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Edito

joost depotter

hoofdredacteur en Schildknaap

 Toen het Nobelprijscomité in 2009 besloot Barack Obama de 
Nobelprijs voor de Vrede te schenken, louter en alleen voor zijn 
goede intenties met de aardkloot, deed dat hier en daar de nodige 
wenkbrauwen fronsen. Een duizendtal dronestrikes later werd het 
een beetje gênant voor het comité.

Dit jaar werd de prijs uitgereikt aan de Europese Unie, voor 
haar bijdrage aan de vrede en de mensenrechten in Europa. Volle-
dig terecht, toch als we de Balkanoorlog even vergeten, maar qua 
timing wel erg ongelukkig. De Europese droom staat vandaag de 
dag erg ver van de Europese realiteit.

Vreemd genoeg lijkt het Nobelprijscomité met haar ietwat on-
gepaste laureaten een trendsetter te zijn geworden. Deze week 
reikte de KU Leuven een eredoctoraat uit aan Christine Lagarde, 
grootmoefti van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Leu-
vense rector Mark Waer overhandigde haar de prijs voor “haar 
eminent en visionair leiderschap, daadkracht, open en heldere 
communicatie en de volgehouden inspanning om haar bood-
schap kenbaar te maken”. Dit deed hij zonder verpinken.

We bevinden ons middenin een zware economische crisis. De 
oplossing die momenteel mede onder druk van het IMF wordt 
aangereikt, is er een van strenge besparingen en sociale verar-
ming. (Christine zelf liet haar bezoek aan Qortrijk niet voor-
bijgaan zonder even op de achterhaaldheid van de loonindex te 
wijzen.) Misschien is dit de correcte oplossing, waarschijnlijk 
niet. Het is alleszins nog veel te vroeg om haar er nu al een prijs 
voor aan te bieden.

Noem mij een romanticus, maar ik zie zulke eretekens en prij-
zen graag gaan naar mensen die lange tijd tegen een bepaalde 
stroom in hebben moeten zwemmen. Dissidenten, voorlopers; 
hun politieke kleur doet er mij zelfs niet toe. Christine vervult 
geen zweepfunctie, ze dreunt een oude plaat af, die dringend eens 
in vraag gesteld moet worden, ze is zelfs betrokken in haar eigen-
ste fijne fraudeschandaaltje.

Akkoord, ze is stoemelings door het glazen plafond gestoten 
toen haar voorganger struikelde over een aantal vrouwen die min-
der tijd hebben om onder een zonnebank te schimmelen. Maar 
eerlijk is eerlijk: de Leuvense keuze is even vooruitstrevend als het 
idee om studenten Sterrenkunde verplicht een cursus godsdienst 
voor te schotelen.

Bovenste beste UGent, durft nie hé! ■
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kort
Odysseus Beat

“… en benzodiazepine om de pieken van 
de bennies te compenseren.” De woorden 
verdrinken in de calypso die het Gents Uni-
versitair Koor (6/11) in de repetitieruimte 
kweelt. Met een hand op de deurklink geef ik 
het geld, maar haar tengels grijpen me voor 
ik weg kan. “Die Frank is echt niet goed voor 
Lobke. Ge moet haar zoeken, ge moet haar 
terugwinnen.” Wie denkt die nymfo dat ze is? 
Haar gezonken ogen blijven me volgen ter-
wijl ik de Therminal uitloop.

“Burn, burn, burn!”, riep Kerouac. Hij had 
verdomme gelijk. Terwijl Rilatine de adrenali-
ne door mijn aders jaagt, storm ik naar Home 
Bertha om de Lotusvreters op te pikken. Voor 
ik hun kamer bereik, moet ik mezelf door de 
fuivende (8/11) massa wurmen. Daar liggen 
ze als rupsen met een opiumgevulde hookah 
languit op de grond. Apathische lamzakken. 
Ik graai snel wat rondslingerende molly van 
het bureau en loop vloekend weg.

Ik geraak maar niet af van de gedachte 
dat Lobke nu wellicht gefrotteerd wordt door 
die amylnitriet inhalerende psychopaat. De 
MDMA binnenkappen met wodka-cola tij-
dens Crystal Palace (8/11) van de VRG kan 
helpen, maar de fascistoïde buitenwipper 
voor de Tijuana doet lastig. Wanneer de ge-
tekende adelaar op zijn glazen oog me afkeu-
rend bekijkt, ram ik met een blitzaanval de 
smeulende as van mijn sigaret in zijn pupil. 
Zelfs op de dansvloer beneden torent zijn ge-
schrei boven de bassen uit.

We leven als beesten om de pijn van het 
mens-zijn te ontkomen, maar we hebben 
er verdomme veel chemicaliën voor nodig. 
Halverwege de kroegentocht (13/11) van de 
VPPK heb ik enkel nog wat Captagon en Ad-
derall. Ik hoop onder de Sint-Michielsbrug 
te scoren, maar loop regelrecht in een jun-
kienest. Trillend van delirium, kruipen ze als 
arachniden op me af. Poten vol etterende ga-
ten en zweren sleuren me de grond in. Voor 
ik bezwijk zie ik nog net hoe een specimen 
schuimbekkend zijn rotte tanden in mijn kuit 
zet.

“Wel Severin, wakker?” Een naakte kale 
in een bontjas aait mijn naakte lijf. “Let niet 
op het geluid, de GBK houdt hierboven een 
rocknight (14/11).” Wanneer ik wil recht-
staan, knalt de zweep vernietigend in mijn 

schoot. “Bijna, dienaar …” Even gaat ze weg 
en komt dan terug met een gloeiende stang. 
“Severin, down on your bended knee…”

Met mijn kleren in mijn armen en een 
varken op mijn borst gebrand, vlucht ik de 
Overpoort uit. De massa rond de ingang van 
de Twitch doet me even vertragen. Over de 
hoofden heen zie ik hoe schachtjes sirenege-
zangen kreunen terwijl ze bodyshots verko-

pen voor hun fuif (14/11). Dan zie ik hem. 
Omringd door zijn entourage loopt Frank 
samen met Lobke naar de Mexican Karao-
ke Night in de Boom Boom. Bij mijn intre-
de stopt het meisje op het podium met haar 
bluesy interpretatie van In Dreams. Franks 
ogen vernauwen wanneer hij me ziet. “I’m 
home, fucker.” ■

Stefaan Glorieux
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Verkeerd Geparkeerd richt zich op ho-
lebi-jongeren tot en met 26 jaar, al zijn he-
tero’s ook welkom. Schamper zat aan tafel 
met coördinatoren Judith en Matthias. Ju-
dith, afkomstig uit Nederland, is al drie jaar 
lid. “Verkeerd Geparkeerd, kortweg VG, is in 
1987 opgericht door enkele mannelijke unief-
studenten naar het voorbeeld van een Ant-
werpse holebivereniging (Flik Flak, n.v.d.r.). 
De beginperiode was nogal chaotisch. In de 
loop der jaren nam het aantal leden gestaag 
toe, mede dankzij een gemotiveerde kern”, 
vertelt Judith.

Sinds de oprichting is VG aangesloten bij 
het huidige Werkgroepen & Verenigingen 
Konvent (WVK) van onze universiteit. Ook 
zijn er goede banden met onder andere Sen-
soa en Wel Jong Niet Hetero. Met die eerste 
voert VG gezamenlijk campagne rond veilig 
vrijen. Zo delen ze condooms uit op fuiven 
en organiseren ze ludieke vormingsavonden. 
Onder de noemers Toys for Boys en Toys for 
Girls komt het aspect veilig vrijen aan bod 
met behulp van seksspeeltjes. Toch gaat het 
om meer dan louter seksualiteit. “Je moet je-
zelf niet inbeelden dat wij daar op café een 
hele avond over aan het praten zijn”, aldus Ju-
dith.

Tijd voor feest! Op de vraag hoe ze hun 
25-jarig bestaan gevierd hebben, schotelt 
Matthias, informaticus met een redelijk hoog 
nerdgehalte, ons een bord vol activiteiten 
voor. “In de voorlaatste week van oktober or-

ganiseerden we een heuse feestweek. Maan-
dagavond nodigden we al onze oud-leden uit 
voor een gezellige babbel in Casa Rosa, ons 
eigen café. Twee dagen later was er een stads-
zoektocht en zaterdag sloten we de week af 
met een galabal/receptie voor oud-leden en 
prominenten.”

HOLEBi iN GENt

Genoeg rond de pot gedraaid, we richten 
ons op de serieuze onderwerpen. Gent en ho-
mo’s, hoe zit dat? Judith: “Ik denk dat Gent 
wel bekend staat als een holebivriendelijke 
stad. Er hangt hier toch een andere sfeer rond 
homoseksualiteit dan in Antwerpen of Brus-
sel.” Matthias knikt instemmend: “Het ergste 
wat ik al heb meegemaakt, is wat geroep van 
voorbijgangers toen ik met enkele VG-vrien-
den over de straat liep.” Ook voor burgerva-
der Daniël Termont alleen maar lof, allebei 
benadrukken ze zijn grote betrokkenheid bij 
de Gentse holebigemeenschap.

Ondanks de verrechtsing van de maat-
schappij zien Judith en Matthias dit geen 
weerslag hebben op de verworven rechten. 
In Nederland worden holebi’s door rechts 
zelfs gebruikt in hun pleidooi tegen islami-
sering en allochtonen, getuigt Judith: “Zeker 
vergeleken met de situatie in sommige Oost-
Europese landen waar recentelijk nog wetten 
werden aangenomen die zelfs het verspreiden 

van informatie over holebi’s verbieden, valt 
het hier in België en Nederland reuze mee.” 

MiNDER ExtRavaGaNt

Alleen de maatschappelijke acceptatie 
kan misschien nog wat beter, al gaat ook dat 
de laatste jaren vlotter. Jongeren ervaren de 
zogenaamde coming-out als vrij vanzelfspre-
kend, waardoor VG de vroegere onthaalavon-
den voor ouders heeft laten varen. “Al hebben 
we natuurlijk nog vormende activiteiten en 
onthaalgesprekken met mensen die toch nog 
wat bevreesd zijn.”

De financiering gebeurt hoofdzakelijk via 
subsidies vanuit het WVK en de stad Gent. 
Een andere belangrijke bron van inkomsten 
zijn de fuiven. Judith legt uit: “Zo is er onze 
SPUNK-fuif die vijf jaar geleden werd be-
dacht als tegenwicht voor de gangbare hole-
bifuiven die een eerder fout imago hadden. 
Er was behoefte aan iets minder extravagan-
tie voor holebi’s. En daar is SPUNK dan uit 
voortgekomen.” De laatste editie in septem-
ber was, met 1100 aanwezigen in de concert-
zaal van de Vooruit, een succes. ■

VG schenkt twee tickets weg voor de volgen-
de editie van SPUNK op 22 december 2012. 
Geïnteresseerden mogen mailen naar web@
verkeerdgeparkeerd.be.

Al wie da nie springt, is ... U kent ongetwijfeld het vervolg van deze zin. De afgelopen weken mochten 
homo’s en lesbiennes echter wél een gat in de lucht springen. De Gentse holebivereniging Verkeerd 
Geparkeerd bestaat immers 25 jaar.

Karel Ronse en Stijn Joos

25 jaar roze vreugde
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Migrant zkt 
Toekomst

In hun nieuwe boek Migrant zkt toekomst rekenen de jonge Gentse sociologen Pieter-Paul 
Verhaege en Koen Van der Bracht samen met professor Bart Van de Putte af met een aan-
tal hardnekkige integratiemythes. Ook tijdens het interview gingen de jonge onderzoekers de 
controverse niet uit de weg. Samen met hen schoof ook Memet Karaman aan tafel: de directeur 
van ING vzw, het lokale integratiecentrum. 

integratiemythes doorprikt

De centrale stelling in jullie boek is dat 
de Turkse en Marokkaanse Gentenaars op 
een keerpunt staan. Waaruit leiden jullie 
dit af?

Pieter-Paul: “Ten eerste zien we duidelijk 
dat er een Turkse en een Marokkaanse mid-
denklasse is gegroeid. Vroeger werden zij au-
tomatisch geassocieerd met werkloosheid, 
lage scholing, etc.  Vandaag zien we dat het 
op dit vlak steeds beter gaat. Een tweede in-
dicatie is dat de concentratiewijken op hun 
retour zijn. Het percentage Turkse of Marok-
kaanse Gentenaars in die wijken is drastisch 
gedaald. Het derde element dat we zien is de 
daling van de huwelijksmigratie. Tussen 2001 
en 2008 daalde dit voor de Turkse gemeen-
schap bijvoorbeeld van 71 naar 49 %. We 
willen echt wel onderstrepen dat deze drie 
stellingen op officiële data gebaseerd zijn en 
niet louter op basis van een aantal enquêtes of 
interviews tot stand zijn gekomen. We heb-
ben het hier over feiten. Tien jaar geleden was 
het nog bon ton om pessimistisch te zijn over 
migratie, nu kunnen we stellen dat het in de 
goede richting evolueert. Ook ik had er mijn 
hand niet voor in het vuur gestoken.”

“Vandaag durven we te spreken over een 
mozaïek. De samenleving is opgebouwd uit 
vele steentjes die hun kleur behouden maar 
tegelijk wel een groter geheel vormen. Een 
Turkse bakker had vroeger enkel Turkse klan-
ten, nu heeft die ook Belgische klanten, maar 
de Turkse bakker zal nooit verdwijnen.”

Ondanks de drastische daling zoekt toch 
nog steeds een groot deel van de Turkse en 
Marokkaanse Gentenaars hun partner in 
het buitenland. Hoe verklaren jullie dat?

Koen: “Wij hebben gekeken naar de struc-
turele kansen: met wie kom je het meest in 
contact? Waar leer je uiteindelijk je lief ken-
nen? Op school, in de wijk, in de vereniging,...  
De etnische Belgen en de etnische minderhe-
den leefden vrij gescheiden. Nu pas beginnen 
die groepen zich te mengen, een deel van de 
Turkse Gentenaars trekt naar de stadsrand 
waar meer Belgische Gentenaars wonen. 
We zien ook dat Turkse vzw’s meer contact 
zoeken met Belgische organisaties. Ook de 
scholen worden meer en meer gemengd. An-
derzijds was het ook lang moeilijk om binnen 
de eigen gemeenschap iemand te vinden, om-
dat die zich nog aan het vormen was. Ze wa-
ren nog klein en daarom vernieuwde men de 
groep door partners te zoeken in het land van 
herkomst. Het is pas nu dat de groep groot 
genoeg is en daardoor is huwelijksmigratie 
gedaald.”

Memet: “Je moet ook een breder kader 
mee in rekening nemen. In de jaren dertig 
bijvoorbeeld trouwden Belgen ook nog in 
gesloten kringen en waren er verstandshu-
welijken. Vroeger leefden Turken meer in 
kerngezinnen en waren de mogelijkheden 
beperkt. De laatste 20 jaar zijn de commu-
nicatiemogelijkheden verhoogd door ICT en 
de verbeterde socio-economische status na-
tuurlijk. De nieuwe generaties mengen zich 
bijvoorbeeld veel meer in het verenigingsle-
ven, ook neemt de controle van de familie op 
relaties af, de jongeren zoeken makkelijker 
hun eigen weg.“

Koen: “Onze collega, Klaartje van Ker-
ckem, heeft interviews gedaan met immi-
granten van de tweede en derde generatie 
en stelde daarbij een groter bewustzijn vast 

van de problemen bij huwelijksmigratie. De 
partner komt naar hier maar spreekt de taal 
niet en heeft geen geldig diploma terwijl dat 
steeds belangrijker wordt. Ze komen meer en 
meer uit twee verschillende werelden.” 

Ondanks dit positieve nieuws zie je in die 
Gentse concentratiewijken toch nog steeds 
veel armoede? Waar komt die vandaan? 

Memet: “De kloof tussen rijk en arm is 
groter geworden de laatste decennia. In de 
laagste klasse zijn dat vaak mensen zonder 
geldig verblijf of de nieuwe EU-burgers.”

Pieter-Paul: “Vooral de Bulgaren, zij wor-
den enorm gestigmatiseerd. Hun aantal-
len worden vaak overdreven. Volgens onze 
schattingen zijn er 8000, zeker geen tiendui-
zenden zoals de reportage “Bulgarije aan de 
Leie” schetste. De Slovaken zijn met ongeveer 
2000. Roemeense Gentenaars zijn zichtbaar 
omdat zij vaak bedelen, maar dat zijn slechts 
een 200-tal mensen. Dan heb je nog de Pool-
se Gentenaars die vaak vergeten worden. 
Ook hun sociaaleconomisch en migratie-
profiel verschilt enorm. De Bulgaren komen 
zich permanent vestigen, het merendeel van 
hen werkt en profiteert dus zeker niet van 
het OCMW. Illegalen kunnen trouwens geen 
steun krijgen van het OCMW want daarvoor 
moet je gedomicilieerd zijn. De meesten wer-
ken als zelfstandige of schijnzelfstandige. Dat 
komt in de eerste plaats door de EU-wetge-
ving. Als werknemer kunnen ze slechts te-
recht in een aantal knelpuntberoepen, maar 
als zelfstandige kan men zich overal vestigen. 
Bovendien zijn er ook veel werkgevers die 
hen nagenoeg dwingen een zelfstandigensta-
tuut aan te nemen. Zo kan men het arbeids-
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reglement omzeilen en heeft men geen recht 
op een ontslagpremie, beperkte werkuren of 
verzekering.”

Ze worden dus uitgemolken?
Pieter-Paul: “Het is inderdaad een schrij-

nend verhaal, maar bij de Slovaken is het nog 
schrijnender. 90% van hen is Roma en doet 
aan cirkelmigratie. Ze blijven hier dus een 
paar maanden, vertrekken dan en komen 
binnen een tweetal jaar terug. Voor hen is 
dat een overlevingsstrategie, ze gaan beurte-
lings hun geluk ergens beproeven. Het grote 
probleem is dat velen van hen wel van het 
OCMW leven of leefden, want er wordt mo-
menteel veel repressiever tegen hen opgetre-
den en vaak krijgen ze geen leefloon meer. 
Velen zoeken daarom hun toevlucht op de 
zwarte arbeidsmarkt, waar ze worden uitge-
buit. Rapporten spreken zelfs van mensen-
handel in Slovaken.”

Is het te kort door de bocht om te stel-
len dat de Bulgaarse gemeenschap nu staat 
waar de Turkse gemeenschap in de jaren 
tachtig stond?

Pieter-Paul: “Ik denk dat die stelling deels 
klopt, ze staan op een kruispunt en er zijn 

twee mogelijke scenario’s: ofwel sluiten ze 
zich ook twee generaties lang op in hun ei-
gen gemeenschap en concentratiewijken, 
ofwel gaan ze sneller deel uitmaken van die 
eerder vernoemde mozaïek. Het is toch nog 
wat bang afwachten, want de grootste rem op 
die mozaïekvorming is het maatschappelijk 
stigma dat momenteel rust op die Bulgaarse 
gemeenschap. Ze worden met alle zonden 
van Israël beladen.”

Memet: “De Bulgaren zullen volgens mij 
sneller hun plaats vinden dan de Turken dat 
gedaan hebben. Daarvoor zijn verschillende 
redenen. Velen van hen spreken bijvoor-
beeld Turks, waardoor ze makkelijk contact 
kunnen leggen met Turkse organisaties en 
het middenveld, zo gaan ze de maatschappij 
sneller leren kennen. Momenteel bestaan er 
bovendien tal van stadsdiensten die het op-
zetten van ondernemingen ondersteunen, 
die waren er voor de Turken in de jaren zestig 
en zeventig niet. Bulgaren hebben ook twee 
voordelen waar de Turken noch de Marokka-
nen over beschikken: Ze komen enerzijds uit 
de Europese Unie en hebben anderzijds een 
godsdienst die makkelijker aanvaard wordt 
in Vlaanderen.” 

Welk beleid kan dit proces volgens jullie 
het best beïnvloeden? 

Memet: “Er is opnieuw meer nood aan 
sterk gedecentraliseerde, laagdrempelige 
hulpverlening. Nulde- en eerstelijnszorg. Als 
integratiecentra moeten we naar de gemeen-
schappen zelf kunnen toestappen, zodat nie-
mand uit de boot valt. Dit werd in de jaren 
tachtig en negentig opgezet naar de Turkse 
gemeenschap toe, maar is vandaag niet meer 
genoeg uitgebouwd. Minister Bourgeois en 
de twee ministers voor hem willen de omge-
keerde richting uitgaan. Vlaanderen is vooral 
geconcentreerd op tweede- en derdelijnszorg, 
met een nadruk op meer centralisatie en spe-
cialisatie. De algemene idee is dat de Turken 
en Marokkanen hun weg nu wel gevonden 
hebben.”

Pieter-Paul: “Wat emancipatie van groe-
pen in de maatschappij betreft, heb je twee 
benaderingen: ofwel leg je zaken op en werk 
je repressief, ofwel probeer je de emancipatie 
van onderuit te stimuleren. Wat het aanleren 
van Nederlands betreft, is het Vlaams beleid 
bijvoorbeeld repressief. Zo krijg je geen so-
ciale woning als je geen Nederlands leert. 
Schrijnend is dan wel het tekort aan plaatsen 
in de cursussen. Een andere manier is het in 
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de verf zetten van de voordelen van het Ne-
derlands, hen in contact brengen met posi-
tieve rolmodellen.”

Memet: “Ervan uitgaan dat mensen niet 
bereidwillig zijn om Nederlands te leren is 
onjuist. Iedereen beseft het belang van die 
taal als middel om werk te vinden en deel te 
kunnen nemen aan het verenigingsleven. Het 
lesaanbod Nederlands is gewoonweg niet ge-
differentieerd genoeg: als men moet kiezen 
tussen les of werk, dan zal men voor werk 
kiezen. Dat is prioritair om te overleven, je 
gezin te onderhouden.” 

Koen: “Het wordt zelfs teruggedraaid, 
mensen zonder geldige papieren hebben 
sinds kort geen recht meer op het volgen van 
een Nederlandse cursus.”

“Een frappant voorbeeld: mensen van 
Slovaakse origine hadden de gewoonte hun 
afval te verbranden, in Gent worden ze ge-
confronteerd met een enorm ingewikkeld 
recyclagesysteem met verschillende zakken 
en ophaaldata. IVAGO wou om dit probleem 
aan te pakken flyers met uitleg verspreiden in 
bepaalde concentratiewijken. Dit plan kreeg 
echter een njet van de Vlaamse regering: de 
doelgroep mocht niet in haar moedertaal 
aangesproken worden.” 

Tot slot: wat is integratie eigenlijk? Wan-
neer is iemand geïntegreerd?

Memet: “Vind je mij geïntegreerd? Mijn 
Nederlands zal bijvoorbeeld altijd minder 
goed blijven dan het uwe, maar ik heb een 
goed betaalde job, ik functioneer binnen de 
samenleving. Veel mensen praten over inte-
gratie, maar doelen eigenlijk op assimilatie. 

Ik was deze zomer op zoek naar een ruime 
woning in de randstad, maar kwam een hoop 
eigenaars tegen die bijzonder weigerachtig 
stonden tegenover mij. Het zal misschien aan 
mijn snor liggen.”■

Joost Depotter en Jochen Elegeert
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Erasmus is een Europees succesverhaal: 
al bijna drie miljoen studenten hebben de 
voorbije 25 jaar een deel van hun studie el-
ders afgelegd. Studenten uit de Europese 
Unie of een aantal nabijgelegen landen kun-
nen deelnemen aan het project en zo hun 
grenzen verleggen. Een concept dat helemaal 
past in de opzet om van Europa de grootste 
kenniseconomie ter wereld te maken en een 
Europese identiteit te creëren. In 1999 was al 
duidelijk dat Erasmus een meerwaarde had, 
en in de Bolognaverklaring (die ook het ba-
chelor-mastersysteem invoerde) werd beslist 
dat in het buitenland studeren nog makkelij-
ker moest worden, zodat tegen 2020 zo’n 20% 
van alle Europese studenten eens een tijdje in 
het buitenland zou resideren. 

Maar Erasmus kost ook geld. Als je als 
Vlaamse student weggaat, krijg je maande-
lijks een beurs van om en bij de 300 euro. Dit 
geld komt voor een deel van de Vlaamse over-
heid, maar ook Europa sponsort aardig mee. 
En daar zit nu net het probleem: de Europese 
begroting van 2011 liet een gat van 5 miljard 
euro achter, dat opgevuld moet worden in die 
van 2012. Bijna alle sectoren worden hier-
door getroffen, maar ook de begroting van 
2012 zal nu met een tekort eindigen. Boven-
dien voldoet het bedrag dat in de begroting 
van 2012 voor Erasmus voorzien was,  zo’n 
480 miljoen euro, niet aan eerdere toezeggin-
gen, waardoor er nu al een tekort van zo’n 90 

miljoen euro is, dat vermoedelijk nog zal op-
lopen. Wie in 2012 op Erasmus ging of gaat, 
hoeft echter niet te vrezen: binnenkort komt 
het geld van 2013 vrij, en daarmee kunnen de 
tekorten van 2012 opgevuld worden. Maar 
dat is natuurlijk dweilen met de kraan open, 
en in 2013 zal het geld naar alle waarschijn-
lijkheid wéér te vroeg op zijn.

Wat er nu juist zal gebeuren voor de Eras-
mussers van 2013, weet niemand. De Eu-
ropese lui zijn druk bezig met lapwerk en 
verschuivingen van budgetten om het gat in 
de begroting te dichten. Toch kan Europa 
niet beweren dat dit geheel onverwacht komt. 
Reeds in december 2010 stelde Europees par-
lementslid Ivo Belet een parlementaire vraag 
aan de Europese Commissie over de haal-
baarheid van de Erasmusbeurzen in de toe-
komst, zeker gezien het steeds toenemende 
aantal studenten. De Commissie antwoord-
de, bij monde van Eurocommissaris voor on-
derwijs Androulla Vassiliou, dat men op de 
hoogte was dat “de vraag naar beurzen voor 
Erasmusstudenten de beschikbare middelen 
overstijgt”. Ze deelde eveneens mee dat de 
toegewezen bedragen voor Erasmus tot 2013 
maar weinig zouden stijgen en dat “de natio-
nale of regionale medefinanciering bijgevolg 
de enige mogelijke bron van extra middelen 
is voor mobiliteit in kader van het Erasmus-
programma”. Er wordt dus gehoopt op de 
goodwill van de deelstaten, maar ook daar 

valt op dit moment in de meeste gevallen niet 
veel meer te rapen. Zeker voor de Spaanse, 
Griekse of Portugese uitwisselingsstudent 
zou dit wel eens nefast kunnen zijn.

Al is die 25ste verjaardag misschien ook 
het moment om het Erasmusproject en zijn 
beurzen zelf eens in vraag te stellen. Niemand 
zal ontkennen dat een jaartje in het buiten-
land leven een ervaring is. Bovendien kan 
een nieuwe universiteit een andere kijk bie-
den op dezelfde materie, of specialisaties aan-
reiken die in het thuisland niet voorhanden 
zijn. Maar het leven in Bulgarije is heel wat 
goedkoper dan dat in Stockholm, waardoor 
bepaalde studenten zelfs met beurs een duur 
semester zullen hebben, terwijl anderen net 
rijker worden door hun Erasmuservaring. 
Bovendien zijn er grote verschillen in de 
kwaliteit en het niveau van het onderwijs in 
de verschillende lidstaten. Iedereen kent wel 
anekdotes over Oostblokstudenten die in ‘het 
Westen’ komen studeren, maar slechts twee 
vakken moeten volgen of hun punten kunst-
matig verhoogd zien worden. Als Europa 
echt een kenniseconomie wil worden, dan zal 
het die verschillen moeten wegwerken zodat 
een Erasmuservaring voor élke student niet 
alleen op cultureel, maar ook op onderwijs-
kundig vlak verrijkend kan zijn. ■

In 2012 viert het Erasmusproject zijn 25ste verjaardag. Maar boven de kaarsjes hangt een zware 
onweerswolk: het geld is bijna op!

Erasmus aan de 
bedelstaf

Lise Beirinckx
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Antikraakwonen is overgewaaid uit Ne-
derland. Het systeem, waarbij mensen in een 
leegstaand gebouw gaan leven om het geheel 
netjes te houden en te beschermen tegen on-
gewenste bewoners, bestaat al langer boven de 
Moerdijk. Nu beginnen ook Belgische over-
heden, bedrijven en schoolgemeenschappen 
hun leegstaande panden en masse in beheer 
te geven bij antikraakfirma’s. In Gent zijn er 
drie dergelijke bedrijven actief: Entrakt, Inte-
rim Vastgoedbeheer en Lancelot. 

BOuWKuNDiG ERFGOED

“Voor de eigenaar zijn er veel voordelen,” 
vertelt een bewoner uit Gent, “hij hoeft geen 
leegstandtaks te betalen, er kunnen geen kra-
kers in het gebouw komen en alles wordt keu-
rig onderhouden. Voor ons is het dan weer 
fijn dat we in een grote ruimte kunnen wo-
nen voor weinig geld. Wij betalen enkel een 
symbolische prijs die ongeveer gelijk is aan 
de kosten voor verwarming en water. We krij-
gen ook een minimum aan comfort: er is een 
douche en warm water. Dat is al bij al heel 
leefbaar.” 

Vaak komen mensen die kiezen voor anti-
kraakwonen ook terecht in ongewone gebou-
wen. Zo betrokken Korneel Vervaecke (25) 
en zijn vrienden drie jaar geleden het Sint-
Michielshuis, zeg maar een neogotisch praal-
pand op de Predikherenlei, vlakbij de Graslei. 
“Het huis heeft een rijke geschiedenis. Het 
werd gebouwd in 1912 door een bekende 
Gentse architect, Louis Cloquet. De man 
ontwierp ook het Sint-Pietersstation. Onze 
woonst is dan ook geklasseerd als bouw-
kundig erfgoed. Voordat het in 2009 te koop 
werd gezet, was het van de overheid en werd 
het gebruikt als administratieve dienst. Hier 

kon vroeger iedere Gentenaar zijn bouwver-
gunningen komen ophalen.” 

De bewoners van het Sint-Michielshuis 
proberen de mogelijkheden van het gebouw 
maximaal te benutten: “We hebben hier niet 
zoveel buren. Hiernaast zit een Irish Pub, 
maar omdat het huis dikke muren heeft, is er 
geen overlast. En om diezelfde reden kunnen 
wij ook gemakkelijk feestjes geven. De datum 
van het volgende gebeuren zullen we maar 
niet zeggen, want het zit hier al dikwijls eivol 
op zulke avonden. We organiseren daarnaast 
regelmatig sprekersavonden en er is in het 
huis ook een repetitieruimte, waar op dit mo-
ment twee beloftevolle bands terecht kunnen: 
Grace in the Woods en de Binti-zussen.” 

vEEL PLiCHtEN, WEiNiG RECHtEN

Het systeem heeft natuurlijk ook zijn min-
dere kanten. “Het grootste nadeel is dat je niet 
beschermd bent onder de huurwetgeving, 
omdat je enkel een bruikleencontract hebt,” 
zegt de bewoner uit Gent. “Dat is ergens wel 
logisch, want je wordt op korte termijn in een 
gebouw gestopt, en op korte termijn moet je 
er ook weer uit kunnen. Met een huurcontract 
geldt er een opzegperiode van drie maanden. 
Voor een bedrijf is het tijdsverspilling om zo-
lang met een nieuw project te wachten.”

Er komen bovendien plichten bij een 
bruikleencontract kijken. “Je moet net zoals 
bij een huurcontract handelen als een goede 
huisvader: het gebouw moet proper blijven. 
En je kan niet proberen om daar vanonder te 
muizen. Anders kom je als bewoner het con-
tract niet na.” De vuilnisbakken moeten dus 
op tijd buiten en de afwas mag niet blijven 
staan. Kotstudenten hebben, waarschijnlijk 
niet geheel onterecht, een nogal slechte repu-
tatie op dat vlak. Daarom willen de antikraak-

firma’s hen meestal niet als bewoners. “Dat is 
jammer, want eigenlijk vormen ze een ideale 
doelgroep. Omdat het gaat over een bruik-
leencontract kan je je domicilie namelijk niet 
zetten op het gebouw waarin je leeft. Voor 
iemand die al werkt kan dat vervelend zijn, 
maar voor een student is dat geen probleem.” 
Twee Schampers geleden zette schepen Rudy 
Coddens nog uiteen waarom men in Gent 
liever niet heeft dat studenten huurhuizen 
bestemd voor jonge gezinnen bezetten. An-
tikraakwonen zou een goed en avontuurlijk 
alternatief kunnen zijn voor studenten die sa-
men willen wonen met vrienden, maar dat is 
buiten de antikraakfirma’s zelf gerekend. 

LaMPEN vaN € 360

Ook nadelig voor de bewoners is dat niet 
zijzelf, maar de eigenaar van het gebouw de 
belangrijkste klant is van de firma: “Je merkt 
dat wij als gebruikers niet hun eerste bekom-
mernis zijn,” zegt de bewoner uit Gent. “Als er 
bijvoorbeeld nieuwe mensen in het gebouw 
komen, weten we daar meestal niets van en 
wordt er geen bewonersvergadering georga-
niseerd. We weten op zo’n moment bijgevolg 
niet of die persoon hier eigenlijk wel mag 
rondlopen. De communicatie verloopt dus 
helemaal niet zo goed.”

Er is soms zelfs sprake van wantoestan-
den. Korneels vrienden werden vorig jaar 
bijna het huis uitgegooid door Lancelot, zon-
der dat het pand al verkocht was. “Wij heb-
ben een proces aangespannen, maar het is 
een blinde vlek in de wetgeving. Je mag bij 
een bruikleencontract wel binnen de twee 
weken het huis uitgezet worden, maar bij ons 
was het pand helemaal niet verkocht. Boven-
dien vonden de toenmalige eigenaren van het 
gebouw dat we alles prima verzorgden. Van 

Op kot voor een prikje met zicht op de Graslei? Je schoenen ’s avonds uitschoppen in het voor-
malige bureau van een schooldirecteur? Voor een aantal mensen uit Gent is het dagelijkse kost, 
dankzij een bruikleencontract bij een antikraakfirma. 

ConciErges 
van de leegstand

antikraakwonen in Gent
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Lancelot mochten we echter niet met hen 
praten.” 

“Het zou wel eens kunnen dat Lancelot 
een vuil spelletje speelt. We kregen facturen 
voor gordijnen en reparaties die we moesten 
betalen. Alleen al de verlichting in de gang 
kostte 360 euro. Maar eigenlijk hoefden wij 
dat als bewoners niet te betalen. De vorige ei-
genaar heeft zelfs gezegd dat hij een bedrag 
aan Lancelot gegeven had om die kosten te 
dekken.”

EEn bEEtJE alS DE biJbEl

Het is duidelijk dat de antikraakfirma’s 
een economisch en geen sociaal doel voor 
ogen hebben. “Lancelot is geen liefdadig-
heidsinstelling,” zegt Simon, de huisgenoot 
van Korneel. “Het is gewoon een multina-
tional die zoveel mogelijk winst wil maken. 
Er zijn ook allerlei strenge regels voor anti-
kraakhuurders. De verhouding is er geen van 
vertrouwen. Je mag als bewoner niet zwanger 
zijn, geen kinderen hebben, geen zelfstandige 
zijn, je mag maar één fiets per persoon heb-
ben, je moet de gordijnen altijd sluiten en je 
mag maximaal twee personen uitnodigen. 
Scoutsleden komen er sowieso niet in, want 
dat zijn geëngageerde mensen, die geven te 
veel feestjes.” 

Om die reden worden ook niet alle school-
lokalen of kantoren in de beschikbare panden 
bezet: “De firma wil het gebouw zo bewoond 
mogelijk laten lijken, met zo weinig mogelijk 
mensen,” zegt de bewoner uit Gent. “Want 
hoe meer bewoners, hoe meer mogelijke pro-
blemen en dat willen het bedrijf en de eige-
naar natuurlijk vermijden.” Simon vat samen: 
“Het concept om mensen een woonst te geven 
in leegstaande gebouwen is nobel. Maar het is 
een beetje als de Bijbel, je kunt een mooi idee 
hebben, maar als men het concept misbruikt, 
is het einde zoek.” 

De vastgoedbeheerbedrijven krijgen om 
die reden ook tegenkanting van krakersbe-
wegingen. Beide organisaties vissen immers 
in dezelfde vijver, maar hebben diametraal 
tegengestelde belangen. Krakers vinden dat 
iedereen recht heeft op een huis. Binnen-
dringen in leegstaande huizen is voor hen dé 
mogelijkheid om mensen met weinig midde-
len en kansen toch te voorzien van een dak 
boven hun hoofd. De lange wachtlijsten voor 
sociale woningen en het groot aantal koten in 
studentensteden als Gent zijn voor hen een 
extra argument. 

Bij vastgoedbeheerbedrijven draait het 
daarentegen niet om de bewoners, maar om 
de eigenaars. In de selectie van hun huurders 
ontzien deze makelaars de onderste lagen van 
de maatschappij, omdat ze niet geloven dat 

een werkloze ex-druggebruiker het gebouw 
even netjes zal houden als pakweg een per-
soon met een diploma Handelsingenieur. De 
tegenstellingen tussen krakers en antikraak-
firma’s zorgen voor de nodige conflicten. In 
Nederland zetten de vastgoedbeheerfirma’s 
zelfs knokploegen en intimidatiegroepen in 
om krakers uit de beheerde panden te weren. 
Daar hebben de bewoners uit Gent voorals-
nog geen problemen mee. “Het is nog altijd 
zalig om hier te wonen. Als het mooi weer is, 
zetten we een tafel aan de Graslei en halen we 
voor één euro een emmer ijs in McDonald’s 
om ons bier mee koel te houden.” ■

Lieselot De taeye en Mara van Dorst 
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Onderwijskort: AMOK
ASV Amok in Kortrijk. Tijdens de uitrei-

king van een eredoctoraat aan Christine 
Lagarde, algemeen directeur van het IMF, 
werd er op heel wat tenen getrapt. Op die van 
Vincent Van Quickenborne bijvoorbeeld, 
toen Lagarde per ongeluk Stefaan De Clerck 
feliciteerde met zijn herverkiezing. Op die 
van de KU Leuven, toen Lagarde hen fijntjes 
wees op het beperkt aantal vrouwen in top-
functies aan de universiteit. Ten slotte waren 
ook enkele extreemlinkse manifestanten ver-

ontwaardigd over het IMF-beleid in tijden 
van crisis. Helaas ketenden enkel de linkse 
manifestanten zich vast aan de Kortrijkse 
stadsschouwburg.

Amok in Peru. Met het Vaticaan dan nog. 
Rome vindt de Pontifical Catholic Univer-
sity of Peru immers niet katholiek of paaps 
genoeg om nog verder onder die naam te 
opereren. De universiteit weigert de naam 
op te geven. Volgens haar gebruikt de Kerk 
de discussie over de naam om meer controle 

te krijgen over het waardevolle vastgoed van 
de universiteit. Tjah, die misbruikslachtoffers 
moeten ergens mee vergoed worden.

Amok in de ruimte. Althans, als het van 
het Cambridge University Spaceflight pro-
gramma afhangt. Zij willen een smartpho-
ne vol video’s van schreeuwende mensen de 
ruimte in slingeren. Gewoon, uit nieuwsgie-
righeid. Uw milde bijdrage mag u altijd door-
sturen naar www.screaminspace.com. ■
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Erasmus in Gent
Omdat Erasmus een mens naar onbekende wegen leidt, maar die wegen niet altijd in even goe-
de staat blijken te zijn, vroegen wij aan enkele Erasmussers wat zij denken over de mobiliteit in 
onze Arteveldestad. 

Matteo Zanotti, 22 jaar
Economische wetenschappen 
Bologna

“Eigenlijk ben ik best tevreden over de 
mobiliteit in mijn thuisstad Bologna. Daar 
verplaats ik mij zo goed als altijd met de fiets 
of met de bus, en dat lukt prima. Met het 
zachte klimaat is fietsen er natuurlijk aange-
namer dan hier, je komt er nooit kletsnat op 
je bestemming aan. 

Toen ik toekwam in Gent stond ik vooral 
versteld van de tram, dat heeft Bologna niet. 
Ik neem hem zoveel als ik maar kan. ’t Is voor 
mij echt machtig om te zien: de tram is hier 
helemaal de koning van de weg. Zowel fiet-
sers, voetgangers als automobilisten moeten 
hem voorrang verlenen. Over die automobi-
listen trouwens niets dan goed, het verschil 
met Bologna is immens. Daar zouden ze je 
van je fiets blazen, bij wijze van spreken. Mis-
schien is het die Italiaanse furie? In elk ge-
val, het gaat er agressiever aan toe dan hier. 
Toen ik de eerste keer voorrang kreeg van 
een auto, kon ik mijn ogen haast niet gelo-

ven. Jullie Belgen zijn werkelijk heren in het 
verkeer. Wat wel op mijn systeem begint te 
werken, zijn jullie kasseistenen. Ze zijn mooi 
en waardevol als onderdeel van het historisch 
centrum, maar ze maken het fietsers en voet-
gangers toch niet gemakkelijk.”

François Sennesael, 20 jaar 
Politieke wetenschappen 
Tournai

“In Doornik is mobiliteit niet bepaald een 
hot issue. Fietspaden zijn er eerder uitzonder-
lijk, en als ze er zijn, laat hun staat te wen-
sen over. Bij ons is de auto dan ook de koning 
van de weg. Zelfs voor afstanden van een 
honderdtal meter halen de mensen al snel 
hun auto boven. Bij ons op school had je bij-
voorbeeld een fietsenstalling voor ongeveer 
15 fietsen, als je dat vergelijkt met hoeveel er 
hier zijn, wordt je het een en ander duidelijk. 
Elk voordeel heeft natuurlijk ook zijn nadeel: 
ik heb al meermaals moeten zoeken naar 
mijn fiets omdat ik hem kwijtgeraakt was tus-
sen de massa. Gent is voor mij een droom als 

het over mobiliteit gaat. Eerst en vooral is het 
aanbod aan openbaar vervoer hier groter. Ik 
nam nog nooit de tram, maar wel al meer-
maals de bus. Ik heb nog nooit te lang moeten 
wachten, om de zoveel minuten komt er wel 
eentje langs. In Doornik is er vaak maar één 
per uur, op die manier heb ik al veel boeken 
verslonden tijdens het wachten. Daar was ik 
vaak de enige die aan het fietsen was en werd 
ik vaak aangekeken, hier is het de normaal-
ste zaak van de wereld. Ik denk dat de reden 
voor dat verschil in de cultuur ligt. Wij Walen 
spiegelen ons aan Frankrijk, en daar wordt 
fietsen — mede door de Tour de France — 
toch vooral als sport gezien, niet als dagelijks 
vervoermiddel. Hier in Vlaanderen ligt dat 
anders, ik denk dat jullie fietsen werkelijk als 
een alternatief vervoermiddel zien. Het eco-
logische aspect daarvan spreekt me erg aan, ’t 
is zeker een idee dat ik ga meenemen als mijn 
Erasmusperiode hier afloopt.”

Teresa Cerníkova, 21 jaar 
Biologie
 Praag

“In Praag zie je werkelijk niemand op de 
fiets, het is er simpelweg te heuvelachtig. Als 
je met de fiets ergens naartoe zou gaan, ben je 
de rest van de dag pompaf. Nee, daar is jullie 
Blandijnberg nog niets bij. Bij ons zijn vooral 
trams en bussen populair, al hebben we na-
tuurlijk ook een metro. Hier in Gent neem ik 
niet vaak het openbaar vervoer, vooral om-
dat het te duur is. De eerste week dat ik hier 
was, waagde ik me er af en toe nog aan, maar 
op den duur liet mijn budget het niet meer 
toe. In Praag is het toch een stuk goedkoper. 
Nu neem ik altijd de fiets als ik ergens moet 
zijn. Ik heb me er een aangeschaft via studen-
tENmobiliteit, zoals me door medestudenten 
werd aangeraden. Hij bolt goed en het kleur-
tje is fris, maar de online applicatie die je er-
voor moest invullen zorgde voor problemen. 
Ik voel me als fietser in Gent behoorlijk veilig 
in het verkeer. Er zijn natuurlijk enkele ge-
vaarlijke punten, maar kan je dat vermijden 
in zo’n grote stad?”
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Colm X, 31 jaar
Architectuur
Londen

“Londen heeft elke vorm van openbaar 
vervoer die je je kunt inbeelden: ‘The Tube’, 
bussen, taxi’s, boten en zelfs een kabelbaan, 
naar aanleiding van de Olympische Spelen. 
In Londen ligt de focus qua openbaar ver-
voer op de metro, veruit de meest efficiënte 
manier om je te verplaatsen. Het is niet en-
kel een transportmiddel voor de lagere klas-
sen, rijk en arm zit samen in de metro. Zelf ga 
ik meestal met de fiets, de afstand van mijn 
woonplaats naar school leg ik zo af in minder 
dan dertig minuten. Fietsen in Londen is niet 
zo gevaarlijk, maar ook niet bepaald veilig. Ik 
heb zelf nog nooit een ongeluk gehad, maar 
ik ken wel verschillende mensen die al aan-
gereden zijn. Veel andere studenten gaan ook 
met de fiets, maar dat is niet te vergelijken 
met Gent. Studenten die op fietsafstand wo-
nen, komen met de fiets, de rest gaat steevast 
per metro. In Gent lijken fietsen voorrang te 
hebben, maar dat is in Londen helemaal niet 
zo. Fietspaden zijn iets redelijk nieuw in Lon-
den, het hangt ervan af waar je woont. Voor 
de Olympische Spelen zijn er veel nieuwe 
aangelegd. Er is wel een nieuwe beweging in 
de stad, ‘Go Dutch’, die ervoor ijvert Londen 
fietsvriendelijker te maken. In Londen is er 
een park waar veel eenwielers passeren en 
ook geskeelerd wordt, omdat het een goede 
baan is. By the way, you know what’s the most 

difficult thing about rollerblading? Telling your 
parents that you’re gay. 

In mijn eerste week in Gent nam ik eens 
de tram, maar nu doe ik alles per fiets. Op 10 
minuten fiets ik van mijn appartement naar 
school, maar het is ook leuk om te wandelen. 
De kasseien zien er soms wel glibberig uit en 
zijn niet bepaald comfortabel, net als tramlij-
nen. Daar ben ik de eerste week over geval-
len. Ik vind dat fietsers soms zeer roekeloos 
zijn in Gent: als ze de straat oversteken kijken 
ze niet naar ander verkeer. Als je dat in Lon-
den zou doen, ben je gewoon dood.”

 

Noel Kholil Massaad, 21 jaar
Politieke wetenschappen 
Zahle (Libanon)

“Het verschil tussen mobiliteit in mijn 
thuisland Libanon en hier in Gent zou niet 
groter kunnen zijn. Bij ons is de situatie dra-
matisch: elk jaar sterven duizenden mensen 
op de weg omdat niemand zich aan de weg-
code houdt. Fietsers zie je er zo goed als niet 
en ook de bus nemen is er een gevaarlijke 
onderneming. Libanezen zijn van nature uit 
vriendelijke mensen, maar als ze in een auto 
stappen vergeten ze alle normen en waarden. 
Automobilisten zouden zich moeten bewust 
zijn van hun verantwoordelijkheid, maar bij 
ons is het omgekeerde waar. Een rood stop-
licht in Libanon betekent: gas geven! Het 
gaat zelfs zo ver dat verschillende ngo’s zich 
bezighouden met sensibiliseringscampagnes, 

mede omdat de overheid er geen prioriteit 
van maakt. Kon Hady, wat zoveel betekent als 
‘Be Calm’, is een van hen en wordt steeds po-
pulairder. Het werd opgericht door de moe-
der van een verkeersslachtoffer en promoot 
het niet rijden onder invloed, dragen van de 
gordel en aangepaste snelheid. Er was echt 
wel nood aan een dergelijke organisatie in 
Libanon. Toen ik nog maar enkele dagen in 
Gent was, zag ik eens een kind enkele meters 
achter z’n ouders fietsen, het was zeker nog 
geen tien jaar oud. Bij ons zou zoiets zeker 
niet kunnen. De mensen hier zijn er blijkbaar 
van overtuigd dat ze zich ook als zwakke weg-
gebruiker veilig kunnen verplaatsen, en dat 
is mooi om zien. Wat mij trouwens ook ver-
baasde, is dat bussen en trams hier ook vaak 
bestuurd worden door vrouwen. Zo’n zware 
machinerie, ik stond ervan versteld dat een 
vrouw daar mee om kon. Ik rij in Gent stee-
vast met de fiets, maar ik moet mijn techniek 
nog wat bijschaven. Ik ben reeds drie keer 
verzeild geraakt in een tramspoor, telkens 
met een valpartij tot gevolg. Ook met de po-
litie heb ik negatieve ervaringen. Zo reed ik 
eens per ongeluk in de verkeerde rijrichting 
op het Sint-Pietersplein, en werd daarvoor 
brutaal aangesproken door een agent. Oké, 
ik begrijp dat de regels voor iedereen gelden, 
maar als Erasmusser is het niet altijd gemak-
kelijk om te weten hoe de lokale wegcode in 
elkaar zit.”■

Michiel Geldof & trui van ackere
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LEDEGaNCK 3 *

Auditorium 3 in de Ledeganck is niet ge-
schikt voor mensen met hoogtevrees. Het vo-
gelperspectief van waaruit je de lessen volgt, 
vormt een pijnlijke aanslag op de nekwervels. 
Nekpijn voorkomen door de les niet te volgen 
is geen optie, want de stoelen laten middag-
dutjes niet toe. Daarenboven komt nog eens 
een verhoogde kans op griep. Zowel de hoog-
teziekte als de Siberische temperaturen kun-
nen daar de oorzaak van zijn. De airco zorgt 
voor verkleumde vingers, maar heeft als voor-
deel dat ze genoeg wind produceert zodat je 
zelf de bladzijden van je cursus niet meer 
dient om te draaien. Blaast ze echter ook je 
notities naar beneden, dan ben je reddeloos 
verloren. Je kan alleen maar hopen dat je no-
tities daar diep beneden niet in een plas wa-
ter terechtkomen. Vorig semester veranderde 
dit gedrocht van een auditorium immers tij-
delijk in een vijver door toedoen van enkele 
werkmannen en behulpzame stortbuitjes. Als 
je notities in het water zouden drijven, spaar 
dan de moeite om de steile bergwand af te 
dalen. Je had waarschijnlijk toch nog niets 
genoteerd. Je prof is vanop deze afstand on-
mogelijk te verstaan, laat staan dat je de slides 
kon lezen.

auDitORiuM LEON DE MEyER ****

Het auditorium in het UFO is gigantisch: 
het kan duizend individuen zetelen. Toch is 
het zelden volzet. Enkel tijdens speciale aan-
gelegenheden en de eerste les van Historische 
Kritiek zit het volk noodgedwongen op de 
trappen. Dit moderne auditorium heeft het 
werkelijk allemaal: een relatief mooi interi-
eur, functionele bankjes met voldoende been-
ruimte en weinig graffiti — te danken aan de 
zwarte kleur —, twee projectoren en een goe-
de geluidsinstallatie. Daarnaast is er nog een 
wand die vanuit het plafond kan zakken om 
het auditorium in twee te delen. Dit vergt wel 
een volledige evacuatie van de zaal, enkele 
technici en tijd. Bijgevolg gebeurt dit maar 
zelden. Toch is het niet al goud wat blinkt. 

Hoewel de UGent veel prestige gewonnen 
heeft door dit architecturaal hoogstandje en 
de werking van de wand angstvallig geheim 
tracht te houden, heeft de student zelf min-
der aan het grote formaat. Vanaf de bovenste 
rijen is de prof slechts een smurf en de slides 
zijn ook hier slecht zichtbaar. Is het audito-
rium opgedeeld, dan kan je eens de verwar-
rende ervaring opdoen om tezelfdertijd twee 
lessen te volgen. Dit wordt vooral problema-
tisch indien de prof achter de wand beter te 
horen is dan je eigen prof. Als de les eenmaal 
afgelopen is, blijft er bovendien een schrij-
nende hoeveelheid afval achter. Er staan mis-
schien geen automaten in het UFO, maar 
vuilnisbakken zijn ook ver te zoeken. 

Film-PlatEau *****

De Film-Plateau in de Paddenhoek is on-
getwijfeld het meest romantische auditorium 
van onze alma mater. In het schemerdonker 
van dit filmzaaltje is het aangewezen je lief 
mee te nemen naar de les en eventueel een 
doos popcorn. Aangezien de tafeltjes eigen-
zinnig scheef hangen, is noteren not done. 

Zak dan ook heerlijk onderuit op de rode fau-
teuils en geniet van de sfeervolle verlichting. 
Studeren hoeft immers niet altijd kommer en 
kwel te zijn. Eén nadeel: het gevaar bestaat 
dat de gezelligheid van dit old school lokaal je 
gedachten doet afdwalen naar vervlogen tij-
den. Voor je het weet, lig je lekker te snurken. 
Ook niet-studenten kunnen van dit unieke 
auditorium genieten, want er worden ook re-
gelmatig filmvoorstellingen in georganiseerd. 
Ah, waren alle auditoria maar zo...

NB i, ii & iii ***

Twee jaar geleden renoveerde de UGent 
de auditoria NB I, II & III in de Universiteits-
traat. Sindsdien is alles terug netjes in orde. 
Hier geen poëtische teksten of fallustekenin-
gen op de bankjes. De vernieuwde tafeltjes 
kan je terug uitschuiven zonder dat het lijkt 
of er een krijsend varken gekeeld wordt. Daar 
zouden de auditoria aan de Hoveniersberg 
wat kunnen van leren. De oliecrisis van de 
jaren zeventig is voorbij, beste economisten. 
Smeren maar, die scharnieren! De beamer 
en geluidsapparatuur van de NB’s doen hun 

In auditoria verslijten studenten vele broeken, al slapend, al babbelend en af en toe al eens op-
lettend. Natuurlijk kan geen enkele student kiezen in welke zaal hij zit voor een vak, maar dat 
houdt niemand tegen om de auditoria in meer detail te beoordelen dan de proffen. En ons dus 
ook niet. Een selectie. 

het beste auditorium van Gent
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tobe Steel en Sebastian ippolito

werk, verduisteringsluiken kunnen vanop af-
stand worden bediend en achteraan hangen 
twee extra computerschermen. Zoals in de 
meeste auditoria lijken de stoelen ook hier 
te willen zeggen: “zit recht en let op”. Ou-
dere studenten die de voorgangers nog heb-
ben meegemaakt, missen wel de leren zetels, 
ervaringsdeskundige Martijn getuigt: “Fuck, 
die leren zetels, dat waren echt fucking goeie 
lerenzetels. Vroeger kon je daar nog in ach-
teruit leunen en chillen enal”. Als je aandacht 
toch onherroepelijk afdwaalt, is het aangera-
den om naar buiten te staren. De linkerkant is 
voor de eerder romantische types, met de to-
rens van Gent; de rechterkant met de achter-
gevel van KBC doet economische bollebozen 
ongetwijfeld wegdromen over een toekomst 
als Monopoly-mannetje. Wanneer na de les 
het gedrum om buiten te geraken te groot 
wordt, en het lage plafond te benauwd, dan 
kan je nog steeds aan de voorkant de proffen-
uitgang nemen. Die is veel sneller en biedt de 
ideale gelegenheid om uw favoriete prof van 
dichterbij te leren kennen.

blanDiJn a & b *

Ben je groter dan één meter twintig en 
geen slangenmens? Dan heb je ook een grote 
hekel aan auditorium A en B op de Blandijn. 

Vooral in auditorium B komt het talent om 
je benen in je nek te kunnen leggen erg van 
pas. Als ochtendgymnastiek kan het wel tel-
len. Het is er wél gezellig donker, waardoor je 
even ongemerkt kunt wegsoezen, als je knie-
en het tenminste niet al te luid uitschreeuwen 
van de pijn. Zit je met de gevolgen van een 
zware nacht, dan zou je twee problemen kun-
nen hebben. Enerzijds helpen de fascinerende 
kleuren niet bij die vage misselijkheid, ander-
zijds is het door de onlogische inrichting on-
mogelijk om subtiel en snel even de toiletten 
in te vluchten. De combinatie van beiden is 
mogelijk nefast voor de gezelligheid. Over de 
aanwezige lectuur kunnen we zeggen dat ze 
behoorlijk eenzijdig is zoals in de rest van de 
Blandijn. Who the hell is Melchior en waar-
van wil hij precies president worden? 

auDitORiuM QuEtELEt ***

Auditorium Quetelet, zucht. Jaren hebben 
de economiestudenten erop moeten wachten, 
want de richting kende een exponentiële groei 
en de bestaande auditoria waren voor de eer-
stejaarsvakken niet groot genoeg meer. Maar 
bij de start van het academiejaar 2006 kon het 
‘grootste auditorium van de UGent’ met veel 
omhaal in gebruik genomen worden. Einde-
lijk zou er een einde komen aan het volgen 

van de lessen op trapjes en het uitwijken naar 
grotere auditoria verder weg. Alleen groeide 
de richting sneller dan de bouw van het audi-
torium en volstonden de 579 zitjes niet meer 
voor die ijverige eerstejaars… En daar kwam 
het idee voor een nòg groter auditorium: het 
UFO. Maar terug naar Quetelet. Er is een gi-
gantisch scherm waarop de inhoud van de 
slides voor de achterste rijen nog net te ont-
waren is. Een ouderwets groen krijtjesbord 
zorgt voor een vleugje gezelligheid. Maar 
dat vleugje weegt lang niet op tegen de grote, 
lelijke betonnen platen die zogezegd esthe-
tisch zouden moeten zijn. Betonnen muren, 
dus vergeet het maar om je mama te sms’en 
dat je alweer een dag overleefd hebt. Vier 
vluchtwegen, twee langs achteren, verlenen 
de studenten echter een uitgebreid aanbod 
aan ontsnappingsroutes indien de les tegen-
valt. Over de stoelen en bankjes horen we 
weinig klachten: er is beenruimte genoeg en 
de schuiftafeltjes zijn voldoende groot. Bo-
vendien is er reeds wat lectuur op de banken 
voorzien. We mogen uiteraard het grote raam 
boven in het auditorium niet vergeten, dat 
vaak gebruikt wordt voor studentengrappen 
en de studenten het ‘dier in de dierentuin’-
gevoel bezorgt. Datzelfde raam zit jammer 
genoeg veel te hoog om voor enig interessant 
uitzicht te zorgen. ■
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Tien studenten van onze universiteit maakten in sa-

menwerking met Sensoa een preventiecampagne. Vol-

gens laatstgenoemde blijft het aantal soa’s bij studenten 

namelijk jaar na jaar stijgen. Niet alleen die stijging, maar 

ook de grote onwetendheid verontrust Sensoa. Met de 

nieuwe campagne tracht men allerlei misverstanden — 

iedereen dacht wel eens dat ‘chlamydia’ een kamerplant 

was — retrostyle de wereld uit te helpen. Onze collega-

studenten maakten gebruik van sociale media om binnen 

te treden in de leefwereld van ons, studenten. Je vindt het 

filmpje op de Facebookpagina van Sensoa.

Terwijl de rectoren van de KU Leuven en de UGent juichen 

na het ronden van de kaap van 40 000 studenten, zwelt intern 

de kritiek steeds meer aan. Zo wordt een diploma door het gro-

te aantal studenten steeds minder waard, aldus Marc De Vos, 

hoogleraar Arbeidsrecht aan onze universiteit. Dat de rectoren 

de gestage stijging bejubelen, ligt volgens hem aan de financie-

ringswijze. Zo krijgt de universiteit per student een bepaald 

bedrag, en gaat het uiteindelijk enkel om geld, en niet om intel-

lectuele kennis.

Emma Onraet, doctoraatsstudente aan de faculteit Psy-

chologie en Pedagogische Wetenschappen, concludeert dat 

mensen met rechtse politieke ideeën vatbaarder zijn voor 

maatschappelijke dreiging. Onder die noemer plaatst ze on-

der andere terrorisme en de economische crisis. Daarmee 

doet ze het vooroordeel teniet dat personen met een recht-

se politieke voorkeur vaak probleemgevallen zijn. Toch ver-

rechtst de maatschappij slechts licht, volgens haar promotor 

Alain Van Hiel. ■

ES Het tekort aan gratis fietsenstallingen in Gent vol-
gens het Gents Milieufront (GMF). Pijnpunt is vooral 
het station Gent-Sint-Pieters, waar meer dan 2000 sta-
len rossen geen knusse stal vinden om het weekend in 
door te brengen. Er is verbetering op komst, maar die 
is onvoldoende. Tegen 2020 zouden er minstens 20 000 
vrije plaatsen moeten zijn om tegemoet te komen aan 
het stijgende aantal Gentse fietsers, dixit het GMF. ■
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SCHAMPER  SIXTIET
“Excuse me while I kiss the sky.” - Jimi Hendrix



SCHAMPER  SIXTIET

 1.Met een skateboard de Blandijn afroetsjen.
2.Je binnenlullen in de VIP-ruimte en poseren met de aanwezige rich and 
famous. (De Kick-Off telt ook)
3.Op een standbeeld klimmen en een klassiek gedicht declameren. 
(Ervaringsdeskundige Lotje getuigt: die toeristen bleven maar geld geven!)
4.Gaan skiën in bikini/bloot bovenlijf. (Are you freezing or just happy to see 
me?)
5.Te koude auditoria verwarmen met geestrijke dranken in een heupflacon. 
(Ervaringsdeskundige Simon getuigt: de wijsheid zit in de fles)
6.Naar Sea Life gaan met een visnetje.
7.Verkleed als Romeinse senator de Vooruit binnen schrijden. 
(Ervaringsdeskundige Martijn getuigt: de wijnvlekken op mijn toga passen 
prima in het concept.)
8.Op een stelling klimmen in het holst van de nacht.
9.Je eigen dood in scène zetten en een foto nemen aan je graf.
10.In plaats van online te gamen, je lichtgevende, vlammende zwaard boven-
halen en de straten zuiveren van het tuig.
11.Een foto van al die fotografen die foto’s nemen terwijl jij ook net die foto 
neemt waar al die fotografen opstaan (voor wie nog kan volgen).
12.Je zwembroek en opblaasbandje aantrekken en in de plassen gaan 
springen.
13.In de grootste wasmachine van het wassalon kruipen. 
(Ervaringsdeskundige Joost getuigt: hoe wanhopig ik ook op het ruitje bleef 
kloppen, niemand deed open.)
14.Met een éénwieler in de tramsporen fietsen.
15.Als Manneke Pis poseren op de Korenmarkt.
16.In pyjama in de les verschijnen (en op de eerste rij gaan zitten).
17.Gehuld in een Belgische vlag deelnemen aan een NSV!-betoging.
18.Diegene zijn die de Naakte Mannen-ronde herintroduceert op de 
12-urenloop.
19.Met het lint van iemand anders op de foto staan, dan is die persoon je een 
bak verschuldigd.
20.Op de cover van Schamper schitteren. 

Fototips voor Facebooksletten:
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Wetenschap

kort

DiNO’S EN vEREN

Het beeld dat wij van dinosaurussen 
hebben is compleet veranderd sinds onze 
kindertijd. Zo had onze geliefde T. Rex mis-
schien wel veren. Wat? Toegegeven, het 
waren slechts donsveertjes, niet het type 
dat vogels in staat stelt te vliegen. Een an-
dere dino, de op een struisvogel lijkende 
Ornithomimus, had minder pluizige veren, 
maar ook deze dienden niet om te vliegen 
want met zijn 3, 5 meter was Ornithomimus 
daar te groot voor. Bovendien is er geen be-
wijs dat suggereert dat deze soort vliegende 
voorouders of nazaten had. De lange veren 
op de arm zouden eerder dienen voor sek-
sueel vertoon —zoals de staartveren van de 
pauw— of om de jongen te beschermen. 

Een andere dinosaurus, de Microraptor, 
gebruikte zijn vier bevederde ledematen wél 
om te vliegen.  Met behulp van een wiskun-
dig model reconstrueerden wetenschappers 
aan de University of Southern California de 
vliegtechniek van Microraptor. Hij zette 
bochten in met zijn voorste ‘vleugels’ om 
dan kracht bij te zetten met zijn bevederde 
achterpoten. Dat extra paar vleugels is trou-
wens ook datgene wat Microraptor de das 
heeft omgedaan . Eenmaal in de lucht is het 
nu eenmaal belangrijk om zo licht mogelijk 
te zijn. 

tWEE MOEDERS, ééN vaDER

Twee ouders van hetzelfde geslacht heb-
ben is tegenwoordig geen taboe meer. Maar 
wat als je twee moeders en één vader hebt en 
ze alle drie je biologische ouders zijn? We-

tenschappers aan de Oregon Health and Sci-
ence University zorgen dat het werkelijkheid 
zal worden. Het grootste deel van ons DNA, 
dat geleverd wordt door zowel de moeder als 
de vader, zit in de celkern opgeslagen. Maar 
onze mitochondriën bevatten ook DNA, zo’n 
37 genen om precies te zijn. In vergelijking 
met de 20 000 genen in de celkern lijkt dat 
wel een peulenschil, maar ze zijn belangrijk 
voor de werking van de cel. Bovendien geeft 
enkel de moeder haar mitochondriaal DNA 
door aan haar nakomelingen via de eicel. 
Net als bij gewoon DNA kan ook mitochon-
driaal DNA genetische ziektes veroorzaken. 
Om zulke ziektes te voorkomen, planten de 
onderzoekers de kern van een eicel met on-
gezonde mitochondriën in een gezonde cel. 
Het proces staat nog niet volledig op punt, 
maar de toekomst ziet er rooskleurig uit. 
Een groter probleem zijn de ethische impli-
caties van dergelijke bio-engineering: voor-
lopig is het inplanten van zulke eicellen in 
een baarmoeder illegaal. Wie weet brengt 
dit onderzoek daar verandering in, zoals in 
-vitrofertilisatie in zijn tijd.

KaNKERKLEuR

Het leven is niet eerlijk. Vooral voor wie 
rost is. Om te beginnen wordt de roodha-
rige medemens gepest op de speelplaats. 
Daarnaast beschermt hun versie van mela-
nine, feomelanine, hen minder goed tegen 
UV-straling dan het meer voorkomende eu-
melanine. Daardoor hebben ze al een ver-
hoogde kans op melanoom en een duurdere 
zonnebrandcrème nodig. Maar het slechste 
nieuws komt van een team onderzoekers 

van het Massachusetts General Hospital in 
Boston. Ze vermoeden dat er nog een ande-
re factor meespeelt in het verhoogde risico 
op melanoom bij roodharigen. Tijdens een 
onderzoek op venetiaans blonde, normale 
en albino muizen dook bij de rosse muizen 
meer huidkanker op nog voor dat er enige 
UV-straling aan te pas kwam. Of dit ook bij 
mensen zo is, blijft voorlopig onduidelijk. 
Sowieso kan je best goed smeren voordat 
je gaat zonnebaden. Beter voorkomen dan 
genezen. 

It starts In your jeans

Luchtvervuiling is een zwaar probleem 
in de stad; al die auto’s stoten gezamenlijk 
nogal wat uit. Spoedig kunnen de kleren 
die je draagt ook het verschil maken en niet 
omdat ze fair trade zijn. Neen, het enige wat 
je hoeft te doen is je kleren af en toe — eens 
om de tien à twintig wasbeurten — te was-
sen met Catclo, kort voor Catalytic Clothing. 
Nanodeeltjes titaniumoxide hechten zich 
sterk aan de vezels van je kleren. Loop er-
mee rond en diezelfde nanodeeltjes plukken 
onder invloed van daglicht stikstofoxide uit 
de lucht. Een persoon die de hele dag zo 
rondloopt, verwijdert zo gemiddeld 5 gram 
stikstofoxide uit de lucht. Dat lijkt niet veel, 
maar in feite is dat ongeveer evenveel als 
een gezinsauto dagelijks uitstoot. Je kan dus 
de uitstoot van je auto neutraliseren. Stel je 
eens voor wat het effect kan zijn als de halve 
stad zijn kleren af en toe met dit product 
wast. ■

Sebastian ippolito
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Het gaat slecht met de verkoop van elek-
trische auto’s in ons land. Barslecht zou men 
zelfs kunnen zeggen. Met lede ogen bekij-
ken eco-activisten en verkopers de bedroe-
vende cijfers. Nog geen vijfhonderd groene 
wagens rolden dit jaar de toonzalen uit. De 
consument kijkt met gemengde gevoelens 
naar deze duurzame technologie. Hoewel het 
groene aspect wel aantrekt, hebben boosdoe-
ners als relatief lange laadtijden en de hoge 
kostprijs  een afschrikkend effect. Bovendien 
stelt de kritische consument zich vragen bij 
het klimaatneutrale label van deze wagens: 
zolang de stroom niet groen is, kan men elek-
trische voertuigen bezwaarlijk ecologisch 
verantwoord noemen. Toch heeft de elektri-
sche auto een toekomst. Autoconstructeurs 
ontwikkelen meer en meer elektrisch aange-
dreven modellen en hier in Vlaanderen sloe-
gen enkele bedrijven de handen in elkaar om 
onder de noemer Flanders’ DRIVE (domein 
‘clear powertrains’) technologie te ontwikke-
len om de autonomie van elektrische voer-
tuigen te verhogen. Het is in het kader van 
dit project dat Inverto zijn duurzame motor 
ontwikkelde, en binnenkort in Evergem met 
de productie zal starten. Het bedrijf optima-
liseerde het reeds bestaande concept van de 
SR-motor zodat deze in elektrische wagens 
kan worden ingebouwd. SR-motoren, swit-
ched reluctance motoren of geschakelde re-
luctantiemotoren, maken geen gebruik van 
permanente magneten. Een interessant ge-
geven is dat het metaal dat hiervoor gebruikt 
wordt uitzonderlijk zeldzaam is geworden. 
Momenteel heeft China zowat een monopo-
lie op de ontginning van dit supermagneti-
sche neodymium, en daar profiteert het ten 
volle van. Door de export meer en meer te 
beperken, stijgen de prijzen bijna exponenti-
eel en hoopt China de groene industrie voor 
turbines en elektromotoren nog meer te do-
mineren.  

De SR-motor gebruikt dus geen perma-
nente magneten, maar hoe werkt de motor 
dan wel? Een elektrische motor bestaat uit 
twee delen: de stator, een holle onbeweeglij-
ke buis, en de rotor: een staaf die in de stator 

roteert. Waar de traditionele elektromotor 
werkt op basis van een krachtmoment uit-
geoefend op een aantal stroomlussen (de ro-
tor) in een magnetisch veld (opgewekt door 
permanente magneten in de stator), werkt de 
SR motor op basis van de minimale magneti-
sche weerstand. Zoals een elektrische stroom 
altijd de weg met de minimale elektrische 
weerstand volgt, zo volgt een magnetische 
flux altijd de weg met de minimale magne-
tische weerstand. Een stuk metaal, hier de 
rotor, zal zich in een magnetisch veld altijd 
oriënteren zodat er een minimum aan mag-
netische weerstand ontstaat, wat leidt tot 
beweging. Verandert men nu voortdurend 
het magnetisch veld, dan zal de rotor blijven 
draaien. Het veranderend magnetisch veld in 
de stator wordt gegenereerd door verschillen-
de elektromagneten die afwisselend aan- en 
uitgeschakeld worden. 

Inverto’s SR motor lijkt niets dan voorde-
len te hebben. Hij is eenvoudig te construeren 

aangezien de draaiende rotor niet van stroom 
voorzien moet worden. Het ontbreken van 
permanente magneten maakt deze motor niet 
alleen stukken goedkoper dan de traditionele 
elektromotor, hij is ook milieuvriendelijker. 
De productie vereist immers geen milieube-
lastend neodymium-ontginningsproces. De 
motor blijkt betrouwbaarder te zijn bij hoge 
snelheden en schakelt bij problemen auto-
matisch in neutraal wat hem stukken veiliger 
maakt dan de motor met permanente mag-
neten. Met al deze voordelen is het niet echt 
verwonderlijk dat Inverto op internationale 
belangstelling kan rekenen. De vraag is of 
het kleine Inverto na zijn geslaagde aanval op 
China er ook in slaagt zich sterk te houden 
tussen de grote motorproducenten die allen 
staan te springen om de technologie te kopi-
eren. ■

Inverto, een spin-off van onze universiteit, mag zich meten met de reuzen van de auto-industrie. 
Deze duurzaamheidsgerichte Gentse KMO ontwikkelde de eerste magneetvrije motor voor elek-
trische auto’s en stak zo de draak met China’s economische imperium.

Quinten Bafort

De elektrische auto 2.0
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Iedereen kent de legendes die de prehisto-
rische stenen omringen. Stonehenge zou een 
sterrenobservatorium zijn, gebouwd door 
een hoogstaande premoderne beschaving die 
daarbij een handje toegestoken werd door 
een paar buitenaardse aannemers.

Archeologen zijn meestal nuchterder wan-
neer ze het over Stonehenge hebben. Zij spre-
ken over een megalithische site uit de jonge 
steentijd met een sacraal centrum en een aan-
tal tumuli. Vrij vertaald: een plaats gebruikt 
voor spirituele dingen en begrafenissen. Van 
5100 tot 3600 jaar geleden was het een hei-
lige plaats voor de omwonende culturen. Het 
stenen bouwwerk werd voorafgegaan door 
een houten installatie, met een gelijkaardig 
ritueel doel (met dank aan Rmhermen, Sjc, 
Quercusrobur en de andere auteurs van het 
Wikipedia-artikel over Stonehenge).

Over de exacte functie tasten onderzoe-
kers nog steeds in het duister. Belangrijke 
clans gebruikten Stonehenge als hun be-
graafplaats en de poorten zijn georiënteerd 
volgens de zomer- en de winterzonnewende 
(respectievelijk de langste en de kortste dag van 
het jaar, doorgaans op 21 juni en 21 december, 
n.v.d.r.), maar de bouwers van Stonehenge 
zijn er, onder andere door hun ongeletterd-
heid, in geslaagd hun geheimen goed te be-
waren. Wat betreft mythbusting is Stonehenge 
echter zeker niet gebouwd door aliens, reu-
zen of Merlijn. Het heeft ook nooit dienst ge-
daan als prehistorisch hospitaal en er is geen 
enkele link met de Illuminati of met de re-
cente verkiezingsoverwinning van de N-VA 

(complottheoretici zijn tot werkelijk alles in 
staat!).

tOERiStEN, ROCKStERREN EN aR-
CHEOLOGEN iN StONEHENGE

Wat de waarheid ook moge zijn, Stonehen-
ge heeft goed geboerd dankzij de vele al dan 
niet wetenschappelijke verhalen. Tegenwoor-
dig ontvangt het nabijgelegen dorpje Avebu-
ry (486 inwoners) jaarlijks 800.000 bezoekers 
die zich aan het prehistorische bouwwerk ko-
men vergapen. Een foto van het monument 
is een van de vier voorgeprogrammeerde bu-
reaubladachtergronden in Windows XP. De 
jaarlijkse winst op het monument is ruim zes 
miljoen pond. Ook leuk om te weten: de oud-
ste restanten van Stonehenge, zo’n 10.000 jaar 
oud, bevinden zich tegenwoordig onder het 
beton van de toeristenparking. Of nog: tot 
1985 werd letterlijk op de stenen een muziek-
festival gehouden, waar onder meer Jimmy 
Page optrad.

Maar Stonehenge is meer dan alleen een 
toeristische trekpleister, het is een van de be-
langrijkste monumenten uit de prehistorie en 
een archeologische schat van formaat. De site 
van Stonehenge (25 km², de site is dus ruimer 
dan alleen het monument in het midden) 
staat sinds 1986 dan ook op de UNESCO-we-
relderfgoedlijst. Hierdoor moest het muziek-
festival verdwijnen, hoewel nog steeds afval 
uit die periode moet worden opgeruimd. 
Maar niet alleen vanuit een muzikaal oog-
punt was die opname in de lijst spijtig. On-
danks de broodnodige bescherming die het 

monument voortaan kreeg, krabden ook ar-
cheologen zich nu in het haar. Door de stren-
ge regelgeving van de Britse autoriteiten werd 
onderzoek op de site plots moeilijk, sterk ge-
reglementeerd en daardoor vrij uitzonder-
lijk.

DE vaKGROEP BODEMBEHEER iN 
StONEHENGE

Het is dan ook een hele eer dat onze uni-
versiteit de uitnodiging kreeg mee te werken 
aan een nieuw project, met als doel de omge-
ving rond Stonehenge te reconstrueren zoals 
ze er 4 à 5 millennia geleden uitzag. Profes-
sor Marc Van Meirvenne en zijn team van de 
vakgroep Bodembeheer (faculteit Bio-inge-
nieurswetenschappen) trokken in september 
naar het zuiden van Engeland. Professor Van 
Meirvenne: “De uitnodiging kwam van een 
groep Engelse en Oostenrijkse onderzoekers, 
die graag van onze vernieuwende technolo-
gie gebruik wilden maken. Met onze scanner 
kunnen we de bodem tot op drie meter diepte 
op onregelmatigheden en menselijke sporen 
controleren. Het apparaat heeft de vorm van 
een lange buis, die op een slee of met een trac-
tor over de bodem getrokken wordt. Er wordt 
een elektromagnetisch veld opgewekt, en de 
scanner controleert hoe dat door onregelma-
tigheden in de bodem wordt verwerkt.”

Het is dankzij die onderzoeksmethode dat 
de universiteit de kans kreeg mee te werken 
aan het project van het Oostenrijkse Ludwig 
Boltzmann Institute for Archaeological Pros-
pection en de Britse University of Birming-

Panoramix was 
geen Brit

In het licht van de bleke zonsopkomst rijzen ze op boven de schier eindeloze velden rond 
Salisbury. De machtige monolieten van Stonehenge. De halfgoddelijke stenen genieten bij me-
nig wichelroedeloper en neodruïde een mythische status. De UGent ging gelukkig iets weten-
schappelijker te werk bij haar onderzoek ter plaatse.

uGent ontrafelt de geheimen van stonehenge
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ham onder leiding van professor Vincent 
Gaffney. “De techniek is nog vrij nieuw en 
onze ervaring gaf de doorslag. We bereikten 
al goede resultaten in België, maar de inter-
nationale erkenning is uiteraard leuk.” De 
scanner is een absolute noodzaak, want het 
is verboden ook maar een kluit aarde in de 
omgeving om te spitten. Klassieke archeolo-
gische methodes zijn dus uit den boze. “We 
hebben gedurende een week zo’n 20 hectare 
van de site systematisch afgezocht. Die scans 
worden dan weer gekoppeld aan gps-coör-
dinaten, zodat een kaart van de bodem kan 
worden opgesteld. Hiermee kunnen visuele 
landschapselementen uit de prehistorie, zoals 
wegen en greppels, gereconstrueerd worden. 
Als het onderzoek een succes blijkt, wordt het 
misschien mogelijk om in de toekomst een 
groter gebied in kaart te brengen.”

DE vRt iN StONEHENGE

Op de vraag naar de resultaten van het 
onderzoek luidt het dat de scans gelukt zijn, 
maar dat de resultaten nog geanalyseerd 

moeten worden: “We hebben een docto-
raatsstudent die bezig is met de verwerking 
van de gegevens, maar de deadline voor zijn 
doctoraat nadert en dat heeft voorlopig voor-
rang. Maar de resultaten zullen zeker binnen 
afzienbare tijd gepubliceerd worden via de 
juiste kanalen.” Geen primeur voor Scham-
per dus. Temeer omdat er eerder al artikels 
over het onderzoek verschenen in Knack, De 
Morgen, Het Laatste Nieuws, De Standaard 
en een aantal andere kranten en dagbladen.

Het Journaal stuurde zelfs een camera-
ploeg onder leiding van Koen Wauters naar 
Stonehenge om ter plaatse een reportage te 
maken over het Gentse onderzoek. Professor 
Van Meirvenne zelf was verrast door de pers-
aandacht. “Ik had na het verspreiden van een 
perscommuniqué door de universiteit wel 
telefoontjes van een paar kranten verwacht, 
maar ik was verbaasd dat we een tv-ploeg van 
Eén over de vloer kregen in Engeland. Uiter-
aard werd er veel geknipt in de interviews en 
de reportage, maar ik ben tevreden dat ons 
onderzoek correct in beeld gebracht werd. 
Het doet ons plezier dat ons onderzoek die 

erkenning krijgt en dat we op deze manier de 
universiteit naar buiten kunnen brengen.”

DRuïDES iN StONEHENGE?

Nog een laatste mythe om bij het grof huis-
vuil te zetten: “Er zijn nooit druïden in Stone-
henge geweest. Die kwamen met de Kelten, 
ruim duizend jaar later.” Panoramix en zijn 
kornuiten met witte gewaden en gouden sik-
kels zijn dus nooit in Stonehenge geweest. 
Wat moderne new-agers en neopaganisten er 
niet van weerhoudt om iedere 21ste juni een 
stevig feestje te houden op en rond de archeo-
logische site. Tickets en info op onder meer 
www.stonehenge-druids.org, maar niet te 
luid lachen tijdens de ceremonie, alstublieft. 
En vraag na de viering om wat respect voor 
een van de belangrijkste locaties in ons ar-
cheologische en historische erfgoed. ■

thomas Jacobs
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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: machtswetten.

Op 22 oktober veroorzaakte een 
uitspraak van het Italiaanse  hoogge-
rechtshof een ware schokgolf door de we-
tenschappelijke wereld: zes seismologen 
werden schuldig bevonden aan dood-
slag omdat ze niet genoeg gewaarschuwd 
hadden voor de aardbeving die L’Aquila 
in 2009 tot puin zou reduceren. De aard-
beving had een magnitude van 6,3 op 
de logaritmische schaal van Richter. Die 
schaal is genoemd naar de natuurkun-
dige Charles Francis Richter die ont-
dekte waarom zulke hevige aardbevingen 
zo uitzonderlijk zijn: de frequentie van 
aardbevingen voldoet aan een machts-
wet. Dat wil zeggen: het aantal aardbe-
vingen met een magnitude groter dan 
een bepaald getal, neemt exponentieel af 
met dat getal. Vaak zal de grond dus licht-
jes daveren, slechts in zeldzame gevallen 
doet ze huisjes omvallen. Machtswetten 
zijn alomtegenwoordig in de natuur. Niet 
alleen de grootte van aardbevingen, maar 
ook die van steden, maankraters, woor-
den of bosbranden is verdeeld volgens 
een machtswetdistributie.

De grote tegenhanger van de machts-
wet is de normaalverdeling, beter bekend 
als de Gaussiaanse klokcurve. Een goed 
voorbeeld van een distributie die gemo-
delleerd kan worden door zo’n gausscur-

ve is de lichaamslengte van mensen. Zo 
schommelt de lengte van een Belgische 
vrouw rond een gemiddelde van 1,68 
meter. Er bestaan natuurlijk iets grotere 
of kleinere vrouwen, maar een vrouw die 
kleiner is dan een mier of groter dan de 
Eiffeltoren, zal je met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid nooit over 
straat zien wandelen.

Bij machtswetten bestaat zo’n karak-
teristieke schaal niet. Daarom zijn ze 
contra-intuïtief. Vaak is het zelfs wiskun-
dig onmogelijk om het gemiddelde van 
een machtswet uit te rekenen. Er bestaat 
dus niet zoiets als ‘de gemiddelde, typi-
sche aardbeving’. Aardbevingen zijn het 
resultaat van een complex terugkoppe-
lingssysteem waarbij een kleine storing 
willekeurig grote gevolgen heeft. Het is 
dan ook ontzettend moeilijk om derge-
lijke fenomenen te gaan voorspellen.

Een ander voorbeeld van een onvoor-
spelbaar systeem dat gebaseerd is op 
terugkoppelingsmechanismen is een fi-
nanciële markt. Net als onze aardkorst is 
een markt een systeem dat zich nooit in 
evenwicht zal bevinden. Er komt steeds 
nieuwe informatie het systeem binnen, 
waarop voortdurend feedback komt in 
de vorm van verkochte aandelen. Soms 
kan dit collectief gedrag een beurscrash 

tot gevolg hebben. Wat aardbevingen zijn 
voor onze aardkorst, dat zijn beurscra-
shes voor financiële markten.

Desondanks zijn heel wat modellen 
in de financiële wiskunde gebaseerd op 
het idee dat financiële markten altijd in 
evenwicht zijn en worden de distributies 
er typisch gemodelleerd met normaal-
verdelingen. Het probleem is dat die 
normaalverdeling de kans op extreme 
gebeurtenissen systematisch onderschat. 
In realiteit vertonen de distributies van 
financiële data ‘vette staarten’, die beter 
gemodelleerd kunnen worden met een 
machtswet. Het zijn net die zeldzame 
gebeurtenissen in de staarten, ver van 
het gemiddelde, die de grootste impact 
hebben. Risicoanalisten hebben dus ja-
renlang de risico’s voor extreme crashes 
onderschat door de normaalverdeling 
toe te passen op een fenomeen dat vol-
doet aan een machtswet.

Misschien moeten we, in navolging 
van de seismologen die verantwoordelijk 
gesteld werden voor een dodelijke aard-
beving, ook de financiële risicoanalisten 
zes jaar gevangenisstraf geven omdat ze 
de laatste financiële crisis niet zagen aan-
komen? ■

Over de onvoorspelbaarheid van 

aardbevingen en beurscrashes

Pieter Van nuffel
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agenda

CONCERt

Ook al staan de hemelsluizen open en 
waait die paraplu voor de zoveelste keer om, 
het is tijd om uit uw kot te komen! De herfst 
is dan wel volop in het land, in de concertzaal 
van de Handelsbeurs zal daar niet veel van te 
merken zijn. The Dirty Dozen Brass Band 
staat daar op 5 november op het podium om 
hun 35ste verjaardag te vieren en het belooft 
een gigantisch groot feest te worden! Deze 
bekende brassband brengt een mix van funk, 
jazz en bebop.

Een nog groter feest zal het ongetwijfeld 
ook dit jaar worden op I Love Techno. Op 
10 november wordt Flanders Expo weer een 
hele nacht op haar kop gezet met meer dan 
dertig topdj’s. Al jaren dat groene glitterrok-
je en visnetkousen in de kast hangen? Haal 
maar boven, ze kijken daar niet op van een 
weirdo meer of minder.

Nog niet helemaal uw goesting? Om het 
zomergevoel weer binnen te halen en u op-
nieuw op Boombal te wanen, is er op 8 no-
vember Young Folkies Night in de Kinky 
Star. Ambrazar, een zeskoppige groep uit de 
hoofdstad van West-Vlaanderen, brengt naar 
eigen zeggen folk met invloeden uit alle hoe-
ken van de wereld. En het is gratis, dus er is 
niets dat u tegenhoudt!

PODiuM

Toch liever niet te veel springen en dan-
sen, dansen, dansen? Deze week speelt Frank 
Focketyn in Brief aan mijn rechter, een be-
werking van het boek van Georges Simenon. 
In deze monoloog bewijst Focketyn dat hij 
niet enkel moet worden geroemd om zijn ko-
mische prestaties. Hij speelt de arts Charles 
Alavoine die wordt veroordeeld voor moord 
zonder voorbedachten rade op zijn minna-
res. Hij wil de rechter echter overtuigen dat 
hij het wél met voorbedachten rade heeft ge-
daan en schrijft daarom een brief. De lovende 
recensies zijn alvast veelbelovend!

Iets lichtvoetiger is de show van Paul de 
Leeuw die op 15 november in de Capitole 
doorgaat. In Poephoofd (dat is de naam van 
de voorstelling, voor alle duidelijkheid) toont 
De Leeuw dat hij perfect een onemanshow 
kan spelen zonder saai te worden. Anekdotes 
uit zijn eigen leven worden afgewisseld met 
verschillende liedjes, maar nooit zal de hu-
moristische noot ontbreken.

Meer komedie is te vinden in de Tinnen-
pot, Philippe De Maertelaere speelt er The 
Dad (bij ons PAPA) een comedyvoorstelling 
uit 2007 van de IJslandse schrijver Bjarni 
Haukur Thorsson. De voorstelling werd al in 
ruim twintig landen gespeeld en vertelt over 

de nieuwe man, die nu in een wereld van lui-
ers en slapeloze nachten is terechtgekomen. 
Een hilarische voorstelling die de rol van de 
vader in een nieuw daglicht stelt.

ExPO

In het Museum Dr. Guislain loopt nog tot 
13 januari 2013 een fototentoonstelling van 
Jan Locus over vrouwen, religie en extase. 
Locus werd in 2010 winnaar van de Nikon 
Press Award in de categorie Stories, de vele ge-
zichten van het christendom. Zeker de moeite 
dus om deze tentoonstelling te gaan bekijken. 
Tegelijkertijd loopt hier ook de tentoonstel-
ling Nerveuze vrouwen, waar een beeld ge-
schetst wordt van de specifieke positie van 
vrouwen in de psychiatrie. De vraag daar 
luidt of vrouwen niet beginnen te bezwijken 
onder alle vrijheid die ze de afgelopen decen-
nia verworven hebben. Is het nog mogelijk 
om een carrière te combineren met een druk 
sociaal leven en er bovendien voortdurend 
goed uit te zien? ■

Maxime Lampaert
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Ieder jaar plaatst het Filmfestival Gent 
een belangrijk persoon uit de filmwereld in 
de schijnwerpers. Vorig jaar was het de beurt 
aan regisseur Ingmar Bergman, dit jaar 
prijkte Romy Schneider op de affiche. De ge-
fotoshopte sigaret van Romy onderging het-
zelfde lot als de pijp van Jacques Tati. Het is 
niet alleen een relikwie geworden van een tijd 
waarin roken sexy was, het is ook een duide-
lijk statement van het filmfestival. Romy’s 
momenten van rookverslaving, alcohol en 
medicamenten worden opzettelijk wegge-
moffeld.

Op de opening van het filmfestival be-
toogde een kleine groep mensen tegen Barco, 
een Belgische elektronicareus die ook beeld-
schermen levert voor militaire toepassingen. 
Volgens de actievoerders ondersteunt het 
bedrijf het festival om zijn imago op te poet-
sen. Het protest werd snel de kop ingedrukt. 
Misschien symboliseert de aangepaste affiche 
dan toch alles waar het filmfestival echt voor 
staat. De overleden ster kan haar mening niet 
meer geven, maar zoals het licht van uitge-
doofde sterren ons vanavond nog steeds be-
reikt, zo blijft ook Romy schitteren. Een expo 
in het Caermersklooster vertelt haar verhaal.

DuitSE PaRiSiENNE uit WENEN

Romy Schneider wordt in 1938 geboren 
in Wenen, zes maanden na de Anschluss van 
Oostenrijk bij Duitsland. Men dringt haar de 
Duitse nationaliteit op en haar eerste rollen 
speelt ze naast haar moeder in Duitse films. 
Magda Schneider, een persoonlijke favoriet 

van de Führer, rekt haar filmcarrière met 
de hulp van haar levendige dochter. Romy 
beschrijft haar latere rollen in films over de 
Tweede Wereldoorlog als haar verwerking 
van die periode van bezetting. In Le vieux fu-
sil bijvoorbeeld speelt ze een Joodse vrouw die 
gemolesteerd wordt door Duitse soldaten.

De expo geeft een mooi en realistisch beeld 
van de actrice. De Sissi-periode die — zoals 
ze het zelf verwoordde — heel haar leven aan 
haar vastkleefde, wordt niet beklemtoond. 
(In Ludwig maakte Romy een einde aan de 
rozengeur-en-maneschijnprinses en speelde 
ze de Oostenrijkse keizerin met een bittere 
levensvisie en een harde hand.) Er mogen 
ook geen foto’s genomen worden op de expo. 
Romy had het helemaal niet voor de opdrin-
gerige pers die haar op ieder vrij moment be-
stookte.

EEN LaFaaRD, MaaR WEL EEN MOOiE 
LaFaaRD

In 1958, op de set van de film Christine, 
ontmoet Romy Alain Delon. Ze wordt ver-
liefd en besluit hem te volgen naar Parijs. Het 
mooiste koppel van Frankrijk valt uiteen in 
1963. Alain neemt afscheid — of het kattebel-
letje doet dat voor hem — met de woorden: 
“Ik ben naar Mexico met Nathalie. Ik wens je 
verder veel geluk toe.”

In de tussenperiode heeft Romy de basis 
gelegd voor haar Franse carrière. Ze speelt in 
Amerikaanse komedies zoals What’s new pus-
sycat? en leert de theaterwereld kennen met 
de hulp van Luchino Visconti. In 1972 spelen 

Romy en Alain terug samen in de film La pis-
cine. De romantische scènes tussen de ex-ge-
liefden brengen het Franse volk in vervoering 
en de film kent een groot succes.

StERvEN vaN vERDRiEt

Romy’s privéleven kende veel diepte-
punten. Haar lievelingstegenspeler Michel 
Piccoli noemde Schneider een gehavende 
vrouw. Het overlijden van haar grootmoeder 
brandmerkte haar met een levenslange angst 
voor de dood. De mannen in haar leven ver-
lieten haar, plunderden en chanteerden haar 
en sloegen de hand aan zichzelf. Ze versloeg 
ziektes en overwon een tumor met de liefde 
voor haar kinderen.

Toen haar veertienjarige zoon David 
stierf, overmande een immens verdriet haar. 
De jongen probeerde over een hek te klim-
men, viel en spietste zichzelf. Ze gaf zich over 
aan alcohol, tot ze uiteindelijk op 43-jarige 
leeftijd bezweek. Zelfmoord voor de een, een 
gebroken moederhart voor de ander en een 
hartaanval volgens de autopsiedeskundige.  
We zullen het houden op een combinatie van 
de drie. ■

De expo Romy Schneider loopt nog tot 13 janu-
ari in het Caermersklooster. Wie Romy’s schat-
tige snoetje graag in een van haar films ziet, 
kan daarvoor terecht in de authentieke filmzaal 
van het MIAT.

Mensen zijn een verzameling van persoonlijkheden. Sommigen verdrukken al de andere stem-
men tot enkel de allersaaiste overleeft, anderen worden gek, en nog anderen kiezen er eentje uit 
en bergen de rest tijdelijk op. Die laatste zijn de echte acteurs en Romy Schneider was er een 
van.

Een herinnering aan 
Romy Schneider

Stijn bruneel
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Sint-Pietersabdij pakt 

uit met Robert Capa
De Hongaars-Amerikaanse 
fotograaf Robert Capa geldt 
wellicht als een van de meest 
bekende en controversiële 
oorlogsfotografen van de twin-
tigste eeuw. Tot zondag 2 de-
cember kan je in de Gentse 
Sint-Pietersabdij enkele top-
pers uit het oeuvre van de 
wereldberoemde documentai-
refotograaf gaan bezichtigen.

an-Sophie Fontaine

Wie zijn eerste stappen zet in de retro-
spectieve komt meteen oog in oog te staan 
met een reeks contactafdrukken van een pa-
thetische Leon Trotski die voor een audito-
rium aan Deense studenten een lezing geeft 
over de betekenis van de Russische Revolu-
tie. Hoewel de verbannen Russische revolu-
tionair bijzonder cameraschuw was, wist de 
slinkse Capa — in opdracht van het Berlijnse 
fotoagentschap Dephot —  het Kopenhaagse 
Sportpaleis binnen te dringen met een mi-
nuscule Leica bij de hand. Capa’s schalkse 
onderneming resulteerde uiteindelijk in een 
magnifieke beeldenreeks waaruit duidelijk 
een woest articulerende en ideologisch ver-

beten Trotski spreekt. Deze gewaagde fo-
toreeks haalde niet alleen het weekblad Der 
Welt Spiegel, maar luidde ook het veelbelo-
vende debuut in van de toen nog jongvolwas-
sen Andrei Friedmann.

EEn iJzingwEKKEnDE VERSchRiKKing

Doorheen de hele expositie valt op dat 
Capa niet alleen oog had voor het publieke 
optreden van politieke figuren als Trotski, 
Charles De Gaulle en Chiang Kai-shek, maar 
ook aandacht had voor doodeenvoudige bur-
gers en soldaten. Het beeld waarbij een resem 
burgers tijdens een luchtalarm verontruste, 
diepbedrukte en angstige blikken naar de he-
mel werpt, vormt wellicht één van de sterkste 
foto’s uit de gehele retrospectieve. Capa’s in-
teresse voor de alledaagse leefwereld en emo-
ties van verschrikte burgerbevolkingen staat 
in schril contrast met de beelden van promi-
nente, politieke figuren als een voorbij mar-
cherende ijzingwekkende Charles de Gaulle 
of de apathische verschijning van de Chinese 
generaal Chiang Kai-shek.  

BLOED, ZWEEt EN tRaNEN

Uit de foto’s blijkt eveneens de emotionele 
impact van het oorlogswezen op intermense-
lijke relaties. Naast het tijdelijke afscheid van 
een frontsoldaat, richtte Capa ook zijn Leica-
lens op een hartverscheurend tafereel waar-
bij rouwende moeders en vrouwen voorgoed 

afscheid nemen van hun geliefde zoon of 
man. Naast eerder suggestieve beelden, sluipt 
er af en toe ook een bikkelharde, rauwe rea-
liteit binnen in zijn fotografisch werk. Zo is 
er het confronterende, naturalistische beeld 
van een stel Franse vissers die langs de kust-
lijn neerkijken op de levensloze lichamen van 
aangespoelde Amerikaanse soldaten. Ook 
het expliciete beeld van een neergevelde — 
in bloed doordrenkte — Amerikaanse sluip-
schutter wiens levensloze lichaam uitgestrekt 
ligt op een houten plankenvloer in een of an-
dere gezellig aandoende woonkamer, laat de 
betrokken bezoeker beslist niet onbewogen.

EEn VlEugJE ERotiEK

Slotakkoord van de adembenemende 
overzichtstentoonstelling vormt de spraak-
makende portrettenreeks waarin Capa con-
temporaine collega-kunstenaars in beeld 
bracht. Zo fotografeerde hij een contemple-
rende Henri Matisse en een zwijgzaam weg-
dromende Pablo Picasso in hun natuurlijke 
schildershabitat. Naast het ijzersterke beeld 
van een ten dele gemummificeerde Ernest 
Hemingway vormt de sensuele foto van de in 
gedachten verzonken Zweedse actrice Ingrid 
Bergman wellicht een van de absolute, visu-
ele hoogtepunten uit deze portrettenreeks. ■
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Op 31 oktober kwam er een einde aan het avontuur van Bar Buro. Negen maanden was het een suc-
cesvolle pop-upbar met co-workingspace, maar dat is verleden tijd — en tegelijk toekomstmuziek. 
Schamper bestelde een latte macchiato en sprak met een van de oprichters, Fredo De Smet.

Bye-bye Bar Buro
De combinatie van goeie koffie en werken

Het concept is eenvoudig: boven een wer-
kruimte en beneden een bar voor afterwork-
party’s. De mannen (en vrouw) van Avenue L, 
een creative agency, zochten een bureau voor 
zichzelf: “In plaats van een kantoor te zoeken 
achter gesloten deuren, besloten we het voor 
andere mensen open te stellen. Enerzijds 
omdat het leuk is om andere mensen te ont-
moeten, anderzijds omdat we van goeie koffie 
houden.” 

Dat idee is er gekomen in de vorm van 
een pop-upbar, in samenwerking met onder 
andere Quetzal, omdat het op voorhand niet 
zeker was of het concept zou aanslaan. “Als je 
zo’n idee hebt dat je wil uitvoeren, kan je de 
beslissing nemen om iets te huren of te ko-
pen. Wij hebben snel de oplossing gevonden 
om iets te huren voor korte termijn, omdat 
we niet wisten of er überhaupt mensen zou-
den komen. Dat was wel drempelvreesover-
winnend: als het dan niet zou werken, zou het 
niet zo erg zijn.”

Het concept is zeker aangeslagen, ver-
nemen we ook van Jelle, een enthousiaste 
werkmens die er de laatste maand halve da-
gen komt vullen. “Ik werk als enige van mijn 
bedrijf in Gent en het is leuker om samen te 
werken met andere mensen dan alleen thuis 
te zitten. Natuurlijk is het ook extra moti-
verend als er mensen rondom jou aan het 
werken zijn.” Fredo vult aan: “Het was een 
ongelooflijk succes. Elke dag kwamen hier 
nieuwe mensen. Zelfs nog op de laatste dag; 
mensen die niet wisten dat we de dag nadien 
zouden stoppen. Ons idee is geen totaalidee, 
maar blijkbaar wel een dat gewerkt heeft.”

GEtEKENDE ONtMOEtiNGEN

Maandelijks werden er Doodle Battles ge-
organiseerd, waarbij twee illustratoren het 
tegen elkaar opnamen op de voorheen maag-
delijk witte muur. “Dat idee is er eigenlijk ge-
komen door de wc’s. We wisten niet wat we 
moesten doen met de muren; als we ze ook 
wit zouden schilderen, zouden er mensen op 

tekenen. Lelijke tekeningen. Dan wilden we 
liever mooie tekeningen op de muren en zo 
is het begonnen.” De muur ziet er inderdaad 
indrukwekkend uit. Misschien een idee als je 
witte kotmuren je de keel uithangen? Helaas 
voor de fans van muurkunst is het hele boel-
tje ondertussen weer overschilderd. 

De leukste momenten van de hele onder-
neming vond Fredo eigenlijk de gewone mo-
menten. “Het interessantste aan zo’n café en 
koffiehuis zijn de spontane ontmoetingen. 
Dat je iemand tegenkomt, begint te babbelen 
over wat je doet en elkaar zo kan helpen. De 
gewone verhalen zijn de mooiste, verhalen 
die elke week gebeuren.”

vaN BROWNiES NaaR BOtERHaMMEN

Gelukkig voor de enthousiastelingen, 
die overigens te bewonderen zijn op een 
Pinterest-pagina, wordt er vanaf 12 novem-

ber een vervolg gebreid aan het co-worken. 
Deze sequel gaat echter niet door in hartje 
Gent, helaas voor Jelle, maar wel in hartje 
Citadelpark: het S.M.A.K.. Aan het concept 
verandert er niet veel: er zal opnieuw een 
co-workingspace zijn en er zal opnieuw koffie 
geserveerd worden. Er komen goedkope lun-
ches bij (“lekkere boterhammen”) en er zal 
“vanalles met boeken” gedaan worden. “Dat 
zal moeten groeien. We willen boeken verko-
pen, maar ook een boekenruilkast opzetten 
waar je de ene roman kan achterlaten in ruil 
voor een andere. Daarnaast willen we maga-
zines aanbieden die te duur zijn om zelf te ko-
pen, zodat je ze kan inbladeren.” Ideaal voor 
studenten die zich, zelfs met een laag budget, 
even hipster willen voelen! ■

Donderdag 8 november is er een Doodle 
Battle Deluxe in de Lammerstraat, in Gent.

charlotte Vercruysse
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film

Boek
CV Het verhaal van J.K. Rowlings eerste 

boek voor volwassenen, The Casual Vacan-
cy (vertaald als Een Goede Raad) begint met 
het onverwachte overlijden van Barry Fair-
brother, een gemeenteraadslid in het rustige 
Pagford. Zijn dood veroorzaakt niet alleen 
veel verdriet voor zijn vrouw en kinderen, 
maar ook heel wat stress in de rest van het 
dorpje. De lege plaats in de gemeenteraad 
moet natuurlijk worden ingevuld, wat leidt 
tot verkiezingen. Jammer genoeg voor de 
politieke erfenis van Barry houdt niemand 
er dezelfde mening op na over de Fields, een 
nieuwbouwwijk aan de rand van Pagford 
waar veel sociaal achtergestelde gezinnen 
wonen en die de meeste — welgestelde — 
bewoners van Pagford dan ook liever zien 
verdwijnen. Barry streed echter voor het be-
houd van de Fields — hij kwam er dan ook 
zelf vandaan.

Het verhaal komt traag op gang, vermoe-
delijk omdat alle personages voorgesteld 
moeten worden en dat vrij lang duurt. Ook 

wordt een verhaal doorgaans pas echt inte-
ressant als je je de personages kan voorstel-
len — wat niet gebeurt als je telkens moet 
terugbladeren om te weten wie nu weer wie 
was. Ook het onderwerp, gemeenteraads-
verkiezingen en lokale politiek, houdt je 
niet zo in z’n greep als de duistere acties van 
Jeweetwel.

Rowling is natuurlijk haar verteltalent 
niet verloren. De observaties die ze maakt, 
beschrijven het dorpje en zijn bewoners op 
een treffende manier. De plaatselijke jeugd 
speelt een belangrijke rol en de gevierde 
auteur laat hun — soms heel vreemde — 
beweegredenen toch logisch lijken. Ook is 
het niet allemaal kommer en kwel in het 
boek, want met ironische opmerkingen van 
de personages houdt Rowling de sfeer toch 
luchtig. Kortom, The Casual Vacancy is ze-
ker geen slecht boek, maar ook geen must 
read zoals Harry Potter. ■

The Casual Vacancy is verkrijgbaar bij Fnac.

The Casual Vacancy - J.K. Rowling

Skyfall - Sam Mendes
B.B. Martini’s, Miss Moneypenny en Aston 

Martins. Bond, James Bond is de naam. Vijf-
tig jaar na Dr. No duwen de scenarioschrij-
vers van Skyfall de spion de toekomst in.

MI6 ligt onder vuur. Een terreurgroep 
steelt een lijst met de identiteiten van alle 
NATO-agenten en blaast de helft van het 
hoofdkwartier aan diggelen. De geheime 
dienst trekt zich noodgedwongen terug in 
Churchills bunker onder Londen. Bond, ver-
rezen uit de doden na een faliekant afgelopen 
missie in Istanbul, reist de wereld af om de 
daders te strikken.

Wat de synopsis van elke Bondfilm zou 
kunnen zijn, onthult zich na tweeënhalf uur 
als een bijzonder gelaagd verhaal. Regisseur 

Sam Mendes en zijn ploeg injecteerden de 
film met net genoeg emotionele inhoud om 
de bordkartonnen figuur van de meesterspi-
on, die in de voorbije 22 films wel ontsproten 
leek uit de baarmoeder van MI6, te tonen als 
een mens met hart en geschiedenis. Het con-
trast tussen de koude oorlogstechnieken van 
de SIS-spionnen en de cyberaanvallen van 
de terreurgroep creëert daarvoor de nodige 
spanning. Bond wordt getoond als een ouder 
wordende man, moe van het vechten maar 
in zijn loyaliteit gebonden aan een instituut 
dat langzamerhand een anachronisme wordt. 
Zijn trouw aan zijn surrogaatmoeder M 
wordt op de proef gesteld nadat ze om mys-

terieuze redenen aan de schurk van dienst 
blijkt te zijn gelieerd.

Daarenboven lappen de makers stout-
moedig de tradities aan hun laars: de ravis-
sante Bondgirl Bérénice Marlohe speelt een 
minimale rol, Q laat de hightechgadgets ach-
terwege en Bond bestelt geen Martini’s maar 
wel Heineken. Blasfemie! Voeg daarbij een 
hilarisch gecoiffeerde Javier Bardem die net 
aan de goede zijde van de scheidingslijn tus-
sen maniakale slechterik en tandenknarsend 
slecht acteren blijft, de bijwijlen zinderende 
fotografie —  de Shangai sniperscène! — en de 
nagelbijtend spannende finale, en je hebt ein-
delijk nog eens een Bondfilm die gedrochten 
zoals Die Another Day doet vergeten. ■
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Een man ijsbeert door de kamer. In de haard brandt een knisperend vuur, maar zijn woorden 
snijden als ijspegels door de behaaglijke warmte. De ogen bloeddoorlopen, de stem beeft van 
ingehouden woede. Maar zijn hand houdt het whiskyglas even vastberaden vast als de kilste 
moordenaar zijn wapen.

De rode gloed van wraak

Lieselot Le Comte

“Vervloekt, november al... De tijd begint 
te dringen. Elf maanden resten me nog. Ik 
moet iets verzinnen. Snel, want de deadline 
voor de kandidaatstelling nadert. Deadline. 
Wat een vreselijk woord. Ik kijk in de ogen 
van de dood. Sta aan de af-
grond van de vergetelheid. 
Een inktzwart gat. Macht. 
Mijn macht, zoet als ho-
ning. Hoe durven ze me die 
te ontnemen!” 

De man neemt een gro-
te slok en kijkt verbitterd 
door het raam.

“Het is zwaar om aan 
de top te staan, of — zoals 
in mijn geval — om de top 
te zijn. Constant schopt het 
addergebroed de grond on-
der je vandaan, rukken die 
aasgieren aan je mouw, in 
hun verwoede pogingen 
jou ten val te brengen. Het 
voelt alsof een krioelende 
mierenhoop steeds hoger 
op je kruipt, in de hoop je te 
verdrinken in hun moeras 
van plebiscieten. Maar bij 
mij zal het geen waar zijn. O 
nee, ik zal ze te slim af zijn.”

Hij gaat zitten. De span-
ning is te snijden. Jaren van opgekropte 
woede en onderdrukte waanzin borrelen 
naar de oppervlakte.

“Maar hoe? De statuten zijn duidelijk: acht 
jaar mag je je ziel, lijf en leven opofferen en 
dan gooien ze je kaalgevreten botten de straat 
op. En wat dan? De statuten aanpassen, zeg 
je? Uitgesloten. De statuten van de UGent 

zijn de Grondwet niet, onmogelijk om die 
te wijzigen. Heiliger dan de Bijbel. Hetzelfde 
doen als 4 jaar geleden — iedereen chanteren 
met zijn plagiaat, fraude, maîtresses en ande-
re vuile was — zal niet meer gaan. Die pum-

mels hebben zich tegen die techniek al lang 
ingedekt. Nu beschuldigen ze elkaar con-
stant van vieze zaakjes. De Universiteitstraat 
kleurt tegenwoordig donkerder dan de nacht, 
zo zwart maken die juristjes elkaar. Doen el-
kaar waarschijnlijk nog vóór de verkiezingen 
een proces aan. Altijd veel blabla daar, maar 
boemboem? Ik dacht het niet.”

Weer een slok. In zijn oog begint een 
strijdlustig vonkje vervaarlijk te vlammen.

“Nee, ik heb iets subtielers nodig. Iets 
nieuws en vernuftig. Iets dat zo wreed en uit-
gekookt is, dat zelfs mijn held en leermeester 

Caligula onder de indruk 
zou zijn… Ik moet die 
proffen raken in het 
diepste van hun ziel. Hun 
hart in een ijzeren wurg-
greep houden, waardoor 
ze nooit of te nimmer 
nog tegen mij zullen op-
staan! 

Drie keer raden, wat is 
het enige dat professoren 
nog liever zien dan zich-
zelf? Juist ja, hun bank-
rekening… En raad eens 
wie alle gegevens heeft? 
Moi… Met dank aan een 
paar handige hackers en 
de halfslachtige bevei-
liging van het UGent-
netwerk. Ha, wat ze in 
Oxford en Stanford kun-
nen, kan ik ook. En beter. 
Als vanaf nu een ZAP’je 
of een AAP’je niet braaf 
luistert naar de Keizer, 

gaat de geldkraan onver-
mijdelijk toe. ‘Durf denken’, mijn voeten. 
Vanaf nu denk ík voor iedereen. Ik zal triom-
feren. Bevend zullen ze voor mij buigen en 
mijn naam uit volle borst scanderen: Caesar-
Rector, imperator aeternus!”

“Wacht maar af, kleine studentjes, PvC 3.0 
komt er aan. En hij zal niet lief zijn.” ■






