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 Vorig jaar mocht ik tv-coryfee paula sémer interviewen naar 
aanleiding van haar eredoctoraat. Mij niet echt bewust van de on-
vermijdelijke impact die zij destijds had op het openbare leven, 
kwam ik overdonderd terug. Het in de jaren 50 openlijk over seks 
hebben, en alles wat daarbij hoorde, was op dat moment — als 
vrouw nota bene — roeren in een stinkend potje. En zo bleken de 
toenmalige VRT-bazen er ook over te denken, want na elke stap 
die Sémer zette, werd ze berispt. Haar mentaliteit liep duidelijk 
jaren voor op die van haar mannelijke oversten.

Zo is het ook met het wetsontwerp dat minister Joëlle mil-
quet een tijd terug voorstelde. Begrijp me niet verkeerd: ik pleit 
voor de wet die niet enkel het aanzetten tot seksisme, maar ook 
de daad zelf, moet bestraffen. Als die wet er effectief doorkomt, 
zal het een sterk signaal zijn dat wij als maatschappij niet lan-
ger achter de dominantie van mannen over vrouwen staan. Maar 
de vraag die ik me stel, is of de wet ook in staat zal zijn meer te 
kunnen doen dan dat. Zal ze erin slagen een mentaliteitswijzi-
ging teweeg te brengen? Want net die verandering van instelling 
is cruciaal. Dergelijke wijziging zou ervoor kunnen zorgen dat de 
vrouw als object vervangen wordt door de vrouw als mens. Als 
een gelijkwaardige, waar niet naar hoeft gefloten te worden zoals 
naar een beestachtig wijf.

Natuurlijk kan je wetten uitvaardigen en seksisme verbieden 
op papier, maar wat is het nut als die wet in de praktijk niet uit-
gevoerd wordt? Milquet geeft in een interview zelf te kennen dat 
de voorgaande wetgeving — waaronder die op smaad en beledi-
ging — bijna nooit werd toegepast. Waarom zou de gemiddelde 
vrouw door deze wet ineens wel het licht zien? De straf voor zo’n 
overtreding is immers een burgerlijke rechtsprocedure. Vergeef 
me mijn cru-zijn, maar staat die straf in verhouding tot de mis-
daad? Loopt men dan niet het gevaar dat het relativeringsvermo-
gen van de vrouw een pak groter is dan de nood om effectief een 
klacht in te dienen?

In de huidige samenleving krijgt het naroepen vaak ‘negeren’ 
als antwoord. Dat vrouwen op dat moment gewoon al weten hoe 
ze moeten reageren om zo weinig mogelijk commentaar te krij-
gen, is verontrustend. Seksisme zit jammer genoeg in onze sa-
menleving ingebakken. In dat opzicht kan de wet een katalysator 
zijn om de mentaliteit van onze maatschappij te veranderen. Zon-
der die verandering zal zij helaas dode letter blijven. ■
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meneer de burgemeester   8

Hollaback!   22

“Geef hem 
gewoon ne sjot

in zijn 
kloten!”
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‘Voor al jullie boppers in de Arteveldestad, 

iedereen met jeukende vuisten, the Riffs vroe-
gen mij een plaatje te draaien. Een voor the 
Warriors, die belhamels van Moscou.’  Een 
rollende drum versmolt met een donderslag 
en leidde Nowhere To Run van Martha and 
The Vandellas in. Swan wist dat op dit mo-
ment elke gang in de stad zich klaarmaakte 
voor de jacht. The cops en de onderwereld on 
their ass en Tram 4 plat door een bliksemin-
slag, geen enkele mogelijkheid om terug naar 
hun turf te keren vannacht. Laying low, dat 
was het enige wat ze konden doen. 

De zangavond van het Senioren Konvent 
(3/12-Therminal) was natuurlijk een dek-
mantel geweest. Cyrus, the magic one, had 
alle gespuis van Gent bijeengeroepen. ‘Een 
gang kan deze stad overnemen, tel maar,         
67 000 studenten, wij kunnen de straten con-
troleren. Studententaks? Wij kunnen de fuzz 
taxeren. Can you dig it? ’  Een schot kleurde 
Cyrus’ borst even rood als de decibelmeter, 
de elektriciteit viel uit. Complete clusterfuck, 
tot Luther, de leider van the Rogues, The 
Warriors als daders aanduidde. ‘start to run 
(KVHV-4/12)’, schreeuwde Swan. 

Onder druk van Ajax hadden ze hun 
hide-out in de kelder van de Afkikker ver-
laten. Richting get dirrty (5/12-Filologi-
ca-Twitch), hij had hen verzekerd dat er te 
scoren viel. Ver voorbij middernacht werden 
ze meegesleurd richting the love shack van de 
Lezzies. Smooth loving tot een van de kenaus 
een .38 uit haar panties trok. ‘The chicks are 
packed!’ Vermin ramde de deur van de Casa 
Rosa open, op de hielen gevolgd door de an-
dere Warriors.

Zeven dagen waren er verstreken sinds 
het conclaaf. Zes nachten waarbij ze tussen 
de stalletjes op het Sint-Pietersplein moesten 
scharrelen om niet te verhongeren. Cochise 
hunkerde naar een fix en dus waren ze in de 
rij gaan staan bij het suikerspinnenkraam. 
Vijftig meter verderop dartelden The Base-
ball Furies echter als volleerde pansies over 
de schaatsbaan van de Winterdroom (Home 
Fabiola on ice-10/12). “‘I’ll shove that bat up 
your ass and turn you into a popsicle”, zette 
Ajax zijn sugar high  om in woorden. Voordat 
the Baseball Furies erin slaagden om met hun 

handschoenen aan de veters van hun schaat-
sen open te maken, hadden the Warriors al 
lang het hazenpad gekozen.

Het was een gewaagd plan: undercover 
gaan op de massacantus (Home Konvent/ 
Flanders Expo/ 12/12), om daar te proberen 
uitzoeken wie hen erin had geluisd. Iemand 

had tussen de drankgeur door toch lucht ge-
kregen van hun aanwezigheid. Luther sprong 
de tafel op, de zaal hief de Pappenheimer aan. 
‘Warriors, come out to pla-a-a-ay!’ Swans dolk 
doorboorde zijn kaak en maakte de Judas 
monddood. ‘You Warriors are good, real good.’ 
‘The best. ’ ■

Anabasis

door	Bart	Bruneel
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Voor u getest     kappers

Mag het vooral niet te veel kosten, dan 
breng je best eens een bezoekje aan de kap-
persschool. Deze ligt in de Godshuizenlaan, 
vlakbij de Bijloke. Hier is het altijd een beetje 
Russische roulette. Ofwel tref je een natuur-
talent en wordt je haar verdomd goed ge-
knipt, ofwel wijst het noodlot je een notoire 
bisser toe, voor wie zelfs de wasbeurt al een 
hele opgave is. Gelukkig zijn er altijd nog de 
leerkrachten om mogelijke schade te beper-
ken. Are you feeling lucky, punk? 

Ook goedkoop zijn de turkse barbiers, 
maar wees hier — vooral als man — steeds 

op je hoede. Wanneer ze je vragen of je een 
hanenkam wil, denk dan niet dat ze maar wat 
met je aan het dollen zijn. Ook wat gel be-
treft, wordt een ander metrisch systeem ge-
hanteerd. 

Gentser dan coiffeur rasschaert & zoon 
kan niet. In dit gezellige en spotgoedkope 
mannenkapsalon in de Lammerstraat is geen 
plaats voor metroseksualiteit of gesofisti-
keerde haarkunst. Twee venten met getrimde 
baarden nemen je hoofd hier gewoon, sim-
pel en efficiënt onder handen. Heb je geen 
plat Gents accent, houd dan best gewoon je 

mond, zak wat achterover en luister het ge-
animeerd gesprek tussen beide potige types 
af. Hun favoriete onderwerp is baanwielren-
nen in het Kuipke en de sportieve prestaties 
van de Buffalo’s. Bij het buitengaan heb je 
steevast het gevoel dat mensen je aanstaren 
omdat je nieuw kapsel uit de toon valt, maar 
in feite is je nieuwe tooi gewoon saaitjes, ca-
sual en misschien een beetje scheef. Erva-
ringsdeskundige Tobe getuigt: “Ik moest van 
mijn lief een andere kapper zoeken. Het was 
zij of de kapper. En ondanks de gezelligheid 
van deze coiffeur had ze wel een beetje gelijk, 
de tondeuse hanteren ze alsof ze houthakkers 
waren.”

Een andere goedkope mannenkapper is 
ronny’s coiffure in de Ottergemsesteenweg. 
Ronny is een vrij gewone man die het zijn 
klanten ten stelligste afraadt om ooit te trou-
wen. Hij spreekt uit ervaring en wie daarop 
doorvraagt, krijgt een mooi verhaal over 
liefde, bedrog, hartstocht, kinderen, living-
together-while-divorced en andere kleinmen-
selijke kantjes. 

Een echte aanrader is Kapper Kaprijke in 
de Sint-Niklaasstraat, al was het maar voor 
het heerlijk vintage ogende interieur. De kap-
persstoelen lijken rechtstreeks uit een Franse 
film geplukt en het geheel is afgewerkt met 
een interessante verzameling sanseveria’s. Het 
personeel is er bovendien bijzonder vriende-
lijk, zo worden meisjes er steevast gecompli-
menteerd met hun superbe haarstructuur en 
wordt de koffie er al eens vergezeld door een 
chocotoff. De kwaliteit van de kapbeurt durft 
jammer genoeg al eens te variëren afhankelijk 
van de persoon die je onder handen neemt. 
Maar niet gevreesd: er wordt op afspraak ge-
werkt en ze aanvaarden verzoekjes.

Wil je echt een specialleke, probeer dan 
de Wasbar. In deze wasserette voor hipsters 
wordt ook gekamd en geknipt. De Bar-Bier 
levert wat de woordspeling belooft: een café 
waar ze je haar knippen. Heerlijk concept, 
maar verdacht vaak gesloten, zeker tijdens 
de café-uren. De coolste kapper in Gent is de 
Wakko, al is een van de twee kappers wel ex-
treem verwijfd. Met een flairbon op zak blijft 
de Cliént een aanrader, maar zonder bon 
toch te duur voor de gemiddelde studenten-
portefeuille. ■

Haar is belangrijk en probeer dat niet te ontkennen. Ook voor mannen volstaat de tondeuse van de 
mama vaak niet meer, noch het smakeloos geknoei van die dorpskapster, die haar eigen kruin vooral 
ziet als hét middel bij uitstek om zo veel mogelijk tinten paars aan te prijzen. Wij testten voor u de 
Gentse kappers. Sommigen zijn top, andere salons verlaat je steevast met een natte otter op je kop.
door	Joost	Depotter	en	Lise	Beirinckx

Kader: Michiel Geldof
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 “Naast het studeren ging ik ook nog 
twintig uren trainen in de week”, zegt para-
lympisch zwemmer sven decaesstecker die 
politieke en sociale wetenschappen studeerde 
en deze zomer deelnam aan de Paralympics 
in Londen. Topsport is niet voor mietjes. Stu-
deren ook niet. Maar de student-topsporter 
moet wellicht een ijzeren karakter hebben. 

“Gelukkig kunnen wij examens verplaat-
sen. Dat is enorm belangrijk”, aldus wiel-
renster Jolien d’hoore. Zij is een van de 
topsportstudenten die naar jaarlijkse ge-
woonte in Het Pand werd geïnformeerd over 
de mogelijke faciliteiten die hen worden aan-
geboden. Wie dampende zweetlijven in een 
strak trainingspak verwachtte en thuisbleef, 
had ongelijk. Het werd een gezellige avond 
met lekkere hapjes en keurig geklede heren 
en dames. Het informeren ging dan al snel 
over in het huldigen van de acht alumni en 
studenten die deze zomer deelnamen aan de 
Olympische Spelen in Londen. Roeier Tim 

Maeyens (afgestudeerd als bio-ingenieur), 
hordeloopster Eline Berings (bachelor Psy-
chologie) en niet te vergeten zeilster — en dit 
jaar winnares van een bronzen medaille — 
Evi Van Acker (master Bio-ingenieursweten-
schappen) gaven er tips voor de toekomstige 
waaghalzen. 

“Tegenwoordig is het statuut van student-
topsporter erg flexibel. Men is niet meer 
afhankelijk van de goodwill van de professo-
ren” vertelt professor matthieu lenoir, top-
sportcoördinator van de Universiteit Gent. 
Hij combineerde ooit zelf topsport met uni-
versitaire studies. Prof. Lenoir was een atleet 
met de werpnummers als handelsmerk. De 
stevige torso bleef hij klaarblijkelijk behou-
den. Van ‘topsportstudenten’ was toen maar 
weinig sprake. “In mijn tijd bestond dat com-
bineren nauwelijks. Tijdens het academiejaar 
studeerde ik en in de zomer had ik mijn atle-
tiekseizoen. Ondertussen is er veel veranderd 

dankzij onze huidige rector, die erg sportmin-
ded is.”

Dat klopt. In 1987 was de heer van Cau-
wenberge diegene die het geprezen ‘topsport-
statuut’ invoerde. “Ik vond dat topsporters 
meer faciliteiten verdienden en met dat idee 
ging ik de professoren lastigvallen. De weer-
stand was enorm. Voor velen leek het een on-
derwaardering van de universitaire studies. 
Ondertussen is het klimaat veranderd. Er 
zijn slechts een paar moeilijke mensen meer.” 
volgens een gniffelende rector Paul Van Cau-
wenberge, zelf een begenadigd sprinter in een 
ver verleden. 

Topsporters spits uw oren, want de rector 
kondigde mogelijke nieuwe voordelen aan: 
“Enkele sporters vertelden mij dat het afleg-
gen van examens buiten de examenperiode 
een enorme meerwaarde zou betekenen. Dat 
begrijp ik. Als rector tracht ik dat alsnog te 
realiseren.” ■

Straffe zielen,
die topsportstudenten 
“Deze week moet ik zeker nog eens gaan lopen.” Het wrange gevoel van moeten en toch niet willen, u kent het 
zeker. Maar wat moet onze elite dan niet zeggen? Na urenlang trainen kruipen zij nog achter de boeken. Straf 
volk, die topsportstudenten. Schamper was aanwezig op de jaarlijkse infovergadering voor topsporters van de 
Universiteit Gent, waarop maar liefst acht Olympische atleten gehuldigd werden.  

We keren terug naar de zomer van 1984, 
het roeien op de Olympische Spelen in het 
Amerikaanse Los Angeles. Gewezen VRT-
coryfee rik de saedeleer becommentarieert 
er voor één keer geen voetbalmatch, maar wel 
het roeien: “Dat trainingscentrum in Brugge 
verdient een serieuze attentie. Dit droomkop-
pel op die korte tijd creëren, ’t is ongelooflijk. 
Zilver voor Deloof en Crois. Wat een wed-
strijd! Complexloos gestart! En ze kloppen 
zowaar de West-Duitsers!” 

dirk Crois en Pierre-Marie Deloof beleef-
den in Los Angeles hun Olympisch roeide-
buut in de dubbeltwee. Na dertig jaar zonder 
Belgische Olympische medailleoogst in de 
roeisport was het eindelijk weer prijs. Opval-
lend: Deloof was toen student rechten aan de 
Universiteit Gent en de eerste student van die 
instelling die deelnam aan de Olympische 
Spelen. In zijn tijd bleek die keuze gewaagd 
en ondergewaardeerd.  >>

Pierre-marie de loof

door	Jeroen	Bauters	en	Tine	Eeckelaert
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Dirk Crois (links) & Pierre-Marie De Loof (rechts)
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valt jouw studie bio-ingenieursweten-
schappen te combineren met je sport?

“Beide voltijds combineren is onbegonnen 
werk. Normaal zeil ik tweehonderd dagen per 
jaar in het buitenland. Dan mis ik als master-
student bio-ingenieur al mijn practica en kan 
ik die ook nooit meer inhalen. Bovendien 
staan niet alle professoren daarvoor open. 
Omdat ik er zelf ambetant van werd, besloot 
ik om mijn studies tijdelijk stop te zetten tot 
na de Olympische Spelen in Londen. Onder-
tussen ben ik opnieuw aan het studeren en 
kan ik al mijn vakken in één jaar doen, omdat 
ik nu minder sport. Dat is op alle fronten be-
ter, want had ik bijvoorbeeld maar drie vak-
ken opgenomen en was ik blijven zeilen, dan 
had dat veel meer stress meegebracht. Dat is 
slecht voor het zeilen én voor de studie.”

dus je stopt momenteel met zeilen?  
“Dit jaar wel. Nu richt ik mij volledig op 

mijn studie. Ik weet nog niet zeker wat ik 
erna zal doen.” 

Je deed je bacheloropleiding in neder-
land. Zijn er grote verschillen met studeren 
in België?

“Absoluut, de hoeveelheid leerstof is er be-
scheidener. In Nederland richt men zich meer 
op het praktische. Ik wist misschien niet zo 
veel, maar kon veel. Dat is hier wel anders. 
Uren kloppen op school, groepswerken ma-
ken en thuis studeren, dat is de UGent. Bo-
vendien had ik in Nederland alle examens op 
een week tijd. Dat was zwaar, maar ik was er 
sneller van af. Hier is de examenperiode een 
lijdensweg. Enorme verschillen dus.” 

Buiten sport en studeren blijft er weinig 
tijd over voor andere dingen, maar je zei wel 
dat een sociaal leven belangrijk is?

“In de vier jaar voor de Olympische Spelen 
in Peking deed ik heel weinig met vrienden. 
Ik trainde en studeerde. Maar daar werd ik 
ongelukkig van en dan blijven de prestaties 
toch uit. Af en toe je vrienden zien is een must. 
In mijn voorbereiding op Londen trachtte ik 
daar dan op te letten. En dat hielp.” 

Heb je nu ook een studentenleven? 
“Nee, nee. (kordaat) Een echt studenten-

leven heb ik totaal niet. Gent is op zich een 
toffe stad om te studeren, maar voor uitgaan 
kan ik geen tijd vrijmaken. Bezint eer ge be-
gint, zeg ik dan! Studeren voor bio-ingenieur 

en topsport beoefenen is niet evident. In het 
zeilen zit je een volledige dag op het water, 
meestal in het buitenland. Bij een sport zoals 
wielrennen lukt dat wel, maar in mijn sport 
niet.” ■

“We spreken over 28 jaar geleden. Toen 
was combineren niet vanzelfsprekend hoor”, 
begint de advocaat. “Men hield eigenlijk geen 
rekening met topsporters. Niets. Dat ik rech-
ten studeerde was een voordeel, want ik had 
maar vijftien tot zestien uren les. Er bleef dus 
voldoende tijd over om te trainen. Mijn leven 
bestond uit trainen, studeren en de nodige 
quality time met mijn toenmalige vriendin.” 

Een student op de Spelen in Amerika, de 
Gentse professoren moesten dat toch fantas-
tisch vinden? “Zo simpel ging dat niet. Toen-
malig decaan marcel storme kende mij een 
gunst toe: ik moest niet alle examens in eerste 
zit afleggen, maar mocht ook de periode van 
de herexamens gebruiken. Revolutionair in 
die tijd. De examens in eerste zit voor de Spe-
len verliepen toen vlekkeloos. Maar in de pe-

riode erna kende ik toch de nodige miserie. 
De van die zomer nieuwbakken decaan paul 
ghysbrecht zei mij: ‘Het is niet omdat Mar-
cel Storme dat toeliet, dat ik dat daarom moet 
doen.’ En ook professor Daenen van Straf-
recht had het niet voor de sporters: ‘Wat wil 
jij eigenlijk worden? Advocaat of topsporter?’ 
Gelukkig kwam alles uiteindelijk in orde. Na 
de nodige discussie, weliswaar.” ■

Evi van acker
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Evi Van Acker behaalt brons op de Olympische Spelen.
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dat het gentse stadsbestuur een belas-
ting wil invoeren op samenwonende stu-
denten veroorzaakte heel wat controverse.

“Wij hebben afgelopen jaren met succes 
inspanningen gedaan om meer studentenko-
ten te laten bijbouwen op de privémarkt. Dit 
is het eerste schooljaar dat er studentenkoten 
leegstaan.”

de zevenduizend studenten die nu in ge-
zinswoningen leven, vormen toch een kwart 
van de in gent wonende studenten. als zij 
plots allemaal weer op de kotenmarkt ko-
men, gaat er dan niet snel terug een groot 
tekort ontstaan waardoor de prijzen op-
nieuw zullen stijgen?

“Als die omschakeling ineens gebeurt, is 
dat niet goed. Er gaan trouwens nog veel 
studentenkoten bijkomen. Op die manier 
kunnen we geleidelijk aan de studenten die 
in appartementen en huizen zitten, vragen 
om plaats te maken voor jonge gezinnen.”

maar die belasting zou er volgend 
jaar al kunnen komen. tegen dan gaan 
er toch geen zevenduizend nieuwe koten 
gebouwd zijn?

“Ik weet niet of ze er volgend jaar al gaat 
komen, die belasting. Heeft schepen Baltha-
zar dat gezegd?”

Zijn woordvoerder zei in 2013-2014.
“We zullen zien. Op dit ogenblik is dat po-

litiek nog niet afgesproken. De grote lijn is 
dat we de gezinswoningen willen vrij krijgen. 
Ik sta daar 100% achter, maar ik vind ook wel 
dat er een alternatief moet zijn voor studen-
ten. Je kan ze niet met tenten op de Blaar-
meersen zetten natuurlijk.”

BliKKen doZen

Het nieuwe beleidsplan is vooral ambiti-
eus op het vlak van mobiliteit. Hoe zal dat 
de studenten beïnvloeden?

“Mobiliteit vormt vandaag een enorm pro-
bleem voor de stad. Het is bijvoorbeeld niet 
de bedoeling dat studenten hun auto gans de 
week op de parking onder het Sint-Pieters-
plein laten staan. We willen auto’s zo weinig 

mogelijk in de binnenstad hebben, zodat er 
ruimte komt voor de mensen die er leven. 
Dat betekent dat we een alternatief moeten 
bieden. We gaan een grote parking bouwen 
juist aan de afrit van de E40, vanwaar je niet 
verder kan. Aan de rand van de stad kan je 
dan je auto laten staan tegen een betaalbare 
prijs.”

“We hebben ook het concrete plan om 
een nieuwe tramlijn aan te leggen die het 
Sint-Pietersstation met het station Gent-
Dampoort zal verbinden. Een echte Noord-
Zuidverbinding dus. Deze lijn zal ook voor 
een betere aansluiting met de studentenbuurt 
zorgen. 

Zal dat tijdens jullie volgende bestuurs-
periode — binnen de zes jaar —  gereali-
seerd worden?

“Die tramlijn wel. Het zou ook al formida-
bel zijn als we de bouw van die parking kun-
nen realiseren binnen de zes jaar. Dat is toch 
onze bedoeling.”

in leuven is het openbaar vervoer gratis 
voor studenten. is zoiets in gent mogelijk?

“Goedkoper zullen we het openbaar ver-
voer niet maken. Wel willen we er alles aan 
doen om het zo frequent en comfortabel mo-
gelijk te maken, onder andere voor de studen-
ten. We hebben het openbaar vervoer gratis 
gemaakt voor iedereen onder vijftien jaar die 
gedomicilieerd is in Gent. Ik heb een tweetal 
jaar geleden een nationaal voorstel gelanceerd 
om studenten zich te laten domiciliëren op 
de plaats waar ze studeren. Dat zou studen-
ten dezelfde rechten geven als andere burgers 
en dan moeten we natuurlijk ook niet meer 
van een tweede verblijfsbelasting spreken. Ik 

ben toen door al de rest teruggefloten omdat 
wij de enige stad zijn die zo veel inwonende 
studenten telt. Het gemeentefonds wordt ver-
deeld op basis van het aantal inwoners, wat 
betekent dat wij recht zouden krijgen op 
meer geld, maar andere gemeenten zouden 
verliezen. Politiek gezien lijkt dit voorstel dus 
niet levensvatbaar.”

“Ons mobiliteitsbeleid kadert in het plan 
om van Gent de kindvriendelijkste stad van 
Europa te maken. Een plaats waar kinderen 
graag zijn, is ook aangenaam voor volwas-
senen. Als we al die blikken dozen, zoals ik 
auto’s graag noem, uit de binnenstad kun-
nen weghalen, dan denk ik dat we veel meer 
ruimte gaan hebben. Dan kan de stad terug 

ademen.”

CoWBoy-BUrgemeesters

Jullie willen de gas-boetes uitbreiden 
en de gas-ambtenaren versterken on-
danks de vele kritiek op de gas-boetes.

“Bij ons is er geen enkel probleem. 
Slechts 1,2 procent van onze GAS-boetes 
gaat over minderjarigen dus dat is te ver-
waarlozen en dan gaat het nog over vrij 

zware overtredingen. Het probleem van de 
GAS-boetes is dat daarover op het gemeen-
teniveau beslist wordt en dat is niet gezond. 
Als je een burgemeester hebt die cowboy wil 
spelen, dan krijg je van die onnozelheden zo-
als een GAS-boete omdat je je boterham op 
de kerktorentrap opeet.”

door de tijdelijke sluiting van het laatste 
studentencafé — de yucca — hebben som-
migen het gevoel dat uitgaande studenten 
niet meer geaccepteerd worden.

“Ik kan u verzekeren dat wij niet lichtzin-
nig overgaan tot de sluiting van een café, of 
dat nu een studentencafé is of een gewoon 
café. Er is een hele procedure waaraan wij ons 
moeten houden. In het geval van de Yucca 
waren er verschillende klachten binnengeko-
men en had de politie meermaals overtredin-
gen vastgesteld. Dat is ook geen locatie voor 
zo’n soort café. Dit jaar stel ik trouwens veel 
meer klachten vast van burgers over studen-
ten. Dat is vreemd want het aantal studenten 

Vanaf 2 januari krijgt Gent een nieuw stadsbestuur met sp.a, Groen en Open VLD. Socialist 
daniël termont doet er nog zes jaar bij als burgemeester en vertelt over de studenten die 
draagvlak verliezen in de Arteveldestad.

“We kunnen kijken om 
campussen of 

studentenverblijven 
buiten de stad te 

bouwen.”

Daniel Termont
door	Tobe	Steel	en	Joost	Depotter
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is dit jaar niet zo spectaculair gestegen. Ik 
weet niet waaraan het ligt. Ik krijg zelfs stu-
denten die bij mij komen klagen over andere 
studenten omdat ze niet kunnen studeren 
door het lawaai. We moeten bijzonder voor-
zichtig zijn, zodat het draagvlak voor studen-
ten in de stad behouden blijft.”

Kapot draagvlaK

is de overlast dan allemaal de schuld van 
de studenten?

“Nee. Studenten bieden ook enorme op-
portuniteiten aan de stad. Bovendien wordt 
een deel van de overlast in bijvoorbeeld de 
Overpoort veroorzaakt door ander volk dan 
studenten, zoals Noord-Fransen en wat weet 
ik niet nog allemaal. Dat stelt een probleem. 
Daarvoor kijken we ook naar de cafébazen. 
Als ze wat geld willen verdienen, zullen ze 
ook zelf voor de veiligheid moeten instaan. 
Men kijkt daarvoor te snel naar de stad.”

in een interview in De Morgen zei u dat 
er een grens moet komen aan de universi-
taire toestroom, “de stad gaat eraan kapot”. 
Hoe ziet u dat concreet? moet de democra-
tisering van het onderwijs teruggedraaid 
worden?

“Nee, maar je zou wel een spreidingsbeleid 
kunnen hebben. Men heeft het in het verle-
den ook gedaan. We zouden kunnen kijken 
om campussen of studentenverblijven buiten 
de stad te bouwen. Het tempo van de stijging 
van het aantal studenten zoals we die de laat-
ste vier jaar gekend hebben, kunnen we niet 
aanhouden of we maken het draagvlak ka-
pot.” 

moet er dan een grens komen aan het 
aantal studenten in het gentse hoger on-
derwijs?

“Ik ga mij nog niet over uitspreken hoe we 
dat moeten doen. Ik wil eerst overleggen met 
de rector, de leiding van de UGent en de stu-
dentenvertegenwoordigers.”

“We stellen ons KWetsBaar op”

de gentse oppositiepartij n-va verwijt 
u dat er nergens in het bestuursakkoord iets 
staat over bezuinigen en besparen. volgens 
de Cd&v maken jullie te weinig fundamen-
tele keuzes.

“De kiezer had de keuze tussen ons en 
meneer Bracke (n.v.d.r. Siegfried, lijsttrekker 
N-VA) die een vierde van het stadspersoneel 
wou laten afvloeien. Wij willen natuurlijk 
goed besturen, maar we gaan niet d’office 
zeggen dat er moet bespaard worden en dat 

mensen moeten afvloeien. Daartegenover 
staat dat we ook beloofd hebben om de belas-
tingen niet te verhogen als de omstandighe-
den niet wijzigen. We gaan via herschikking 
van budgetten proberen uit te voeren wat we 
kunnen.”

de kans bestaat dat jullie de komende 
jaren minder inkomsten zullen krijgen, wat 
gaan jullie dan doen?

“Het is juist dat we geen zicht hebben op 
de financiële mogelijkheden voor de komen-
de jaren. Natuurlijk kunnen we de achthon-
derd punten uit ons bestuursakkoord niet in 
één keer realiseren. Het is dan ook de bedoe-
ling van deze meerderheid om langer dan zes 
jaar te besturen en op twaalf of achttien jaar 
dit hele programma te kunnen realiseren. We 
stellen ons kwetsbaar op. Men zal over zes 
jaar kunnen aanvinken welke projecten we 
wel en welke we niet gedaan hebben. Ik stond 
erop om alles zo gedetailleerd mogelijk te be-
spreken omdat we met Groen en Open VLD 

met partijen in een coalitie zitten die vrij ver 
uiteen liggen. Ik ben erin geslaagd om water 
en vuur te verzoenen.”

Wat zou u ervan vinden als siegfried 
Bracke gouverneur van oost-vlaanderen 
wordt? Komen jullie nog wel overeen?

“Natuurlijk. Ik kan met Siegfried Bracke 
perfect door dezelfde deur, nog van in zijn 
socialistische periode. Wij zaten samen in de 
partij hé. Ik ben heel erg geschrokken toen hij 
is overgestapt naar de N-VA. Kort daarvoor 
complimenteerde hij me nog over mijn bur-
gemeesterschap.”

denkt u dat de kans groot is dat hij pro-
vinciegouverneur wordt?

“Volgens mij wel. N-VA is een grote par-
tij en heeft geen enkele gouverneur. Ze zullen 
wel op hun strepen staan, hoewel ze eigenlijk 
tegen de provincies zijn.” ■
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Eerst even de basics recapituleren: hoe zat 
dat ook alweer met die spreekwoorden, ge-
zegdes, zegswijzen en uitdrukkingen?

Wat is de Wat?

Ten eerste spreekwoorden: kenmerkend 
voor een spreekwoord is de onveranderlijk-
heid van de formulering en de woordkeuze. 
Een spreekwoord heeft altijd de vorm van een 
mededelingszin met de eventuele persoons-
vorm in de tegenwoordige tijd. Het is een 
uitspraak met een algemene levenswijsheid, 
bijvoorbeeld: ‘Na regen komt zonneschijn’ of 
‘Oost west, thuis best’.

Een gezegde is dan weer een vaste verbin-
ding van woorden met een figuurlijke bete-
kenis. Een gezegde bevat geen werkwoord en 
vormt op zichzelf dus nooit een zin. Voor-
beelden van gezegdes: ‘Met hart en ziel’ of ‘Als 
twee druppels water’.

Zegswijzen vormen een derde groep. 
Zegswijzen verschillen van gezegdes doordat 
ze wel een zin kunnen vormen. Anders dan 
bij spreekwoorden kunnen bij zegswijzen het 
onderwerp en de werkwoordtijd aangepast 
worden. Enkele voorbeelden van zegswijzen: 
‘De kat uit de boom kijken’ en ‘De aap komt 
uit de mouw’.

Uitdrukkingen zijn (en we citeren even 
Van Dale) ‘vaste, idiomatische verbindingen 
van woorden, met een figuurlijke of metony-
mische betekenis’. In de praktijk wordt ‘uit-
drukking’ als een soort overkoepelend begrip 
gebruikt voor alle vaste verbindingen met 
een figuurlijke betekenis.

nU Komt de aap Uit de moUW!

Zo moeilijk is dat nu ook weer niet, waar? 
Laat ons nu antwoorden op je innerlijke 
sylvia muyshondt (oekomtdateigenlijk?) en 

nagaan waar enkele van die uitdrukkingen 
vandaan komen. Hieronder volgt een vol-
strekt arbitraire selectie.

Het in Keulen horen donderen. Je stond 
er misschien nooit eerder bij stil, maar waar-
om wil deze zegswijze dat de weergoden pre-
cies Keulen teisteren, en niet pakweg Berlijn, 
Parijs of Amsterdam? De oorspronkelijke be-
tekenis is ‘geheel onverschillig blijven bij iets 
wat je ziet of hoort’. Sinds de middeleeuwen 
wordt Keulen of Rome gebruikt voor een stad 
die ver weg ligt. Hoor je het daar donderen, 
dan hoef je geen schrik te hebben en laat het 
je dus koud. Of zo dachten onze zestiende-
eeuwse voorvaderen toch. Een andere ver-
klaring, die vandaag gebruikelijker is, is dat 
iemand erg verbaasd is dat hij het gedonder 
op zo’n afstand kan horen.

nu komt de aap uit de mouw, gebruiken 
we als het ineens duidelijk wordt hoe iets zit, 
of als eindelijk iemands ware bedoeling of 
karakter blijkt. Volgens het Groot Uitdruk-
kingenwoordenboek van Van Dale gaat deze 
zegswijze letterlijk terug op een aap die in een 
mouw zat. Sommige (straat)artiesten verstop-
ten vroeger namelijk een aap in hun mouw 
die op een bepaald moment onverwachts te-
voorschijn moest komen. De uitdrukking ‘de 
aap in de mouw hebben/houden’ blijkt ook te 
bestaan. magda devos, professor emeritus 
taalkunde aan de UGent, vermoedt dat die 
aap oorspronkelijk een spaarpot was in de 
vorm van een aap. “Daarop is ons spaarvar-
ken blijkbaar een variant. Iemand die de aap 
in de mouw houdt, houdt zijn geld verbor-
gen. Komt die aap uit de mouw, dan kan ie-
dereen zien dat de persoon in kwestie minder 
onvermogend is dan hij wellicht oorspronke-
lijk voorwendde. Bij verdere verfiguurlijking 
ontstaat de betekenis: ‘de ware toedracht ach-
terhouden, verzwijgen’, respectievelijk ‘met 
de ware toedracht voor de dag komen’.”

We blijven even bij Cheetah want ook de 
volgende uitdrukking gaat over primaten. in 
de aap gelogeerd zijn betekent ‘in een ver-
velende positie beland zijn’. Of zoals de ge-
middelde Gentse student zou zeggen: zwaar 
bescheten of gejost zijn. De uitdrukking zou 
van het voormalige Amsterdamse café ‘In ’t 
Aepjen’ stammen. De herbergier aldaar hield 
apen die ongedierte aantrokken. Rond de 
gouden (zeventiende) eeuw werden in dat 
café veel mensen geronseld om bij de VOC, 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie, aan 
de slag te gaan. De ronselaars gaven rondje 
na rondje om er zo voor te zorgen dat hun 
slachtoffers hun handtekening zetten onder 
een contract. De volgende morgen was het 
dan een ontnuchtering om te zien waaronder 
ze precies hun krabbel gezet hadden en was 
er geen weg terug.

We blijven in Indonesië met de volgen-
de uitdrukking. oost-indisch doof blijven 
wil zeggen dat iemand die, als hij geroepen 
wordt of verzocht wordt iets te doen, doet of 
hij niets hoort. Over de herkomst van deze 
uitdrukking zijn de meningen verdeeld. De 
leukste en meest aannemelijke verklaring 
verwijst naar een eigenaardige gewoonte van 
Indische vorsten. Als die vertegenwoordigers 
van westerse regeringen op bezoek kregen, 
deden ze wel eens of ze de betogen niet be-
grepen of verstonden. Ze hoorden dus wel, 
maar luisterden niet, “daar hun, door de hete 
luchtsgesteldheid, eene natuurlijke traagheid 
eigen is”. 

vandaag is BlaUW...

iets blauw blauw laten betekent dat je er-
gens verder geen belang aan hecht, dat je een 
zaak laat rusten. Daarmee vertellen we je vast 
niets nieuws, maar waarom werd van het hele 
kleurenpalet precies voor blauw gekozen? 

Zo fris als een 
konijn op de plein

Spreekwoorden en gezegdes vormen het zout van onze taal. Sinds mensenheugenis kruiden ze 
onze teksten, gesprekken en speeches. Sommige zijn ware pareltjes van spitsvondigheid. Maar 
wanneer en hoe kwamen ze eigenlijk tot stand? door	Dieter	Bauwens
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Blauw had vroeger de figuurlijke betekenis 
‘onbetekenend, nietig, van weinig waarde’.

Dat zien we ook in op een blauwe maan-
dag. Professor Devos: “Een blauwe maandag 
betekende dus oorspronkelijk vermoedelijk 
‘een maandag van geen betekenis’. Vandaag 
echter gebruiken we de zegswijze eerder voor 
iets wat we ooit eens hebben beleefd of on-
dernomen, maar wat niet van blijvende in-
vloed is geweest voor onze levenswandel. 
Daarmee is de link gelegd naar blauw in de 
zin van ‘onbelangrijk, van weinig betekenis, 
niet beklijvend’.”

Andere boeken zien een verband met de 
gilden. Koppermaandag, de maandag na 
Driekoningen, was de feestdag (en dus vrije 
dag) van de gilden. Op die dag werden in de 
kerk blauwe kleden over de altaren van de 
gilden gehangen en werden er geen missen 
opgedragen. Weer anderen hangen de ‘wol-
verfhypothese’ aan. Om wol blauw te verven, 
werd deze eerst in een gele kleurstof geweekt. 
Vervolgens ging de wol in een bad met (men-
selijke) urine om de verf kleurecht te maken. 
Zo hechtte de verfstof zich goed aan de wol, 
die daarna te drogen werd gehangen. Tijdens 
het drogen kwam de gele kleurstof in aanra-
king met zuurstof uit de lucht, waardoor de 

kleur veranderde in indigo, een blauwe kleur 
die niet meer uit de wol gewassen kon wor-
den. De wol werd traditiegetrouw op zaterdag 
in de week gezet en op maandagochtend op-
gehangen om te drogen en blauw te worden. 
Op een blauwe maandag konden de wolver-
vers dus niet werken. Een laatste verklaring 
ziet in blauw een verwijzing naar dronken-
schap. Wie in het weekend ‘blauw’ is, zal op 
maandag het liefst vrij nemen.

“En voor u is het meneer Depotter!” tierde 
onze hoofdredacteur toen hij vorige week al-
weer de met bladgoud bezette deur van zijn 
kantoor voor mijn neus dichtsloeg. Waarom 
we die brulboei ooit verkozen hebben, zul je 
je wel afvragen. Nou, Joost mag het weten. 

In voorgaande uitdrukking is Joost niet de 
persoonsnaam, maar een benaming voor de 
duivel. Dat zit zo: het Javaanse woord ‘joos’ 
was een aanduiding voor een Chinese god. 

Maar hoe kan een aanduiding voor een 
Chinese godheid gaandeweg de betekenis 
‘duivel’ hebben gekregen? ‘Joos/Joost’ zou al 
lange tijd gebruikt zijn om andere heidense 
goden of afgodbeelden mee aan te duiden. La-
ter kreeg het de betekenis ‘duivel’. Het Groot 
Uitdrukkingenwoordenboek voegt hier nog 
aan toe: “De god van de ene religie is vaak de 

duivel van de andere, en zo kreeg Joost bij ons 
de betekenis ‘duivel’.”

Als je na het lezen van vorige paragraaf  
“Wat een ongelikte beer ” denkt, vergis je je 
uiteraard schromelijk. Dit gezegde gaat terug 
op het Romeinse volksgeloof. Men geloofde 
ooit dat een beer nog geen echte ‘vorm’ had 
als hij werd geboren; zijn moeder zorgde 
ervoor dat de pasgeborene er als een echt 
beertje uitzag door haar jong te likken. Zo 
ontstond de idee dat beren die niet in vorm 
gelikt waren door hun moeder, ongelikte be-
ren dus, opgroeiden tot onbeschaafde wezens. 
De overtuiging dat berenjongen in de juiste 
vorm moesten worden gelikt door de moeder 
is niet volledig ongegrond. Berenwelpen wor-
den blind en naakt geboren. Na de geboorte 
zijn de welpen nog gehuld in het chorion of 
vaatvlies, het stevige buitenste vlies om het 
embryo, dat door de moeder kapotgebeten 
wordt. Daarna likt de moeder haar welpen 
voortdurend schoon.

Oh ja, wat die titel betreft: hoe fris Branko 
strupar ook was, en hoe graag robert Wa-
seige ook zou willen dat zijn uitspraak ge-
meengoed wordt, tien jaar na datum is het 
nog steeds geen erkende uitdrukking. ■
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 Het exacte bedrag waarvoor je wekelijks op donder-
dag vier pintjes kan krijgen in Vooruit. De Flashdeals 
hadden oorspronkelijk eind oktober als houdbaar-
heidsdatum, maar zijn verlengd wegens succes. Na 
inschrijven op hun nieuwsbrief ontvang je daags voor 
de flashdeal een melding van wat hij precies inhoudt. 
Zo kwamen de *Dandy Warhols * het al doen voor vijf 
euro, kon je 3 Grimbergens scoren voor een briefje 
van vijf en staat er ongetwijfeld nog veel meer op de 
agenda. ■

5

Nu het einde van het semester nadert, wordt het tijd voor een eer-

ste evaluatie van de stuvers die vorig jaar verkozen werden. Was de op-

komst bij de stuververkiezingen vorig jaar niet meteen overweldigend, 

dan was dit semester hun aanwezigheid op de Algemene Vergadering 

en de Werkgroepen evenmin om over naar huis te schrijven. Krijgen 

een kus van de juf en mogen een bank vooruit: de centrale stuvers in de 

Raad van Bestuur. Zo scoren Bert debaecke en Bas Bruneel hoog in 

hun aanwezigheid: beiden misten slechts één vergadering.

Bij de stuvers in de Sociale Raad daarentegen, valt op dat opvolger 

Kristof Boel al vaker zijn gezicht toonde dan de rechtstreeks verkozen 

laurien spruyt. Blijkt dat ze in Canada zat in functie van haar voorzit-

terschap van UGent1010. Misschien had ze beter twee keer nagedacht 

alvorens zich kandidaat te stellen voor beide mandaten.

Wat betreft de facultaire stuvers steken vooral ineke de Bisschop 

van de faculteit politieke en sociale wetenschappen en ernst verdonck 

van de faculteit ingenieurswetenschappen er boven uit. ■

Hoerageroep voor allen wie een Erasmussemester 

tegemoet gaat: er ligt een voorstel op tafel om inkomen-

de en uitgaande uitwisselingsstudenten een kamer te 

laten huren voor een half semester. Dat wist SoRa- ver-

tegenwoordiger van de VKV, en tevens ex-preses van 

het Home Konvent Kevin de Wolf ons te vertellen. Hij 

klonk bijzonder hoopvol over de onderhandelingen. ■

Homekamer huren voor 

een half semester?

GSR represents, soms.

“Why do people say “grow some balls”? Balls are weak and sensitive. If you wanna 
be tough, grow a vagina. Those things can take a pounding.” - Betty White
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Wat je beter niet vraagt aan de Sint:
1. Een racebaan zal je niet snel krijgen van de Sint. 
Ervaringsdeskundige Tobe getuigt: “Ik kreeg enkel houten 
treintjes.”
2. Vraag geen wereldvrede, de Sint houdt zijn stookoliekosten graag 
laag.
3. Speelgoedkranen zien er veel groter uit op foto. Martijn kwam er 
teleurgesteld uit: “Hij kwam nog niet tot aan mijn knieën.”
4. Werkzoekenden vragen beter geen job aan de Sint: uit Spanje zal 
hij er niet veel kunnen meebrengen.
5. Wie een computerspel op z’n verlanglijstje zet, hoopt beter niet 
op Assassin’s Creed 3. De Sint heeft eerder de neiging educatieve 
spellen cadeau te doen, zoals Freddy Fish en Robbie Rekenkonijn.
6. Je vraagt ook beter geen condooms, grote kans dat zijn Piet er al 
heeft aangezeten.
7. De Sint gooit niet graag dieren door de schoorsteen. “Ik wou een 
hondje, maar kreeg een hondenencyclopedie”, getuigt Dylan.
8. Vraag geen kleren aan de Sint. Kleren als cadeau zijn stom.
9. Muzikale zielen hopen beter niet op een piano: je krijgt toch 
maar een sintesizer.
10. Vraag geen replica van de Sint zijn staf. “Je zou wel eens kunnen 
schrikken”, aldus Sebastian.
11. Schrijf duidelijk in je brief, of je kan marsepiemel en cockolade 
in je schoentje krijgen.
12.Vraag geen pony aan de goede Sint. Ervaringsdeskundige Joost 
getuigt: “Het enige wat ik ‘s ochtends in mijn schoentje vond, was 
schimmel op mijn mandarijntjes.”
13.Vraag geen sociale zekerheid. Griekenland probeerde dat vorig 
jaar nog, maar de Sint rekende nog in drachmen.
14. Wat je ook doet, zet nooit Age of Empires op je verlanglijstje. De 
volledige redactie getuigt: “Een verslaving is niet veraf.” 
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Erasmus in gent
Sinterklaas is in het land! 
Hoog tijd om een verlang-
lijstje op te stellen. Wij vroe-
gen ons af of de schoen van de 
Erasmussers al klaarstaat.

Linda van Laar, 21
Communicatiewetenschappen 
Den Haag

“Sinterklaas is mijn lievelingsfeestdag. Zo-
dra de Sint in het land is, zetten de kinderen 
hun schoen. Ze zingen liedjes en leggen een 
wortel en hun verlanglijstje klaar. Op 5 de-
cember krijgen ze dan hun cadeautjes. Soms 
komen Sinterklaas en Zwarte Piet die zelfs 
thuis afgeven. 

Ik denk dat ik rond zeven of acht jaar 
doorhad dat de Sint niet echt was. Best wel 
jong. Maar ik moest dit nog stil houden, want 
ik had een jongere broer en zus. Toch vie-
ren we nog Sinterklaas nu we wat ouder zijn, 
bijvoorbeeld met surprises. Je zoekt dan een 
klein cadeautje voor iemand en knutselt er 
iets rond. Mijn zusje houdt veel van paard-
rijden. Voor haar heb ik ooit een paard rond 
haar cadeautje geknutseld. We schrijven ook 
een gedichtje. Ofwel spelen we met vrien-
dinnen een dobbelspel. Iedereen brengt een 
cadeautje mee en afhankelijk van de dobbel-
steen moeten we dit links of rechts doorgeven 
of ruilen. Wanneer de wekker afgaat, mag je 
het cadeautje houden dat je op dat moment 
vast hebt. Het kunnen ook stomme cadeaus 
zijn, zoals een rol wc-papier. Dat maakt het 
leuk. Als snoepgoed eten we chocoladelet-
ters. Iedereen krijgt altijd de eerste letter van 
zijn voornaam. Of pepernoten, die Zwarte 
Piet altijd in het rond strooit.”

 

Anna Wojciechowska, 20
Politieke wetenschappen
Poznan (Polen)

“We vieren zowel Sinterklaas als Kerstmis. 
We geloven dat Sinterklaas uit Turkije komt, 
niet uit Spanje zoals bij jullie. De kindjes 
poetsen hun schoenen op tot ze glimmen. Ze 
zetten die dan bij de deur of bij hun bed. De 

volgende dag vinden ze er kleine cadeautjes 
en snoep in. Wie stout is geweest, krijgt een 
roe. We werken niet met verlanglijstjes om-
dat het om kleine cadeautjes gaat. Met Kerst-
mis doen we dit wel. We schrijven een brief 
die onze ouders zogezegd opsturen naar Gwi-
azdor (Poolse naam voor Kerstman). Ik vind 
het tof dat jullie ook een wortel klaarzetten 
voor het paard van Sinterklaas. Zo diervrien-
delijk! Wij doen dat niet, maar voor de Kerst-
man zetten we wel een cakeje en een glas 
melk klaar. Ik had op mijn zevende door dat 
Sinterklaas niet bestond. Toch zet ik nog mijn 
schoen. Ik vraag ook dat mijn ouders mee-
doen. Dan ga ik ’s morgens stiekem snoep-
goed in hun schoenen leggen.”

 

Mariejose Silva Vargas, 26
Plattelandsontwikkeling
Rome

“Ik heb nog nooit Sinterklaas gevierd. Zo-
wel niet in Italië waar ik nu woon, als in Boli-
via waar ik geboren ben en tien jaar gewoond 
heb. Ik hoorde er gisteren voor de eerste keer 
over. We geloven wel in de Kerstman.  

Wat een typisch Italiaans feest is voor 
kinderen, is Befana. Dat betekent heks. We 
vieren dit op 5 januari in plaats van Drie-
koningen. De kinderen zetten hun schoen 
en krijgen dan snoepjes. De stoute kinderen 

krijgen zwarte kool. Maar die wordt steeds 
vaker vervangen door zwarte snoepjes.

In Bolivia vieren we dan weer Alasitas. De 
kinderen krijgen niet echt iets. Maar in ja-
nuari en februari, ongeveer een maand voor 
carnaval, kan je in winkels alles wat je kunt 
bedenken in miniatuur vinden. Van kleren 
tot een laptop. Ik weet nog dat ik het super-
leuk vond om die kleine spulletjes te gaan ko-
pen.” 

Rajiv & Vijay Anand, 26 & 24
Fotonica
Chennai (India)

“In India vieren we geen Sinterklaas of 
Kerstmis. Er zijn wel twee belangrijke fees-
ten waarbij kinderen cadeautjes krijgen. Het 
eerste is Divali dat midden november gevierd 
wordt ter ere van een god die demonen ver-
slaat: de overwinning van het goede op het 
kwade dus. Kinderen krijgen dan speelgoed, 
maar nog belangrijker zijn de voetzoekers 
waarmee ze zich kunnen uitleven. 

Sankaranthi is dan weer een bedankings-
feest voor de geslaagde oogst. Dat wordt mid-
den januari gevierd. De kinderen krijgen dan 
geld en nieuwe kleren en de ouders trekken 
er met hen op uit voor drie à vier dagen.  Een 
typische maaltijd die we dan eten is pongal, 
een rijstgerecht.  In het algemeen eten we op 
feestdagen ook zoetigheden.” ■

door	Guyentie	Bogaert

Veel Sinterklazen
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Van maandag tot donderdag 
breidt Spoetnik een ver-
volg aan dit dossier. Stem 
af op 105.3 FM of volg de 
livestream via www.urgent.fm  
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Gender is hot stuff. En niet alleen door Joëlle milquets ideeën over seksisme, ook in de acade-
mische wereld stormt het. Het idee van genderquota is al een aantal jaar oud, maar de kwestie 
kwam begin dit academiejaar in een stroomversnelling. Studentenverenigingen, professoren, 
ministers en de media moeiden zich met de zaak. Quota, quasi quatsch?

quota are a girl's 
best friend

door	Thomas	Jacobs	en	Fabrice	Luyckx

Eventjes recapituleren. Begin juni maakt 
Vlaams minister voor Onderwijs pascal 
smet zijn plannen bekend om ‘genderquota’ 
in te voeren aan de universiteiten. Concreet 
wil dit zeggen dat vanaf volgend academie-
jaar alle bestuursorganen maximaal voor 
tweederde uit personen van hetzelfde ge-
slacht mogen bestaan. Niet iedereen zag deze 
maatregel echter zitten. Minister Smet werd 
bij de opening van het academiejaar al zwaar 
onder vuur genomen door vertegenwoor-
digers van de Gentse Studentenraad (GSR). 
Die publiceerden een open brief aan de mi-
nister, waarin ze de quota aan de kaak stel-
len. Minister Smet is het wel gewoon zwaar 
onder vuur te liggen en zette moedig door. 
Hij nam zelfs het woord ‘kleinburgerlijk’ in 
de mond om het verzet van de GSR aan de 
kant te schuiven. 

Tot zover het moddergooien. Wij vroegen 
een aantal vrouwelijke proffen wat ze vinden 
van genderquota, het genderbeleid aan de 
universiteit en de eeuwige strijd voor vrou-
wenrechten. Aan het woord professor gode-
lieve laureys, voormalig lid van de Raad van 
Bestuur, professor eva Brems, docent Men-
senrechten en mediafiguur, en professor ma-
rysa demoor, rectoraal adviseur Diversiteit 
en Gender en hoofd van het Centrum voor 
Genderstudies.

Wat vinden jullie van het concept gen-
derquota in het algemeen, los van de uni-
versiteit?

Eva Brems: “Het is een maatregel waar ik 
zeker positief tegenover sta. Zoiets moet wel 
op het gepaste moment toegepast worden: 
niet out of the blue, maar pas nadat streefcij-

fers, coaching, aanmoediging en andere be-
leidsmaatregelen niet blijken te werken.” 

Godelieve Laureys: “Voor de vrouwen in 
een bepaalde raad of comité is het niet aan-
genaam dat ze die quota nodig hebben om 
verkozen te worden. Bovendien zijn de cij-
fers vaak inadequaat. Veel van die vrouwen 
hebben zeker de capaciteiten om ook zonder 
quota hun zitje op te eisen, maar bij hun ver-
kiezing wordt toch naar die quota verwezen. 
Ze kunnen nuttig zijn, maar enkel tijdelijk, 
als eye-opener.” 

Marysa Demoor: “Ik denk dat de ervaring 
heeft geleerd dat niks anders werkt. Menta-
liteitsverandering werkt op papier, maar ze 
in de praktijk toepassen is iets anders. Quota 
hebben bewezen dat ze in zo’n situatie nut-
tig zijn.”

Was de tijd voor de invoering van quota 
aan de universiteiten rijp?

Demoor: “Voor de UGent en andere uni-
versiteiten is het glazen plafond zeer typisch. 
Bij de studenten, assistenten en jonge onder-
zoekers is de vrouwelijke vertegenwoordi-
ging goed, maar daarna gaat het steil bergaf: 
er zijn minder dan tien vrouwelijke gewoon 
hoogleraars! Ik stel vast dat mannelijke col-
lega’s heel vaak pleiten voor mannelijke doc-
toraatsstudenten bij een vaste benoeming of 
opvolging. Quota waren noodzakelijk voor 
een doorbraak.”

is de manier waarop de quota zijn inge-
voerd correct verlopen?

Demoor: “Maar we hebben geen quota. 
De tweederderegel is niet hetzelfde als quo-
ta, toch niet in mijn ogen. Het is gewoon een 
toepassing van een Vlaamse regeringsmaat-

Foto: Steven V
an Eeghem
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regel, die al overal bestaat, alleen niet aan 
onze universiteit.”

Brems: “Ik vind het zonde dat de meeste 
inspanningen uit de politiek moesten ko-
men. Er was een intern proces aan de gang. 
De universiteit was niet blind voor haar eigen 
problemen, maar uiteindelijk bleek er geen 
voldoende draagvlak te bestaan voor veran-
dering binnen de universiteit.”

Demoor: “Die inspanningen zijn inder-
daad gefaald, omdat een aantal mensen zich 
geviseerd voelden. Er is een poging geweest, 
waar de politiek even op gewacht heeft. En 
toen dat niet gelukt is, heeft de politiek beslist 
om in te grijpen.” 

Brems: “Ik vind het teleurstellend dat we 
dit als universitaire gemeenschap niet zelf 
hebben kunnen realiseren.”

Laureys: “De Raad van Bestuur leverde net 
goed werk. Er was een intentieverklaring en 
de betrokkenen hadden algemeen een posi-
tieve houding. Alleen werden we in snelheid 
gepakt door de politiek. Jammer, want er was 
net overleg tussen de betrokken partijen no-
dig, eerder dan ingrijpende actie. Ik vind het 
jammer dat er in de media zoveel stof op-
waaide. Waar we nood aan hebben is debat 
en overleg. En dat was en is er ook, maar als 
je naar de media kijkt, krijg je de indruk dat 
er alleen maar veel discussie en meningsver-
schillen zijn.”

Begrijpen jullie de weigerachtige hou-
ding van studenten tegenover quota? 

Demoor: “Er is een lichte reactionaire nei-
ging bij studenten, ja. Studenten modelleren 
hun ideeën op basis van wat ze zien. Dat is 
dan vaak hun eigen gezinssituatie en de me-
dia. Meestal worden stereotypen bevestigd. 
Dat is dan hun ideaalbeeld van hoe het voor 
hen ook moet zijn.” 

Brems: “Ik vind zo’n houding ontstellend! 
Van studenten verwacht je dat ze progres-
sief uit de hoek komen. Eigenlijk ben ik het 
een beetje eens met minister Smet als hij het 
woord ‘kleinburgerlijk’ gebruikt.  Weet je, het 
gaat om macht. Niemand deelt graag macht. 
Zie het als een taart, als er een groter stuk 
naar vrouwen gaat, gaat er een kleiner deel 
naar mannen.” 

Demoor: “Daar ga ik helemaal mee ak-
koord.”

Brems: “De studenten argumenteren dat 
quota voor een democratisch deficit kunnen 
zorgen. Is gelijkheid tussen mannen en vrou-
wen dan geen democratisch speerpunt? Nu, 
de genderdoorlichting van onze universiteit 
heeft aangewezen dat een glazen plafond bij-
voorbeeld ook in studentenverenigingen be-

staat. Maar ik ben blij dat de quota er nu zijn, 
lang leve Fientje moerman!”

Laureys: “Ik begrijp de studenten. De 
huidige maatregelen betekenen een zware 
ingreep voor de organisatie van de universi-
teit. Doordat er nu vervroegde verkiezingen 
komen voor verscheidene bestuursorganen, 
gaat een deel van de continuïteit op bestuur-
lijk vlak verloren. En een deel van het de-
mocratisch karakter komt in gevaar, zeker 
in faculteiten met een erg scheve verhou-
ding tussen mannen en vrouwen. Daar gaat 
het om een erg ingrijpende maatregel, in dat 
soort universiteiten brengen deze quota het 
democratisch gehalte in gevaar. Dat vrouwen 
nu de kans krijgen zich te bewijzen is net po-
sitief, maar er is veel collateral damage.”

Zijn deze quota volgens jullie de ideale 
oplossing?

Brems: “Ik zou persoonlijk liever mikken 
op quota voor ZAP (zelfstandig academisch 
personeel, de proffen dus, red.) en benoe-
ming van hoogleraren. Zo is er geen schaars-
te aan vrouwen meer in de pool waaruit de 
raden hun leden kiezen. Je genereert op die 
manier automatisch een effect in de hogere 
raden. Maar dat is juridisch en politiek een 
mijnenveld en bovendien nog drastischer 
dan de huidige quota. Dat zou dus niet haal-
baar zijn. Deze quota zullen ook een effect 
hebben, maar via een omweg.”

Laureys: “Wat we nodig hebben, volgens 
mij, zijn hefbomen. Er is wel degelijk een 
rationeel draagvlak voor meer gendergelijk-
heid, maar we gaan er te veel vanuit dat de 
tijd alles oplost. Het systeem van coöptatie 
kan bijvoorbeeld een oplossing bieden. Maar 
dat soort maatregelen moet genuanceerd 
zijn, en beperkt in de tijd. Vrouwen moeten 
de kans krijgen op eigen kracht een en ander 
te bereiken.”

Waren er dan voor de huidige maatre-
gelen geen inspanningen? en geloven jul-
lie dat deze quota kunnen veranderen wat 
vroeger niet kon?

Brems: “Ik was de enige vrouwelijke 
hoogleraar in de hele faculteit op een be-
paald moment! Gelukkig zijn de statuten ge-

wijzigd voor wie in aanmerking komt voor 
de bestuursorganen, anders kon ik door deze 
quota in alle raden van de hele faculteit gaan 
zitten. Dat is voor alle vrouwelijke proffen zo, 
er rust nu een grotere druk op hun schou-
ders. Ikzelf bijvoorbeeld heb op dit moment 
in mijn carrière maar weinig zin om in al-
lerlei raden te zetelen, maar doordat de gen-
derquota er nu zijn, vind ik het als overtuigd 
feministe toch mijn verantwoordelijkheid.” 

Demoor: “Ik ben vooral tevreden dat het 
genderbeleid nu is opgelegd, maar het is lang 
wachten geweest op fundamentele verande-
ringen. Ik vermoed dat het met het nieuwe 
systeem veel zal verbeteren.” ■

“Van studenten verwacht 
je dat ze progressief uit de 

hoek komen.” 
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Eva fascineert. Wie enkel afgaat op haar 
wekelijkse zaterdagse column in DS Week-
blad zou het haar misschien niet nageven, 
maar achter de lieflijk kinderlijk aandoende 
pasteltekeningen in de krant schuilt iemand 
met vele gedaanten. Columns, voordrachten, 
illustratiewerk, een eigen tijdschrift en bin-
nenkort nog eens een theatervoorstelling. 
Zelf laat ze het hokjesdenken aan anderen 
over. “Ik noem mezelf altijd gewoon teke-
naar, maar of dat nu columnist, cartoonist of 
prentjesmaker is, geen idee.” 

LIVE A LITTLE

niet veel twintigers kunnen zeggen dat 
ze zowel in Knack, De Standaard, Humo 
als Schamper hebben gestaan. Krijg je soms 
niet het gevoel dat je in je bekendheid bent 
gerold? Hoe is het gebeurd?

“Vrij organisch eigenlijk. Zoals je het zelf 
zegt: gerold. Drie jaar geleden ben ik afge-
studeerd aan Sint-Lucas en ik mocht direct 
columns beginnen te schrijven voor De Stan-
daard. In die tijd liep er in die krant ook een 
reeks over jong talent. Een gevestigde waarde 
stelde daarin telkens een jonger iemand voor, 
en illustratrice gerda dendooven koos mij 
uit. Vanuit die reportage zijn alle anderen 
mij beginnen te contacteren. Een half jaar 
lang ben ik dan het jong talent geweest. Toen 
dacht ik: ‘Oké, nu zal dat wel voorbij zijn.’ En 
een jaar later was ik opeens opnieuw jong ta-
lent, bij Elle deze keer. En daardoor was ik 
wéér een jaar lang het jong talent. Ik dacht: 
‘Ik blijf hier maar een jong talent, terwijl ik er 
ook niet jonger op word.’”

Word je soms herkend op straat? 
“Dat valt goed mee. Ik heb de indruk dat 

je pas herkend wordt van zodra je op televi-
sie komt. Of misschien word ik wel degelijk 
herkend en heb ik dat niet door. Maar ik wil 
ook niet per se die aandacht. Onlangs zat ik 
hier in Gent te eten en Herman Brusselmans 

zat twee tafels verder. Hij moest in het mid-
den van een vol restaurant staan poseren met 
twee jonge kerels. Toen dacht ik: fáák, je moet 
dat ook maar willen, hoor. Zo op een zondag-
avond. Dat is een van de redenen waarom ik 
niet vaak inga op uitnodigingen om aan tele-
visieprogramma’s deel te nemen. Voordat je 
het beseft, ben je zo’n celebrity wiens gezicht 
belangrijker wordt dan zijn werk. Ik zou het 
liefst bij mijn kernbusiness blijven: tekenen 
en schrijven. Al die rare randanimatie hoeft 
er voor mij niet bij te komen.” 

niettemin heb je jezelf de laatste jaren 
in de aandacht weten te werken. een zo-
mercolumn in De Standaard, optredens op 
literaire evenementen, een eigen tijdschrift 
Kopstoot … Waar werk je nu aan? 

“Ik ben nu bezig met ivo victoria en arne 
van petegem om een voorstelling in elkaar te 
steken: Geen pijn of wat dan ook. Dat is nog 
zoiets waar ik ben ingerold: ‘Ah ja, we zullen 
dat doen, oké!’ En nu is dat zo’n groot project 
van zestig minuten geworden met theater en 
muziek. Het project kan je in de onsexy term 

‘crossmediaal’ samenvatten. Ik lees een aan-
tal dingen voor, Ivo heeft de teksten bewerkt 
en leest er ook uit voor en er verschijnen 
iPad-tekeningen van mijzelf in kleur op de 
achtergrond. We zullen het zes keer spelen. 
En daarnaast komt in februari mijn boek uit 
bij De Bezige Bij, een verzameling van mijn 
columns van Eva’s Gedacht. Maar ik weet to-
taal niet wat de toekomst zal brengen. Ik heb 
wel enkele vage plannen, maar mijn horizon 
loopt voorlopig tot februari. Ik heb veeleer 
kleine droompjes, denk ik. De poster van de 
Boekenbeurs is bijvoorbeeld een concreet iets 
wat ik ooit zou willen doen.” 

is het gemakkelijk om te leven van wat 
je doet? 

“Het wordt gemakkelijker. Ik ben nu an-
derhalf jaar zelfstandige, maar het is wroeten 
en worstelen in het begin. Ik heb het geluk 
gehad dat mijn ouders mij nog steunden toen 
ik studeerde en ik heb ook mijn lerarenop-
leiding gedaan. Momenteel heb ik nog geen 
kinderen en relatief weinig verantwoordelijk-
heden. Ik kan bijvoorbeeld elke dag een koffie 

eva mouton heet ze, en ze 
maakt niet alleen graag teke-
ningetjes. Dat zullen we ge-
weten hebben. Zaterdag in de 
krant, morgen op de planken 
en heden in uw lijfblad. Een 
gesprek met een eeuwig jong 
talent.
door	Wouter	De	Rycke	
&	Lieselot	De	Taeye

Eva Mouton, 
prentjesmaakster
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gaan drinken of op weekend gaan wanneer ik 
daar zin in krijg. Live a little en niet de hele 
tijd op uwen hoop geld blijven zitten. Dat is 
zo’n beetje mijn ingesteldheid.”

“Wat me wel stoort, is dat sommige or-
ganisaties ervan uitgaan dat je het gewoon 
graag doet en daarbij vergeten dat je er ook je 
brood mee moet verdienen. Ze contacteren je 
voor iets en wanneer je vraagt wat hun bud-
get is, hoor je ze niet meer. Ik heb lang voor 
weinig geld gewerkt en dat heeft mij wel veel 
andere opdrachten opgebracht. Maar naar-
mate je portfolio uitgebreider wordt, moet je 
wat zelfrespect hebben en niet meer over je 
heen laten lopen.”

ooit al een deadline gemist?
“Nee! Vroeger maakte ik Eva’s Gedacht op 

woensdag, vlak voor de deadline, maar dat is 
te stresserend. Ik zorg er wel altijd voor dat ik 
hem echt wekelijks maak. Veel mensen zeg-
gen van: ‘Je maakt er zo vijf en dan stuur je 
ze allemaal in één keer op of wat?’ Nee, het 
gaat over wat ik elke week heb meegemaakt. 
Ik probeer er zelf die spanning in te houden, 
zodat je zeker iets moet meemaken. Soms ge-
beurt er ook helemaal niets (lacht). “

Crappy teKeningen

Hoe autobiografisch zijn je strips en co-
lumns? 

“Euh ja, zeer autobiografisch. Er wordt 
mij vaak gevraagd of het allemaal wel echt 
gebeurt, en helaas (lacht).”

er nooit spijt van gehad dat je zo open-
hartig bent?

“Nee, helemaal niet. Ik heb de indruk dat 
van zodra je gênante dingen begint te verber-
gen, je werk zijn kracht verliest. Er is bijvoor-
beeld een Eva’s Gedacht over je lief in bed die 
van je moet blijven. Zwak je dat af, omdat je 
denkt aan wat de mensen kunnen zeggen, 
dan is dat niet meer grappig. Soms worden 
er dan wel eens vragen gesteld aan mijn ou-
ders. Bepaalde mensen nemen Eva’s Gedacht 
ook ongelofelijk serieus en dan zeggen ze bij-
voorbeeld: ‘Zo kunnen wij wat volgen hoe dat 
gaat in jullie leven.’ Dan denk ik ‘Jezus! Nee!’ 
(lacht). Maar over het algemeen kan dat mij 
geen ruk schelen. Meestal bereiken zulke din-
gen mij ook niet.”

Zijn er mensen die weleens een gastrol in 
Eva’s Gedacht durven te vragen? 

“Er zijn al mensen geweest die voorzich-
tig vroegen of ik niet eens de bontindustrie 
wou aanklagen. Maar over het algemeen zijn 
de mensen terughoudend. Soms is er wel 

eens iemand die het ene grapje na het ande-
re maakt en dan zo opmerkt: ‘Ja, maak daar 
maar geen prent van!’”

ondertussen heb je het al ver geschopt. 
Heb je soms tips voor mensen die op een 
dag graag willen staan waar jij nu staat?

“Ik denk dat het belangrijk is om in het be-
gin alle mogelijke opdrachten aan te nemen. 
Zo heb ik het toch gedaan. Gewoon keiveel 
werken, soms tot ergernis van je vrienden. 
In het begin moet je ook proberen om niet te 
veel aan geld vast te hangen. Neem dan een 
bijverdienste in een koffiebar, dat heb ik ook 
nog gedaan.” 

“O, en ook van belang: doe enthousiast te-
gen de mensen met wie je samenwerkt. Wees 
beleefd, kom op tijd en zorg dat je je deadline 
haalt, zodat ze je nog eens vragen. Ik heb de 
indruk dat het daar soms misloopt. Je moet 
professioneel zijn en zorgen dat je werk in 
orde is. Een beetje perfectionisme mag wel. 
Over mijn Eva’s Gedacht wordt vaak gezegd 
dat het crappy getekend is, maar dat is na-
tuurlijk deel van de grap.” 

Wij vinden dat het mooi contrasteert 
met de rest van De Standaard. Je leest niet 
elke dag het woord ‘fucking kaksmoel’ in die 
krant.  

“Ja! (lacht) Dan doe je DS Weekblad open 
en staat Eva’s Gedacht daar naast marc reyne-
beau. ’Ah, mijn buurvrouw!’, zei hij toen ik 

hem onlangs voor het eerst op straat tegen-
kwam.” 

Hoe zou je jezelf noemen? Cartoonist, 
striptekenaar, of toch nog iets anders?

“Dat is moeilijk. Toen ze me bij De Stan-
daard vroegen of ik een liggend of een staand 
formaat wou, heb ik voor dat laatste gekozen. 
Ik vond dat een liggend formaat te veel de ge-
voelswaarde had van een cartoon. Nu heeft 
Eva’s Gedacht meer iets van een getekende co-
lumn door die langwerpige vorm. Ik ben dus 
geen cartoonist. Met wie ik me dan wel moet 
vergelijken, geen idee.”

misschien ben je gewoon een pionier, 
een sui generis? 

“Dat zou de max zijn (lacht). Soms probe-
ren ze mij in vakjes te stoppen, maar dat komt 
mij eigenlijk goed uit. Op bepaalde dagen 
word ik bijvoorbeeld ‘cartoonist’ genoemd 
en dan mag ik jurylid zijn voor het Cartoon-
festival in Knokke. En soms ben ik ‘schrij-
ver’ en dan kom ik op literaire festivals. Als 
ze het mij vragen, dan zeg ik altijd gewoon 
‘tekenaar’. Dat is mijn hoofdbezigheid. Of dat 
nu cartoonist, columnist of prentjesmaker is, 
opnieuw: geen idee.” ■

De columns van Eva Mouton en een agenda 
van al haar komende activiteiten zijn terug 
te vinden op haar blog: http://evamouton.
wordpress.com/ 
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Op lepralijdsters na, kan elke respecta-
bele dame tussen 12 en 92 tal van verhalen 
opdiepen over zwetsende kerels die — al dan 
niet in beschonken toestand — net iets te 
ver binnendringen in de personal space. Dat 
binnendringen kan trouwens behoorlijk let-
terlijk opgevat worden door de heer in kwes-
tie. De grijpgrage handen en vurige tongen 
kunnen meer schade aanrichten dan een 
stel blauwe kneuzingen en een zwarte zuig-
zoen. Het schaamrood op de wangen en de 
loodzware last op de schouders zijn vaak veel 
minder zichtbaar voor de buitenwereld. Het 
is voor slachtoffers van seksueel 
geweld dan ook geen sinecure 
om een stukje van hun trauma-
tische ervaring bloot te leggen. 
Als mensen al de moed vinden 
om hun verhaal te doen, botsen 
ze vaak tegen een berg vooroor-
delen, genre: “Ze heeft er zelf om 
gevraagd” en alle mogelijke vari-
anten op dit zinnetje.

Familie en vrienden die het 
wel goed menen, weten dikwijls 
niet goed hoe ze met het slacht-
offer moeten omgaan. Het is im-
mers geen uitzondering dat het 
meisje (of de jongen) in kwestie 
een muur van stilzwijgen optrekt 
en elke vorm van communicatie 
weigert. Probeer zo maar eens 
op een constructieve manier je 
dochter of vriendin te helpen. 
Vandaar dat professionele bege-
leiding van essentieel belang is. 
Vanaf het binnentreden van het 
politiekantoor moet het slacht-
offer met de beste zorg omringd 
worden, om de aangerichte scha-
de zo veel mogelijk in te dam-
men. In heel veel gevallen komt 
het echter niet tot een aangifte, 
omdat men meent dat de feiten 
niet ernstig genoeg zijn voor een 
gerechtelijke vervolging of omdat 
men eenvoudigweg geen aangifte 
durft te doen.

Een van de instanties waar men te allen 
tijde gratis en eventueel anoniem zijn verhaal 
kwijt kan, is het Jongeren advies Centrum 
(jAC). Die anonimiteit moet wel op één punt 
genuanceerd worden: in het geval van ver-
krachting of aanranding van minderjarigen 
heeft ze sowieso een meldingsplicht. Het jAC 
krijgt haast dagelijks tieners en studenten 
over de vloer die alle mogelijke gradaties van 
seksueel geweld meemaakten: van kwetsende 
opmerkingen over ‘bepotelen’ tot regelrechte 
gangbangs. De organisatie tracht dan om een 
passende opvolging aan te bieden. Meestal 

wordt er doorverwezen naar een gespeciali-
seerde instelling: Slachtofferhulp, Justitiehuis 
dienst Slachtofferonthaal of het Vertrouwens-
centrum (dit laatste zeker bij minderjarigen 
of in het geval van seksueel geweld gepleegd 
door naaste familie en vrienden). Eventueel 
kan er een medewerker van het jAC meegaan. 
Hoe dan ook, een vaste procedure bestaat 
niet; elk geval wordt individueel bekeken. 
Daarbij zal het jAC nooit of te nimmer iets 
tegen de wil van het slachtoffer ondernemen. 
Ze kan de persoon wel aanmoedigen om me-
dische of juridische stappen te ondernemen, 

maar nooit dwingen.
Er zijn tal van deuren om op 

te kloppen, maar in geval van 
verkrachting of aanranding is de 
weg ernaartoe uitermate moei-
lijk te vinden. Slachtoffers van 
seksueel misbruik of geweld be-
geleiden blijft een uiterst delicate 
onderneming, waarvoor geen 
perfecte oplossing bestaat. De 
eerste stap moet immers door de 
getroffen persoon zelf gezet wor-
den, alvorens men een schouder 
om op uit te huilen kan bieden. 
Vandaar dat sensibilisering zo 
belangrijk is. Geen enkele vari-
ant van seksuele delinquentie 
mag in de doofpot verdwijnen, 
integendeel. Pas als slachtof-
fers naar buiten durven komen 
met hun verhaal, zullen anderen 
hun voorbeeld volgen. Operatie 
Kelk is een uitstekende illustratie 
hiervan. Na de eerste berichten 
ging een steen aan het rollen, die 
uiteindelijk een lawine van aan-
giften veroorzaakte.

Liefste vaders, broers en 
vrienden en andere prostaat-
bezitters: gelieve dus jullie po-
ten thuis te houden. Want zoals 
mama al zei: kijken mag, aanko-
men niet. ■

Mama mag nog zo vaak gewaarschuwd hebben: “Niet met vreemde mannen meegaan!” Maar 
wat als die vieze, vuile boze venten zelf naar je toekomen? 

En Roodkapje leefde nog 
lang en (on)gelukkig

Roodkapje laat hier wel erg veel arm zien.

door	Lieselot	Le	Comte
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Handen tHUis

“Op een avond stapte ik naar huis na iets 
te hebben gedronken op café met enkele 
vrienden. Het was pas negen uur, maar wel 
al donker. Een vriendin van me stapte een 
stukje mee, maar daarna scheidden onze we-
gen. Even later merkte ik dat er een groep-
je van vijf jongens achter mij liep. Ze waren 
luidruchtig en duidelijk dronken, maar ik 
maakte me nog niet ongerust. Ze waren toch 
nog op een honderd meter afstand. Opeens 
riepen ze obscene dingen in mijn richting. 
Ik begon sneller te stappen. ‘Hé wacht eens, 
niet zo snel’, riepen ze me na. Ineens hoorde 
ik snellere stappen en merkte ik dat ze aan het 
lopen waren. Enkele seconden later werd ik 
tot vijf maal toe hard in mijn billen gekne-
pen. Daarna liepen ze gewoon verder, luid la-
chend. Ik had spijt dat ik die avond een rokje 
had aangedaan.”

in een relatie

“Mijn vriendje en ik hadden al een paar 
maanden een vaste relatie. Alleen waren 
zijn eisen op seksueel gebied nogal heftig, 
iets waar ik me niet echt in kon vinden. Als 
ik durfde tegen te stribbelen, dreigde hij het 
uit te maken. Wanneer ik geen seks met hem 
wou, had ik het gevoel dat ik hem teleurstel-
de. De situatie verergerde steeds en ik voelde 
me ronduit gebruikt. Pas toen mijn broer ons 
betrapte terwijl hij mij weer eens onder druk 
zette, werd mij duidelijk dat het echt niet nor-

maal was. Samen met mijn broer durfde ik 
het aan hem de deur te wijzen.”

Bosman

“Met ons groepje vriendinnen spreken we 
wel vaker af in hetzelfde café. Zo ook die dins-
dagavond. Rond een uur of tien ging één van 
hen naar buiten, ‘om een luchtje te scheppen’. 
Dat was haar manier om te zeggen dat ze een 
sigaretje ging roken, iets waarvan ze wist dat 
de rest van de bende er nogal afkerig tegen-
over stond. Toen ze een hele poos later nog 
niet terug was, begon ik me wat zorgen te ma-
ken en ging ik kijken waar ze bleef. Buiten was 
er echter geen spoor van haar te bespeuren. 
Ik raakte behoorlijk in paniek en haalde de 
rest erbij. Pas na een uur koortsachtig zoeken 
en roepen, vonden we haar uiteindelijk in een 
bosje wat verderop, buiten westen. Haar kle-
ren waren gescheurd en ze was bont en blauw 
geslagen. Eenmaal bijgekomen, vertelde ze 
met horten en storten wat haar was overko-
men. Een man had haar overmeesterd en de 
struiken in gesleurd. Daar had hij haar eerst 
in elkaar geklopt en proberen te verkrachten. 
Op dat moment viel ze flauw. Volgens mij 
dacht de verkrachter dat ze dood was en blies 
hij de aftocht. De dader is nooit gevonden en 
loopt ongetwijfeld nog vrij rond.”

de Carpool-naCHtmerrie

“Normaal spreken mijn collega en ik af 
om samen van en naar het werk te carpoolen, 

maar die avond kon hij me door omstandig-
heden niet naar huis voeren. Een vriend van 
hem zou dat doen. Ik kan nog steeds niet zeg-
gen hoe, maar op een of andere manier (ach-
teraf gezien was ik waarschijnlijk gedrogeerd) 
kwam ik bij een vreemde man in de auto te-
recht. Hij kende mijn collega en zou me naar 
huis brengen… zei hij. Ik besefte nog vaag dat 
er iets fout was toen hij een compleet andere 
weg insloeg, maar op dat moment begonnen 
de drugs hun werk te doen. Hij schreeuwde, 
hijgde en betastte me terwijl we steeds verder 
weg reden. Ik kon me maar beter ontspan-
nen, zei hij, me neuken zou hij toch. Hij ra-
telde maar door over wat hij allemaal met me 
zou doen. En het enige wat ik kon doen was 
alles lijdzaam ondergaan.

Uiteindelijk ben ik wel kunnen ontsnap-
pen, door in paniek uit de rijdende auto 
te springen. Helaas kloppen alle clichés, 
ik kon mijn benen amper bewegen van 
schrik. Strompelend van angst wou ik naar 
het dichtstbijzijnde huis gaan, maar die ke-
rel was sneller dan mij. Hij trok zijn portier 
open, sprong uit de auto en rukte de kleren 
van m’n lijf tot ik uiteindelijk voor een passe-
rende auto ben gaan staan. Ik ben nog steeds 
dankbaar dat er net op dat moment een auto 
voorbijreed. Het ergste is de hulpeloosheid 
achteraf, de machteloosheid die ik voelde. Ik 
dacht dat ik sterk was en mijn mannetje kon 
staan. Maar dat bleek wel anders te zijn.” ■

Seksueel geweld bestaat — net als het instrument dat aan de oorzaak ervan ligt — in alle 
maten en vormen. Het hoeven niet altijd Thaise seksslavinnen te zijn, ook op de route les-
café-kot gebeuren de meest hallucinante dingen. We verzamelden een paar getuigenissen van 
medestudentes.

De hete adem in mijn nek

“Hij zou me naar huis 
brengen... zei hij.”

Sc
hi

ld
er

ij: 
Ro

y 
Lic

ht
en

st
ei

n

door	Lieselot	Le	Comte	&	Nathalie	Dujardin
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I ain’t no hollaback girl, gaat het liedje 
van gwen stefani. maar hoe vatten jullie 
Hollaback precies op?

Eglantine: “Die naam komt oorspronke-
lijk van de eerste mensen die een beweging 
tegen street harassment oprichtten in New 
York. Het komt eigenlijk van to holler back, 
terugroepen. Hun doel is om de mensen die 
lastiggevallen worden op straat, aan te sporen 
om terug te roepen naar wie hen lastig valt.” 

Heeft de documentaire Femme de la rue 
veel betekend voor Hollaback! gent?

E: “Er wordt vaak gedacht dat Hollaback 
Brussel opgericht is na Femme de la rue, maar 
ze waren daarvoor toch al bezig met de op-
richting. Ik kwam zelf wel op het idee om in 
Gent ook Hollaback op te starten na de aan-
kondigingsreportage op Koppen. Daar kwam 
Hollaback! Brussel in voor, en ik dacht: goed 
initiatief. Ik bezocht hun site en deed daar 
mijn verhaal, en nadien ondernam ik actie 
om ook Hollaback! Gent op te starten.”

op jullie website kan je — al dan niet 
anoniem — getuigen over wat jou over-
kwam. Wat doen jullie naast die verhalen 
nog?

Lies: “We hebben gisteren ter gelegenheid 
van de Nationale Dag tegen Geweld op Vrou-
wen een eerste chalkwalk gedaan, een wande-
ling waarbij we op verschillende plaatsen in 
de hele stad passeren, om krijtboodschappen 

achter te laten tegen seksuele intimidatie op 
straat.”

vorige week lanceerde minister milquet 
een wetsvoorstel om seksisme strafbaar te 
maken. Wat vinden jullie daarvan?

L: “Ik ben daar behoorlijk gelukkig mee, 
al denk ik niet dat we ons illusies moeten 
maken. Het is vrij moeilijk om seksuele in-
timidatie te bewijzen tenzij je op heterdaad 
betrapt wordt. Maar ik denk wel dat het een 
sterk signaal is als maatschappij, dat we het 
niet langer aanvaarden. Of die wet concreet 
zaken kan realiseren, valt af te wachten.”

denk je niet dat veel vrouwen de neiging 
zullen hebben om het te gaan relativeren? 

E: “Waarschijnlijk wel. Er zijn veel vrou-
wen die zich aangepast hebben aan street ha-
rassment.  Het wordt gewoon aanvaard als 
een deel van ons dagelijks leven. Dat is wat 
wij willen aankaarten: eigenlijk is dat niet 
normaal, daar moet verandering in komen. 
Het is triest dat die dominantie van mannen 
over vrouwen oogluikend wordt toegelaten.”

L: “Hetgeen we ons moeten afvragen is in 
welke mate het nog normaal is dat we onze 
kleding aanpassen, een ring gaan dragen om 
te doen alsof we getrouwd zijn, we bepaalde 
straten mijden, we ’s avonds niet alleen op 
straat durven als het donker is. Dat zou niet 
mogen.”

Wat met de subjectiviteit van normen? 
Wat voor de één aanzien wordt als seksuele 
intimidatie, kan voor de ander niets beteke-
nen.

E: “Er wordt vaak de vraag gesteld: ‘Waar 
ligt de grens?’. Als iemand zich aan je op-
dringt, zodat je persoonlijke vrijheid belem-
merd wordt, dan is dat niet zo onschuldig 
meer.” 

Hoe reageert jullie omgeving op de op-
richting van Hollaback! gent?

E: “Veel mannen zijn in eerste instantie 
bang. De meest gestelde vraag is: ‘Mag ik dan 
geen complimentje meer geven? En hoe moet 
ik dan vrouwen leren kennen?’. Terwijl ik me 
echt niet kan voorstellen dat je een lief zou 
opdoen door op straat iemand aan te spre-
ken. Een zeer negatieve reactie die me zal bij-
blijven was: ‘Geef hem gewoon nen sjot in zijn 
kloten en dan is het opgelost.’ (lacht)”

E: “Er heerst vaak zo’n algemeen beeld 
dat vrouwen hard to get moeten spelen en 
dat mannen moeite moeten doen om een 
vrouw te veroveren. Op die manier wordt het 
verschil tussen ‘nee blijft nee’ en ‘nee, maar 
straks wel ja’ bijzonder vaag. Daar dringt zich 
een mentaliteitswijziging op, en dat zal niet 
veranderen enkel door het invoeren van die 
wet.” ■

Seksuele intimidatie is alomtegen-
woordig dezer dagen: na de spraak-
makende documentaire Femme 
de la rue van sofie peeters, kwam 
er onlangs het wetsvoorstel van 
minister Joëlle milquet om sek-
sisme strafbaar te maken. Ook 
Hollaback! Gent springt mee op 
deze kar. Sinds midden november 
trachten zij seksuele intimidatie uit 
het Gentse straatbeeld weg te wer-
ken. Een gesprek met co-directors 
eglantine (21) & lies (19).

Ey poes,toerke doen?

door	Esther	Sevens
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“Hey mannen,” zei professor Christine van Broeckhoven toen ze tijdens de koffiepauze wat vreemd werd aan-
gekeken in haar begindagen als onderzoekster, “’t is lekkere koffie, hoor. Ge moet maar eens proeven!”. ’s Lands 
bekendste alzheimerspecialiste weet al langer dan vandaag hoe the battle of the sexes in elkaar zit. 

Kordaat stapt Van Broeckhoven het po-
dium van de prachtige concertzaal in de Bij-
loke op. Ze is hier op uitnodiging van het 
wetenschapsfestival I-Brain & Ageing en zal 
een lezing geven over het genetische risico-
profiel van dementie. “Mijn excuses, beste 
mensen, ik ben niet in mijn gewone doen. Ik 
zal misschien wat minder enthousiast over-
komen dan anders. Er is niets mis met mij, ik 
ben niet ziek. Ik heb enkel last van lumbago.”, 
zegt ze, waarna ze gedecideerd aan haar le-
zing begint. Hoewel ze al een resem prijzen in 
de wacht sleepte — van de prestigieuze Met-
Life Award for Medical Research (2012) en 
de European Inventors Award (2011) tot de 
L’Oréal-UNESCO Award for Women in Sci-
ence (2006) — blijft ze bescheiden. “Ach, ik 
ben maar een druppel in de grote oceaan der 
wetenschap”, lacht de professor. Van die lum-
bago is tijdens de presentatie overigens wei-
nig te merken. Enkel achteraf in het gesprek 
wordt duidelijk dat ze hard op haar tanden 
heeft moeten bijten. Een tough cookie dus, die 
wij graag even aan het woord laten over leven 
als vrouw in het mannenbastion dat weten-
schap heet.

geHard door onZeKerHeid

Van Broeckhoven studeerde in 1975 af aan 
de Universiteit Antwerpen, te midden van de 
economische crisis, en was zeven jaar werk-
loos. Uiteindelijk werd ze als werkloze bin-
nengehaald door de universiteit. “Ik denk 
dat ik meer gehard ben door deze onzekere 
periode dan door discriminatie. Dat besef 
van discriminatie is pas later gekomen. Op 
het moment zelf voelde ik dat niet zo aan”, 
zegt ze daarover. Later, als bevriende weten-
schappers zich luidop afvroegen waarom Van 
Broeckhoven — met toch wel een heleboel 
publicaties achter haar naam — nog niet vast 
benoemd was, kwam het besef dat er iets on-
eerlijks aan de gang was. Met een aantal prij-
zen op zak werd ze uiteindelijk vast benoemd, 
mede onder druk van het Fonds Wetenschap-
pelijk Onderzoek.

Zo werd Van Broeckhoven pas op haar 
42ste professor, ondanks het feit dat ze al in 
de vooraanstaande vakbladen Nature en Sci-
ence gepubliceerd had. “Ik heb daar nooit last 
van gehad, ik was altijd met mijn onderzoek 
bezig. Ze betuttelen en onderschatten je wel. 

‘Een vrouw met kindjes die zich wat komt 
amuseren’, zie je ze denken.” Maar niet alleen 
op haar geslacht kwamen smalende reacties: 
“Er werd me ook steeds gezegd dat genetica 
een voorbijgaande hype is. Ondertussen ben 
ik er nog steeds mee bezig. Nog altijd een 
hype?”

“In die tijd waren alle professoren, de 
Raad van Bestuur en de Onderzoeksraad stuk 
voor stuk mannen. Ik was de enige vrouw in 
de Onderzoeksraad. Zelfs nu gebeurt het nog 
vaak dat ik omringd word door mannen, 
ook al heb ik mijn eigen onderzoeksdepar-
tement”, aldus Van Broeckhoven. Haar on-
derzoeksteam bestaat voor 70% uit vrouwen, 
maar — en dat benadrukt ze — ze doet niet 
aan positieve discriminatie. “Ik heb mijn vas-
te lijst van strenge criteria en ik oordeel enkel 
op kwaliteit. Als dat dan vrouwen zijn, dan 
is dat zo”. 

geZinsvriendeliJK Beleid

Verder hanteert Van Broeckhoven in haar 
onderzoeksdepartement een familie- en ge-
zinsvriendelijk beleid. Daarmee doelt ze 
vooral op flexibiliteit — onderzoekers die 
strikt van negen tot vijf in het laboratorium 
staan, zijn schaars op de afdeling Moleculaire 
Genetica. “Het eerste dat buitenvloog bij het 
opstarten van mijn eigen departement, was 
de prikklok, symbool van het logge systeem 
waarin een universiteit soms vastzit. Wij wer-
ken op een ander ritme. De dag van vandaag 
kan je ook goed van thuis uit werken. Als er 
iets is met de kleine, dan stormen de vrouwe-
lijke teamleden naar buiten. Ik heb ook twee 
dochters gekregen, en het is geen gemakke-
lijke combinatie”.

Op de vraag of het buitenland dan nooit 
gelonkt heeft, antwoordt ze resoluut: “Ik heb 
heel veel aanbiedingen gekregen. Maar ik heb 
twee kinderen, mijn eigen departement en 
mijn eigen onderzoeksgroep hier. Als ik me 
niet had kunnen ontwikkelen en mijn auto-
nomie niet had kunnen behouden, dan had ik 
mijn man, die journalist is, wel overtuigd om 
mee te verhuizen. Het feit dat ik kon groeien, 
heeft mij hier gehouden. Voorlopig hang ik 
nog niet tegen het plafond en groei ik nog 
steeds.” ■

Een vrouw met kindjes die 
zich wat amuseert

door	Clara	Casert	en	Hannah	Van	den	Bossche

Foto: Basel Zobied
a
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roeKeloZe planten

Bioloog steven Jansen en collega’s van de 
universiteit van Ulm toonden aan dat plan-
ten erg roekeloos zijn. 70% van de bosplan-
ten leeft in zones waar er maar een kleine 
overlevingsmarge is bij droogte. Met andere 
woorden: planten are living on the edge. Men 
stelt echter dat plantjes in een vochtig gebied 
een even groot risico lopen als plantjes in een 
droger gebied. Droogte is dus niet de allesbe-
palende factor hier. Het probleem zit hem bij 
de stress die de dreiging van droogte bij de 
plantjes oproept. Die stress zorgt ervoor dat 
er gasbelletjes in de ‘aders’ van de plant ko-
men. Deze belletjes blokkeren het transport 
van water doorheen de plant, waardoor het 
fotosyntheseproces stilvalt. Planten die voch-
tigere gronden verkiezen, hebben bredere 
buisjes en nemen daardoor ook meer gas op, 
wat de kans op verstopping vergroot.

roeKeloZe BaCteriën en 
miCroBes

Er is meer leven op Antarctica dan men 
dacht. Hoera! Pinguïns, zeehonden, en de nul 
menselijke inwoners van het continent heb-
ben namelijk het gezelschap van een aantal 
stoere microben en bacteriën. Niet zo bij-
zonder? Het nieuwe leven werd gevonden in 
Lake Vida, een meer dat al enkele duizenden 
jaren door een dikke ijslaag van de buitenwe-
reld is afgesloten. De onbevreesde beestjes le-
ven in zuur, zuurstofarm water dat bovendien 

zo zout is dat het vloeibaar blijft, ondanks de 
constante temperatuur van -13°C. Kortom, 
zowat de meest barre omstandigheden op 
onze planeet. Zelfs zo bar dat deze microben 
van nog geen speldenprik groot de grenzen 
van leefbaarheid zomaar verschuiven. Deze 
kleine mirakels kunnen een grote impact 
hebben op onze zoektocht naar buitenaards 
leven op ijsplaneten zoals Mars.

roeKeloZe (en extreem tamme) 
EocorytHoDEruS IncrEDIbIlIS

Ongelooflijk zijn deze diertjes. Deze dap-
pere lamzakken — want jawel, je kan zowel 
dapper als lam zijn — zijn een recent ont-
dekte soort van mestkevers. Laten we eerst 
het heldhaftige gedeelte uit de doeken doen: 
de beestjes leven undercover in de nesten 
van termieten in Cambodja. Termieten zijn 
immers een van hun natuurlijke vijanden. 
De kevers produceren een chemisch goedje, 
waardoor ze de termieten laten geloven dat ze 
een van hen zijn. Maar dit goedje laat het af en 
toe wel eens afweten: alle gevonden kevertjes 
hadden dan ook heel wat snijwonden op hun 
pootjes. De mestkevers hebben een hendeltje 
op de rug wat aanleiding geeft tot hun luie ei-
genschap. Termieten zijn lastezels en dragen 
hun larven overal naartoe. Het hendeltje op 

de rug hebben de kevers dan ook goed be-
keken. Twee op de tien gevonden kevertjes 
werden door een sterke termiet naar voedsel 
gedragen. Onderzoekers vermoeden dan ook 
dat het hendeltje zich ontwikkeld heeft als 
een soort van overlevingstechniek. Zo’n ter-
mietennest wordt namelijk regelmatig aan-
gevallen door mieren. Wanneer dat gebeurt, 
evacueren de termieten het nest en dragen ze 
hun larven weg van de oorlogszone. Dankzij 
het handvat verzekerden de kevers zich er-
van dat ze mee in veiligheid gebracht zouden 
worden. Of een mooie illustratie van ‘survival 
of the fittest’.

lIvInG on tHE EDGE, danKZiJ 
Koeien

Maar geen nood, men werkt aan een oplos-
sing om de planeet te redden van deze zwart-
wit gevlekte Bella’s. Het probleem zit hem 
in de uitstoot van vee. Koeien laten heel wat 
methaangassen op onze planeet los telkens ze 
een boer of een scheet laten. Chris mcsweeny 
en zijn collega’s uit Brisbane schatten dat ze 
deze uitstoot met de helft kunnen reduceren. 
Daarvoor willen ze een draadloos netwerk 
van koeienboerderijen opzetten, waarbij de 
koeien een lage methaanuitstoot hebben die 
bovendien continu gemonitord wordt, opdat 
de boer de koeien op het meest gunstige mo-
ment kan voederen. Het meettoestel hebben 
de onderzoekers al ontworpen en is nu volop 
de methaanconcentratie aan het opmeten in 
de magen van enkele onfortuinlijke koeien. 
Daarna is het nog een kwestie van het ver-
band tussen het gas binnen in de koe en het 
gas dat uiteindelijk uitgestoten wordt te be-
palen. Eens dat gelukt is, is de stap naar een 
volledige controle over de boeren en scheten 
van Bella niet veraf meer. Bella wordt trou-
wens in haar missie om de wereld te vernieti-
gen bijgestaan door Dolly, het schaap. ■

door	Hannah	Van	den	Bossche
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Termiet draagt kever

Extreme droogte



www.schamper.ugent.be Schamper 522          25

WetensCHap

Wetenschap
w

e
t

e
n

s
c

h
a

p
 v

o
o

r
 d

u
m

m
ie

s

Mama, ik wil schoenen met plakkers! 
Deze vraag (beter: eis) klinkt u onge-
twijfeld bekend in de oren. Hangend 
aan de rokken van uw moeder hebt u 
hem namelijk zelf nog gesteld. Sommi-
gen moesten in het eerste leerjaar al hun 
plakkerperiode achter zich laten, ande-
ren konden hun favoriete schoeisel tot 
ver in de lagere school blijven dragen. 
Enkele uitzonderingen blijven tot op de 
dag van vandaag verknocht aan de ge-
makkelijke kinderschoenen. 

Waarom toch kijken wij allen met 
weemoed terug naar de ochtenden toen 
wij met een vlotte handbeweging onze 
schoenen konden aantrekken? Er is een 
zeer simpele verklaring voor: klitten-
band. Ongeveer zeventig jaar geleden 
wandelt de Zwitser georges de mestral 
met zijn hond door het bos. Hij merkt 
dat talloze klitten (soort plant; letter-
lijk: plakken) zich in zijn kleding en in 
de vacht van zijn hond hebben vastge-
maakt. Terug thuis probeert hij de klit-
ten eruit te halen, maar dat blijkt niet zo 

simpel. Dan belanden enkele klitten on-
der zijn microscoop. 

Eureka! De Mestral ontdekt dat de 
klitten overdekt zijn met kleine haakjes, 
waarmee ze zich vasthaken aan vacht 
of stof. Hij besluit zijn uitvinding Vel-
cro te noemen, een samentrekking van 
het Franse velours (fluweel) en crochet 
(haakje).  De eerste toepassing van klit-
tenband zien we, zoals wel vaker voor-
komt bij innovaties, een tiental jaar later 
in de ruimtevaart. Daar vond men het 
gebruik van klittenband uitermate ge-
schikt om snel in en uit een ruimtepak 
te kruipen.  

Klittenband is meestal gemaakt uit 
nylon of polyester en bestaat, voor de-
genen die het echt nog niet zouden 
doorhebben, uit twee lagen. De ene laag 
is samengesteld uit talloze kleine haak-
jes op een stuk textiel. Op de andere 
laag vinden we ontelbare kleine lusjes. 
Wonderbaarlijk, wanneer we beide la-
gen samendrukken worden ze zo on-
afscheidelijk als een Siamese tweeling. 
Deze verbinding is uitermate sterk om-

dat de krachten die erop worden uitge-
oefend gelijkmatig verdeeld zijn over de 
vele haakjes en lusjes. Zo solide dat een 
stuk klittenband van 2 m² de volledige 
Schamperredactie (ongeveer 2800 kg) 
zou kunnen dragen. Helaas was niet ie-
dereen onder ons bereid de proef op de 
som te nemen.

Het dragen van personen is nu niet 
meteen de meest gebruikte toepassing 
van klittenband. Denk echter niet dat 
we klittenband enkel terugvinden in de 
kledingindustrie. Ook in kerncentrales, 
auto’s en spaceshuttles komen talloze 
toepassingen van de Mestrals uitvin-
ding voor. Het Amerikaanse leger heeft 
zelfs een stille versie van klittenband 
ontwikkeld, omdat het scheurende ge-
luid de positie van een soldaat kan ver-
raden. Wanneer het echter gaat om het 
vastmaken van een valse penis bij im-
potente mannen, blijkt klittenband niet 
de meest geschikte oplossing te zijn. En 
nee, ook hier namen we niet de proef op 
de som. ■

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschap-
pelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: 
klittenband. door	Karel	Ronse
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Het concept citizen science is wijd ver-
spreid onder de verschillende wetenschappen 
en kan verschillende vormen aannemen. Een 
van de bekendste voorbeelden in ons land is 
‘vogels voeren en beloeren’ van Natuurpunt. 
Elk jaar wordt het eerste weekend van febru-
ari gebombardeerd tot telweekend en kan ie-
dereen die een basiskennis over tuinvogels 
heeft, kijken welke soorten allemaal op be-
zoek komen in zijn tuin. Omdat die basisken-
nis niet voor iedereen even vanzelfsprekend 
is, voorziet de organisatie een toegankelijke 
site om de meest voorkomende soorten te le-
ren onderscheiden en worden er erg handige 
telformulieren voorzien. De tellingen worden 
uiteindelijk allemaal verzameld en geven vaak 
een accuraat beeld van de vogeldiversiteit in 
ons land en hoe die jaar na jaar evolueert.  
Maar de echte pro’s gaan nog een stapje 
verder! De website www.waarnemingen.
be verzamelt alle gegevens van natuurob-
servaties in Vlaanderen. Wie een beestje, 
plant, paddenstoel, alg of korstmos tegen-
komt, mag dat steeds op deze site posten, 
eventueel met foto. Op deze manier kan 
men een goed overzicht krijgen van de 
huidige toestand van de biodiversiteit in 
ons land. Ook andere instanties en sites 
houden zich bezig met waarnemingen van 
vrijwilligers, maar meestal gaan zij dieper in 
op een bepaalde groep soorten. De florada-
tabank is er zo één, een initiatief van onder 
meer het instituut voor natuur- en bosonder-
zoek die de gegevens gebruiken om onder an-
dere verspreidingsatlassen te publiceren. 

on tHe radio

Maar citizen science kan zelfs nog veel sim-
peler zijn dan vogels kijken. Een van de pio-
niers op dit gebied is SETI@home, onderdeel 
van het SETI-project dat probeert in contact 
te komen met buitenaards intelligent leven. 
Een van hun methodes om aliens te vinden 
heet radioSETI, waarbij een grote radiotele-
scoop in het heelal speurt naar radiogolven 
omdat die enkel door intelligente levensvor-

men geproduceerd kunnen worden. De tele-
scoop krijgt echter heel wat ruis te verduren 
van onze eigen radiogolven, waardoor de di-
gitale verwerkte output moeilijk te analyse-
ren valt. RadioSETI moest steeds krachtigere 
computers gebruiken om de verkregen data 
te verwerken, tot ene david gedya halver-
wege de jaren 90 het briljante idee kreeg om 
de ongebruikte capaciteit van gewone com-
puters te benutten, en die samen te voegen 
tot een soort van supercomputer. Sinds 1999 
kan iedereen die een computer en internet 
heeft, meehelpen met de zoektocht naar bui-
tenaardse intelligentie. Het enige wat je hoeft 
te doen, is naar hun website gaan, een screen-
saver downloaden en die minimaal zo’n twee 
uur per week laten lopen. Ideaal zijn dus bij-

voorbeeld werkmensen die hun computer 
aan laten tijdens hun lunchpauze, maar hem 
toch niet gebruiken. Voor wie nog twijfelt: 
SETI is geen project van een stel losgeslagen 
new agers, maar van topwetenschappers van 
de Berkeley universiteit in Californië.

Een van de leukste citizen science-projec-
ten is ongetwijfeld Fold it. De eiwitten in ons 
lichaam worden allemaal volgens heel speci-
fieke patronen opgevouwen die cruciaal zijn 
voor hun uiteindelijke functie. En al zijn er 
specifieke fysische en chemische krachten die 
aan de basis van deze opvouwstructuren lig-
gen, toch is het aantal mogelijke uitkomsten 
enorm groot. Wetenschappers hebben daar-
om Fold it ontwikkeld, een puzzelspelletje 
waarbij je eiwitstructuren krijgt die je in een 
zo goed mogelijke vorm moet vouwen. Wan-

neer bepaalde delen te dicht bijeen zitten of 
te ver uit elkaar liggen krijg je een soort fout-
melding die je moet proberen weg te werken. 
De combinaties die uiteindelijk het meest 
voorkomen, zijn volgens de wetenschappers 
degene met het meeste kans om juist te zijn, 
waardoor de structuren van de eiwitten veel 
sneller achterhaald kunnen worden. Bijna zo 
leuk als Angry Birds, maar je tijd wordt wel 
nuttig verspild!

WelKom in tHe Zooniverse 

Wie wel wil meedoen met citizen science 
maar niet direct weet waar te zoeken, kan 
steeds terecht op Zooniverse.org. Deze web-
site herbergt een groot en divers aantal pro-
jecten die steeds gebruiksvriendelijk worden 
voorgesteld zonder nood aan voorkennis. 
Het begon allemaal met Galaxy Zoo, een pro-
ject dat nog steeds loopt, waar vrijwilligers 
beelden van verre sterrenstelsels bekijken en 
classificeren om zo meer inzicht te krijgen in 
het ontstaan van die sterrenstelsels. De beel-
den die je voor je krijgt, tonen delen van het 
heelal die nog nooit door mensen zijn beke-
ken, en als je echt geluk hebt kan je zelfs grote 
ontdekkingen op je naam schrijven. Zo ont-
dekte de Nederlandse Hanny van arkel in 
2007 een nieuwe reflectienevel, die nu gekend 
is als ‘Hanny’s voorwerp’. Overigens, wie wil, 
kan ook zijn naam achterlaten op zijn Zooni-
verse-account, zodat die in wetenschappelijke 
publicaties vermeld kan worden. 

Maar Zooniverse gaat veel breder dan as-
tronomie. Ook Whale.fm is een project dat 
uit hun stal komt. Op deze website wordt een 
hele verzameling aan griend- en orkagelui-
den gepresenteerd. Verschillende orkaclans 
hebben een eigen dialect. Wetenschappers 
proberen door opgenomen geluiden de ver-
spreiding van deze clans en hun verwanten in 
kaart te brengen en vraagt daarvoor de hulp 
van de burger. Op hun site worden de gelui-
den gepresenteerd in een spectrogram dat de 
frequenties van het orkagebrabbel, dat het 
menselijk gehoorspectrum soms overstijgt, 

Citizen science, of  ‘burgerwetenschap’ in schoon Vlaams, is de nieuwe trend in wetenschaps-
land: mensen van overal kunnen ongeacht hun achtergrond meewerken aan wetenschappelijke 
projecten. Vaak volstaat een internetverbinding.

Wetenschap door 
het volk

door	Lise	Beirinckx

Verschillende 
orkaclans 

hebben een 
eigen dialect.
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visualiseert. Bezoekers kunnen deze dan be-
kijken en vergelijkbare spectrogrammen lin-
ken om families te identificeren. Bovendien 
wordt alles heel erg simpel gepresenteerd en 
kan je het vergelijken met een soort elektro-
spel. Kortom: een nieuwe hobby voor tijdens 
de examens!

in tHe navy

Wie bezorgd is om ons klimaat, kan zijn 
vrije tijd ter beschikking stellen van het Old 
Weather Project — eveneens een zeer ge-
bruiksvriendelijk Zooniverse-initiatief. Om 
het klimaat te begrijpen en accurate model-
len op te stellen is het cruciaal om zo veel 
mogelijk gegevens uit het verleden te heb-
ben. Op land worden de waarnemingen al 
eeuwen bijgehouden en gecatalogiseerd door 
waarnemers, maar op zee ligt dat iets moei-
lijker. Toch zijn er ook daar veel gegevens 
voorhanden, uit oude logboeken van sche-
pen die de wereld rondvoeren. Maar model-
len en statistische programma’s hebben niets 
aan deze analoge gegevens. Daarom wordt er 
een beroep gedaan op vrijwilligers om ze in 
te geven. Wie zich graag eens op een Royal 
Navy Ship waant, kan deze logboeken helpen 
ingeven en het spoor van het schip dag na 
dag volgen.

Citizen science is vandaag echt een nood-
zaak: door de digitalisering van de weten-
schap is de hoeveelheid aan gegevens enorm, 
maar vaak is een menselijk brein daar nog 
steeds beter toe in staat dan een computer. 
Op andere domeinen is het net moeilijker 
om data te verzamelen en verlichten vrij-
willigers het werk van wetenschappers, die 
onder een continue publicatiedruk leven. 
Bovendien zijn er ondertussen zo veel pro-
jecten waar je als vrijwilliger aan kan mee-
werken, dat zowat iedereen er zijn gading in 
kan vinden, en worden de projecten vaak zo 
voorgesteld dat ze nog leuk zijn ook, onge-
acht je wetenschappelijke interesse of voor-
kennis. Kortom, iedereen wordt beter van ci-
tizen science. ■
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cultuur
agenda

ConCert

Besef dat, wanneer de wijzers van de cen-
trale klok van de Gentse Boekentoren met 
steeds harder wordende klikken genadeloos 
voorbij tikken en die gevreesde blokperiode 
alsmaar dichter en dichter tegen je aanschurkt 
(en die verrekte nagelbijtende medemens 
nogmaals ongezien je stoel heeft weggegritst 
tijdens een onbewaakte kakpauze), het hoog 
tijd wordt om nog een allerallerlaatste keer 
(ja, dat zeggen we altijd, allemaal!) alle cultu-
rele remmen los te gooien en de deur uit te 
stormen richting Café Video. Op 5 december 
vormt deze plek beslist de ideale uitvalsba-
sis voor melomane nymfomanen, want het 
Belgische muziekduo young Colour belooft 
alvast met behulp van een transcendente per-
formance de aanwezige muziekliefhebbers 
tot een muzikaal hoogtepunt te brengen. De 
jazzminnende menigte daarentegen kan dan 
weer terecht in Kunstencentrum Vooruit om 
er hun teergeliefde eustachiusbuis te laten 
strelen door het huisorkest de Beren gie-
ren die in samenspraak met louis sclavis, dé 
Franse grootmeester van de saxofoon en kla-
rinet, op woensdag 12 december samen een 
bipolaire, muzikale vertoning zal neerpoten. 
Wie een voorliefde heeft voor wereldmuziek, 
rept zich vrijdag 7 december best richting De 
Centrale voor het optreden van de flamen-

cogitarist en componist emre Kuzuoglu en 
diens vaste muziekgroep soniquette. Fan 
van pavement en vampire Weekend, maar 
toch niet meer zo’n uitgebreid budget achter 
de hand? Dan vormt het gratis optreden van 
een Amerikaanse vijftal, beter bekend als The 
spinto Band, beslist een fantastisch alterna-
tief. Hun goedgemutste popnummers kan je 
op woensdag  5 december beluisteren in Kun-
stencentrum Vooruit. Vaarwel winterblues! 
Of nee, toch niet, bluesliefhebbers kunnen 
diezelfde dag ook de bebaarde bluesrevelaties 
Fernant Zeste en s.a. Barstow aan het werk 
zien in de Gentse bluesscene.

podiUm

Theater- en performanceliefhebbers aller 
lande verenigt u, want ook in december biedt 
Unescostad Gent je heel wat waardige voor-
stellingen aan. Zo kan je vrijdag 7 december 
in het Arcatheater terecht voor saloon, een 
spectaculair diepzinnige theater- en dans-
voorstelling van DeF Donkey. Prefereer je 
een multidisciplinaire voorstelling en heb 
je toevallig woensdag 12 december nog een 
plekje vrij in je drukbezette agenda?  Dan is 

detroit dealers beslist de geknipte perfor-
mance! Deze productie vormt namelijk een 
amalgaam van documentaire, cabaretkitsch, 
muziektheater en stand-uppoetry. En nu we 
toch bezig zijn: noteer meteen ook Bitterzoet, 
de allereerste productie van het nagelnieuwe 
theatergezelschap Het Wei/land, maar met-
een in je persoonlijke agenda.

expo

Goed nieuws voor oorlogssympathisan-
ten: sinds kort pakt de Gentse Sint-Pietersab-
dij uit met de retrospectieve onbekende 
beelden, sterke verhalen. Sinds haar ont-
staan in 1830, werd België geconfronteerd 
met vele andere oorlogen, burgeroorlogen 
en gewapende conflicten. Belgische burgers 
en militairen hebben daar in hun foto’s dan 
ook persoonlijke getuigenissen van afgelegd. 
Die testimonia kan je nog tot 21 maart be-
zichtigen. Tot eind december kan je dan weer 
terecht in het Caermersklooster om er meer 
informatie te vinden over de restauratie van 
het culturele toperfstuk Het lam gods. ■

Young Colour

Detroit Dealers

door	An-Sophie	Fontaine
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Gif, met tekst van lot vekemans, dateert 
van 2009, en dat merk je. De twee naamloze 
personages raken er namelijk niet uit of ze 
elkaar nu negen of tien jaar niet meer heb-
ben gezien. Al gauw komt aan het licht dat ze 
elkaar sinds oudejaarsavond 1999 niet meer 
hebben gezien. Om precies te zijn: oudejaars-
avond 1999, om 10 over 7. Zij had een jeans-
broek en een rode trui aan en hij liep de deur 
uit met twee valiezen in de hand. 

verlies

Wie wel een naam heeft, is de reden waar-
om de twee elkaar zo lang gemeden hebben. 
De dood van hun zoon Jacob heeft hun hu-
welijk uiteen doen vallen. Jacob stierf in het 
ziekenhuis, na een auto-ongeval. De ouders 
konden niet met hun verdriet leven en gingen 
uit elkaar. De vrouw bleef in hun oude huis 
wonen en de man vertrok naar Frankrijk. 
De man, vertolkt door steven van Water-
meulen, vat hun geschiedenis bondig samen: 
“Twee mensen die eerst een zoon, daarna 
zichzelf en daarna elkaar zijn kwijtgeraakt.” 

De twee personages komen weer samen 
omdat hun zoon herbegraven moet worden 
nadat er gif in de bodem van de begraafplaats 
is gevonden. Wat volgt is een lang, intiem ge-
sprek tussen twee mensen die dag in dag uit 
met hun verdriet leven. In het begin blijft de 
inhoud vaag, duidelijk om het publiek in het 
duister te laten. De emoties slaan alle kanten 

uit: terugkerende woede, frustratie, blijd-
schap, cynisme en verbittering met uiteinde-
lijk een snuifje acceptatie. Humor ontbreekt 
ook niet in de eerste helft van het stuk. elsie 
de Brauw, die de vrouw speelt, weet met en-
kele goed geplaatste zuchten, platitudes zoals 
“ik heb honger” en een paar silly walks het 
publiek meermaals schuldig te doen lachen 
tijdens een stuk dat, in essentie, tragisch is. 

de KoFFietaFel 

Het decor is minimalistisch en somber. Er 
staat een tribune met een tiental schijnbaar 
willekeurig geplaatste donkerblauwe stoelen. 
Voor de rest staat er enkel een koffiemachine 
en een tafeltje met water. Gecombineerd met 
de donkere of aardkleurige kleren van de ac-
teurs geeft het decor dan ook een kleurloze 
indruk die de thematiek van het stuk weer-
spiegelt. Althans, dat zou het effect zijn ge-
weest mocht er geen opzichtige kleine roze 
vuilbak gestaan hebben onder het tafeltje met 
de koffiemachine. Bovendien wordt het girly 
onding slechts eenmaal gebruikt, om een leeg 
pak chocolade in weg te kegelen. Het is dus 
betreurenswaardig dat er niet gekozen is voor 
een neutralere kleur. 

De acteurs verplaatsen zich voortdurend 
op de tribune. Tegen het einde van de voor-
stelling is op elke stoel gezeten. Daarbij voe-
ren de twee een zekere duw-trek dynamiek 
uit, waarbij ze eens dichtbij, dan weer ver weg 

van elkaar zitten. Het geheel heeft iets weg 
van een vreemde stoelendans. Van Water-
meulen zet een overtuigende prestatie neer. 
Zijn personage is meestal kalm, maar zijn 
woede-uitbarstingen zijn dat absoluut niet. 
Bij één schreeuwpartij waren de gezwollen 
aderen in zijn nek tot achteraan de zaal te on-
derscheiden. De Brauws personage daarente-
gen is meer open, haar emoties liggen altijd 
aan de oppervlakte en ze neemt geen blad 
voor de mond. Desalniettemin gedragen ze 
zich soms al te pathetisch en doorbreken ze 
kortstondig de fragiele illusie van realisme 
van het stuk. 

CatHarsis

Gif bewijst dat muziek een theaterstuk 
meerwaarde kan geven. De machtige stem 
van altus steve dugardin alsook die van Van 
Watermeulen op het einde vormen de kers 
op de taart. De gezongen liederen van John 
dowland — een tijdgenoot van Shakespeare 
— hebben niemand onberoerd gelaten. 

Het thema van het stuk, omgaan met het 
verlies van een kind, is de meesten onder ons, 
studenten, vreemd. Toch weet Gif het publiek 
meesterlijk mee te voeren. Jammer voor wie 
het stuk nog wil zien: Gif heeft Gent verlaten. 
In januari naar München afzakken is een op-
tie, of in februari naar Oostende.  ■

In het theaterstuk Gif ontmoeten een man en een vrouw elkaar weer na vele jaren. Tijdens een 
vreemde stoelendans in de schouwburg ontdekt de toeschouwer beetje bij beetje hun tragische 
verleden.

Gif 
beinvloedt het hart Fo
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door	Sebastian	Ippolito
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Met de achttienjarige rockgod in wording 
Jake Bugg waait een frisse wind muziekland 
binnen. Zijn liedjes klinken niet alleen alsof-
zijn ze geschreven in de schuur achter een ar-
beiderswoning in hartje Nottingham, ze zijn 
het ook effectief. We komen anderhalf uur 
te vroeg aan, maar het mag niet baten. Café 
Video barst uit zijn voegen en niemand mag 
nog binnen.

aCCident de parCoUrs

Tot voor kort was Jake Bugg nochtans een 
nobele onbekende. Daar kwam snel verande-
ring in met zijn debuutplaat Jake Bugg: nog 
geen twee weken na het uitkomen ervan stond 
de plaat op nummer 1 in de Britse charts — ze 
staat daar nu nog steeds. Zijn droge reactie 
op die toch wel grote prestatie luidde: “It feels 
cool, you know. I’m just a bit tired.” Kwestie van 
zijn lijstje indrukwekkende wapenfeiten nog 
wat meer glans te bezorgen, stond de kerel 
op zeventienjarige leeftijd al de pannen van 
het dak te spelen op het Glastonbury Festi-
val, een festival waar menig muziekminnend 
publiek maanden op voorhand natte dromen 
over heeft.

Dat Café Video een ondertussen wereld-
ster geworden artiest kon strikken voor een 
van de vele concerten die ze er organiseren, 
was duidelijk een accident de parcours, zeker 
als je weet dat Jake in maart in de Botanique 
speelt. “Deze show was al zo lang op voor-
hand geboekt,” vertelt een roadie ons daar-
over. “Jake verkoopt nu vlotjes grotere zalen 
uit. Hij begon spontaan te lachen toen we 
hier aankwamen en had er duidelijk zin in.”

Het oorspronkelijke doel van de avond was 
om het concert bij te wonen, maar gezien de 
massa volk die Jake stond op te wachten is dat 
plan op een sisser geëindigd. Jake proberen te 
interviewen was zo mogelijk nog ambitieuzer 
dan binnen raken, maar hé, niets is onmoge-
lijk. Zijn managers — inderdaad, hij heeft er 
meer dan één — zijn bij aankomst wat terug-
houdend (“After the show, maybe”) en weten 
achteraf zelf niet goed wat er gaat gebeuren. 
Maar dan laat een roadie na het optreden de 
deur van de backstage open staan. Wij ruiken 
onze kans schoon en glippen naar binnen, 
waar we botsen op alweer een manager. “Jake 
komt even naar beneden,” zegt hij, “maar je 
moet hem eerst op zijn gemak naar het toilet 
laten gaan.” Daarna halen we onze vrouwe-
lijke charmes boven en na uren wachten in 
de koude kunnen we hem eindelijk strikken 
voor een kort interview.

België is brIllIant

Niet alleen heeft Jake duidelijk te veel ge-
dronken, hij lijkt ook nog niet erg gewoon aan 
de aandacht. Hij schudt ons vriendelijk doch 
schuchter de hand. Als je weet dat hij eind vo-
rig jaar het voorprogramma van noel galla-
gher’s High Flying Birds verzorgde, toch wel 
een band van formaat, kan Café Video (capa-
citeit: slechts 130 man) voor zijn allereerste 
headline show qua locatie dus wel tellen. 

Achteraf blijkt dat Jake het Belgische pu-
bliek geweldig vindt: “Het was echt bloody 
brilliant; iedereen zong mee en kende de ly-
rics al.” Zijn muziek, met, naar eigen zeggen, 
invloeden van oasis, Jimi Hendrix en The 

Beatles, verkoopt inderdaad als zoete brood-
jes en klinkt een pak ouder dan zijn jonge 
verschijning doet vermoeden. De jongen 
heeft duidelijk een rijpe ziel. Uit zijn song-
teksten spreekt een groot verlangen om zijn 
verleden in Nottingham zo snel mogelijk van 
zich af te schudden. Iedereen kent inmiddels 
wel zijn ‘Two Fingers’ en weet dat daarmee 
géén wijsvingers worden bedoeld. I hold two 
fingers up to yesterday dus, of wat dacht je 
van het rauwe ‘Trouble Town’, waarin Bugg 
zingt stuck in speed bump city / where the 
only thing that’s pretty / is the thought of get-
ting out. Waarom wil hij daar zo graag weg? 
“Wel, Nottingham (en meer bepaald Clifton) 
is niet bepaald de meest glorieuze plek om op 
te groeien. Elk zinnig mens wil daar zo snel 
mogelijk weg. Ik wil gewoon muziek maken. 
Het maakt me niet uit hoe of waar, als ik maar 
muziek kan maken.” We willen weten of het 
leven on the road hem bevalt. “Het leven on-
derweg is reuze,” zegt hij, “ik ben nog lang 
niet toe aan pauze. Rond de feestdagen is het 
wel wat rustiger; dan knijp ik er even tussen-
uit. Ik vier Kerstmis dit jaar bij mijn oma in 
Nottingham.”

Blijkbaar slaagt hij er voorlopig goed in de 
voetjes op de grond te houden, ondanks zijn 
steile vlucht naar sterrenstatus. Het valt op 
hoe rustig hij is. Hij maakt ook tijd voor de 
fans. Met een strenge blik komt de manager 
Jakes glas bijvullen met Red Bull, voor ons 
het teken dat het tijd is om naar huis te gaan. 
Zijn optreden gaat na afloop vlot over de ton-
gen. Dit was zo een van die optredens waar-
van je achteraf kan zeggen: wij waren erbij. 
Of het nu binnen of buiten was. ■

26 november 2012. Op Twitter gonst het vanjewelste: Jake Bugg speelt vanavond in Café Video 
in Gent. Zijn debuutalbum is een goeie maand uit, maar de muziekwereld weet: dit is een blij-
ver. Wij waren erbij op zijn eerste echte (en gratis) optreden op Belgische bodem.
door	Dominique	De	Meyst	en	Charlotte	Vercruysse

jAKE BUGG,
NIET ZOMAAR
EEN BROEKVENTJE
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Omdat film 
onze 
passie 
is

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

5 CINEMA’S + FILMCAFÉ

Auteurs- en wereldcinema in de allerbeste omstandigheden:  

Digitale projectie, digitale klank en modern zitcomfort.  

En niet te vergeten: ons uniek filmcafé voor een drankje voor of na de film.
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film

BoekDOOR SPINOZA’S LENS - TINNEKE BEEcKMAN

TWILIGhT - NOBODy cARES
ND Haters zullen juichen en Twi-hards zul-

len huilen: de Twilight-saga is eindelijk uit-
gemolken. De vijfde en laatste film, Breaking 
Dawn Part 2, is nu in de bioscoop. 

Bella (Kristen stewart) ontwaakt als vam-
pier na de bevalling van haar liefdeskind 
met Edward Cullen (robert pattinson). Het 
meisje draagt de belachelijke naam Renesmee 
en is deels vampier, deels menselijk. Ze trekt 
de aandacht van de meedogenloze Volturi, 
die Renesmee zien als een gevaar en haar wil-
len uitschakelen. Doorheen de film proberen 
Edward en Bella zo veel mogelijk getuigen te 
verzamelen om hun dochter te redden en de 
Volturi te overtuigen dat ze onschuldig is. 

Renesmee wordt in beeld gebracht met 
CGI (Computer Generated Imagery), waar-
door ze er heel onnatuurlijk uitziet en het 
publiek doet denken aan Chucky. Misschien 
was dat de bedoeling van de makers — gezien 
haar ongewone roots — maar toch is het een 
opluchting wanneer het kind eindelijk ver-
tolkt wordt door een echt meisje.

Niet weg te slaan van Renesmee is weer-
wolf Jacob (taylor lautner). Hij heeft im-
mers een speciale band met haar — “It’s a 
wolf thing”. In de eerste helft van de film krij-
gen we reeds zijn rock hard abs te zien en zo 
komt Team Jacob zeker aan zijn trekken. Ed-
ward komt dan weer veel te weinig aan bod. 
Jammer, want hij is net de reden waarom 

de films zo veel volle zalen trekken. Je ziet 
hem enkel smalend lachen en spelen met het 
vreemde computerkind. Hij is niet meer de 
sexy vampier die in de eerste film kwam aan-
gereden in z’n Volvo om Bella te redden van 
enkele verkrachters. Al was dat in deze film 
zeker niet nodig geweest: Bella veranderde 
van een zwakke mens in de sterkste vampier 
bij de Cullens. 

Ondanks al het absurde, verveelt de film 
zeker niet. Hij komt traag op gang, maar er 
volgen wel veel nieuwe personages en een 
indrukwekkende gevechtsscène met een ver-
rassend einde. Wie fan is van de boeken zal 
dit wellicht de perfecte afsluiter vinden, maar 
voor anderen is de film wat overdreven. ■

PVN Baruch spinoza was, naast een begena-
digd lenzenslijper, een van de meest radicale 
denkers van de verlichting. Vertrekkende van 
de gedachte dat God overeenstemt met het 
universum, ‘Deus suivi natura’, en dat de rede 
het pad is naar die ‘God’, bouwde hij nota bene 
een naturalistische filosofie op. 

Vree zot allemaal, maar aan zo’n stoffige 
filosoof hebben we vandaag toch geen bood-
schap meer? En Spinoza’s abstracte concep-
ten als ‘substanties’ en ‘attributen’ zijn toch 
volstrekt irrelevant voor het maatschappelijk 
debat? 

tinneke Beeckman poogt ons van het te-
gendeel te overtuigen. In Door Spinoza’s lens 
neemt ze de lenzenslijpende verlichtingsfilo-
soof mee naar onze eeuw. En wat blijkt? Spi-
noza’s ideeën blijken plots verrassend actueel.  

Spinoza leefde in de Nederlandse repu-
bliek, ontstaan na de Tachtigjarige Oorlog. 
Die opstand van de Nederlanden tegen de 
Spaanse koning vertegenwoordigde de hoop 
dat de kracht van een groep burgers ver-
regaande verandering kon teweegbrengen. 
Het  doet denken aan de recente manifesta-
ties die de regimes tijdens de Arabische lente 
ten val brachten. Net als de Occupy-beweging 

of de Indignados zijn ze ontstaan vanuit een 
sterk verontwaardingsgevoel. Spinoza is ech-
ter geen voorstander van dergelijke revoltes. 
Verontwaardiging ziet hij als een negatieve 
emotie. Wie zich door zulke passies laat mee-
slepen, laat zich niet meer leiden door de 
rede. Verontwaardiging eindigt vaak in weer-
wraak, revoltes monden vaak uit in tirannie. 
Daarin herkennen we de situatie van vandaag 
in Egypte waarin mohammed morsi zich op-
werpt als verdediger van de revolutie door een 
machtsgreep te plegen die ‘nodig is om demo-
cratie mogelijk te maken’.  Of dichter bij huis: 
de overdreven ‘oog om oog, tand om tand’-re-
acties op Facebook (waarmee onder meer een 
pestend meisje, Michelle Martin en Jan Fabre 
bedreigd werden).

Beeckman bekijkt nog veel meer actuele 
onderwerpen door de lens van Spinoza. Naast 
‘revolte’ komen ook thema’s als seksualiteit en 
meditatie aan bod. Daarom is dit boek een 
aanrader voor zowel iemand die op zoek is 
naar een degelijke introductie tot Spinoza’s 
inzichten, als iemand die een inspirerende 
reflectie over hedendaagse maatschappelijke 
problemen wil lezen. ■
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TEL 03 820 72 58                 WWW.BOEKENFESTIJN.COM   

BESTSELLERS

BOEKENFESTIJN
EEN MILJOEN NIEUWE BOEKEN, MULTIMEDIA EN HOBBY-ARTIKELEN!

GRATIS INKOM!

CULINAIR

OVERIGEN
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14
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zat

15
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zon

16
DEC

10.00 - 21.00 UUR 10 - 18 U

FLANDERS EXPO 
GENT (HAL 8)

GENT
BOEKENFESTIJN WAARDEBON
Kies één gratis boek uit bij de afdeling 
‘Actieboeken’ tijdens het Boekenfestijn in 
Gent en lever de bon in bij de kassa. Alle 
dagen gratis inkom.

Flanders Expo: 13 t/m 16 december 2012
Openingstijden: do/vrij/za 10.00-21.00 uur 
 zon 10.00-18.00 uur.
MAX. 1 ORIGINELE BON PER BETALENDE KLANT SCHAMPER

G
ratis B

oek

NU:

5,95

NICCI FRENCH
Miranda verbreekt haar 
relatie met Brendan, 
dan heeft haar zus een 
nieuwe vriend.

PIETER ASPE
Paniek in Brugge 
wanneer de stad 
wordt opgeschrikt door 
een reeks misdaden.

A. INDRIDASON
Een vrouw wordt onder 
de ogen van de politie 
in elkaar geslagen en 
overlijdt.

ANDY MC NAB
Nick is lijfwacht voor 
een tv-ploeg in Basra, 
ze worden beschoten.

CAROLINE BOCK
Hoe lang kan Skylar 
haar mond houden over 
wat ze heeft gezien?

DEAN KOONTZ
Gary ziet in de bergen 
raadselachtige dieren 
met een prachtige vacht. 

PREETA 
SAMARASAN
Aasha’s grootmoeder is 
op mysterieuze wijze om 
het leven gekomen

TATIANA DE ROSNAY
De 10-jarige Sarah wordt 
gedeporteerd. Ze verstopt 
haar broertje in de kast.

NU:

6,50

NU:

3,95
NU:

5,95

NU:

5,95

NU:

3,95

NU:

6,95

NU:

3,95

WAARGEBEURD

NU:

3,95

NU:

2,95

NU:

2,95

NU:

5,95

NU:

3,95
NU:

1,25

NU:

3,25
NU:

4,95
NU:

3,95
NU:

9,99

KNIP DE BON UIT EN NEEM MEE!
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Ugent

Enkele weken na de aanstelling van mannelijke deskundigen in de Europese vrouwenbeweging 
worden de eerste kwartaalresultaten zichtbaar. Waarnemers voorspellen dat tegen 2015 volle-
dige gendergelijkheid gerealiseerd zal zijn. 

De sector lag al een tijdje op haar dik gat. 
Na de grote boom van de jaren 60 en 70 die 
haar stevig in het land installeerde, moest het 
feminisme steeds meer marktveld ruimen 
voor meer innovatieve industriebranches als 
de ecologische beweging of de homobewe-
ging. Diverse vrouwenorganisaties keren nu 
met succes het tij via de aantrekking van man-
nelijke experts uit de hogere echelons van de 
bedrijfswereld. Hendrik langrange, private 
equity manager bij TPG Capital en vers be-
noemd algemeen directeur van het Europees 
Feministisch Forum, schuwt de kritiek op het 
vorige bestuur niet: “Door het glazen plafond 
ontbrak de technische knowhow vereist voor 
het beheer van een onderneming van een 
dergelijk groot kaliber. Bovendien ging men 
veel te persoonlijk te werk. Een zekere mate 
aan persoonlijke affiniteit met het product 
is altijd een meerwaarde, maar wanneer het 
tijd wordt om tot effectieve resultaten te ko-
men moet je bereid zijn om het sentimentele 

gebleit aan de jongens van de marketingafde-
ling over te laten. Wie finaal iets wil bereiken 
moet als mannen onder elkaar tot een gat in 
de nacht de harde cijfers durven te bespre-
ken. Van dat cijferwerk had het vorige femi-
niene kader niet genoeg verstand naar mijn 
smaak.” 

sensiBiliseringsCampagnes

Pas nadat de verouderde denkpatronen 
volledig uit de hoofden verdwenen waren, 
konden de broodnodige rationalisaties in de 
beweging doorgevoerd worden. Consultant 
bij Deloitte Jean titenberg ervoer het van 
dichtbij in het Nationaal Instituut voor Gen-
dergelijkheid: “Echte topwijven, daar niet 
van, maar mijn medewerkers en ikzelf heb-
ben toch heel wat sacochengevechten en hyste-
rische ondergeschikten moeten overwinnen 
vooraleer we ernstig werk konden maken van 
de verdere bevrijding van de vrouw.” 

Al vrij vlug bleek de nieuwe strategische 
planning die werd geïnjecteerd in de lethar-
gische vrouwenbeweging bijzonder efficiënt 
te zijn. marc de nul van Citigroup verklaart 
het succes van zijn kostenefficiënte aanpak 
bij de Belgische Vrouwenlobby: “Meteen na 
mijn aantreden heb ik een paar telefoontjes 
gemaakt naar collega’s in bevriende raden 
van bestuur om wat plaatsen te regelen voor 
de vagijnen, zoals we ze in de emancipatiestiel 
plegen te noemen. Volledig ironisch natuur-
lijk, dat spreekt.” (nipt van zijn whiskyglas) 
“Twee etentjes en een escortefactuur later 
bekwam ik dan ook nog eens van Christian 
van Thillo van De Persgroep en van luc mis-
sorten van Corelio de nodige publiciteit voor 
onze bewustmakingscampagne bij de bevol-
king. U ziet het, met een prettig gezichtje al-
leen kom je er niet meer tegenwoordig.”

evenWaardige 
vertegenWoordiging

Analisten zijn zeer te spreken over de tot 
nog toe geboekte resultaten van het manne-
lijke toezicht op de emancipatiestrijd. Sta-
tistieken duiden op een significante daling 
van het aantal aangegeven gevallen van sek-
sisme op de werkvloer en op straat en op een 
quasi verdubbeling van het aantal vrouwen 
dat kaderposities bekleedt. Een morele op-
steker voor voorvechters van gelijke rechten 
wereldwijd. Zoals een fraai voorziene, rosse 
trezebees het deze week op het journaal ver-
woordde: “Eindelijk heeft onze beweging 
een gezicht dat respect afdwingt.” ■Vrouwenheld.

door	Wouter	De	Rycke

Feminisme breekt eindelijk door
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Meer weten? Surf naar 
www.durfdoen.be/duurzaamheid.

EEN VAT, VERWENARRANGEMENT, T-SHIRTS, 
ACHTERFLAP VAN SCHAMPER, WIJNPAKKET,...
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Doe je licht 
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