HET BLAD VAN PAPIER

24 SEPTEMBER 2012 > N° 517

HET STUDENTENBLAD VAN DE UNIVERSITEIT GENT

JAARGANG 38 // OM DE TWEE WEKEN TIJDENS HET ACADEMIEJAAR // COVER: MICHIEL GELDOF

Edito
JD Crisis, oh crisis: het land ligt plat op zijn rug, de pootjes in
de lucht. Ons Vlamingenvolk lijdt onder al die bloedzuigers die
in haar vochtige plekken krioelen en knagen. Schaamt u, parasiterende student! Schaamt u elk jaar een beetje meer en dankt
uw mama en papa elke dag en kust de pollekes van de overheid.
Heel dat doorgedreven plichtendiscours ten aanzien van al
wie nog even zijn weg zoekt in de samenleving, in het bijzonder
de student, irriteert mij mateloos. Hiermee bedoel ik niet dat er
geen minimum aan inzet verwacht mag worden van studenten.
Waar ik mij aan stoor, zijn stemmen die het volledige universitaire arsenaal in een koele berekende rangorde van praktische
inzetbaarheid trachten te schikken. Los daarvan schort er echt
wel meer aan ons onderwijssysteem dan een gebrek aan respect
voor de leerkracht.
Een samenleving die wil evolueren, heeft kritische studenten
nodig. Een student voor wie, de lonkende arbeidsmarkt indachtig, zijn/haar studententijd niet meer dan een noodzakelijk te
nemen horde was, heeft mijns inziens een heel belangrijke trein
gemist.
Je bent het aan de samenleving verplicht je los te weken uit de
provinciale klei, je eigen waarden te zoeken, je ouders teleur te
stellen. Je bent het aan jezelf verplicht om te kwetsen, gekwetst
te worden, te proberen en te falen, want er dreigt vervlakking.
Ik maak me serieus zorgen wanneer ik zie dat iemand als Kristen Stewart een volledige acteercarrière heeft opgebouwd met
als enige gelaatsuitdrukking het pijpmondje van een crackhoer.
We zijn het aan onszelf verplicht om ons als generatie te onderscheiden. Was het Stéphane Hessel die sprak over het belang
van verwondering? Daar schuilt ook het belang van de humane
wetenschappen.
Een maatschappij verandert maar met het komen en gaan
van generaties. Dat is de hoofdreden waarom de millenniumdoelstellingen nooit gehaald zullen worden, waarom er wat de
economische crisis betreft maar wat gefoefeld wordt in de marge en waarom de opwarming van de aarde waarschijnlijk niet
meer tegen te houden valt. Generaties groeien nu eenmaal op
met een welbepaalde set aan idealen en waarden. Het arbeidsethos als hoogste goed, de beloning een dikke familiewagen.
Het zijn fouten die de vorige generatie heeft gemaakt. Onze generatie volledig mobiliseren in hun verouderd denkkader zou
op het randje van het criminele zijn.
Durf uw leraars in twijfel te trekken. Durf zelfs waar nodig
uw eigen universiteit te wantrouwen. We zijn het aan onszelf
verplicht om de problemen aan te pakken waar vorige generaties blind voor bleven. ■
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KORT

Cotard-syndroom

Ik voel het al een tijd hangen, de naderende storm. Niemand lijkt bezorgd. Denken ze
misschien dat ze kunnen schuilen onder dat
misbaksel van een Stadshal wanneer het uur
aanbreekt? Ze leiden hun walgelijk leventje
terwijl ze al met een been in het graf staan.
In het begin kon ik het nog onderdrukken. Netwerken tijdens de clubavond van de

Gentse Biologische Kring (24/9), rustig discussiëren over hoe slecht het wel niet gesteld
is met het klimaat. Dat was nog beter dan die
groentjes op de inleidende avond van PRIME (1/10). Postadolescente yuppen die hun
gloednieuwe smartphones tegen elkaar opmeten alsof het hun geslacht was. En dat terwijl de economie voor hun ogen ineen zakt.

Toen probeerde ik nog met vrienden uit te
gaan. De kroegentocht van de Vlaamse Geschiedkundige Kring (25/9) leek nog te lukken. Gewoon drinken en lachen wanneer er
gelachen wordt. Later gingen we nog naar de
Point Final omdat de Vlaamse Biomedische
kring er een gratis vat zette. Dan kwam het,
het gevoel. Mijn gelaat verkrampte tot een dodenmasker en overal de walm van lijkgeur.
Ik weet niet wat er toen gebeurde. Plots
zette de buitenwipper mij met bloedende
kneukels op straat. Omdat ik amper recht
kon staan, ondersteunde ze me en bracht me
naar mijn kot. Ze stelde zich voor als Amire,
een Egyptische Erasmusstudent.
Ik werd gewekt door de pijn in mijn armen. De schaafwonden van de vorige waren
ontstoken als open zweren. Naast mij lag een
briefje: “Kom je naar de Kick-Off (26/9)? A.”
Ik moest de hele dag in een van die standjes
aan het Sint-Pietersplein staan, anders was ik
wellicht nooit gegaan. Hoewel ik ze negeerde,
bleef ze de hele middag wanhopig hangen.
Wanneer de massa ’s avonds afzakte naar
de Twitch voor de openingsfuif van het Senioren Konvent, wou ik terug naar mijn kot.
Natuurlijk liep ze mij de hele weg langs de
helrode Schelde achterna. Aan mijn kotdeur
hield ze me tegen en omhelsde mij moordlustig. Haar borst was zo tegen de mijne geperst,
dat het kalfje aan haar gouden ketting zich in
mijn ribbenkast ramde. Opnieuw het gevoel,
alsof mijn karkas samentrok in rigor mortis.
Haar ontwijken bleek onmogelijk, Amire
leek me wel te stalken. Tijdens de beachparty
van Geografica in de Rector (2/10) verloor
ik mijn kalmte. In een woedevlaag sleurde
ik haar van de zanderige dansvloer, en duwde haar tegen de muur achter de speaker. Ik
wilde razen, maar raakte niet verder dan een
overstemde doodsreutel. Ze las mijn signalen
verkeerd, opende mijn gulp en drukte mijn
bekken onder haar rok. Het gevoel was zo hevig dat mijn maag ervan keerde. Ze duwde
zich zo hard aan dat het leek alsof het gouden kalfje mijn borstkas penetreerde. Dit was
geen lust, maar necrofilie. ■

Door Stefaan Glorieux
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gratis
afrukken
Gratis je cursus laten afdrukken op milieuvriendelijk papier?
Voor de Gentse student is dat vanaf heden niet langer een wensdroom. Je moet er wel enkele advertenties bij dulden.
Sinds de drukpers het levenslicht zag,
worden we steeds vaker overladen met folders, flyers en brochures. Het is dan ook eerder regel dan uitzondering dat zo’n flashy,
vaak nietszeggend papiertje meteen in de
vuilnisbak (lees: op straat) belandt alvorens
onze uitgebluste ogen het ook maar een fractie van een seconde bekeken hebben. Dit in
combinatie met de torenhoge prijzen die de
diverse Gentse kopieercentra uit onze — toch
al lege — zakken jagen om onze cursussen te
kunnen printen, heeft de emmer doen overlopen.
De jonge, doch ambitieuze Kjell Clarysse
dacht: ‘Hier moet iets aan gedaan worden’.
Het oorspronkelijke idee kwam van Werner
Raeymaeckers, een goede vriend van bovengenoemde en vorig jaar nog studentenbeheerder aan de UGent. Samen met een derde
ondernemer, Erik Decoster, hebben zij een
prachtig initiatief uitgewerkt. Als voornaamste doel willen ze beter zorg dragen voor het
milieu en dit door de boodschappers en de
gepaste doelgroep op een zuinige manier samen te brengen. Concreet betekent dit dat
we voortaan gratis kunnen kopiëren in ruil
voor reclame onderaan de pagina. Om onze
noestig werkende geesten niet te veel te verstoren, is de ruimte die in beslag wordt genomen door de adverteerders binnen de perken
gehouden. Toch zit de kans erin dat de verveelde student zich eerder zal focussen op de
advertenties dan op de relevante leerstof. Er
is hoe dan ook flink wat zelfdiscipline nodig
om de gedachten tijdens het blokken niet te
laten afdwalen, extra afleiding is dan ook een
ongewenste stoorzender.

Papier hier!
Toch blijft het gratis kopiëren ons als muziek in de oren klinken. Maar hoe werkt dit
nu precies? Wel, het blijkt kinderspel te zijn:
via de site www.zerocopy.be maak je in enkele
seconden tijd een account aan. In tegenstelling tot vele andere veelbelovende sites, duurt
het beantwoorden van de luttele vragen die
gesteld worden minder dan 30 seconden. Je
kan zo steeds je documenten uploaden en
gratis afdrukken bij één van de printpunten
in je buurt. Om te vermijden dat we op zoek
moeten gaan naar een hemelse papierverspreider in een smal en donker steegje, werden de grote bedrijven aangesproken. Story
Scientia bij de Blandijnberg was dus een logische keuze en meteen ook de eerste partner
van de drie heren. Ook AlloTelecom werd
bereid gevonden mee te werken en daar kan
je dus ook naar hartenlust printen.
De partners van ZeroCopy zijn klinkende
namen in de oren van de studenten, maar
jammer genoeg zijn deze niet in grote getale
aanwezig in onze stad. Het blijft dus pendelen
met zware tassen voor studenten die les volgen op minder centraal gelegen plaatsen.

Duurzaam = spaarzaam?
Aangezien de jongemannen voornamelijk
een hart wilden uitdragen aan de studenten
en het milieu, moet er ook aandacht besteed
worden aan dit laatste aspect. Onze bestanden zullen niet geprint worden op ultrawit,
recent gekapt, broeikasvernietigend papier,
maar wel op Lenzing-papier. Volgens het

WWF zelve is dit de meest duurzame oplossing, niettegenstaande de hogere prijs die
Zerocopy ervoor betaalt. Er is wel een weeklimiet van vijftig pagina’s, dat het printen min
of meer beperkt, maar in geval van nood kan
je altijd je ‘krediet’ van de volgende week al
inzetten. Goed gezien van de ondernemers,
maar was duurzaamheid niet hun hoogste
doel? Gratis en bijna eindeloos kunnen kopiëren, werkt dat het papierverbruik niet juist
in de hand?
Desondanks verdienen Kjell, Werner en
Erik een pluim. Het goede nieuws is trouwens dat dit hele paradijselijk-printen-verhaal geen ‘varkentje met een lange snuit en
het verhaaltje is uit’ einde krijgt. Ondernemend als ze zijn, is het dan ook de bedoeling
om met Zerocopy te blijven doorgaan. Op die
manier kunnen alle generaties geleerden, net
zoals de onze, eindeloos genieten van gratis,
duurzaam en kwaliteitsvol papier. ■

Door Annelies Muylaert
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Io me gat
Twintig jaar lang was de verdeling van de studentencodex in handen van het Katholiek Vlaams
Hoogstudenten Verbond (KVHV) en Rita van café De Salamander. Een ‘vijandige coup’ maakt
daar dit jaar een einde aan. Het verhaal leest als een soap vol hypocrisie, arrogantie, leedvermaak en politieke intriges. Schol!
Door Joost Depotter
Voor een rechtgeaard club-of kringlid is
zijn/haar studentencodex niet zomaar een
liedjesboek. Volgeklad met al dan niet seksueel getinte boodschappen van vrienden,
meermaals gedoopt in bier en algemeen
gehavend is het de heerlijk stinkende herinnering aan doorstane cantussen. Bijna belangrijker nog dan de liedjesteksten vind je
er vooraan de protocollen terug. Het studentikoze Kerklatijn waardoor buitenstaanders
zich altijd een beetje buitenstaander blijven
voelen. En terecht.

De vier weverkens
Zo’n codex heeft alles te maken met traditie. Vaders zongen destijds dezelfde liederen
als hun zonen en dochters vandaag. Het heeft
iets geweldig charmants. Lustrumcantussen, waarop generaties senioren samen het
Io Vivat inzetten, het valt met weinig te vergelijken. Maar ook gezonde stoffigheid kent
blijkbaar zijn grenzen.
Vier oud-studenten van de universiteit,
Jan-Bart de Muelenaere, Jern Vermeiren,
Chriz De Clercq en Christophe Bostyn, staken drie jaar geleden de koppen bij elkaar om
een eigen codex te ontwikkelen. Met dit doel
werd de vzw Studentikoos Centrum Ghendt
(SCGhendt) gesticht. De terugkeer van de
Gentse SK-codex die twintig jaar geleden na
geldproblemen verdween, was een feit.
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Christophe Bostyn: “Door de uiterlijke
tekenen van lintjes, kepies en dergelijke worden studentenclubs al veel te vaak in hetzelfde rechts-conservatieve hoekje geduwd,
terwijl clubs en hun leden natuurlijk gewoon
een doorslag zijn van de samenleving. Een
codex uitgegeven door het KVHV, dat prat
gaat op een katholiek-conservatieve verenigingslijn, draagt natuurlijk niet echt bij tot
een beter imago voor het studentenleven.
Daarom hebben we bijvoorbeeld een hoop
protocollen over de houding buiten de club
uit onze codex gelicht. Dat is niet meer van
deze tijd.”

Lied der klokke Boelland
“De KVHV-codex sluit ook helemaal niet
aan bij de Gentse traditie. Hun Gentse codex
is in feite gewoon een kopie van de Leuvense,
met andere clubs binnenin en een blauwe in
plaats van groene kaft er rond. Los van alle
fouten die we eruit hebben gehaald, hebben
we de codex vooral zijn eigenheid teruggegeven.”
“Het resultaat is een pluralistische codex
waar het SeniorenKonvent (SK), het FaculteitenKonvent (FK), het Home Konvent (HK)
en zelfs de rector volledig achter staan. Het
merendeel van de opbrengst gaat naar een
fonds dat deze drie konventen samen zullen
beheren en volledig ten dienste zal staan van
de Gentse student. Per verkochte boek gaat

bovendien een euro naar het kinderkankerfonds. Als dat geen verschil is met KVHV, dat
er een verbondshuis mee heeft gekocht.”

Heer, neem het aan...
Het KVHV van haar kant vindt heel deze
uitleg pure bullshit. De nieuwe codex is in
haar ogen niets anders dan een politieke afrekening met een vereniging die al jaren een
doorn in het oog is voor alles wat zich als
links, belgicistisch, progressief, en multicultureel profileert (die laatste omschrijving las
ondergetekende letterlijk op hun site, nvdr).
Bart Claes: “Dat hele onderscheid tussen
een Leuvense en een Gentse traditie is zwaar
overroepen. De Vlaamse studentikoze traditie, zoals die is overgewaaid uit Duitsland,
vindt zijn oorsprong in Leuven. De eerste SKcodex uit 1935 was praktisch een kopie van
de Leuvense studentencodex, dat kunnen we
bewijzen. U moet mij toch ook eens uitleggen
op welke manier vier dertigers met een SKverleden, waarvan er, geloof ik, zelfs niet één
zijn studie aan de UGent heeft afgerond, meer
voeling zouden hebben met het studentenleven dan studenten zelf. Als er aanpassingen
ontbreken in onze codex, dan is dat trouwens
de schuld van het SK zélf. Zij waren er contractueel toe verplicht hun aanpassingen door
te geven, maar hebben dat niet gedaan. Nu is
het natuurlijk duidelijk waarom. Zij ontvingen trouwens twee euro per verkochte co-
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dex, zelf hielden we er in het verleden steeds
minder aan over. Dat we ons verbondshuis
met de opbrengst van de codexen hebben
betaald, is dus ook zever. De schrijvers van
de nieuwe codex hebben een linkse agenda.
Eén van hen, Jern Vermeiren, werkt voor het
ABVV.”
Het beste bewijs
voor de politieke bias
van de vier noeste
schrijvers ziet het
KVHV in de samenstelling van hun liederenboek. Daarin
zouden ze een aantal
nummers opgenomen
hebben die je gemakkelijk communistisch
kan noemen, zonder
dat deze ook maar
enige band zouden
hebben met het studentenleven. Ook teksten van bestaande liedjes zouden ze hebben
aangepast, ‘gecensureerd’. Te Vlaamse of katholieke liederen zoals Onze Lieve Vrouw van
Vlaanderen werden verwijderd. Christophe
Bostyn pareert deze kritiek: “Het was alleen
maar onze bedoeling om een pluralistische
codex af te leveren. Naast een aantal antimilitaristische liederen hebben we bijvoorbeeld
nog steeds Erika opgenomen: een Duits marslied, dat door de huiscomponist van Hitler
(Herms Niel, nvdr.) werd geschreven. Zij het
dan niet helemaal politiek correct, het blijft
nu eenmaal een leuk liedje dat zijn plaats
heeft in de studentikoze traditie.”

de rechtszaken en was de codex er nooit gekomen. Ik wil wel duidelijk vermelden dat
ik persoonlijk niks tegen het KVHV heb, zij
zijn een erkende Gentse studentenvereniging. We vreesden enkel, en terecht blijkt nu,
een agressieve reactie op onze codex.”
De
aankondiging van de
nieuwe codex betekende voor het
KVHV inderdaad
het startschot van
een harde promotiecampagne. Facebookgroepen
werden opgericht,
praesessen en vices
van clubs en kringen werden aangeschreven en dat met
een prachtaanbod:
vijf euro per codex indien er ineens twintig
worden gekocht. Ook de prijs van codices
die via café De Salamander worden verdeeld
zijn verlaagd van dertien euro (of vijftien,
volgens kwatongen die beweren dat Rita er
nog een eigen ‘taks’ op hief) naar tien euro.
Deze acties vallen natuurlijk niet in goede aarde bij de drie konventen, die gekozen
hebben voor de nieuwe Gentse codex en
geen zin hebben om met twee parallelle codices te werken – ocharme die schachten die
de pagina moeten omroepen. Het stak FKvoorzitter Wim Bekaert zelfs zó tegen, dat
hij een klachtenbrief aan de Politiek Filosofisch Konvent (PFK) stuurde met de vraag
om het KVHV in het gareel te houden. Een
extract uit die brief: “Wij stellen ons serieus de vraag of een erkende vereniging die
de werking van andere erkende verenigingen op deze manier stoort, wel nog erkend
hoort te zijn door de UGent. Ik ben dan ook
van mening dat, indien het KVHV volhardt
in haar houding, het PFK de status van het
KVHV in het konvent opnieuw mag evalueren, of dat er toch minstens één of andere
sanctie komt.”

“Hadden we het
KVHV eerder ingelicht dan waren we
waarschijnlijk bedolven onder de
rechtszaken”

Hij was gaan vliegen, al mee de
wind
Wanneer we Christophe vragen waarom
ze er zo lang mee gewacht hebben om het
KVHV over hun demarche in te lichten,
aangezien zij nu ongetwijfeld op een stapel
codices zitten die ze nauwelijks nog verkocht
zullen krijgen, lezen we toch enig leedvermaak in zijn grijns. “Enerzijds was het SK
nog tot juni contractueel gebonden aan het
KVHV, via een exclusiviteitsclausule. Het
SK hebben we dus ook niet eerder ingelicht.
Anderzijds vreesden we de reactie van het
KVHV, zolang we juridisch nog niet voor de
volle honderd procent ingedekt waren. Die
vereniging heeft een politieke partij en een
heel arsenaal vzw’s achter zich. En een bijzonder kwalijke reputatie! Wordt een politiek debat aan de universiteit geweigerd, dan
sturen ze daar meteen een bataljon advocaten op af. Hadden we hen eerder ingelicht,
dan waren we waarschijnlijk bedolven onder
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De loze vissertjes
Hebben er bij het SCGhendt zekere politieke overwegingen meegespeeld? Misschien.
Maar is dat ook de reden waarom het KVHV
nu buitenspel wordt gezet? Waarschijnlijk
niet. We ontwaren hier duidelijk twee verschillende visies op het studentenleven. De
ene elitair, de andere eerder inclusief. En
wie zichzelf elitair noemt, kan moeilijk tegelijk op de goodwill van álle Gentse studenten
rekenen. It’s very lonely at the top. ■

Ben jij gebeten door
internationale politiek?
Ga jij graag in debat met je
medestudenten?

Doe mee met

UGentMUN
UGentMun is de Gentse
delegatie studenten die
deelneemt aan Model
United Nations (MUN). Dit
zijn conferenties waarbij jij
in de huid kruipt van een
VN-diplomaat.
■■■

NMUN in New York
Stel je kandidaat vóór 15
oktober, 8u.

GhentMun in Gent
Schrijf je in vóór 17 december,
8u.
Meer informatie op
www.ugentmun.ugent.be
www. facebook.com/UGentMUN

■■■

Infoavond
8 oktober
19:30
Blandijn, Auditorium A
Schamper 517
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vers vlees
Marc Boone en Rik Van de Walle zijn decaan
Op 1 oktober 2012 voegen Marc Boone van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte en Rik Van
de Walle van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur zich bij het decanenkorps.
Reden genoeg voor een kleine woordenwisseling met beide heren.
Door Stijn Joos

Marc Boone
Mijnheer Boone, nogmaals proficiat met
uw verkiezing als decaan! Hoe bent u tot
deze functie gekomen?
Marc Boone: “Hiervoor was ik reeds vier
jaar onderwijsdirecteur van de faculteit. Toen
de vorige decaan aangaf andere ambities te
hebben, spraken een aantal mensen mij aan
of ik geen interesse had. Zelf zag ik dat wel
zitten, al moest de faculteitsraad daarmee instemmen, wat eerst niet evident leek. Maar
na de tweede vergadering kwamen we toch
tot een consensus. Uiteindelijk is de keuze
vrij beperkt, er zijn een aantal voorwaarden
en men dient gedragen te worden door een
groep mensen.”
Ziet u de combinatie met uw onderwijsen onderzoekswerk als professor zitten?
“Onderzoek zal er ongetwijfeld onder lijden. Dat is hetgeen je het makkelijkst opzij schuift, studenten zijn er immers iedere
week weer voor de les. Al blijf ik er in enige
mate wel mee bezig. Zo blijf ik werken aan
een groot IUAP project omtrent stadsgeschiedenis. Mijn voornaamste lesvak blijf ik
behouden. Ik heb er bijzonder veel tijd in geïnvesteerd en het is een manier om het contact met de studenten te blijven behouden.”
Wat zullen de voornaamste aandachtspunten zijn in uw toekomstig beleid?
“Er is de verdere uitbouw van de faculteitsbibliotheek waarvan het werk al voor de

8

Schamper 517

helft af is. Daarnaast is er nog de integratie
van hogeschoolopleidingen en blijven we ons
tot onze frustratie bezighouden met het dossier rond de tweejarige master.”
Heeft u nog een boodschap voor de nieuwe generatie eerstejaars die aan uw faculteit
starten?
“Er komen voor hen een heleboel nieuwe
kansen. Grijp ze ook aan. Onze faculteit kent
vanuit de eigenheid van haar opleidingen
een traditie van engagement, wat ons onderscheidt van de andere. Vanuit die optiek wil
ik hen ook daartoe aanmoedigen. Of dat nu
in meer studentikoze verenigingen is dan wel
in meer politiek geïnspireerde, laat ik aan hen
over. En voor de rest wens ik hen uiteraard
ook alle geluk toe in hun opleiding.”

Rik Van de Walle
Mijnheer Van de Walle, ook u nogmaals
proficiat gewenst met uw nieuwe functie.
Hoe heeft u het tot decaan geschopt?
Rik Van De Walle: “Reeds toen ik postdoctoraal medewerker was, zetelde ik in
verschillende commissies en raden. Het decaanschap lag dan ook in de lijn der verwachtingen. Het feit dat ik door een grote groep
hierin gesteund werd, was duidelijk in mijn
vlotte verkiezing.”
Wat zijn de uitdagingen voor uw beleid?
“Concreet zullen we ons bezig houden met
het integreren van de academiserende hoge-

schoolopleidingen aan onze faculteit. Ook
het nieuwe loopbaanmodel voor het zelfstandig academisch personeel waarvoor ik in de
raad van bestuur ijverde, verdient aandacht.
Verder tracht ik als decaan geen eigen programma door te drukken maar wel vanuit
de groep te werken. Luisteren naar mensen,
enthousiasmeren,… En uiteraard dat beleid
verdedigen buiten de faculteit.”
Ziet u de combinatie met uw les- en onderzoeksopdracht zitten?
“Mijn onderwijsopdracht werd de voorbije
jaren reeds afgebouwd, toch blijf ik ze behouden. Ik geef zeer graag les en het is mooi elk
jaar opnieuw met een groep jonge mensen in
contact te komen en hen te zien ontwikkelen.
Als lid van een onderzoeksgroep blijf ik ook
daarbij betrokken. Ik vind mezelf nog te jong
om hieraan te verzaken. Bovendien vind ik
het op het niveau van decaan absoluut noodzakelijk om de voeling met het vak te behouden. Eens een prof, altijd een prof.”
Wat heeft u nog te vertellen tegen de
nieuwe eerstejaars?
“We zijn fier op de studenten die aan onze
faculteit studeren. We bieden opleidingen
aan van hoog niveau en dat moet ook zo blijven. Dat vraagt dan ook een inspanning van
hen. Daarom: vlieg erin, wacht niet! Maar
verwaarloos tegelijkertijd je sociale contacten
niet. Wees ook niet bevreesd voor tegenslag,
een gefaald examen is geen onoverkomelijke
ramp.” ■
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jago in
the usa
Armoede in de Verenigde Staten is iets waarmee ik elke dag geconfronteerd word in de hoofdstad van the land of the free and the home of the brave. Wandelend, keurig in maatpak zoals de
big shots ons opdragen, is het vooral de kloof die je bijblijft, de kloof tussen een arm Oosten en
een rijk Westen hier in D.C., tussen de vele arme zwarten en de rijke blanken.
Die kloof zorgt er onder andere voor dat
de hoofdstad zich kan beroepen op het hoogste aantal misdrijven in de hele VS. En al liggen de jaren 80 en 90 waarin crack, zeker niet
de enige oorzaak van armoede, hier welig
tierde achter ons, de sporen zijn nog duidelijk zichtbaar en vormen slechts de top van
een gruwelijke ijsberg, die vooral onzichtbare
armoede omvat.

The Other America
In 1962 zag The Other America het daglicht. Dit boek, geschreven door Michael
Harrington, bracht de onzichtbare armoede
in de VS aan het licht en was verantwoordelijk voor de War on Poverty, die Lyndon B.
Johnson beweerde te voeren als president
van de VS. Na vijftig jaar lijkt de tijd me rijp
te kijken of er lessen geleerd zijn uit het werk
van Harrington.
Al ligt het buiten het bereik van dit artikel
om de cijfers opnieuw onder de loep te nemen, er zijn voldoende redenen om te geloven dat er helemaal niet zoveel veranderd is.
Harrington sprak over het bestaan van onzichtbare armoede in the other America, een
plek waarvan hij het bestaan kon bewijzen,
maar die hij nooit bezocht had. Een eerste
belangrijke stap was voor hem om de armen
uit de schaduw te halen. Zolang een maatschappelijk probleem onzichtbaar blijft, zal
niemand zich geroepen voelen er iets aan te
doen.

www.schamper.ugent.be

Fast food and sweatpants
Hoe blijft die armoede dan onzichtbaar?
Wanneer het op kledij aankomt, is het vandaag de dag zeer eenvoudig om er welgesteld
uit te zien. Armen zal je niet meer herkennen
op straat en daarvoor kunnen we de globale
vrijhandel bedanken. En al lijkt het een groot
complot, ook in voeding zien we hetzelfde
fenomeen. Obesitas is, contra-intuïtief, een
symptoom van armoede en moet zo behandeld worden. Je zal hier in de VS soms meer
betalen voor een krop sla dan een volledige
fast foodmaaltijd. Kinderen waarmee ik geconfronteerd word tijdens mijn werk bij The
Homeless Children’s Playtime Project, leven
op McDonald’s, Popeye’s en ander voedsel
dat allesbehalve de bouwstenen bevat die ze
nodig hebben. Een land waarin welvaartssymbolen goedkoop te verkrijgen zijn en een
gezond lichaam duur verkocht wordt, verbergt zijn armen.

It’s the politics, stupid
De onzichtbaarheid gaat verder dan het
straatbeeld en vooral op politiek vlak heeft
het aanzienlijke gevolgen. Als groep zijn de
armen volgens Harrington geatomiseerd
as they have no face, they have no voice. Hij
noemt het een vreselijke trend dat in de
meest ontwikkelde landen de onderste lagen
van de maatschappij niet in de mogelijkheid
zijn voor zichzelf op te komen. In de VS is

dat zeker het geval: opkomstplicht is er immers afwezig bij verkiezingen en gaan stemmen vergt daadwerkelijk veel inzet van de
burgers.

Romney / Obama?
Hoewel tijdens de huidige presidentiële
verkiezingscampagne beide kandidaten keer
op keer hun nederige achtergrond bovenhalen, hoe relatief die ook is, slagen noch de democraten, noch de republikeinen erin om het
publiek een oplossing voor te schotelen voor
een eeuwenoud probleem dat dagelijks één
van de belangrijkste naties in de wereld, en
vooral diens hoofdstad, belaagt. Dit terwijl
burgers blijven geloven in the magnificent
ideal of voluntary poverty en armen, dixit de
Franse econoom Michel Albert in Capitalisme contre Capitalisme, behandeld worden als
zwakkelingen die de drive en vastberadenheid
missen om zich aan te passen aan de vereisten van de arbeidsmarkt en maatschappij. ■

Naam: Jago Kosolosky
Studie: International Affairs
Waar: The Washington Center,
Washington DC
Stage: The Washington Quaterly
(CSIS)
Vrijwilligerswerk: Homeless
Children’s Playtime Project
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Zakkenvullers
van morgen
Terwijl de gemiddelde UGent-student het vakantiestof van de boekentas blaast en zich klaarmaakt
voor een nieuw academiejaar, zijn enkele studenten zich aan het klaarstomen voor een plaatsje
in de gemeenteraad. Gisteren nog op de poster om de hoek... nu ook voor uw neus in Schamper!

Rémy Bonnaffé
Open VLD
43ste plaats Gent
18, student Rechten
Toen hij in het middelbaar humane
cultuurwetenschappen volgde, werd de
politieke interesse bij Rémy Bonnaffé gewekt. Met hulp van leerkrachten vond hij
meer en meer zijn weg in de verschillende
politieke visies en kwam hij uit bij het liberalisme. Zijn nog prille carrière begon hij
bij Joang VLD, waarin hij eerder teleurgesteld was wegens te praktijkgericht. Later
kwam hij terecht bij het Liberaal Vlaamse
Studentenverbond (LVSV), waar hij zich
meer thuis voelde. Daar kwam hij in aanraking met Mathias De Clercq, schepen
in Gent, die hem vroeg of Bonnaffé het
zag zitten om op te lijst te komen. Zo geschiedde en nu mag hij zich de benjamin
van de groep noemen.
Bonnaffé zou het de max vinden als hij
verkozen zou geraken – hij, of Camille
Daman, de andere student die opkomt.
“Een student in de gemeenteraad is iets
anders dan de adviesraden waarmee de
gemeente samenwerkt”, verklaart hij zijn
hoop en verwijst daarbij naar de symbolische functie van de studentenburgemeester in Leuven.
10
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Of de combinatie gemeenteraad – studeren haalbaar zou zijn, mocht hij verkozen raken? “Het is zeker combineerbaar,” antwoordt
Bonnaffé, “want andere gemeenteraadsleden
hebben ook nog een job.”
Politiek vertegenwoordigt het volk, Bonnaffé vertegenwoordigt dan de jongeren in
Gent. Hij is er voorstander van dat kotstudenten kunnen stemmen op de lijst van de
plaats waar hun kot ligt en waar ze dus vijf
dagen op zeven verblijven, in plaats van in
hun thuisstad. Daarnaast heeft Open VLD
Gent nog een paar partijpunten waar studenten voordeel uit kunnen halen; de dalende
kotprijzen, die nu nog verder zullen dalen
door het kotoverschot, de creatie van één
centraal fietsuitleenpunt voor Gentse stadsen studentenfietsen en de uitbreiding van het
Koning Albertpark.
Bonnaffé streeft naar een nieuw soort politiek. “Nu zitten we eigenlijk met een particratie in plaats van een democratie. Ergens is
dat nodig, omdat er duidelijke standpunten
en een institutioneel kader nodig zijn.” Een
technocratie, waarbij vakmensen worden ingezet in hun vakgebieden, lijkt hem ook wel
wat, maar dan is de basis van de democratie
vrijwel helemaal zoek. Verder wil Bonnaffé
werken aan politiek met inhoud. “Het is maar
al te gek dat liberalen niets kennen over de liberale pioniers, zoals John Locke.” Wat Bonnaffé ook een belangrijk strijdpunt vindt, is
de participatie en de initiatieven van burgers:
grassroots, wat ook een belangrijk element is
van Barack Obama’s campagne.
Kortom, Rémy Bonnaffé komt op voor de
jongeren en ziet Gent graag verder groeien in
de richting die de stad reeds ingeslagen is.

Annelies Van Caenegem
CD&V
13de plaats Lochristi
19, studente Geografie en Geometrie
Studente Annelies Van Caenegem staat
voor het eerst op de lijst en noemt zichzelf
een overtuigd CD&V’er. “De standpunten
van die partij sluiten in grote lijnen aan bij
die van mij. Uiteraard niet volledig, dat is
onmogelijk, maar toch veel meer dan bij de
andere politieke partijen.”Haar broer Steven
Van Caenegem, laatstejaarsstudent handelsingenieur, was al actief lid van CD&V Lochristi en toen ze daar nog jongeren zochten,
namen ze contact op met Annelies.
Van Caenegem benadrukt dat CD&V
een partij is die luistert naar de mensen en
met een goed en evenwichtig beleid vooruit
probeert te komen. “Ook in het lokale partijbestuur merk ik dat: er wordt echt rekening
gehouden met wat er leeft bij de mensen.
Daarnaast wordt in het beleid van CD&V
vaak vooruit gekeken en niet uitsluitend op
korte termijn, zoals bij vele andere partijen.
Langetermijnvisie is niet echt populair, maar
wel noodzakelijk.”
De studente komt op in Lochristi, een gemeente ten noorden van Gent. Lochristi is
een heel snel groeiende gemeente, die volgens

www.schamper.ugent.be

Van Caenegem de bevolking veel kansen geeft.
“Met gestegen werkgelegenheid en het voordeel om dichterbij te kunnen winkelen is Lochristi er in vele opzichten op vooruit gegaan.
Maar die expansie stelt ons ook voor uitdagingen. De gemeente schreeuwt bijvoorbeeld
om een volwaardige ruimte voor cultuur. Het
uitbouwen van een nieuwe evenementenhal
en een renovatie van het jeugdhuis staan dan
ook op onze agenda, samen met een nieuwe
sporthal. Mobiliteit is tevens een groot heikel punt in Lochristi: de steenweg slibt zeer
snel dicht en de fietsnetwerken en voetpaden moeten veiliger en aantrekkelijker worden voor pendelaars naar Gent. Ten slotte is
het belangrijk om genoeg groene plaatsen te
voorzien. De bestaande groene rustpunten
moeten versterkt worden en eventueel kunnen op sommige plaatsen nieuwe groene
zones aangemaakt worden. Zo is het interessant om een speelbos op te bouwen waar
de jeugd zich eens kan uitleven.”
Hoewel Van Caenegem niet verwacht
verkozen te worden, zou ze het wel fijn vinden. “Het is de eerste keer dat ik opkom en
Lochristi is een grote gemeente, er zijn veel
mensen die me nog niet kennen. Door de
13de plaats zou ik ook veel voorkeurstemmen moeten halen om verkozen te raken.”
De studente benadrukt dat het goed zou
zijn voor de jeugd mocht een jongere verkozen worden. Jongeren hebben een andere
kijk op de gemeente en kaarten problemen
aan die door anderen over het hoofd gezien
worden.
Of ze nu verkozen wordt of niet, Van
Caenegem zal blijven studeren. “Gemeenteraadslid zijn brengt natuurlijk wel wat werk
met zich mee, maar is geen fulltimebaan.
Vele van de huidige gemeenteraadsleden beoefenen naast hun ambt ook nog hun job.”

Bob D’Haeseleer
Groen!
3de plaats Eeklo
29, student internationale politiek
Voor Bob D’Haeseleer is het niet de eerste keer dat hij op een lijst staat. In 2006
verscheen hij op de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen, in 2009 en 2010 gevolgd
door respectievelijk de Vlaamse en federale
lijst voor Groen. Zijn politieke interesse is
eigenlijk al heel zijn leven aanwezig en werd
echt duidelijk toen hij de toenmalige situatie
in Noord-Ierland beter kon uitleggen dan
de leerkracht. Hij werd geprikkeld om in de
politiek te gaan door (voormalige) Groenkopstukken Vera Dua en Jos Geysels, die hij
beide goede debaters vindt.
Met zijn ervaring kan hij duidelijk het onderscheid maken tussen gemeenteraadsverkiezingen, die heel lokaal zijn, en Vlaamse
of federale verkiezingen. “Voor de eerste is
het vooral belangrijk om onder het volk te
komen, omdat je als politicus een soort overbruggingsfunctie hebt. Wanneer het groter

wordt, zijn vooral tv-debatten en jezelf profileren belangrijk.” Voor D’Haeseleer is een beleidsdomein grondig uitwerken zinvoller dan
kiezen of je federaal gaat of lokaal blijft.
D’Haeseleer neemt dan wel niet de volle
60 studiepunten op, omdat hij ook nog deeltijds werkt, maar hij ziet het zeker zitten om
zowel te studeren als in de gemeenteraad te
zetelen. Wat hij wel jammer vindt, voor hem
en voor medegeëngageerden, is dat er geen
statuut bestaat voor politiek actieve studenten – zoals dat er voor topsporters of musici
wel is.
De punten waar D’Haeseleer sterk op staat,
bevinden zich vooral op de domeinen van
mobiliteit en ruimtelijke ordening. Zo organiseerde hij op 22 september een actie waarbij fietsers de bus uitdagen. Raken de fietsers
eerder in Eeklo vanuit Gent Sint-Pieters, dan
krijgen ze een snelbus Eeklo – Gent. Wint de
bus, dan zullen de uitdagers alle bushokjes
in Eeklo kuisen. D’Haeseleer was er ten tijde
van het interview vrij zeker van dat de fietsers zouden winnen – we zijn benieuwd of
dat ook effectief gebeurd is.
Specifieke punten voor studenten moet
je in Eeklo niet zoeken, maar Groen heeft er
wel een paar; huisvesting van bewoners en
studenten, vooral op het vlak van brandveiligheid en isolatie, het openbaar vervoer dat
in Gent na 23 uur vrijwel onbestaande is, het
culturele aanbod (waarover elders in deze
Schamper meer) en het samenleven van Gentenaars en studenten.■

Door Kristin Van Damme
& Charlotte Vercruysse

Chug! Chug! Chug!
S.I. Schachtendopen zijn nooit aangenaam voor de schachten zelf, maar in één
Amerikaanse universiteit neemt het fenomeen groteske proporties aan. De klachten
over hazing (dopen, n.v.d.r.) reizen de pan
uit aan Binghamton University in New York,
waar nochtans maar 10% van de studentenpopulatie bij een vereniging zit. Deze klachten zijn meestal van de hand van bezorgde
familie of vrienden van de zogenaamde pledges. Ze worden onder andere gedwongen om
blootvoets door de sneeuw te lopen, in hun
ondergoed over de grond te kruipen, extreme
hoeveelheden alcohol te nuttigen, walgelijke
www.schamper.ugent.be

mengsels, bedoeld om hen te laten kotsen, te
eten, en waterboarding te ondergaan.
De universiteit maakt er een prioriteit
van om hazing tot gezondere niveaus te laten
afzakken, maar hiervoor hebben ze enkele
obstakels te overwinnen. Om te beginnen bevinden de fraternities en sororities zich enkele
kilometers van de campus, in grote, slecht
onderhouden huizen waar ze met z’n allen
verblijven, meestal vlak bij de uitgaansbuurten. Daar kunnen ze ongestoord hun gang
gaan. Het is te ver voor de campus police en
ook de politie kan niets doen zonder een for-

mele klacht, zonder dewelke ze die gebouwen
niet mogen betreden.
Zonder de wil bij de studentenpopulatie
zelf om het huidige systeem om te gooien, is
het controleren van de meer dan vijftig verenigingen een verloren strijd, benadrukt decaan April Thompson. Toch poogt ze een zo
groot mogelijke regularisatie van de studentenverenigingen door te voeren door middel
van onder andere subsidies. Zo kan er een
grotere controle uitgevoerd worden. Het zijn
namelijk de clandestiene studentenverenigingen die het het bontst maken. ■
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BEHANGT
“This wallpaper is dreadful, one of us will have to go.”
Oscar Wilde op zijn sterfbed - 1900
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Tips voor eerstejaars

C.C. de UGent een eigen studentenhuis
heeft? Goed verstopt aan het water vind je De
Therminal, waar onder het jaar menig stu1. Draagt dat lekker
jong of
ding,
datbron
je woensdag
laatst in Shopping Zuid
dentenvereniging
een quiz
andere
van
gespot
hebt,
zo’n uitdagend
kort
plooirokje?
Blijf er van af, ’t is tegen
vreugde
organiseert.
Tijdens
degroen
examens
verdeandert
wet! De Therminal dan weer in een plaats
van bittere ernst, overwoekerd met studenten
2. Het
niet nodigde
omvrije
heelloop
de tijd
rond
te lopen in een UGenttrui. Durf
die
hunisangstzweet
laten
boven
van
wisselen.
dekleren
rijen te
speciaal
voor hen geplaatste tafels.
Als je zeker wil zijn van een plaatsje, is het
3. Laatreservatiesysteem
je afwas niet te lang
staan. Esther,
online
je vriend.
Verderervaringsdeskundige, getuigt:
“Mijn
chocoladefondue
na een weekend echt naar kots.”
hebben
verschillende rook
studentenverenigingen
hier ook hun vaste stek, waaronder uw ge4. Last
van een zwakke
blaas?
Zit dan
niet
in het midden het auditorium.
liefde
Schamper.
Dan rest
ons nog
maar
één
Doe
je dat toch,
lijd dan
boodschap:
begeef
je in stilte.
de richting van den
Acco, bol de aldaar gelegen Hoveniersberg
5.Vertelt
zekere Mark Peeters
je tot
toe dat de pil je lusteloos,
af,
volg deeen
Therminalbordjes
en let
op vervelens
voor
ongelukkig
en lelijk
maakt?
Geloof
ons,van
ongewenste
zwangerschap heeft gede omgezaagde
boom
in het
midden
het
lijkaardige
pad. ■ bijwerkingen.

6. Koop niet te veel condooms op voorhand.
Ervaringsdeskundige Michiel getuigt: “Ook ik was overmoedig in mijn
eerste jaar.”
7. Ga niet in de rij voor resto De Brug staan om 11.30u. Ga tien minuten
eerder, of véél later.
8. Een korte initiatie Overpoort: de Cuba Libre is een garantie voor plat
commerciële muziek, meisje in korte witte rokjes en fuck-me-botjes, in ’t Kofschip is het altijd druk druk druk, in de Boom Boom dansen de deernes op
tafel, in de π-nuts ook, maar daar zijn ze na drie uur ’s nachts vaak boven de
veertig. De Coulissen is de kroeg voor juristen met te veel geld en een voorliefde voor bacardi-cola, de Yucca is het enige café dat nog voor en door studenten wordt uitgebaat, in de Abu Simbel moet je eens een Chiuaua proberen,
Le Bleu en l’Etage mijd je ten slotte beter.
9. Studio Skoop is goedkoper dan Kinepolis. En ze draaien ook pixar!
10. Spreek met je kotgenoten een beurtrol af om haar uit het doucheputje
te halen.
11. Buren appreciëren het niet dat je ‘s nachts luidkeels meekweelt met
ouwe songfestivalnummers, Avril Lavigne of Blue. En nee, ze hebben ook
geen boodschap aan jouw melancholie!

www.schamper.ugent.be
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Wetenschap
kort

14

Shakespeare is stom

U bent stom

Een archeologisch team bestaande uit
leden van de Universiteit van Leicester
stuurde deze maand een wel heel opmerkelijk bericht de wereld in. De onderzoekers denken namelijk het lichaam van de
Engelse koning Richard III gevonden te
hebben … onder een autoparkeerplaats.
Voor wie niet meteen thuis is in het kluwen van Britse monarchale geschiedenis:
Richard III was een belangrijke speler in
de Rozenoorlogen, waarin de adellijke
huizen van Lancaster en York van 1455
tot 1485 streden om de troon. Een beetje
zoals in Game of Thrones eigenlijk, maar
dan met minder gratuite seksscènes. Op 12
september werd een volledig skelet teruggevonden dat beantwoordt aan historische
beschrijvingen van de vorst: een volwassen
man met scoliose van de ruggengraat (een
zijdelingse verkromming waardoor de ene
schouder hoger komt te staan dan de andere), een pijlpunt in de rug en verscheidene
hoofdwonden. Klinkt allemaal behoorlijk luguber, maar de man sneuvelde dan
ook roemloos tijdens een veldslag. Of het
daadwerkelijk om Richard III gaat, zal nog
moeten blijken uit een DNA-onderzoek.
Wetenschappers hebben namelijk een afstammelinge uit de koninklijke bloedlijn
gevonden. Hoewel ze in 2008 overleed,
heeft haar zoon wellicht het nodige genetische materiaal om het gevonden lichaam
te identificeren. Als het daadwerkelijk Richard III blijkt te zijn, kunnen onderzoekers wellicht ook een nieuw licht werpen
op het door smaad geplaagde levensverhaal van de man. Medeplichtig daaraan is
niemand minder dan William Shakespeare, die in Richard III de vorst afschildert als
een tirannieke bullebak. Foei William!

Nu we toch aan het vingerwijzen zijn,
ook de schamperlezer verdient een misnoegde blik. Dat lees je goed, schelm! Wat
we al lang aan onze tikker voelden, blijkt
toch niet louter het gevolg te zijn van onze
erbarmelijke lichamelijk conditie. De ongegeneerde veeleisendheid waarmee jullie tweewekelijks komen aanzetten (genre
“meer prentjes” en “meer tetten”) leidt tot
meer stress bij de redacteurs en bijgevolg
tot een verhoogde kans op hartinfarcten.
Volgens Britse onderzoekers is de kans dat
wij verkrampt naar onze borstkas grijpen
23 procent hoger dan bij een persoon die
niet werkt of geen stress ervaart. Evenwel
benadrukken de onderzoekers dat roken
en weinig lichaamsbeweging nog steeds
grotere risicofactoren vormen. Dat wij
minder sporten en onze kostbare tijd spenderen in het duffe redactielokaal is dan wel
wéér jullie schuld. Foei lezer!
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Dino’s zijn de max
We moeten natuurlijk wel relativeren.
Waar wij op een zondagochtend nog onze
loopschoenen durven aantrekken om als
echte Olympiërs richting bakker te rennen
en vervolgens al hijgend onze croissants in
ontvangst te nemen, hebben dinosauriërs
in geen tijden nog een poot uitgestoken.
Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Siemens heeft zich namelijk door
deze flegmatieke reptielen laten inspireren
om de bladen van windturbines te perfectioneren. Daartoe werden drie ontwerpen
voorgesteld. Het eerste, DinoTails, is gebaseerd op de rugplaten van een stegosaurus
en vergroot het oppervlak van het blad.
Niet alleen kunnen turbines hierdoor meer

energie opwekken, maar worden ze ook
stiller. De gekartelde rand zorgt bovendien
voor verminderde wrijving, wat ook weer
resulteert in meer energie. De andere twee
ontwerpen, eveneens gestileerde (rug)vinnen, maken turbines efficiënter. Door de
drie te combineren kan de output van oude
turbines verhoogd worden waardoor in bepaalde centrales zo’n 2500 extra gezinnen
van energie worden voorzien. Geen reden
dus om nog kwaad te zijn op de luie sauriërs. Foei meteoor!

De maatschappij is stom
Zij die nu zelfgenoegzaam denken te
kunnen ontsnappen aan onze literaire tirade hebben het lelijk mis, want iedereen
verdient eigenlijk een ongemeen harde
‘foei’. Waarom? Omdat de omvang van het
arctisch ijs deze zomer met 18 procent is
afgenomen in vergelijking met recordjaar
2007, daarom. Er rest ons nog maar 3,5
miljoen vierkante kilometer dat met ijs
bedekt is. Dat is minder dan de helft van
wat er veertig jaar geleden aanwezig was.
Onderzoekers maken zich dan ook ernstig zorgen, want al sinds mensenheugenis regelen de ijskappen het klimaat door
als grote spiegel het zonlicht te reflecteren,
waardoor onze aardbol afkoelt. Sommige
experten denken zelfs dat binnen een viertal jaar alle ijs zal zijn weggesmolten, met
als gevolg dat de zon vrij spel krijgt. Wie
echter denkt van zonnekloppen een fulltime hobby te kunnen maken wacht een
zware teleurstelling: de zomer van 2012
zou wel eens de nieuwe standaard kunnen
worden. Foei iedereen! ■

Door Martijn Vermeersch

www.schamper.ugent.be

Hiep Hiep Nematologie
Opleiding Nematologie viert twintigste verjaardag

Nematoden — rondwormpjes — zijn nergens ter wereld zo populair als aan de UGent. Al twintig
jaar lang staan ze in het middelpunt van de belangstelling in de naar hen genoemde masteropleiding Nematologie, die uniek is in de wereld. Haal die kaarsjes boven! Door Clara Casert
Nematoden komen overal voor. Passeer
langs een woestijn, haal een handje poolijs of
duik eens een zeebodemstaal op — de kans
is groot dat je nematoden ontdekt. Waar ze
op sommige plaatsen de verdoemenis in gewenst worden door hun affiniteit voor andermans oogst, prijzen onderzoeksinstellingen
ze de hemel in als ideaal model om te vergelijken met de mens. “Een aanzienlijk deel van
hun genen is homoloog met de onze, wat ze
geschikt maakt om onderzoek te extrapoleren naar de mens”, vertelt professor Wilfrida
Decraemer.
Maar verguisd of bewierookt, op de afdeling Nematologie in Gent komt alles samen —
inclusief studenten van over de hele wereld.
Het leeuwendeel van deze studenten komt uit
Azië en Afrika. De helft van de beurzen gaat
naar studenten uit Zwart-Afrika. “Dat komt
omdat plantparasitaire nematoden daar voor
grote problemen zorgen in de landbouw en
hele oogsten vernielen, en natuurlijk ook omdat de scholing pover is”, aldus Nic Smol, die
de opleiding coördineert.

Manusjes-van-alles
In grote aantallen kweken op minieme
oppervlaktes, diepvriezen op min 80°C, het
rondwormpje ondergaat het allemaal dapper
en krijgt zo de status van ideaal laboratoriumdier. De snelle levenscyclus zorgt ervoor
dat het mogelijk is verschillende generaties
tegelijk te bekijken, wat zeer handig is voor
pollutieonderzoek. Ook voor huis-, tuin- en
keukengebruik komen de rondwormpjes van
pas. “Slakkenoverlast? Google dan maar eens
‘nematoden te koop’! Je kan kleine pakketten
van de diertjes thuis bezorgd krijgen. Aanlengen met water, moestuintje besproeien
en je probleem is opgelost.” vertelt Nic Smol
enthousiast. Dit is een zeer belangrijke toepassing van nematoden — er wordt hier met
biologische middelen gewerkt waar vroeger
chemische bestrijdingsmiddelen in de strijd
werden gegooid. De rest van de bodembewoners wordt nu met rust gelaten, terwijl de ne-

www.schamper.ugent.be

matoden rustig hun specifieke taak kunnen
uitvoeren.
Het belang van de opleiding is historisch
gegroeid tot de absolute wereldtop die ze nu
is. Professor De Coninck, die zichzelf de vader van de Nematologie mag noemen, bracht
het epicentrum naar Gent nadat hij naar
Nederland was getrokken om zich te specialiseren in de rondwormpjes. “Hij sprak heel
stil in een enorm auditorium en toch hing
de hele zaal aan zijn lippen”, herinnert professor Decraemer zich. De autoriteit van de
opleiding is gestoeld op de aanwezigheid van
talrijke eminente onderzoekers. “Men komt
hier voor de basis. Taxonomie en leren identificeren is erg belangrijk. We kijken in het
kader van evolutie en doen niet aan strikt beschrijven, maar bestuderen verwantschappen
tussen de verschillende groepen. Als je niet
weet met welke objecten je werkt, maak je het
ander onderzoek moeilijk.”

Een grote familie
Op de afdeling Nematologie heerst er geen
competitie. “Wij zijn een grote familie!”, verklaart professor Decraemer. “Er is geen strikte hiërarchie: door de drempel die wegvalt,
krijg je een intense samenwerking en bekom
je meer. Symposia zijn altijd een blij wederzien — het gaat van kusje hier, kusje daar. Er
zijn zelfs huwelijken gerijpt boven de petrischaaltjes!”
In de toekomst hoopt de afdeling Nematologie ook de Belgische en andere Europese
studenten meer aan te trekken. Al wordt de
master Nematologie op het einde van de bachelor aangeboden, toch kiest het overgrote
deel van de studenten uiteindelijk gewoon
voor een master Biologie. Maar eens de studenten een klein project met de nematoden
ondernomen hebben, voelen ze zich best aangetrokken tot de rondwormpjes. ■

Schamper 517

15

Colin Janssen

De mosselman
Van Omroep Zeeland tot ons aller Jan Becaus, allemaal hebben ze het over dezelfde man, zijnde
professor Colin Janssen. Hij haalde onlangs het nieuws met zijn onderzoek rond plasticdeeltjes
in mosselen.
Door Clara Casert
Per jaar wordt er wereldwijd 275 miljoen
ton plastic geproduceerd, waarvan er 80% in
het water terechtkomt. Aangezien het goedje
een grote halfwaardetijd heeft, blijft het lang
bestaan: het duurt vierhonderd tot zeshonderd jaar eer plastic volledig afgebroken is.
We zitten dus met een enorme accumulatie.
Zo zwalpen er grote stukken plastic door
onze waters, en dat is niet zonder risico. Een
marien organisme, zoals een zeeschildpad,
kan plastic verwisselen met een kwal en het
opeten, waardoor zijn maag gevuld raakt en
hij verhongert. Kleinere organismen — de
mossel, bijvoorbeeld — kunnen microplastics opnemen in hun weefsel.
Wat zijn die veelbesproken microplastics
nu exact?
Colin Janssen: “Wel, plastic bevat weekmakers. Als deze weekmakers in contact
komen met uv-licht, dat door de zon wordt
uitgestraald, wordt plastic broos. Door de
grotere plooibaarheid en de kracht van de
golven kunnen grote stukken plastic dan herleid worden tot kleinere stukken. Uiteindelijk
krijg je minieme stukjes — dit zijn de microplastics. In Europa worden ze gedefinieerd als
stukjes plastic die kleiner zijn dan één millimeter. Maar microplastics ontstaan niet enkel
door het vergaan van grote stukken plastic,
scrubs bestaan bijvoorbeeld uit kleine plastieken bolletjes! Ook fleece zorgt voor problemen — bij het wassen komen er minieme
vezeltjes vrij. Aangezien fleece gemaakt is van
petflessen, zijn dat ook weer kleine stukjes
plastic die in het water terechtkomen.”
Welke vragen lagen aan de basis van uw
onderzoek?
“De meeste onderzoeken die al rond dit
onderwerp gevoerd waren, stelden zich steeds

16

Schamper 517

de vraag of mosselen plastic opnemen. Wij
zijn een stapje verder gegaan: als het zo is dat
mosselen inderdaad microplastics binnenkrijgen, blijft er dan ook iets van achter in hun
weefsel? En hebben die organismen daar last
van? Ook moet er eens grondig gekeken worden naar de verstoring van het voedselweb.
Neem nu bijvoorbeeld kleine garnaaltjes die
microplastics opnemen en hierdoor sterven.
Het is goed mogelijk dat grotere organismen
door het verdwijnen van deze voedselbron in
de problemen komen. En wat gebeurt er als
wij microplastics in ons lichaam krijgen?”
Hoe bent u van start gegaan?
“Het vernieuwende aan onze manier van
onderzoeken is dat we voor veldwerk hebben
gekozen, waar het onderzoek van onze voorgangers zich voornamelijk in het laboratorium afspeelde. Zo kwamen ze weliswaar tot
de conclusie dat de mossel plastic opneemt in
zijn weefsel, maar de omstandigheden waren
verre van natuurlijk. De mosselen werden namelijk blootgesteld aan concentraties plastic
die tot duizend keer groter waren dan de werkelijke omstandigheden — je kan de situatie
vergelijken met ganzen die vetgemest worden
om als foie gras te eindigen. Onze grote vraag
was dus hoeveel plastic een mossel opneemt
in zijn natuurlijke habitat, waar er realistische concentraties microplastics aanwezig
zijn. Daarom hebben we op zes verschillende
plaatsen mosselen gehaald, waarvan vier gelokaliseerd aan onze Belgische kust. Daarna
hopten we nog twee keer de grens over, kwestie van ons onderzoek een internationaal karakter te geven.”

Hoe slaagde u erin om de plastic deeltjes
waar te nemen in het mosselvlees?
“Om plastic te kunnen zien, moesten we
eerst technieken ontwikkelen om het mosselvlees op te lossen en zo enkel de microplastics over te houden. Dat had echter nogal wat
voeten in de aarde: de mosselen hebben nog
plastic in hun darmen zitten, dat we moeten
onderscheiden van de partikels die echt in
het weefsel opgenomen zijn. We moeten er
dus voor zorgen dat de mosselen als het ware
naar het toilet gaan voor we ze oplossen —
alleen zo kunnen we er zeker van zijn dat de
gevonden microplastics in het mosselweefsel
zaten.”
Wat waren de resultaten?
“De mosselen uit alle zes de onderzoeksplaatsen gaven een resultaat van één à twee
microplastics per gram mosselvlees. Als we
rekenen op een kilo als een standaardportie
mosselen — het equivalent van zowat 300
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“We moeten er
gram mosselvlees — verorberen we zo’n 300
à 600 microplastics per portie mosselen.”
Is er een gezondheidsrisico verbonden
aan het binnenkrijgen van microplastics?
“De waargenomen concentraties zorgen
maar voor een bijzonder klein risico. Toch
zijn er een paar dingen waar we rekening mee
moeten houden: plastic kan een obstructie
creëren. Een ander belangrijk probleem is het
feit dat microplastics drager van schadelijke
stoffen kunnen zijn. We weten dat microplastics deze stoffen tot zes keer toe op hun oppervlak kunnen concentreren. Momenteel
spitsen we ons onderzoek hier dan ook op
toe. We gaan uit van een worst case scenario
— we werken met de hoogste concentratie

voor zorgen dat de
mosselen naar het
toilet gaan voor we
ze oplossen”
microplastics die we gevonden hebben en rekenen op zo’n 300 à 600 plastic deeltjes die
vrijkomen in de mens. Dan kijken we naar de
totale hoeveelheid schadelijke stoffen die zo
in ons lichaam terechtkomen en vergelijken
we ze met de strengste normen die door de
Wereldgezondheidsorganisatie werden vastgelegd. Gelukkig kwamen we tot de conclusie

dat we hier ver onder zitten; zo’n 10.000 tot
100.000 keer.”
Er is dus geen reden tot paniek?
“Neen, maar waakzaamheid is toch wel
aangeraden aangezien het eten van mosselen
niet de enige weg is waarlangs we schadelijke stoffen in ons systeem krijgen. Bovendien
kunnen de concentraties microplastics in
zee en dus ook in de mariene organismen
nog stijgen. Mijn belangrijkste boodschap is:
spring verstandiger om met plastic. Zeg in de
supermarkt eens: ‘Neen, ik hoef geen plastic
zakje.’ En dan die scrubs! Dat zalige, zandachtige gevoel van die scrubs, jaja. Stop daar
gewoon mee. Zeep is zeep, of dat nu lekker
aanvoelt of niet!” ■

UGent verbroedert met Vlaams Instituut voor de Zee
C.C. Onder de naam Marine@UGent zit
het kruim van de Gentse mariene wetenschappers verzameld. 45 professoren, verdeeld over
de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen,
Wetenschappen,
Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Rechtsgeleerdheid en
Diergeneeskunde bouwden samen deze onderzoeksgroep op. “In plaats van ons als individuen te profileren, werken we samen aan
een project en komen we als groep naar buiten. Wij zijn wereldtop, maar we verkopen
het niet genoeg”, aldus professor Colin Janssen, die zich voorzitter van Marine@UGent
www.schamper.ugent.be

én ondervoorzitter van het VLIZ mag noemen.
En daar komt het VLIZ in beeld — het
Vlaams Instituut voor de Zee is namelijk een
entiteit die marien onderzoek ondersteunt en
meer naar de buitenwereld probeert te communiceren. “Hun rol in het verhaal kan je
zien als ‘Wat jullie niet goed kunnen, zullen
wij doen’, wat wil zeggen dat ze de facilitatorrol op zich nemen. Ze hebben bijvoorbeeld
een heel groot datacentrum — wetenschappers zijn bijzonder slecht met data.” Ook stelt
het VLIZ een onderzoeksschip ter beschik-

king, wat in Vlaanderen nog ontbrak. Dat is
een ongelooflijke weelde: een uur scheepstijd
kost normaliter algauw een paar duizenden
euro’s. De boot, genoemd naar de geroemde
wiskundige Simon Stevin, kreeg deze maand
een fles champagne tegen de boeg geslagen
en helpt de onderzoekers nu op hun queeste
naar stalen. Daarbovenop wordt Marine@
UGent getrakteerd op een eigen onderzoeksruimte in Oostende, waardoor de UGent
voor het eerst in lange tijd terug een marien
centrum heeft dat ook daadwerkelijk aan zee
gelegen is. ■
Schamper 517
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Omdat het geniale veelal in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschappelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken.
Vandaag: zelforganisatie.
Door Pieter Van Nuffel
Complexe structuren ontstaan
soms op een verbazingwekkend spontane manier. Het voorbeeld bij uitstek
is ‘the game of life’, bedacht door de
wiskundige John Conway. Het idee is
simpel: een tweedimensionaal raster
met vierkante cellen die ingekleurd
(‘levend’) of leeg (‘dood’) kunnen zijn.
En verder drie eenvoudige regels die
beslissen over leven of dood in de volgende generatie: als een cel minder
dan twee naaste buren heeft, dan sterft
ze van pure eenzaamheid. Wanneer
een lege cel twee of drie aangrenzende
ingekleurde cellen heeft, dan ziet ze
spontaan het levenslicht. Zijn er ten
slotte meer dan drie buren, dan gaat
ze ten onder aan overbevolking. Dat is
alles. Je kiest een beginsituatie en laat
daarna het systeem z’n gang gaan.
Na verloop van tijd gebeurt er soms
iets heel bijzonders: de ingekleurde
cellen op het raster vormen complexe
patronen die zich voortbewegen, reproduceren en weer uitsterven. Zo
kunnen er gliders opduiken die zich
over het raster verplaatsen en op hun
beurt worden opgeslokt of afgevuurd
door nóg complexere structuren
waarvan het gedrag doet denken aan
dat van levende wezens. De rijkdom

aan spontaan gevormde structuren is
verbluffend. Het bracht de briljante
natuurkundige Stephen Wolfram tot
de gedachte dat dergelijke ‘cellulaire
automaten’ een metafoor zijn voor de
werkelijkheid.
Zijn complexe fenomenen in de
natuur dan louter te begrijpen door
het toepassen van enkele regeltjes op
een groot aantal actoren? Sommige fenomenen alvast wel. Een spreeuwenzwerm bijvoorbeeld, vertoont complex
gedrag dat volledig van onderuit te
verklaren is. Zo bestaan er simulaties
die aan elke vogel drie eenvoudige regels opleggen: ‘beweeg altijd naar de
plaats waar de meeste andere vogels
zich bevinden’, ‘vlieg altijd in dezelfde
richting en met dezelfde snelheid als
de vogels in uw buurt’, en ‘bewaar altijd genoeg afstand’. Resultaat: een
harmonieus bewegende vlucht die als
een ballerina door de lucht zwermt.
Een school vissen, een termietenheuvel, een accordeonfile op de autosnelweg of neurale netwerken in ons
brein horen in hetzelfde rijtje thuis.
Belangrijk is dat niemand doelbewust
structuren aanbrengt: er is geen choreograaf, componist, manager of dictator die instructies geeft. Een school

vissen wordt niet gestuurd door een
Grote Leidervis en een vlucht vogels
bereikt haar doel ook zonder dat er
een CEO aan de top staat. De complexiteit van het geheel ontstaat enkel
uit de interactie tussen de individuele actoren. Het voordeel daarvan is
dat zo’n systeem zich voortdurend
en meteen aanpast aan onverwachte
omstandigheden. Problemen worden
op een meer flexibele, creatieve en innovatieve manier aangepakt. Het onderzoek naar deze zelforganiserende
systemen kan ons dan ook ontzettend
veel leren over hoe we bedrijven of
zelfs onze gehele maatschappij moeten organiseren. Zo kan het internet, met z’n zwerm van twitteraars
en wikipedianen, het middel vormen
voor een directe democratie. Bedrijven kunnen dan weer rekenen op de
uitwisseling van creativiteit tussen
werknemers. Iedereen heeft daarbij
zijn eigen inbreng, zonder dat er een
doelgerichte centrale planning wordt
opgelegd. Hoogstens zorgt er iemand
dat de voorwaarden aanwezig zijn om
zelforganisatie mogelijk te maken. De
rest verschijnt spontaan. ■
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cultuur
agenda
Muziek
De traditionele aftrap van het nieuwe
academiejaar is natuurlijk de Student
Kick-Off op woensdag 26 september.
Het wordt weer over de koppen lopen
op het Sint-Pietersplein, maar de lineup is de drukte waard. Charmezanger
Bart Kaëll bijt om één uur de spits af.
Daar blijft het natuurlijk niet bij. Zo komen de Belgische jongens van Gepetto
and the Whales het plein rond zes uur
onveilig maken. Ook het Gentse Absynthe Minded is van de partij en Merdan
Taplak, Belgisch met Turkse roots, zal
al die studentenlichamen aan het dansen krijgen. Laten we vooral het nieuwe podium, de Decadancestage, op het
Sint-Amandsplein niet vergeten. Bon,
we kunnen blijven doorgaan. En dat
voor één euro? Wij zijn in ieder geval
van de partij.
Op 30 september is de eclectische
muziekstijl van Death In Vegas te bewonderen in Vooruit. De elektronische
popmuziek van hun nieuwste plaat
Trans-Love Energies houdt het minimalistisch met catchy melodieën dan weer
weidse soundscapes. Als voorprogramma hebben ze de Amerikanen van Von

Haze mee. Zij brengen steeds een donkere en dreigende sound voort. Een niet
te missen avond.
Douglas Firs komt op zondag 7 oktober zijn langverwachte debuutplaat
Shimmer & Glow voorstellen in de Minardschouwburg. Vorig jaar interviewden wij Gertjan van Hellemont al, rond
wie de band opgebouwd is, en we zijn
hem blijven opvolgen. Het belooft een
avond vol weemoedige melodieën te
worden.

Podium
Voor het eerst werden Cicero’s redevoeringen bewerkt voor het podium.
De advocaat Daniël Gybels vormde de
pleidooien om tot een hedendaags stuk,
en schenkt hierbij de fameuze consul een gezonde lading menselijkheid.
Guido Vanderauwera speelt de orator
en -we mogen eerlijk zijn - hij heeft er
de kop echt voor. Cicero speelt nog op
27 september en 10, 11 en 24 oktober in
Tinnenpot.
Hoewel de naam Olifant Jesus eerder het beeld van een schattig kinderboek oproept, gaat dit nieuw stuk, van
de hand van Oscar van den Boogaard,

over niets minder dan een gezinsdrama. Ouders kibbelen en generaties botsen. Uit frustratie stapt de zoon uit het
leven, wat elke familiebijeenkomst bijzonder ongemakkelijk maakt. Olifant
Jesus speelt op 26, 27 en 29 september
in NTGent.

Expo
Stadskunst is hot. Track bewees dat
al. Vooruit en Smak hebben een nieuw
project op poten gezet in de Gentse
straten: Electrified III the responsive
city. Electrified is drieledig. Met Circumstance Tomorrow: the ground forgets you
were here loop je rond op en nabij het
Zuidplein terwijl geluiden uit de koptelefoon die je opgezet krijgt, als het ware
een film doen ontstaan. Of huur een
audiofiets, oftewel een fiets met boxen
aan, en fiets door Gent begeleid door de
geluiden van geluidskunstenares Kaffe Matthews, die dit werk The Swamp
that was, a bicycle opera heeft gedoopt.
Ten slotte kan je ook een kijkje nemen
in de snoepwinkel naast Vooruit voor
Borrowed Scenery waar het Brusselse
collectief foam een etnobotanisch laboratorium uit de grond heeft gestampt. ■

Door Sebastian Ippolito
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Cultour en Tumult.fm
Eind december kondigde de Gentse Studentenraad (GSR) aan definitief komaf te maken met
de cultuurcheques. Die beslissing lokte heel wat verontwaardigde reacties uit bij cultuurliefhebbers. FK-voorzitter Wim Bekaert en Urgent-medewerker Bert De Geyter werkten respectievelijk twee alternatieve cultuurprojecten uit, beter bekend als Cultour en Tumult.fm, in de hoop
zo de Gentse student aan te zetten tot cultuurparticipatie. Door Charlotte Vercruysse
Eén van de voornaamste redenen waarom
de cultuurcheques werden afgeschaft, was dat
het concept zijn doelstellingen voorbijstreefde. Zo bereikte het project niet bepaald het
gewenste doelpubliek (lees: culturele nitwits)
en bleken studenten vooral geïnteresseerd te
zijn in goedkopere filmvoorstellingen. Overige cultuurhuizen en -evenementen konden
daarbij rekenen op iets minder belangstelling, terwijl het cultuurproject nét een culturele verruiming nastreefde. De vraag is nog
maar of ook surrogaatprojecten als Tumult.
fm en Cultour erin zullen slagen om cultuurbarbaren actief te stimuleren tot cultuurparticipatie.
Tumult.fm profileert zich als een cultuurberichtgevend project en wil de Gentse student bereiken via twee kanalen. Enerzijds via
een online platform en anderzijds via wekelijkse (woensdag tussen 11u en 12u) uitzendingen op de Gentse radiozender Urgent.
fm. Bert De Geyter, coördinator van Tumult,
werd met het einde van de Cultuurcheques gevraagd om met Urgent.fm een nieuw project
op poten te zetten. “We willen studenten een
blik geven die verder gaat dan ze zelf gewoon
zijn, in een taal die jongeren gewend zijn. Namelijk via sociale netwerken en blogs.” Op die
blog en het platform zullen ze een evenwicht
maken tussen de grote, gekende huizen en de
‘duizenden’ kleinere huizen. Het wekelijkse
uurtje radio zal dan een weerslag zijn van de
blogs. De Geyter beseft dat het niet makkelijk zal zijn om Tumult.fm te profileren als de
nieuwe referentie voor culturele activiteiten,
maar hij doet zeker zijn best. Daartoe worden
er ook enkele acties op touw gezet, zoals te
winnen vrijkaarten, lastminutes en een soort
van blind dates, waarbij je met een vriend(in)
niet weet waar je ‘s avonds naartoe gaat. Het
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lijkt veelbelovend, nu nog afwachten of het
effectief een succes wordt. Het cultuurproject
kan rekenen op een financiële ondersteuning
van de Gentse Studentenraad, Sokaho, vzw
Sovoreg, Stad Gent departement Cultuur en
het departement Onderwijs en Opvoeding.
Met het einde van de Cultuurcheques
zocht de Vlaamse Geschiedkundige Kring
(VGK) een vervanger om goedkoper naar
culturele evenementen te gaan. Na overleg met de GSR werd besloten om dat voor
alle studentenkringen te organiseren, en zo
ontstond Cultour. UGentstudenten kunnen
dankzij dit project aan een verminderd tarief
een bezoek brengen aan Gentse cultuurhuizen, en dat via hun studentenvereniging. Er
zullen geen filmvoorstellingen georganiseerd
worden, omdat die sowieso al populair zijn
onder het studerende publiek. Zo wordt al één
‘probleem’ van de Cultuurcheques aangepakt.
Maar hoe zit het met dat andere probleem:
culturele leken stimuleren om cultureel verantwoord te gaan doen? Wim Bekaert hoopt
daarvoor vooral op het groepsaspect van de
studentenverenigingen, waardoor de drempel
om naar een opera te gaan lager wordt. Het
wordt dan ook de taak van de verenigingen
om hun leden op de been te brengen, ook de
studenten die niet zo actief zijn in het studentenleven. Oorspronkelijk werd gedacht om er
in het eerste semester mee te beginnen, maar
door de zomervakantie en het verlof van de
cultuurhuizen wordt alles vooruit geschoven
naar het tweede semester, om er dan met een
knal in te vliegen.
U leest het, beste student, dit academiejaar
mogen we veel verwachten op cultureel vlak
en dan vooral vanaf het tweede semester. Wij
zijn alvast benieuwd. ■

Schamper zoekt volk!
Schamper zoekt (eind)redacteurs,
illustratoren, fotografen, lay-outers,
informatici en dwergen. Eeuwige
roem verzekerd!
Elke maandag om 20 uur houden
we redactievergadering in studentenhuis De Therminal. Wees
welkom!
Meer info op
www.schamper.be/werk of via
schamper@schamper.ugent.be.

http://www.tumult.fm
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Student met een grote K
“Hé Flippo, kust mijnen Balzac! Weg met die Händel!” Kotzebue om nog langer met je neus in
die boeken weg te kwijnen? Goed nieuws voor zij die in de voetsporen willen treden van gevestigde culticonen als Marvin Gaye, Erik Saté, Jean Fabre of Michaël Boeremans, want ook dit
academiejaar biedt de UGent studenten een creatief platform aan.
Het Kultureel Konvent (KK) telt acht aangesloten studentenverenigingen, waaronder
een schildersatelier, een studentenfanfare, de
Fotoklas, het studententheater MaTRak, een
koor, twee orkesten en een dansclub. Voor
wie meer wil weten, volgt hier alvast een beknopt overzicht van de cultureel verantwoorde mogelijkheden binnen de UGent.

MaTRak
Sinds 2003 kunnen zowel aspirant-toneelschrijvers als geëngageerde acteurs bij
MaTRAk aan de slag. Het Gentse studententheater besteedt niet alleen aandacht aan
klassieke theaterstukken, maar biedt jonge
toneelschrijvers ook de kans om hun persoonlijk oeuvre vorm te geven. Getuige Hans
Depelchins uitverkochte toneelproductie
Asebeia en de succesvolle herwerkingen van
Oscar Wilde’s hyperesthetische The Picture of
Dorian Gray en de Griekse tragedie Antigone.
Geïnteresseerde deelnemers kunnen ook dit
jaar opnieuw op 2, 3 en 4 oktober in de Therminal terecht voor een auditiereeks. Opgelet,
vooraf inschrijven voor deze audities is noodzakelijk en gebeurt via matrak_theater@hotmail.com, met vermelding van je naam en de
datum waarop je auditie wil doen.

Alles aftasten: de Fotoklas
Studenten met een passionele voorliefde voor het fotografische oeuvre van Erwin
Olaf, Herman Selleslags of Robert Doisneau
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wenden zich best tot de Fotoklas. Naast een
basiscursus fotografie, kan je er dit semester
ook terecht voor enkele workshops studiofotografie. Daarnaast organiseert de vereniging
jaarlijks ook uitstappen, een cursus Photoshop en een fototentoonstelling. Wie zich
liever toespitst op analoge fotografie kan dan
weer voor een luttele twaalf euro een volledig
semester de darkroom in duiken.

U dikke, dansende ma: het GUDc
Your Mom’s so fat when she dances at a
concert the whole band skips. Wil je graag in
navolging van u dikke ma het buffet van het
eerstvolgende familiefeest platwalsen? Dat
kan, mits je aangesloten bent bij het GUDc,
de enige universitaire dansvereniging in België. Sinds dit jaar kan je er naast de traditionele Ballroom en Latindansen, ook Hip Hop
en de al even intensieve retrodansstijl Lindy
Hop aanleren. Gegadigden kunnen zich op
donderdag 27 september omstreeks 19u in de
Therminal aanmelden voor een gratis proefles Ballroom en Latin.

Modelstudies
Wie niet tevreden is van zijn doodles in de
kantlijn van zijn cursus Historische Kritiek,
kan zijn potlood scherpen in het schildersatelier van Home Fabiola. Elk semester geven
ze een zesdelige lessenreeks modelstudies,
telkens op maandag, woensdag of donderdag
— aan jou de keuze. Daarbij kan je dus je cre-

atieve driften botvieren door een naaktmodel te tekenen, schilderen en boetseren. Als
puntje bij paaltje komt, was betalen om naakt
te zien nog nooit zo verantwoord.

Like a Rolling Stone:
Studentenfanfare Ghendt, GUHO,
GUSO & GUK
Voor de Jimmy Heyndricks en Michaël
Jacobsons die van toeten noch blazen weten:
ook de UGent biedt een podium aan muzikanten. De Studentenfanfare Ghendt blaast
en slaat de ambiance er overal in. Op 1 en 8
oktober kunnen geïnteresseerden naar hun
ontmoetingsavonden gaan. Ook het Gents
Universitair Harmonisch Orkest, kortweg
het GUHO (of HUHO voor de West-Vlaamse meerderheid onder ons, n.v.d.r.), heeft dit
aanstormend academiejaar nieuw muzikaal
talent nodig. Op 24 september en 1 oktober
houden ze alvast kennismakingsrepetities in
de Trechterzaal van de Therminal. Daarnaast
heeft de UGent ook een symfonisch orkest
dat, parallel met het GUHO, het GUSO gedoopt werd. Het Gents Universitair Symfonisch Orkest houdt op 26 en 27 september
audities. De open repetitie staat gepland op
26 september. Voor wie het instrument van
keuze de eigen stem is, is er ten slotte het
Gents Universitair Koor (GUK). Zij houden
op 26 september en 3 oktober een stemproef
om het kaf van het meekwelende koren te
scheiden. ■

Door An-Sophie Fontaine
& Sebastian Ippolito
www.schamper.ugent.be

BARBARA (Christian Petzold)

Omdat film
onze
passie
is

FOTO

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:
Digitale projectie, digitale klank en modern zitcomfort.
En niet te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.

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

www.schamper.ugent.be

volg ons ook op facebook
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“Een auteur moet twee dingen
hebben: talent en discipline.
Talent alleen is niet genoeg.”

Interview met

Ann De Craemer

Foto: De Bezige Bij
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“Ecrire est un acte d’amour. S’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture.” De memorabele woorden van
Jean Cocteau pronken op de website van Ann De Craemer, klaarblijkelijk enorm gepassioneerd door het schrijven. Een interview over haar studententijd en carrière, het landelijke
Vlaanderen en Facebook.
Door Nathalie Dujardin
Nog maar 31 is ze, en toch kunnen we
Ann De Craemer reeds beschouwen als deel
van de spraakmakende gemeente. Ze heeft
al vier boeken op haar naam staan, waarvan
het recentste, De seingever, eind augustus
is verschenen. In dit boek snijdt de wereldlijke De Craemer een heel lokaal onderwerp
aan: een typisch Vlaams dorp waar Kerk en
koers centraal staan. Voor haar eerste werk,
Duizend-en-één dromen, trok ze nog samen
met een fotograaf naar Iran om er het leven
te beschrijven zoals het is. Ook schreef ze tot
voor kort columns voor de cultuurbijlage M
van De Morgen.
Laten we beginnen bij het begin: je studie. Ben je germaniste van opleiding?
Ann De Craemer: “Ja, Nederlands en Engels. Daarna heb ik nog een master Amerikanistiek (American Studies) behaald. Dat was
fantastisch, ik raad het iedereen aan. Amerikaanse literatuur, economie, geschiedenis,
enzovoort. Veel Amerikaanse profs en internationale studenten ook. Ik heb meer Engels
geleerd daar dan de jaren ervoor in germanistiek. Ik heb het nooit gedaan voor eventuele
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Net zoals ik Germaanse daar niet voor gedaan heb.
Ik vond het gewoon interessant en zo ben
ik aan die twee studies begonnen. Mijn ouders vroegen ook: ‘Wat ga je daarmee doen?’
Heb ik iets concreets met die Amerikanistiek gedaan? Neen, maar ik heb die kennis
wel, en Amerikaanse politiek is bovendien
grotendeels wereldpolitiek. Dus als je dat gestudeerd hebt, dan heb je ook internationale
politiek gestudeerd.”
Hoe kijk je terug op je Gentse studententijd?
ADC: “Ik was een brave.”
Heb je daar spijt van?
ADC: “Neen, ik heb nooit ergens spijt
vanS. Echt beginnen pinten drinken, dat
kwam pas na mijn studententijd. Ik heb mijn
schade goed ingehaald. (lacht) Het jaar dat ik
op kot zat, ben ik een paar keer weggeweest,
maar ik heb nooit overdreven. Ik was daar
zeer ernstig in en dat heeft waarschijnlijk
te maken met mijn achtergrond thuis. Voor
mijn ouders was dat niet om toeren uit te halen. Ik had trouwens faalangst. Toen ik uit
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het middelbaar kwam als eerste van de klas
dacht ik toch: ik ga dat niet kunnen. In mijn
eerste jaar heb ik dus zo veel mogelijk gestudeerd met als gevolg dat ik veel te veel punten
had. Ik had grote onderscheiding: de tweede
op vierhonderd man. Ik was echt uitgeput na
mijn blok, maar toch bleef ik steeds erg gedreven. Ik wilde niet onderdoen en wou de
eerste worden. Al is me dat niet gelukt.”
Die gedrevenheid heeft je waarschijnlijk
wel geholpen in je carrière?
ADC: “Beter willen zijn, dat is wel handig
als je journalist wil worden. Het is een hard
beroep waarbij je het echt moet willen. In
Vlaanderen wordt dat snel als arrogantie gezien, maar dat is niet zo. Mijn onzekerheid is
ook afgenomen door mijn studie. Ik schaamde me er nooit voor dat ik hard werkte. Ik was
veeleer fier. Ik kon er ook niet tegen als studenten logen dat ze nog uitgegaan waren de
avond voor een examen. Ik kwam aan op een
examen met kleine oogjes en ik gaf toe dat
het was omdat ik tot drie uur had zitten studeren. Dan kreeg je wel eens ‘blokbeest’ naar
je hoofd gesmeten, maar dat kon me niet veel
schelen. Na een tijd dwing je er zelfs respect
mee af. Er was in het eerste jaar een meisje
dat ik niet goed kende en ook meteen niet
goed afkon. Ze kwam ook als eerste uit haar
middelbaar en ze zei me dat ze meer punten
dan ik zou halen. Dat had ze misschien niet
moeten zeggen... Toen haar naam werd afgeroepen heb ik toch eens leuk achterom gekeken. (lacht)”
Hoe ziet een typische werkdag eruit?
ADC: “Goh, bestaat die eigenlijk wel? Als
ik aan een boek aan het werken ben, werk ik
ook wel hard. Ik denk dat je als auteur twee
dingen moet hebben: talent en discipline.
Talent alleen is niet genoeg. Ervaring is ook
belangrijk, want het is een ambacht. In het
begin, dat geef ik toe, was het financieel zeer
zwaar. Dan had ik het moeilijk om ’s morgens op te staan en ’s avonds niet op café te
gaan. Het eerste jaar was dat wel lastig, maar
daarna ging ik nooit meer in de week op café.
Ik sta op rond kwart voor acht, ik neem een
douche, ontbijt en rond negen uur begin ik.
Ik schrijf wel vrij snel, dat is een voordeel. Ik
heb de afgelopen jaren drie boeken geschreven.”

Inderdaad, u publiceert in sneltempo.
ADC: “Ja, dat is ook door die discipline
natuurlijk. Sommige auteurs doen er jaren
over. Dat hangt ervan af wat voor een type
schrijver je bent. ’s Middags eet ik en tot drie
uur doe ik niet veel: mijn mails checken, Facebook, enzovoort. Dan lees ik ook veel over
de actualiteit. Daarna doe ik wel door tot negen uur ‘s avonds. Toen ik met De seingever
bezig was, vond ik dat er veel tijd kroop in
Facebook en internet. We leven nu in zo een
tijd. Ik heb me altijd voorgenomen om de
eerste vijf jaar dat ik schrijf elk jaar een boek
te publiceren. Je moet je naambekendheid
eerst vestigen en dan vasthouden. Ik kan me
niet permitteren om een paar jaar te wachten.
Dan word je vergeten.”
U bent redelijk actief op de sociale media. Vindt u dat een moderne schrijver dat
moet zijn? Dat je je niet meer kan opsluiten?
ADC: “Je moet tegenwoordig en deels doe
ik het ook graag. Maar ik weet niet of op Facebook zitten wel zo’n goed idee is. De reacties die soms op mijn fanpagina (aangemaakt
door mijn uitgeverij) kwamen nadat ik deze
zomer te zien was in Vive Le Vélo… Ik denk
dat er toch een zekere afstand moet worden
bewaard, want het ontbreekt soms aan respect. Misschien ben ik te jong om dat te zeggen, maar het is wel zo. Het is de toon waarop
ze je soms aanspreken. Je krijgt dan een heleboel complimenten van: ‘Je zag er goed uit’.
Oké, maar dat heeft niks te maken met wat
ik schrijf. Dan wist ik niet goed wat te doen.
Moest ik daarop antwoorden? Ik dacht: ‘Goed,
ik zal op de deftige mails antwoorden.’ Er zaten er ook echt bij die erover gingen. Ik antwoordde een beetje kort op de deftige mails
met ‘bedankt’ en hoe ze me kunnen blijven
volgen, een regeltje of vijf. Was er toch wel
een die nog antwoordde daarna: ‘Ik had toch
een langere reactie verwacht. Ben je soms alleen vriendelijk op tv?’ Daarna dacht ik toch
wel: ‘Is dat nu nodig?’ Nu ja, mijn uitgever
vindt het wel goed dat ik op Facebook zit. Ik
denk dat het nodig kan zijn om een publiek
op te bouwen, maar eens ik dat publiek heb,
zal ik er toch afstand van nemen. Er zijn ook
schrijvers die geen website hebben en verkopen. Tv blijft wel een machtiger medium.
Een uur tv heeft meestal meer impact dan al
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het werk dat je ervoor verricht hebt. Dat is
goed, maar ook tragisch. Er zijn mensen die
me zeiden dat ze nog nooit van me gehoord
hadden, hoewel ik al drie boeken schreef en
een jaar lang columns voor De Morgen. Dat
voelt toch raar.”
Spelen commerciële overwegingen je
soms geen parten?
ADC: “Ik kan me er eigenlijk wel mee verzoenen, want ik vind dat veel schrijvers te
vaak het masker van kunstenaar en profeet
willen opzetten. De lezer moet zich aanpassen aan hen, maar zo werkt dat niet. Ik zie
mezelf als een soort kleine zelfstandige. Tom
Lanoye doet dat ook en daar vind ik hem fantastisch in. Je moet zorgen dat je boeken aan
de man geraken. Je moet een mix vinden tussen je zin en commerce, het is gewoon zo.”
Zou je meedoen aan een spelprogramma?
ADC: “Ik ga ermee opletten in de toekomst, want ik wil dat mijn boeken gelezen
worden omwille van de inhoud. Ikzelf als figuur behoef geen hoofdrol. Maar ja, je moet
natuurlijk die rol wel spelen en ik doe dat dan
ook tot op zekere hoogte. Ik denk dat veel
mensen echt streven voor die five minutes of
fame, maar als je ziet wat er allemaal bij komt
kijken, is dat niks voor mij.”
Hoe ben je op het onderwerp gekomen
van De seingever? Je vorige boeken gingen
over helemaal andere onderwerpen. Vanwaar de grote sprong?
ADC: “We keken thuis altijd naar de koers.
Toen ik een jaar of achttien was, heb ik zelfs
een koersfiets gekocht. Ik heb altijd graag gesport, en dan vooral fietsen. Constant binnen
zitten is moeilijk en je hebt auteurs die dan
in de drank vliegen, maar dat wil ik toch vermijden! (lacht) Maar het idee voor dat boek:
ik vind dat het verhaal van de koers altijd
over de grote helden gaat. Zo’n seingever vertelt ook veel over de koers, want koers gaat
over verloren dromen, desillusies, en leugens.
In die zin is het boek niet zo’n grote sprong:
mijn boek over Iran en de Kerk laat ook de
andere kant van een verhaal zien. De kant die
minder vaak belicht werd.”
In De seingever krijg je als lezer in de inleiding veel inzicht in je denkproces en hoe
je op het idee kwam het boek in die vorm
te schrijven. Hoe kwam je op het idee en
waarom heb je dat erin gestopt? Het is geen
klassieke roman.
ADC: “Er is onder auteurs en uitgevers
veel discussie over ‘het einde van de roman’.
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Is de roman zoals we die kennen — de klassieke opbouw met de protagonist en een duidelijke verhaallijn — ten dode opgeschreven?
Ik denk dat de roman wel zal blijven bestaan,
maar niet in de vorm die we kennen. De wereld is veranderd en misschien zijn mensen
verslaafd geworden aan reality omdat die
voortdurend via het internet in hun leven
komt. Anderen zeggen net dat de roman aan
aantrekkingskracht zou moeten winnen omdat de wereld een global village is geworden
en mensen die fantasie weer opzoeken.”
Denk je dat die oervlaamse symbolen zoals de Kerk, de koers en de seingever allemaal zullen verdwijnen? Is De seingever een
soort tijdsdocument?
ADC: “Toen mijn uitgever het de eerste
keer gelezen had, vond hij het een portret
van vergankelijkheid. Het is niet in eerste instantie een boek over koers. Veel koersgekke
fans zullen schrikken als ze het boek lezen.
De soms licht spottende toon wanneer het
gaat over het hele kermiskoersgebeuren zal
hen misschien wel verrassen. Koers ontsnapt
ook niet aan de globalisering: Iraniërs doen
aan wielrennen en er wordt gekoerst tussen
de kamelen in Qatar. Dat verheerlijken van
flandriens is in dat opzicht een nostalgische
en conservatieve reflex: verlangen naar het
Vlaanderen van weleer dat niet meer bestaat.”
Schoonschrijverij lijk je te vermijden.
Maken veel auteurs zich er schuldig aan?
ADC: “Sommige auteurs zullen er misschien behoefte aan hebben. Ikzelf schrijf
zeer sober. Ik kan dat ook wel hoor: schoonschrijverij, lyrisch zijn. Maar ik kan mezelf
niet geloven als ik zo schrijf. Neem nu Erwin
Mortier. Ik heb respect voor hem, maar dat
is vaak schoonschrijverij. Zijn laatste boek,
over zijn demente moeder, dat is geschreven
door een prozajuwelierke, zoals Gerard Walschap dat noemde. Ik vond het ongeloofwaardig om over zo’n onderwerp zo lyrisch
en poëtisch te doen. Er is niks poëtisch of
moois aan dementie. Goed, dan kan je zeggen dat het een poging is om als auteur en
kunstenaar schoonheid te zoeken in al die lelijkheid. Dat snap ik en dat zal misschien zijn
bedoeling geweest zijn. Maar het stoorde me
enorm, sommige stukken moest ik zelfs herlezen omdat het al te wollig werd.”
Denk je dat mensen nood hebben aan
Kerk en koers?
ADC: “Mensen hebben dat inderdaad nodig. Ik begrijp het deels, maar ook niet helemaal. Iets dat je zo te kakken kan zetten zoals

religie, dat je daar toch aan vasthoudt. Mensen worden belachelijk gemaakt door godsdienst en toch hebben ze het moeilijk dat los
te laten. Terwijl het allemaal bedriegers en
onnozelaars zijn. En met koers is het deels
hetzelfde. Het ging dit jaar een cleane tour
zijn, maar Schleck is het toch ook moeten aftrappen. En toch blijven mensen die helden
en goden vereren. Dat is jammer genoeg niet
alleen in Vlaanderen zo, maar De seingever is
wel een oervlaams verhaal en een oervlaams
symbool. Al is het natuurlijk extrapoleerbaar,
want overal heb je figuren als de seingever.
Dat maakt van het boek ook literatuur: het is
meer dan een particulier verhaal.”
Vind je dat een betere kennis van het verleden nodig is?
ADC: “Sowieso wel. Kennis van het verleden is cruciaal. Ik ben een tijd in Iran geweest
en volg het land nog steeds nauwgezet. Dat is
een land met een enorm rijke geschiedenis en
de mensen gaan daar ook mee om, praten erover en verwerken dingen. Maar wij zijn zeer
gesloten over ons verleden. In opiniestukken
en kranten is er heel weinig interesse voor.
Hoe het verleden vandaag nog een rol speelt,
merk je te weinig.”
Je begon je boeken met een internationale focus, maar de laatste twee boeken die je
uitbracht spelen zich dicht bij huis af. Wil je
die trend voortzetten?
ADC: “Ik denk dat ik nu weer eventjes
wegga van de heimat. De seingever is literair
gezien zeker mijn afscheid van West-Vlaanderen voor een tijd. Ik weet nog niet goed
waarover mijn volgende boek zal gaan, maar
ik zou toch graag nog eens de wijde wereld
intrekken. Het zal een tocht zijn, denk ik. En
meer non-fictie dan dit boek. Ik zou wel opnieuw een reis willen maken en de geschiedenis onderzoeken. Een reis door de tijd en de
ruimte.”■

Nu te verkrijgen in de betere
boekhandel.
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Het Geluid van de Nacht - Marie Dueñas
L.L.C. Een dromerige cover, poëtische titel
en een ronkende Spaanse naam. De uitgever
kon het duidelijk niet laten om de overeenkomst met Carlos Ruiz Zafón in de verf te
zetten. Een briljante marketingzet, hoewel
María Dueñas wat onterecht in de schaduw
van Zafón wordt geplaatst. Haar debuut over
de jonge Madrileense Sira, die het van eenvoudige naaister over gestrande minnares
tot couturière annex meesterspionne schopt,
is een roman waarvoor men met plezier een
aflevering van The Bridge mist. Via een verbluffende stroom van gebeurtenissen belicht
Dueñas een vergeten stukje wereldgeschiedenis: het Spaanse Protectoraat in Marokko
tijdens de Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog. Een originele invalshoek voor
wie dacht dat er nu wel al genoeg inkt over
Franco en co gespild werd.
In haar naaiatelier in Tétouan vist de
couturière Sira naar roddels die haar hooggeplaatste clientèle gewillig vrijgeeft, om ze

vervolgens ineen te weven tot essentiële informatie voor de Britse geheime dienst. Geen
gas of kampen dus, maar de kruidige straatjes
van de soek en elegante salons van Tétouan.
Weliswaar overgoten met een bloederige sausje en ietwat stroperige zelfopoffering. Dueñas
trapt gelukkig niet in de val om haar eruditie
in de verf te willen zetten door te veel details
te geven, maar integreert de historische personages en gebeurtenissen haast ongemerkt
in haar verhaal, waardoor de vaart erin blijft.
Al wil ze wat te krampachtig het handje van
de lezer vasthouden: de uitgesponnen terugblikken op Sira’s leven (dat we nota bene net
gelezen hebben) en oeverloze zelfbespiegelingen zijn in feite louter bladvulling die ons
geen ruimte meer laten om zelf de kantlijntjes
in te vullen. Los daarvan is Het geluid van de
nacht zijn aankoopprijs meer dan waard. En
neem maar meteen de volgende roman van
Dueñas mee.

Barbara - Christian Petzold
S.G. De Duitse cinema probeert al een tijd
in het reine te komen met zijn getroebleerde
verleden. Zo mocht Christian Petzold tijdens de afgelopen Berlinale de Zilveren Beer
in ontvangst nemen voor zijn grauw portret
van de Duitse Democratische Republiek.
Barbara, een succesvolle arts in Oost-Berlijn,
wordt bestraft nadat zij een aanvraag indient
om haar geliefde achterna te gaan in het Westen. Op slag wordt ze verplaatst naar een provinciestad en onder staatstoezicht geplaatst.
Het scenario, voortgestuwd door Nina
Hoss’ ijzig beheerste vertolking, schetst een
genuanceerd beeld van een communistische
nachtmerrie. Door de personages zorgvuldig
– zij het soms iets te planmatig – uit te die-
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pen, slaagt Petzold erin een dystopie te schetsen zonder die te ontmenselijken. Verwacht
echter niet de hoopvolle louteringsweg van
Das Leben des Anderen, hier wordt niet verontschuldigd voor ingenomen standpunten.
De scherpste pijlen worden gericht op het
dictatoriale regime, dat als een despotische
poppenspeler zijn onderdanen manipuleert
en tegen elkaar opzet. In een functionele
beeldtaal wordt de kijker een DDR voorgeschoteld van kortsluitende stopcontacten,
gammele Trabantjes en routine Stasi-controles. Wanneer het Westen wordt vertegenwoordigd, dan gebeurt dat door flitsende
Mercedessen en maatpakken. Mocht u nog
geen kleur gekozen hebben, wordt er nog een

Boek
Het geluid van de nacht is verkrijgbaar bij
Fnac. ■

film
aan verkrachting grenzende fouillering door
uw strot geramd.
De maatschappelijk realistische cinematografie gunt weinig plaats voor stilistische
franjes. Toch slaagt Barbara er enkele malen
in het desolate van de DDR te koppelen aan
esthetiek, door bijvoorbeeld te focussen op
de protagonistes verstokte ademhaling boven de nagalm van een tanend pianostuk. De
ware schoonheid zit echter verscholen in het
gelaat van de voortreffelijk vertolkte personages. Ondanks de onaflatende spanning tussen
chauvinisme en dissidentie vertonen zij een
onderhuidse menselijkheid die het midden
weet te houden tussen kil cynisme en brave
schmaltz. ■
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Het Lam Gods zij geprezen

Al bijna tachtig jaar lang valt het Lam Gods niet meer in haar oorspronkelijke geheel te bewonderen. Onlangs zijn er nog eens acht panelen verdwenen. Voor restauratie, welteverstaan. Het
bleek hoog tijd te zijn.

De geschiedenis van het wereldberoemde vijftiende-eeuwse altaarstuk van de gebroeders Jan en Hubert Van Eyck leest als
het script van een Indiana Jones-film. Al
van bij zijn officiële inhuldiging in de SintBaafskathedraal in 1432 werd het in zowel
binnen- als buitenland beschouwd als een
meesterwerk. Ook nu nog bewonderen
kunsthistorici het als een hoogtepunt in
de Noord-Europese prerealistische schildertraditie waarin de Vlaamse Primitieven
het voortouw namen. Die reputatie ging het
werk in de loop der eeuwen nog lang achtervolgen. In de zestiende eeuw werd het tweemaal inderhaast opgebroken en verborgen
voor calvinisten en beeldenstormers. Later
werden panelen ervan als Napoleontische
oorlogstrofee naar Parijs versleept of aan
de Pruisische Kaiser verkocht. In 1934 werden twee zijluiken gestolen om er de bisschop mee te kunnen afpersen. En tijdens
de Tweede Wereldoorlog spendeerde het —
nazi, schmazi — enige tijd in een met roofkunst volgepropte zoutmijn. Een dergelijke
brok cultuurgeschiedenis zou voor minder
al eens een scheur vertonen.

Middeleeuws schaamhaar
Het Lam Gods werd al vele malen gerestaureerd. De laatste keer dat dit gebeurde was in de jaren vijftig, sindsdien is er
maar weinig meer gebeurd. Een restauratie brengt bovendien altijd risico’s met zich
mee. Bij vorige conserveerpogingen bracht
men telkens opnieuw een verse vernislaag
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aan bovenop de oude, waardoor het oorspronkelijk felle coloriet steeds doffer werd.
De laatste decennia zijn die vernislagen ook
nog eens beginnen te vergelen en te barsten.
Ook de zeshonderd jaar oude houten lijsten
moeten dringend behandeld worden. In
2010 hield een internationaal wetenschappelijk team een grondig voorbereidend
onderzoek dat het publiek achter glas kon
volgen. Er werden onder meer uiterst gedetailleerde foto’s van het werk genomen, die
al meer dan een jaar online te bezichtigen
zijn, op https://closertovaneyck.kikirpa.be/.
Daarbij kan zo scherp ingezoomd worden
dat elk miniem symbolisch detail en iedere,
kleine inside joke van de broers Van Eyck
onderscheiden kan worden. De zin voor
detail van de Vlaamse Primitieven gaat zo
ver dat zelfs — we kennen u intussen wel —
elk individueel middeleeuws schaamhaar
van Eva geteld kan worden. U zult meteen
te weten komen waarom de zijluiken met
Adam en Eva in de negentiende eeuw wegens onzedelijkheid weggeborgen waren
voor het publiek.
Het Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium (KIK) staat in voor
de restauratiewerken. Dat zal in fasen verlopen, waarbij in elke fase een ander derde
van het polyptiek behandeld zal worden. In
de plaats komen sobere zwart-witafdrukken
die het polyptiek intact moeten houden.
Begin september zijn de eerste acht panelen
naar zaal vier van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) verhuisd. Daar is voor
de gelegenheid een sterk beveiligde glazen

kooi ingericht die dienst zal doen als restauratieatelier. Daar zullen toeschouwers live
de vorderingen van de herstelwerkzaamheden kunnen volgen. Sinds die Spaanse dame
en het fresco van Christus neemt men duidelijk geen risico’s meer. Wie de weg naar
het MSK niet weet te vinden, kan ook naar
de webcamfeed kijken of de verslaggeving
van cultuurwebsite Cobra.be volgen.

Tentoonstellingen
In het Cultuurcentrum Caermersklooster in Gent zal er een vaste tentoonstelling
openen over het Lam Gods en er komen
wisselende thematische tentoonstellingen.
Daarbij wordt telkens een ander aspect van
het veelzijdige retabel behandeld. Die zullen vijf jaar lopen. Dat is naar schatting
net zo lang als de restauratiewerken en de
kunsthistorische onderzoeken. Het project
kost 1,4 miljoen euro en wordt gefinancierd
door de verschillende organisaties en bedrijven, de kerkfabriek en de diverse overheden die ons land rijk is. Draal dus niet
langer en spoed u naar het MSK of het SintBaafs voor een spoedcursus vaderlandse geschiedenis. ■

Door Wouter De Rycke
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Out of the Past by Jacques Tourneur (1947-RKO) - © ImageGlobe

Ticketverkoop
vanaf 27/09 via www.filmfestival.be & vanaf 29/09 via Vooruit en Uitbureau
Check onze voordelige studententarieven en het ExploreZone jongerenparcours op www.filmfestival.be
Volg ons op facebook.com/filmfestivalgent

Minerva goes social
Begin oktober worden de sociale netwerkmogelijkheden van Minerva grondig uitgebreid. De
kans is reëel dat u de komende weken heel wat meer tijd op de digitale leeromgeving van de
UGent zult doorbrengen, dan u tot voorheen gewoon was. Door Wouter De Rycke
Vanaf 3 oktober gaat Pandora, de prestigieuze nieuwe social networking applicatie voor
Minerva en Athena, in open bèta voor studenten en personeel. Mark Aerselaer van de
Directie Informatie- en Communicatietechnologie (DICT) legt uit: “De raad van bestuur
heeft vorig jaar besloten om van de UGent
een open en verbonden omgeving te maken.
Concreet komt het erop neer dat elk Minervaprofiel binnenkort veel meer haar op de foef
zal hebben. Wie nu op een naam klikt op het
forum ziet hooguit een mottige profielfoto,
maar binnenkort zullen studenten en personeelsleden geen geheimen meer voor elkaar
hebben. Daarbij wordt op persoonlijke input
gerekend. Basisgegevens als geslacht, studentennummer en gemiddeld examencijfer worden vanzelfsprekend automatisch gedeeld,
maar pakweg de favoriete jeneversmaak en
de bereidheid tot losse seksuele contacten in
de toiletten van de Pi-Nuts na 0,7 promille,
zullen zelf ingevuld moeten worden.”
“Zelfexpressie en gebruiksvriendelijkheid
moeten centraal staan,” vervolgt Aerselaer.
“Veel vroege twintigers zijn nog op zoek naar
zichzelf. Daarom hebben we in samenwerking met Kushandwizdom en de erven van
Bob Marley en Marilyn Monroe een handige citatenlijst samengesteld met voorgeselecteerde brokken wufte levenswijsheid, waaruit
men maar moet klikken en slepen om de innerlijke nood aan zelfbevestiging in de verf
te zetten. Op die manier zal zelfs de laagste
pol & soc’er kunnen bewijzen dat hij of zij een
unieke sneeuwvlok is.”

Godsgeschenk
Het ontwikkelingsteam is niet over een
nacht ijs gegaan, aldus Aerselaer: “Na een
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preliminaire brainstormsessie hebben we
geconcludeerd dat men om tweeërlei reden
naar sociale netwerken surft. Ten eerste is het
net als reality-tv goed voor het zelfbeeld van
werkloze losers en eenzame sukkelaars. Gênante semipubliekelijke foto’s van speekselmayonaise makende blabla gruyères bieden
deze bevolkingsgroep de illusie dat ze het zelf
nog zo slecht niet hebben. En secondo is het
als procrastinatiemiddel voor instromende
generatiestudenten een godsgeschenk. Straks
zal enig opzoekwerk volstaan om alle ongemakkelijke stiltes in gesprekken te vermijden.
(glimlacht) Nieuwe studenten zullen zich zo
binnen de kortste keren volledig op hun gemak voelen in hun nieuwe omgeving.”

Database
De informaticus vertelt vol enthousiasme
over zijn toekomstplannen voor het platform. “Zoals u weet zijn zulke sites altijd een
broeierige mengelpot van oversharing, narcisme en — vooral — onverholen voyeurisme.
Op termijn willen we daarop inspelen door
met behulp van beeldherkenningssoftware
een database aan te leggen van de voornaamste uiterlijke kenmerken van elke student.
Op basis van zoekalgoritmes ontleend uit de
adult entertainment industrie zal kennis van
vervelende persoonlijke informatie, zoals de
achternaam, niet meer nodig zijn om uit te
vlooien wat die royaal voorziene brunette van
de les van dinsdagmorgen in het weekend zoal
uitsteekt. Zo kunnen zowel kotfeestjes als de
nachtelijke stalksessies van de sociaal onaangepaste student volledig opgefleurd worden.
(tevreden) Want privacy is overroepen.” ■

Minerva, artistieke impressie
Bron: www.bustygoddesses.com
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