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Voor haar verjaardag deelt de UGent traditiegetrouw zelf de 
cadeaus uit. Naast een hoop professoren die uitblinken in hun 
vakgebied kreeg ook de Oegandese homorechtenactivist Frank 
Mugisha, op voorstel van de studenten, een eredoctoraat toebe-
deeld. Oeganda — je weet wel — dat land dat het internet de op 
het eerste zicht compleet van de pot gerukte Youtubehit They eat 
da poo poo bezorgde. Grimmiger is het feit dat het Oegandese 
parlement al meerdere malen voorstellen lanceerde om aan ho-
moseksualiteit de doodstraf te verbinden. Buitenlandse druk is 
het enige dat hen momenteel nog tegenhoudt om die wet ook 
effectief in te voeren. Bijzonder ironisch is het feit dat de huidige 
homohaat grotendeels het gevolg is van haatcampagnes die er 
door Amerikaanse missionarissen worden gevoerd.

In het interview, dat je kan lezen op pagina zes, uitte Mugisha 
dan ook de hoop dat zijn verhaal ogen zal openen bij ons. Gelijk 
heeft hij; homohaat sluimert nog steeds in onze maatschappij. 
Extreme vormen, zoals gaybashing of de grove beledigingen die 
Sven Pichal en zijn vriend naar het hoofd geslingerd kregen, kun-
nen nog min of meer op onze collectieve afkeuring rekenen, maar 
in meer subtiele situaties komt de rottigheid vaak bovendrijven. 
De scoutsvriend die luidop rondbazuint dat zijne kleine later 
toch niet thuis moet komen aankloppen met het blijde nieuws 
dat hij voor de verkeerde is, het complete ‘ontbreken’ van homo’s 
in de Belgische voetbalcompetitie, het oude vrouwtje dat wel erg 
gemakkelijk de link legt tussen pedofilie en homofilie, de toren-
hoge zelfmoordcijfers bij ‘verwarde’ jongeren. De taboes zijn er 
nog steeds en ze zitten diep. 

Ik word er dan ook echt lastig wanneer ik stoemelings de laat-
ste stunt van onze donkerbruine vrienden van het KVHV ontdek. 
Maandag organiseren ze naar jaarlijkse traditie hun ‘Juist Gepar-
keerdfuif ’: “Een heerlijke avond waarop ze de heteroseksuele 
mens in de bloemetjes willen zetten”. Voor zij die niet vertrouwd 
zijn met het Gentse verenigingsleven: Verkeerd Geparkeerd, naar 
wie ze subtiel verwijzen, is de vereniging voor holebi’s. Homosek-
sualiteit, O tempora, o mores, zien zij kennelijk nog steeds als de 
één of andere verwerpelijke bedreiging voor de natuurlijke orde. 
Alsof het een keuze is ... De volgende dag nemen deze toffe bin-
ken, na een nachtje fanatiek oefenen, deel aan het holebidebat dat 
Jong N-VA UGent organiseert. Benieuwd wat dat geeft. 

Niets dan medelijden voel ik voor die jaarlijkse rekruut die net 
ontdekt heeft dat hij wel erg vurig houdt van mannen in uniform.  
Bende primitievelingen ... ■
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“Ik ben er vaak 
bang, maar het 

blijft mijn thuis.”



Maskers in de mistkort
Niet beter uitgeslapen en met een nog 

knagender schuldgevoel dan vóór de paas-
vakantie komt een schichtige student de stad 
binnengesjokt. Rechtstreeks van het ouderlij-
ke huis slentert hij het eigen rommelige nest 
van vijftien vierkante meter in, om zijn hut-
koffer (Harry Potter zou er jaloers op zijn) te 
dumpen en meteen online een gelegenheid te 
zoeken om dat nare gevoel van wat men ‘het 
geweten’ noemt terstond te verdrijven.

Om de herinnering aan zijn volslagen ge-
brek aan intellectuele arbeid van de voorbije 
weken uit te bannen, buigt hij zich naarstig 
over kalenders, her en der over het web ver-
spreid. Rock-’n-roll, iemand? Cantusje? Het 
duurt niet lang of… ecce festivitas! Een cantus 
van de economen in de Salamander (15/04, 
VEK). Blij met deze gelegenheid tot vergetel-
heid smeert hij het keelgat en laat dankbaar 
zijn boeken op kot achter.

Reeds met schorre stem, maar met de 
smaakpapillen tactischerwijs nog redelijk bij 
de zaak gehouden, steekt hij na een aantal ge-
zangen de straat over en neemt een smakelij-
ke teug van ons nevelig cultureel erfgoed op 
de streekbierenavond in The Porter House 
(Dentalia).

Merkwaardig genoeg nog met bijna alle 
tanden in de mond trekt hij de volgende dag 
duivenmelkerskiel en baseball cap aan voor 
een mooi potje studentikoos multitasken: 
jeneverbaseball (16/04, Chemica). Geringe 
tijd en ditmaal wèl vele tanden later kiest hij 
toch eieren voor zijn geld en besluit, met een 
wandering eye gericht op de zwaarden van 
Damocles die eenieder weer boven het hoofd 
hangen, zijn brein weer wat aan te scherpen 
tijdens een zinderend debat over neo-libera-
lisme en meritocratie (’t Zal wel gaan).

Donderdagavond komt het volgende kos-
tumeke de kast uit en ditmaal volledig gehuld 
in leder trekt de inmiddels comfortably numb 
geworden ‘student’ eropuit. Hij besluit, van-
wege zijn outfit, het Sint-Pietersplein te ver-
mijden (Parkpop XL, VTK, 18/4) en dartelt 
naar de Vooruit.  Ook de erotomaan onder 
u kan zijn perverse lusten botvieren op de 
Sexual Deviation Night van VBK en Lom-
brosiana. Zij die wèl een lief hebben, kun-
nen onder andere een moshpitje brouwen op 
KMF’s Filorock in de Frontline.

Een kleine week later. “Toga! Toga! Toga!” 
De voorheen al excentrieke, maar inmiddels 

door slaapgebrek en overmatig alcoholge-
bruik stapelgek geworden kotsstudent mar-
cheert in theedoeken gehuld en met geheven 
thyrsus op Heverlee. Bacchanten die van geen 
ophouden weten komen er die avond aan hun 
erudiet-alcoholische trekken op de jaarlijkse 
Dionysia (23/4, Klassieke Kring).

Vreemd genoeg wordt hij in Gent wak-
ker, midden op het Sint-Pietersplein (“Mijn 
thyrsus! Waar is mijn thyrsus?!”). Een stam-
pede van jewelste: de twaalfurenloop (24/4). 
Enigszins opgekikkerd door het vrolijke 
schouwspel — een combinatie van bloed, 
zweet, maaginhoud en luie Schamperrepor-
ters op strandstoeltjes — besluit hij die avond 
in een gebouw aan datzelfde Sint-Pietersplein 

mee te gaan kruisboogschieten met de Ar-
cheologische Werkgroep. De lopers hebben 
op dat moment nog twee uur te gaan. Een on-
gelukkige samenloop van omstandigheden, 
zo concludeert hij die avond in de cel. 

Na de flikken ervan overtuigd te hebben 
dat de tragische dood van die drie vermoeide 
hardlopers toch echt een wreed accident was 
geweest, tracht hij nog een pintje te gaan pak-
ken op de afterparty van home Fabiola, maar 
daar zien ze hem kennelijk niet graag meer 
komen. Dan maar zu Hause. Bont en blauw, 
maar tevreden, zijgt de man met vele maskers 
bewusteloos ter bedde neer. ■
door Kasper van riemsdijk



Zo’n opname van Scheire en de Schepping 
— voor de kenners: vandaag was het de afle-
vering met Gertje, die rosse, die van de Col-
ruyt en Adriaan — duurt lang: drie uur filmen 
voor drie kwartier uitzenden. “Er kruipt heel 
veel tijd in”, vertelt de presentator in kwestie 
ons. “In voorbereiding zijn we met de eerste 
reeks zes maanden bezig geweest, met deze 
reeks ‘slechts’ vier maanden. Er kruipt vooral 
veel tijd in het zoeken van de verhalen, het 
uitschrijven van de vragen en het beproeven 
van de panelleden. We doen namelijk ca-
fétests met de kandidaten, om te zien of ze 
goed meedoen met de verhalen.” Over die 
kandidaten heeft hij eigenlijk niet te klagen: 
“Ik denk dat we in Vlaanderen iedereen wel 
al gehad hebben. Tof zou natuurlijk zijn als je 
grote, internationale comedians kan krijgen, 
zoals Hans Teeuwen.”

WikipediaWetenschapper

Scheire staat bekend als Vlaanderens 
meest knuffelbare wetenschapper, omdat hij 
wetenschappelijke kwesties op een begrijpe-
lijke manier uitlegt. Maar is er een weten-

schapper naar wie hij opkijkt? “Ik ben wel 
een grote fan van Richard Feynman. Hij 
heeft mee de kwantummechanica opgesteld, 
maar was vooral een man met veel humor die 
goed kon vertellen, schrijven en uitleggen. Er 
hangt zelfs een foto van hem in mijn slaap-
kamer!”

Even toegankelijk als de wetenschap die 
Scheire uitlegt, is de meest bezochte website 
in tijden van papers: Wikipedia. Hij is daar 
fervent medewerker van, al staat zijn activi-
teit voorlopig op een laag pitje door zijn te-
levisiewerk. “Eenmaal we gedaan hebben, 
ga ik er terug aan beginnen. Tijdens dit pro-
gramma kwam ik heel vaak op Wikipedia en 

vaak staan de verhalen die we zoeken er wel 
in het Engels, maar niet in het Nederlands. 
Daarvan wil ik dan graag Nederlandse arti-
kels schrijven.”

Scheire begon zijn carrière twaalf jaar ge-
leden als rasechte stand-upcomedian, werd 
later Vlaanderens favoriete televisieweten-
schapper en waagde zich afgelopen najaar 
ook aan het meer serieuze werk in De Kruit-
fabriek. “Ze vroegen mij, omdat ze vonden 
dat ik goed in de mix zat voor het meer we-
tenschappelijke en nerdy nieuws. Ik deed dat 
graag, want ik mocht dan computergames 
uittesten en met astronauten gaan babbelen. 
Dat was wel serieuzer, maar de echt ernstige 
vragen moesten vooral door Gilles De Cos-
ter, Christophe Deborsu of Tom Lenaerts 
zelf gesteld worden. Ik zat daar ook maar on-
nozel te doen. (lacht)”

stand-upstudent

Scheire begon op zijn achttiende, na een 
uitwisselingsjaar in IJsland, aan een opleiding 
Natuurkunde. Kan hij overigens nog IJslands? 
“Hvað á ég að segja, jafnvel á íslensku? (althans 
volgens Google Translate, n.v.d.r.) Wat moet ik 
eens zeggen in het IJslands? (lacht)” Zijn op-
leiding Natuurkunde maakte hij helaas niet 
af. Heeft hij daar geen spijt van? “Spijt op zich 
niet, want ik ben ermee gestopt omdat we op 
tv konden beginnen. Ik heb het voordeel dat 
ik nu veel met populariserende wetenschap 
bezig kan zijn, maar ik zou de studie toch 
graag nog afwerken.”

Ook gênante studentenmomenten heeft 
hij niet: “Ik haatte de Overpoort en zat voor-
al op mijn kamer. Ik speelde heel veel stand-
upcomedy toen. Ik ben wel eens helemaal in 
het wit naar de les geweest. Het was net de 
zonnewende en de astronomische winter was 
begonnen. Dat was niet gênant, maar gewoon 
nerdy (lacht).” Voor de huidige generatie stu-
denten heeft hij nog wat tips: “Vooral zorgen 
dat je begeesterd bent. En planning, plan-
ning, planning! Ik was daar zo slecht in.”■

Scheire in Schamper

Om het leuke aan het mooi meegenomene te koppelen, schakelden we onze vrouwelijke char-
mes in en konden we Lieven Scheire strikken voor een interview na opnames voor Scheire en de 
Schepping. Zelfs na drie uur filmen was hij nog vriendelijk en willing om zich aan onze vragen te 
onderwerpen.

“In De 
Kruitfabriek 

deed ik ook maar 
onnozel.”

door charlotte Vercruysse
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Mugisha is Oegandees, homo en activist. 
Een gevaarlijke combinatie, want in 2009 en 
2012 werden in het Oegandese parlement 
voorstellen gelanceerd om op homofilie de 
doodstraf te zetten. Mugisha’s voorganger als 
hoofd van Sexual Minorities Uganda, David 
Kato, werd vermoord. Zelf is Mugisha op 
straat al talloze keren verbaal en fysiek aan-
gevallen. Maar toch blijft hij vechten voor de 
rechten van holebi’s in Oeganda, een inspan-
ning die hem het eerste door de Gentse Stu-
dentenraad (GSR) uitgereikte eredoctoraat 
van de UGent opleverde. Een erkenning voor 
de ongelofelijke strijd van Mugisha én van de 
schrijnende problemen waarmee holebi’s en 
transgenders in Oeganda zich dagelijks ge-
confronteerd zien.

Mister Mugisha, uw activisme werd al 
verschillende keren beloond; recent won u 
nog de prestigieuze Robert F. Kennedy Hu-
man Rights Award en de Rafto Prize. Doet 
het eredoctoraat van de UGent u nog iets?

“Ja, vast en zeker. Het was de eerste keer 
dat ik in aanmerking kwam voor een eredoc-
toraat, wat toch een belangrijke eer is. Maar 
ik vind het nog veel belangrijker dat ik door 
de studenten werd voorgedragen. De jeugd is 
de toekomst, al klink ik nogal oud door dat 
te zeggen (lacht). Niet alleen op sociaal of 
economisch, maar ook op maatschappelijk 
vlak heeft de jeugd een enorme invloed. Ou-
deren kijken naar jongeren als het op mode 
of muziek aankomt. Dat jongeren onze zaak 
steunen is daarom enorm belangrijk, want ze 
kunnen een inspiratie vormen voor de rest 
van de samenleving.”

Wat heeft u ertoe gebracht zo uw nek uit 
te steken?

“Er zijn zo veel redenen. Eén ervan is na-
tuurlijk dat ik zelf homoseksueel ben. Ik wil 
mijn partner graag zien in Oeganda, zonder 
problemen. Ik wil niet in een maatschappij 
leven waar de mensen ons haten of waar het 
voor ons onmogelijk is om simpelweg iets te 
gaan drinken zonder dat we in elkaar gesla-
gen en uit het café gegooid worden. Maar ik 
doe het voornamelijk om andere mensen te 
inspireren. Ze hebben in mij een voorbeeld 
en hopelijk zet hen dat ertoe aan in hun eigen 
leven iets te veranderen, om zich niet langer 
te verstoppen of om respect te tonen voor 
LGBT (lesbians, gays, bisexuals and transgen-
ders, n.v.d.r.). Voor hen is het een grote steun 
om mij in de media te zien terwijl ik kritiek 
heb op de Oegandese overheid. Maar ik heb 

De setting van het poepchique Marriott-hotel, de jonge leeftijd en het veel te hoge alcoholper-
centage (Schamperfuif!) vertekenden waarschijnlijk deels de perceptie van ondergetekende. 
Maar naar mijn bescheiden mening blijft Frank Mugisha een van de meest indrukwekkende en 
inspirerende mensen die ooit in Gent rondliepen.

Activisme in 
Oeganda

homorechtenactivist Frank Mugisha

door thomas Jacobs & cedric De troch

Foto: w
w

w
.sexualm

inoritiesuganda.net
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nooit op een specifiek moment besloten dat 
ik een activist wilde worden. Het gebeurde 
gewoon. It was random. Op veertienjarige 
leeftijd ben ik uit de kast gekomen en nadien 
is dat gegroeid. Ik vertelde iedereen over mijn 
geaardheid. Pas een zestal jaar geleden ben ik 
echt een publieke figuur geworden en ging de 
bal aan het rollen. Ik werd er als het ware in-
gezogen.”

Wie of wat inspireert u? Ik zou denken 
dat mensen als Steve Biko of Nelson Man-
dela grote voorbeelden voor u zijn?

“Er zijn veel mensen die me inspireren, 
maar de jonge, enthousiaste mensen uit mijn 
eigen omgeving eigenlijk nog het meest. Zo 
is er een jonge vriend van me die erg gelooft 
in mensenrechten voor iedereen; hij wil men-
sen daar echt bewust van maken. Die mensen 
inspireren me. Er zijn natuurlijk ook de gro-
te iconen zoals Nelson Mandela en Robert 
Kennedy, zij hebben ongelofelijk veel ver-
wezenlijkt. Dé grootste is de Dalai Lama. De 
manier waarop hij de wereld ziet, is zo helder. 
Op lezingen gebruikt hij bijvoorbeeld heel 
makkelijke, toegankelijke taal. Als je bij hem 
navraagt over homorechten, zegt hij gewoon 
dat mensen met elkaar moeten samenleven. 
Een indrukwekkende man.”

De problemen waar u zich bij uw werk 
in Oeganda mee geconfronteerd ziet zijn 
enorm, maar ondervindt u soms ook tegen-
stand tijdens uw internationale campag-
nes?

“Zeker, vooral in de VS is men op som-
mige plaatsen nog zeer conservatief. In 2009 
kwam er nog een Amerikaanse groep evan-
gelisten naar Oeganda die verschillende hu-
manitaire initiatieven steunde, maar zich 
vooral keihard verzette tegen een verbetering 
van de situatie van holebi’s. Dat heeft volgens 
mij veel te maken met het juridische aspect. 
Als de wet holebi’s beschermt, worden we 
getolereerd en geaccepteerd. Als homofilie 
daarentegen strafbaar is, denken mensen dat 
we heuse criminelen zijn en zijn ze sneller 
geneigd het heft in eigen handen te nemen, 
zoals in Oeganda. Met fysiek geweld ben ik 
in het buitenland nog nooit geconfronteerd, 
maar verbaal ben ik al verschillende keren 
flink aangepakt. Ik blijf er echter van over-
tuigd dat het internationale aspect belangrijk 
is. Als mensen ons verhaal horen, worden ze 

niet alleen bewust van onze problemen, maar 
ook van die in hun eigen omgeving, en hope-
fully, they start caring.”

Hoe gaat u daarmee om?
“In Oeganda probeer ik dat meestal ge-

woon te negeren en door te lopen, in te-
genstelling tot veel van mijn vrienden. Als 
publiek figuur kan ik het mezelf niet permit-
teren de wet te overtreden, maar het feit dat 
ik een publiek figuur ben, beschermt me te-
gelijk ook. Maar wanneer ik me niet fysiek 
bedreigd voel, probeer ik ook de dialoog aan 
te gaan. Desondanks ben ik echter nog altijd 
blij als ik naar Oeganda terugga. Ik ben er 
vaak bang, de uitdagingen zijn enorm, maar 
ik blijf er thuis.”

Hebt u het gevoel dat er in Oeganda een 
beweging ontstaan is?

“De situatie in Oeganda is enorm verbe-
terd. Bij Icebreakers Uganda, een initiatief dat 
ik als student oprichtte, heb ik geen rol meer, 
maar toch draait de organisatie daar nog 
steeds prima. Recent hebben ze bijvoorbeeld 
nog een hospitaal voor LGBT opgericht. Zelf 
blijf ik zeker ook vechten, ik denk niet dat ik 
dit in de toekomst zal kunnen loslaten. Maar 
ik ben van plan om op termijn van tactiek te 
veranderen en meer op het politieke aspect 
te focussen. Misschien neem ik wel deel aan 
de volgende verkiezingen, hoewel dat een 
enorme inspanning zou vergen. Dat is waar-
schijnlijk overambitieus, maar zelfs als het 
niet lukt, hebben we toch weer publiciteit ge-
kregen voor onze zaak.”

Als er één boodschap is die u nog met de 
Gentse studenten kunt delen, wat zou het 
zijn?

“Door mijn werk in mensenrechten heb ik 
geleerd dat zo veel dingen in onze samenle-
ving niet eerlijk, niet juist, niet rechtvaardig 
zijn. Maar mensen negeren ze, ze letten er 
niet op, ze zijn er zich meestal zelfs niet van 
bewust. So pay attention!” ■

Wie meer wil weten over LGBT en 
homo-emancipatie in België kan te-
recht bij de Gentse studentenvereni-
ging Verkeerd Geparkeerd of bij Wel 

Jong Niet Hetero.

TW Op die manier stelt de KU Leuven 
haar stad triomfantelijk voor op haar web-
site. Ze vervolledigen hun stelling met het 
feit dat pakweg 40.000 studenten trachten 
hun studies tot een goed einde te brengen 
binnen de stadsmuren van het alom be-
kende Leuven. Volledig terecht dus, zou 
je denken. Dat vinden wij ook. Ze kunnen 
echter niet ontkennen dat 28 maart 2013, 
de legendarische actiedag voor de herfi-
nanciering van het hoger onderwijs, bij 
ons toch wel wat meer om het lijf had. Zo-
als iedereen ongetwijfeld al weet, trokken 
er in Gent bij benadering duizend mensen 
door de straten om als één geheel de uni-
versiteit op haar grondvesten te laten da-
veren. In Brussel sprak men zelfs van het 
dubbele. Leuven daarentegen slaagde er 
amper in om plusminus dertig zieltjes bij 
elkaar te sprokkelen.

Voor u denkt dat wij graag de spot drij-
ven met onze medestudentenstad — wel-
ke ons ongetwijfeld nauw aan het hart ligt 
— willen wij eraan toevoegen dat die be-
droevende cijfers niet geheel te wijten zijn 
aan de Leuvense studenten zelf. Meerdere 
politieke jongerenverenigingen uit Leuven 
probeerden daadwerkelijk een verschil te 
maken met hun Vuvu7ela-actie. Maar zelfs 
na het overhandigen van een brief aan rec-
tor Mark Waer werd hen de toegang tot de 
universiteitshal (en dus ook het rectoraat) 
ontzegd.

Wat wellicht ook aan de kleinschalig-
heid van hun actie zal hebben bijgedragen, 
is het feit dat de studentenraad van de KU 
Leuven, LOKO, zich liever afzijdig hield. 
Volgens de studenten achter Vuvu7ela en 
in het bijzonder Line De Witte (COMAC) 
wil LOKO liever politiek neutraal blijven. 
LOKO-voorzitter Ruben Bruynooghe 
vertelt daar doelbewust voor gekozen te 
hebben. Enerzijds omdat ze zich op geen 
enkele manier wensen te linken aan een 
partij en anderzijds omdat ze het niet eens 
waren met veel van de standpunten die 
bovenaan de lijst van de betogers stonden. 
Conclusie: Leuvense studenten hebben ze-
ker een even sterke politieke wilskracht als 
studenten uit Gent, maar worden door ho-
gere instanties in het gareel gehouden. ■

Onderwijskort: 
“Leuven, een echte 
studentenstad”

“Ik wil niet in een
maatschappij leven waar de 

mensen ons haten”



www.schamper.ugent.be8          schamper 527

UGENT

Wie vandaag de dag verkozen geraakt en 
een jaar lang als praeses door het studenten-
leven gaat, mag zich gelukkig prijzen. Het 
overgrote deel van de richting kijkt je aan met 
respect, de proffen zijn fan — de kans bestaat 
dat ze zelf een praesidiumverleden hebben — 
en je kan de ervaring gebruiken om je cv op 
te poetsen. Dat dat een recent fenomeen is, 
vertelt Tony Dewit (67 jaar, GBK): “Senior 
zijn positief? Integendeel: als je praeses was 
geweest, zette je dat best niet op je cv. Waar-
schijnlijk was dat een gevolg van de oproer 
van mei ’68. Die is vanuit Parijs naar hier ge-
waaid en daar was men niet blij mee. Nu is 
dat anders.”

Dat het tij in de jaren tachtig langzaam 
keerde, kan Guido Lammerant (55 jaar, 
VLK) beamen: “Nu heeft de studentenclub 
wel een betere naam, maar dat wil niet zeg-
gen dat de reputatie vroeger ronduit slecht 
was. Dat een functie bij het praesidium nu 
een belangrijke plaats op een cv krijgt, heeft 
waarschijnlijk ook te maken met de verhoog-
de professionaliteit. Terecht: je leert heel veel 
bij op het vlak van sociale vaardigheden en 
teamwork. Alle mensen die ik ken die ooit in 
een praesidium hebben gezeten, zitten nu al-
lemaal vooraan.” Ook Wim Beelaert (37 jaar, 
VGK) is trots op zijn verwezenlijkingen: “Bij 
mij staat het op mijn cv. Als je me zou vra-
gen waar ik het meeste bijgeleerd heb tijdens 
mijn studententijd, durf ik te zeggen: in het 
bestuur van de VGK. Natuurlijk ook uit mijn 
cursussen, maar het leren samenwerken, 
plannen, begrijpen hoe de wereld draait ... 
komt daaruit.”

“De dag van vandaag is de reputatie van 
een studentenvereniging overwegend goed, 
hoewel niet iedereen ervoor openstaat”, ver-
telt Wannes Moreels (24 jaar, VEK). “Som-
mige proffen hebben niet graag dat we 
activiteiten komen aankondigen in hun les-
sen, anderen moedigen het dan weer aan. Ik 
zal mijn jaren ervaring bij het praesidium in 
ieder geval op mijn cv zetten. Zoiets maakt 

ook voor een groot deel het gespreksonder-
werp uit op sollicitatiegesprekken. Je leert zo 
veel: van vergaderingen leiden tot met exter-
ne mensen gaan praten, de hele organisatie 
ondersteunen. In principe ben je een soort 
manager van een praesidium.”

tradities die de tijd doorstaan

Een studentenvereniging drijft op tradi-
ties, maar de tijd staat natuurlijk niet stil. Er 
zijn dus wel enkele algemene evoluties op te 
merken in de werking van de kringen. Guido: 
“Wat mij vooral opvalt, is dat het allemaal 
veel professioneler geworden is. Het praesidi-
um in mijn tijd bestond uit zes à zeven man. 
Iedereen daarvan moest bij elke activiteit hel-
pen, wat het allemaal heel zwaar maakte. Nu 
worden er veel meer mensen bij de werking 
betrokken: je hebt de praesidiumleden, maar 
ook vaste medewerkers en dan nog een hele-
boel vrijwilligers.”

Wannes bevestigt dat de oud-praesidium-
leden vooral vaststellen dat de kring groter 

geworden is en meer activiteiten heeft in ver-
gelijking met vroeger. Daarnaast is er speci-
fiek voor de VEK nog een verandering: “Het 
is de laatste twee jaar heel wat moeilijker 
geworden om ons café (de Yucca, n.v.d.r.) te 
runnen. De stad is minder tolerant geworden 
en ook vanuit de politie wordt strenger opge-
treden tegen geluidsoverlast.” Volgens Tony 
is er echter over het algemeen niet veel ver-
anderd: “Er zijn natuurlijk accentverschui-
vingen, maar in se is de studentenclub nog 
steeds dezelfde als vroeger. Ik ben er boven-
dien van overtuigd dat iemand van de jaren 
dertig hetzelfde zou zeggen. Studentenfolklo-
re blijft studentenfolklore.”

Met vijftien aan het 
telefoonhokje

Een van die accentverschuivingen is de 
communicatie. Vandaag de dag is er een over-
aanbod aan technologie: websites, sociale me-
dia, smartphones, enzovoort. Wannes: “Als 
studentenclub zijn wij natuurlijk direct mee 

Dat we in Gent een studentikoos volkje zijn, hoeft niemand te verbazen. Wie een blik werpt op de web-
sites van de diverse konventen, ziet dat er dagelijks tientallen activiteiten doorgaan. En eens die zwijnerij 
achter de rug is, kun je op je cv uitpakken met de jaren praeseservaring. Maar is dat altijd zo geweest? 
Vier (pro)senioren van vroeger en nu vertellen over hun ervaringen.

“Studentenfolklore blijft 
studentenfolklore”

Vier generaties praesessen over vroeger en nu

door tine eeckelaert en Lieselot De taeye
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op die kar gesprongen. Je kunt ook moeilijk 
anders, er zijn mensen die je niet meer be-
reikt door enkel flyers uit de delen of affiches 
op te hangen. Facebook is een gemakkelijk 
medium om iets aan te kondigen. Je maakt 
een event aan, iedereen van het praesidium 
nodigt al zijn vrienden uit en voilà, iedereen 
weet ervan.”

Toen Guido praeses was, was er uiter-
aard nog geen sprake van sociale media: “In 
mijn tijd stonden er altijd vijftien studenten 
te wachten aan het telefoonhokje. Affiches 
waren toen dé manier om reclame te maken. 
Meestal schreven we die ook gewoon zelf, ze 
laten drukken was vaak te duur. We hingen 
dan grote bladen in de gang en wie wou deel-
nemen aan de activiteit moest dan zijn naam 
invullen.” Wim hielp in de jaren negentig dan 
weer mee de eerste website van de VGK op 
te zetten: “Ik heb in studentenrestaurant De 
Brug nog de algemene principes geleerd.”

Meester, ja Meester!

De traditie om eerstejaars (schachten) te 
dopen, is altijd controversieel geweest. Som-
migen vinden het een essentieel onderdeel 
van de studentenfolklore, anderen vinden het 
ronduit walgelijk en denigrerend. “De meeste 
tegenwind komt van mensen die zelf niet ge-
doopt zijn”, verzucht Wannes. “Er is een ze-
kere tegenstand, maar meestal van mensen 
die we niet kennen. Mensen die het hebben 
meegemaakt, zelfs diegene die halverwege 
stopten, staan er niet zo negatief tegenover 
als mensen die er niets van weten. In de laat-
ste vier jaar is dat niet veranderd.”

Er zijn ook een aantal kringen die geen 
doop organiseren. Toen Wim de VGK in de 

jaren negentig uit het slop trok, liet hij dat 
zelfs in de statuten betonneren. “Ons doel was 
een pluralistische kring uit te bouwen die er 
principieel naar streeft iedereen te verenigen 
en niet te verdelen. Dan kan je geen ritueel 
invoeren waarbij drie vierde afhaakt en je al-
leen de stoere mannen overhoudt. Dan krijg 
je onmiddellijk een schisma. Iedereen mocht 
erbij komen en moest zich goed voelen.”

De reden dat er zo veel mysterie en on-
begrip rond het gegeven ‘doop’ hangt, is de 
geheimhouding. In principe zijn dopen ge-
sloten, tenzij je zelf bij die kring bent ge-
doopt. Tony verduidelijkt: “Wie niet gedoopt 
is, komt er niet in. Ik heb nog meegemaakt 
dat Paul Jambers tot tienduizend frank bood 
om op een doop binnen te geraken. Ik heb die 
eigenhandig buitengezet. Dat is een privé-
aangelegenheid.” Guido nuanceert het slechte 
imago: “Er deden altijd al verhalen de ronde 
van schachten die in het ziekenhuis terecht-
kwamen of zelfs het leven hadden gelaten bij 
een doop. Het boerekot had in mijn tijd een 
heel doenbare doop. Als schacht verloor je je 
waardigheid niet, je kwam er niet beschadigd 
uit.”

honderd frank is goed, dui-
zend frank is beter

Waar de kringen hun werkmiddelen haal-
den, is door de jaren heen ook veranderd. 
Guido: “Sponsoring was er bij ons totaal niet, 
of heel soms misschien voor het galabal. We 
hielden dat ook allemaal nogal amateuris-
tisch bij; we hadden geen bankrekening of 
zo. Onze grootste bron van inkomsten was 
drankverkoop. Voor alle feestjes die andere 
kringen in Het Paviljoen, ons zaaltje, organi-
seerden, leverden wij het bier en daar haal-
den we veel winst uit.” Wannes: “Nu brengen 
fuiven niet langer iets op. Wij halen vooral 
geld uit onze jobbeurs en uit sponsoring van 
bedrijven. Nu het crisis is, zijn bedrijven wel 
iets minder happig om geldschieter te zijn. 
Dat schommelt natuurlijk mee met de econo-
mie, dus dat komt wel nog terug.”

girlpoWer

Een evolutie die rechtlijniger is, is het aan-
tal vrouwen aan de universiteit. Tony: “Bij 
ons zaten er in het begin heel weinig vrou-
wen. In 1969 ben ik naar de VUB getrokken 
en daar mochten meisjes zelfs nog maar pas 
binnen op een cantus. Het was in Brussel ook 
de gewoonte om op een cantus te zingen van 
‘président, montre-nous tes couilles’. Vrij ver-
taald: laat uw ballen zien. En dan bleef ieder-
een zingen tot dien tiep zijn broek liet zakken. 
De evolutie naar meer vrouwelijke praesessen 
heeft daar niets aan veranderd. Nu zingen ze 
gewoon van ‘montre-nous tes lèvres’.”

Enkele decennia later zijn vrouwen inder-
daad geen curiosum meer in de studenten-
kring. Wim kijkt zelfs verbaasd op bij onze 
vraag: “Het aantal vrouwen in het praesidium 
was bij ons een weerspiegeling van de studen-
tenpopulatie. Eigenlijk heb ik mij daar nooit 
bewust vragen over gesteld.” ■

Lees het uitgebreide artikel op de 
webste: www.schamper.be
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Erasmus in gent

Zigor, 21 jaar 
Engelse taal- en letterkunde
Granada, Spanje

“Ik blijf een heel schooljaar in Gent, dus ik 
heb toch al wat tijd kunnen vinden om enkele 
steden te bezoeken. Zo ben ik naar Oostende 
geweest in het eerste semester. Dat vond ik 
maar niets, eigenlijk. Het concept ‘strand’ in 
België is blijkbaar iets helemaal anders dan in 
mijn land. Misschien heeft het ook iets met 
het weer te maken, maar ik kan me niet voor-
stellen dat mensen hier zwemmen in de zee!” 

“Ik ben natuurlijk, zoals elke Erasmusstu-
dent, ook naar Brugge gegaan. Het was er net 
een klein dorp: alles was heel rustig en gezel-
lig. Ik vond Brugge zeker de moeite waard, 
maar persoonlijk miste ik wel wat cafés en le-
ven op straat. Het is een stad die je zeker met 
vrienden moet bezoeken om je echt te amu-
seren. Als je alleen gaat, is het volgens mij 
moeilijk om nieuwe mensen te leren kennen. 
Het is niet zoals in Gent waarbij je onmiddel-
lijk mensen van over de hele wereld leert ken-
nen. Gent blijft toch mijn favoriete stad.”

“Nu wil ik nog graag naar Oost-Europa 
reizen. Binnen een paar dagen vertrek ik naar 
Polen voor een rondreis van ongeveer twin-
tig dagen. Vanuit Polen wil ik naar Praag, 
Wenen en Bratislava trekken. Als ik nog tijd 
heb, zou ik ook graag Boedapest en Kroatië 
willen zien. Dan kom ik terug naar Gent en 
moet ik echt dringend studeren voor de exa-
mens. De combinatie met het reizen wordt 
stilaan zwaarder. Je leert steeds meer men-
sen kennen en voor je het weet zijn het exa-
mens. Wanneer zijn er nu weer herexamens 

in Gent? Goed, dan kom ik in augustus best 
nog even terug.”

Mansura, 26 jaar 
Master Human Nutrition and 
Development
Bangladesh, India

“Ik ben ondertussen al naar Mol en Aalst 
gegaan. Mol was erg mooi! Ik ben er een 
vriend gaan bezoeken die midden in de na-
tuur woont. Het was heel rustig en we heb-
ben er vooral gewandeld in de bossen. Ik had 
niet de indruk dat er veel toeristische attrac-
ties waren, maar we hebben ons zeker en vast 
goed geamuseerd.” 

“In Aalst zijn we naar prins Carnaval gaan 
kijken. Dat was een echte belevenis! We wa-
ren zelf niet verkleed en we hebben ook niet 
actief meegedaan in de stoet. Maar het kijken 
van op een afstand was al interessant genoeg. 
Het bier viel goed in de smaak en de sfeer was 
erg uitgelaten. Dit was mijn favoriete trip in 
België. Hoewel ik er niet veel tijd kon door-
brengen, was ik wel onder de indruk van de 
hele carnavalstraditie.”

Nuria Valbuena, 23 jaar 
Master Landbouwingenieur
Barcelona, Spanje

“Ik ben eigenlijk vooral gaan reizen in 
België zodra vrienden en familie me kwamen 
bezoeken. Als ik ze rondgeleid had in Gent, 

bezochten we meestal ook nog andere steden 
zoals Brugge, Antwerpen en Durbuy.” 

“Zo ben ik met vrienden naar de kerst-
markt gegaan in Brugge en hebben we er Bel-
gische bieren geproefd. Ik heb de indruk dat 
Brugge een echte klassieker is voor de Gentse 
Erasmusstudenten. Echt iedereen gaat min-
stens één keer Brugge bezoeken. Maar de po-
pulariteit is terecht, het was er heel gezellig.”

“Toen mijn familie me kwam bezoeken, 
zijn we afgezakt naar Antwerpen. Ik was ei-
genlijk vooral onder de indruk van het sta-
tion! Dat hebben we uitgebreid bekeken voor 
we de stad introkken. We zijn gaan shoppen 
op de Meir en gaan euh… windowshoppen in 
de diamantwijk. Tot slot zijn we ook een kijk-
je gaan nemen in de joods-orthodoxe wijk.”

“Met mijn vriend ben ik naar Durbuy 
gegaan voor vier dagen. Dat is de enige trip 
waarbij we een auto hebben gehuurd en niet 
met de trein zijn gegaan. We hebben er ge-
noten van het mooie landschap en veel ge-
wandeld in de natuur. Het was echt prachtig! 
Ondanks het ijskoude weer was dit toch een 
van de leukste trips die ik tot hier toe gedaan 
heb.” ■

Wie aan Erasmus doet, heeft 
het reizen in zijn bloed. 
Naast het ijverige studiewerk, 
de lijvige cursussen en obli-
gate colleges rest de doorsnee 
uitwisselingsstudent nog heel 
wat tijd om andere Belgische 
oorden te ontdekken. Maar 
welke toeristische trips zijn 
precies in trek bij de Gentse 
Erasmussers? door greet Verhaert Fo
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Verschillende Belgische universiteiten, waaronder de UGent en de KU 
Leuven, werken samen met Israëlische bedrijven en universiteiten die bijdra-
gen aan de oorlog tegen Palestina en wapens leveren aan het Israëlische leger.

Heulen met beulen

door Fabrice Luyckx & Olivier Vander bauwede

Dat staat te lezen in het dossier dat Vre-
de vzw heeft samengesteld rond een militair 
embargo tegen Israël. De kwestie draait rond 
het Zevende Kaderprogramma voor Onder-
zoek en Technologische Ontwikkeling van 
de Europese Commissie, kortweg FP7. Dat 
financieringsprogramma voorziet een budget 
van 53,2 miljard euro voor investeringen in 
Europees onderzoek. Doel van het program-
ma is om universiteiten, onderzoekscentra, 
multinationale ondernemingen, kmo’s en 
overheidsdiensten uit verschillende landen 
samen te brengen onder transnationale pro-
jecten. Het programma is onderverdeeld in 
vier samenwerkingsverbanden, opgedeeld 
in tien thema’s waaronder nanotechnologie, 
transport en veiligheid. Ook de Universiteit 
Gent neemt deel aan FP7.

abrabaM

Sinds de oprichting van de Israëlische 
staat in 1948, waarbij de Palestijnen gedwon-
gen werden hun huizen te ontvluchten, voert 
Israël een agressief beleid tegen Palestina. 
Het conflict escaleerde bij de bezetting van de 
Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. 
Israël bouwde illegale joodse nederzettingen 
en zelfs een muur op de bezette Palestijnse 
gebieden. De beveiliging van die muur en het 
militair repressieve regime worden gerugge-
steund door Israëlische wapenbedrijven en 
academische instellingen. Het is de proble-
matische samenwerking van Belgische insti-
tuten met die instellingen die het rapport van 
Vrede vzw aankaart.

Hoewel Israël geen Europees land is, kan 
het toch meewerken aan FP7 dankzij een bi-
lateraal akkoord tussen de EU en Israël. Dit 
stelt Israëlische defensiebedrijven in staat pro-
jecten aan te gaan met Europese bedrijven en 
onderzoekscentra. In het rapport van Vrede 
vzw worden vier Israëlische wapenbedrijven 
genoemd die banden hebben met het Israë-
lische leger: Elbit Systems, Israel Aerospace 
Industries (IAI), Rafael Advanced Defense 
Systems en Israel Military Industries (IMI). 
De KU Leuven, de Université de Namur en de 

Koninklijke Militaire School zijn rechtstreeks 
betrokken bij onderzoeksprojecten waar die 
defensiebedrijven ook aan deelnemen.

Zo werkt de KU Leuven samen met IAI 
in twee projecten: Smart Intelligent Aircraft 
Structures (SARISTU) en Infucomp. Het eer-
ste project wordt door Europa gefinancierd 
met een budget van maar liefst 32,43 miljoen 
euro. IAI is echter wereldleider op het vlak 
van de productie van onbemande vliegtui-
gen. De drones van IAI werden onder andere 
gebruikt bij aanvallen op Palestijnse burgers. 
Een dochterbedrijf van IAI vervaardigt ob-
servatiesystemen die gebruikt worden bij de 
illegale muur in de bezette Palestijnse gebie-
den. Ook de Koninklijke Militaire School 
werkt samen met IAI. Daarnaast werkt de 
universiteit van Namen samen met Elbit Sys-
tems, de grootste wapen- en veiligheidsfirma 
van Israël, met soortgelijke activiteiten als 
IAI. Hun onbemande vliegtuigen en obser-
vatiesystemen worden gebruikt aan de Pa-
lestijnse grens. Onze alma mater werkt niet 
rechtstreeks samen met dergelijke bedrijven.

student-Militair

Wanneer we echter de focus verschuiven 
naar Israëlische academische instellingen in 
plaats van wapenproducerende bedrijven, 
krijgen we een heel ander beeld van de parti-
cipatie van Belgische universiteiten. Techni-
on en Tel Aviv University zijn twee Israëlische 
universiteiten die zeer nauw verbonden zijn 
met het Israëlische leger. Technion omvat het 
hoogste aantal student-reservisten van heel 
Israël. Het merendeel van de studenten is dan 
ook voorbestemd voor de militaire elite. Tech-
nion heeft verschillende overeenkomsten met 
wapenbedrijven. Zo investeert IAI in Techni-
on voor onderzoek naar autonome systemen 
zoals onbemande vliegtuigen. Daarnaast 
werken ingenieurs van Technion in meerdere 
projecten samen met Rafael Advanced De-
fense Systems, ook een van voorgenoemde 
wapenbedrijven, aan een luchtafweersysteem 
voor korteafstandsraketten of de ontwikke-
ling van raketten. Ten slotte werkt Technion 

rechtstreeks samen met het Israëlische leger 
voor een opleidingsprogramma.

Tel Aviv University werkt volgens het dos-
sier “aan de materiële ontwikkeling van tech-
nologische infrastructuur en de theoretische 
ontwikkeling van de doctrines die gebruikt 
worden in het Israëlische leger”. Volgens de 
universiteit zelf vormt het Israëlische defen-
sie-establishment maar liefst 50% van de stu-
dentenpopulatie. Daarnaast werkt Tel Aviv 
University samen met wapenbedrijven, zo-
als Elbit Systems. Het rapport van Vrede vzw 
vermeldt een samenwerking met acht Belgi-
sche universiteiten, namelijk de ULB, VUB, 
UGent, KU Leuven en de universiteiten van 
Louvain-la-Neuve, Namen en Hasselt.

De UGent werkt onder FP7 samen met 
zowel Technion als Tel Aviv University. Beide 
projecten zijn goed voor een totale financie-
ring van 7,55 miljoen euro. Met Technion 
werkt de UGent aan het project Anticipating 
the network of the future — from theory to de-
sign, een denktank rond de uitbouw van een 
maatschappij waarin alles meer en meer met 
elkaar verbonden zal zijn. De UGent partici-
peert met Tel Aviv University aan het project 
Microsystem integration based on electroactive 
polymer gels for cardiovascular applications, 
waarin onderzoek verricht wordt naar de 
medische bruikbaarheid van electro-actieve 
polymeren (EAP), die als hydrogel materi-
alen worden toegepast die kunnen uitzetten 
of krimpen na elektrische activering. Beide 
projecten vertonen op zich geen rechtstreek-
se link met defensie of wapenproductie. Het 
dossier van Vrede vzw wil vooral de samen-
werking aanklagen met Israëlische instellin-
gen die zich schuldig maken aan schendingen 
van het internationale recht.

Van de betrokken UGent onderzoekers 
aan de UGent was enkel Prof. Dr. Peter 
Dubruel, projectpartner verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van functionele poly-
meren, bereikbaar voor commentaar. Hij was 
niet rechtstreeks op de hoogte van de achter-
grond van Tel Aviv University en vernam via 
ons voor het eerst waarover de actie van Vrede 
vzw ging. Dat men de volledige achtergrond 
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Naar aanleiding van “100 jaar Kunstencentrum Vooruit”, waarvan de festiviteiten op 1 mei van start gaan, pakt Samenleving 
en politiek (Sampol)  uit met een themanummer over de revival van de coöperatieven. Vooruit was vroeger dé socialistische 
coöperatieve, en wil ook in de toekomst terug steeds meer die weg inslaan. Breder, zien we in onze samenleving steeds meer 
het einde van de grootschaligheid en de opmars van mede-eigenaarschap, duurzaamheid, enzovoort, met voorbeelden van 
coöperatief ondernemen als antwoord op de multipele crises van vandaag. Wat zijn de randvoorwaarden om de coöperatieve 
revival verder te zetten? En wat is het potentieel van coöperatieven in de zorg-, bank-, woon-, verzekerings- en energiesector? 
Lees er alles over in het aprilnummer van Sampol.  
Proefexemplaar vanaf 25 april te verkrijgen via stichting.kreveld@telenet.be
Samenleving en politiek -  Bagattenstraat 174 - 9000  Gent - www.sampol.be
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van alle individuele 
onderzoeksgroepen 
die deel uitmaken 
van een universitai-
re partner waarmee 
wordt samengewerkt-
niet volledig in kaart 
brengt, is niet abnor-
maal, verduidelijkte 
Prof. Dubruel: “In dit 
project zijn wij im-
mers geen coördina-
tor maar één van de 
projectpartners. Zo-
als dat gebruikelijk is 
in interuniversitaire 
s amenwerk ingen, 
worden partners be-
trokken bij projec-
ten vooral op advies 
van de coördinator 
aangebracht. Wij 
anticiperen dat de 
coördinator van in-
teruniversitaire pro-
jecten, de nodige 
research heeft uitge-
voerd of laten uitvoe-
ren en op die manier 
kan inschatten of de 
aanbevolen universi-
teit in het algemeen 
en de betrokken on-
derzoeksgroep in 
het bijzonder al dan 
niet hoog aange-
schreven staat in de 
wetenschappelijke wereld.” “Als individuele 
onderzoeksgroep zullen wij uiteraard even-
tuele adviezen van onze academische over-
heid volgen. Als er een advies geformuleerd 
zou worden door de UGent, zal dit gebeuren 
vanuit het Rectoraat, ongetwijfeld in overleg 
met overige bevoegde instanties.” 

(no) line on the horizon?

Op 1 januari 2014 eindigt FP7 en wordt 
het vervangen door het programma Hori-
zon 2020. De vraag is maar of de vernieuw-
de deelnamevoorwaarden voorzien in het 
weigeren van instellingen die, direct of indi-
rect, medeplichtig zijn aan schendingen van 

het internationale 
recht. Dat is echter 
bijlange nog geen 
uitgemaakte zaak. 
Zo werd de definië-
ring van een legale 
entiteit, omschre-
ven als “opgericht 
o v e r e e n k o m s t i g 
het nationale recht 
van zijn vestigings-
plaats”, verwijderd 
uit de oorspron-
kelijke deelname-
voorwaarden van 
Horizon 2020. Een 
opmerkelijke ver-
andering, want de-
zelfde voorwaarde 
was wel opgenomen 
in FP7. Zo’n voor-
waarde houdt in dat 
de Europese Com-
missie verplicht is 
entiteiten uit Israël 
te weigeren die zich 
bevinden op illegaal 
verworven gebie-
den. Bert Broec-
kaert van Vrede 
vzw meldt ons bo-
vendien een andere 
wijziging aan de 
originele plannen. 
Aanvankelijk was 
bepaald dat er geen 
geld mocht gaan 

naar wapenonderzoek, maar na intensief lob-
bywerk van de wapensector werd ook die be-
paling geschrapt.

Vrede vzw werkt momenteel samen met 
Intel en Vredesactie aan een engagementsver-
klaring voor de rector en de UGent, die een 
toekomstige samenwerking met dergelijke 
instellingen bij voorbaat moet vermijden. ■

Cartoon: Robbe Verschueren
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Voor u getest Rommel

roMMelMarkten

Een eerste allocatiesysteem is het gege-
ven waarbij mensen voor dag en dauw op-
staan en wind en regen trotseren in de hoop 
hun verloederde bucht in te ruilen voor een 
paar schamele euro’s. Na de doorgewinterde 
koopjesjagers, die reeds bij het krieken van de 
dag als ratten de koffers en aanhangwagens 
doorsnuffelen, is het aan de gewone mens om 
de standjes te bestormen. Voor velen is een 
bezoek aan de rommelmarkt niet meer dan 
een flauw excuus om andermans vuile was te 
doorsnuffelen, maar wie gericht op zoek gaat, 
kan wel iets leuks op de kop tikken. Zeker de 
boekenmarkt op de Ajuinlei staat garant voor 
kwaliteit. Veel beduimelde covers verbergen 
verrassend goede verhalen. Kies dus een zon-
nige zondagmorgen uit en vul nog voor de 
brunch je persoonlijke bibliotheek aan. Een 
beetje Parijs aan de Leie.

Elke vrijdag, zaterdag én zondag worden 
de kasseien rond de Sint-Jacobskerk inge-

palmd door ‘professionele’ rommelmarkt-
kramers. Het is echter een raadsel waar ze de 
brol vandaan blijven halen om drie dagen per 
week deze vlooienmarkt te vullen. Een proef-
ondervindelijke test leert ons echter dat week 
na week vooral dezelfde devote porseleinen 
beeldjes worden aangeboden. Handig als je 
nog een cadeautje zoekt voor je halfblinde 
overgrootmoeder, voor de rest beter te mij-
den als de pest. Alleen de platenbakken en 
boekenstands zijn een bezoekje waard. Pro-
beer zeker een paar euro’s van de prijs af te 
dingen, want de gehaaide verkopers deinzen 
er niet voor terug om je kaal te plukken. Inte-
ressanter zijn de buurtrommelmarkten voor 
recreanten. In de lente en zomer is er elke 
week wel ergens eentje te vinden. (De volledi-
ge lijst staat op de site van de Stad Gent.) Veel 
kans dat daar vooral de uitzet van overleden 
oma’s op een zeiltje ligt, maar wie handig is 
met schuur- en verfborstel kan wel leuke din-
gen op de kop tikken.

roMMelkWartier

In de kronkelende straatjes rond Sint-
Jacobs verdringen de tweedehands- en bro-
cantewinkels elkaar. De beste dagen om deze 
buurt te doorspitten zijn woensdag en vrij-
dag. Op andere momenten heb je vooral kans 
om voor een gesloten deur te staan. Enthou-
siaste schatzoekers en nostalgici zullen he-
laas van een koude kermis thuis komen. Op 
je gemak snuisteren tussen de oude spulletjes 
zit er niet in, aangezien de meeste winkelei-
genaars je met argusogen volgen. Raak vooral 
niets aan, want ze zijn er pijlsnel bij om hun 
geliefde troep weer recht te leggen. Aan de 
prijzen te zien, lijkt het vooral de bedoeling 
om niets te verkopen.

De grote uitzondering op deze regel is An-
tiek-Depot in de Baudelostraat. Hun collectie 
betaalbare brocante verandert voortdurend, 
ideaal om je kot mee vol te proppen. Ook 
de tweedehandswinkel ernaast is de moeite 
waard, aangezien ze een mix van nieuwe en 
gedragen kleren aanbieden, alles nog in uit-
stekende staat. Vergeet alleen geen geparfu-
meerd sjaaltje, de geur van oud stof is er niet 
te harden. Een andere leuke verrassing is de 

rommelwinkel naast Trefpunt en de Trollen-
kelder, in de straat Bij Sint-Jacobs. Hier kun 
je wel nog ongestoord graven tussen de prul-
laria.

roMMelstraat

Conclusie: wie geen geoefend, kritisch oog 
heeft en niet handig is met naald en draad 
loopt grote kans om te eindigen in stinkend 
jaren zeventig polyester. Daarbij is ‘vintage’ 
en ‘authenticiteit’ in veel gevallen een aan-
slag op je portefeuille. Wie echt gaat voor low 
budget plundert beter de kringwinkels Atelj-
ee of Brugse Poort. Het is wat tjolen met die 
oude spullen, maar hun zachte prijsjes maken 
de gênante sleursituaties meer dan goed. Of 
ga een blokje om wanneer het grof vuil en de 
papierslag buitenstaan. De overbuurvrouw 
gooit vast haar Elle van vorige maand weg en 
met wat in de Kortrijksepoortstraat staat kun 
je een heel appartementsblok vullen. Al is en 
blijft de beste schatkamer toch de zolder van 
oma. Is die ook blij om haar bocht kwijt te 
zijn. ■

Al eeuwen voert de mensheid een ononderbroken strijd tegen de ophoping van rommel. Vanuit haar 
overlevingsinstinct ontwikkelde ze allerhande mechanismen om het hoofd te bieden aan de stroom 
spullen. Een wegwijzer voor wie parels wil vinden in een zee van brol. door Lieselot Le comte
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HELP!

Ja, we hebben je nodig. Want als jij ons laat weten 
wat je van ons denkt – van KBC of van banken 
en verzekeraars in het algemeen – dan kunnen we 
daar rekening mee houden. Cliënt of geen cliënt, 
dat maakt niet uit. 

Laat dus van je horen via facebook, twitter of  
kbc.be/jongeren. Maar ‘say it loud’ zodat we het 
zeker horen. En euh, het mag ook goed nieuws 
zijn natuurlijk. Tot binnenkort?

KBC. Wij spreken uw taal.



“Awela Majoni biggie biggie mama, one a to zet. Waka waka!”
shakira

FLINKe BOM DUITeN IN zUID-KOReA

VLAAMSe VeReNIGING VAN 

STUDeNTeN VISeeRT

SCHAMPER  afrikaant  

MINISTeR PROVOCeeRT

De UGent hield vorige week een kick-off vergade-

ring ter gelegenheid van een nieuwe campus in het 

Zuid-Koreaanse Songdo. Dat dergelijke heuglijke 

gebeurtenis met veel toeters en bellen gepaard gaat, 

spreekt voor zich. Dat die toeters en bellen ook een 

flinke duit kosten, zal u geweten hebben: onze Alma 

Mater trok met een zestig koppen tellende delegatie 

naar Zuid-Korea. Het snoepreisje maakte de UGent 

naar verluidt zo’n 200 000 euro lichter. De eveneens 

meegereisde Gentse bisschop Luc Van Looy stond 

erop zijn eigen reiskosten te betalen.

Op 28 maart kwamen zo’n duizend studenten op 

straat om te betogen voor een betere financiering van het 

hoger onderwijs. Of de Vlaamse Regering ook daadwer-

kelijk oor heeft naar deze eisen blijft zeer de vraag. Een 

week eerder, op 23 maart, deed minister van Onderwijs 

Pascal Smet op het VVS-congres (Vlaamse Vereniging 

Van Studenten) enkele uitspraken die bij m
enige aanwe-

zige in het verkeerde keelgat schoten. Zo wuifde hij de 

vraag naar extra financiering vrij nonchalant weg. Het 

probleem ligt namelijk vooral in het gebrek aan creativi-

teit bij de instellingen. Nele Van Parys, die hem verweet 

de verantwoordelijkheid door te schuiven, schilderde hij 

hierop af als een papegaai van wat het establishment uit 

haar instelling zegt. Nog een nieuw hoofdstuk dus in het 

al niet bijste
r goede huwelijk tussen de minister en de 

studenten. 

Op datzelfde VVS-congres werd een eerste be-

leidsvisietekst voor de toekomst gepresenteerd. En-

kele opvallende punten:
- Mogelijkheid tot het kiezen voor een stage in alle 

academische bachelors.
- Wijzigen van aantal dagen dat een student per 

jaar mag werken van vijftig volle dagen naar honderd 

halve dagen of een equivalent in uren.

- Verhoging van studietoelagen en verbreding (zo-

dat meer studenten in aanmerking komen) van stu-

diebeurzen.



LeT’S GeT IT ON

VLAAMSe VeReNIGING VAN 

STUDeNTeN VISeeRT

SCHAMPER  afrikaant  

 Lente, de zon schijnt, de bloesems bloeien en je wil vo-
gelen. Elf onfeilbare openingszinnen voor een nachtje 
Overpoort. 

1. “Ik heb een puppy in mijn broekzak zitten, wil je hem 
eens zien?” 

2. “Je moet niet zo kijken, je kunt mij toch niet krijgen.” 
(Onbereikbaar lijken werkt echt!)

3. “Mijn slipje is nat, wil je het plasje oplikken?”

4. “Ik heb net een hevige ruzie met mijn vriend/vriendin. 
Zullen we drooghumpen op de dansvloer, dat zou hem/
haar echt jaloers maken ...”

5. “Nog eens hetzelfde voor jou?” (Opgelet, eentje teveel en 
je kan de rest van de avond een hevig kokhalzende deerne 
ondersteunen op een koud trottoir). 

6. “Ze noemen mij de neger en ‘t is niet omdat ik dikke lip-
pen heb.” 

7. “Vinde gij da mijn zakdoek naar rohypnol ruikt?”

8. “Hallo, ik studeer geneeskunde.”

9. “Liefde is het antwoord, maar terwijl je op het antwoord 
wacht, stelt seks je een paar leuke vragen.” (Woody Allen)

10. “Zo spijtig dat je geen Instagram hebt, want ik wil echt 
dolgraag je caloriën helpen tellen.”  

11. “Je zak lijkt zo vol, zal ik ze legen?” 



Wetenschap
kort

gezondheid!

Voor wie de winterkoude zo beu is als 
koude pap: er is beterschap op komst! Bij het 
ter perse gaan van dit stukje is het kwik toch 
al een paar keer boven de tien graden ge-
schoten met zelfs uitzicht op twintig graden. 
Dat heeft meer gevolgen dan de komst van 
het rokjesseizoen. Een groot aantal mensen 
lijdt de dag van vandaag aan een of andere 
vorm van hooikoorts, een allergie voor pol-
len. Allergie is een immuunrespons op parti-
kels die helemaal niet gevaarlijk zijn voor ons 
lichaam. Volgens Arnold van Vliet van de 
universiteit van Wageningen loopt de natuur 
drie weken achter op schema door de lange 
winter, maar nu schiet alles in volle gang. Wie 
allergisch is voor berkenstuifmeel zou daar 
vanaf 19 april last van moeten ondervinden 
en wie geen graspollen kan verdragen, krijgt 
het moeilijk vanaf 9 mei. Houd de zakdoeken 
maar al klaar.

co2 zorgt voor Meer 
turbulentie

Over rare weersomstandigheden gespro-
ken: Britse onderzoekers melden in het tijd-
schrift Nature Climate Change dat de stijgende 
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer voor meer 
turbulentie zorgt. Vliegtuigen zullen in de 
komende veertig jaar te maken krijgen met 
turbulentie die 10 tot 40% krachtiger is en de 
zware episodes zullen met 40 tot 170% toe-

nemen. Het onderzoek focuste op de Noord-
Atlantische Oceaan waarboven dagelijks 600 
vluchten passeren. De onderzoekers zijn 
vooral bezorgd over de clear-air turbulence. 
Zoals de naam het zegt, komt deze turbulen-
tie voor op mooie dagen en kan ze moeilijk 
opgemerkt worden door piloten en elektro-
nica, waardoor het meestal al te laat is om 
ze nog te ontwijken. De CO2-stijging in de 
atmosfeer zorgt ervoor dat de straalstroom 
versnelt, waardoor het verschil met onderlig-
gende luchtlagen groter wordt en er dus ge-
hobbel ontstaat in het vliegtuig. Binnenkort 
zouden de maatschappijen wel eens te ma-
ken kunnen krijgen met een verhoging van 
het aantal schadeclaims van mensen wiens 
gordel niet vastgegespt was tijdens de turbu-
lentie en zo gewond geraakten. Personen met 
een zwakke maag nemen vanaf nu beter de 
trein.

goed nieuWs voor 
koraalriffen

Niet alle gevolgen van de opwarming van 
de aarde zijn uitzichtloos. Het is bij iedereen 
inmiddels bekend dat koraalriffen enorm te 
lijden hebben onder de stijging van de zeewa-
tertemperatuur en de verzuring van de oce-
aan. Tot voor kort dachten wetenschappers 
dat coral bleaching (het verdwijnen van de le-
vensnoodzakelijke microalgen) het einde be-
tekende voor geïsoleerde koraalriffen, omdat 
ze geen nieuwe individuen konden rekrute-

ren van een nabijgelegen rif. James Gilmour 
en zijn team van het Oceans Institute van de 
University of Western Australia in Perth rap-
porteerden in Science dat het Scott Reef in 
Australië hersteld is na een bleaching in 1989. 
Zonder hulp van een ander koraalrif. Goed 
nieuws voor Nemo en zijn vriendjes!

lasertherapie voor 
verslaafden

Wie herinnert zich de spraakmakende stu-
die van de Universiteit Antwerpen nog waar-
bij het rioolwater werd onderzocht en men 
kon concluderen dat de sinjoren de grootste 
cocaïnegebruikers waren van heel Europa? 
Wel, er is licht aan het einde van de tunnel: 
een ‘simpele’ laser zou moeten helpen. Billy 
Chen, toen verbonden aan het National In-
stitute of Health, en zijn collega’s berichtten 
over hun lasertherapie in Nature. Ze maak-
ten ratten verslaafd aan cocaïne. Daarna 
pikten ze de compulsieve cocaïnegebruikers 
eruit en vonden dat hun verslaving te wijten 
is aan bepaalde neuronen in de prelimbische 
cortex, die minder vaak actief is dan gebrui-
kelijk. Die regio is onder andere verantwoor-
delijk voor beloningsgedrag. Nadat de luie 
neuronen gestimuleerd werden door lasers, 
konden de wetenschappers vaststellen dat de 
ratten in kwestie 66% minder vaak cocaïne 
gebruikten. Helaas vervielen de ratten na een 
tijdje terug in hun slechte gewoonten. Naar 
verluidt zou dat aan de bad company gelegen 
hebben. ■

u niest!

vliegtuig en krul in de lucht. door tine eeckelaert
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Wetenschap Al eeuwenlang bezorgt het Lam Gods menig brein heel wat kopzorgen. Bekaf door de vele om-
zwervingen krijgt het vijftiende-eeuwse werk nu zijn verdiende restauratie. Ondertussen probe-
ren wetenschappers verbonden aan de UGent de mysteries onder de vermoeide vernislagen op 
te lossen.

Zoals u eerder in Schamper kon lezen, 
heeft het Lam Gods heel wat watertjes door-
zwommen. Het altaarstuk overleefde de Beel-
denstorm, een opsluiting in een zoutmijn 
door hebberige nazi’s en allerlei oproer in 
de eeuwen daartussen. Een grondige restau-
ratie komt dan ook geen moment te vroeg. 
Vermoedelijk kan het werk tegen de herfst 
van 2017 aan zijn tweede jeugd kan begin-
nen. Genoeg tijd om het Lam Gods tot in 
de puntjes te bestuderen, dachten ze aan de 
UGent. Verschillende on-
derzoeksgroepen scharen 
zich samen achter het pro-
ject, bijgestaan door het 
Koninklijk Instituut voor 
het Kunstpatrimonium en 
de Kerkfabriek.

barstjes, barstjes, 
barstjes

Over de jaren heen 
verzamelde het werk vele 
barstjes, mede door zijn 
welgevorderde leeftijd. En-
ter professor Aleksandra 
Pizurica van de vakgroep 
Telecommunicatie en In-
formatieverwerking, die 
samen met haar doctoraat-
sstudenten Ljiljana Platisa en Tijana Ruzic 
het Lam Gods zijn schitterende zelf weer laat 
zijn in een virtuele restauratie.

Bij de fysieke restauratie kan de zoge-
naamde craquelure nooit verwijderd worden. 
Digitale beeldverwerkingstechnieken kun-
nen de barstjes virtueel wegwerken, maar 
dit is geen sinecure voor de computerpro-
gramma’s: de barstjes in eenzelfde schilderij 
verschillen allemaal erg van elkaar en aan-
gezien het Lam Gods een ongelooflijk gede-
tailleerd schilderij is, bestaat de kans dat het 
programma een wenkbrauw aanziet voor een 
barstje en deze wegveegt. Eens de barstjes ge-
detecteerd zijn, wacht een digitale inkleuring. 
Daarvoor wordt de hulp ingeroepen van de 
gesofisticeerde digitale inkleurmethoden die 
professor Pizurica en haar team ontwerpen. 
De programma’s zoeken naar onbeschadigde 

delen van het schilderij die vergelijkbaar zijn 
met een bepaald deel van de craquelure en 
kopiëren dit dan naar het barstje.

van Wie zijn die handjeuhs?

Een van de grote vraagstukken die de we-
tenschappers hopen op te lossen, is het fe-
nomeen van de handenscheiding. Het werk 
werd geschilderd door de broers Hubert en 
Jan Van eyck, maar tot op vandaag is on-

duidelijk welke delen op wiens conto staan. 
Daar hoopt professor Pizurica een mouw aan 
te passen: “Sommige kenmerken van de stijl 
van een bepaalde schilder zijn niet met het 
blote oog waarneembaar, maar kunnen wel 
met algoritmes aan het licht gebracht wor-
den. Om een voorbeeld te geven: hoge reso-
lutiescans onthullen de penseelstreken. Aan 
de hand daarvan kunnen we dan een aantal 
parameters schatten, zoals kromming, typi-
sche lengte en dichtheid. Als we die parame-
ters dan gaan combineren, komt de unieke 
stijl van een schilder tevoorschijn: ritme en 
vloeiendheid — of aarzeling! — worden door 
de algoritmes ontdekt.”

Ook professor Peter Vandenabeele van de 
vakgroep Archeologie concentreert zich op 
dit huzarenstukje, zij het vanuit een heel an-
dere invalshoek. In de middeleeuwen maakte 

elk atelier zijn eigen verf. Hubert en Jan schil-
derden dus elk met verf die in hun respec-
tievelijke ateliers gemaakt werd en zijn eigen 
karakteristieke onzuiverheden bevatte. Daar 
speelt professor Vandenabeele handig op in: 
“Als we de onzuiverheden kunnen analyse-
ren, is het mogelijk om potjes verf van elkaar 
te onderscheiden en zo een bijdrage te leve-
ren tot de handenscheiding.” Werkpaard van 
dienst hier is x-stralenfluorescentie, een ana-
lysetechniek die achterhaalt uit welke atomen 

een object bestaat. Enerzijds 
maakt dit het mogelijk om de 
onzuiverheden in de verf te 
bestuderen, maar anderzijds 
vertelt deze techniek ons ook 
welke materialen er gebruikt 
werden.

van antleriet tot 
verdigris

Vertaald naar het Lam 
Gods, stelt x-stralenfluores-
centie de onderzoekers in 
staat om bepaalde pigmenten 
te identificeren, wat een wel-
kome ondersteuning voor de 
restauratie is. Als er bijvoor-
beeld een kwikatoom wordt 
gedetecteerd in een rode 

kleurpartij, wijst dit op de aanwezigheid van 
het pigment vermiljoen. “Een van de moei-
lijkheden is dat x-stralenfluorescentie ons 
vertelt welke atomen aanwezig zijn, maar 
niet hoe die atomen samen een molecule vor-
men. De detectie van koperatomen in een 
groene verfpartij kan duiden op verschillen-
de groene pigmenten, van antleriet tot verdi-
gris. Ondersteuning door andere methoden 
is dus vereist”, verduidelijkt professor Vande-
nabeele.

Wie de restaurateurs en de wetenschap-
pers aan het werk wil zien, kan terecht in het 
Museum voor Schone Kunsten (niet op de ra-
men tikken, ploert!). In het Caermerskloos-
ter loopt dan weer een tentoonstelling die de 
handel en wandel van het Lam Gods en heel 
wat informatie over de restauratie en het we-
tenschappelijk onderzoek uiteenzet. ■

Op zoek naar het Lam Gods

Foto: Belga

door clara casert
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Vlamingen zijn vogelaars. Nog nooit werd 
op zo’n grote schaal gevogeld als in het eer-
ste weekend van februari dit jaar tijdens Het 
Grote Vogelweekend. Het was al de dertiende 
keer dat Natuurpunt zo’n grootscheepse vo-
geltelling organiseerde en voor de eerste keer 
werd de kaap van tienduizend enthousiaste 
vogelspotters overschreden. Dat resulteerde 
in meer dan 390.000 getelde vogels. De vink 
is, net als vorig jaar, de meest getelde vogel, 
gevolgd door de koolmees en de huismus.

Allemaal goed en wel, maar hebben die 
tellingen ook maar iets van wetenschappe-
lijke waarde?

“Je moet daar zeker mee opletten. Op zich 
zijn die duizenden gegevens wel interessant 
en waardevol, maar er zitten zeker een aantal 
heikele punten in. Onder andere de ruimtelij-
ke verspreiding van die tuinen is waarschijn-
lijk niet random. Stel nu dat een aantal buren 
elkaar motiveren om te tellen, dan kan het 

best zijn dat een groep vogels zich in de ver-
schillende tuinen begeeft, wat voor overlap-
pingen zal zorgen in de tellingen. Bovendien 
is er geen kwaliteitscontrole naar de identi-
ficatie van soorten. Kunnen die mensen de 
soorten wel effectief herkennen? Er zitten 
daar een aantal moeilijkere soorten bij waar 
ik soms nog over twijfel. Wat je uiteindelijk 
in kaart brengt, is een map van gemotiveerde 
tellers.”

een eindeloze lijst

Dé hamvraag: hoe vergaat het de vogel 
in ons volgebouwde en geïndustrialiseerde 
land?

“We staan er niet beter voor dan een tien-
tal jaar geleden, wel anders. Het totale aan-
tal vogels is redelijk constant gebleven, maar 
er zijn wel verschuivingen gebeurd tussen de 
verschillende populaties. Vooral dat is inte-
ressant. Typische soorten zoals de ringmus en 

de huismus verdwijnen, en exotische soorten 
zoals de Turkse tortel en de halsbandparkiet 
nemen hun plaats in. Als natuurbeschermer 
hoop je natuurlijk dat de typische soorten 
blijven. In dat opzicht kunnen we spreken 
van een achteruitgang.”

zijn er dan typische soorten die het wel 
nog goed doen?

“Bossoorten zoals de specht en de meeste 
mezensoorten houden redelijk goed stand, 
vooral dankzij hun omnivoordieet. Ook in 
stedelijke gebieden valt de situatie al bij al 
nog mee. Vooral in agrarische gebieden is de 
lijst van bedreigde vogelsoorten eindeloos. 
Geelgorzen, veldleeuweriken, distelvinken, 
groenlingen,... Noem maar op, bijna allemaal 
volledig verdwenen.”

Hoe is het zo ver kunnen komen?
“De hoofdoorzaak is het verdwijnen van 

habitat. In het geürbaniseerde Vlaanderen 

Vogels in Vlaanderen krijgen het zwaar te verduren. Inheemse vogelsoorten worden verdrongen 
door exotische soorten die zich aangepast hebben aan ons klimaat en onze omgeving. Bioloog 
en vogelkenner prof. dr. Luc Lens van de UGent geeft een stand van zaken en legt uit wat beter 
kan en moet. door Karel ronse

Vogeltje, vogeltje aan de wand

wie is de minst bedreigde van het land?
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zijn nauwelijks nog open ruimtes, wat zeer 
nefast is voor onze vogelbestanden. Er zijn 
geen grote aaneengesloten biotopen meer 
door ons uitgebreide wegennet. Maar er zijn 
nog tientallen factoren die een rol spelen. 
Overbemesting en pollutie zijn een gigan-
tisch probleem in het landbouwgebied. Ook 
verkeer kan een negatieve impact hebben op 
bepaalde kleine populaties. Het strooien van 
zout in de winter heeft, door de vergiftigende 
werking van zout water, eveneens zware ge-
volgen voor vogels.”

“Een ander schrijnend feit is de mecha-
nisering en professionalisering van de land-
bouw, waardoor graanoverschotten ofwel 
verleden tijd zijn, ofwel opgeslagen liggen in 
hermetisch afgesloten silo’s. Vroeger konden 
veel vogels overwinteren op de overschotten 
die zeer slordig waren opgeslagen.”

Katten zijn verantwoordelijk voor de 
dood van miljoenen vogels per jaar. Moet 
daar dan niets aan gedaan worden?

“Een normale populatie kan zonder enig 
probleem om met katten. Het zijn enkel die 
populaties die al te lijden hebben onder 47 
andere factoren die bedreigd worden door 
katten. Als oplossing zijn kattenbelletjes heel 
efficiënt. Dan is het wel belangrijk dat belletje 
regelmatig te veranderen, anders zal de kat op 
termijn haar sluipgedrag op die manier aan-
passen dat het belletje minder snel gaat rin-
kelen.”

geMilliMeterd gazonnetje

Kunnen wij, als geëngageerde en bezorg-
de burger, iets doen om de achteruitgang 
tegen te gaan?

“Op de juiste politieke partij stemmen, dat 
zou al helpen (lacht). Wat je vooral kan doen, 
is je tuin aantrekkelijk maken voor biodiver-
siteit. Laat je tuin op een gecontroleerde ma-
nier verwilderen, met voldoende inheemse 
planten. Want als je een gemillimeterd ga-
zonnetje hebt, zal je merken dat er ook niet 
veel leven in zit. Je tuin moet zo ingericht zijn 
dat er genoeg voedsel op een natuurlijke ma-
nier aanwezig is, het hele jaar rond.”

Kan dat ook in het hartje van de stad?
“Zeker en vast. Er zijn nu eenmaal vogels 

die heel nauw geassocieerd zijn met steden, 
hoe langer hoe meer zelfs. Je kan zeker drie 
tot vijf broedvogels in je tuin krijgen, zelfs als 
je in het centrum van Gent woont. De hout-
duif bijvoorbeeld heeft zich heel snel aan-
gepast aan een stedelijke omgeving. Bij de 
Sint-Baafskathedraal zitten de houtduiven 
gewoon op de grond, dat is een evolutie van 

de laatste tien jaar. Zo hebben nog soorten 
ondervonden dat het in de steden eigenlijk 
zo slecht nog niet is.”

Veel mensen hangen in de winter vetbol-
len in hun tuin om de vogels een handje te 
helpen bij het overwinteren. Gaat zoiets 
niet in tegen de natuur?

“Nee, het is zeker verantwoord om bij te 
voederen in de winter. Daar bewijs je de vo-
gels een grote dienst mee. Die vetbollen zijn 
meestal exclusieve voeding voor mezen, een 
van de enige soorten die behendig genoeg zijn 
om daarop te kunnen foerageren. Daarom is 
het ook van belang om zaden, broodrestjes of 
zelfs insecten rond te strooien in je tuin.”

Wat moet er op structureel vlak gebeu-
ren?

“Er is al heel wat Europese regelgeving 
rond vogelbescherming, maar die wordt 
maar al te vaak met de voeten getreden. His-
torische graslanden aan de kust geraken hoe 
langer hoe meer versnipperd. Het is zeer be-
langrijk om die te vrijwaren. Er is een een-
duidig beleid nodig dat hier krachtdadig in 
optreedt, dat ervoor zorgt dat er in een be-
paalde periode niet gemaaid of gespoten 
wordt, dat er niet gebouwd wordt in overstro-
mingsgebied,... (ontgoocheld) Het is gewoon 
een en al politiek.”

vlek van leegheid

Onderneemt Stad Gent stappen om het 
vogelbestand in de stad op peil te houden?

“Enerzijds doet het deugd om te zien dat 
de stad zeker en vast open staat voor ver-
groening. Anderzijds moeten we vaststellen 
dat er de laatste jaren heel wat groen verdwe-
nen is bij de heraanleg van gebieden. Dan 
verdwijnen er enkele struiken en bosjes, wat 
al voldoende is om een volledige populatie 
huismussen uit te roeien. En zo geraken an-
dere mussenpopulaties meer geïsoleerd. Dat 
resulteert in een soort van vlek van leegheid 
die zich vanaf het centrum uitbreidt. Er is nu 
overleg vanuit de groendienst met ons om 
bepaalde maatregelen te nemen.”

De kennis over de natuur bij jongeren 
neemt zienderogen af. Is dat volgens u pro-
blematisch?

“Jongeren komen nog veel te weinig in 
contact met de natuur, daar zit vooral het 
probleem. Maar we mogen de zaken ook niet 
te negatief bekijken. Natuurverenigingen zo-
als Natuurpunt winnen nog steeds aan leden, 
ook bij jongeren. Ze zijn dus wel geïnteres-
seerd in natuur en milieu, maar hun biologi-
sche kennis kan soms wat beter. Daar is nog 
werk aan de winkel.” ■
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“Vooral in agrarische gebieden 
is de lijst van bedreigde vogel-

soorten eindeloos”
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Twee teams, een wit en een zwart, 
geven al lopende elk een bal door bin-
nen hun team. Het is jouw taak om het 
aantal passes te tellen van één team. So 
far, so good. Als er nu een man in goril-
lapak voor je neus door het beeldscherm 
zou wandelen, dan zou je dat toch wel 
merken? Denk twee keer na, want 46% 
van de mensen in dit experiment merkte 
zo’n gebeurtenis niet op! Dat is het feno-
meen van aandachtsblindheid: het blind 
zijn voor veranderingen in de omgeving, 
zelfs als je ogen erop gericht zijn. Het 
voorbeeld van de gorilla lijkt misschien 
niet echt een natuurlijke situatie, maar 
het toont op vrij pijnlijke wijze aan hoe 
we onszelf kunnen overschatten.

Een ander experiment maakte geen 
gebruik van videobeelden, maar van 
een levensechte situatie. Een onderzoe-
ker wandelde met stadsplan in de hand 
naar een onwetende voorbijganger om 
de weg te vragen. Terwijl de behulpzame 
voorbijganger met handen en voeten de 
weg probeerde uit te leggen, wandelden 
twee mannen met een deur tussen de on-

derzoeker en het onschuldig slachtoffer 
in. De onderzoeker verdween achter de 
deur en werd vervangen door een ande-
re onderzoeker. Opnieuw zou je denken 
dat mensen die verandering wel zouden 
opmerken, maar neen, ook hier faalde 
de aandacht. Omdat de voorbijganger 
alle aandacht richtte op het wijzen van 
de weg, kon hij de wissel van onderzoe-
ker niet meer opmerken. En dit terwijl 
hij bijna met zijn neus op die persoon 
stond.

Uiteraard zijn er grenzen aan deze 
blindheid. Extreme veranderingen, zo-
als een verandering van geslacht of ras, 
zullen veel meer opvallen, omdat ze onze 
aandacht ‘grijpen’. Als het veranderende 
aspect veel kenmerken deelt met datgene 
waar je de aandacht op richt, dan zal dat 
aspect sneller opgemerkt worden. En het 
is natuurlijk veel gemakkelijker wanneer 
je op voorhand weet wat er zal gebeu-
ren. Bij deze bieden we onze excuses aan, 
want je zal nooit meer het experiment 
met de twee teams kunnen zien zonder 
aandacht te schenken aan de gorilla. Om-

dat je weet wat er zal gebeuren, kan je je 
aandacht daarop al richten.

Aandacht is geen kenmerk uniek voor 
het visuele, dus we kunnen diezelfde 
‘blindheid’ ook verwachten voor de an-
dere zintuigen. Zo werden inderdaad 
aanwijzingen gevonden voor aandachts-
blindheid bij geur- en tastzin en zoge-
naamde ‘aandachtsdoofheid’. 

Wat aandachtsblindheid ons vooral 
toont, is dat kijken naar iets niet gelijk 
staat aan het zich bewust zijn van iets. Je 
blik ergens op richten is geen garantie dat 
je ook werkelijk een verandering zal op-
merken. Net daarom is telefoneren in de 
auto gevaarlijk, zelfs wanneer je hands-
free belt. Je aandacht wordt geabsorbeerd 
door het telefoongesprek, zodat je geen 
aandacht meer kan schenken aan wat er 
op de weg gebeurt. Als er één ding is dat 
je na het lezen van dit artikel moet besef-
fen, dan is het dat je jouw eigen capaci-
teiten niet mag overschatten. Anders zou 
je de gorilla op de baan wel eens kunnen 
missen. ■

Omdat het geniale in het simpele schuilt, doen we tweewekelijks een wetenschap-
pelijk concept op een belachelijk simplistische manier uit de doeken. Vandaag: 
aandachtsblindheid. door Fabrice Luyckx
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De comeback van Ozark Henry — deze 
man behoeft geen introductie, toch? — kan je 
op 17 april vieren in de Vooruit. Zijn nieuwe 
album Stay Gold komt twee dagen later op de 
markt. Is Ozark Henry niet jouw cup of tea, 
dan is er nog ook nog het volgende.

Zaterdag 20 april vieren we de zesde Re-
cord Store Day, de internationale feestdag 
van de onafhankelijke platenzaak. Schrap al 
je andere activiteiten die dag, want Demo-
crazy serveert in samenwerking met Voor-
uit vijftien Belgische bands om duimen en 
vingers bij af te likken. Onder andere Maya’s 
Moving Castle, Protection Patrol Pinker-
ton, Sherman, Sir Yes Sir én The Van Jets 
bevestigden al. Over de exacte line-up tasten 
we helaas nog in het duister tot de dag zelf is 
aangebroken. Dit uitje past perfect in je stu-
dentenbudget: ’t is gratis!

Als je de energieke jonge kerels van Com-
pact Disk Dummies nog niet kent, breng 
je daar maar beter snel verandering in! Op 
dinsdag 23 april palmen de charismatische 
Duracell-konijnen de Charlatan in met hun 
bonkende bassen, pittige samples en oorver-
dovende gitaren. Dansen tot je geen schoen-
zolen meer hebt, losgehen tot je besef van tijd 
en ruimte compleet verdwenen is. 

Op 28 april sla je twee vliegen in een klap 
als je naar de Handelsbeurs afzakt. Naast 
Marco ‘I’m A Bird’ z, zal je er ook Villagers 
aantreffen. Deze Ierse indiefolkband onder 
leiding van Conor O’Brien wordt geken-

merkt door een obscuur geluid en donkere 
teksten. Ideaal om uit te blazen op zondag-
avond.

Wie toch liever gaat dansen op zondag, 
kan dat in de Kinky Star in het goede gezel-
schap van de mannen van The Dead Color. 
Deze synthpopformatie laat zich inspireren 
door onder anderen Kraftwerk en Depeche 
Mode. Zonder gitaren, met drumcomputer. 
Je kan ze eerder ook al aan het werk zien in 
de Charlatan op 18 april. 

podiuM

Op 17, 18 en 19 april brengt Alex Agnew, 
de koning van de stand-upcomedy, zijn show 
Interesting Times, waarin hij zijn duivelse licht 
laat schijnen over de sociale media en exhibi-
tionisme op het internet. Wees snel, want ook 
de laatste tickets van het Capitole vliegen de 
deur uit.

Van 17 april tot 4 mei kan je bij NTGent 
gaan kijken naar Platonov. Het originele stuk 
van de Russische toneelschrijver Tsjechov telt 
talloze personages en nog meer scènes, maar 
de Belgische uitvoering past daar een mouw 
aan. Deze Platonov is naar verluidt eenvou-
dig, maar tegelijkertijd meedogenloos, wrang 
en bijzonder intens. Het stuk wordt geregis-
seerd door niemand minder dan Luk Perce-
val, oprichter van de legendarische Blauwe 
Maandag Compagnie. 

Als je meer houdt van beeldend en rauw 
theater, moet je bij Schwalbe speelt vals zijn. 
Deze performance begint onschuldig, maar 
escaleert al snel in een gladiatorengevecht 
waarin de kleren van het lijf worden gerukt. 
De donkere kanten van de mens worden op 
energieke manier bloot gelegd in CAMPO 
Nieuwpoort (achter Sint-Jacobs) op 18 en 19 
april. 

eXpo

Nog tot en met 21 april kan je in het STAM 
de fototentoonstelling Afterimages van Ives 

Maes gaan bewonderen. De Belgische kunste-
naar reisde de wereld rond en fotografeerde 
plekken waar ooit een wereldtentoonstelling 
plaatsvond. Wat blijft er nog over van al die 
utopische beloftes? Een fotoreeks over verga-
ne glorie, van Londen tot Sjanghai, in Gent. 

Even de geschiedenis induiken kan in 
het Museum voor Industriële Archeolo-
gie en Textiel, a.k.a. het MIAT. Daar begint 
op zaterdag 27 april de tentoonstelling On-
der stroom. 100 jaar elektriciteit. Je hoeft je 
niet te haasten: de tentoonstelling loopt nog 
tot eind september. Pronkstukken zijn een 
uitzonderlijke reeks oude booglampen, de 
theremin — wat de voorloper van de elektro-
nische muziek zou zijn — en het allereerste 
computerspel, Pong van Atari. 

Vergeet ook niet dat Vooruit dit jaar hon-
derd kaarsjes uitblaast. Het echte feest start 
pas op 1 mei, maar Canvas levert alvast een 
voorsmaakje: een driedelige documentaire 
over de Vooruit op 16, 23 en 30 april. ■

Foto: Phile Deprez
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zijn er veel Nederlandstalige dichters ac-
tief in België?

Arno: “Veel grote dichters zijn er in Bel-
gië niet doorgebroken, maar in het cafémi-
lieu of bijvoorbeeld op poetry slams zijn er 
relatief veel dichters actief. In Gent kennen 
we zowat iedereen binnen het dichtersmilieu 
en dat is dan toch een veertigtal mensen. Dat 
zijn dichters die ofwel geen ambitie hebben 
om te publiceren ofwel er niet geraken, maar 
die dan wel voortdurend optreden met aller-
lei initiatieven zoals Wolven van La Mancha 
en op vrije podia.”

Mathijs: “Eigenlijk is er wel een soort       
poëziescène in België, maar de officiële lite-
raire wereld is een kleine wereld.”

Poëzie vormt dus nog steeds een niche 
binnen de literaire wereld. Is dat iets nega-
tiefs? zou poëzie een groter publiek moeten 
hebben?

A: “Ik denk dat we allebei — en ook bin-
nen Omfloerst — wel nastreven om poëzie 
aan de man te brengen, maar we moeten rea-
listisch zijn en we weten dat niet iedereen er 
wakker van ligt. Dat het een nichewereld is, 
hoeft niet per se negatief te zijn. In Gent krijg 
je soms wel het gevoel dat je na een tijdje alles 
hebt gezien en gehoord, en dat is dan het na-
deel van een kleine nichewereld in een kleine 
provinciestad. We komen echter ook geregeld 
nieuwe jonge dichters tegen of we ontmoeten 
dichters uit andere steden. Een ‘klein’ wereld-

je hebben brengt ook met zich mee dat we 
intieme poëzieavonden kunnen organiseren, 
en tamelijk snel contacten kunnen leggen met 
geïnteresseerden, wat dan weer positief is.”

goedkope poëzie 

zou er in België meer steun en initiatief 
vanuit de overheid moeten komen?

A: “Nee, ik zie het positief dat er nu veel 
jonge mensen zijn die, zoals wij en Bob Min-
ne met Dichters van Itaka, op een enthousi-
aste en serieuze manier met poëzie, spoken 
word of poetry slam bezig zijn. In Gent zijn 
er tal van initiatieven en op die manier wordt 
poëzie steeds makkelijker aan de man ge-
bracht. Je kan van bovenaf zo veel mogelijk 
poëzie in mensen hun strot duwen en ge-
dichtendagboekjes uitdelen in NMBS-stati-
ons, maar als je de mensen niet kan boeien, 
gaan ze dat niet lezen. Mensen zullen geen 
bundels kopen omdat ze er geen boodschap 
aan hebben; hoe vaak je hen dat boekje ook 
in de hand steekt of hoe goedkoop je het ook 
maakt. Dat neemt echter niet weg dat derge-
lijke initiatieven, zoals die van Stichting Le-
zen en het Poëziecentrum, onontbeerlijk zijn 
voor de poëzie in dit land. Maar het moet van 
twee kanten komen: van bovenaf én vanuit 
de jonge mensen die zich met poëzie inlaten. 
Daarmee bedoel ik dan dichters of collectie-
ven die poëzie op straat brengen, iets wat wij 
met Omfloerst ook doen. Bijvoorbeeld ge-

dichten op muren plaatsen en op openbare 
plekken zichtbaar maken of op toegankelijke 
avonden voordragen in cafés waar mensen 
gewoon al aanwezig zijn en binnen en buiten 
kunnen wandelen. Ik denk dat de toekomst 
van poëzie voor een groot deel in dat soort 
acties ligt.” 

M: “In Antwerpen heb je bijvoorbeeld de 
Eenzame Uitvaart van Maarten Inghel. Tel-
kens wanneer er daar iemand wordt begra-
ven die geen familie of vrienden meer heeft, 
schrijft een dichter van die groep een gedicht 
voor de overledene. Dat wordt dan voorge-
dragen op de begrafenis. Zulke kleinschalige 
initiatieven maken veel los bij de mensen en 
hebben ook hun impact op de schrijverswe-
reld. Een goed idee kan dus bescheiden zijn 
en het doen zonder overheidssteun. Ik zou 
dat kleinschalige ook karakteristiek voor de 
poëzie noemen.”

A: “Je kan poëzie op zich wel door massa-
media verspreiden, maar dan gaat de kwaliteit 
en inhoud van de gedichten aan veel mensen 
verloren. Vanuit ons standpunt zijn zulke 
gedichten echter niet representatief voor de 
scène die momenteel actief is. Je moet dus 
kiezen tussen echte ‘volgelingen’ of mensen 
die je enkel liken op Facebook omdat je iets 
grappigs over seks schreef. Dat is wat wikken 
en wegen.”

Wordt er in Nederland meer gedaan 
rond poëzie?

“Oh poetry, where art thou?” 
Het lijkt wel of poëzie zich te-
rugtrekt in een donker hoekje 
van het literaire veld, maar 
niets is minder waar. Zo zijn er 
Mathijs Tratsaert (rechts) en 
Arno Van Vlierberghe, twee 
ambitieuze studenten die lid zijn 
van het Gentse dichterscollectief 
Omfloerst. Zij hebben het over 
hun visie op de relevantie en de 
toekomst van poëzie in België. 

Vive la poEsie!
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A: “Ik denk het wel. Bijna elke week is er 
ergens in Nederland wel een poëziefestival, of 
zo lijkt het toch. Nederland is dan ook groot 
en elke stad kan wekelijks een poëzieavond 
hebben. Hier, in België, heb je vooral bewe-
ging in Gent, Antwerpen, Watou en Brus-
sel. Wat ook opvalt is dat in Nederland veel 
steden met dichtersgildes werken. In België 
lijkt het soms nogal ‘ieder voor zich’ te zijn. 
Maar ook daar moet ik in nuanceren. Meer 
en meer zien collectieven, zoals Omfloerst, 
het daglicht.”

relevante poëzie

Vroeger speelde poëzie een tamelijk gro-
te maatschappelijke rol (bijvoorbeeld tij-
dens de Vlaamse Beweging). Is poëzie nu 
nog maatschappelijk relevant in België?

M: “Het is misschien relevant in die zin 
dat het niet relevant is en dat dat een soort 
spiegel is van wat kunst nog kan betekenen 
in onze eenentwintigste-eeuwse westerse sa-
menleving. Op een breed maatschappelijk 
niveau weet ik echter niet of het nog zo veel 
kan betekenen, maar op een heel intiem en 
individueel niveau dan eerder wel. Als ik met 
mijn poëzie zelfs maar een persoon gelukkig 
kan maken, vind ik dat ik iets heb betekend. 
Op dat intieme niveau is poëzie dus zeker 
nog relevant en ik denk dat zoiets een nood-
zakelijke voorafgaande is aan maatschappe-
lijke impact.”

A: “Poëzie is voor veel mensen een uitlaat-
klep en daardoor is het al gerechtvaardigd en 
relevant. Het geeft mensen de middelen om 
te kunnen zeggen waar ze mee zitten; of dat 
nu emotioneel, sociaal, politiek, filosofisch 
of wat dan ook is. Als je dat zou wegnemen 
zou er ook wel veel veranderen in de wereld, 
maar zou het er niet per se beter aan toegaan. 
Maar zijn er nu dichters die maatschappelijk 
in het paard stijgen tegen onrecht of iets als, 
zeg maar, politieke corruptie in België?”

M: “Die zijn er wel hoor, bijvoorbeeld 
Peter Holvoet-Hanssen of Charles Ducal. 
Die doen dat af en toe wel, maar daar komt 
gewoon geen reactie op. Poëzie als medium 
heeft nog altijd de potentie om maatschappe-
lijk iets te betekenen, maar de maatschappij 
zelf ervaart het niet zo of er wordt alleszins 
niet zo op gereageerd.” 

A: “Het is daarom dat ik denk dat poë-
zie ook meer in de richting van de openbare 
ruimtes zou moeten gaan — vergelijkbaar met 
street art. Door de kunstwerken van Banksy, 
om een bekend voorbeeld te geven, is er in 
Engeland en misschien zelfs wereldwijd toch 
een soort bewustzijnsverandering gekomen, 
alleszins binnen bepaalde bevolkingsgroe-

pen. Heel veel mensen zijn die kunststroming 
gaan volgen en zijn anders beginnen te kijken 
naar kunst en door kunst uit de musea te ha-
len zijn ze er zelf relevantie aan gaan geven. 
Ik denk dat zoiets in België ook zou kunnen 
werken door het publiek te confronteren met 
poëzie in publieke ruimtes.”

Heeft de traditionele omgang met poë-
zie, voornamelijk bundels publiceren en af 
en toe een beleefde voordracht, misschien 
invloed gehad op de visie van de maatschap-
pij op die poëzie?

A: “Ik denk dat dat wel een goed punt is. 
Poëzie als gedrukte tekst in bundels die in het 
Poëziecentrum en andere winkels liggen, zal 
het wel moeilijk blijven hebben.”

M: “Inderdaad, ik denk dat je gewoon een 
soort luidspreker nodig hebt. Die kan visueel 
zijn, zoals door de openbare ruimte te gebrui-
ken, of iets anders zoals de media. Ramsey 
Nasr werd bijvoorbeeld door de media op-
gevoerd als dé dichter van Nederland en een 
bundel van hem die in 2011 werd uitgegeven, 
verkocht enorm goed en kreeg veel reactie. 
Het was een zeer maatschappijkritische bun-
del, maar ik denk dat er vooral veel reactie op 
is gekomen doordat Nasr zo opgevoerd werd 
door de media — die dus zijn luidspreker wa-
ren.”

A: “Volgens mij wordt poëzie tegenwoor-
dig ook op een andere manier geconsumeerd. 
De poëzieleescultuur van mensen die bun-
dels kopen om ze thuis te lezen is volgens 
ons niet zo sterk meer aanwezig. Het concept              
poëzie is daarentegen wel veel breder gewor-
den en een groot aantal mensen, jonge men-
sen, is ermee bezig. We worden ook dagelijks 
of wekelijks geconfronteerd met poëtische 
formuleringen en beelden, maar daar staan 
we misschien minder lang bij stil dan vroe-
ger, net omdat we zo worden gebombardeerd 
met allerhande beelden en teksten.”

collectieve poëzie

Jullie zijn allebei lid van het dichterscol-
lectief Omfloerst. Is het makkelijker om 

met zo’n collectief naar buiten te komen 
dan als individuele dichter?

M: “Momenteel halen we allemaal veel 
voordeel uit dat we in een collectief zitten, 
vooral omdat het geheel, de naam, groter is 
dan wij allemaal apart. Enerzijds is het in-
teressant op puur artistiek vlak om elkaars 
werk te lezen, te beoordelen en zo te leren van 
elkaar. Je leert ook heel veel door erover te 
discussiëren met elkaar. Een collectief is een 
artistiek vruchtbare bodem; we zijn een grote 
stimulator voor elkaar. Anderzijds is het ook 
interessant voor PR, omdat je met een luide 
stem praat en een groep bent die mensen ge-
makkelijker herkennen. We kunnen ook ta-
ken verdelen, waardoor we elk een stukje van 
het werk doen maar we er wel allemaal de 
voordelen van hebben.”

A: “Zonder collectief hadden we bijvoor-
beeld nooit in het Poëziecentrum kunnen 
staan, dat lukt enkel omdat wij met z’n zes-
sen zijn en daardoor een hele avond kunnen 
vullen. Ondanks bepaalde voordelen is het 
echter zeker niet nodig om lid te zijn van een 
collectief. Er zijn veel dichters die individueel 
hun ding doen. Alhoewel ik zie dat die dich-
ters toch op de een of andere manier blijven 
hangen aan bepaalde clusters van andere col-
lectieven en organisaties.”

Wat kunnen jonge mensen die bezig zijn 
met poëzie doen om daarmee naar buiten te 
komen? Lid worden van een collectief?

M: “Dat hoeft niet, maar het helpt wel om 
in een omgeving te zitten met mensen die er 
ook mee bezig zijn. Ook omdat je dan wordt 
gestimuleerd om te schrijven en je feedback 
krijgt op je werk. Deelnemen aan wedstrijden 
helpt ook, omdat je dan positieve bevestiging 
kan krijgen.”

A: “Ook meedoen met vrije podia of ge-
woon al eens naar een poëzieavond gaan, is 
goed als je iets met poëzie wilt doen. Kijken 
naar wat anderen doen en hoe ze het doen 
kan heel inspirerend werken.”

Hebben jullie nog concrete plannen voor 
de toekomst?

M: “Blijven schrijven, uiteindelijk is dat 
het belangrijkste.”

A: “Robin (Ramael, lid van Omfloerst 
red.) zou zeggen: ‘Uw muil houden en schrij-
ven.’” ■

Omfloerst organiseert op 7 mei 
een poezieavond op de zolder van het 
Poeziecentrum. Voordragen, luisteren 
of groupie zijn, kan vanaf 20u30. Voor 

meer informatie: www.omfloerst.be

“Je kan poëzie in men-
sen hun strot duwen, 

maar als je de mensen 
niet kan boeien, gaan 

ze dat niet lezen.”
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Blues in Gent

Foto: www.2012gentsefeesten.be
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Waar kunnen mensen terecht als ze in 
contact willen komen met blues in Gent?

“Eerst en vooral zou ik ze uitnodigen op 
één van de twee maandelijkse blues-jams die 
georganiseerd worden in Gent. De ene orga-
niseert Lightnin’ Guy in het Volkshuis, de 
eerste woensdag van de maand. Hier ligt de 
nadruk op elektrische blues, met een band 
op het podium. De derde woensdag van de 
maand organiseer ik samen met Lightnin’ 
Guy ook nog een akoestische bluesjam in de 
Hotsy Totsy. Natuurlijk zijn er in Gent nog 
wel jamsessies te bezoeken, die niet altijd 
als bluesjam bestempeld worden, maar 
vaak ook die richting uitgaan.”

Wat gebeurt er dan op zo’n blues-
jam?

“Het concept is dat wij een aantal 
nummers spelen om de jam te openen 
en af te sluiten. Tussendoor kunnen 
muzikanten zich aanmelden om in een 
door ons samengesteld groepje een set van 
een paar nummers te spelen. Afhankelijk van 
hoeveel muzikanten er zijn, kunnen ze soms 
twee sets spelen.”

Moet je als muzikant wat talent hebben?
“We proberen ervoor te zorgen dat ieder-

een kan meedoen. Uiteraard wordt er ver-
wacht dat je een minimale notie hebt van hoe 
blues in elkaar zit, maar het is zeker niet zo 
dat wij enkel de echt succesvolle muzikanten 
verwelkomen. Vaak zijn er jonge mensen die 
daar hun eerste podiumervaring opdoen, en 
dat juich ik zeker toe.”

Is het een manier om mensen die niet 
echt vertrouwd zijn met blues te laten ken-
nismaken?

“Zeker in de Hotsy Totsy bereik je een 
breder publiek. In tegenstelling tot andere 
bluesjams trekken we daar in het Volkshuis 
niet enkel een bluespubliek aan. Dan kom je 
soms wel tot leuke interacties met mensen 
die volledig verrast zijn door wat er gebeurt 
die avond. Tegenwoordig krijgen we bezoek 
van Lindy Hop dansers, die een heel toffe sfeer 
creëren.”

Hoe zit het met de bluesscene in Gent?
“Of het vroeger veel meer was, kan ik ei-

genlijk niet goed weten, omdat ik er toen niet 
bij was. Bekend was natuurlijk Roland Van 

Campenhout met zijn bluesworkshop. Toen 
ik hier kwam studeren in 1996, vond ik niet 
zo’n levendige bluesscene zoals die er nu is. 
Maar vandaag de dag is er eigenlijk nog al-
tijd geen gespecialiseerd bluescafé, zoals de 
Crossroads in Antwerpen. Er zijn natuurlijk 
cafés zoals In Den Hemel, die zich rond blues 
en rock oriënteren. Maar de echte bluesscene 
in Gent is wat ontstaan met de jamsessies die 
vooral het initiatief waren van Lightnin’ Guy. 
Dat trekt veel mensen aan die vroeger ner-
gens naartoe konden.”

Hoe zou je de blues promoten voor stu-
denten in Gent en ze overtuigen?

“Naast bluesjams kan je ook gewoon con-
certen gaan beleven. Er zijn artiesten van 
elke generatie te vinden. Neem bijvoorbeeld 
Scrappy Tapes, die met drum en slide het 
genre van de swamp blues aftasten. Dan zijn er 
nog bepaalde (jazz)café’s die bluesoptredens 
organiseren, zoals de Hot Club Reserva.”

Moet de bluesscene nog groeien in Gent? 
“Het zou leuk zou zijn als er binnen af-

zienbare tijd een vaste plaats zou zijn waar 
bluesmuzikanten elkaar ook buiten de blues-
jams kunnen ontmoeten. Dat is niet iets wat 
wij zelf zouden kunnen doen, wegens gebrek 
aan tijd en geld. Wie weet vinden we in de 
toekomst iemand die daar in gelooft en iets 
opstart, waar we dan de bluesjams en optre-
dens kunnen organiseren. Dat is iets waar ik 
aan zou willen meewerken. Daarnaast zijn er 
ook ideeën om in samenwerking met de Hot-
sy Totsy een soort bluesparty te organiseren 
in de Vooruit.”

Hoe moeilijk is het om als muzikant met 
blues door te breken?

“Allereerst moet er gezegd worden dat er 
verschillende soorten blues zijn. Als je bij-
voorbeeld met een groep binnen het genre 
van Chicago blues blijft, met een typische be-
zetting en structuur, is er maar weinig ruimte 

om een eigen identiteit te uiten. Er zijn ande-
re vormen, zoals Deltablues en de Mississippi 
Hillcountry blues, waar er meer ruimte is voor 
de persoonlijke expressie, de eigen touch van 
hoe je gitaar speelt. Dat is iets wat ik wel pro-
beer te doen in mijn muziek: mijn eigen draai 
eraan geven. Zo zal je mij niet horen zingen 
over de Mississippi, aangezien ik daar nooit 
geweest ben. Ik tracht veeleer over mijn eigen 
leven te zingen, en mezelf te beschouwen als 
singer-songwriter. 

Anderzijds zijn er ook wel bluesgroepen 
die Europees iets kunnen betekenen. Dat is 

toch moeilijk, omdat de concurrentie 
uit Europa niet alleen Europees is, maar 
wereldwijd. Aangezien Amerikaanse 
bluesbands het heel moeilijk hebben om 
in hun eigen land succesvol te touren, 
kiezen ze vaak voor Europa, want hier 
is voor hen de beste markt om zich in 
te bewegen. Met USA achter hun band-
naam worden ze vaak gekozen door 

organisators, al staat die vaak los van de kwa-
liteit van de groep. Dat is een soort historisch 
nadeel dat wij dan hebben omdat blues nog 
steeds Amerikaans erfgoed is. 

Iets waar we dan weer van Afro-Ame-
rikanen verschillen, is de zang. Ik kan niets 
mooier bedenken dan een soulvolle warme 
zwarte stem die goed blues zingt. Een zwarte 
stem heeft iets dat je onmogelijk, zeker voor 

Blues leeft meer dan ooit in Gent. Een van de prominentste bluesmannen die de scène kleuren is Tiny 
Legs Tim, alias Tim de Graeve. Hij introduceert ons in zijn wereld en geeft zijn kijk op de toekomst 
van deze eeuwenoude muziek. “Anyone can play the blues, as long as he plays his own.”
door Olivier Vander bauwede en Fabrice Luyckx

“Mij zal je niet horen zingen 
over de Mississippi, 

aangezien ik daar nooit 
geweest ben”



www.schamper.ugent.be28          schamper 527

cultuur

bluesmuziek, kunt terugvinden in een blanke 
stem. Als blanke moet je dus de blues net iets 
anders zingen om het ook geloofwaardig te 
maken. Je moet niet doen alsof je in de chain 
gang hebt gezeten of in de katoenvelden. Er 
zijn ongetwijfeld andere dingen in ons leven 
die aanleiding geven om blues te spelen. De 
hedendaagse zwarte bluesmuzikanten heb-
ben trouwens ook nooit op die katoenvelden 
gestaan.”

zit je met blues niet vast aan dat drieak-
koordenschema?

“Veel moderne groepen maken nummers 
met meer akkoorden, al wordt de muziek die 
zij maken niet altijd blues genoemd. Hoe dan 
ook ben ik geen fan van die variant. Wat ik 
doe, is me beperken tot het minimale, soms 
tot één akkoord. Blijkbaar kan dat dan wel 
een publiek aantrekken dat normaal gezien 
niet van blues houdt. Uiteraard brengt de 
shuffle altijd dezelfde repetitieve structuur. 
Daar is het belangrijk om te proberen binnen 
de blues je eigen stempel of geluid te krijgen, 
mede door improvisatie.”

Wat is volgens u de kracht van bluesmu-
ziek? Wat spreekt u aan?

“Van kinds af aan was er iets in die mu-
ziek dat me aansprak, ook al verstond ik geen 
woord van de teksten. De kracht van blues is 
de kracht die muziek in het algemeen biedt. 
Het kan levens veranderen. Mensen kunnen 
zich geweldig uitleven in muziek, troost vin-
den, zich optrekken aan een nummer. Waar 
blues verschilt van andere soorten muziek en 
kunst, is dat de oorsprong bij individuele ex-
pressie en niet zozeer in een theorie ligt. De 
essentie van de blues ligt dan ook niet bij die 
drie akkoorden; dat is pas achteraf verzonnen 
om aan klassiek geschoolde muzikanten dui-

delijk te maken wat blues precies is. Om maar 
een voorbeeld te geven: in blues zitten noten 
die in geen enkele andere soort muziek ge-
bruikt wordt, namelijk de bends en blue notes. 
Die moeten als het ware een beetje vals klin-
ken, anders klopt het teveel.”

Waar zit de toekomst voor blues?
“De tijd dat mensen echt in vakjes dach-

ten is voorbij. Ik zie vooral aan jonge mensen 
dat die zich niet meer beperken tot één be-
paald genre. Je kan zowel houden van drum 
and bass als van oude blues, als van hiphop. 
Dat kan allemaal tezamen, dat zit allemaal in 

hun iPod. Terwijl dat vroeger veeleer geïso-
leerd was. Als de luisteraar verandert, moe-
ten de muzikanten misschien ook veranderen 
en moet een bluesgroep zich niet beperken 
op het bluescircuit, want daar ben je snel 
rond. Er wordt veel inspanning gedaan om 
dat gaande te houden en daar ben ik blij om, 
maar ergens denk ik ook wel dat het bluescir-
cuit wat uit zichzelf moet breken. Bluesgroe-
pen zullen zich ook moeten presenteren om 
aantrekkelijk te zijn voor andere organisato-
ren of festivals. Volgens mij doe ik dat wel een 
beetje in de praktijk, omdat ik veel buiten het 
circuit ga spelen. Tot slot moet men spelen 
wat er uit komt en niet per se spelen wat ze 
willen kunnen spelen.”

Is de blues een goed startpunt om men-
sen muziek te leren spelen en om muziek te 
leren kennen?

“Ik denk het wel. Uiteindelijk is de pen-
tatonische toonladder zowel in blues als in 
rock de populairste. En de basis van blues is 
ook in jazz toepasbaar. Veel mensen komen 
in aanraking met de blues om dan over te 
schakelen naar een ander genre, zonder het 
niveau van de theorie te overstijgen. Om echt 
de blues te spelen, moet je tussen de theorie 
proberen voelen wat die oude bluesmannen 
deden, en dat gevoel bij jezelf proberen uit te 
drukken.” ■



film

BoekJij en ik - Niccolò Ammaniti

Los AmANtes pAsAJeros - pedro ALmodóvAr

ND De titel van het boek doet vermoeden dat 
het over een zoveelste liefdesverhaal gaat, maar 
Jij en ik beschrijft het verhaal van de veertienja-
rige Lorenzo Cuni en zijn tien jaar oudere half-
zus Olivia. Lorenzo is een intelligente jongen 
met een ‘perfect’ leven: samen met zijn toege-
wijde ouders woont hij in een prachtig palazzo 
in de rijkste wijk van de Eeuwige Stad. Buiten 
zijn veilige woning is Lorenzo’s leven echter 
niet zo rooskleurig. Hij heeft moeite om soci-
ale contacten te leggen en heeft geen vrienden, 
wat zijn ouders zorgen baart.

Lorenzo probeert erbij te horen door zijn 
klasgenoten te imiteren. Hij baseert zich op 
de overlevingstactiek van een vlieg die aanval-
len van wespen weet te vermijden door zich 
te camoufleren in zwart en geel. Lorenzo’s ca-
mouflage bestaat uit een grote mond opzetten 
tegen leerkrachten, zijn huiswerk niet maken, 
grappen uithalen en opscheppen met zijn 
verzonnen zelfvertrouwen. Nadat hij enkele 
klasgenoten plannen hoort maken voor een 
skivakantie, liegt hij zijn ouders voor dat hij 

ook uitgenodigd werd. Zijn plan is om de vol-
ledige week door te brengen in de kelder met 
blikjes tonijn, zijn Playstation en scienceficti-
onboeken.

Plotseling worden zijn plannen verstoord 
en moet Lorenzo — letterlijk en figuurlijk — 
uit zijn bunker treden. Hij ondergaat een volle-
dige transformatie door de onverwachte komst 
van zijn labiele, drugsverslaafde halfzus die 
zijn hulp nodig heeft.

Niccolò Ammaniti weet zich in te leven in 
de problemen van adolescenten en belangrijke 
momenten in hun leven. De adolescent is de 
perfecte cocon om de verschillende fases van 
transformatie te onderzoeken. De auteur be-
schrijft de angst voor verantwoordelijkheid die 
jonge mensen te wachten staat en alle ironie, 
zelfkritiek en genotzucht die eigen zijn aan die 
leeftijdsgroep. Met een handvol ingrediënten 
bouwt Ammaniti een verhaal over het simpel-
ste, maar meest ondoorgrondelijke mysterie: 
volwassen worden. ■

T.S. Heel lang geleden, toen de dieren nog 
spraken en Bart De Wever nog in een luier 
rondliep, heerste in het zuiderse Spanje een 
man genaamd Francisco Franco. Iedereen 
moest braaf luisteren naar wat de dictator 
te zeggen had en in de terreur die heerste 
had men amper plezier. Toen Franco einde-
lijk het loodje had gelegd was de opluchting 
dan ook groot. Jongeren gingen nachtenlang 
feesten en experimentele kunstenaars gingen 
zich groeperen. Een van hen viel op met zijn 
films vol geflipte personages en verhaallijnen 
die compleet van de pot gerukt waren. Zijn 
naam? Pedro Almodóvar.

Almodóvar draait de ene gestoorde cult-
film na de andere en lanceert zo de carrière 
van sterren als Antonio Banderas en Javier 

Bardem. Decennia later lijkt de provoca-
teur eindelijk volwassen geworden en krijgt 
hij unanieme lof voor prachtige dramafilms 
als Volver, Hable Con Ella en Todo Sobre Mi 
Madre. En toch kon Pedrito het niet laten om 
terug te grijpen naar zijn verleden als regis-
seur van meer absurde films, zoals hij met 
zijn nieuwste bewijst. 

In Los Amantes Pasajeros volgen we de 
bemanning van een vliegtuig dat net te ho-
ren gekregen heeft dat het landingsgestel ge-
blokkeerd zit en dus ‘in de lucht moet blijven 
cirkelen’ tot het ‘misschien’ mag landen. Een 
tof maar ietwat mager concept, dat gelukkig 
sterk vertolkt wordt door de ouwe getrou-
wen van Almodóvar. Zo speelt Lola Dueñas 
weer een van haar prettig gestoorde typetjes 

en zijn ook Paz Vega en Penélope Cruz even 
te zien. 

Is dit Almodóvars beste film? Nee, natuur-
lijk niet. De film is nog lichter dan het blaadje 
papier dat je in je handen hebt en bevat zo 
weinig oestrogeen dat zelfs Koen Crucke er 
ongemakkelijk van wordt. Door zijn beeld-
taal overstijgt hij toch de pulpfilms die men 
doorgaans in Tinseltown durft te produceren. 
Een ideale film dus om de lente mee in te zet-
ten en met een vrolijk gevoel buiten te gaan, 
want wie met een lang gezicht de cinema 
durft te verlaten na deze film moet dringend 
zijn abonnement op Kerk & Leven eens op-
zeggen. ■



Gent droeg donderdag de woorden ‘universiteit’ en ‘hogeschool’ symbolisch ten grave. Daarmee 
hoopten de initiatiefnemers een einde te maken aan het wij-zijdenken tussen de beide instellin-
gen. ’t Unief is immers van iedereen. 

’t Unief is van iedereen

De actie op het Sint-Jacobs draaide in het 
kader van de nakende integratie van verschil-
lende hogeschoolrichtingen 
aan de universiteit. De on-
doorzichtige communicatie 
daaromtrent bleek de afge-
lopen maanden de nodige 
wrevel op te wekken. De 
kloof tussen de twee ge-
meenschappen was zodanig 
groot geworden, dat de ho-
gescholen en de universiteit 
van Gent zich genoodzaakt 
zagen een sensibiliserings-
campagne op het getouw 
te zetten. Pim Piaget, een 
welbespraakte, goed gekle-
de student van Arteveldse 
origine, is zeer te spreken 
over het initiatief: “Hoge-
schoolstudenten hebben 
ook in de eenentwintigste 
eeuw met heel wat vooroor-
delen te kampen. Dat heb ik 
aan den lijve ondervonden 
toen ik na mijn opleiding 
journalistiek besloot om er — kwestie van 
mijn curriculum vitae helemaal om zeep te 
helpen — nog een Master Communicatiewe-
tenschappen bij te doen. Al in de eerste les 
was het prijs. Toen ik het auditorium bin-
nenkwam, stopte plotsklaps het geroezemoes 
en keerden alle blikken zich in mijn richting. 
Niet alleen werd ik quasi verplicht om achter-
aan te gaan zitten, maar er werd bovendien 
naast mij net luid genoeg ‘pseudo-universi-
taire parvenu’ gekucht opdat ik het zou kun-
nen horen. (stil) Het was verschrikkelijk. 
Zelfs de negers deden mee. Toen in de pauze 
een meisje insinueerde dat haar menstruatie-
cyclus hopeloos in de war was geraakt om-

dat ‘mijn soort’ het grondwater vergiftigd zou 
hebben, ben ik maar weggegaan.” 

iMpliciete discriMinatie

De meeste vormen van discriminatie zijn 
echter heel wat subtieler dan men doorgaans 
aanneemt, volgens Bruno De Volder van het 
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Ra-
cismebestrijding: “Zelfs ogenschijnlijk goed-
bedoelde pogingen werken soms indirect het 
collectieve minderwaardigheidscomplex van 
kwetsbare minderheidsgroepen als blanke 
middenklasse hogeschoolstudenten verder in 
de hand. Zo zijn er gevallen bekend van prof-
fen die elke les om de dertig seconden on-
derbreken om bezorgd te vragen ‘of iedereen 
nog wel mee is’ en zich te verontschuldigen 
voor ‘het gebrek aan kleurenprentjes’ in de 

syllabus. Op zich niet slecht, maar dergelijke 
voorkeursbehandelingen versterken vaak al-

leen maar de polarisering. 
In dat opzicht doet ook 
de oprichting van speciale 
VIP-klasjes aan de unief 
mijns inziens meer kwaad 
dan goed.”

diploMafabriek

Mieke Seutefouf van 
het Vlaams Ministerie 
van Onderwijs onderkent 
de problematiek, maar 
stelt dat de regering niet 
van plan is om hierdoor 
af te zien van de geplan-
de onderwijshervorming: 
“De Vlaamse regering is 
vastbesloten om van de 
universiteit een warme, 
inclusieve gemeenschap 
te maken. De kritiek van 
enkele reactionaire snobs 
met heimwee naar mei ‘68 

dat de gedwongen integratie van hogeschool-
richtingen als bedrijfskunde, vertaalkunde en 
ingenieurswetenschappen een doorzichtige 
strategie is van een belachelijke fermetterege-
ring om het Vlaamse hoger onderwijs verder 
te degenereren tot een kleurloos, conformis-
tisch togasletje ten dienste van het heersende 
economische marktdenken, is dan ook vol-
strekte nonsens. Door op het probleem een 
ander etiket te kleven, hopen we alvast naar 
goede salonsocialistische gewoonte dat het 
probleem zich uiteindelijk vanzelf zal oplos-
sen. Of zich op z’n minst pas in de volgende 
legislatuur opnieuw stelt.” ■

slachtoffer van discriminatie.

door wouter De rycke





!? ?? ?

Kandidaat
Rectoren

DEBAT

volg de Gentse Studentenraad op facebook

en neem een kijkje op gsr.ugent.be!

 30 april - 20u - UFO


