijzonder vaag.
Examens en vakantie lonken, de periode van
het jaar waarin elk studenteninitiatief op een
laag pitje staat. Cultuurminnende student, wij
hopen met u mee. ■

De schreeuw-Edvard Munch

Foto: dylan belgrado

Mayday
Mayday

Begin deze maand organiseerde CAMPO voor de vierde keer het kunstenfestival Mayday Mayday.
Wat viel daar te zien? Theater, muziek, woord, beeld en vooral: veel jong talent.

door Nathalie Dujardin

De eerste meidagen zorgden dit jaar voor meer regen dan zonneschijn, maar dat hield een hele resem kunstzinnige studenten niet tegen
om af te zakken naar CAMPO Victoria. Deze site van het Gentse kunstencentrum CAMPO bevindt zich aan het Fratersplein en doorheen
het jaar worden er ook voorstellingen opgevoerd. Op 2, 3 en 4 mei werd
de vierde editie van Mayday Mayday op poten gezet, in samenwerking
met studenten van de kunsthogescholen en de Theaterwetenschappen.
Alle studenten die zin en tijd hebben, kunnen deelnemen aan het
kunstenfestival. Het is voor hen de ideale gelegenheid om waar ze mee
bezig zijn uit te proberen voor een publiek. Vele studenten brengen namelijk een stuk dat samenhangt met hun studie en waar ze later op
gequoteerd worden. Aangezien een groot deel van de toeschouwers zelf
optreedt op Mayday Mayday, kunnen ze elkaar opbouwende kritiek geven. Of gewoon uit nieuwsgierigheid eens komen kijken waar iedereen
mee bezig is.
Knippen en plakken
Frank Merkx en Robbert Goyvaerts volgen de opleiding Multimediale vormgeving aan KASK Gent. Onder hun artiestennaam
Frank&Robbert – Robbert&Frank toonden ze op Mayday Mayday hun
film Bits and Pieces. “Het is geen lineaire film. Het zijn korte stukjes,
zoals de titel wel doet vermoeden”, vertelt Robbert. “Wij zijn al redelijk
lang bezig met film en het maken van kortfilms, maar eigenlijk zijn we
een beeldbank aan het opbouwen. We filmen veel als we op reis zijn,
maar ook dagdagelijkse momenten en eigen performances. Het is begonnen met het documenteren van ons werk en blijven groeien tot een
enorme beeldbank waarin we monteren en knippen. We vonden een
doorsnede van die beeldbank wel marcheren. Daarom hebben we erop
voortgewerkt en Bits and Pieces is daar nu een versie van.”
Het artistieke duo houdt zich totaal niet aan de regels van de narrativiteit. Het is onmogelijk enig verhaal af te leiden uit de film, maar dat
wil niet zeggen dat de kijker zich zal vervelen. Er ontstaan connecties
in de film doordat de verschillende beelden terugkomen. “Je moet het
je zo voorstellen: we nemen enkele kortfilms, knippen erin en plaatsen
ze door elkaar. Daartussen zitten kleine fragmenten van enkele seconden uit de beeldbank en dan voegen we er nog wat tekstuele input aan
toe. Het is dus een mengeling van documentaire beelden en opgeknipte
kortfilms die af en toe terugkomen met iets over American history of
eens een secondje George Bush”, verduidelijkt Frank.
Drama dames
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Ook het Rits (het departement Audiovisuele en Dramatische Kunsten
en Technieken van de Erasmushogeschool Brussel, n.v.d.r.) nam deel aan
Mayday Mayday. Julie Delrue van de afdeling Drama bracht haar solo –
met veelbelovende titel – Champagne voor iedereen. “Aan het Rits is het
zo dat elke student Drama elk jaar een solo moet voorbereiden. Velen
hebben dan goesting om die solo eens opnieuw te spelen voor een ander
publiek. Mayday Mayday biedt daar de kans toe”, vertelt Julie. “Ik vind
het uniek dat er een ontmoeting plaatsvindt tussen de kunstopleidingen. Onderling hebben we niet zo veel contact en het is dan ook belangrijk dat er eens een moment is waarop je kan zien wat iedereen maakt.
Het is trouwens de eerste keer dat we een week vrijaf hebben gekregen
om hier aanwezig te zijn.”
De afdeling Drama van KASK was eveneens aanwezig, met onder
meer Anne-Charlotte Bisoux. Haar naam had ze alvast mee, maar ook
de voorstelling Ballerina werd gesmaakt door het publiek. Heel naturel
en met een tikkeltje nonchalance vertelde zij haar verhaal. Tijdens het
vertellen ruilde ze haar schoenen voor rolschaatsen en haar vrijetijdskleding voor een trouwjurk. De toeschouwer op de eerste rij die per
ongeluk een stukje appel in zijn gezicht gespuwd kreeg, zal het haar
zeker hebben vergeven toen het geheel werd afgewerkt door harpmuziek en zang.
Polen, Antwerpen en Berlijn
In de tuin van CAMPO Victoria had de universiteit Antwerpen
haar kamp opgeslagen. Studenten van de master Theater- en Filmwetenschappen presenteerden daar hun theatrale video-installatie in een
grijze tent. De vertoning geeft zeven mensen op zeven verschillende
schermen weer. Deze zeven brengen elk hun verhaal in hun eigen taal.
De installatie weet op een aparte manier de zeven verschillende verhalen samen te brengen onder de Poolse naam Rozmowa Kontrolowana,
wat zoveel betekent als ‘Het gesprek blijft onder toezicht’. Voor deze installatie hebben de studenten samengewerkt met het theatergezelschap
Berlin. “We verschillen van de andere studenten hier in het opzicht
dat wij geen acteeropleiding volgen, geen eindwerk moeten maken en
vooral theoretische vakken hebben. We hadden wel een workshop als
keuzevak, gegeven door Berlin”, legt Filip Tielens uit. “Wat we nu gemaakt hebben is dan ook heel erg in de stijl van Berlin, maar we hebben
alles zelf gedaan.”
Schipperen tussen choreografie en emotie
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Au sérieux
Opinie

de bekrompenheid van het
Poëziecentrum

Veldhuis, een toneelgroep verbonden aan de UGent, nam dit jaar voor
het eerst deel aan Mayday Mayday. Ze brachten een voorproefje van hun
nieuwste
voorstelling
One day I discovered to
my own great astonishTijdens het vertellen
ment – een titel die voor
enkele acteurs een tongruilde ze haar schoetwister bleek. We weten
al langer dat Veldhuis nen voor rolschaatsen
een meer alternatieve
en haar vrijetijdsmanier heeft van toneelkleding voor een
spelen dan het dorpstheater van om de hoek.
trouwjurk.
Wat mochten we deze
keer van het gezelschap
verwachten?
In een kleine donkere zaal staan enkele lichamen dicht bij elkaar. Wanneer de zaklampen die door de kamer schijnen hun hoofden raken, zien we
angstige gelaatsuitdrukkingen. Zo angstig dat een van de personages als het
ware bezeten lijkt, al weten we niet waarom. “Het stuk gaat over angst voor
het onbekende die bij verschillende personages op diverse manieren wordt
uitgedrukt”, verduidelijkt Pim Cornelussen, die samen met Sofie Joye het
regisseursduo vormt. Veldhuis richt zich vooral op beeld en veel minder op
woord. In hun voorstellingen wordt bijna nooit gesproken, behalve soms
eens wat zinnen in een vreemde taal. Nu was er uitzonderlijk een klein
beetje tekst in het Nederlands, maar het is duidelijk dat het gezelschap zich
richt op lichaamsbeweging en gelaatsuitdrukkingen. De acteurs schipperden in dit stuk tussen choreografie en emotie. Traag, stil en met veel geduld
maakten ze de angst van hun personage duidelijk. Het publiek kon op die
manier meeleven met elk van de personages. Dit serene geheel werd jammer genoeg gebroken wanneer dat kleine beetje tekst werd gesproken.

“

”

I follow
De deelnemende studenten werden niet enkel door elkaar beoordeeld,
maar ook door een ‘volger’. Naar elke voorstelling kwam een van de drie
volgers kijken en deze gaf nadien zijn of haar mening over het stuk. De kritiek van de drie volgers is zeker een meerwaarde voor de deelnemers. Het is
voor de studenten altijd plezant om te horen dat iemand die in de artistieke
wereld vertoeft hun stuk goed vindt. Mayday Mayday is een festival waar
vele jonge artiesten naar uitkijken en ervaring opdoen. We hopen dat het
nog vele edities mag tellen, als de subsidies het in de toekomst toelaten. ■
www.schamper.ugent.be

De voorbije drie jaar heb ik me als redacteur bij Schamper vooral geëngageerd voor cultuur, en literatuur in het bijzonder. Aangezien ik Nederlands gestudeerd heb, is dat niet
zo verwonderlijk. Maar ik kan u verzekeren dat het alvast niet
de vakgroep Nederlandse Letterkunde was die me gepassioneerd maakte. Wat ik me vooral herinner, is de overdreven
heksenjacht op plagiaat gepropageerd door de ‘grote man’ in de
vakgroep. Van een berucht docent heb ik bovenal de volgende
uitspraak onthouden: “Een paper moet wetenschappelijk zijn.
Als je in een gedicht veel e’s en o’s ontdekt, en je trekt daarin
een parallel met leven en dood, en je kan dat ondersteunen met
academische bronnen, dàt is wetenschappelijk.” U merkt het,
literatuurexperts nemen zichzelf erg serieus.
Zo ook bij de draaischijf van poëzie in Gent, het Poëziecentrum. Voor het eerst sinds het opstarten wordt het directeurschap overgedragen. Voortrekker Willy Tibergien stopt ermee
op 1 augustus, iets wat al enkele jaren op handen is. Schamper was mijn lachje toen ik vernam dat professor Yves ‘grote
man’ T’Sjoen in 2006 genoemd werd als mogelijke opvolger,
wat niet doorging omwille van een persoonlijke vete met Tibergien. Ondanks de weinige sympathie die ikzelf koester voor
T’Sjoens overtuigingen, moet ik toegeven dat de scherpe kritiek die hij toen uitte minstens deels terecht was en nog steeds
opgaat. Er zijn betere literaire magazines dan de Poëziekrant
uitgegeven door het Poëziecentrum, en literaire evenementen
worden beter op poten gezet door andere organisaties. Maar
goed, als ik de harde woorden mag geloven van een aantal
schrijvers die ik gesproken heb de laatste jaren, is de exit van
T’Sjoen geen slechte zaak. De specifieke scheldwoorden zal ik
voor mezelf houden.
Nog schamperder echter was mijn lachje toen ik vernam
wie de nieuwe directeur zal worden: niemand minder dan Carl
De Strycker, de beruchte docent die zo erg staat op zijn wetenschappelijke principes. Veel heeft hij nog niet te vertellen
over zijn toekomstig beleid, want in overleg met de Raad van
Bestuur van het Poëziecentrum (dat de volle acht medewerkers telt, serieuze zaken!) zal hij geen interviews afleggen tot
zijn officiële aanstelling. Stelt u zich de repercussies voor van
een verkeerde uitspraak, heel Gent zou in oproer en chaos vervallen. Ach, het valt te begrijpen dat Tibergien liever iemand
zonder tegengestelde visie op de poëzietroon zet om zijn levenswerk verder te zetten. Een alleenheerschappij verdraagt
namelijk geen zware omwentelingen zonder aan populariteit
in te boeten. U weet wel, die immense populariteit die poëzie
geniet bij de massa.
Waar ik naartoe wil, beste lezers, is dat ik teleurgesteld ben
in het literaire landschap. Ik heb gepoogd om literatuur een
héél klein beetje dichter bij de student te brengen. Schamper
was daar een dankbaar platform voor. Maar dichters raken amper aan de bak in onze contreien, en de literaire katalysatoren
vervallen al te vaak in bekrompen discussies. Dus als u van
literatuur houdt en dat zo wil houden: ga geen Taal- en Letterkunde studeren, lees Schamper en neem de ‘experts’ vooral
niet te serieus. ■
door Tom De Maerschalck
Schamper 516
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Sander Vanderveeren

zal nog beloond worden

“Ik vraag me af wat ik zelf

graag zou willen lezen en ik

”

begin te tekenen.

Zijn strip Ge Zult Nog Beloond Worde staat iedere Schamper vol met absurde humor en geniale gesprekken. Is het ongewone studentenleven dat de maker voor ons uittekent echt gebeurd? Een interview met Sander Vanderveeren, de artiest.
door Nathalie Dujardin
30

Schamper 516

www.schamper.ugent.be

C
Is ‘Ge Zult Nog Beloond Worde’ autobiografisch?
“Voor een stuk. Het komt niet overeen met de realiteit, maar er
komen wel waargebeurde zaken in voor. De personages berusten
soms op echte mensen. Ben en Pieter-Paul zijn bijvoorbeeld gebaseerd op mijn twee beste maten, maar voor de rest baseer ik me niet
echt op specifieke personen. In de strip gaat Ben bijvoorbeeld naar
China en de echte Ben woont daar nu. Soms teken ik ook een paar
gasten die ik een beetje ken, maar ze zouden zichzelf er niet in herkennen. Het is mij vooral te doen om de algemene sfeer van mijn
studententijd trouw weer te geven en minder de letterlijke feiten.
Vooral de eerste paar delen waren nog vrij waarheidsgetrouw, maar
daarna stond alles eerder in functie van de opbouw van een onderhoudend verhaal.”
Hoe reageren je vrienden daar dan op?
“Ze vinden dat wel oké, zolang ik hun echte namen niet gebruik.
Ben en Pieter-Paul zijn bovendien enkel gebaseerd op mijn vrienden, ze zijn niet echt zo. Ik bouw er een personage rond en zorg dat
hun karakters uitvergroot worden.”
Hoe begin je aan zo’n stripverhaal?
“Eerst bedenk ik het verhaal in grote lijnen. Om de twee weken
werk ik dan de structuur uit en hoe de pagina er moet uitzien. Ik
weet telkens wat er moet gebeuren in de strip, maar het is iedere
twee weken vechten tegen de deadline. In totaal werk ik zeker twee
dagen om één pagina stripverhaal afgewerkt te krijgen. Vooral het
inkleuren vergt veel tijd.”

Was je vorige strip, Professor De Backer, gebaseerd op een echte prof?
“Eigenlijk niet, maar hij leek toevallig wel op een professor taalkunde. Dat was niet de bedoeling. Het personage is vooral gebaseerd
op mijn eigen onzekerheden.”
Waar haal je je inspiratie? Rook je iets voor je begint te tekenen?
“Mijn inspiratie haal ik nergens en ik hoef niets te roken. Ik vraag
me gewoon af wat ik zelf graag zou willen lezen en ik begin te tekenen.”
Zijn er cartoonisten waar je naar opkijkt?
“De Amerikaanse Daniel Clowes vind ik wel goed, maar een favoriete cartoonist heb ik niet echt. Als kind las ik een beetje van
alles; van Batman, X-Men, Spiderman, De Rode Ridder en Rik Ringers tot Suske en Wiske en Urbanus.”
Heb je wel eens fanmail gehad?
“Nee, maar er was wel eens een meisje op Facebook dat vroeg:
‘Hey, zijt gij niet Sander Vanderveeren van Schamper?’. Ik antwoordde ‘Ja’ en dan heeft ze niets meer van zich laten horen. (lacht)”
Wil je volgend jaar opnieuw tekenen voor Schamper?
“Ja. Ik zou een strip willen maken over mensen die ik vroeger
kende en waar ze nu staan in hun leven. Die vergelijkingsdrang komt
bij iedereen sterk op, denk ik, eens de echte wereld van de werkmens
begint te naderen. Binnenkort ga ik ook een blog starten met wat
cartoons. De fans hebben dus zeker iets om naar uit te kijken.” ■
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de liegende reporter
UGent in Noord-Korea
Eind vorig jaar baarde de UGent opzien toen ze aankondigde een afdeling in Zuid-Korea op te
richten. Weinigen weten echter dat het Koreaanse schiereiland als eens eerder verkend was. Een
verhaal van idealisme, passie en heel veel honden. door Wouter De Rycke
Foto: Song Byeok

Tegen 2013 zou de eerste overzeese branch
campus van de Gentse universiteit een feit moeten zijn. Zuid-Korea is in Snu Pi nabij Seoel een
gloednieuwe onderzoeksstad uit de grond aan
het stampen en nodigde onze alma mater uit
om daaraan mee te werken. Nu is uit een ongetekende brief aan de redactie gebleken dat het
in werkelijkheid een wederzijdse diplomatieke
wiedergutmachung betreft tussen de Koreaanse
en Belgische regeringen. Schampers speurhond
wist de anonieme tipgever terug te traceren naar
een kantoor in het rectoraat.

rustig mijn spaghetti op te sabbelen toen ik
plots een Aziatische met een net iets te diep
uitgesneden decolleté naar mij zag lonken.
Wie mijn browsergeschiedenis kent, weet dat
ik daar een zwak voor heb en dus ging ik er als
een puppy op af. Vierentwintig uur later werd
ik spiernaakt wakker in een donker Koreaans
rijstveld met een wee gevoel in mijn onderbuik.”
Hipsterbaard

Onze informant trekt zich zachtjes wiegend in de foetushouding terug, waardoor we
zijn kantoor met meer vragen dan antwoorden achterlaten. Op de verlaten parking van
“De UGent in Noord-Korea? Dat is toch te
het rectoraat worden we aangeklampt door
absurd voor woorden, meneer!”, foetert een opvallend bleke professor — we zullen hem Odie
een man die zich als Kim voorstelt. “Ik heb
noemen — terwijl hij ons ruw naar de deur betoevallig uw gesprek gehoord en kan alles ophelderen. De Grote Leider wilde Zich in Zijn
geleidt. Pas na herhaaldelijk aandringen komt
Oneindige Goedheid solidair tonen met het
hij los. “Het klopt dat we lang met het NoordKoreaanse regime hebben onderhandeld over de
westerse proletariaat en ook een hipsterbaard
mogelijkheid van een semipermanente vestiging
laten groeien. Korea mist helaas de knowhow
in de omgeving van de grens”, fluistert Odie. Hij
voor een dergelijke onderneming en dus wilis nauwelijks verstaanbaar boven het lawaai van
den we de geheimen van de knevel van rector
de stereo. “U moet weten dat de gedemilitariPaul van Cauwenberge importeren.”
seerde zone een ware ecologische schatkist is.
“Nu bleek dat de personen die we daarvoor uitnodigden geen enkele waardevolle
De totale menselijke afwezigheid gedurende de
Ook mannenkleding vond de Grote
kennis ter zake hadden. Bovendien trad er
laatste zestig jaar heeft geleid tot een ongekende
Leider te mainstream
een vreemd soort stockholmsyndroom op;
bloei aan micro-organismen. Onze biologen verze waren ervan overtuigd dat ze daar aan het
wachtten minstens drie nieuwe soorten schimmels te ontdekken. Om van de kakkerlakken nog maar te zwijgen!” onderhandelen waren voor schimmels of zo. We hebben ze maar wat
Even lijkt Odies enthousiasme het van zijn paranoia te winnen, maar laten doen. Maar nu heb ik genoeg tijd verspild. Sterf, imperialistische
dan krimpt hij ineen. “Waarom we dan bij de Nóórd-Koreanen aange- hond!”
klopt hebben? (langdurige stilte) Wel, het was eigenlijk de Noord-KoBovenstaande tekst werd in bloed aangetroffen op de muur van de
reaanse ambassade die ons het eerst benaderd heeft met een voorstel Vooruit. ■
tot wetenschappelijke uitwisseling. ’t Is te zeggen: ik zat in De Brug
Who let the dogs out?

www.schamper.ugent.be
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Immer
tot
uw dienst

Dit is de laatste Schamper van dit
academiejaar, so it goes. Voor u zichzelf uit pure radeloosheid van een brug
stort, eerst dit: we ain’t goin’ nowhere.
Het blad van bits (www.schamper.be)
blijft u ook de komende weken op de
hoogte houden van het al dan niet studentikoze reilen en zeilen in Gent en ver
daarbuiten. Zo fluistert een klein vogeltje ons in dat er festivaltickets de deur
zullen uitvliegen. Hou je gele briefkaart
maar al klaar. Stalk ons op Twitter, Facebook en de reeds vermelde website.
Of ook niet.
In september kan u als vanouds ons
superduper blad van papier lezen, vol
nieuws en reportages.
Too sexy 4 your eyez,
De Schamperredactie,
Immer tot uw dienst. ■
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